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Symbolem * oznaczono tekst, którego znaczenia należy szukać w  

"Objaśnieniach" na końcu książki. 

Rozdział pierwszy:  

Zła wróżba 

Wozy z rzeczami młodziutkiego wielkiego księcia Kazimierza Jagiellończyka  

oraz część straży przybocznej odjechały już na Litwę, pragnąc przebyć  

drogę, póki mróz trzyma i gościńce nie rozmiękły. Jako osłona taboru, a  

zarazem zwiastuni rychłego przybycia księcia podążyli z nimi rycerze: Jan z  

Czyżowa, Głowacz z Oleśnicy, krewniak jego Dobiesław z Oleśnicy, Dzierżek z  

Rytwian oraz kilku innych. Wszyscy oni byliby woleli jechać z królem na  

Węgry, ale ktoś musiał przecież młodszemu Kaźmierzowi towarzyszyć. Sam  

wielki książę, niespełna piętnaście lat liczący, odprowadzał brata do  

granic, do Czorsztyna. 

Rycerze, którzy wyjechali wcześniej, by twardą drogą przebyć  

polsko-litewskie bezdroża, postąpili przezornie, gdyż wiosna nadciągnęła w  

okamgnieniu i pochód królewski grzązł w błocie. Spod zszarzałych,  

zmurszałych zwałów śniegu wypływały niezliczone strużki wody, przecinały  

drogę żłobiąc w niej koryta, zbierały się w spienione, rwące potoki.  

Tysiące podobnych potoków pędziło wykorzystując każdą bruzdę, każde  

nachylenie gruntu. 

Bełkot i szum wzrastały tym mocniej, im rzeka była bliższa. Wzdęty,  

wezbrany Dunajec nie mieścił się już w swych brzegach. Wysoko na  

przybrzeżne zarośla spychał skruszone pasma lodu, obrzeżone sieczką  

połamanych trzcin i żółtawą, brudną pianą. Środkiem, gdzie biegł główny  

nurt, woda niosła kłody, wykroty, ciemne szczątki domów lub szałasów.  

Słońce grzało przyśpieszając bieg strumieni. 

- Kto by się spodziewał, że wiosna tak wartko nadejdzie? narzekał po  

łacinie (innej mowy niechętnie używał) biskup krakowski - Zbigniew  

Oleśnicki. 

- Zima tyle czasu trwała, aż człek zapomniał, że ciepło może powrócić -  

przytaknął Jan z Tęczyna, wojewoda krakowski. Rozpiął podbitą lisami szubę  

i ocierał pot z czoła. 

- Oj, zima to była, zima! Nie było sroższej za mojej pamięci... 

- Na coś to pokazuje, jeno nie wiadomo na co... 

- Każda odmiana od ustalonego porządku rzeczy w przyrodzie zwiastuje  

podobną odmianę w losach człowieczych - zauważył uczenie sekretarz biskupa,  

kanonik Jan Długosz - powiadają, że anno* 1412 zimy wcale nie było. Na  

święto Oczyszczenia Panny Marii ludzie mieli jarzyny i kwiaty. Wprędce  

potem królowa Anna nieboszczka umarła, a w Czechach husyckie  

odszczepieństwo się zaczęło... Znaki są zawsze... 

- Lepszy znak, gdy zimy nie zna, niźli gdy jest bardzo sroga. Po nagłej  

odeldze przyjdzie wielka powódź. Głód jeszcze się wzmoże... 

- Zali może się wzmóc? A toć całe zeszłe lato ludzie jedli korę z drzew i  

kiepskie badyle... 

W słowach kanonika nie było przesady. Głód istotnie wyniszczał Koronę.  

Wiosna 1439 roku była niepomyślna, późna, lato zimne i mokre, zboże porosło  



na pniu. Nawet rzepa i bób nie obrodziły. Długa i mroźna zima dopełniła  

nędzy. Toteż jadąc z Krakowa do Sącza, z Sącza do Czorsztyna orszak  

królewski napotykał wsie wymarłe, zamknięte na głucho, opuszczone przez  

mieszkańców, którzy bądź zginęli pobici głodem, bądź uciekali w inne,  

łaskawsze okolice szukać przedłużenia nędznego żywota. Czasem z lasu  

wychodziły obdarte, wychudzone postacie, więcej do widm niż do ludzi  

podobne. Na widok nadjeżdżających klękały w błotnistym śniegu, wyciągając  

pokornie i błagalnie ręce. Król, którego młodzieńcze serce pełne było  

współczucia, kazał ich suto obdarzać, sam ciskał grosze, aż pan Mikołaj z  

Brzezia, pełniący przy nim obowiązki podskarbiego, narzekał głośno,  

szukając wzrokiem biskupa krakowskiego, zaś wielki książę Kaźmierz  

uśmiechał się pobłażliwie. Chociaż o dwa lata młodszy, rozsądniejszy był od  

brata. 

- I tak zdechną z głodu, nie przetrzymają przednówka przedkładał  

niechętnie pan z Brzezia. 

- Ja właśnież chcę, żeby żyli! - zawołał zapalczywie król. Gorąca krew  

przepłynęła mu falą przez jagody. 

- Nie starczyłoby groszy w skarbie, by wszystkich przy życiu utrzymać. 

- Szczególnie gdy i te grosze są pożyczone... - zauważył półgłosem  

Kaźmierz. - Nie wiem za co, miłościwy panie bracie, dojedziesz na Węgry?.. 

Król zacisnął gniewnie usta i nic nie odpowiedział. Grosze, jakie  

rozdawał, były rzeczywiście pożyczone. By mógł godnie pojechać na Węgry,  

objąć ofiarowaną sobie przez naród madziarski koronę, musiał zadłużyć się u  

biskupa krakowskiego. Cztery wozy srebra i złota zdążały za orszakiem, ale  

za to Oleśnicki miał w zanadrzu rewers oddający mu w zastaw piękną ziemię  

spiską. 

- Głód - dopust Boży - podjął pojednawczo Jan z Tęczyna. - Nie w ludzkiej  

mocy nań zaradzić. Nie uchylisz go, miłościwy panie. 

- Nie uchylisz, sokoliku mój mileńki - dodała królowa matka przechylając  

się z konia czule ku synowi. 

Władysław Jagiellończyk i teraz nic nie odpowiedział. Bezsilność wobec  

ludzkiego nieszczęścia zdawała mu się najcięższą rzeczą w doli władcy.  

Słońce grzało, przeto rozpiął sobolową szubę i rzucił na ręce nieodstępnego  

przyjaciela, równolatka Jaśka Korczaka, który oddał ją pachołkowi. Wiosenny  

wiatr rozkosznie pieścił policzki, ale twarz młodzieniaszka pozostała  

chmurna. Frasobliwy był i markotny. I że ci ludzie - widma głodowe nie  

przetrzymają przednówka, choćby cały skarbiec oddał, i że musi jechać precz  

z kraju, na Węgry. Nie chciało mu się tej korony, nie chciało. Gdyby nie  

namowy i przedkładania biskupa krakowskiego, nigdy by jej nie przyjął. 

Trącił konia piętą i wysunął się o parę króków przed pozostałych. Baczny  

na każde skinienie pana i przyjaciela, Jasiek Korczak przy nim. 

Z tyłu rozmawiano z ożywieniem. Rycerz Świdwa z Szamotuł opowiadał  

królowej o niezwykłym dziwie natury: garnkach rodzących się samoistnie w  

ziemi. 

-... We wsi Nochowa, między Szremem a Kościanem, można to cudo oglądać -  

prawił. - Gdzie zaczniesz kopać, najdziesz garnki mniejsze i większe,  

rozlicznego kształtu, ręką przyrody misternie uformowane... Anno - nie  

pomnę którego - jeszcze za życia nieboszczki królowej Elżbiety, Ernest  

książę Austrii przyjechał do Polski, by ten dziw obaczyć. Sprawiedliwie  

mówię, że tylko po to... Bo powiadał mu o nim szlachcic jeden, Jan  



Warszowski, ale książę wiary dać nie chciał. Dopieroż się na miejscu  

przekonał... Chciał wziąć tych garnków parę na pokazanie, lecz po wydobyciu  

z ziemi kruszyły się łatwo. Nie wiem, zali choć jeden do kraju dowiózł...  

Nieboszczyk miłościwy pan, wielkiej pamięci, także jeździł je oglądać... 

- Dziw, dziw... skąd się one wzięły, rycerzu? 

- Ja nie wiem, ale biskup poznański prawił, że Bóg zawarł w ziemi  

wszystko, co ludzkiemu rodzajowi do życia potrzebne, nawet garnki... 

- Przecie szat gotowych nigdzie nie kopią. Może to jacy ludzie zdziałali? 

- I w ziemi zakopali? Po co? Mogły je zrobić demony, wszakże w tym  

wypadku rozsypywałyby się od wody święconej, a tam już biskupi próbowali i  

nic modły owym naczyniom nie szkodzą... 

- Jejej! Ileż to dziwów na świecie! - westchnęła królowa. Jechała obok  

Kaźmierza bardziej na jego siostrę niż na matkę wyglądając. Ciemne,  

połyskliwe warkocze, zwinięte przy uszach, opuszczały się w półkolach na  

szyję, smukłą i prostą. Na białym, cienkim zawiciu nosiła kołpak futrzany,  

na kołpaku złotą królewską przepaskę. Urodziwa była ta królowa Sonka,  

czwarta, ostatnia żona zmarłego przed kilkoma laty Władysława Jagiełły.  

Przywieziona niegdyś z dalekiej głuszy puszczańskiej, z drewnianego dworca  

półdzikich kniaziów Druckich i Holszańskich, dziwiła się zrazu wszystkiemu:  

sprzętom, szatom, murowańcom. Wprędce - mimo ogólnej niechęci  

prześladującej Rusinkę oswoiła się z nowym otoczeniem i pozyskała w nim  

należne miejsce. A niechętnych miała zrazu wielu. Szczególnie potężny  

biskup Oleśnicki krzywo patrzał na małżeństwo zawarte przez starego króla  

bez jego zezwolenia, ba, bez jego wiedzy. Toteż gorzkie były pierwsze lata  

kniaziówny na wawelskim dworcu! Wyśmiewano jej śpiewną, litewsko-ruską  

gwarę, bo ni po polsku, ni po łacinie mówić nie umiała. Samiutka była jak  

palec. Nie miała się przed kim użalić. Bała się męża, bała się panów  

koronnych, biskupów i senatorów. Pomału jednak uroda i wrodzone zdolności  

zrobiły swoje. Rusinka jęła pozyskiwać stronników. Pierwszy opowiedział się  

za nią biskup Ciołek, obrotny, kąśliwy, w mowie jadowity. Za Ciołkiem  

poszli inni. A cóż dopiero, i gdy za jej pośrednictwem Bóg dał Koronie to,  

czego już nikt nie śmiał się spodziewać - dziedzica! Znaczenie Sonki urosło  

stokrotnie. Nawet nieprzejednany dotąd Oleśnicki jął na nią życzliwiej  

spoglądać. U wezgłowia położnicy pojednały się wszystkie stronnictwa,  

złączone we wspólnej radości. Wielki książę Witold przysłał przecudną  

kołyskę, ze srebra ulaną, srebrem kutą, a papież Marcin V był ojcem  

chrzestnym królewicza i w listach nazywał jego matkę carissima filia*.  

Carissima filia Rzymu, Sonka, do niedawna schizmatycka* dziczka z głuszy  

holszańskiej. A za pierwszym synem przyszedł drugi i choć wkrótce zmarł,  

zastąpił go niebawem trzeci. Nie dały Koronie dziedziców: Jadwiga, Anna,  

Elżbieta dała dopiero ona, Sonka... 

Już ją teraz poważano, liczono się z jej zdaniem. Miała swoje  

stronnictwo, kierowała ludźmi i wypadkami. Mogła wiele, jeśli chciała.  

Rzeczy jednak dalszych, większych nie umiała chcieć nie czuła ich potrzeby.  

Niewieści jej umysł, zaborczy instynkt leśnego człowieka nie wybiegał poza  

osobistą korzyść. Ślepa miłość do synów, pragnienie zaszczytów i władzy  

wyczerpywały wszystkie jej dążenia. Tej małości nie mógł jej przebaczyć  

biskup krakowski. Ta przyziemność sprawiła, że odsuwał się od niej  

bezwiednie najstarszy, ukochany syn. 

Biskup z Eger, Szymon Rozgonyi, przybyły z poselstwem węgierskim, jadący  



obok biskupa, wspominał o stoczonej przed laty bitwie pod Nikopolis, o  

poległych tamże szlachetnych rycerzach polskich, których krew o pomstę  

woła. 

- Pamiętamy o nich - zapewnił poważnie Koniecpolski. Ścibor ze Ściborzyc,  

herbu Ostoja, był moim krewniakiem po matce... 

- Opowiadają też o jednym sławnym sarmackim siłaczu, który - nie pomnę,  

jak się zwał... - ciągnął biskup, uprzejmie szukając w pamięci, co by mogło  

być miłe Polakom. 

- Pewnikiem Świętosław, herbu sada, przezwiska Szczenię. Ba, ba! toćże on  

w pełnej zbroi wpław przez Dunaj przepłynął... Nie brak u nas osiłków...  

Obaczysz wasza wielebność, gdy się wszyscy zjadą. Na razie mało nas, bo z  

przyczyny roztopów nie zdążyli do Sącza na czas. Brakuje jeszcze obu  

Bejzadów, Jana i Floriana z Mokrska, Skóry Dobrogosta, Ostroraga, Grota z  

Jankowic i Mikołaja Porawy... 

- Z jakąż radością słyszę, że najświetniejsze rycerstwo towarzyszy swemu  

panu. Nie powtórzą się, da Bóg, utrapienia niszczące moją ojczyznę... 

- Nie powtórzą się - zapewnił Oleśnicki z przekonaniem. Odzywał się  

rzadko, a gdy mówił, głos jego miał podźwięk stali. Ze stali też raczej,  

nie z ciała zdał się wykuty ten człowiek, mądry, przewidujący, zawzięty,  

bezwzględnie w słuszność swojego zdania wierzący. Na drogach Polski stał  

jak słup kamienny, nienawidzony przez jednych, uwielbiany przez drugich. 

Jadący przodem król do których należał? Zapytany o to Władysław nie  

umiałby odpowiedzieć. Rzekłby najwyżej, że choć biskupowi krakowskiemu  

zawdzięcza bardzo wiele, szczęśliwy będzie mogąc się nareszcie spod jego  

supremacji* wyłamać. 

Dotychczas czuł zawsze nad sobą czyjąś przytłaczającą przewagę.  

Dzieciństwo spędził rozdarty między dwóch wielkoludów, walczących o wpływ  

na Jagiellończyka: stryjca Witolda i biskupa Oleśnickiego. Ojciec  

oddziaływał nań znacznie mniej. Władysław nie znał rodzica z wielkich  

czasów Krewa, Grunwaldu, Horodła. W pamięci dziecka pozostał starzec w  

wyłojonym, baranim kożuchu, przesądny, obracający się trzy razy wkoło przed  

wyjściem z domu, rzucający za siebie złamaną słomkę lub wyrwane włosy z  

brody, podejrzliwy i gniewny, pochłonięty jedną myślą: zapewnienia  

dziedzictwa synom. Tę chęć wykorzystywali wrogowie lub żądni zysku. Nie,  

ojciec wpływu na syna nie miał: był za stary. Matka też nie: była za młoda.  

Tylko tamci dwaj. Aczkolwiek Witold kniaź niewiele był młodszy od Jagiełły,  

zachował do końca orli lot spojrzenia i zadziwiającą bystrość umysłu. Obaj  

z Oleśnickim stanowili dwa bieguny, dwa przeciwieństwa, dwa wrogie sobie  

kierunki. Stary kniaź - jak go nazywano - chciał tworzyć wielkie,  

słowiańskie, narodowe państwo, wsparte o Odrę i Wołgę, chciał się  

sprzymierzyć z pobratymcami Czechami, zagrozić cesarstwu niemieckiemu,  

uniezależnić się od Zachodu. Przeciwstawić się Zachodowi. 

Każda z tych myśli była w oczach Oleśnickiego zgubna i błędna. Nie  

pragnął nigdy przeciwstawić się Zachodowi. Przeciwnie, chciał do Zachodu  

należeć, z Zachodem się zlać, zatrzeć różnicę między starymi narodami  

romańskimi a młodą Polską, kazać o tej różnicy zapomnieć. Nie było  

poświęcenia, które by dla osiągnięcia tego celu wydało mu się zbyt wielkie. 

Stare przysłowie mówi: Patrz naprzód, patrz w tył. Patrz daleko naprzód,  

patrz daleko w tył. Oleśnicki, choć liczył się słusznie do najtęższych głów  

w ówczesnej Europie, zapomniał o tej zasadzie. Patrzył więcej w tył niż w  



przód. Pozostawał urzeczony wizją państw feudalnych i nie widział, że tam  

właśnie, na uwielbianym Zachodzie, wymarzony stan, do którego chciał  

podciągnąć Polskę, dobiegał kresu, kruszył się i bladł. Że otwierały się  

przed światem nowe drogi. Barbarzyńca Witold zdawał sobie z tego jaśniej  

sprawę niż on, uczony humanista. Oleśnicki wciąż wierzył w świętość  

cesarstwa rzymskiego. Nad głową fałszywego gracza, chytrego lisa, jakim był  

Zygmunt Luksemburczyk, widział uparcie nimb Karola Wielkiego. Nienawidził  

Czechów nie tylko za husyckie odszczepieństwo, lecz że śmieli się buntować  

przeciw cesarstwu rzymskiemu. 

Tak myśleli, w tych kierunkach działali ci dwaj ludzie. Lecz Witold  

odszedł pierwszy. Umarł. Oleśnicki pozostał. Mógł teraz rządzić bez  

przeszkody królewiczem, rządzić królem, który po stracie brata do reszty  

zdziwaczał. Samotny czuł się Jagiełło! Nic to, że za życia Witolda spierali  

się nieraz gwałtownie i zawzięcie, że porywali się wzajem do mieczy, że  

błyskając złymi ślepiami obchodzili się wkoło niby dwa rozgniewane żubry,  

wzrokiem bodąc przeciwnika, raniąc najdotkliwiej słowem. Pokojowiec  

królewski uciekał naonczas i zawierając przezornie drzwi oznajmiał  

sekretarzowi, że "korol i wielikij kniaź duże serdiatsia..." Oni sierdzili  

się rzeczywiście, praskali o ziemię ławami, tupali... Potem się godzili,  

wychodzili objęci ramionami w przeświadczeniu, że są jednej krwi i kości,  

że są sobie wzajemnie najbliższymi ludźmi. Ale Witolda zabrakło. 

Od tej chwili, czy Jagiełło żył, czy nie żył, nie miało zasadniczego  

znaczenia. Rządził Oleśnicki. Będzie rządził, dopóki młody król nie objawi  

własnej woli. 

Młody król! Pacholę prawie. Ukoronowali go, gdy miał dwanaście lat.  

Ogłosili pełnoletnim, gdy skończył piętnaście. W szesnastu leciech jedzie  

obejmować drugie władztwo i potykać się z najstraszliwszym wrogiem  

chrześcijaństwa, z potężnym sułtanem. Jedzie walczyć, jak św. Jerzy ze  

smokiem. Po to go Węgrzy wezwali. Spodziewają się, że to pacholę okaże się  

lwem. W jego zastępstwie krajem mają rządzić dwaj namiestnicy: Jan z  

Czyżowa w Małopolsce, Wojciech Malski w Wielkopolsce. Ludzie mało ważni,  

mało znani, nie drażniący nikogo. Przeciwnicy biskupa krakowskiego cieszą  

się głośno, że to nie on zastał namiestnikiem, a Oleśnicki uśmiecha się w  

duchu. Onże tamtych wysunął. Potrafi kierować nimi, jak sam zechce. 

Krzywdziłby jednak Zbigniewa Oleśnickiego, kto by sądził, że dla tych  

osobistych powodów wyprawia królewskie pacholę do Węgier. Zapewne, że miło  

jest władać bez przeszkody krajem, są przecie wyższe, ważniejsze przyczyny:  

na Władysława czeka nie tylko tron i walka z Turkami, lecz ożenek.  

Elżbieta, wdowa po Albrechcie, królu węgierskim, co zmarł na krwawą  

biegunkę przejadłszy się melonami, poślubić ma Władysława. Elżbieta jest  

córką nieboszczyka Zygmunta Luksemburga, cesarza rzymskiego. Przez to  

małżeństwo młoda dynastia Jagiellonów wchodzi w samo sedno spraw  

europejskich, łączy się z najprzedniejszymi rodami panującymi. Staje na  

wielkim gościńcu historii. (Zdaniem Oleśnickiego, gościniec historii - to  

niemiecki rzymski cesarz i sprawy z nim blisko związane). 

Zaślubiny Władysława z królową wdową, zaledwie nieco młodszą od jego  

matki, mają się odbyć, gdy tylko Elżbieta odbędzie połóg. Urodzi dziecko po  

zmarłym Albrechcie. Ma to nastąpić pono lada dzień. 

Wiatr ciepły szumiał. Woda huczała, pluskała. Błoto bryzgało. Konie  

staplane były po brzuchy. Nad głowami krzyczały czajki i rybitwy. Król  



zapomniał o poprzednim rozdrażnieniu i wstrzymawszy konia obejrzał się na  

biskupa z Eger. 

- Rad bym z waszą wielebnością pogadał o ludziach, nad którymi mam  

panować. 

Biskup popędził podjezdka dziwiąc się w duchu, jak biegle włada  

młodzieńczyk łaciną. 

- O czym każecie mówić, miłościwy panie? 

- Opowiadajcie mi o sąsiadach waszych z południa i wschodu... Despota  

Raseji, kto zacz? 

- Jerzy Brankowicz. Nieszczęśliwy człowiek. Synów mu dwóch w niewolę  

Turcy pojmali, oślepili i okaleczyli haniebnie. Z rozpaczy mało rozumu nie  

stracił. To sojusznik nasz najlepszy, bo gorszego wroga Turcy nie mają... 

- Siły ma znaczne? 

- Nie bardzo. Wiele natomiast pomóc może Jerzy Kastriota*. Włada  

Skipetarami, których my zowiemy Albańczykami, Grecy Epirotami, Turcy zasię  

Argonautami. Kraj ubogi, lecz ludzie mężni i bitni. Ów Kastriota małym  

dzieckiem oddany był Turkom przez ojca jako zakładnik. U sułtana się  

chował. Tam sztukę wojenną poznał i przednio się w niej wyszkolił. W Azji z  

ramienia sułtana wojując zyskał przydomek Skanderbeg, co jest u pogan  

największą pochwałą. 

- Co ten przydomek oznacza? - zapytał król. 

- Beg, czyli bej Aleksander. Równy Wielkiemu Macedończykowi... Sam sułtan  

bardzo Kastriotę nawidził. Oddał mu w lenno księstwo albańskie, niegdyś  

jego ojcu zabrane. Źle na tym wyszedł, bo Kastriota na swojej ziemi się  

poczuwszy wierność sułtanowi wypowiedział. Posłał na niego Amurat wojsko,  

ale Kastriota je pobił... Nie masz lepszego żołnierza nad niego... 

- Spodziewam się, że będzie nam sprzymierzeńcem... A z panów węgierskich,  

który zda się waszej wielebności najsposobniejszy na wodza? 

Szymon Rozgonyi potarł z zakłopotaniem policzki. Twarz miał uczciwą i  

rozumną. Znać było, że pragnie odpowiedzieć najsumienniej. 

- Jan Hunyady - rzekł na koniec. - Człek to niskiego rodu, przeto  

niektórzy nasi panowie krzywo na jego chwałę spoglądają. Wojak bardzo  

znamienity. Nad wszystko miłuje Węgry i pożąda sławy. 

- Zapamiętam go. Będzie mi przyjacielem. 

- Miłościwy panie, Czorsztyn już widać - przerwał poufale Korczak, 

Król spojrzał bystro przed siebie. Nigdy tu jeszcze nie był i z  

ciekawością wypatrywał głośnej strażnicy rycerskiej, powszechnie za  

niezdobytą uważanej. Iście, było to orle gniazdo, na szczycie urwistej  

skały uwite. Mury wrastały w kamień, skała wpinała się w mury tak ściśle,  

że trudno było rozpoznać, gdzie się kończy dłoń przyrody, a zaczyna ręka  

ludzka. W litej, wapiennej skale kute były dolne piętra i podziemia zamku.  

Ze szczytu baszty, górującej nad otaczającymi puszczami, górami, można było  

widzieć całą okolicę. Wezbrana rzeka huczała u podnóża skał. Na przeciwnym,  

prawym brzegu wznosił się zamek niedzicki, zwany też Dunajcem, mało co  

niższy od Czorsztyna. Obie te twierdze strzegły gościńca wiodącego z Węgier  

do Polski, który tu właśnie rozwidlał się na dwie strony. Do Nowego Targu i  

do Sącza. Obie też były widownią wielu krwawych walk i zdarzeń. Obie  

gościły nieraz w swych murach cennych i dostojnych gości. 

Zamek czorsztyński pozostawał do niedawna we władaniu Sulimczyków. Gdy  

jednak w 1400 roku zuchwali zbóje, Grot Słupecki i Jan Rogala, opanowali  



zdradziecko zamek, czyniąc z niego podstawę dalszych napaści i gniazdo  

łotrowskie, że trzeba było kilku lat i całego wojska Korony, aby ich  

stamtąd wykurzyć, ówczesny właściciel, sławny rycerz Zawisza, zwany  

Czarnym, odprzedał zamek królowi. Obecnie godność starosty i dowódcy  

twierdzy piastował Jakub Obulec, herbu Odrowąż. 

Most zwodzony był spuszczony, gdyż wiedziano o zbliżaniu się króla. Na  

gładkich zboczach góry zamkowej widniały rysy i wyrwy, ślady ostatniego  

oblegania zamku przez husytów czeskich. Przed otwartą bramą stała gromadka  

ludzi. Odrowąż trzymał na poduszce klucze zamku. 

- Żebym nie wiedział, że pan Sędziwój z Ostroroga na Węgrzech przebywa -  

rzekł do króla Jaśko Korczak - przysiągłbym, że on tam przy staroście  

stoi... Drugiej takiej brody nie ma na Litwie ani w Koronie... 

- Jużci, że podobny... 

- A pan z Koniecpola przy nim! Jak mi Bóg miły, wrócili?! Król nic nie  

odparł, lecz popędził konia. Bachmat ślizgał się na stromej, pokrytej  

topniejącym lodem drodze. Stanęli przed czekającymi. Starosta przykląkł na  

jedno kolano podając poduszkę: Król zeskoczył z konia, dotknął z  

roztargnieniem kluczy i zwrócił się żywo do stojących obok rycerzy: 

- Mieliście czekać na mnie w Budzie? 

- Zaszły nieoczekiwane zmiany, miłościwy panie, nakłaniające do  

najrychlejszego powrotu... 

Władysław spojrzał w twarz pana Ostraroga poważną, markotną i nie pytał  

więcej na razie. Reszta orszaku nadjechała. Zostawiając starostę w pół  

oracji król, Oleśnicki i obaj posłowie przeszli do komnat. Mury nasiąkłe  

były wilgocią i mrozem, ale na kominach trzaskał suty ogień. Wierny Jaśko  

Korczak pozostał przy drzwiach strzegąc, by nikt nie przeszkodził w  

naradzie. 

- Mówcie, co was przygnało z powrotem? - rzucił niecierpliwie król  

siadając na ławie. 

- Królowa wdowa Elżbieta powiła trzy niedziele temu syna, którego  

ochrzczono Władysławem - objaśniał Ostroróg gładząc swą gęstą brodę. -  

Namówiona przez krewniaka, grabiego Ulryka Cylle, zerwała układy z waszą  

miłością, swego pogrobowca królem węgierskim ogłaszając. Nas chciała  

uwięzić. W czas ostrzeżeni, zdołaliśmy wyjechać... 

- Cóż Węgrzy na to? - wykrzyknął kanclerz. 

- Rozeszli się na dwie strony. Rozważniejsi, uczciwsi za waszą miłością  

trzymają błagając, byś, miłościwy panie, co rychlej przyjeżdżał. Wielu jest  

przecie takich, którym swawola przy babskich, niemowlęcych rządach pachnie,  

i ci za królową się opowiedzieli... 

- Jeżeli miłościwy pan koronę na skronie włoży - mruknął Oleśnicki - nic  

ta szalona niewiasta nie zdziała... 

- Kiedyż najgorsze dopiero powiem: ban Kroacji, Garaia, stronnik  

królowej, wdarł się do skarbca, pieczęcie na skrzyni z. insygniami  

królewskimi skruszył, koronę św. Szczepana skradł: Elżbiecie zawiózł, by  

swoje niemowlę ukoronowała... 

- Tedy nie mamy po co jechać - zawyrokował krótko Władysław. 

I choć gniew go zbierał wobec doznanej obelgi, poczuł ulgę na myśl, że  

nie potrzebuje opuszczać ojczyzny. Mniejsza o Oleśnickiego, da sobie i tu z  

nim radę. A najważniejsze, że odpada ożenek. Przymusowy ożenek, do którego  

nie ciągnęły go ni serce, ni zmysły. 



- Nie mamy po co jechać - powtórzył. 

Lecz Oleśnicki był innego zdania. Dla niego otrzymana wiadomość była  

ciosem. Kunsztownie i mozolnie wznoszona przezeń budowla waliła się w gruzy  

na skutek białogłowskiego obłędu. Zapominając o swojej godności i zwykłym  

opanowaniu klął grubo grabiego Cylle, brata nieboszczki Anny Jagiełłowej.  

Według relacji posłów - on ponosił winę postępku Elżbiety. 

- Przeklęty chciwiec, przechera! Pogniewał się na nasz dwór, że mu oprawy  

nieboszczki odmówiono. A z jakiej racji miano by mu ją oddawać? Przecież  

nie od niego ją królowa dostała, jeno od miłościwego pana... 

- Wszędy podano gada, że siostrzenica jego, królewna Jadwiga, nie swoją  

śmiercią zeszła z tego świata... - dorzucił milczący dotąd Koniecpolski. 

Król pociemniał z oburzenia. 

- Kto to słyszał i potwarcy w miejscu nie rozsiekał?! Gorze mu. 

- Gorze ! - przywtórzyli zgodnie. - Lecz myśmy nie słyszeli, jeno  

powtarzano... 

- Należałoby co rychlej ukarać oszczercę i tę, co mu posłuch dała! -  

wybuchnął biskup krakowski. 

- Nie mnie przystoi to czynić - odparł król ochłonąwszy nieco z gniewu. 

- Ukarzesz najgodniej, miłościwy panie, obalając ich niecne zamysły. Na  

wieść o twoim wkroczeniu królowa sama się podda. 

- Nie będę z nią wcale walczył. Pragnie korony dla syna, niech ją ma. 

- Już po wszystkich dworach rozesłaliśmy zapowiedź, że tron węgierski  

przyjmujecie! 

- Roześlecie nowe zapowiedzi, że nie obejmujemy, bo Węgrzy umowę złamali. 

- Turcy stratują do reszty ten kraj chrześcijański! 

- Nie ja będę temu winien. 

W głosie Władysława brzmiała nieustępliwość i kanclerz Oleśnicki przestał  

nalegać na razie. Poszedł uprzedzić o zdarzeniu biskupa z Eger, Szymona  

Rozgonyi. Król odprawił obu posłów Ostroroga i Koniecpolskiego. Udali się z  

pokłonem do królowej matki. 

- Zatem nie jedziemy na Węgry. Co myślisz o tym, Jaszka? - zagadnął król  

swego towarzysza. 

Korczak nie zdążył odpowiedzieć, bo szybkim krokiem wszedł biskup  

węgierski. Padł królowi do nóg, nie dał się podźwignąć, błagał, by nie  

cofano wyjazdu. "Wszyscy staną przy tobie, panie - zapewniał. - Ban Kroacji  

- to szaleniec. Spotka go przykładna kara. Zmiłuj się nad nami, królu!...  

Bez ciebie nie ostoją się Węgry... Nie -dźwignie miecza niemowlę, nie  

zasłoni granic białogłowa. Rycerza trzeba o mężnej dłoni i walecznym sercu.  

Poganie nas zniszczą ze szczętem... Już zajęli pół Rascji i całą Romanię.  

Jutro przez Dunaj przekroczą... Sułtan sroży się jak lew nad naszą  

niedolą... Nie odmawiaj, panie, na rany Chrystusa. 

Z trudem udało się go uspokoić i wyprowadzić. Oleśnicki wrócił i patrzył  

wyczekująco. 

- Biskup słusznie prawił - rzekł w końcu - bez naszej pomocy Węgrzy się  

nie ostoją. Zginą. Zali można na to zezwolić? Gdzie sumienie  

chrześcijańskie? 

- Byłem gotów jechać - bronił się Władysław. 

- Nie stawajcież tedy w pół drogi! Wielkie zadanie przed wami. Wyżenąć  

Turka! Zbierze się wielka krucjata, jak ongi, jak miała się zebrać teraz,  

jeno Albrechtowy zgon przeszkodził... Przymkną ku wam despota Rascji,  



Brankowicz, hospodar Drakuł, Jerzy Kastriata, signoria wenecka, flota  

papieska i grecka. Ba, może i król francuski?... Może cesarz Fryderyk?...  

Wy będziecie tym, co przegna pogana... Cała Europa obaczy, czym jest  

Polska... 

- Nie stoję bynajmniej o Europę. Jeżeli to uczynię, to dla miłości Bożej  

i niczego więcej. 

- Dla mnie też przecie miłość Boża jest najpierwszym fundamentem -  

zauważył Oleśnicki z odcieniem urazy. 

Władysław zamyślił się patrząc w płonący na kominie ogień, Skry różowe i  

błękitne ulatywały ku górze. Przypomniał sobie bawiącego przed laty w  

Krakowie rycerza Baldwina de Noris. Był on posłem króla Jerozolimy i Cypru,  

Jana Luzyniana. Wprawdzie święte miasto Jeruzalem pozostawało dawno w mocy  

pogan, lecz królowie cypryjscy zachowywali tytuł jerozolimskich. Wraz z  

poselstwem przyjechał krzyżowiec, joannita, Piotr z Bnina. Mali królewicze  

patrzyli ciekawie na jego płaszcz czarny, przekreślony wielkim, białym  

krzyżem, i uważali zrazu gościa za Krzyżaka. Niesłusznie, ba joannita  

nienawidził Krzyżaków, nazywał ich przeniewiercami, co odbieżali Grabu  

Świętego dla własnej korzyści, a o Ziemi Świętej opowiadał rzeczy tak  

żałosne, że pacholętom łzy spływały po jagodach. O pohańbieniu miejsca Męki  

Pana, o niedoli chrześcijan i niegodziwej pysze muzułmanów. 

Słuchając tego królewicz Władysław zaciskał drobne pięści i zapewniał, że  

oswobodzi Grób Święty, gdy tylko dorośnie. Piotr z Bnina całował go wtedy w  

głowę i uśmiechał się poważnie. Potem odjechał. Nigdy już odtąd nikt o  

Ziemi Świętej nie opowiadał. 

To wszystko przypomniało się teraz królowi. Zaprawdę, pójść należy nie  

dla polityki biskupa krakowskiego, nie dla zadziwienia Europy, lecz dla  

czystej miłości Chrystusowej, dla zawstydzenia nieprzyjaciół Krzyża... 

...Należy pójść... Już godził się na to. Cóż będzie jednak, jeżeli  

zamiast walczyć z saganami, wypadnie toczyć długą i daremną wojnę z chciwą  

pretendentką, dobijać się własnych praw, zyskiwać stronników, oblegać  

węgierskie zamki, rządzić połową państwa... Jaka stąd korzyść dla Wiary  

świętej? dla Kościoła? 

- Bóg wam pomoże usunąć przeszkody. Królowa się cofnie. Jeno jechać  

trzeba, jechać jak najprędzej! 

- Walałbym, aby mnie przedtem Węgrzy zapewnili, że większość ich stoi za  

mną... 

- Nie możemy czekać, nie możemy tracić czasu! Słuchajcie mojej rady,  

miłościwy panie! Nie zawiedliście się jeszcze na niej nigdy, jak sądzę? 

Spojrzał pytająco, a gdy Władysław patrzył nieprzerwanie w ogień nic nie  

odpowiadając, biskup poczuł się urażony. 

- Gdyby nie moje rady - zapewnił z naciskiem - zginęłoby to królestwo!  

Com kiedykolwiek powiedział, zawsze się sprawdzało... 

- Nie zawsze... - mruknął półgłosem król. 

Oleśnicki podniósł głowę. 

- Ejże, miłościwy panie! Ejże! Sami wiecie, że gdyby nie ja, dawno by się  

Litwa oderwała od Korony! Sumiennie na to pracowali wasi krewniacy,  

kniaziowie... Uratowałem życie miłościwemu królowi pod Grunwaldem, ułomkiem  

kopii powalając knechta. Zaprawdę jednak nie to była największa przysługa!  

Nie jeden raz, nie dwa ocaliłem Unię... Unia to wielkie słowo, miłościwy  

panie... 



- Szanuję je. Szanuję to dzieło, które ojciec mój dopełnił bardzo, bardzo  

dawno, w czasie gdy wasza wielebność była chłopcem gołowąsym... 

- Nie dość jest dzieła stworzyć. Trzeba je jeszcze utrzymać - odparł  

Oleśnicki głosem schrypłym z gniewu. Nigdy jeszcze wychowaniec nie odważał  

się przemawiać w ten sposób! 

Gniewnym, bezwiednym ruchem obmacał pierścień na palcu. Władysław patrzył  

na klejnot migocący pad blask ognia powierzchnią kamieni. Znał go dobrze.  

Był to pierścień zaręczynowy królowej Jadwigi. Jagiełło nie rozstawał się z  

nim nigdy, uważał za świętość, a przed śmiercią zesunął stygnącą dłonią z  

palca i przez Wieniawę Słabosza posłał Zbigniewowi na znak, że mu powierza  

dzieci i dobro Korony. 

I myśli króla, dziwnie dziś rozpierzchłe, poszybowały znowu daleko, nie  

dbając o badawcze i zgorszone spojrzenia biskupa... 

...Jadwiga... Pierścień Jadwigi... 

Nikt w zamku nie przypuszczał, że prócz Witolda i Oleśnickiego jeszcze  

ktoś trzeci wywierał przemożny wpływ na kształtowanie się umysłu młodego  

królewicza. Była nim Jadwiga, dawno zmarła pierwsza żona Jagiełłowa. Wiele  

lat minęło, odkąd zeszła ze świata, lecz pamięć o niej trwała w kraju  

ciągle żywa. Niezliczone opowieści krążyły o jej dobroci, litości, urodzie,  

powadze. Szanowano, nie używając, sprzęty, które były jej własnością,  

ubiory, księgi. Od czasu jej zgonu król trzy razy wchodził w związki  

małżeńskie, trzy nowe królowe zajmowały komnaty wawelskie, lecz jej  

wspomnienia żadna nie zatarła. Mówiono o nich: królowa Anna, królowa  

Elżbieta, królowa Sonka. Gdy powiedziano krótko: Królowa, wiadomo było, że  

zarówno w ustach Jagiełły, jak całego dworu oznaczało to tylko i wyłącznie  

Jadwigę. A tak panowała nadal, chociaż nieobecna. 

Władysław od maleńkości poił się chciwie tymi powieściami. Czuł dla  

zmarłej i miłość, i cześć. Nie mógł żadną miarą uwierzyć, by był jej obcy.  

Zdawała mu się najbliższą powinowatą, drugą matką, bliższą nieraz od  

rodzonej. Przez ciało ojca krew jej weszła w jego krew, wyniosła dusza  

przelała się w jego duszę. W głębi serca uważał ją za rodzicielkę, o niej  

myślał w chwilach trudnych postanowień. Pacholęciem jeszcze będąc, gdy  

siedział raz w głębokiej wnęce okiennej usiłując przywołać o zmierzchu jej  

obraz, uderzyła go myśl o jej młodzieńczości. Rówieśnicą jeno była,  

dziewczątkiem nieletnim, gdy świadomie, dojrzale składała ofiarę z całego  

życia na ołtarzu chwały Bożej i dobra Korony. Zmarła u progu wieku  

dojrzałego, a ileż w tym krótkim żywocie zdziałała! Jak trwale i mocno  

wryła swe dzieło w koleje świata! Dała dowód, że w tym chwalebnym dorobku  

przeciąg czasu nie ma żadnego znaczenia... 

Te myśli i rozważania, rozbudzone widokiem pierścienia, pochłonęły go do  

tyla, że nie słyszał już, co mówił dalej Oleśnicki. Nie mogąc doczekać się  

odpowiedzi, biskup wyszedł uśmiechając się pobłażliwie, spokojny, że i tak  

swojego dopnie. Roztargnienie króla nie zdziwiło go, całe bowiem otoczenie  

Władysława znało owe nagłe zadumy młodego monarchy, raptowne zapadnięcia w  

samego siebie. Że był dziedzicem władaczy puszczańskich, pogańskich,  

zaborczych, nieustępliwych drapieżców, że rodzony jego ojciec za młodu  

karmił mlekiem święte węże i bił pokłony Perkunasowi*, on zaś, syn,  

poczuwał się już do najwyższych filiacji* i śnił, że Bóg za jego sprawą  

wywyższy swój Kościół, że równocześnie otaczający go świat był pełen  

sprzeczności, a on miał dopiero szesnasty rok - sprawiało, że myśli młodego  



króla były często rozerwane i pełne udręki. 

Teraz też siedział i myślał patrząc niewidzącym wzrokiem w palenisko, na  

którym przygasały zetlone polana. Czerwony blask żaru oświetlał młodzieńczą  

postać króla, jego śliczną twarz, nieomal dziewczęcą. Ocknął się dopiero,  

gdy Jasiek Korczak dorzuciwszy drew na ogień wziął go za dłoń poufale i jął  

namawiać, by szedł na wieczerzę. 

- Cały dwór z jejmość królową, z księciem Kaźmierzem i panami posłami  

czeka w sali biesiadnej na was, miłościwy panie. A głodni wszyscy, że  

jejej! 

- Nie chce mi się jeść, nie pójdę... - mamrotał Władysław usuwając rękę. 

- Nie możecie tego uczynić, bo pomyślą, że was postępek królowej  

węgierskiej tak dotknął... 

- Elżbiety?! Podarunek bym jej posłał za to, że mnie nie chce! 

- I ja tak myślę. Nie frasujcie się, miłościwy panie... Nie ma czego...  

Zdążycie wszystko sprawdzić, co zamyślacie... Życie przed nami... Całe  

życie! 

Pochylał się ku królowi pogodny, radosny. Był też urodziwy; choć inną  

urodą, bardziej krzepką i prostacką. Tchnęły zeń siła i zdrowie i pod  

wpływem serdecznego wzroku przyjaciela Władysław otrząsnął się z  

przygnębienia. 

- Słusznie prawisz, Jaszka! - zawołał powstając. 

Zbigniew Oleśnicki nie mylił się w swych przewidywaniach. Pobudziwszy  

wyobraźnię króla wyprawą krzyżową nakłonił go bez trudu do podjęcia  

przerwanej podróży. Zwłaszcza że w ślad za Ostrorogiem i Koniecpolskim  

zjawili się w Czorsztynie panowie węgierscy, Jan Woydemfierich z Płowca i  

Szymon Palouczi, zapewniając, że cały naród stoi wiernie przy swoim  

elekcie*, stronnictwo królowej zaś składa się tylko z kilkunastu  

awanturników, powolnych namowom Cylli. Na równi z biskupem z Eger błagali  

króla, by pochodu nie odwlekał. Im prędzej stanie w Budzie, tym lepiej. 

Ruszono zatem w dzień św. Wojciecha, męczennika i biskupa, pożegnawszy  

ostatecznie królową matkę i wielkiego księcia Kaźmierza. Sonka zalewała się  

łzami. Król przyoblekał się w powagę i nie szczędził bratu upominań a  

zaleceń. 

- O całości Korony przed wszystkim innym pamiętaj - mówił - Boga się bój,  

ziemi uszczuplić nie daj, książętom nie pozwól szarpać się pomiędzy sobą.  

Ziemię drahicką dałem Balkowi Mazowieckiemu, aby ją dzierżył w pokoju.  

Bacz, aby na niego kniazie nie najeżdżali... 

- Stanie się, jak rzeczesz, miłościwy panie - odpowiadał brat z nieco  

żartobliwą powagą. Zdawał się całkiem spokojny i zadowolony z losu, jaki mu  

przypadł w udziale. Nie trwożyła go myśl o objęciu rządów w skłóconej,  

świeżo skrytobójstwem wielkiego księcia Zygmunta zamąconej Litwie. Młodszy  

o dwa lata od Władysława był znacznie niższy, mniej urodziwy, mniej wartki  

w myślach, lecz rozważniejszy: Oszczędny i przezorny, posiadał zawsze  

uciułane grosze, gdy młody król tonął w długach. 

- Sokoliku mój! Krasawcze! - zawodziła Sonka. Biskup krakowski naglił do  

odjazdu. Dość już czasu zmitrężono. Jaśko z Tęczyna i Ostroróg poganiali  

również. Ruszono zatem. Strzeżone wieżycami Czorsztyna, Niedzicy zastały za  

nimi ziemie polskie, prawe dziedzictwo młodego. Zostały góry i doliny  

małopolskie, rozłogi wołyńskie, puszcze litewskie, jeziora wielkopolskie,  

dąbrowy i gaje, wsie i ogrody, rzeki i strumienie, ludzie tym samym  



językiem mówiący - zastała za nimi Ojczyzna... 

Mimo przynagleń Oleśnickiego rozgrzęzłe drogi zatrzymały ich w Kieżmarku  

do dnia św. Floriana. Gdy ruszyli wreszcie, śnieg znikł bez śladu,  

zazieleniły się cudownie łęgi. Na pełnych wody stawach i jeziorach aż  

huczało od wrzawy ptasiej i Jasiek Korczak namawiał króla, by po drodze  

chociaż raz sokoła wypuścić. 

- Czasu wiele nie stracimy, a berkutom cni się bez łowów. Ze wszystkim  

osępiały. 

- Jeśli gdzie czaple będą, puścimy - zgadzał się król. I ciągnęli dalej,  

błyskając orężem w słońcu. Orszak był świetny, bo królowi towarzyszyło z  

pół setki co najprzedniejszych panów koronnych, a każdy miał ze sobą  

giermków, czeladź, wozy. Wszystko bogate, zasobne i strojne, barwiste,  

złociste, mieniące. Na widok tego bogactwa ludzie wsiowi zbiegali ku  

drodze. Wyglądali równie nędznie, jak w Polsce, snadź i tu panował głód, a  

może wyniszczyły ich nie klęski urodzaju, lecz wzajemne walki baronów. Tym  

samym kornym gestem co małopolanie wyciągali żebracze ręce i tak samo  

Władysław kazał im rzucać grosze mimo niezadowolenia biskupa krakowskiego i  

podskarbiego, Mikołaja z Brzezia. 

- Dla stronników, których zjednywać wypadnie, zbraknie nam srebra, jeśli  

je będziemy bezużytecznej hołocie rozdawać... narzekali. 

- I nad nią mam panować - bronił się król. 

Obdarowani padali na twarz w podzięce, gotowi całować kopyta królewskiego  

konia. 

Niezbyt skora szła droga, bo dopiero na św. Pankracego dojeżdżali do  

Wisłowa. Widząc ptactwo zapadające nad jeziorem Jasiek Korczak przypomniał  

królowi obietnicę zapolowania z sokołem. 

- Dalej niż do tego grodu dziś nie pojedziemy, jeno w nim będziemy  

nocować. A na łowów pora teraz najsposobniejsza, bo słońce zachodzi... 

- Dawajże tu sam sokoła! - zgodził się król. - Ej, panowie! Zabawimy się  

chwilę łowami! 

- Wolej byśmy łowili grabiego Cyllę niż czaple... - mruknął Oleśnicki. 

Korczak, uradowany z otrzymanego przyzwolenia, już biegł ku wozom, gdzie  

sokolnikowie trzymali zakapturzone ptaki. Jezioro, w zwykłym czasie niezbyt  

wielkie, pełne było teraz wody niby nalana po brzegi czara. Pachołcy  

królewscy znaleźli już ukryte w łozach przybrzeżnych czółno i odpychając  

się mocno drągami od dna popłynęli ku widniejącemu o parę stajań ostrowu by  

płoszyć ptactwo. Lekki wiatr marszczył wodę mieniście. Osłaniając oczy  

dłonią przed świecącym nisko słońcem król i jego towarzysze patrzyli za  

pachołkami uważnie. Już weszli w bezlistne łozy i nurzali się w błocie po  

pachy, gdyż wyspa okazała się mokrą, zalaną kępą. Wnet chmura ptactwa  

zakołowała nad nimi. Z gromady pomniejszego rodu czajek, kaczek, nurków,  

łysek wybiły się wielkie, śnieżyste ptaki i popłynęły majestatycznie ku  

górze. 

- Łabędzie! - krzyknął Korczak z uniesieniem. - Na twoje szczęście,  

miłościwy panie! Na dobry początek! 

I zdarł kaptur z głowy sokoła. Ptak zmrużył kilkakroć oczy jakby  

oślepiony, rozprostował skrzydła, zawisnął na nich nieruchomo, niby że  

ważąc, i błyskawicą wyleciał prostopadle w górę. Wrzawa ptasia ucichła  

jakby nożem uciął. Kaczki, łyski, nurki zapadły na wodę, tylko łabędzie  

zostały w powietrzu, szybując śpiesznie na zachód. Potężne ich skrzydła  



biły miarowo powietrze. Długie szyje, wyciągnięte, pruły przestrzeń,  

zachodnie zorze różowiły pióra. 

Teraz już nawet biskup nie narzekał na stratę czasu. Wszyscy na równi z  

królem i Jaśkiem śledzili z zapartym oddechem, co nastąpi. Pachołcy wrócili  

z ostrowu i umazani w błocie jak nieboskie stworzenia siedli na brzegu,  

zadzierając głowy do góry. Cudny tam tan się rozgrywał. Sokół wzleciał tak  

wysoko, że najbystrzejsze oko nie mogło go dostrzec, lecz snadź łabędzie  

spostrzegły, iż je dognał i zgórował, bo zawróciły nagle ciasnym kłębem,  

zbiły się w jeden splot skrzydeł, wystawiając ku górze szyje, wijące się  

giętko jak łodygi kwiatów, dziobami celując w niewidocznego jeszcze  

napastnika. 

- Spada! Spada! - krzyknął król. 

Niby kamień urwany ze skały sokół zlatywał spod szklanej kopuły nieba. W  

połowie drogi zatrzymał się, zawisł, odleciał w bok, wzniósł się znowu i  

znów opadł szukając miejsca sposobnego do natarcia. Lecz z którejkolwiek  

strony zachodził, kłąb szyj wężowych wyciągał się przeciw niemu. Zwrotność  

łabędziej gromady równa była jego ruchom. 

- Może by drugiego puścić? - zauważył kanclerz. 

- Za nic! - krzyknął Władysław. - Ten da sobie radę. Patrzcie, patrzcie!  

Już go ma! 

Jakoż w tejże chwili sokół runął na stado i siadł na głowie jednego z  

łabędzi. Oślepiony ptak bijąc rozpaczliwie skrzydłami osunął się nisko.  

Opuszczając towarzysza stado odleciało z pośpiechem. Bój rozgrywał się  

samodwa. Bój nierówny, bo łabędź nie mógł się skutecznie bronić. Jeszcze  

chwila i obaj zapaśnicy spadli na jezioro. Bryzgi wody trysnęły wokół. 

- Zaleje go! - krzyknął Korczak i wskoczył do czółna. Nie czekając, aż  

się ruszy który z oblepionych zaschłym błotem chłopaków, odbił żerdzią od  

brzegu i pomknął ku walczącym. Podpłynąwszy tuż rzucił żerdź i wychylił  

się, by schwycić sokoła. Nie obliczył należycie ruchu, łódź umknęła mu spod  

nóg i Jasiek głową naprzód wpadł z rozmachem do wody obok rannego łabędzia.  

Sokół spłoszony odleciał. Łabędź poszedł na dno. Na brzegu wypadek Jaśka  

powitano gromkim wybuchem śmiechu. 

- Ależ się wykąpał zdrowo! 

- Świętego Jana nie czekał! 

- Czegóż teraz nie wyłazi? 

- Albo się wstydzi, albo nurkuje za łabędziem... I patrzyli dalej,  

dogadując, a bez niepokoju, bo Korczak słynął jako dobry pływak. Patrzyli  

spokojnie na gładką toń wody, na której drżała porzucona łódź. Raz zdało  

się, że w wodzie coś bełkocze, coś się zrywa, lecz wnet zwierciadło jeziora  

rozpogodziło się znowu, a brzeg zaległa przedwieczorna cisza. 

- Co to jest? Gdzie on się podział? - zawołał król. 

- Musi wylazł na brzeg i krzaki go zasłaniają... Zsiedli z koni i zbiegli  

tuż nad wodę, rozgarniając łozy. 

- Jaszka! Jaszka! - krzyczał Władysław. Nikt nie odpowiedział. 

- Na rany boskie! - jęknął król. - Jeżeli utonął?! 

- Zaśby utonął?! Figle stroi, jak u niego we zwyczaju... 

- Nie stroiłby figli tak długo... Ludzie! Ratujcie! Szukajcie! Niepokój  

Władysława udzielił się pozostałym. Objechano wkoło jezioro przetrząsając  

brzegi, wołając, hukając - daremnie. 

- Utonął! Utonął! W naszych oczach! - rozpaczał król. Sarn wskoczył do  



czółna z innymi. Długimi żerdziami jęli wymacywać dna. Ale pod powierzchnią  

wady leżał gęsty kożuch wodorostów. Posłano zatem po sieci. Zeszli się  

rybacy z pobliskiej osady. Zapalono pochodnie, bo w międzyczasie zmierzch  

zapadł. Biskup z Eger przypomniał stary zwyczaj szukania topielców  

poświęconym chlebem. Przyniesiono więc świeży bochen chleba, biskup  

pobłogosławił go, zrobił po wierzchu nacięcie w kształt krzyża. W środek  

nacięcia włożono łuczywo zapalone i tak spuszczono na wodę. Chleb odpłynął  

od brzegu i kołysał się na toni migocąc bladym światełkiem łuczywa. Jak  

gdyby dusza zmarłego kierowała jego biegiem, to przystawał, to znów posuwał  

się z wolna, okręcając wkoło siebie. Nareszcie stanął na miejscu. Mrok już  

zalegał brzegi. Mimo ciemności rybacy żegnając się popłynęli, gdzie stał  

chleb i migotało łuczywo. Zapuścili sieci. Nie minęły trzy pacierze, a  

znaleźli ciało. Wypadając z łodzi Jaszka uplątał się w wodorosty, które  

spętały mu ręce i nogi, że się z nich wydobyć nie mógł. Gdy go złożyli na  

brzegu, oczy miał otwarte, jak gdyby sam się dziwił temu, co zaszło.  

Światło pochodni szklisto się w nich odbijało. 

- Jaszka! Jaszka! - jęczał Władysław rzucając się na ciało przyjaciela.  

Szarpał go, płakał jak dziecko. Dotykał trupa, a nie mógł uwierzyć, że to  

on, Korczak, silny, dorodny, pełen wesela i pogody chłopak. Że go nie ma,  

nie ma, nie ma! 

- Szkoda rycerzyka - powtarzali inni - albo się sam w ziele uplątał, albo  

go złe wciągnęło. 

- Boginki widno tu są... 

- Tfu, tfu, zgiń, przepadnij! Lepiej ciało zabierać i jak najszybciej  

uchodzić... 

- W naszych oczach, w naszych oczach! - powtarzał nieprzytomnie król. 

Z trudem oderwano go od ciała. Mimo przedkładań Oleśnickiego,  

przypominania królewskiej powinności i godności, zapowiedział, że nie  

odjedzie, aż przyjaciela uczciwie pochowa. A tak pierwszym jego aktem na  

ziemi węgierskiej był pogrzeb i towarzyszący mu rycerze kiwali głowami nad  

wróżbą nieszczęsną. 

Władysław nie myślał o wróżbie. Myślał, jak zdoła teraz żyć bez  

przyjaciela. W uszach brzmiał mu jeszcze ciągle dźwięczny śmiech zmarłego,  

słyszał jego słowa: "Zdążymy wszystko zrobić, miłościwy panie... Życie leży  

przed nami!..." Jakże niedawno to mówił! Jak mocno w to wierzył!... Życie  

przed nami... Ot, tobie życie, biedaku... Dzielny, szlachetny, bystry był  

Jasiek Korczak. Mógł się stać wielkim mężem, mógł się zasłużyć ojczyźnie...  

Zginął tak marnie, głupio, niby od niechcenia. Nigdy już nie dokona  

niczego. I to się nagle Władysławowi wydało sroższe niż śmierć sama:  

zemrzeć nic nie dokonawszy... 

Rozdział drugi:  

Królewskie brzemię 

Jonas Warga, ze zbiedniałej szlachty madziarskiej, wysłany przez grabiego  

Cyllę ku granicy polskiej dla szpiegowania poczynań Jagiellończyka, wrócił  

do zamku Pożanyi, zwanego też z niemiecka Presburgiem, gdzie przebywali  

grabia i królowa wdowa. Oboje słuchali uważnie jego sprawozdania. 

- Wiele ludzi z królem? - pytał krótko grabia. 

- Będzie kopa rycerzy i czeladzi z półtora setki. Ale słyszałem, że od  

Budy siła panów zbrojnych ciągnie naprzeciw, by go witać i osłaniać... 

- Co słychać w Budzie, sam wiem - burknął gniewnie Cylla. - Powiadaj o  



nim. Spotkał się już z kim? Gadał co? 

- Nie spotkał nikogo. Biedota tylko stawała przy drodze, jak zwyczajnie,  

gdy ktoś możny jedzie... Nie odganiał, grosze rzucał i obdarzał hojnie... 

- Nie może być! Dobre grosze rzucał? 

- Tak jest, wasza miłość. 

Grabia posępniał. Władysław musi wieźć ze sobą nie lada skarby, skoro bez  

potrzeby, dla ostentacji, rzuca pieniądze hołocie. 

Widno pragnie, by się wieść o tym rozeszła jednając mu ludzi. Wieleż  

otrzymają urodzeni, jeśli biedaków nie opuszcza próżno? No, no... Ciekawe,  

skąd wziął tyle dobra? Na dworze Jagiełły w ostatnich latach nie przelewało  

się wcale... Może to zresztą był pozór, a stary ciułał schedę synom...  

Dość, że Władysław pieniądze ma... Kto wie, czy nie lepiej było opowiedzieć  

się za nim? 

- Jak przyjął wiadomość o naszej odmowie? - dopytywała królowa. 

- Nie wiem, wasza miłość. Nic po sobie nie pokazywał. Owszem, wesół był i  

rozmowny, dopóki mu dworzanin nie utonął. 

- Co za dworzanin? Gdzie utonął? 

- W jeziorze podle Wisłowa. Z sokołem polowali i z czółna wyleciał. Król  

strasznie po nim rozpaczał. Żalił się jak płaczka. Trzy dni stali w  

Wisłowie, pochówek mu uczciwy sprawiając. 

Jonas Warga potarł głowę z zakłopotaniem. 

- Nie dworzanin to musiał być, jeno senator, i to ze znaczniejszych. Jak  

się zwał? 

- Zobaczyłem... To jedno pamiętam, że go wołali Jasiek. 

- Co drugi rycerz w Polsce zwie się Jasiek... Któryż to mógł być, że król  

po nim tak biadał?... Jaśko z Tęczyna?... z Tarnowa?.. 

- Nie pamiętam, wasza miłość... 

Elżbieta słuchała rozmowy, z rzadka się odzywając. Siedziała w głębokim  

karle, otulona mimo ciepła w futrzane okrycie. Była nieładna, niemłoda,  

słabowita. Umysł miała dość bystry, lecz zmienny. Do niedawna bez  

przykrości myślała o poślubieniu młodzika, który by jej wynagrodził lata  

spędzone przy charowitym Albrechcie. Posiadała dwie córki i przestała  

spodziewać się syna. Przyjście na świat małego pogrobowca podniosło jej  

dumę matczyną. Użaliła się sierocie, bez ojca, bez tronu. Gdyby Albrecht  

umarł o pół roku później, ten maleńki obwołany by został królem Węgier, ona  

zaś regentką. Rządziłaby w jego imieniu. Prócz królestwa węgierskiego  

osiągnąłby w przyszłości tron austriacki, zostałby może cesarzem rzymskim,  

jak Zygmunt, jej ojciec? Ach, wszystko byłoby inaczej!... 

Sprytny i wyrachowany grabia Cylla podsycił umiejętnie te jej żale i  

dumanie. Bez trudu zdołał przekonać kobietę, iż stworzona jest do wielkich  

zadań i że winna w obranie praw swego dziecka stawić czoło Polakom i  

Węgrom. 

Podmówiony przez Cyllę ban Kroacji, Garaia, skradł dla niej i przywiózł  

koronę św. Szczepana. Ów Garaia był to niespokojny duch, wichrzyciel,  

któremu podobała się niezwykłość przedsięwzięcia. Że nikt w całym kraju nie  

ważyłby się podnieść ręki na największą świętość narodową, a on to uczynił  

i pieczęcie przez arcybiskupa położone złamał. Teraz obiecywał dostarczyć  

ludzi bitnych, gotowych na wszystko, byle królowa dała pieniędzy na zaciąg.  

Pieniędzy domagał się również drugi stronnik, groźny opryszek-rycerz Giskra  

z Brandysu. Elżbieta sprzedała przeto wszystkie klejnoty, jakie miała w  



posiadaniu, własne czy koronne, zastawiła srebra, jadała na cynie i uważała  

się za bohaterkę, a równocześnie statystkę. Cylla pisał niezliczone listy  

do panów węgierskich, wzywając do przejścia na stronę królowej, Elżbieta je  

podpisywała. W tych listach obiecywano dostojeństwa i królewskie nagrody w  

razie opuszczenia Władysława. Oboje z grabią nie liczyli się przy tym  

bynajmniej z rzeczywistością. Te same lenna obiecywali kilku różnym  

ludziom, ofiarowywali te same godności. Zwracali się również z prośbami a  

pomoc do Ojca świętego, do cesarza Fryderyka i do sułtana Amurata Ii,  

zaklętego wroga Węgier. 

- Więc nie wiecie, co król mówił dowiedziawszy się o naszej odmowie? -  

powtórzyła królowa z zawodem. 

Zakłopotany Warga po raz drugi zapewnił, że nie wie. Nie przypuszczał, by  

na tej wiadomości zależało miłościwej pani. 

Miłościwej pani zależało bardzo. Uznała w duszy Jonasa Wargę za głupca.  

Gorąco pragnęła wiedzieć, co Władysław o niej myśli. Czy mimo oburzenia  

podziwia jej męstwo? A jak wygląda? Czy istotnie tak urodziwy, jak  

opowiadają? 

Te wszystkie pytania paliły jej usta, lecz obecność grabiego krępowała.  

Elżbieta otrzymała staranne wykształcenie, humanizmem zaprawione. Znała  

wcale dobrze starożytnych i marzyła o tym, by być Kleopatrą. Zwyciężyć nie  

tylko jako władczyni, lecz jako kobieta. Oto ukorzony Jagiellończyk, pełen  

podziwu dla jej uroku i majestatu, kłoni się nisko wołając: Pozwól, o pani,  

służyć tobie i twemu synowi! Ona wtedy nachyli łaskawie głowę i rzeknie:  

Będziemy panowali oboje. Powierzam ci obronę mego kraju i mego  

dziecięcia... 

Walka, którą rozpoczęła, nabierała właściwego znaczenia, dopiero gdy się  

zważyło możliwość podobnego zakończenia. Na razie nie wiedząc, jak uzyskać  

obchodzące ją szczegóły, zapytała od niechcenia: 

- Prawdali, że król polski jest taki pokraczny? Jonas Warga spojrzał na  

nią ze szczerym zdumieniem. 

- O, wasza miłość! Rzadko spotkać równie urodziwego młodziana! 

Królowa z trudem powstrzymała odruch żywego zadowolenia. 

- Tak? - wycedziła. - Ja sądziłam, że jest ryży, ma kose oczy i krzywe  

łopatki?.. 

- Jest smukły i prosty jak kościelna świeca - zapewniał Warga z  

przejęciem. - Włosy ma czarne, brwi gęste. Gdy zmarszczy czoło, zbiegają  

się nad oczami. Oczy króla są bystre. Tylko po brwiach i oczach poznać, że  

mężczyzna, bo policzki ma gładkie jak panna, jeszcze nie obrosłe... 

- Ho, ho, czy wam też grosze rzucił, że go tak chwalicie? zapytała  

złośliwie, w gruncie rzeczy zachwycona. 

Warga obraził się i nic nie odpowiedział. 

- Mniejsza z tym, czy Władysław ma oczy kose, czy proste wmieszał się  

niecierpliwie Cylla. - Ważne to, że idzie i znajdzie stronników. Trzeba go  

ubiec i zająć Jawryń. Ważna to twierdza. Wasza miłość raczy zostać tutaj i  

kierować obroną w razie, gdyby Władysław nadciągnął... 

- A kto ze mną zostanie? - zapytała. 

- Poślę natychmiast gońca do Gary, by przysłał tu odpowiednią załogę... 

- Co pocznę, jeżeli się spóźni? - zawołała niespokojnie. Obraz łaskawej,  

dumnej monarchini rozwiewał się, zastępował go inny, smutny, choć także nie  

pozbawiony uroku. Niewiasta zwyciężona, ale nieugięta mówi: Gardzę tobą!  



Jestem w twojej mocy, barbarzyńco. Zabij mnie i to niewinne dziecię. On,  

piękny, smukły, przyklęka ze czcią... Pani... 

Oto drugie możliwe zakończenie. Oto, co ją czeka w najgorszym razie.  

Poczuła przypływ otuchy. Miło jest czuć się kobietą... 

Grabia Cylla był mniej pogodny. Nie czuł na sobie ochrony płci ani  

posiadał wygórowane pojęcie o własnym uroku. Nie wątpił, że jeśli wpadnie w  

ręce Władysława, czeka go po prostu śmierć. Gra, którą rozpoczął, była  

poważną grą. Stawkę stanowiły bądź panowanie w zastępstwie chorowitej, nie  

znającej rządów kobiety, bądź jego własna głowa. Trzeciego wyjścia nie  

było. 

...Głowa... Ha! Czy nie byłoby korzystnie przejść teraz do Władysława i  

wydać mu koronę? Niech ją sobie ma. Niech jego, Cyllę, dobrze wynagrodzi.  

Ale co rzeknie Gara? Co rzeknie Giskra? Dopadną go gdziekolwiek i zabiją.  

Zatłuką jak psa. Niedobrze. Lekkomyślnie wlazł w to wszystko... 

- O czym dumacie, panie? - zagadnęła królowa. 

- O waszym i królewicza bezpieczeństwie - westchnął. W przyległej  

komnacie zapłakało dziecko. Elżbieta wstała i wyszła. Chód miała  

niezgrabny, rozbity, cierpiała na obrzęk nóg. W bogatej kołysce spowite w  

złotem tkane powijaki niemowlę krzywiło w płaczu żółtą, pomarszczoną  

twarzyczkę wielkości pięści. Po chorowitych rodzicach nie mogło być jędrne  

ni dorodne, lecz matce zdawało się najpiękniejsze na świecie. Patrząc nań z  

zachwytem nie czuła się już ani Kleapatrą uwodzicielką, ani mężem stanu,  

tylko matką.  

Wyłącznie matką. Dla tej kruszyny w kołysce leżącej pragnęła walczyć, dla  

niej odzyskać tron. O, niechby władał jej syneczek światem! 

Rycerz Jan Hunyady był niskiego wzrostu, barczysty, a głowie mocno  

osadzonej w ramionach. Ciało było krępe, głowa orla. Słynął z odwagi i  

przenikliwości bojowej. Mówiono o nim, iż wie, co nieprzyjaciel uczyni,  

wcześniej, nim wróg to obmyśli. Teraz tłumaczył Oleśnickiemu i Ostrorogowi: 

- Znam dobrze Ulryka Cyllę. Choćby się korzył, nie można mu wierzyć. Ten  

człowiek kłamie, nawet gdy przysięga na święte relikwie. Nie będzie  

spokoju, dopóki go wasz król nie chwyci. Źle się stało, iż dopuszczono, by  

zajął Jawryń. To mocny zamek. Można się w nim długo bronić, a tymczasem w  

kraju wichrzyć... 

- Idźmy zatem nie mieszkając przeciw Jawryniowi! - zawołał z kąta nie  

należący do rozmowy młody Hińcz z Rogowa. 

Ostroróg skarcił go spojrzeniem. Oleśnicki milczał, jak zwykle. Uderzyło  

go, że Hunyady powiedział: wasz król. A wszakże Hunyady był najwierniejszym  

stronnikiem Władysława. Miał obiecane województwo siedmiogrodzkie, jedno z  

najwyższych dostojeństw w państwie. Na pewno nie użył tych słów przez  

niechęć. Jeno że dla Węgrów, gorąco przywiązanych do swojej monarchii, król  

jeszcze nie ukoronowany nie był królem. Nie spoczęło na nim Pomazanie  

Pańskie. Do odbycia koronacji zaś niezbędna była korona św. Szczepana.  

Koronę św. Szczepana posiadała Elżbieta. Władysław Jagiellończyk nie  

chciał iść walczyć z Elżbietą i maleńkim pogrobowcem. Cała sprawa wikłała  

się niepokojąco. 

- Zatem, waszym zdaniem, rycerzu - zaczął z wolna - najpilniejszą rzeczą  

to iść przeciw Cylli? 

- Tak jest, wasza wielebność. Gdy Cylli zabraknie, królowa sama się  

podda. 



- Chodźmy przedłożyć to królowi. 

Ale król nie chciał słyszeć o wojnie domowej i uporczywie powtarzał, że  

wraca do kraju. Oleśnicki stracił resztę wpływu i nie mógł namówić go do  

oblężenia Jawrynia, Pożania lub innych zamków, pozostających w ręku  

Elżbiety. Z dnia na dzień przeciągał się niepewny stan rzeczy, aż niejeden  

że stronników królewskich widząc obojętność Władysława namyślał się, czy  

chyłkiem do Elżbiety nie przemknąć? Widno król polski uważa ją za  

silniejszą, skoro walki staczać nie chce. 

Tak stały sprawy, gdy pewnego dnia wielki rumor wybuchł na dziedzińcu  

królewskiego zamku w Budzie. Musiało się stać coś ważnego, bo rycerze  

węgierscy i polscy, giermcy i pachołcy biegali tłumnie w stronę gmachu,  

krzycząc i potrząsając mieczami. Pośrodku nich bracia Szafrańce, Nałęcz z  

Szamotuł i Hińcz z Rogowa wiedli dwóch związanych ludzi. 

- Na mękę Pańską! - zakrzyknął Jan Hunyady stojący obok króla na  

krużganku - Cyllę pojmanego wiodą! 

- Zamku dobyli, czy jak? 

Rzeczywiście, przez dziedziniec wiedziono w pętach grabiego Cyllę i  

zausznika jego, Jonasa Wargę. Znani straceńcy, Hińcz z Rogowa i Szafrańce,  

opowiadali chełpliwie, co zaszło: 

- Pojechaliśmy samoczwart z garścią czeladzi popatrzeć z bliska na  

jawryński zamek; czy sprawiedliwie taki mocny, jak ludzie gadają. A  

kryliśmy się bardzo pilnie, żeby nic juchy nie zmiarkowały. Konie i czeladź  

zostawiwszy w lesie podeszliśmy późną nocą prawie pod sam mur. Patrzymy, aż  

tu zza węgła wyłazi dwóch ludzi. Jeden do nas po węgiersku: "Dobrze, że już  

czekacie". Nałęcz madziarską mowę zna, więc trącił nas, by nic nie gadać, i  

mówi: "Właśnie czekamy". Idą z nami. Wiedziemy ich do koni. Tamten Nałęcza  

pyta - a noc strasznie była mroczna o miłościwego pana i dorozumieliśmy  

się, że na przeszpiegi wyszli. Przy koniach dopiero poznali, że cudzy  

ludzie i obca barwa i że gorze im. Chcieli zbiec. Chwyciliśmy, ciasno  

związali, na konia jucznego wsadzili i jazda. Niewiele ujechaliśmy, aż tu  

pogoń. Pędzi za nami z dziesięciu rycerzy, co widno mieli na tych dwóch  

czekać, ale się spóźnili albo zbłądzili, bo ćma była wielka. Dobrze  

stawali, przecie daliśmy im radę. Jeno że w czasie tej bitwy tamci dwaj  

gdzieś się zawieruszyli. Zbiegli w las. Posłaliśmy pachołków za nimi, a  

jeden z rycerzy, co dzidą żgnięty na ziemi leżał i ducha już w sobie  

niewiele miał, woła: "Biada wam, jeśli grabiemu spadnie włos z głowy!"  

Nałęcz, jak to usłyszy, jak nie skoczy! "Najświętsza Panno! - powiada. - To  

widać sam Cylla!" Przetrząsnęliśmy cały las, no i Bóg poszczęścił, bośmy  

ich znaleźli skrytych pod wykrotem. Jak lisy siedzieli. Urwana głowa  

rebelii, miłościwy panie. 

- Iście cudowne zrządzenie - przywtarzali wszyscy z uniesieniem. 

Król kazał grabiego odprowadzić do wieży i pilnie strzec. Panom  

Szafrańcom, Nałęczowi i Hińczowi dziękował, obiecując sowicie wynagrodzić.  

W ustach hojnego do przesady Jagiellończyka te słowa nie były czczą  

obietnicą, toteż odeszli zadowoleni. 

Hunyadyemu król polecił zwołać za trzy dni wszystkich panów węgierskich  

na sąd. 

- Chciałbym - dodał - aby się zeszło jak najwięcej ludzi. Każdy, kto  

chce, może przyjść, nawet ban Kroacji. 

- Nie przyjdzie, będzie się bał. 



- Dam glejt, może zjechać spokojnie. Włos mu z głowy nie spadnie. Każcie  

to wszędy ogłosić. 

Chce widokiem stracenia Cylli przestraszyć Garaia - pomyślał Hunyady. 

Oleśnicki przypuszczał to samo patrząc na zmarszczoną, poważną twarz  

króla. "Byle zbytnio nie folgował zemście! - pomyślał. - Że zawzięty, nic  

dziwnego, boć Cylla królową Sonkę o trucicielstwo szkalował". 

Głośno rzekł: 

- Straciły moje słowa walor u was, miłościwy panie, przecie posłuchajcie  

rady: Cyllę trzeba utrupić, ale oszczędźcie mu męki i pohańbienia, bo tym  

ludzi nie zjednacie... 

- Jużem obmyślił, co z nim zrobię... - odpowiedział krótko król. 

I znów przypomniał, by za trzy dni zebrał się kto żyw. Gruchnęło to po  

grodzie wywołując poruszenie. Nikt nie wątpił, że publicznie będą tracić  

pojmanego grabiego. Ludzie gromadami przystawali na ulicach, rozprawiając  

żywo o tym, jakie przed śmiercią zadadzą mu męki. Czy obwiozą po mieście na  

miedzianym, rozżarzonym do czerwoności koniu, jak to uczyniono w Cieszynie  

z zabójcą księcia Przemysława, Marcinem Czechem, o przezwisku Chrzan? Czy  

wytargają wnętrzności albo rozerwą wołami? Tak czy owak, zapowiadało się  

dla tłumu świetne widowisko i ludzie gromadzili się zawczasu wokół zamku,  

hałasując i hucząc, pomstując na buntowników i wiwatując na cześć króla. 

Uwięziony w wieży grabia Cylla słyszał tę wrzawę i drżał. Nie wątpił ani  

chwili, że spotka go śmierć. Sam by nie inaczej postąpił na miejscu  

Władysława. Ale na myśl o torturach, poprzedzających zgon, pot zlewał mu  

czoło. Dziwił się, że dotąd nie biorą go na konfesaty, czyli męki, by wydał  

wspólników, i każdej chwili oczekiwał wkroczenia oprawców. Bezsilny i  

struchlały siedział nieruchomo, odmawiając jedzenia i picia. Przebiegało go  

nieustanne dygotanie krótkie i męczące. Czuł je w każdym włóknie ciała. Te  

włókna, te mięśnie, te członki były na razie spoiste, zwarte, zrosłe w  

jedną całość. W katowskich dłoniach zaczną się rozprzęgać, rozdzierać,  

zamienią w bezkształtną masę, a on wciąż będzie żył, będzie na to patrzył,  

będzie czuł! Wiedział, że umiejętny oprawca potrafi życie ofiary utrzymać  

parę dni wśród najsroższych mąk. Sam nieraz widywał podobne kaźnie, sam na  

nie ludzi skazywał. Nie przyszło mu nigdy na myśl, że to samo mogło spotkać  

jego, Ulryka Cyllę. 

Za niepoddanie się władzy króla groziłaby mu tylko ścięcie. Ale on gadał,  

że w Krakawie za namową Sonki otruto córkę Władysława Jagiełły i Anny  

Cyllejskiej, królewnę Jadwigę. Gadał przez złość, sam w to nie wierząc.  

Zaśby kto truł tę cichą, szpetną (po matce) dziewczynę! Ale gadał. Teraz  

jest w ręku syna Sonki, Jagiellończyka, młodego, zapalczywego...  

- Biada mi!... - powtarzał sobie po raz chyba setny. Jak głupio, jak  

niezdarnie dał się pojmać! Jak nieopatrznie opuścił zamek! Wyszedł w  

tajemnicy przed własną załogą, by zobaczyć się z Elżbietą. Lękał się  

bowiem, że pozbawiona jego opieki, mdła niewiasta pojedna się z Władysławem  

i odda mu koronę. Obawa ta zdawała mu się uzasadniona, gdyż sam niedawno o  

podobnym postępku myślał. Wyszedł więc z zamku z zaufanym Wargą pragnąc  

przedostać się do Pożonia i wytłumaczyć Elżbiecie, że korona będzie  

bezpieczniejsza w jego ręku. Posiadając symbol władzy królewskiej w  

Jawrynie, czułby się bezpieczny. Umówieni przez Wargę rycerze mieli nań  

czekać w oznaczonym miejscu. Wszystko było przednio ułożone, a ot, jak się  

zakończyło! 



Wspinał się na palce, chwytał kraty okienne, by zobaczyć, czy przed  

zamkiem nie stawiają już rusztowania, stosu albo szubienicy?... Ale widział  

tylko huczące morze głów, otaczające coraz ciaśniej siedzibę królewską.  

Ciżba była tak liczna i zwarta, że próżno było marzyć, iż w ostatniej  

chwili ban Kraacji lub Giskra zechcą odbić jeńca. Nie dopchną się do zamku.  

Zresztą czy będą się starali towarzysza ratować? Wątpliwe. Cylla znał obu  

przyjaciół dość dobrze, by wiedzieć, że wspólnik powalony nie ma w ich  

oczach żadnej wartości. 

Na wieść o jego śmierci pojednają się z Władysławem co rychlej. Nic, nic  

nie mogło uratować grabiego Cylli z matni, w którą sam się wplątał. 

Jagiellończyk siedział na podwyższeniu mając po bokach: arcybiskupa  

ostrzyhomskiego, biskupa z Eger, biskupa Oleśnickiego, a dalej wszystkich  

towarzyszących mu panów polskich i panów węgierskich. Rada, a raczej sąd  

odbywał się na otwartym krużganku, więc tłum zebrany na placu mógł widzieć  

majestat królewski i zebranych dostojników. Widziano też, jak wprowadzono  

skutego w kajdany więźnia. 

Arcybiskup nachylił się do Oleśnickiego. 

- Boże bądź nam miłościw! Czy wasza dostojność nie wie, co król zamierza  

z nim zrobić?... 

- Psst... - położył Oleśnidki palec na ustach. Wstydził się przyznać, że  

on, kierownik długoletni nawy państwowej polskiej, nie wie, co młodzik  

uczyni. 

Arcybiskup nie ustępował. 

- Bo zważcie, wasza dostojność, że choć wielce zgrzeszył wobec waszego  

pana, ale to nasz rodak... Węgier... 

Umilkł, bo Władysław spojrzał niechętnie na jeńca. 

- Kto nałożył kajdany grabiemu Cylli? - zapytał. - Zdjąć je natychmiast.  

Grabia Cylla był dziewierzem* polskiego monarchy, naszego przesławnego  

rodzica... 

Szmer przeszedł po tłumie. Cylla, bardziej zdumiony niż uradowany,  

wyprostował ręce. Rozejrzał się wkoło spode łba. Ujrzał o kilkanaście  

kroków bana Kraacji, siedzącego wśród rycerstwa, i pomyślał, że zguba jego  

jest dokonana, skoro go stronnicy już zdradzili. 

Padł na kolana przed królem. 

- Miłościwy panie! Zlituj się nad swoim sługą!... Porwano mnie jak  

złoczyńcę, w wieży zamkniono, choć Niebo świadkiem, że jestem niewinny!  

Nigdy nic przeciw majestatowi twemu nie działałem! 

Śmiech wybucha na te słowa pośród gawiedzi na placu. Gniewne poruszenie  

rycerstwa. 

- Potwarze na mnie miotano... - skomlał dalej więzień. Władysław  

niecierpliwym gestem nakazał mu zmilknąć. Przy tronie stanął żupan Thalóczi  

ze zwojem pergaminu w dłoni. Rozwinąwszy go, donośnym głosem odczytywał  

oskarżenie. Zarzuty stawiane Cylli potwierdzone były przez wiarygodnych  

świadków, których imiona pleno titulo* czytający starannie wymieniał.  

Według oskarżenia, grabia Cylla podstępnie odwrócił umysł królowej od  

dotrzymania zawartego paktu i do buntu ją zachęcił... 

- To nieprawda! - jęczał grabia. - Królowa Elżbieta sama chciała!  

Szalona, zuchwała niewiasta przymusiła mnie... 

- Uciszcie się! - krzyknął gromko strażnik grodzki, gdyż na placu słowa  

grabiego wzbudziły wesołość. 



Żupan Thalóczi przeszedł do zbrodni najcięższej: pomówienia bana Kroacji,  

Garaia, by złamał pieczęcie nałożone przez arcybiskupa i świętokradczo  

porwał koronę. 

- Garaia uczynił to sam, z własnej woli, choć mu odradzałem - szlochał  

Cylla padając znowu na twarz. 

Ban Kroacji splunął w jego kierunku. Król z odrazą patrzył na wijącego  

się w prochu. 

Thalóczi czytał teraz o bezprawnym zajęciu Jawrynia i zbrojnym oporze  

stawianym wojskom królewskim. Skończywszy zwinął pergamin, skłonił się  

przed majestatem, prosząc o wymierzenie winnemu sprawiedliwości. 

- Nie wszystkie zbrodnie grabiego Cylli zostały wymienione - zauważył  

sucho Władysław. - Ten tu dziewierz polskiego monarchy, naszego  

przesławnego rodzica, powiadał, jakoby siostra nasza, przez cały naród za  

dziedziczkę tronu uznana, nie swoją śmiercią zeszła z tego świata... 

Groźny pomruk polskiego rycerstwa dotkniętego zniewagą zgłuszył ostatnie  

słowa króla. Cylla zbladł jak trup. Już go nic nie uratuje. 

- Na Świętych Męczenników! - zawołał - przysięgam, żem tego nie gadał! 

- Grabio Cylla, jesteście nie tylko oszczercą, lecz tchórzem i kłamcą. Są  

tu świadkowie, którzy powtórzą, coście szpetnie szczekali... 

- Ja słyszałem - przytwierdził Jaśko z Tęczyna. 

- Nieprawda! Nieprawda! - ryczał Cylla obłąkany z trwogi. - Nie gadałem!  

Toć wiadomo, że królewna zmarła na suchoty odziedziczone po matce... Anna,  

moja siostra, od młodości na suchoty słabowała... Nigdym oszkliwie* nie  

gadał... Przysięgam! 

- Lekko przychodzą wam przysięgi, grabio! 

- Nie gadałem! Nie gadałem! A koronę, co ją Elżbieta wzięła do Presburga,  

sam odbiorę i do waszych stóp przywiozę!... 

Władysław skrzywił usta pogardliwie. 

- Nie przyjmiemy waszych usług, choćby nie były znów zdradą. I nie chcemy  

tutejszej korony. - Głos jego podniósł się, zabrzmiał, słyszano go aż na  

krańcach placu: - Słuchajcie, Węgrzy! Nie zabiegaliśmy o panowanie nad  

wami. Ojczyste nasze królestwo największej mogłoby wystarczyć dumie.  

Przybyliśmy tu skłonieni prośbami i łzami waszych posłów! U nóg naszych z  

płaczem klękali! Żeby majestat nasz królestwo wasze, od Turków zagrożone,  

osłaniał, a zarazem wiary świętej chrześcijańskiej bronił. Alić inną  

zastaliśmy tu postać rzeczy, niż się należało spodziewać. Nie będziem  

władać na połowie kraju. Nie będziem się z nikim spierać. Wracamy do  

siebie. Grabia Cylla, możesz jechać do Presburga zanieść wieść królowej  

węgierskiej, że ustępujemy jej tronu! 

Umilkł zadyszany. Oczy jego ciskały błyskawice. Oleśnicki spoglądał na  

wychowanka ze szczerym zachwytem. Rozum to stanu, czy natchnienie Boże?  

Wokoło zapanowała nieopisana wrzawa. Nikt już nie myślał o Cylli, który  

stał oszołomiony. Arcybiskup ostrzyhomski, sędziwy starzec, z płaczem  

nachylał się do kolan króla błagając, by nie odjeżdżał. Podobnież reszta  

panów. 

- Nadziejo nasza! - krzyczeli. - Wybawicielu! Obrońco! Panuj ty jeden!  

Precz z Elżbietą! Precz z Pogrobowcem! Do Presburga po koronę! Do  

Presburga! 

- Stać! - krzyknął król zrywając się z miejsca. - Biada temu, kto by  

skrzywdził tę niewiastę! W mękach zginie, zapowiadam! 



- Ciebie chcemy! Chcemy przysięgać na wierność! - wołano zewsząd. 

Przyniesiono Mękę Pańską i arcybiskup estrzyhomski wziął ją w ręce.  

Kolejno panowie węgierscy podchodzili i kładąc uroczyście dłoń na krzyżu  

przysięgali uznawać za swego jedynego, prawowitego pana i władcę Władysława  

Jagiellończyka i życie w jego obronie położyć. Przysięgali wszyscy biskupi,  

przysięgali niedawni stronnicy Elżbiety: Laurenty Hedrewara palotyn,  

Maciej, czyli Matka ban frystadzki, nawet ban Gara, złodziej królewskiej  

korony. Przysięgają dziesiątki, setki ludzi. Wołają z dołu, by król zeszedł  

na dziedziniec. Rycerze chwytają go na ręce, obnoszą. Zewsząd brzmią  

krzyki: 

- Koronować! Koronować! Natychmiast! 

Koronować, ale jak? Korona zabrana. W alkierzu niewieścim przy kołysce  

niemowlęcej spoczywa skarb narodowy. I nagle w zebranym tłumie zrywa się  

straszne oburzenie na zuchwałego złodzieja. Już nie Cylla, ale Gara jest  

bliski śmierci. Wyciągają się ku niemu zewsząd rozwścieczone ręce, gorejące  

gniewem oczy. Skradł koronę! Zabić! Zabić! 

Widząc, co się dzieje, król zeskakuje z ramion obnoszących go rycerzy.  

Sam, własną postacią, osłania przerażonego bana. 

- Dałem mój glejt! Włos mu nie może spaść z głowy! Niechajcie! 

Ale tłum huczy jak fala, więc król dla pewności każe braciom Szafrańcom  

zabrać Garę i odprowadzić na królewskie komnaty. Tam niech go strzegą.  

Przerażony Gara czepia się trwożnie ich szat, gdy mieczami torując sobie  

drogę wyprowadzają go z tłumu. 

- Koronować! Koronować!... - grzmi dalej tłum. - Do Presburga! Po koronę! 

- Nie trzeba! - woła arcybiskup Dyonizy. - Weźmiemy koronę z relikwii  

świętego Szczepana! Ważniejsza jeszcze od tamtej. 

- Słusznie! Słusznie! Natychmiast! Niech żyje Władysław!!! 

Zamknięci w komnatach królewskich pod pieczą braci Szafrańców grabia  

Cylla i niedawny wspólnik Gara spoglądają na siebie ze zdumieniem. 

Nie natychmiast, jak tego żądano, ale w kilka dni później, 2 lipca, w  

dzień świętego Aleksego, odbyła się w Białogrodzie uroczysta koronacja  

Władysława Jagiellończyka. Uniesienie tłumu nie gasło, szczególnie że  

nadeszły wieści, iż sułtan Amurat gotuje z wiosną nową, wielką wyprawę na  

Węgry. O Elżbiecie nikt nie myślał. Mniejsza o nią. Jeden jedyny Giskra  

trzymał jeszcze jej stronę. 

Wojewoda siedmiogrodzki, Jan Hunyady, przywiózł z Budy do Białogrodu  

zamczystą skrzynię z królewskimi insygniami. Pieczęcie położone na niej  

przez arcybiskupa Dyonizego po koronacji Albrechta były skruszone. Sam  

Gara, obecnie oddana dusza Władysława, nie pojmował, że podobną rzecz  

uczynił. W skrzyni brakło korony, ale leżały na miejscach: ciężki,  

złotolity płaszcz i takaż dalmatyka, oleje święte w ampułkach, berło, miecz  

i jabłko, świat wyobrażające. Wszystko stare, ciężkie, czcigodne,  

dotknięciem wielu kolejnych władców uświęcane. W dzień koronacji insygnia  

złożono na ołtarzu, po czym arcybiskup zeszedł w uroczystej procesji  

zdejmować koronę z relikwiarza świętego Szczepana. Padli wszyscy na kolana  

przed złotą puszką, zawierającą głowę świętego króla. Puszka zwieńczona  

była ciężką, skrzącą od klejnotów koroną. Arcybiskup modlił się głośno,  

prosząc świętego patrona królestwa, by naruszenia relikwiarza nie uważał za  

zniewagę, owszem, pobłogosławił nawemu Pomazańcowi. Ze szczególnym uczuciem  

patrzył na to i słuchał Władysław. Zbierał go tajemniczy, niewytłumaczony  



lęk, przyciągała oczy puszka złota w kształcie głowy, głowy oddzielonej od  

tułowia. Gdy wrócili przed ołtarz, zobaczył despotę Rascji, Jerzego  

Brankowicza, wpatrzonego weń z niewymowną zazdrością, a zarazem psim  

oddaniem. Skłonił mu głową uprzejmie, na co despota zakrył twarz dłońmi i  

rozpłakał się. Zazdrość, z jaką patrzył na młodego, prześlicznego króla,  

pochodziła z myśli o synach, własnych; rodzonych, ukochanych synach, co  

niegdyś także byli piękni i dorodni, a dzisiaj ślepcy nieszczęsne jęczą w  

pogańskiej niewoli. Sprzyjał zaś Władysławowi całą duszą, gdyż spodziewał  

się, że ich ten młody wojownik wyzwoli, że wrócą w jego ojcowskie ramiona.  

Będzie mieć przy sobie żałosne kaleki, upieści, utuli, własnymi łzami  

obmyje puste oczodoły, starym ramieniem wesprze chwiejne kroki... O dajże,  

Boże, przyczyń się święty Szczepanie, aby tak się stało... Amen. 

Przed ołtarzem półkręgiem stali biskupi, wojewodowie, banowie i żupani. Z  

wolna, obrzędowymi ruchami arcybiskup Dyonizy brał poszczególne części  

królewskiego odzienia, święcił je, błogosławił, po czym nakładał na króla.  

Władysław klęczał nieruchomo. Był wzruszony i przejęty. Odbyta przed laty  

krakowska koronacja nie sprawiła na nim większego wrażenia, gdyż był  

niedorostkiem, nie zdającym sobie należycie sprawy z Sakramentu Pomazania.  

Dopiero teraz odczuwał wielkość brzemienia i stało mu się nagle tak ciężko,  

jakby losy wszystkich ludzi w dwóch państwach wziął na swoje barki:  

świetnych rycerzy, stojących w katedrze, zarówno jak głodnych nędzarzy,  

wyciągających dłoń żebraczą na gościńcu. W ślad za tą świadomością nawrócił  

lęk, ten sam, co go nawiedził w podziemiu wobec relikwii. Obejrzał się za  

siebie mimo woli, pragnąc napotkać uczciwe, tak zawsze pogodne i szczere  

spojrzenie Jaszki Korczaka i wraz przypomniał sobie, że Jaszki nie ma,  

utonął w Wisłowie. On, Władysław, jest sam, całkiem sam. Stojący po jego  

bokach dwaj świetni dostojnicy podpowiadali mu szeptem, co ma czynić.  

Słuchając zleceń usiłował równocześnie przypomnieć sobie imiona obu, a gdy  

nie mógł odnaleźć ich w pamięci, wspomniał, co mu mówiono kiedyś w  

Krakowie, że przy koronacji prawego monarchy aniołowie przybierają postać  

ludzką i asystują królowi w czasie jego Pomazania. Może ci dwaj są również  

aniołami, skoro zda mu się, że ich zna, a nie zna? Lęk jego wzrósł,  

przemienił się w smutek dostojny, spokojny. Chwilami zdawało mu się, że  

śni. Jarzące na ołtarzu świece migały w zmęczonych oczach. Żarliwie prosił  

Boga, by mu pozwolił sprostać przyjętemu zadaniu, odpowiedzieć godnie  

nadziejom narodu. Obu narodów. By mu dopomógł wygnać Turka z Europy i  

obrócić chrześcijaństwo. Modląc się ani spostrzegł, że ceremonia była  

ukończona. Teraz poprowadzono go do podziemi na grób pierwszego króla  

Węgier, Gezy, i żony jego Adelajdy, zwanej Białą Kniaginią, siostry księcia  

polskiego, Mieszka I. Zadumał się przy tych prochach nad więzią, co poprzez  

wieki łączy znowu oba kraje. Stamtąd, wciąż poprzedzany przez arcybiskupa,  

udał się na zamek, gdzie mu podano do podpisania dwa wyroki sądowe, a to,  

iżby pomniał zawsze, że sprawiedliwość ma być pierwszym obowiązkiem króla.  

Władysław przeczytał uważnie oba wyroki. Sprawy sądzone były dość błahe,  

wymiar kary surowy. Władysław przekreślił je i ułaskawił obu podsądnych.  

Przed zamkiem już trzymano białego ogiera, nakrytego złotą kapą. Frędzle  

kapy muskały ziemię. Ogon i grzywa konia spływały falisto, barwione na  

purpurowo. Strzemiona siodła były wielkie i złocone. Gdy król dosiadł  

rumaka, czterej panowie, a to: Hunyady, wojewoda siedmiogrodzki, palotyn  

Laurenty, Szymon Palouczi i Szymon Czuder, jadąc po bokach, trzymali nad  



jego głową złocisty baldachim. Przed nim i za nim bogaty orszak: biskup  

Oleśnicki z jaśniejącą durną twarzą, pan z Brzezia, rzucający w tłum złote  

i srebrne pieniądze (ostatnie resztki biskupowej pożyczki). Szeregi  

rycerstwa, grzmoty okrzyków, miasto tętniące radością i wrzawą. Objechawszy  

cały gród Władysław skierował konia na wzgórze, górujące ponad okolicą. Tam  

stanął i dobywszy królewskiego poświęconego miecza ciął nim powietrze na  

krzyż cztery razy na cztery strony świata. Potem schował miecz do pochwy.  

Spodziewano się, że zawróci konia (pragnęli tego po cichu panowie  

trzymający baldachim), lecz on złożywszy dłonie na wysokim łęku siodła  

zadumał się głęboko, przepaściście, po swojemu. Myślał o granicy tureckiej,  

na południowy wschód przed nim leżącej, o granicy polskiej, na północ za  

nim pozostałej, o przyjętym na się zadaniu, o tym, iż czuje się jakoby  

ofiarnikiem i ofiarą. Zapragnął dusznie mieć przy sobie kogoś bliskiego  

bodaj myślą, bodaj duchem. Nie matkę jednak, nie brata. Smugą światłości  

spłynęła ona, Jadwiga, królowa... Bardziej niźli kiedykolwiek poczuł się  

jej synem... 

Uroczystości koronacyjne zaczęły się wczesnym rankiem, a letni zmierzch  

już zapadał, gdy król ukończył nareszcie objazd grodu. Z pastwisk wracały w  

zagrodzenia wielkorogie, siwe woły. Półnadzy pastusi popędzali je długimi  

batami. Z bram grodu wyjechał jeździec i gnał co sił. Wzbity kopytami kurz  

mienił się złociście. To Jonas Warga, zaufany grabiego Cylli, jechał do  

Elżbiety, by opowiedzieć jej o przebiegu koronacji. 

Rozdział trzeci:  

Przeciwniczka 

Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki postanowił wracać do Polski. Mówił,  

że skłaniają go do tego dochodzące stamtąd niepomyślne wieści oraz że wobec  

koronacji króla, gruntującej dynastię jagiellońską na węgierskim tronie,  

obecność doradcy nie jest już potrzebna. 

W rzeczywistości przyczyna wyjazdu była ta, że król nie pragnął go jako  

doradcy w ogóle. Wyłamał się spod wpływu dotychczasowego opiekuna zupełnie.  

Rozgoryczony Oleśnicki obawiając się, by równocześnie nie utracić znaczenia  

w Koronie, wolał wyjechać. Przy królu zastawał dziekan krakowski, Mikołaj  

Lasocki, zaufany biskupa. On miał donosić Oleśnickiemu o wszystkim, co by  

się w Budzie działo, i pracować nad przyśpieszeniem przysłania przez  

Stolicę Apostolską szczególnego legata dla Węgier. 

Wraz z biskupem zbierali się do odjazdu: Jaśko z Tęczyna, Sędziwój z  

Ostroroga, Przedbor z Kaniecpola. Narzekali, że w Budzie nie mają co  

czynić, bo Węgrzy, zazdrośni a swego króla, odsuwają od niego swojaków,  

radzi, by Władysław co rychlej zapomniał, że jest również królem polskim. 

-... I zapomni! Zobaczycie, że zapomni! - ubolewał Koniecpolski. - Już  

się mało kiedy o Polskę zatroszczy, tutejsze jeno sprawy mając na widoku... 

- Nasza to wina, panowie... Boże, bądź nam miłosierny! Nie trzeba było z  

kraju wysyłać dzieciny... Wszyscy poznamy, że sam się do tego nie kwapił...  

Teraz go Węgrzyny przynęcą... A jak przyjdzie wojna z Turkami, oho! zobaczy  

ze wszystkim swoich... 

- Sprawiedliwie... Nie trzeba było wysyłać... 

Oleśnicki milczał czując dobrze, że powyższe uwagi do niego są kierowane.  

W duchu sam żałował tego, co się stało. Inaczej sobie wszystko wyobrażał. 

Przed wyjazdem ze szczerym wzruszeniem pobłogosławił uroczyście swego  

wychowańca, obiecał przysłać pieniędzy i ludzi. Jedno i drugie było  



Władysławowi niezmiernie potrzebne. Na południu przygotowania do wojny z  

Turkami, tu, na zachodzie, przeciągające się walki z upartą pretendentką.  

Mimo bowiem koronacji Władysława i obezwładnienia Cylli, Elżbieta nie  

dawała za wygraną. Nie miała dość sił ni zdolności, by zagrozić królowi  

poważnie, lecz wystarczająco, by utrzymywać w kraju ciągły niepokój i  

zamęt. Giskra z Brandysu, jej stronnik, zebrał oddziały najemne, przeważnie  

z Czechów-husytów złożone, i grasował na północy kraju, przecinając drogi  

wiodące do Polski, łupiąc miasteczka i osady, zdobywając zamki. W żadnym ze  

zdobytych gródków nie trzymał się długo, na wieść o zbliżaniu się wojsk  

królewskich opuszczał je i zapadał na jakiś czas w góry. Niemniej król nie  

mógł poświęcić wszystkich sił walce z Turkami ani opuścić Budy, gdyż  

naraziłby stolicę na zuchwały napad ze strony groźnego partyzanta. Ciągnęło  

się to całe lato i jesień. Zima jak zwykle położyła koniec utarczkom, lecz  

razem z pierwszą trawą rozpoczęły się znowu. 

I mogło się tak ciągnąć jeszcze parę lat, a tymczasem napór Turków na  

granicy południowej był coraz silniejszy. Hunyady dokonywał cudów  

waleczności, szczupłymi siłami powstrzymując natarcia sułtana, i domagał  

się posiłków. Król, który o walce z poganami marzył, który dla tej walki  

jedynie przybył na Węgry, nie mógł tych posiłków posłać. Nie mógł sam  

ruszyć na pomoc. Uganiał się za lotnym i bezczelnym Giskrą! 

Władysław łamał ręce z wściekłości, zarzekał się, iż rzuci wszystko i  

wróci do Polski. Stany węgierskie przypominały mu wtedy, że przysięgał  

narodowi i dozgonnie jest z nim związany. Niemoże już swojej stolicy  

opuścić. Senatorowie doradzali poniechać Giskry, a uderzyć wprost na  

Elżbietę. Był to jedyny sposób zakończenia walki. 

Opanować zamki: Komorno, Gyór lub Pożoń, w których kolejno przebywała  

wdowa, nie przedstawiało zbytnich trudności. Elżbieta, pojmana wraz z  

dziećmi, zrzekłaby się niechybnie pretensji do tronu i podpisała ugodę. Tak  

radzili otaczający króla biskupi i senatorowie. Lecz Władysław nie chciał o  

tym słyszeć. Wszelkie nalegania obijały się o jego upór jak o skałę. Czuł  

nieprzezwyciężony wstręt do bezpośredniej walki z kobietą, która, bądź co  

bądź, broniła praw swego dziecka. Krzywdzić jej nie chciał. Gwałtu zadawać  

nie umiał. Sam nie wiedział, co by z pojmaną uczynił. Wprawdzie biskup  

Oleśnicki przed wyjazdem zapewniał go, że królowa byłaby szczęśliwa widząc  

się zmuszoną do ugody, ale Władysław nie mógł w to uwierzyć. 

- Wszędy przecież głosi, że mnie nienawidzi i śmierci niedobrej mi życzy,  

a wasza dostojność powiadasz, że pragnie ugody?! 

- Nie mówię, że pragnie, jeno że byłaby wdzięczna temu, co by ją do zgody  

zmusił. Nie znacie niewiast, miłościwy panie. Wierzcie mojemu  

doświadczeniu. 

Ale królowi nie mieściło się to w głowie i nadal wojska jego osaczały  

Giskrę, nadal bezskutecznie. Rozdrażnienie Władysława rosło. Nie mogąc  

znieść własnej przymusowej bezczynności spędzał całe dni na łowach, dzikich  

gonitwach za jeleniem albo turem. Wiosna była nierówna w nagłych nawrotach  

zimna, w niespodziewanych śnieżycach, sypiących się na zieloną ruń, i król  

wracał do zamku z łowów półżywy z chłodu i zmęczenia. Ojcowskim zwyczajem  

prosto z konia szedł do łaźni, gdzie wydychał z siebie razem troskę i  

znużenie. 

Tak było i pewnego kwietniowego wieczoru. Giermek Jonasz, syn rycerza  

Szymona Palauczi, towarzyszył królowi. Niska, kamienna izba buchała parą,  



wonną od ziół. Zatknięte u wejścia pochodnie płonęły czerwono niby w  

chmurze, nie rozjaśniając mroku. 

- Zda mi się, jakby coś myknęło w tej parze - zauważył król przystając. 

- Cienie migają, miłościwy panie, bo przeciąg. 

Władysław zwlókł z pomocą giermka przemoczone odzienie i z westchnieniem  

ulgi wyciągnął się na kamiennej ławie. Pod dobroczynnym działaniem gorącej  

pary opuszczało go zmęczenie, zgryzota jednak odejść tym razem nie chciała.  

Elżbieta, Giskra, nacierający Turcy, oczekujący pomocy Hunyady plątali się  

w głowie, wirowali w nieustannym korowodzie, przewijali poprzez parę.  

Widział ich ciągle. A do tego brak pieniędzy. Ach, to było zmorą! Gdyby  

miał pieniądze, mógłby zebrać tyle najemnego wojska, że starczyłoby i  

przeciw Turkom, i przeciw Giskrze. Mając pieniądze mógłby po prostu kupić  

zuchwałego zbója, odciągnąć go od Elżbiety i posłać przeciw poganom...  

Gdyby miał pieniądze!... 

 

Ale Władysław nigdy pieniędzy nie miał. Brak ich stanowił jego zwykłą  

udrękę. Nie lubił pieniędzy, nie cenił ich wcale, lecz wciąż potrzebował.  

Miały dlań wartość o tyle, o ile mógł je od razu rozdać, rozdarować,  

rozsiać. Toteż rozdawał, rozdarowywał, rozsiewał, sam zostając ogołocony.  

Na ubranie, na oręż, na kanie, na najkonieczniejsze rzeczy musiał się  

zapożyczać u własnych poddanych. Skarb węgierski był pusty, opróżniony  

dawniejszymi wojnami. Oleśnicki wprawdzie obietnicy dotrzymał i wprędce po  

wyjeździe przysłał spory zapas srebra, rozeszło się jednak doszczętnie w  

ciągu zimy. Skąd wziąć teraz? Piotr Odrowąż ze Sprowy sam się z pożyczką  

ofiarowuje i łasi, i nadstawia. Chytry to człek. Posiada już starostwo  

samborskie i lwowskie, a pragnąłby jeszcze otrzymać halickie. Za pożyczkę.  

Król nie lubi Piotra Odrowąża i wolałby z jego usług nie korzystać, ale co  

pocznie, skoro innego wyjścia nie ma? 

...Jak sobie radzi brat Kaźmierz, któremu nigdy pieniędzy nie brak,  

któremu na wszystko wystarcza? Władysław zamyślił się nad tym bez zawiści,  

lecz poważnie. Nie był daleki od przypuszczenia, że brat posiada jakąś  

tajemnicę, zaklęcie, może inkluza* mnożącego cudownie dukaty? 

"...Ja też widno mam inkluza, jeno takiego, który złoto wyprowadza -  

pomyślał król. Obrócił się na ławie na wznak i martwił się dalej. - Gdybyż  

wyzwolić się od tych trosk, gdybyż być wolnym, nie znanym nikomu rycerzem,  

gdybyż walczyć z poganami i wszelkim łotrostwem, o niczym innym jeno o  

chwale Bożej myśląc! Bywało drzewiej, że ludzie rzucali wszystko: dom,  

obowiązki, rodzinę, i szli do Ziemi Świętej Chrystusowego Grobu bronić...  

Dlaczego ja tak nie mogę?!. " 

- Pora już wyjść, miłościwy panie - zauważył nieśmiało giermek. Nie lubił  

łaźni. Uważał ją za obyczaj barbarzyński. 

Ale Władysławowi nie chciało się ruszać. 

- Każ mi przynieść wpierw witek, a dobrych. Jonasz wychylił się za drzwi  

i zaklął. 

- Pachołki ladaco odeszły. Nie masz żadnego. Chyba sam zalecę? Przyślę  

tymczasem Piotrka miłościwemu panu? 

- Nie potrzeba. Rad sam zostanę. Drzwi zamknij, bo ciągnie. Jonasz  

naciągnął szubę i z ulgą wyskoczył. Władysław podłożył ręce pod głowę i  

myślał dalej. O troskach związanych z koroną, o nieznanej radości swobody.  

Coś mu w tych dumaniach przeszkadzało, lecz nie wiedział co. Choć drzwi  



stuknęły za Jonaszem, nie miał uczucia, że jest sam. Owszem, świadomość  

czyjejś obecności ogarnęła go, potęgowała się z każdą chwilą. Ktoś tu był.  

Władysław usiadł, obejrzał się w prawo, w lewo. Nie widział nic w burych  

kłębach otaczającej go pary. A poczucie nieznanej obecności trwało.  

Zbudziło instynkt leśnego człowieka, niezawodny instynkt dziadów  

puszczańskich, Gedyminowiczów, Olgierdowiczów, czujnych jak ryś, obeznanych  

z każdą zasadzką. Siedząc pozornie bez ruchu, Władysław wyczuwał zbliżania  

się niebezpieczeństwa. Czekał. W pewnej chwili obrócił się błyskawicznie,  

dojrzał ciemniejący kształt wznoszący się nad nim, pochwycił wpół,  

przewrócił na stopnie. Przytrzymał rękę. W ręce był nóż. Mizerykordia. Pod  

żelaznym uściskiem młodzieńca dłoń omdlała, nóż upadł na posadzkę.  

Człowiek, przerażony i struchlały, przestał stawiać opór. Król przyjrzał mu  

się z bliska. Koślawy, ospowaty, o chytrze zwierzęcej twarzy. 

- Kto cię przysłał? Skąd przyszedłeś? Mów! - rzekł rozkazująco Władysław. 

Ospowaty upadł na kolana. Bełkotał niezrozumiale z węgierska po morawsku,  

że król zrazu nie mógł nic zrozumieć. Pomału uderzyły go słowa... Pożoń...  

królowa... królowa... 

- Królowa Elżbieta kazała mnie zabić? - zapytał Władysław z osłupieniem. 

Ospowaty przytakująco stukał głową o podłogę. Król patrzył na niego z  

odrazą. Nagle drgnął. W przyległej izbie rozległy się kroki giermka. 

- Zmykaj, pókiś cały - syknął - no, zmykaj - powtórzył twardo, uderzając  

kulfona nogą w pośladek. 

Człowiek skulił się, pomknął jak szczur, w drzwiach natknął się na  

wchodzącego Jonasza. 

- Stój! Ktoś zacz?! - krzyknął giermek przychwytując go za kark. 

- Ostaw - odezwał się król. - Zwołałem go, żeby drzwi otworzył, bo było  

za gorąco. 

Jonasz Palouczi puścił ospowatego i wszedł mrucząc do izby. 

- Że też pan marszałek dworu pozwala takiemu plugastwu po zamku się  

kręcić... Obdarte to, nieobyczajne... Wygląda jak spod szubienicy... O dla  

boga, a to co?! - zawołał podnosząc z ziemi porzuconą mizerykordię. 

- Leżało tu, kiedym wszedł - rzekł Władysław - pewnikiem któryś z rycerzy  

zostawił... 

- Do łaźni chodziłby z puginałem?... No... No... 

Niejasne się to wszystko widziało Jonaszowi. I ten człowiek, którego  

nigdy na zamku nie widział, i mizerykordia. 

"...Król powiadał, że była już przedtem... Gdyby była, tobym ją od razu  

uwidział - myślał Jonasz - nie było jej, nie było... Głowę daję, że nie  

było... Więc skąd się wzięła?..." - Król leżał nieruchomo i Jonasz nie  

śmiał pytać. Spoglądał wyczekująco. Ale Władysław milczał. Nagie,  

młodzieńcze ciało, wyciągnięte na kamiennej ławie, bielało w mrocznym  

oparze. - "...Niby Chrystus Pan w grobie..." - przemknęło, nie wiedzieć  

skąd, Jonaszowi przez głowę. 

Dziekan Mikołaj Lasocki przyszedł wieczorem do króla prosząc o  

posłuchanie w cztery oczy, samodwa. Był poważny i zatroskany. Niespokojnym  

ruchem wsuwał i wysuwał dłonie z szerokich rękawów sukni. 

- Wybaczcie, miłościwy panie - zaczął - że gadać będę śmielej, niż  

poddanemu przystoi. Giermek waszej miłości przyniósł mi ten oto puginał, w  

łaźni znaleziony... Herby Luksemburgów na nim. Do nikogo w zamku nie  

należy. Zali naprawdę nie wiecie, skąd się tam wziął? 



Twarz dziekana wyrażała tak szczere zmartwienie, że Władysław uśmiechnął  

się rozbrajająco. 

- Chciałem przed wszystkimi zataić, ale waszej wielebności w konfidencji  

powiem: wdowa z Pożonia nasłała na mnie zbója. W łaźni się przyczaił.  

Przychwyciłem go w porę za dłoń. 

Dziekan zatrząsł się jak w febrze. 

- W Imię Ojca i Syna, i Ducha!... Na to się ważyła! A gdzież ten łotr?!  

Ten świętokradca?! 

- Pozwoliłem mu iść precz, nóż odebrawszy... To głupi, najęty człowiek.  

Nie chciałem, by go męczono... 

Dziekan spojrzał na króla z osłupieniem. Poczerwieniał, jakby chciał  

wybuchnąć, opanował się i przeżegnał znowu. 

- Zaprawdę - rzekł cicho, niby ze wstydem - bardziej by wam pasowało  

niebieskie panowanie niźli ziemskie... Zaprawdę! Puściliście go?!...  

Chrześcijański to był czyn, ale nie królewski... Nieroztropny... Należało  

takiego zdrajcę w mękach stracić dla przykładu... 

- Nie daj Bóg, by z mojej przyczyny zadawano komu męki... Właśnie  

dlategom go puścił... 

- Kara bywa zbawiennym postrachem. Łotrostwo i tak hula po świecie, cóż  

by dopiero było, gdyby przed karą nie drżało?... Źle, źle postąpiliście,  

miłościwy panie... Ten sam nikczemnik może wrócić jutro, pojutrze... Może  

ma wspólników? Na was, na was rękę podnieść... Boże wielki! 

Cóż by się stało z państwem?! 

- Nie rozgłaszajcie o tym, wasza wielebność, nikomu. Przeciwnie Trzeba  

zawiadomić wszystkie dwory! Do stolicy Apostolskiej gońca pchnąć. - Nie  

powiadomicie nikogo. Nie chcę. 

Miłościwy panie! Ta rzecz powinna być ogólnie znana! Niech wszyscy  

wiedzą. 

- Sądziłem, że jestem królem - zauważył sucho Władysław. 

Dziekan opamiętał się i jął przepraszać. 

- Raczcie wybaczyć, miłościwy panie. Od zmysłów z żalu i oburzenia  

odchodzę... Stanie się, jako chcecie. Nie powiem nikomu. Choć nie wiem,  

czemu tę wściekłą wilczycę oszczędzać! 

- Wstyd mi za nią - rzekł król zwięźle. - Wstyd mi, że taką rzecz  

uczyniła. 

- Nie wam się wstydzić, lecz jej! - zawołał zapalczywie dziekan.  

Władysław patrzał na niego przenikliwie i uważnie. 

Mikołaj Lasocki, człowiek bardzo mądry, mieszał się pod tym wzrokiem  

młodzieniaszka. 

- Pojmuję, o co wam chodzi Miłościwy Panie. Niech Bóg błogosławi waszą  

głowę. Nie zmrużę oczu tej nocy... 

Gdyby się było królowej udało... Strach pomyśleć. 

Władysław potrząsnął głową. 

- Jeżelim potrzebny Panu, Naszemu, zachowa mnie zawsze, jak zachował  

dziś... Jeżelim zbytni żyć zgoła nie warto... Przeto się lękać nie  

trzeba... 

- Niech Bóg błogosławi waszą głowę - powtórzył dziekan. W duchu pomyślał  

to samo, co przed chwilą, że panowanie niebieskie bardziej pasowałoby  

królowi niż ziemskie. Jako ksiądz powinien był postępek chwalić, jako  

polityk, ganił. Nie wiedząc, jakie stanowisko zająć, odżegnał się. Król  



odwołał go od progu. 

- Nikomu nie opowiadajcie o tym zdarzeniu - zalecił - jedynie biskupowi  

krakowskiemu możecie donieść pod największą dyskrecją. 

Zdziwił się. Toć on przed wyjazdem powiedział, że Elżbieta w gruncie  

rzeczy mi rada i cieszyłaby się, gdyby ją do zgody przymusić!!... Tak  

prawił. Owóż niech się przekona jak jego przewidywania były słuszne...  

Piękna mi rada. Zbója nasłała, żeby mnie utrupił... A nóż ostawcie... 

Odeślę go jej... Przy sposobności... 

A jednak, choć nieprawda podobnym się to wydawało młodemu  

Jagiellończykowi, doświadczenie Zbigniewa Oleśnickiego mówiło prawdę.  

Nienawiść, jaką wdowa po Albrechcie, Elżbieta żywiła do Władysława, była  

krucha i ciążyła jej samej więcej niż jemu. W miarę jak walka się  

przeciągała, królowa czuła się coraz bardziej przygnębiona. W zeszłym roku  

po koronacji, gdy powtórzono jej słowa Władysława: "Zginie w mękach, kto by  

skrzywdził tę niewiastę" - obudziły się w niej dawne marzenia. Widziała go  

u swoich stóp, ofiarowującego wspólne panowanie. 

Czekała. Czekała. Nic się nie stało. Król nie przysyłał do niej ani  

posłów, ani prośby o zgodę. 

Królewscy spierali się z Giskrą, ją pozostawiając na boku, jak gdyby o  

nią nie stojąc. Jak gdyby ją lekceważąc!... 

Tego Elżbieta znieść nie mogła. W swym przekonaniu wszystko przewidziała.  

Zakończenie szczęśliwe i nieszczęśliwe. Oglądała się na przemian Kleopatrą  

i ofiarą. Jednego nie przewidziała: obojętności. Ból jaki to jej sprawiało,  

przechodził w dotkliwe cierpienie. Wiadomość o dokonanej koronacji  

Władysława rozeszła się po całym świecie i dwory zachodnie przestały  

odpisywać na listy Elżbiety lub odpisując ograniczały się do ogólników i  

życzeń dobrego zdrowia. Ojciec święty otwarcie nawet doradzał pojednanie  

się z Władysławem. Cesarz Fryderyk, osobiście zainteresowany w tym by  

Habsburgowie utrzymali się na Węgrzech, nie odmawiał wprawdzie obiecanej  

dawno pomocy (ściśle dyplomatycznej, nie czynnej), ale uzależniał ją od  

powierzenia mu w opiekę dzieci Elżbiety i skradzionej przez Garaia korony.  

Elżbieta znała chciwego krewniaka i nie chciała rozstać się z dziećmi. Nie  

chciała również wypuszczać z ręki korony, mimo że Węgrzy znaleźli sobie  

inną, sporo lepszą. Szamotała się bezradnie, nie wiedząc, co począć,  

zrujnowana, chora, opuszczona. Giskra dawno przestał słuchać jej rozkazów.  

Bała się go i równocześnie drżała, że ten ostatni stronnik ją opuści. 

... A wszystkiemu w jej mniemaniu był winien Władysław!... Niby na złość  

każdy przybywający na jej dwór tylko o nim mówił. O królu Jagiellończyku.  

Że piękny i wspaniały, że szczodry i szlachetny, że mężny, że uwielbiany.  

Po tych opowieściach Elżbieta kładła się da łóżka i kazała sobie krew  

puszczać dla uśmierzenia alteracji. Skąpa, limfatyczna posoka płynęła z  

ramienia, a łzy płynęły z oczu królowej. Uważała się za najnieszczęśliwszą,  

najbardziej pokrzywdzoną istotę na świecie. Uraza, jaką stąd czuła do  

Władysława, przechodziła w chorobliwą nienawiść, nienawiść tak silną, że  

mogła popchnąć do zbrodni... 

Ilekroć królowa czuła się silniejsza i zdrowsza, zbierała wokół siebie  

cały dwór. Dwuletniego synka umieszczała na krześle, podobnym do tronu,  

sama siadała obok i przed otaczającymi ją dwórkami, rycerzami i służbą -  

wynurzała swoje żale. Mówiła o królu jako o przeklętym narzędziu szatana,  

krzywdzicielu sieroty, niegodziwcu, tchórzu i rozpustniku. Acz w gruncie  



rzeczy wiedziała, że żadne z tych słów nie odpowiada prawdzie, z wolna  

przejmowała się własną mową. Poczynała wierzyć, że tak jest istotnie.  

Kończyła głosem pełnym żalu, świętego oburzenia. Wzywała pomsty na głowę  

Władysława z taką mocą, że słuchający ją ludzie kiwali głowami ze  

współczuciem, ocierali oczy i obiecywali zginąć w obronie małego  

Pogrobowca. 

Prostym skutkiem takich natchnień było, że jeden z najemnych żołdaków  

Giskry przystąpił do ochmistrzyni dworu Elżbiety, Brygidy, i zapytał  

wprost, wiele miłościwa pani da za zabicie króla Władysława. Elżbieta  

posłyszawszy zapytanie dostała spazmów, odżegnała się od podobnego zamiaru  

i zabroniła żołdakowi pokazywać się na zamku. Nie wytrzymała jednak, by  

przy pierwszej sposobności nie pochwalić się wiernością swoich poddanych.  

Jak ją miłują. Do jakich poświęceń są zdolni. Gotowi z narażeniem życia  

usunąć z jej drogi ciemiężcę, tyrana, krzywdziciela... W jej słowach  

ospowaty Morawiec wyrastał na bohatera. Mówiła o nim z coraz większym  

uniesieniem, obdarzyła suto, od chytry chłop upewnił się w przekonaniu, że  

mimo zaprzeczeń królowa świetnie go za mord nagrodzi. I znikł pewnego dnia  

zabierając ze sobą własny puginał Elżbiety, wykradziony jednej z dwórek.  

Morawiec tylko z wyglądu był głupkowaty. Chciał mieć dowód, że działa za  

wiedzą królowej. Na wszelki wypadek to lepiej. 

Elżbieta posłyszawszy o zniknięciu Morawca wpadła w rozpacz, tym razem  

nie udaną... Zabójczyni... Zabójczyni... Leżała krzyżem w kościele. Kazała  

biczować swe i tak chore ciało. Drżała, ilekroć strażnik nadbramny otrąbił  

gościa. Zapewne to goniec z Budy donosi, że król zabity. Oprócz wyrzutów  

sumienia dręczyła ją obawa o to, co uczyni Hunyady, co powie rycerstwo.  

Wszak miłują Władysława. Czy nie skażą jej na śmierć jako królobójczynię?  

Czy nie pomszczą swego władcy? 

Chwilami wrodzona jej próżność brała górę nad sumieniem i słuszną obawą.  

Z dumą wtedy myślała, że cały świat będzie o niej wiedział. Imię jej  

zasłynie pośród największych bohaterek świata. Podniosła głowę wyniośle,  

lecz wnet przerażona biła się w piersi w skrusze i ślubowała pielgrzymkę do  

Rzymu. Odganiała grzeszne myśli, które uparcie powracały znowu. Skrycie  

pragnęła, by zamach się nie udał, lecz by Władysław o nim wiedział. Los  

Morawca w tym wypadku mało ją obchodził. Za to znienawidzony przeciwnik  

przekona się nareszcie, co Elżbieta znaczy, pozna, jak błądził lekceważąc  

ją. 

I tak czekała rozgorączkowana, miotana przez sprzeczne uczucia; czekała  

wieści, które nie nadchodziły, zdarzeń, które się nie spełniały. O Morawcu  

nic nie słyszano. Król w Budzie zabawiał się łowami i wysyłał nowe oddziały  

przeciw Giskrze. Widocznie ospowaty stchórzył i zamachu nie próbował  

wykonać wcale. Sumienie Elżbiety doznało ulgi, za to wyobraźnia - zawodu.  

Niechęć do Władysława jeszcze wzrosła, jak gdyby to on był winien, że  

królowa tyle się ostatnimi czasy dręczyła. 

Tymczasem cesarz Fryderyk nalegał, by królowa wysłała do Wiednia dzieci i  

koronę. Była to nowa rozterka, cięższa od poprzedniej. Elżbiecie mniej  

chodziło o córki, lecz myśleć nie mogła o rozłące z synem. Ten jej  

najmłodszy, ukochany, a tak wątły, jak żyć będzie z dala od niej? Serce  

matki ściskało się z żalu nie wymownego. Więc co począć? Odmówić cesarzowi?  

Pogniewa się i przestanie ją popierać. Straci ostatnią ostoję. Pojechać do  

Wiednia razem z dziećmi? Władysław słusznie będzie uważał się za zwycięzcę.  



Powie, że uciekła przed nim. Nie było wyjścia. Albo jej syn nie będzie  

nigdy na Węgrzech panował, albo ona musi tutaj tęsknić, tęsknić za nim... 

Trzymając się oburącz za rozbolałą z utrapienia głowę Elżbieta biegała  

niespokojnie po komnacie. Czasem w chaos sprzecznych myśli przenikał  

nieśmiało głos rozsądku, co mówił, że syn jej byłby bezpieczniejszy nie pod  

opieką cesarza, lecz właśnie Jagiellończyka. Czyż na każdym kroku nie  

słyszała o jego szlachetności, dobroci? Czyż nie lepiej ugodzić się z nim  

niż posyłać dzieciny między obcych ludzi, gdzie będą przedmiotem targów?  

Lecz ten głos rozumny i ludzki ginął przytłoczony górą urojonego żalu,  

zawiedzionej kobiecej próżności, sztucznie pielęgnowanego gniewu. Ginął jak  

zdeptany nogą płomyk. Choć Elżbieta wmawiała w siebie i drugich, że tylko  

miłość macierzyńska pchnęła ja do walki, że nie chodzi jej wcale o siebie,  

lecz o prawa syna, nie była w stanie zapanować nad własnym resentymentem,  

nawet gdy o dobra tegoż jedynaka chodziło... 

Z początkiem roku 1443 przybył do Węgier dawno zapowiadany, dawno  

oczekiwany legat papieski, kardynał Julian Cesarini. Król oczekiwał jego  

przybycia z ciekawością, a zarazem niepokojem, gdyż wyobrażał sobie legata  

jako drugiego Oleśnickiego. Pierwszy rzut oka zdawał się potwierdzać te  

obawy, kardynał bowiem przypominał biskupa chłodną powagą wzroku i  

surowością lica. Na tym jednak kończyło się pozorne podobieństwo. Oleśnicki  

był przede wszystkim politykiem. Rozgrywał swe plany niby partię szachów.  

Nie tracił z oczu spraw drobnych dla ważnych. Pamiętał, owszem, że drobne  

okazują się nieraz w skutkach doniosłe. No i lubił, by jego własne zasługi  

były należycie oceniane. 

Kardynał Cesarini drobnych spraw w ogóle nie dostrzegał. O ludzkie  

uznanie nie dbał. W swym dążeniu do osiągnięcia najwyższego rozwoju  

Kościoła był bezwzględny i bezinteresowny. Nie istniały dlań osobiste  

korzyści ani cudze, ani własne. Oddawał Bogu i to, co boskie, i to, co  

cesarskie. Był z jednej bryły. Idąc ku wielkim celom nie oglądał się na  

nic. 

Na młodego króla patrzył z życzliwą ciekawością. Przyczyni się ten  

młodzianek o archanielskiej twarzy do wywyższenia Kościoła, czy nie?  

Będzieli odpowiednim wodzem dla nowej, wielkiej, powszechnej krucjaty, w  

której urzeczywistnienie nie wątpił? Pierwsza dłuższa rozmowa przekonała  

go, że tak. Polubił Władysława. Wyniosły, uczony dostojnik i młoda dziczka,  

świeżo wszczepiona w kulturę romańską, poczuli się sobie pokrewni. Cesarini  

opowiadał Władysławowi o krzyżowcach i krucjatach. O dawnych wielkich  

wyprawach krzyżowych, uwieńczonych powodzeniem, i ostatnich, nieudolnych,  

nierzadko haniebnych. Prawił o cudach, które towarzyszyły pierwszym; o  

obecności Bożej widomie się objawiającej nad chrześcijańskim rycerstwem.  

Biadał nad tym, że dziś podobnych rycerzy już braknie. Gdyby stanęli do  

boju jak wówczas, nie myśląc o sobie, jeno o Chrystusie, powtórzyłyby się  

cuda i sczezła turecka potęga. Potęga ta wyrosła na małości chrześcijan, na  

ich nikczemnym tchórzostwie i przywiązaniu do dóbr tego świata... 

To powtarzał wielokrotnie. Zaznaczał, że prawdziwy krzyżowiec nie może  

oczekiwać nagrody ani rozkoszy, ani uznania. Najlepsi z dobywających  

niegdyś Jerozolimy rycerzy nic w znaczeniu ziemskim nie uzyskali. Doczesną  

korzyść z ich czynu zebrali inni, roztropniejsi w rodzaju swym niźli  

synowie światłości. To zwykły porządek rzeczy, który nie może oburzać  

nikogo. Niech się pocieszą korzyścią doczesną ci, którym Pan zamknął oczy  



na korzyść duchową. Najpiękniejszą nagrodą rycerza jest służba prawdziwej  

wielkości. Tą wielkością jest jedynie Bóg... Zachód zapomniał o tej  

służbie. Rozkłada się i ginie we własnej małości. Przystoi więc młodszym  

narodom przejąć świętą żagiew i ponieść ją, zawstydzając starsze... 

Władysław słuchał chciwie tych słów. Pojmował je w lot. Znajdował w nich  

potwierdzenie najskrytszych swych marzeń. 

Ileż razy jeszcze w Krakowie ogarniał go przejmujący żal, że Korona i  

Litwa nie brały w wyprawach krzyżowych udziału. 

"...Gdzieżeście byli - myślał - gdy wielkie tchnienie przelatywało nad  

światem? W puszczy. Nieświadomi niczego. I skończyło się, i przeszło, świat  

poszarzał, stał się kupiecki i chytry, dopieroż myśmy wyjrzeli...  

Spóźnieni..." 

- Nikt nie jest spóźniony - zapewniał kardynał. - Czas nie znaczy wobec  

Pana. Najmłodsi wy, wystąpcie teraz, przykładem zagrzejcie tamtych, co  

oziębli... 

...O tak. Władysławowi na samą myśl łzy cisnęły się do oczu z uniesienia.  

Lecz cóż znaczyła młodzieńcza chęć najgorętsza, zamiary najszczersze, gdy  

obezwładniała go wojna domowa? W porywie nagłego zaufania król zwierzał  

kardynałowi wszystkie swoje utrapienia związane z Elżbietą. Nie zataił  

nawet nieudanego zamachu. Nie przyznając się, że zna przednio te sprawy z  

tajnych raportów dziekana Lasockiego, kardynał słuchał ze skupioną uwagą. 

- Sam nie wiem, co począć - żalił się Władysław. - życie mi całkiem  

obrzydło. Leciałbym na Turka dziś jeszcze, wszystko rzucił, ale nie mogę  

stolicy na napad zbójecki narażać. Ino odejdę, Giskra tu się zwali... 

- Popróbuję ja układów z tą niewiastą - zauważył kardynał niby wahająco.  

(W rzeczywistości wyjechał z Rzymu z poleceniem pośredniczenia między  

Jagiellończykiem a Elżbietą i doprowadzenia do pokoju za wszelką cenę). 

- Oby Bóg błogosławił waszej dostojności! - zawołał Władysław żarliwie. 

Elżbieta Luksemburska przyjęła legata leżąc w łożu, była bowiem  

rzeczywiście chora. Zaraz po Godach ustąpiła naleganiom cesarza i wysłała  

dzieci do Wiednia. Ledwie to uczyniła, już żałowała. Nie minęły dwie  

niedziele, a pojechała za nimi. Lecz cesarz był w Wiedniu nieobecny, a do  

dzieci jej nie dopuszczono. Cesarz zostawił rozkaz, by nikt, nawet matka,  

nie widział się z Pogrobowcem, bez jego szczególnego zezwolenia. 

Elżbieta, zrozpaczona, odjechała z niczym, nie widząc syna ani córek.  

Stało się. Dzieci były więźniami, zakładnikami, własnością Habsburgów,  

którą można będzie w razie potrzeby wysuwać lub cofać. Nieszczęśliwa  

kobieta rozchorowała się ciężko ze zmartwienia. Cierpiała na krwotoki i  

uporczywe bóle głowy, a leczący ją medycy stosowali puszczanie krwi, co  

wycieńczało ją do reszty. Na tkanych złotem poduszkach twarz jej spoczywała  

żółta jak z wosku, o zapadłych oczach i sinych wargach. 

Kardynał rozkazującym ruchem ręki odprawił ochmistrzynię Brygidę oraz dwu  

paziów, obecnych w komnacie. Sam usiadł w alkowie, tuż przy łożu. Królowa  

patrzyła nań z niepokojem, jak na sędziego lub spowiednika. Siedział  

surowy, wielki, nieubłagany. 

- Przyjechałem z Budy - zaczął. 

-...Ach, tak? - Mimo osłabienia uniosła się na poduszkach i poczęła żywo  

mówić. Zasypała legata opowiadaniem o zbrodniach Władysława, o jego  

podstępnym wydarciu tronu jej synowi, o wszystkim, co przez ubiegłe trzy  

lata wycierpiała. Tylekroć to powtarzała, że w końcu sama w rzeczywistość  



tych spraw wierzyła. Mówiła z oburzeniem, przejęciem, głosem przerywanym  

łzami. Cesarini siedział nieporuszony. 

- Prawda jest daleka od twoich słów - rzekł zimno, gdy zmęczona zamilkła.  

- Odpowiadaj krótko: czy Władysław sam się narzucił Węgrom na króla, czy  

wezwał go naród? 

- Naród... - szepnęła cicho, przerażona. 

- Czy ukradł podstępnie koronę i nieprawnie przyjął Pomazanie, czy  

ukoronował go naród? 

- Naród... - powtórzyła jeszcze ciszej. 

- Z kim tedy prowadzisz walkę? Z Jagiellończykiem, czy węgierskim  

narodem? 

Nie odpowiedziała. Pierwszy raz zadano jej podobne pytanie. 

- Walczysz z narodem i walczysz z Bogiem - ciągnął groźnie. -  

Przeciwstawiasz się hardo woli Pana. Jak fałszywa liszka krzyżujesz Jego  

drogi. Jak żmija jadem swoim wspomagasz poganów. 

- Ja?! Ja?! - wyjąkała oszołomiona. 

- Ty. Przez ciebie kraj rozdarty nie może śpieszyć na ratunek  

chrześcijaństwa. Przez ciebie sułtan coraz śmielej się rozpościera. Przez  

twoją pychę, przez twą żądzę władzy... 

- Nie! Nie! - broniła się rozpaczliwie. - Ja tylko dla dziecka... Dla  

mojego syna. Ja bym się wszystkiego zrzekła. Ja bym się z królem ułożyła,  

gdyby nie to, że on... - zastanowiła się nie wiedząc, co powiedzieć, i  

wyrzuciła: 

- On dybał na moje dziecko. 

- Milcz. I spójrz na to. 

Wyciągnął z fałdy sukni niewielki, podłużny przedmiot owinięty w jedwabną  

chustę i położył na okrywającej ją kapie. 

- Co to jest? - wykrzyknęła Elżbieta. 

- Upominek od króla. 

Drżącymi rękami rozwinęła chustę. Zabłysła mizerykordia, jej własna, z  

herbem Luksemburgów, skradziona niegdyś przez ospowatego Morawca. 

Elżbieta opadła ciężko na poduszki i chwytała z trudem powietrze.  

Kardynał patrzył na nią bezlitośnie. 

- Kto na kogo dybał? - zapytał. 

Wybuchnęła płaczem nie znajdując żadnej innej odpowiedzi. Była  

zdruzgotana, zabita. Przez łzy wyszeptała: 

- Więc król?... wiedział?... 

- Przychwycił twego wysłańca za rękę. Puścił go wolno i nie powiedział o  

twoim postępku nikomu... 

-...Nie powiedział?... 

- Tak, nie powiedział... - oczy kardynała straciły na chwilę zwykły zimny  

wyraz. Stały się dobre i jasne, jakby w postępku, o którym mówił, zawierał  

się promień. - Zaprawdę - dodał od tego młodzianka mogą się starzy uczyć,  

jak czuć miłość Bożą... 

Elżbieta nic nie mówiła. Oddychała ciężko. Na zżółkłe policzki wytrysły  

ceglaste wypieki. W uszach miała szum, leciała gdzieś w otchłań. Z tej  

otchłani zapytała kardynała: 

- Co mam czynić? 

- Zawrzeć natychmiast pokój z Władysławem, uznać go królem, rozpuścić  

wojsko. Sojusz utrwalić związkiem osobistym... 



Uniosła się znów na wezgłowiu. 

- Małżeństwo?... - szepnęła. 

- Tak, z twoją starszą córką, Anną... 

- Z córką!... - zdumiała się. 

- Ma dwanaście lat. Władysław dziewiętnaście. Wiekiem są dobrani. To  

małżeństwo szczęśliwie zakończy nierozumne swary. Twój syn zyska opiekuna w  

dziewierzu... 

- Moja córka... - powtarzała Elżbieta z osłupieniem. Podobna myśl nie  

przyszła jej nigdy do głowy. Dotąd, jeśli była mowa o małżeństwie z  

Władysławem, myślała tylko o sobie. I gdyby umiała rozplątać swoje tak  

zawiłe uczucia, znalazłaby na ich dnie własną kobiecość, zawiedzioną  

obojętnością przyszłego oblubieńca. Bardziej niż miłość matczyna jej żal  

niewieści był ziarnem, z którego wynikło tyle goryczy i gniewu. A oto  

wszystko to było nieistotne, niepotrzebne. Jej córka!.. 

- Jagiellończyk pozostawi ci tytuł królowej - ciągnął rzeczowo kardynał -  

da sute zaopatrzenie. Zamki nad Wagiem. Miasta: Koszyce, Bardyjów, Lewocza,  

Pożoń i Soproń; Jus regale* w pięciu komitatach* oraz komitet  

Komorno... 

- Zgadzam się, zgadzam się na wszystko, byle mi syna od cesarza  

odebrał... 

Kardynał rozłożył dłonie. 

- Nie będzie król wszczynać wojny o twego syna teraz, gdy pierwszym jego  

obowiązkiem jest walka z Turkami. Nie trzeba było chłopca odwozić. 

- Gdybym była wiedziała wcześniej! - jęknęła. Ogarnął ją gorzki żal nad  

niedolą ostatnich trzech lat, nad trucizną nienawiści, co zniszczyła jej  

zdrowie, pozbawiła dziecka, omal nie uczyniła z niej morderczyni... 

Kardynał spoglądał na nią teraz życzliwiej, może nawet ze współczuciem.  

Surowy sędzia i spowiednik przemienił się w dyplomatę, rozmawiającego z  

szacunkiem z królową. 

- Jako zadatek przyszłej przyjaźni i dowód swych dobrych uczuć - rzekł -  

król węgierski przysyła wam, miłościwa pani, okrycie. 

Klasnął w ręce. Dwóch rycerzy wniosło wspaniały płaszcz, podbity  

sobolami, po wierzchu kryty materią czarno-purpurowo-złotą. Złożyli go na  

ławie koło łoża. Płaszcz był tak piękny, że Elżbieta wyciągnęła  

przezroczystą dłoń, by lśniący złotogłów pogładzić. 

- Proszę powiedzieć królowi polskiemu... i węgierskiemu dorzuciła z  

wysiłkiem - że mu dziękuję... 

Rozdział czwarty:  

Zwycięstwo 

Zamierzona wielka wyprawa krzyżowa pochłonęła myśli Władysława  

Jagiellończyka. Wszystko, co nie było z nią związane, stało się zbytnie,  

niepotrzebne, obojętne. Sprawy polskie, sprawy węgierskie niech czekają,  

odłożone do sposobniejszego czasu. Nic niech nie odrywa myśli od  

najważniejszego, wymarzonego zadania! Nawet śmierć nagła królowej Elżbiety  

nie wywołała większego wrażenia. 

Hunyady zbiera rycerstwo, ćwiczy oddziały. Ojciec święty przeznaczył na  

kaszty wyprawy świętopietrze* z ubiegłych dwu lat. Legat Cesarini rozsyła  

gońców, uparcie zapewnia o niewątpliwej pomocy księcia Burgundii, króla  

Aragonii, cesarza greckiego i joannitów z Rodos. "Grecy i joannici dołączą  

się do nas, powiada, gdy już przekroczymy Bałkany, a Burgundczycy i  



Hiszpanie przyjadą na weneckich okrętach. Wenecka flota przybędzie  

niechybnie". 

Kardynał Cesarini sądzi ludzi według siebie i wierzy szczerze, że panowie  

zachodni dotrzymają swych obietnic. Król raduje się jak dziecko. Krucjata,  

o której małym chłopcem słyszał od Piotra z Bnina niby o cudnej legendzie,  

krucjata, którą stawiał przed oczy legat w podniosłych rozmowach - obleka  

się w ciało. On ją powiedzie... Rozgorzały ze szczęścia Władysław godzinami  

klęczy dziękczynnie w kościele. Gdy chodzi, wydaje mu się, że go niosą  

skrzydła, że się unosi nad ziemią. 

Przebywający w Budzie Jerzy Brankowicz, przegnany ze swych dziedzin przez  

sułtana, despota Serbii, jest nie mniej od króla przejęty powodzeniem  

zamierzonej wojny. Uwielbia Władysława uczuciem gorącym. Wierzy, że ten  

młody wojownik pobije sułtana, wyzwoli oślepionych Jerzego i Stefana  

Brankowiczów, przywróci ich ojcu. Pragnie przyczynić się, czym może, do  

zwycięstwa. Wojska ma niezgorsze. Prócz wojska posiada doskonałą znajomość  

gór bałkańskich, tamtejszych przesmyków i przełęczy. "A to ważne - powiada  

- to bardzo ważne. Bo są tam miejsca sposobne do zasadzek, są wąwozy, w  

których mała ilość ludzi zdolna zatrzymać całą, najbitniejszą armię..." 

-...Co słychać z oną pomocą panów zachodnich? - dopytuje przy każdej  

okazji Hunyady. 

- Przyjdą! - odpowiada król z zapałem. - Przyjdą wszyscy. Filip  

burgundzki i Maria Angelo mediolański, i król aragoński, i flota wenecka... 

- Kiedy przyjdą? 

- Skoro posłyszą, że już wyruszamy. 

- Toćże my na nich czekamy! A czy to pewne, że przyjdą? powątpiewa  

Hunyady tak nieufnie, że król czuje się dotknięty. 

- Dlaczego podejrzewacie ich dobrą wolę, wojewodo? 

- Bo znam życie, miłościwy panie. Nie widzę, jaką korzyść mieliby ci  

panowie w naszej wyprawie. Co księcia Burgundii lub Mediolanu obchodzą  

Bałkany?!! Wenecja znów, równie jak Genua, rada handluje z Trunkami i nie  

wiem, zali pragnie przegnania ich z Europy. 

- Nie dla korzyści pójdą, lecz dla miłości Chrystusowej! Wojewoda kiwa  

głową. 

- Nie każdy czuje jak wy, miłościwy panie. Wierzę, że nam Kastriata  

pomoże, bo mu Turcy do gardła sięgają. I Brankowicz, bo za synami płacze. I  

hospodar Drakuła, bo jeszcze bardziej zagrożony niż Kastriota... 

Z Polski też może przybędzie rycerstwo, by przy swoim panu walczyć. To  

wszystko. W nadejście tamtych nie wierzą. Widziałem już w życiu niejedno...  

Najsposobniejsza pora do wyprawy wojennej, gdy łęgi zielone, noce ciepłe,  

pogoda łaskawa, mija bezużytecznie w oczekiwaniu na panów zachodnich.  

Dopiero w lipcu staje się wiadome, że nie nadciągną. Ani książę burgundzki,  

ani książę mediolański, ani król aragoński, ani joannici. Niezwalczone  

przeszkody - tak tłumaczą - wstrzymały doma bitnych rycerzy. Pomogą, ale na  

przyszłej wyprawie. 

Król jest rozżalony, Hunyady zły, że stracono tyle czasu, Cesarini miota  

klątwy na ospalców, Ojciec święty przysyła Władysławowi poświęcony miecz i  

szyszak. Ubolewa nad oziębłością panów chrześcijańskich i ponownie  

zapewnia, że choć wojska lądowe zawiodły, flota wenecka przybędzie na  

pewno.  

Według układu z papieżem Rzeczpospolita świętego Marka ma dać dziesięć  



okrętów, które Ojciec święty podejmie się swoim kosztem uzbroić i  

zaopatrzyć w działa, przeznaczając na ten cel dwadzieścia tysięcy dukatów.  

Udział okrętów jest niezmiernie ważny. Flota może nie dopuścić przybycia  

posiłków tureckich z Azji do Europy. Przeto wobec zapewnień papieża nawet  

Hunyady zgdza sioę jeszcze czekać, a tymczasem lato mija... 

We wrześniu staje się wiadome, że flota nie przybędzie. Z największym  

bólem, zgryzotą donosi o tym Ojciec święty. Rzeczpospolita Wenecka dała  

okręty, lecz tak stare i zniszczone, że uczynienie ich zdatnymi do użytku  

kosztowałoby nie dwadzieścia, ale sześćdziesiąt tysięcy dukatów.  

Wyniszczony miejscowymi wojnami włoskimi skarb Stolicy Apostolskiej takiej  

sumy nie posiada... 

... Październik... Noce chłodne i rychłe, ranki późne. "Odłóżmy wyprawę  

do wiosny" - błaga Hunyady. Król nie chce o tym słyszeć. Dość czekał!  

Ziemia pali się pod młodymi stopami. Mimo żalu zawodu czuje pewną cierpką  

radość, że nikt nie przyszedł z pomocą, że idą sami... Młode narody  

przejmują świętą żagiew, tak jak powiadał kardynał... 

Dnia dwunastego października, w dzień świętego Gwidona biskupa, wojsko  

wyrusza z Białogrodu starą rzymską drogą, wiodącą na Sofię doliną Morawy.  

Naczelne dowództwo przysługuje królowi, lecz w rzeczywistości wszystkim  

kieruje Hunyady. Jego siedmiogrodzkie pułki stanowią podstawę armii. Obok  

błyszczą złotem i świetną postawą chorągwie węgierskich magnatów: Szymona  

Czudera, Szymona Palouczi, Jana Ujlaki. Tęgą, najemną piechotę wiedzie  

Capek z Sanu, nad licznymi taborami sprawuje władzę Janik z Mecikowa.  

Polskie chorągwie prowadzą: Piotr Szamotulski, Mikołaj z Brzezia i Jan  

Tarnowski. Brankowicz przywiódł osiem tysięcy Serbów, wojewoda bośniacki,  

Kowacewicz, bez mała tysiąc jazdy. Razem wszystkiego jest dwadzieścia pięć  

tysięcy. Niewiele to, jeśli się zważy, że sułtan nigdy nie wyprowadza do  

boju poniżej stu tysięcy, lecz król jest dobrej myśli i radosny. To nie  

gonitwy za Giskrą, marne użeranie się z wrogiem, we wnętrznościach państwa  

siedzącym, lecz wojna prawdziwa, święta, lecz najpiękniejsza rzecz: walka  

za wiarę! 

Rozluźnione, poprzerastane ziołami i mchem płyty starego, rzymskiego  

gościńca kołaczą pod końskimi nogami. Babie lato unosi się w błękitnym  

powietrzu, czepia się szczytów, szyszaków. Z Niszu nieliczna załoga turecka  

ucieka na wieść o nadejściu wojsk królewskich. Ale zbiegowie serbscy  

ostrzegają wojewodę: z trzech stron zdążają wielkie siły pogan. Wiodą je  

Turakhan beg, Kassim pasza i Izaak beg. Chcą w dolinie niszańskiej otoczyć  

wojska królewskie i zgnieść. Każdy z oddziałów liczy nie mniej trzydziestu  

tysięcy. 

"Największą cnotą dowódcy jest szybkość" - objaśnia króla Hunyady.  

Pozostawiwszy w dolinie tabory i wszystko, co by mogło opóźniać w  

pochodzie, rzuca się przeciw Kassimowi paszy. Rozbija go w puch  

nieoczekiwanym natarciem. Wprost z pobojowiska, nie dając koniom ni ludziom  

popasu, zawraca na Turakhana. Rozgrzany walką, uniesiony król rzuca się  

pierwszy w gąszcz nieprzyjaciela. Za nim chorągwie polskie i chorągwie  

węgierskie. Radzi prześcignąć się wzajem, Polacy i Węgrzy uderzają tak  

straszliwie, że nieprzyjaciel pryska na boki jak woda. Zawracają gnając  

rozbitych wprost na Hunyadyego. 

Nim zmierzch zapadł, odniesione były dwa zwycięstwa, zniesione dwie  

armie. Co do Izaak bega, wiedziano już, że posłyszawszy o rozbiciu Kassima  



paszy i Turakhana cofnął się śpiesznym pochodem. Król, który zapędził się w  

pościg za uciekającymi, wracał promienny do obozu. Zachodzące słońce  

odbijało się czerwono w jego zbroi. Szyszak papieski zdjął z głowy,  

chłodząc uznojone czoło. Czuł się niepojęcie szczęśliwy. Pierwszy prawdziwy  

bój i zwycięski! O czemuż Jaszki tu nie ma?! W naramiennikach królewskiej  

zbroi utkwiły strzały, o których nawet nie wiedział. Pierzaste, chwiały się  

nad nim jak skrzydła. 

Wojewoda Hunyady podjechał do króla i wyjął strzały bez słowa. Król  

roześmiał się wesoło. 

- Pokażcie mi one groty... Anim poczuł, gdy ugrzęzły. Obejrzał i rzucił  

na ziemię. 

Wojsko podnosiło gromkie okrzyki na cześć swego wodza, ale Hunyady nie  

uśmiechał się wcale. 

- Nie wolno wam, miłościwy panie, tak lekkomyślnie życia narażać - rzekł  

surowo, zostawszy z królem w namiocie. Nadto jesteście potrzebni, by rzucać  

się oślep na nieprzyjaciela... 

- Król musi iść na czele! - odparł Władysław. - Co by rycerze rzekli,  

gdybym ich nie powiódł?! 

- Rycerstwo zna wasze męstwo. Bywało dawniej, że król szedł w pierwszym  

szeregu. Nieszczęsny ten zwyczaj niejedno zwycięstwo zmienił w nagłą  

klęskę. Bo nie wpływa na los bitwy zgon choćby tysiąca najmężniejszych  

ludzi. Lecz jeśli wodza zabraknie, wszystko popada w rozsypkę. Strzała nie  

pyta, gdzie godzi, dziryt nie wybiera... Włócznia, rzucona ręką niewolnika,  

mogła dziś zgasić nadzieję Węgier... 

- Nie będę stał na uboczu, patrząc, jak inni walczą - upierał się król. 

- Musicie, miłościwy panie, musicie! Gdy wielki wasz rodzic gromił Zakon  

pod Grunwaldem, stał na wzgórzu wszystko widząc, wszystkiego doglądając i  

przesyłając rozkazy. Dzięki temu zwyciężył. Tkwiąc w gęstwie bitwy nie  

wiedziałby, co się na tyłach ni na skrzydłach dzieje... 

Król westchnął głęboko.  

- Więc nigdy nie mam nacierać? - zawołał z żalem tak dziecinnym i  

szczerym, że Hunyady się rozchmurzył. 

- Owszem może się to zdarzyć. Kiedy już zwycięstwo pewne, jeno trzeba  

ostatnie odwody podnieść albo...  

- Kiedyż? - dopytywał Władysław. 

- Kiedy już wszystko stracone i tylko osobisty przykład króla może  

jeszcze zatrzymać tych, co uciekają... 

Teraz już co parę dni ucierali się z nieprzyjacielem. Wojska królewskie  

następowały tak szybko, że Turcy nie mogli zdążyć odsadzić się i przejść do  

natarcia. Hunyday nie dopuszczał, by rozproszone ich oddziały złączyły się  

w jedno, Władysław nie mógł się nadziwić niezwykłej przenikliwości i  

bystrości sądu wojewody. "Beglerbeg* uczyni to a to..." - mawiał stary  

żołnierz i rzeczywiście, nie minęło parę dni, a beglerbeg postępował w ten  

właśnie sposób. " Jakbyście byli w zmowie!" - śmiał się król. Ze swej  

strony wojewoda nie ukrywał zadowolenia z bystrości króla, postępów jakie  

czynił w arkanach sztuki wojennej. "Wróci z tej wyprawy wodzem - zapewniał  

kardynała. - Nie znajdzie sobie równego w Europie. Jeno na razie trzeba go  

mocno trzymać, bo za gorący". Władysław gorączkował się istotnie jak sokół  

w kapturze. Jego zapał udzielał się wojsku. Trzeciego listopada, w  

niedzielę, dopadli dwudziestotysięcznej armii tureckiej pod Aleksinaczem i  



rozbili po zaciętej walce. Przeszło dwa tysiące muzułmanów poległo. Cztery  

tysiące wzięto do niewoli. Reszta pierzchnęła w popłochu. Droga na Sofię  

była wolna, Droga na Bałkan była wolna! "Za tydzień staniemy w Adrianopolu"  

- radował się król. 

Zdobyli Sofię bez trudu, weszli w góry. Opuścili rzymski gościniec  

cezarów. Wiódł on przesmykiem, zwanym Bramą Trajana, o którym wiedziano, że  

jest obsadzony przez Turków, zawalony głazami i zasiekami. Hunyady przeto  

rzucił się przeto bardziej na wschód, by obejść Bramę Trajana.  

Drogi tu były dzikie, przepasiste. Głusza i pustka zalegały wierchy. kraj  

ten był zawsze skąpo zaludniony, a ostatnie najazdy tureckie spustoszyły go  

do reszty. Tylko ten uniknął jasyru*, kto zdążył się skryć w niedostępne  

górskie pieczary. Teraz zza załomów skalnych wychodziły owe zbiegi,  

obszarpane, wychudzone. Padając na twarz wysławiali króla. 

- Jahja! Jahja! - wołali z uniesieniem. 

- Co to znaczy? - pytał król jadącego obok despoty.  

To znaczy Jan. Święty Jan Chrzciciel. Jedyny święty, jakiego znają, a  

czczą na równi z Chrystusem Panem.  

- Nie jestem przecież Janem?! 

- Oni chcą wyrazić, miłościwy panie, że was miłują i wielbią jak Świętego  

Jana... 

Król nic nie odpowiedział. Zamyślił się W jednym z kościołów krakowskich  

znajdował się obraz przedstawiający świętego Jana Chrzciciela, niosącego na  

misie, swą własną obciętą głowę. Nie wiedząc czemu, dreszcz go przejął,  

jakby powiał nagły chłód. 

O cztery dni drogi od Sofii w pobliżu przełęczy Zletica czekały wojska  

sułtańskie. Dowodził nimi Muhmud Czelebi, dziewierz Amurata. Przez trzy  

godziny trwał bój. Śnieg polatywał, na obmarzniętych skałach ślizgały się  

konie, wicher dął, stal uderzał o stal, ostrze zgrzytało na kości. Turcy  

stawali ze zwykłym swym męstwem lecz powodzenie zbyt wiernie i dawno  

towarzyszyło chrześcijanom, by mogło ich teraz opuścić. rycerze trzymali  

boginię zwycięstwa za skrzydła i czuli w dłoniach swych siłę nadludzką.  

Sułtańscy pierzchli. Muhmud Czelebi dostał się w niewolę. W porywie gniewu  

Brankowicz chciał go własnoręcznie oślepić w odwet za synów i król ledwie  

zdążył na czas, by temu przeszkodzić.  

I szli dalej wśród wzrastającej zawiei. Jeszcze dzień, jeszcze dwa tej  

górskiej drogi i zejdą w żyzne doliny. Adrianopol! Adrianopol!... Król miał  

łzy radości w oczach. Nie czuł zimna ani wichru. Palił się jak płomień.  

Śnieg padał coraz gęściejszy. Zaledwie widoczny w oćmie śnieżnej Hunyady  

podjechał do Jagiellończyka. Twarz miał zasępioną. 

- Nieprzyjaciel - rzekł. 

- Gdzie?! - zawołał król radośnie, gotów już wyciągnąć miecz. 

- Na górze - odparł niechętnie Hunyady - a zasieki przed nami. Nie  

przedrzemy się. 

- Musimy się przedrzeć! - zawołał porywczo Władysław. 

- Przedarli byśmy się wyszedłszy z kraju latem. Teraz nie. Jakoż wąska  

dolina rzeczki Stremy zawalona była przez całą szerokość zwałami ściętych  

drzew. Za tą zaporą czekali Turcy. Górująca nad doliną góra Demir Kapu,  

obwarowana od dołu podobnymi zasiekami, pokryta była aż do szczytu  

janczarską piechotą. Po przeciwległej stronie na stokach rozłożyły się  

niedobitki Mahmuda Czelebi. 



- Nie przerwie się tędy nikt - stwierdził Hunyady. Gdyby nie było śniegu,  

znaleźlibyśmy inne przejście górami... W obecnej porze to jest  

niemożliwe... 

Kardynał właśnie nadjechał i wojewoda spojrzał w jego stronę z goryczą. 

- Bodaj skapieli ci, przez których straciliśmy pół roku w daremnym  

czekaniu. Gdyby nie oni, bylibyśmy już dawno panami Adrianopola. 

- Staniemy się nimi i tak! Nacierać! Nacierać! - gorączkował się król. -  

Zdobędziemy te zasieki, jak się zdobywa mury... Nacierać! 

- Nie damy rady, miłościwy panie - próbował przedkładać Hunyady, ale  

ustąpił wobec zapału rycerstwa. 

Wszyscy podzielali zdanie króla. Zostawiwszy tabory i kanie u wejścia do  

doliny, spieszone chorągwie ruszyły do szturmu na obwarowane stoki góry.  

Grzęźli w śniegu, obsuwali się po zlodowaciałych gałęziach. Ze szczytu  

prażono ich gradem pocisków, rzucano złomy kamieni. Pomimo furii bojowej,  

po kilkugodzinnym szturmie chrześcijanie musieli odstąpić, poniósłszy  

straty większe niż we wszystkich ubiegłych bitwach razem wziętych. Gęsty  

wał trupów zasłał stopy góry. 

- Nie odejdę stąd! Nie odejdę! - powtarzał Władysław z uporem. Lecz  

ponawiane kilkakrotnie natarcia były równie bezskuteczne i równie krwawe,  

jak pierwsze, aż jasne się stało, że wszyscy tutaj polegną, lecz nie  

zdobędą wąwozu. 

- Wracamy, miłościwy panie - postanowił Hunyady. Żywności i paszy mamy na  

kilka dni zaledwie. Turcy mogą tu stać do wiosny, gdyż otrzymują posiłki i  

spyżę z Adrianopola. Nam nikt nic nie przywiezie. Zaprzepaścimy resztę  

wojska i całą korzyść z wyprawy. 

Zawracać?!... Mamy zawracać?!... - rozpaczał król. 

- I mnie to nielekko. Na drugi raz nie słuchajcie doradców, miłościwy  

panie. Nie słuchajcie tych zwłaszcza, co łudzą czyjąkolwiek pomocą,  

wielkim, zbiorowym czynem innych państw... 

- Dość tego! - obruszył się kardynał. - Wiem, przeciw komu mówi wojewoda.  

Grzeszne są jego słowa i szalone. Nie chodziły tłumy różnojęzyczne do Grobu  

Pańskiego? Nie walczyłyż społem? Dlaczego, co było wczoraj, nie może  

powtórzyć się dziś? 

- Nie wiem, jak było dawniej - odparł chmurnie Hunyady - wiem, jak jest  

teraz. Jeden na drugiego wilkiem spogląda. Każdy kraj ma swojego księcia,  

każdy książę swoją sprawę... Czyjaż wymowa zdoła tyle zwaśnionych potęg  

skupić pod jednym znakiem? Kto by stanął na czele, gdyby szły w szeregu?  

Gdzie jest ten, co zdoła pogodzić Anglika z Francuzem, Niemca z  

Italczykiem, Genueńczyka z Wenetem czy Aragonem? Tak to bowiem dzisiaj  

świat chrześcijański wygląda... 

Cesarini zmierzył go wzrokiem pałającym. 

- Kto stanie na czele zwaśnionych? Odpowiem wam - Chrystus. Kto ich  

pogodzi? Chrystus. Czyje słowo poruszy sumienia? Chrystusowe. A to się musi  

stać, to musi nadejść! Osłabł dziś duch wiary, lecz ocknie się znowu,  

inaczej świat cały zginie! Ludzkość zrozumie, że bez Boga sczeźnie i  

przepadnie! 

- Nie mnie się o takie rzeczy spierać - mruknął Hunyady jedno w tym  

wszystkim jest pewne, że trzeba zawracać. 

Tak, to było niewątpliwe i Władysław musiał się poddać konieczności.  

Minęła już polowa grudnia i mróz wzmagał się z każdym dniem. Paszy i  



żywności brakło. Konie wychudły, ludzie mieli poodmrażane ręce i stopy. Nie  

było rady... Zawracać! Zawracać!... 

Król jechał w tylnej straży obok Brankowicza. Połykał łzy gniewu i żalu.  

Despota nie mniej zatroskany był od niego. Cóż stąd, że cała Serbia była  

uwolniona spod jarzma najeźdźcy, skoro nie odzyskiwał przez to synów? Kto  

wie, może sułtan przez zemstę jeszcze bardziej nad nimi pastwić się będzie? 

Gdy wojska królewskie oddaliły się od gór Demir Kapu o dzień drogi,  

Kassim pasza i Turakhan, beglerbeg Rumelii, ruszyli za nimi, usiłując  

odchodzących otoczyć i znieść. Ale Hunyady przewidział ten ruch i w samą  

wilię Bożego Narodzenia, gdy w odległej Budzie, w jeszcze odleglejszym  

Krakawie dzwony biły na pasterkę, natarł pierwszy na zbliżającego się  

przeciwnika. W trzykrotnym, druzgoczącym natarciu złamano siły tureckie,  

spychając je do wąwozu Kunowicy. Klęska Turków była zupełna. Rycerstwo  

mogło podjąć dalszy pochód nie lękając się pogoni. 

Pomimo tylu zwycięstw nielekki, nieradosny był to pochód. Na przełęczach  

mroźne wichry dęły z taką siłą, że strącały ludzi w przepaść. Konie padały  

gromadnie z zimna i głodu. Śnieg sypał bez przerwy, osiadał wielkimi  

czapami na barkach rycerzy. W wąskich dolinach trzeba było rozkopywać  

zaspy, by przeprowadzić tabory. Gdy połowa koni padła, król złożył krótką  

naradę. Postanowiono oręż i zbroje zdobyczne lub zapasowe zakopać, wozy,  

namioty i wszelki sprzęt obozowy spalić, konie chore dobić i pieszo ruszać  

dalej. Tak uczyniono. Dziesięciokrotnie zeszczuplona armia ciągnęła,  

podobna gromadzie widm. Rzekłbyś, szkielety idą, a nie żywi ludzie.  

Świadomość, że wracają do ojczyzny, podtrzymywała w nich ostatek sił, że  

wlekli się, oślepłymi od białości śniegu oczami wypatrując stron  

swojackich. Król szedł wytrwale na końcu pochodu, tuż za ostatnimi  

maruderami, równie jak oni wychudły z postu i sczerniały. Dodawał sił tym,  

co ustawali, napominając, że ojczyzna blisko, przeto żal ginąć marnie po  

drodze. I niejeden, co zniechęcony już się położył na śniegu na wieczne  

niewstanie, dźwigał się słysząc te słowa, prostował odmrożone nogi i szedł  

dalej. Na koniec koło Trzech Króli weszli w szerokie, urodzajne błonia  

nadmorawskie. Tu mogli wypocząć, dostać pożywienie. Z osad i grodów ludzie  

wychodzili ławą witali powracających wojaków. Wiedziano już powszechnie, że  

Turek pobity, że nie wróci tu wiosną ani tą, ani następną, przeto płakali z  

radości i przynosili, co mieli w komorach. Po kilkudniowym odpoczynku  

wojsko ruszyło dalej. Przed Budą na zasłanym kobiercami śniegu czekali  

arcybiskup ostrzyhomski, poseł papieski Condolmieri, wszyscy biskupi i  

senatorowie. Ze wzruszeniem, radością i dumą patrzyli na nadchodzących. Od  

tylu lat Turcy byli zawsze górą, chrześcijaństwo w odwrocie, że odniesione  

przez króla i Hunyadyego zwycięstwa urastały w ich oczach do rozmiarów  

cudu. Nie to, że wracali wychudli, ubodzy, spieszni, skoro wróg odepchnięty  

był poza Bałkany, cała Serbia aż po granice Macedonii wolna, a państwo  

węgierskie nareszcie bezpieczne. 

Więc biły dzwony, grzmiały salwy, wznosiły się łuki. Od powszechnej  

radości odbijał przykro widoczny frasunek króla. Władysław wciąż nie mógł  

przeboleć przymusowego odwrotu, przerwania zwycięskiej krucjaty w pół  

skoku. Drażniły go błogosławieństwa i uniesienia. W swoim przekonaniu  

jeszcze na nie zasłużył. Dzieło było dopiero zaczęte. O zimo, zimo sroga,  

cóżeś uczyniła?! Biada temu, co zawraca w pół drogi... 

Z niechęcią rozglądał się wkoło. Gniewało go, że nawet Hunyady zdawał się  



zadowolony. Wojewoda siedmiogrodzki bolał z początku nad odwrotem, jako  

żołnierz, co nierad schodzi z placu boju, obecnie pocieszył się i uważał  

cel wyprawy za osiągnięty. Węgry, ukochane jego Węgry, były zabezpieczone  

od napaści na parę lat, a o to przecież chodziło. 

Nie, królowi chodziło o coś więcej i dlatego zmarszczka nie schodziła z  

jego czoła. Mógłby o swojej trosce mówić otwarcie tylko z kardynałem, ale  

Cesarini nie zatrzymując się w Budzie pojechał prosto do Rzymu. Nie było  

nikogo, co by pojął króla. 

U stropu kościoła Panny Marii zawieszono sztandary zdobyte na Turkach pod  

Kunnwicą, Sofią, Niszem, Zlaticą, Aleksinaczem. Podnosząc głowy do góry,  

rycerze patrzyli na nie z radością i dumą. Na filarach, podtrzymujących  

sklepienie świątyni, malowano z polecenia króla herby panów polskich i  

węgierskich. Z polskich: Odrowążów, Nałęczów, Wojnickich, Leliwów,  

Strzegoniów, Lasockich, Sulimów, Ligęzów, z węgierskich: Palouczich,  

Czuderów, Ujlakich, Csakich, Herczegów, Hunyadych, Thalóczich - a to w  

nagrodę za okazane przez nich "dzielność" poczciwość i rycerską cnotę..." 

Rozdział piąty:  

Na rozstaju 

Tej wiosny poselstwa liczne przybywały do Budy. Od Ojca świętego z  

gorącymi życzeniami i prośbą o prowadzenie dalej zaczętego dzieła, od  

cesarza Fryderyka z wyrazami kwaśnego uznania, od Wenecji z doniesieniem,  

że flota jej weźmie udział w następnej wyprawie, o ile król zdobywszy  

Gallipoli zobowiąże się oddać je Republice. Raguza obiecywała, że wystawi  

dwie galery pod warunkiem, że Wenecja da ich dwanaście, Filip burgundzki,  

zawstydzony uczynionym w poprzednim roku zawodem, zapowiadał również  

wysłanie statków do cieśnin. Wprawdzie posiadał tylko trzy galery, ale  

zamierzał wynająć od Wenecji cztery. Genua nic nie obiecywała i nie  

przysłała poselstwa. Zwycięstwa Władysława były dla niej przykrą  

niespodzianką, szkodzącą w handlu z Turkami. 

Poselstwo z Polski przybyło w połowie maja. Stary Jaśko z Tęczyna, Jan z  

Ostrowca, Toporczyk i Grzegorz z Sanoka, kanonik. Celem ich przybycia było  

nie tyle złożenie życzeń z powodu zwycięskiej wyprawy, ile błaganie, by  

król nareszcie powracał do kraju. 

- Niby sieroty w utrapieniu żyjem - powiadał Jaśko z Tęczyna. - Czwarty  

rok mija, jak wasz majestat opuścił ojczyznę. Przez te cztery lata zebrało  

się tyle nieporządku, krzywd i grozy, że wypowiedzieć słowami się nie da.  

Do upadku przyszło państwo, przedtem świetnością słynące... 

- Zostawiliśmy namiestników - przerwał król. - Przysyłali nam raporty,  

które śpieszniej przed innymi sprawami kazaliśmy według życzenia ich  

załatwiać... 

- Nie wystarczą raporty, miłościwy panie. Namiestnicy?! Nikt ich nie  

słucha ani nie poważa. Rządzi biskup krakowski, ale to twardy człek i ma  

dużo wrogów. Wrogowie, co mogą, czynią, aby mu szkodzić nie dbając, że  

ojczyźnie więcej niźli jemu brużdżą. W kraju zamęt. Z sądami nikt się nie  

liczy ni ich wyroków nie spełnia. Na drogach grabieże, gwałty, jak za  

Łokietkowych czasów. Pieniądz tak zmarniał, że za jedną grzywnę srebra  

trzeba płacić 230 groszy, gorzej niźli w największym wyniszczeniu skarbu po  

Grunwaldzie. Do tych utrapień dołączył się dopust Boży, okrutne trzęsienie  

ziemi, co nawiedziło nas pańskiego roku... 

- Słyszałem o nim - rzekł Władysław - większych szkód przecie pono nie  



sprawiło?... 

- Chyba w raportach, miłościwy panie. Sklepienie u Świętej Katarzyny przy  

klasztorze Augustianów runęło ze szczętem... Podobnież siła innych domów...  

Ludzie od zmysłów odchodzili z trwogi, wierząc, że nadszedł sądny dzień i  

koniec świata. Nawet przyroda od wstrząsu utraciła zwykłą płodność i  

urodzaj był bardzo lichy. Na pszenicy sama śnieć. Dziw był znaleźć kłos bez  

śnieci... Z nieurodzaju powstał głód... Głód gorszy niż pięć lat temu...  

ale to wszystko nic wobec najsroższej klęski: Tatarów. Co roku przechodzą  

granice... Tej wiosny zapędzili się aż pod Lwów. Za nimi jedno  

spustoszenie, jeden lament, jeden jęk. Kraj w ruinę obrócony... Nie  

poznałby Rusi król nieboszczyk z grobu wstawszy... Spalone sioła, ludność w  

niewolę uprowadzona... Hulały te pogany wiele chciały i gdzie chciały, aż  

łupów nabrawszy sami odeszli... 

Królowi oczy pociemniały z gniewu. 

- Gdzie wojsko?! - zakrzyknął. 

- Które? Koronne walczy między sobą. Małopolany z Wielkopolanami, a  

litewskie się do koronnych spraw nie miesza. Jakby Tatary pod Wilnem były,  

toby walczyło... Zebrał dobry rycerz, pan Windyk, kupę zbrojnych i sam  

zabiegł poganom mężnie drogę, ale że w małej był sile, znieśli go... Głową  

poczciwość nałożył... 

- Gorze mi, gorze! - syknął król. 

- To jeszcze nie wszystko, miłościwy panie. O ziemię drohicką walki idą  

sroższe niźli z Tatary... Księcia Bolka Mazowieckiego Litwini przegnali... 

- Cóż wielki książę Kaźmierz na to? 

- Wielki książę Kaźmierz nie czyni nic. Widno nie może albo... nie chce. 

- Gorze, gorze! - powtórzył król zaciskając zęby. - Trudno przychodzi w  

to wierzyć... 

- Sprawiedliwą prawdę mówim, miłościwy panie. Można by dzień i noc  

utrapienia nieszczęsnej ojczyzny wyliczać i jeszcze by czasu nie stało...  

Ludzki płacz wyjdzie przeciw wam, rozleje się jak rzeka... 

- Przyjadę i zostanę parę lat, by wszystko do dobrego ładu przyprowadzić,  

jeno wojnę z Turkami ukończę... 

Jaśko z Tęczyna poderwał się na równe nogi. 

- Po ukończeniu wojny! Miłościwy panie! To nie krotochwile. Ani jednego  

dnia nie można zwlekać. Wojna to nie paru niedziel sprawa... Może się  

pociągnąć rok. Odłóżcie wojnę i przyjeżdżajcie zaraz... Na świętego Jana  

najpóźniej... Cały kraj czeka was jak zbawienia... Stany czekają... Nie daj  

Bóg, byśmy wrócili bez was! Najgorsze nieszczęścia mogłyby stąd spaść na  

oba kraje... Mogłaby się jedność zachwiać, miłościwy panie, jedność! 

- Rozpoczęliśmy tu wielkie dzieło, którego nie lza przerywać... 

- Jakież dzieło wcześniej rozpoczęliście niż panowanie nad nami?!  

Pacholęciem uznaliśmy was za pana... Pierwsza wasza przysięga była złożona  

nam. Zali nie Polska ojczyzną waszą? Któraż ziemia was karmiła, polska, czy  

węgierska?! Który obowiązek pierwszy?! 

- Nie o Węgry idzie, lecz o całe chrześcijaństwo - odpowiedział król z  

wysiłkiem. 

- Zali my nie chrześcijany, a Tatarzy nie poganie?! Tam równie jak tu  

trzeba wiary świętej bronić. Tam lud chrześcijański ginie, życia niepewny,  

pogaństwo się panoszy... Widziałem grody, za rodzica waszego kwitnące, dziś  

zgliszcza z nich tylko i popiół... Widziałem zrabowane, spalone świątynie i  



figury Męki Pańskiej, walające się przy drodze... 

- Jeżeli przyjadę teraz na Ruś przegonić Tatarów - rzekł stłumionym  

głosem Władysław - obronię tylko swój kraj. Lecz jeśli wypędzę Turków precz  

z Europy, co ślubowałem uczynić, obronię swój kraj i sześć innych  

chrześcijańskich narodów... 

Jaśko z Tęczyna załamał ręce, aż stawy chrzęstnęły. 

- Nim słońce zejdzie, rosa oczy wyje! Nim Turków z Europy wasz oręż  

wyżenie, przepadnie nasza ojczyzna! 

I przejęty żalem padł do kolan królewskich, a za nim pozostali posłowie  

wołając: 

- My swoi, miłościwy panie! My swoi! Przecie ty nasz! My u ciebie w sercu  

pierwsi! 

Łzy im kapały z oczu. Król odwrócił głowę. Płakał również. Ci trzej  

ludzie błagający to była ojczyzna sama, ojczyzna, której przysięgał opiekę  

i czułość. Wołała go, przyzywała. Tatarzy pod Lwowem. Rozboje na drodze.  

Kościoły w pohańbieniu, nikt życia niepewny... Tak wyglądała Korona pod  

jego rządami. 

...Jedność może się zachwiać... - mówił otwarcie Jaśko z Tęczyna.  

Jedność... Unia... Wielkie dzieło Jadwigi, którego zachowanie przekazał mu  

ojciec jako najważniejszy nakaz... Unia... Ileż poświęceń z jednej i z  

drugiej strony złożono, aby ją utrwalić, wzmocnić, uodpornić... Wysiłki  

Jagiełłowe, wszystek rozum polityczny Witolda i Oleśnickiego, w tym jednym  

zgodnych, pracowały nad skuciem mocnym dwu państw w jedno -...wierząc, że  

stąd wyniknie chwała Bogu, zbawienie duszom cześć ludziom a pomnożenie  

królestwu... jak pisał w Krewie Jagiełło. 

...Teraz to dzieło było zagrożone z winy jego nieobecności, jego  

zaniedbania... 

...Należało wracać, wracać jak najprędzej... Ale jakże odejść?! Porzucić  

w pół drogi zaczętą krucjatę?! Odwołać przygotowania?!... 

Odwrócił ku posłom twarz pełną męki mówiąc: 

- Potrzebujemy czasu do namysłu. Za trzy dni damy wam odpowiedź, co  

uczynimy... 

Jaśko z Tęczyna skłonił się głęboko. 

- Poczekamy trzy dni, poczekamy, jeśli trzeba, trzy tygodnie. Lecz nie  

odjedziemy bez was, miłościwy panie. Wolej nam tu umrzeć z żalu niż wrócić  

samotrzeć, a powiedzieć czekającym: zobaczył ojczyzny pan nasz. 

- Będziemy czekać - powtórzył z wielką powagą Toporczyk - tusząc, iż  

głosu naszego, miłościwy panie, posłuchacie. Bo nie ratować kraju w tak  

ciężkich terminach, byłoby uchybieniem przysiędze... 

Król zacisnął usta rozumiejąc przyganę. Nie odrzekł nic. Dał znak ręką,  

że posłuchanie skończone, i poszedł do siebie. Nie chciał widzieć nikogo.  

Ani Jonasza Palouczi, ani Hunyadyego. Jaszkę Korczaka chciałby widzieć.  

Albo kardynała Cesariniego. Zapytałby go o radę wierząc, że legat odpowie  

mądrze i sprawiedliwie. Ale kardynała nie ma. Przebywa w Rzymie. Król jest  

sam. Sam chodzi po komnacie tam i nazad, tam i nazad. Nie wie, co począć.  

Którego głosu posłuchać? Co świętsze i ważniejsze? Za czym iść? Słowa  

posłów rozbudziły w nim nagłą, drażniącą tęsknotę za krajem rodzonym. Dziwi  

się, że pozostawał tak długo z dala od niego. Jak pięknie jest wiosną w  

Polsce w taki wieczór jak dzisiejszy. Pięknie jest też i na Węgrzech,  

pszenica już się kłosi i zielenieją winnice, ale polskie puszcze i lasy  



piękniejsze są od winnic i łanów węgierskich... I czy jest gdzie na świecie  

tyle słowików co w Puszczy Niepołomickiej lub w kępach na Trockim Jeziorze?  

Władysław małym dzieckiem był kiedyś z ojcem w Trokach u stryjca Witolda.  

Pozostało mu wspomnienie łagodnie pluszczących o wybrzeże fal i zielonych  

kęp ostrowów, co zdały się drgać od ulewy ptasich głosów. Setki słowików  

śpiewało w gąszczach bezpiecznych, rozpachnionych majem... Cieszył się  

stary rodzic. Rodzic, co pienia słowików tak kochał, że zmarł z ich  

słuchania... Jezioro w szarej pomgle deszczowego dnia, słowiki i zieleń  

wysp jawią się przed pamięcią jak ucieleśnienie ziemi rodzimej i własnej. A  

oto Wawel. Szumny, stary dworzec. Komnaty znane z dzieciństwa... Oto  

Wisła... oto gród krakowski... Słusznie prawił Tęczyński, że to wszystko  

posiadało go wcześniej, odebrało przysięgę dawniej, że jest pierwsze i  

mocniejsze... Dusznie zapragnął wracać tam choćby dziś jeszcze... 

Brankowicz, despota Serbii, mówi z Hunyadym. Pomimo że są sami w  

komnacie, zwierza się szeptem, jakby w obawie, że ktoś ich podsłucha. Twarz  

ma przejętą, wzruszoną.  

- Kto przywiózł te wieści? - pyta podejrzliwie Hunyady. 

- Mnich poturczony, renegat, którego przysłano z okupem za Mahmuda  

Czelebiego. Obu moich synów widział temu parę niedziel nazad... Gadał z  

nimi, jak ja z wami... Powiadali mu, że... 

- Powiadajcie o tamtym - przytrzymał jego uwagę Hunyady. 

- Toć prawię... Ów mnich gadał, że sułtan gotów synów mi oddać, bylem  

nakłonił króla do zawarcia z nim pokoju... Jeszcze tego lata mógłbym ich  

odzyskać... Tego lata. 

- Król nigdy na pokój nie przystanie... 

- Renegat mówił, że sułtan da takie warunki, iż król zgodzi się na pewno.  

Jeno nie wie, czy zechce przyjąć posłów, i dlatego do mnie się zwrócił...  

Gotów jest oddać wszystkie zamki nadgraniczne i przyjaźń zaprzysiąc... 

- Semendrię i Gołubiec też? - zapytał niedowierzająco Hunyady. 

Semendrię, Gołubiec, Snidorów. Żarnów, Kruszowiec, Srebrnik, Ostrwicę,  

Prokapię, Laskowiec i jeszcze parę innych, pomniejszych - wyliczył jednym  

tchem Brankowicz. 

- Wiedziałem - stwierdził wojewoda - że dostali tęgo w skórę, nie  

przypuszczałem jednak, że przyjdą się z pokojem prosić, i to korzystnym...  

Aż trudno mi uwierzyć, żeby sułtan dobrowolnie te wszystkie zamki  

oddawał... 

- Mnich zwierzył mi dlaczego - szeptał gorączkowo Brankowicz. - Stary  

sułtan jest znużony rządami i chce abdykować. Jego następca Muhammed ma  

czternaście lat... W Karamanii grozi powstanie... Stary Amurat boi się, że  

mały nie da sobie rady, chce zawrzeć pokój i samemu spokojnie odejść... 

- Więc dlatego... - powtórzył przeciągle Hunyady. - Pokój, dopóki  

Muhammedowi pazury nie urosną... Król się nie z godzi... 

- Zgodzi się, gdy wy mu to przedstawicie... Szaleństwem byłoby odrzucić  

takie warunki. Bez wojny, bez krwi rozlewu odzyskać wszystkie utracone  

niegdyś ziemie... A w kraju zali nie trzeba pokoju? 

Wojewoda siedmiogrodzki nic nie odrzekł. Wiedział aż nadto dobrze, że  

pokój był bardzo potrzebny. Podatki i daniny, nałożone przed ostatnią  

wojną, wyniszczyły ludność. Bieda aż piszczała. Rozejm zawarty z Giskrą w  

zeszłym roku, po śmierci Elżbiety, dobiegał końca i nie wiadomo było, co  

uczyni zuchwały kondotier.* Cesarz Fryderyk, jak zawsze dwulicowy, w  



ostatnich listach do Jagiellończyka opuścił tytuł króla Węgier. Było to  

wiele mówiące. To oznaczało wskrzeszenie pretensji Pogrobowca. Mając  

zapewniony pokój od tureckiej granicy, można było z łatwością położyć  

koniec tym uroszczeniom. Mając pokój... 

- Moi synowie... Gołubiec, Semendria... - powtarzał w kółko Brankowicz. 

- Obawiam się, że król nie przystanie - westchnął Hunyady, na poły  

przekonany. 

- Król tak uczyni, jak wy doradzicie... 

- Nie wiadamo... Ma on swój upór... łudzi się ciągle, że cała Europa mu  

pomoże... 

Poszli do króla. Władysław przyjął ich skulony, osowiały i tak mizerny,  

że Hunyady nie mógł powstrzymać okrzyku niepokoju: 

- Chorzyście, miłościwy panie? 

Król poruszył niecierpliwie ręką, jakby odpychając jego troskliwy wzrok. 

- Nic mi nie jest. Z czym przychodzicie, szlachetni panowie? 

Brankowicz jął opowiadać. Władysław oparł łokcie na kolanach, twarz ukrył  

w dłoniach. Wojewoda spodziewał się, że po pierwszych słowach skoczy z  

okrzykiem: nie chcę słyszeć o tym - ale on milczał. Brankowicz mówił długo.  

Nareszcie skończył. Powtórzył jeszcze raz ciszej: synów mi wraca... i  

zamilkł. Zaległa cisza. Obaj z Hunyadym patrzyli wyczekująco. Twarz  

Władysława ukryta była w cieniu i nic z niej wyczytać nie mogli. Ani  

wiedzieli, jak sroga walka toczy się w duszy młodego, na jakim stoi  

rozstaju. Pokój oznaczał powrót do Ojczyzny, Ojczyzny, co go wzywała.  

Spustoszona przez Tatarów, pozbawiona opieki i rządu czekała nań. Lecz  

zarazem pokój stanowił przekreślenie najpiękniejszych marzeń, zaprzestanie  

walki krzyżowej, wyparcie się ukochanej treści swojej duszy. O, jak ciężko  

było powziąć postanowienie, jak straszno mieć dopiero dwudziesty rok i  

dźwigać odpowiedzialność za los dwóch narodów. Cokolwiek postanowi, na  

którą stronę się przechyli kogoś zdradzi. Polaków i Węgrów lub samego  

siebie. W którym wypadku mniej zgrzeszy? O Boże?! 

Niezdolny wybrać od razu, zapragnął odsunąć chwilę rozstrzygnięcia. Odjął  

dłonie od twarzy, podniósł głowę. 

- Zali można przywiązywać wagę do słów mnicha renegata?  

Nie wiemy, czy sułtan naprawdę gotów jest oddać Semendrię, Gołubiec i  

pozostałe twierdze? 

Brankowicz odetchnął z ulgą. 

- Zezwólcie jeno, miłościwy panie, a zjedzie uroczyste poselstwo i sława  

renegata potwierdzi. Zezwólcie. 

Król skinął głową. 

- Niech zjedzie - szepnął bezdźwięcznie. - Gdy nam warunki przedstawi,  

obaczym, co postanowić... 

I zaraz odprawił obu. Brankowicz promieniał. Hunyady był niespokojny. 

- Myślałem, że się rzuci jak żbik, a on nic... Na pewno jest chory...  

Medyka trzeba podesłać... Boże uchowaj! Śmierć króla to najgorsze  

nieszczęście, jakie by mogło spotkać teraz Węgry... 

Zebrani tłumnie na zamku w Szegedynie panowie węgierscy, senatorowie,  

biskupi słuchali w skupieniu przemówienia posła. Posłem był kanclerz  

sułtana, Grek, mówiący nieźle po łacinie. Z wolna, dobitnie wyliczał dowody  

dobrej woli i szczerej chęci Amurata. 

-...Władca Wiernych zgadza się oddać królowi polskiemu i węgierskiemu  



zamki: Gołubiec, Semendrię, Snidorów, Zarnów, Kruszowiec, Kowin, Seweryn,  

Nowabrodów, Srebrnik, Ostrwicę, Suryn, Koźnik, Koperchan, Prokopię,  

Laskowiec, Zielony Gród... 

...Władca Wiernych w dowód braterskiej przyjaźni zgadza się zwrócić  

wolność wszystkim chrześcijańskim jeńcom i zakładnikom, jacy w jego mocy  

pozostają... 

...Władca Wiernych gotów jest wypłacić królowi polskiemu i węgierskiemu  

tytułem upominku sto tysięcy dukatów, a na każdą wyprawę podjętą przez  

króla polskiego i węgierskiego przysłać w pomoc dwadzieścia pięć tysięcy  

janczarów... 

Szmer zadowolenia przeleciał po sali. Król zasłonił twarz ręką. 

-...Gorze mi... - szepnął sam do siebie. 

Poseł skończył swoje i skłoniwszy się głęboko przed królem wyszedł, by  

panowie Rada rozpatrzyli rzecz swobodnie. O wynik tych narad był spokojny.  

Gładził rozłożystą brodę z wyrazem zadowolenia. Właściwe rokowania trwały  

od kilku tygodni i dzisiejsze uroczyste posłuchanie było tylko oficjalnym  

przedłożeniem punktów, zawczasu ustalonych. Z polecenia króla rokowania  

prowadził Hunyady. Władysław nie mieszał się do tych narad. Udzieliwszy  

wojewodzie pełnomocnictwa sam usunął się na bok i nawet nie pytał, jak  

układy postępują. Przymus skłaniający go do przyjęcia pokoju nie przestawał  

być dlań dręcząco bolesny. Dziś po raz pierwszy widział sułtańskiego posła,  

słyszał bezpośrednio z jego ust obietnice przyjaźni i pomocy. 

Szmer przeszedł w gwar. Gdzieś na dziedzińcu grały trąby zwiastując, że  

ktoś znaczny a nieoczekiwany przyjechał, lecz nikt na to nie zwrócił uwagi.  

Każdy wypowiadał swoje zdanie. Gołubiec... Klucz do Wegier... Ileż krwi  

kosztowały daremne wysiłki, by go odbić z rąk tureckich... Snidorów,  

ważnością i położeniem nie mający sobie równego... Nowobrodów z bogatymi  

kopalniami srebra... To wszystko wracało... Wracali jeńcy... Nie tylko  

Brankowicz miał synów w niewoli i wielu obecnym oczy mgliły się  

wzruszeniem... A pomoc zbrojna... Komu straszne będą teraz groźby  

Fryderyka?! Nie zapomni już tytułu królewskiego z pewnością... Przede  

wszystkim zaś pokój... W krainie węgierskiej zapomniano już, jak pokój  

wygląda... Co rok wojna, co rok najazdy... Nareszcie odpoczną, odetchną,  

odżyją... 

- Uciszcie się! - wołał Emeryk Marczali. - Miłościwy pan chce przemówić. 

Cisza zaległa. Władysław podniósł się. 

- Usłyszeliście, szlachetni panowie, warunki pokoju, ofiarowane przez  

sułtana Amurata. Zali uważacie, że... 

Urwał, bo drzwi wiodące do sali otworzyły się gwałtownie. Błysnęła  

czerwień. Kardynał Cesarini stał w progu. 

- Miłościwy panie! - zawołał gromko. - Dobre nowiny przywożę. Flota  

wenecka złączona z burgundzką już wpłynęły do cieśnin! Jeśli wiatr będzie  

pomyślny, lada dzień staną przy Hellesponcie. Tam mają nas oczekiwać. 

Wśród ogólnego, zmrożonego milczenia przeszedł salę kierując się wprost  

do króla, który spuszczał głowę, zmieszany. 

- Byłem w Wiedniu - ciągnął - ujednałem cesarza. Nie tylko nie będzie  

szkodził, ale obiecał pomoc... 

Widząc, że Władysław nie odważa się przemówić, Hunyady zabrał głos: 

- Zbędna nam już pomoc zarówno cesarza, jak floty, gdyż ułożyliśmy się z  

sułtanem Amuratem... 



Kardynał spojrzał na niego iskrzącym wzrokiem. 

- Mówiono mi o tym w Wiedniu, ale wiary dać nie chciałem! I teraz nie  

daję! To niemożliwe! Miłościwy panie! Wy... Wy... paktujecie z poganem?! 

Władysław poruszył głową, jakby głos więznął mu w gardle. 

- Sułtan - rzekł - ofiarowuje nam warunki tak korzystne, że lepszych nie  

osiągnęlibyśmy wojną... 

- Czy opuszcza Adrianopol i wynosi się do Azji? - zapytał legat  

szyderczo. 

- Nnie... Lecz oddaje nam wszystkie zamki zabrane przed laty i przywraca  

wolność jeńcom... 

- Nie dawałem wiary... - powtórzył gorzko Cesarini - nie dawałem wiary,  

by dla tak marnej korzyści najszlachetniejszy rycerz chrześcijański  

zapomniał złożonej przysięgi i obrony Krzyża! 

Władysław otarł dłonią pot zraszający mu obficie czoło. 

- Do kraju muszę powracać - wyznał. - Klęska tam spada za klęską. Moja  

obecność konieczna... Nie mogę dłużej pozostawać z dala... Kraj węgierski  

też łaknie pokoju, wyniszczony będąc wojną... 

- Nieważkie to są powody, miłościwy panie! Nie zginie Polska, parę  

miesięcy jeszcze czekając na swego pana! Wytrzymają Węgry ostatni wysiłek.  

Bo o ostatni wysiłek tu chodzi... Przerwaliśmy wyprawę zimą, by ją podjąć i  

dokończyć latem... Kołatałem wszędy o pomoc. Wyjednałem ją. Okręty już  

wypłynęły. Cesarz obiecał posiłki. Wszyscy, co nas zawiedli w roku zeszłym,  

są dziś gotowi do drogi. Czekają hasła. Cesarz grecki, basileus, na was  

opiera swoje ocalenie. Oto jego listy. Zowie was w nich najdostojniejszym,  

najjaśniejszym księciem i panem, obrońcą całego chrześcijaństwa,  

najzacniejszym w Chrystusie bratem swoim. Nigdy dotąd żaden z cesarzy  

greckich tak drugiego monarchy nie tytułował. Paczcie, jak bardzo was  

poważa. Zeszłoroczne zwycięstwa otworzyły wszystkim oczy. Poznali, że pod  

takim wodzem można iść i zwyciężać. Od dwustu lat nie było sposobniejszej  

chwili dla przegnania Turków z Europy! Karamania w ogniu. Sułtan, zewsząd  

zagrożony, daje warunki, które wam się zdają korzystne, ależ dlatego je  

daje, iż wie, że w razie wojny grozi mu zagłada. Dziecko by to zrozumiało. 

- Gorze mi, gorze! - szeptał bezsilnie Władysław 

- Jak wrócę? Jak powiem panom chrześcijańskim, że ten, co świecił  

przykładem, o sojuszu zamyśla z poganem?! 

- Sojusz już jest zawarty - sprostował Hunyady. - Rozejm został  

zaprzysiężony przeze mnie w imieniu miłościwego pana... 

- Rozejm trwa póty, póki trwają rokowania. Rokowania mogą być każdej  

chwili zerwane... 

- Moi synowie! - zakrzyknął Brankowicz. Skoczył między króla a legata. -  

Układów nie wolno zerwać! Wszystko już postanowione, ułożone. Oni mi synów  

wracają. Przez litość! Nie krzywdźcie mnie ! 

- Boleję nad losem synów waszej dostojności, przecież nie sądzę, by dla  

nich dwóch godziło się poniechać najważniejszej sprawy... 

- Miłościwy panie! - krzyknął Brankowicz z rozpaczą. Przemów! Obiecałeś!  

Obiecałeś! 

- Nie chcemy wojny! - odezwały się głosy na sali. - Chcemy pokoju! Dość  

wojny! 

Kardynał skrzyżował ręce na piersiach i powiódł po krzykaczach wzrokiem  

pałającym. 



- Dziw, jak marna i mała jest ludzka natura. Dostojny Brankowicz o swych  

synów płacze, nie dbając, że Turcy rokrocznie pędzą w jasyr tysiące im  

podobnych... Wszyscy tu obecni szlachetni panowie dalej niż swój kraj nie  

widzą i widzieć nie chcą. Miłościwy panie. I ja do was się zwracam.  

Przemówcie! Za czyją pójdziecie namową? Dokąd? Szukać wiekopomnej chwały  

obrońcy wiary, czy też niesławy lękliwca, co stanął w pół drogi, mając  

zwycięstwo w ręku wszedł w przyjaźń z sułtanem?! 

- Boże! Boże! - jęknął Władysław. Oczami szukał wzroku Hunyadyego.  

Jakiego on jest zdania? 

Wojewoda skubał niespokojnie wąsy, zachwiany w swych przekonaniach.  

Rycerska krew burzyła się w nim pod zarzutami kardynała. Jego żywiołem była  

walka, nie układy. Jeżeli na nie przystawał, to przez poczucie, że dla  

kraju są korzystne. Lecz kto wie, może kardynał ma słuszność, że chwila  

sposobna i dałoby się Turków przepędzić zupełnie?.. 

W ślad za królem wszystkie oczy spoczęły na nim. Wiedziano, że na tym  

stanie, za czym on się opowie. Choćby król chciał wojny, nic nie uczyni,  

jeśli Hunyady się nie zgodzi. Trzon armii to siedmiogrodzkie pułki, które  

tylko Hunyadyego uznają za wodza. Czekano więc w naprężeniu. 

Hunyady myślał długo. Na koniec rzekł mocnym, żołnierskim głosem : 

- Postanowienie, jakie miłościwy pan raczy powziąć, będzie dla mnie  

rozkazem. 

- Biada mi! - krzyknął Brankowicz i wypadł z sali jak oszalały. 

Król wyprostował się, wbił w wojewodę oczy świetliste niby gwiazdy.  

Odprężył się, odgiął, rozjaśnił. 

- Nie będziem paktować z poganami! - zakrzyknął radośnie. - Zrywam  

rozejm, zrywam rokowania! 

- Boże cię błogosław! - zakrzyknął kardynał. 

Na sali wybuchł rumor. Jedni krzyczeli za królem: "Precz z Turkami!  

Odprawić posłów!" - inni: "Nie chcemy wojny!" Przez tłum przeciskali się:  

biskup kujawski, Władysław Oporowski i pan Pilecki, co posłyszawszy o  

zawartym rozejmie przybyli przed kilku dniami z Polski, by towarzyszyć  

królowi w podróży do kraju. Przerażeni tym, co zaszło, wołali: "Co z nami,  

miłościwy panie?! Co z Polską?! Co powiedzą stany?!" Głos ich ginął w  

ogólnym zamęcie. Król uderzył berłem o poręcz tronu, by się uciszono. Twarz  

miał promienną, szczęśliwą. Wyciągnął w górę prawą dłoń mówiąc z wolna, jak  

w natchnieniu: 

-...Przysięgamy i wszem wobec ogłaszamy, iż dołożymy wszystkich starań,  

by jeszcze w tym roku Turków przepędzić z krajów chrześcijańskich, nie  

zważając na żadne zaczęte układy, rokowania lub rozejmy. Takowe, jeśli są,  

niniejszym ślubem uchylamy, znosimy i za nieważne ogłaszamy, tak iż nigdy  

pod żadnym pozorem i barwą obecne przyrzeczenie nasze cofnięte być nie  

może... Tak nam dopomóż Zbawiciel i niewinna Jego Męka! Amen! 

Hospodar wołoski, Vlad Drakuła, czekał na wojska królewskie pod  

Nikopolis, jak było umówione. Czekał półtora miesiąca i dziwił się, że nie  

nadchodzą. Znowu na zimę pociągną - myślał z niezadowoleniem. - Czy Hunyady  

głowę stracił? Mało nabiedowali się w zeszłym roku przez spóźnioną porę? 

Dopiero w połowie października nadeszły pierwsze straże. Prowadzący je  

ban chorwacki, Franko Thalóczi, tłumaczył hospodarowi przyczyny opóźnienia. 

-...Jak zwykle stało się to z powodu przeklętych panów zachodnich. Flota  

niby wyruszyła, ale Wenetowie dali okręty takie kiepskie, że na Korfu  



musiano stanąć i doprowadzać je do porządku. Więc i myśmy stali czekając...  

Ojciec święty, wielce tym zmartwiony, cały swój skarb ogołocił, byle  

naprawa szła prędko. Legata mało zła krew nie zalała, nas wszystkich  

również, ale co było poradzić? Czekaliśmy. Teraz już popłynęli naprawdę i  

stróżują Bosforu a Hellespontu... 

- Siła tych okrętów? 

- Osiem galer papieskich, osiem weneckich, cztery burgundzkie i dwie  

raguzańskie. Papieskimi dowodzi Franciszek Candolmieri, siostrzeniec Ojca  

świętego. On powinien mieć zwierzchnictwo nad całą flotą, ale Wenecjany  

pono go nie słuchają. Ich dowódca zwie się Loredano. Burgundzkie prowadzi  

Walerian de Vavrin. Wojska lądowego ciągnie z królem szesnaście tysięcy. 

- Wiele?! - zakrzyknął hospodar mniemając, że się przesłyszał. 

- Szesnaście tysięcy. Mniej niż w zeszłym roku. Z Zachodu nikt nie  

przybył. Z Polski mało kto. Brankowicz zawarł osobny pokój z Turkami... 

- Więc z czym tu wojnę zaczynać? - obruszył się Drakuła. - Sułtan na łowy  

bierze ze sobą więcej ludzi... Szesnaście tysięcy! Na śmiech chyba taka  

wyprawa. 

- Król i wojewoda siedmiogrodzki sądzą, że nawet z tak małymi siłami  

dadzą sobie radę, jeśli flota sułtańskich z Azji nie przepuści. 

- Daj Boże. 

- Kastriota Skanderbeg obiecał nadciągnąć z dziesięcioma tysiącami swoich  

Albańczyków, a to bitne pułki. 

- Kastriota nie zawiedzie, to nie Wenecjanin... Hospodar Drakuła umilkł  

rozważając w duchu, czy samemu warto przyłączać się do tak niepewnej  

wyprawy? Chyba nie warto... Brankowicz rozumnie postąpił... 

...Pole szerokie, rozległe, nieznane... Na nim stoją dwa kurhany. Jaszka  

jedzie tak blisko, że strzemię trąca o strzemię. Powiada: 

- Miłościwy panie, sokół leci ku nam. 

Władysław podnosi głowę. 

- Ślepyś, Jaszka, przecie nie jeden, a dwa. Jeden dla mnie, drugi dla  

ciebie. 

- Owóż jeszcze trzeci zdąża! - woła Korczak wskazując ręką na zachód. 

Trzy sokoły lecą szparko ku jadącym. Już są blisko, zniżają się... To nie  

sokoły, to kruki. Wielkie, czarne, źle wróżące... Dwa kraczą głośno, kołują  

tuż nad głowami. Trzeci jakiś żałośliwy, nie kracze, nie grozi, tylko  

skrzydłami omracza... 

Koń potknął się pod królem i Władysław oprzytomniał. Rozejrzał się wkoło  

ze zdumieniem. Spał? Spał w kulbace. Oglądnął się w tył, niespokojny, czy  

tego objawu znużenia nie zauważono. Ale nie. Legat Cesarini, biskup z Eger  

Rozgonyi, rycerze: Janusz Orszag, dwaj Tarnawscy i Szymon Palouczi jechali  

tuż za nim, prowadząc nadal zaczętą rozmowę. 

Z toku rozmowy, której początek pamiętał, król wywnioskował, że spał  

najwyżej dwa pacierze. Tak krótko, a tyle mu się naśniło. Mimo przebudzenia  

zjawa nie pierzchała. Widział dotąd owo błonie, obramowane wzgórzami, i  

dwie samotnie sterczące na nim mogiły. W uszach trwał szelest skrzydeł i  

krakanie. Nie mogąc otrząsnąć się z przykrego wrażenia, przywołał starszego  

Tarnowskiego, Stanisława, i opowiedział mu o zwidzeniu. 

- Sen mara - Bóg wiara - westchnął uspokajająco rycerz i przeżegnał się. 

Rycerzy polskich niezbyt wielu towarzyszyło Władysławowi. Polska  

rozżalona była na swego króla za to, że nie przybył. Nie chciała wiedzieć o  



wojnie, w którą, zdaniem stanów, wplątał się niepotrzebnie. Toteż, w  

miejsce świetnych zeszłorocznych chorągwi, przybyło tylko nieco rycerstwa z  

własnymi pocztami: wspomniani już Tarnowscy, dwaj Rożnowscy, Wojciech  

Żychliński, Derslaw Włostowski, Mikołaj Serafin, Hink Balicki i inni. Razem  

kilkaset ludzi. 

Droga też była różna od zeszłorocznej. Wiodła na Nikopolis, wzdłuż  

Dunaju. Postanowiono bowiem uniknąć uciążliwego przejścia przez góry oraz  

dobywania zamków leżących po drodze. Czasu było zbyt mało. Należało dążyć  

najśpieszniej do połączenia się z flotą. Zresztą, gdy dowódcy twierdz  

tureckich posłyszą, że Adrianopol otoczony, a wszelka możliwość przybycia z  

Azji posiłków przecięta - poddadzą się sami. 

- Nikopolis przed nami - zauważył w pewnej chwili biskup egerski. 

Ożywili się wszyscy. Rycerze z ciekawością rozglądali się po okolicy, w  

której rozegrała się głośna bitwa, znana im z opowieści. 

-...Mój ojciec nieraz mi o onym boju prawił - mówił rycerz Smoliczka z  

Prawęcina. - Cesarz Zygmunt aż do Konstantynopola uciekł i tak się  

przestraszył, że rok tam przesiedział bojąc się powracać... Hej, bitwa to  

była, bitwa! Niesławna. Cesarz przez Dunaj na tratwie się przeprawiał...  

Wielu rycerzy skakało wpław, w zbrojach do rzeki, od pogan się ratując...  

Gdy chwytali brzeg tratwy, cesarscy odrąbywali im ręce siekierą... 

- Dlaczego? - spytał Władysław ze zgrozą. 

- Żeby na tratwę nie wleźli i nie obciążyli zanadto... Jeszcze by cesarz  

zatonął, uciec nie zdoławszy... 

Władysławowi ciemny rumieniec wystąpił na twarz. 

- Na mękę Pańską przysięgam - zawołał - że ja nigdy 

z pola bitwy nie ujdę! 

- Ani my! - przywtórzyli chórem rycerze. 

- Hospodar Drakuła czeka tu pewno na nas - przerwał kardynał,  

niezadowolony z obrotu rozmowy. 

- A Kastriota Skanderbeg dołączy się pod Szumlą albo pod Widdynem... 

Lecz w Nikopolis nie zastano hospodara Drakuły. Odjechał poprzedniego  

dnia tłumacząc się złym stanem zdrowia. Wojsko zabrał ze sobą,  

pozostawiając tylko swego syna z tysiącem Wołochów. 

- Uszedł posłyszawszy, że nas mało - objaśnił Franko Thalóczi z pogardą.  

- Nie chce zadzierać z sułtanem. 

Konie były zdrożone śpiesznym pochodem i trwającą od paru dni niepogodą,  

więc Hunyady postanowił zatrzymać się pod Nikopolis jeden dzień dla  

odpoczynku. Nim jednak zdążono rozłożyć obóz, nadjechało dwóch rycerzy  

burgundzkich, wysłanych przez de Vavrina. Widno jechali śpiesznie, bo konie  

mieli wymęczone do ostatka. Nie wiedzieć czemu, Władysławowi przypomniał  

się sen.... Oto pierwszy kruk... - pomyślał. 

Rycerz burgundzki de Longueville rzekł śpiewną francuską łaciną, trudną  

do zrozumienia Polakom: 

- Przybyliśmy z polecenia szlachetnego rycerza Waleriana de Vavrin,  

naszego dowódcy, ostrzec was, miłościwy panie, że połowa wojsk sułtańskich  

już przeszła przez Bosfor. 

- Na kości świętego Szczepana! - zakrzyknął Hunyady. A gdzież flota?! 

- Opowiem, jak było, od początku - obiecał Burgundczyk. - Z dawna już  

Genueńczycy przygotowali sobie na tureckim brzegu wielkie mnóstwo barek,  

ale nikt na to nie zwrócił uwagi ani nie pytał się, po co... My  



przyjechaliśmy temu trzy niedziele. Między dowódcami wszczął się spór,  

którzy na Bosfor popłyną, a którzy przy Hellesponcie zostaną... Z tej  

kłótni taki wyszedł koniec, że osiemnaście galer zostało w tamtej  

cieśninie, nie chcąc sobie wzajemnie ustąpić, a tylko nasze cztery na  

Bosfor wysłano... Cztery galery to mało... Bosfor, czyli po naszemu Ramię  

Świętego Jerzego, ma długości prawie pięć mil, a szerokości miejscami  

ćwierć mili... Jakże tego upilnować w takiej szczupłej sile będąc? To  

zoczywszy (bo nikt z nas przedtem na tych wodach nie był), a posłyszawszy o  

onych barkach, poznał de Vavrin, że zła przygoda się święci, i posłał  

gońców do pana Condolmieri, żeby więcej galer przysłał. Ale gońce już floty  

nie zastały. Odpłynęła do Tenedos, powiadając, że w cieśninie utrzymać się  

nie może z braku zaopatrzenia i słodkiej wody... Tam za nią pojechali, a  

tymczasem wielki wezyr Khalil pasza jął gromadzić na europejskim brzegu  

wielkie siły, z pewnością dla osłony lądowania tamtych z Azji... Widząc, że  

nie przelewki, pojechał rycerz de Vavrin do basileusa żądając od niego  

statków... 

- I cóż cesarz?! 

- Cesarz powiedział, że statków nie da, bo nie ma, a zresztą Turcy nie  

będą śmieli przeprawiać się pad jego bokiem. De Vavrin powiedział na to, że  

ośmielą się bardzo łacno, zresztą już wojsko na brzegu gromadzą... Ale nic  

nie wskórał. Ledwo zaś wrócił, zwalili się Turcy i w trzech punktach jęli  

się na genueńskich barkach przeprawiać. Kotłowanina się stała na wodzie, aż  

cudnie było patrzeć. Bo nasze galery otworzyły ogień ze wszystkich dział i  

moc łodzi zatopiły, a znów z obu brzegów strzelano do nas. Kręciliśmy się  

jak w ukropie. Jedna galera zatonęła. W tej cieśninie są bardzo złośliwe  

prądy od morza Marmara i statki nam ciągle znosiło... Ej, żeby były jeszcze  

ze cztery galery, ani jedna barka nie przepłynęłaby na naszą stronę!...  

Cóż, kiedy ich nie było... My broniliśmy w jednym miejscu, a w drugim  

sułtan przeprawiał bezpiecznie. Ze sto tysięcy ludzi przerzucił, a drugie  

tyle jeszcze zostało. Na razie stoją, bo barek tyleśmy spsowali, że będą  

musieli chyba nowe budować... To ich parę dni zadzierży... Gdy bitwa  

ucichła, wysadził nas rycerz de Vavrin na ląd i kazał przekraść się do was,  

miłościwy panie, by ostrzec zawczasu. Lepiej samemu odwrót zarządzić niż  

leźć jakoby w samotrzask... Sam czekać będzie losu naznaczanego mu przez  

Chrystusa Pana... 

Skończył. Zaległo milczenie grobowe. Kardynał podniósł twarz zszarzałą -  

wykrztusił: 

- Odwrót... Ja, com namawiał... ja, com was tutaj sprowadził, nie rzeknę  

nic, jeżeli go nakażecie. 

- Nie będę się wracał - odpowiedział głucho Władysław. 

- Nie pora na odwrót - warknął Hunyady - ani rycerzowi przystoi przed  

bitwą się cofać, aniby się na co przydało... Nie udzieli już sułtan tych  

warunków, z którymi się napraszał w Szegedynie... Odwrót nie przyniesie nam  

nic, prócz niesławy. 

- Słuszne to słowa - stwierdził Burgundczyk z uznaniem. 

Szli śpiesznie dalej, wyglądając niecierpliwie nadejścia Kastrioty.  

Wojsko królewskie było tak spóźnione, że powinien już był tu czekać od  

dawna, a może nie doczekawszy się sądził, że wyprawa została odłożona?  

Hunyady był coraz niespokojniejszy. Nareszcie pod Szumlą doszły ich wieści  

od Skanderbega. Przynieśli je górale, o twarzach spalonych wichrem na brąz. 



"...Drugi kruk" - pomyślał Władysław spojrzawszy na nich, gdyż  

przypomniał sobie sen. 

- Kiedy szlachetny książę nadciągnie wraz z wojskiem? pytał niecierpliwie  

Hunyady. 

- Szlachetny książę zdobywa w boju doliny, które despota Brankowicz  

zastawił ludźmi, zawalił głazami i zasiekami. Siła ludzi już tam poległo, a  

siła jeszcze polegnie, zanim się przedrzeć zdoła... 

Król wstał i odszedł bez słowa. Nie chciał słyszeć więcej. Brankowicz!  

Chwalił się niegdyś, że zna jak nikt wszystkie przejścia w górach, że  

potrafi zatrzymać w przesmykach najbitniejszą armię... Otóż uczynił to, co  

zapowiadał, jeno przeciw innym się kierując, niż wówczas sądzono... 

...Brankowicz... Późnym wieczorem Władysław, leżąc bezsennie w namiocie,  

przypominał sobie jego wzrok, utkwiony weń z psią wiernością i oddaniem.  

Byłby duszę oddał za powodzenie wyprawy, a teraz... 

...Zatrzymał Kastriatę!... Zatrzymał jedynego sprzymierzeńca, zdolnego  

ocalić wyprawę! Boć gdyby rzeczywiście Skanderbeg nodciągnął ze swymi  

dziesięcioma tysiącami głośnych z męstwa i wytrzymałości górali, można by  

stawić czoło siłom Amurata! 

Niewypowiedziane okrucieństwo kryło się w tym, że ten ostatni, śmiertelny  

cios spotykał z ręki niegdyś tak oddanej i przyjaznej... 

Noc była ciemna i wietrzna. Wiatr huczał, szumiał, wył jak potępieniec,  

szarpał zasłony namiotu. Darmo łowiący sen Władysław spojrzał bez  

zdziwienia na wchodzącego kardynała. Jak gdyby naturalne było, że  

dzisiejszy wieczór muszą razem spędzić. Cesarini snadź odczuwał to samo,  

gdyż nie tłumaczył się wcale z odwiedzin. Siodł w nogach tapczanu, na  

którym król leżał. 

- Mój synu - rzekł z prostotą - przyszedłem pytać, zali mi przebaczysz? 

- A cóż wasza dostojność temu winna? - zdziwił się szczerze Władysław. 

- Jestem winien. Łudziłem siebie i drugich. Nie wierzyłem, że ludzie są  

tacy mali, nie wierzyłem, że ludzie są tacy podli... Nie postało mi w  

głowie, żeby chrześcijanie Genueńczycy mogli wspomagać poganów. Gdy mi to  

powiadano, myślałem, że przez prywatę gadają... a oto tak się stało... I  

przyszedłem prosić, abyś mi przebaczył... 

Władysław usiadł na posłaniu, obejmując splecionymi dłońmi kolana. 

- Gdym na Radzie - rzekł - miał przyjmować warunki sułtana i pokój  

zaprzysięgać, dusza skowyczała we mnie z żalu i modliłem się, by coś  

przeszkodziło zawarciu traktatu... Z uciechą najgłębszą powitałem nadejście  

waszej dostojności. Nie żałuję niczego. Wolę zginąć jak krzyżowiec niż żyć  

i panować jako sojusznik sułtana... 

- Niech cię Bóg błogosławi! Masz słuszność... 

- Sprawiedliwie jest - ciągnął Władysław - abym tu zginął, jeżeli Bóg tak  

rozsądzi, gdyż plemię moje nie brało udziału w wielkich wyprawach  

krzyżowych. Szczęśliwy jestem mogąc tę nieobecność zastąpić... 

- Niech cię Bóg błogosławi! - powtórzył kardynał. Umilkli obaj wsłuchując  

się w poszum rosnącej wichury. Cesarini przygarbił się, zapatrzył w głąb  

samego siebie. I on, podobnie jak Oleśnicki, nie zdawał sobie sprawy z  

przemiany, jakiej uległ świat. 

Zdawało mu się ciągle, że wystarczy, by zagrzmiał głos Piotra z Amiens*  

albo Bernarda z Clairvaux*, by ludzie zapomnieli o własnym interesie czy  

różnicach politycznych i poszli razem, porwani ogniem wielkiego zapału. Tak  



sądził i jakże straszliwie się mylił. Świat był inny. Opadł, rozlał się  

szeroko, począł na wszystkie rzeczy patrzeć wielorako, z różnych stron, aż  

rozpatrywane w ten sposób zdarzenia rozrosły się w jego oczach, przesłoniły  

sprawy wieczne. Świat obecny, świat doczesny, wydął się, zolbrzymiał,  

objawił nieznane dotąd możliwości, począł się stawać alfą i omegą. Już nikt  

nie chciał go poświęcić dla spraw zbawienia wiecznego. I ludzie tego  

pokroju, co on, Gesarini, lub ten młodziutki Jagiellończyk, wolący umierać  

jako boży rycerz niż żyć jako sojusznik sułtana - stali na nim niby  

zbłąkani i obcy wędrowcy, darmo łowiąc echa dziejów zmarłych, ku którym  

rwały się ich dusze... 

- Ostatniśmy pono krzyżowcy... - rzekł kardynał nagle. 

- Niech tak będzie - przystał król. 

I znów milczeli. Myśli ich płynęły równolegle. Wprawdzie Władysław nie  

umiał równie uczenie i wyraziście jak legat przedstawić sobie zjawisk  

świata, przecie odczuwał to samo. Siedzieli milcząc niby na nocnym czuwaniu  

rycerskiej wilii przed ostatecznym pasowaniem... 

Wiatr o świcie nie ustał, lecz jeszcze się wzmógł, przechodził w huragan.  

Kłęby ostrego pyłu leciały tumanem. Konie nie chciały iść, odwracając się  

od wiatru, i rycerze radzili przeczekać nawałnicę, ale Hunyady nie  

przystał. Jego zdaniem, jedyna nadzieja ratunku leżała w śpiesznym  

pochodzie, w zaskoczeniu sułtana po tamtej stronie Bałkanów. Szli przeto  

osłaniając przyłbicami oczy, oślepłe od pyłu. Wicher tańczył wokół nich.  

Proporce, rozwinięte do pochodu, pochwycił, zwinął, poszarpał, jak próżną  

szmatę poniósł hen, na pole. Ocalała tylko królewska chorągiew z  

wyobrażeniem świętego Jerzego. 

Szli z wolna, z trudem przebijając się przez burzę. Daleko na Bosforze  

ten sam huragan zniósł wierne statki burgundzkie, połamał maszty, zdarł  

żagle. Korzystając z ich bezsilności sułtan przepłynął Bosfor i przeprawił  

resztę wojska. Ale o tym jeszcze Władysław nie wiedział. 

Wstrzymywał za to wierzchowca, oglądał się w tył, bo wciąż mu się zdało,  

że ktoś w kurzawie biegnie za nim, woła, że w nawałnicy słychać tętent  

konia. Ale nie nadjeżdżał nikt. Złudzenie nie było całkowicie  

przywidzeniem, gdyż pod Pravodi dopędził ich goniec wysłany z listami z  

królewskiej kancelarii w Budzie. Pośród przywiezionych przezeń pism był  

list z Polski. Władysławowi, gdy trzymał go w ręku, przypomniał się znów  

sen z Nikopolis i kruk trzeci, żałośliwy. 

List był od stanów koronnych, w Piotrkowie zebranych. Donoszono w nim: 

...gorąca miłość obojga narodów towarzyszyła Rodzicowi Waszemu i Wam,  

Miłościwy Panie. Przez życzliwość dla bratniego węgierskiego narodu,  

litując się jego uciskowi od pogan znoszonemu przystaliśmy, choć z wielkim  

bólem na Wasz odjazd z kraju. Znosiliśmy bez szemrania złe skutki  

nieobecności pana, które kraj do upadku przywiodły, a których wyliczyć nie  

trzeba, są bowiem Waszemu Majestatowi nazbyt dobrze znane. Skoro jednak  

sułtan zaszczytny pokój ofiarował, błagamy Was i zaklinamy, Miłościwy  

Panie, byście go nie odrzucali, a do kraju wracali co rychlej. Doradcom  

inaczej radzącym nie dawajcie posłuchu, bo to źli doradcy. I Węgrzy muszą  

zrozumieć, że Polska wiele ofiar poniosła dla ich spokoju, przeto niech się  

powrotowi Waszemu nie przeciwiają. Bo dłuższa nieobecność królewska do  

walki bratobójczej między Litwą a Koroną snadno doprowadzi. Nie wysyłamy z  

pismem tym posłów wiedząc, iż Was już w Budzie nie zastaną, ale  



gdziekolwiek te słowa Majestat Wasz dosiężą, prosimy przez Świętych  

patronów Korony i Litwy, przez pamięć Rodzica waszego Zjednoczyciela,  

byście, Miłościwy Panie, rzucili póki pora, sprawy obce, obracający się ku  

własnym, a powracali do kraju. Obaczyć Was w zdrowiu na krakowskim dworcu  

dusznie pragnie każdy, kto Polskę za ojczyznę mieni... 

...Obaczyć w zdrowiu na krakowskim dworcu! Nieziszczalne marzenie!  

Władysław poczuł, że oczy napełniają mu się łzami. Nie mógł spełnić  

serdecznej prośby, jaką doń słała Ojczyzna, lecz zapragnął przynajmniej  

odpisać natychmiast, wyjaśnić... Kazał Jonaszowi podać inkaust i papier.  

Pochylił się nad białą kartą myśląc, jakie słowa będą trafne i stosowne. O  

czym pisać? Należało na pierwszym miejscu zamieścić rozporządzenia,  

zlecenia tyczące obrony granic, bicia monety, ziemi drohickiej, dobrych  

stosunków z Litwinami... Lecz gdy wziął pióro do ręki, tamte sprawy, acz  

ważne uleciały mu z pamięci. Pomyślał, że to może jest ostatnie słowo,  

jakie od niego posłyszą w kraju, i że nie trzeba, aby mówiono tam o nim z  

żalem i urazą. I odkładając na bok sprawy bieżące jął pisać o sobie i ani  

się spostrzegł, że to, co kreśli, więcej niźli na list wyglądało na  

testament... 

...żyliśmy ciesząc się przywiązaniem i wiernością miłych nam Stanów  

polskich, nie pożądając krajów obcych. dla dobra wiary katolickiej, której  

rodzic nasz tak wielkie otworzył przestwory, objęliśmy rządy węgierskiego  

królestwa, szarpanego wojną i wewnętrzną rozterką. A gdyśmy je przyjmowali,  

byliśmy do łez wzruszeni... Tak sądząc, że lepiej żyć dla oswobodzenia  

kraju z pogańskiej opresji niż trwać w spokoju i gnuśnej rozkoszy. Bóg nam  

pobłogosławił, jesteśmy prawdziwymi spadkobiercami ojca swego, bo użyczył  

nam łaski poświęcenia się za wiarę i chrześcijaństwo... 

Zamyślił się, co by jeszcze dodać, lecz równocześnie przed namiotem  

wszczął się gwar. Władysław odłożył pióro. 

- Zapieczętujcie zaraz, panie, i wyślijcie - rzucił do Emeryka Marczali,  

sam wybiegł z namiotu. 

Hunyady szukał go właśnie. 

- Miłościwy panie, wojska sułtana już przeszły przez góry. 

Rozdział szósty:  

Kesik Basz 

Na wieść o zbliżaniu się wojsk królewskich załoga turecka grodu Warna  

opuściła miasto i schroniła się na stojące w pobliżu brzegów okręty.  

Ludność warneńska, w większej mierze chrześcijańska, szczęśliwa z odejścia  

Turków, wyszła przeciw nadchodzącym z pokłonem, błogosławieństwem,  

witaniem. Król przyjął ich mile, lecz nie wszedł do miasta. Wojsko  

rozłożyło się pod murami obozem. Choć odpoczynek potrzebny był kaniom i  

ludziom, nie należało zamykać się w grodzie. Nikt nie wiedział dokładnie,  

jak daleko znajduje się sułtan, a położenie Warny nie było dla bitwy  

dogodne. 

Stanąwszy na starych, greckich murach miasta, widziało się na wschód -  

marze, czarne i wzdęte, zawsze o tej porze roku rozsrożone, uderzające o  

brzeg, na południe - szkliste, połyskujące jezioro, wielkie jak morze,  

otaczane bagnem, a na zachód i północ - szeroką równinę. Równina nachylona  

była ku jezioru i przecinały ją wyschłe łożyska potoków. Frangijskie  

wzgórza zamykały ją jak ramą. I kto by od tych wzgórz nacierał, snodno mógł  

broniących się zepchnąć w jezioro lub w marze. 



Pośrodku równiny wznosiły się samotnie dwa kopce-kurhany, dwie stare,  

prastare mogiły, nie wiedzieć, przez kogo dla kogo sypane. Na ich widok  

Władysławowi ścisnęło się serce. Wspomniał, że już kiedyś widział je...  

Gdzie?... We śnie... 

Słońce zachodziło krwawo. Morze niknęło, niewidoczne w mroku, za to  

jezioro płonęło odblaskami zorzy. Wicher to porywał się nagle, wzniecając  

tumany pyłu, to przycichał. W powietrzu trwał niepokój udzielający się  

ludziom, ten sam, co chwyta przed burzą. Dzień był dziewiąty listopada.  

Listopad to miesiąc zmarłych. 

Gdy noc zapadła, odległe o pół mili wzgórza zapłonęły niezliczonymi  

światełkami ognisk. To sułtan, o którym sądzono, że jest jeszcze o dzień  

drogi, objawiał swoją obecność. 

...Jutro śmiertelna rozprawa... 

Nie ima się sen nikogo w chrześcijańskim obozie. Rycerze gotują miecze do  

walki, a dusze do stawienia się przed sądem Bożym. Król duma w swoim  

namiocie. Wzywa niebieskiej pomocy. Wspomina postacie umiłowanych rycerzy  

krzyżowych: Godfryda, Tankreda, świętego Ludwika. Dziwnie się dzisiaj  

pamięć nie kojarzy. Jakby nie ci rycerze byli mu najbliżsi. Szuka innych.  

Więc Henryk śląski, co legł pod Legnicą. Oto towarzysz i druh. Polskiej  

krwi. Tak samo, jak jego, Jagiellończyka, zdradziła go Europa, za której  

całość się zastawiał. Tak samo mężnie szedł w bój bez nadziei. W odległej  

celi klasztornej matka jego, Jadwiga, świątobliwa księżna, widziała zgon  

syna, widziała oczami, jak gdyby tuż przy nim była. Niewątpliwie i on także  

poznał ją przy sobie, czuł jej dłonie na ramionach, gdy, jak Abraham  

Izaaka, ofiarowywała go Bogu. Niechże ku niemu, Władysławowi, też zejdzie  

Jadwiga, nie matka z ciała, ale matka z ducha. Niech mu w ostatnich  

chwilach towarzyszy... 

Niedługo zezwala Hunyady rycerzom i królowi na górne dumania. Jedno  

mgnienie skruchy wystarczy dla zbawienia duszy, a żołnierz musi zostać do  

końca żołnierzem. Przy świetle pochodni wojewoda zwołuje koło rycerskie.  

Obecni król i kardynał, trzej biskupi, rycerze Tarnowscy, Rażnawscy,  

Żychliński, Włostowski, Toporczycy i Duniny, ban chorwacki Thalóczi Bamfi  

de Losoncz, Janusz Orszag, Rafael Herczeg i inni. Hunyady zabiera głos.  

Spogląda na ich twarze poważne z naganą. 

- Nie ma - powiada - bitwy przegranej zawczasu. Dobry rycerz wierzy do  

końca, że zwycięstwo ku niemu się zwróci. Nie jest nigdzie powiedziane, że  

większa liczba zawsze ma zwyciężyć. Historia widziała wiele bojów o wyniku  

bardzo niespodzianym. Bywało, że wiatr przeciwny lub słońce świecące w oczy  

odwracały losy bitwy... Nie ludzie rządzą, lecz Bóg. I my możemy stąd wyjść  

zwycięzcami, gdy się tak Panu spodoba!.. 

Skrzepiła wszystkich jego mądra mowa. Ocucili się z wrażenia. Bać, nie  

bał się żaden z nich, ale serca im pomiękły, że tacy są opuszczeni niby  

sieroty na zgubę wydane. Że ich wywiedziono w pole... Wojewodzińskie słowa  

przywracały całą rzecz w należne ramy. Są rycerzami i mają się bić. Czegóż  

im potrzeba więcej? Któż ich uczył kiedy, że liczyć trzeba na pomoc inną  

niż Bożą? I co za dziwo, że rycerz umiera? Jedna jest na świat ciasna furta  

człowiekowi, lecz wiele bram wiodących z żywota. Z tych bram jedna jest  

złota i bardzo chwalebna, a zowie się: zgon na polu. Nie to żywot - sto lat  

żyć myśląc, jak najpóźniej umrzeć. Jeden dzień godnie przeżyty wspaniałemu  

sercu lepszy. 



- Dowódcy otaczają nieraz wojska czworobokiem spiętych wozów, posuwając  

się jak ruchoma warownia - zauważa kardynał. - Widzi mi się, że ten sposób  

byłby najsłuszniejszy? 

- Żadną miarą - odpiera Hunyady. - W taborach zamykają się wojska pobite  

lub czekające odsieczy. Nam odsiecz znikąd nie przyjdzie, a pobici nie  

jesteśmy. My będziemy nacierać. Stać nie możemy, boby nas zepchnięto do  

morza lub w bagna. Przebijem się przez nieprzyjaciela na tyły sułtana.  

Sądząc po światłach, sułtan ma co najmniej siedemdziesiąt tysięcy i  

najważniejsze, nie dać się oskrzydlić... 

Późny świt listopadowy bielił wzgórza, a rycerstwo chrześcijańskie już  

stało w szyku bojowym. W długi łuk wygięte, plecami do morza i miasta,  

prawe skrzydło mając oparte o wzgórza, lewe o jezioro. Tu nad jeziorem, na  

skraju trzęsawisk, zajęły stanowiska doborowe chorągwie siedmiogrodzkie:  

wojewodzińska Michała Szilagyiego, dziewierza Hunyadych, i Jerzego Oroszi.  

Chorągwie te stanowiły bez mała połowę armii. Dowództwo trzymał nad nimi  

Hunyady. Pośrodku, jako hufiec walny, stała chorągiew świętego Jerzego,  

sprawiona przez Batorych, i bardzo liczna Bamfiego de Losoncz. Dowództwo  

miał nad obiema król. Otaczali go rycerze polscy, tworząc straż przyboczną.  

Prawe skrzydło, liczebnie najsłabsze, stanowili: Wołosi, chorągwie bana  

chorwackiego, biskupów: egerskiego, waradyńskiego i bośniackiego. Dowodził  

nimi biskup warodyński, Jan Dominis, przy którym znajdował się legat  

Cesarini. Tabory ustawiono za szeregami, powierzając im osłonę tyłów. Dział  

większych nie posiadano wcale. Niewielkie armatki, jakimi rozporządzała  

armia, władowano na wozy, by nie tamowały ruchów. 

Gdy dzień się zrobił, ujrzano wojska tureckie stojące w pogotowiu nie  

dalej niż dwa tysiące kroków. Pomiędzy szeregami zapaśników słała się goła  

równina i wznoszące się na niej samotnie mogiły. Wyglądały niby brama dla  

zwycięzcy... Kto nim będzie?... 

Przeciwnie niż u Hunyadyego, środek wojsk tureckich był najsilniej  

obsadzony. W zwartym, niewzruszonym czworoboku, osłoniętym tarczami, stały  

janczary, wielkie, rosłe, mściwe chłopy, nie ustępujące nigdy z placu boju.  

Po bokach znajdowały się oddziały wielbłądników, bardzo groźnych, bo konie  

płoszyły się nieznanych zwierząt. Pośrodku janczarów barwiła się zielona  

chorągiew Proroka, znacząc stanowisko sułtana. Przed janczarami harcowała  

lekka jazda. Prawą stronę od jeziora zajął beglerbeg Rumelii, zgodnie ze  

zwyczajem dowodzący prawym skrzydłem, jeśli wojna toczyła się w Europie, a  

lewym, jeżeli w Azji. Lewe skrzydło sprawiał beglerbeg Anatolii, Karodża,  

mając przy sobie, oprócz pułków regularnych, luźne watahy ochotniczej  

jazdy, zwanej akindżi, oraz takiejże piechoty pozbieranej z całej Azji.  

Piechotę nazywano azapi. Pieszym i konnym watahom polecono zająć pozornie  

niedostępne, krzakami obrosłe wzgórza, o które opierało się prawe skrzydło  

chrześcijańskie. 

Gotowi jedni i drudzy stoją i czekają. Czekają, by zaczął przeciwnik.  

Dzień już wielki i mewy kraczą nad morzem. Kardynał Cesarini błogosławi  

wojskom. Biskup Dominis odmawia cicho różaniec. Król dygocze na koniu z  

niecierpliwości, Hunyady, opanowany, przytomny jak zwykle, sprawdza, czy  

wszystko na miejscu. Objechawszy hufce podjeżdża do króla. Patrzy na niego  

serdecznie jak ojciec, jak starszy przyjaciel. 

- Zaklinam was, miłościwy panie, bądźcie ostrożni! Nie narażajcie się  

zbytnio! Wiem, że młoda krew ponosi, ale konieczna rozwaga. My wszyscy  



możemy zginąć, lecz wy musicie ocaleć... 

Władysław spogląda na wojewodę z roztargnieniem, jakby nie rozumiejąc  

treści dosłyszanych słów. 

- Nacierajmy! - błaga gorączkowo. - Nacierajmy! Dlaczego nie nacieramy? 

- Dlatego, że ten zwycięża, co zachowuje spokój - odpowiada Hunyady i  

wraca ku swoim. 

I znów stoją bez ruchu, czekają. Południe już blisko. Turcy się nie  

śpieszą. Wiedzą, że słabnie łuk o długo napiętej cięciwie. Czekają, aż  

rycerstwo znuży się samym czekaniem. Zresztą azapi jeszcze nie przebyli  

wzgórz. 

Dopiero gdy zarośla na tyłach prawego skrzydła zaroją się zwinnym tłumem  

- okrzyk bojowy przelatuje przez szeregi, kłonią się buńczuki, piszczą  

przeraźliwie piszczałki. W odpowiedzi huczą trąby chrześcijańskie,  

pochylają się proporce. Z trzaskiem straszliwym zderzają się a siebie dwie  

ludzkie, orężne ławy. Biskup Dominis opuszcza różaniec, bo oto z boku  

niespodzianie walą się nań Turcy. Że nikt ich nie oczekiwał z tej strany,  

że strome wzgórza zdały się bezpieczną ścianą, Wołosi, zawsze płochliwi,  

tracą głowę i poczynają uciekać. Tego tylko trzeba na początek. W wyrwę  

przez nich uczynioną pchają się akindżi. Darmo zabiega im drogę biskup  

egerski ze swoimi ludźmi. Już poległ śmiercią walecznych, a zbrojna wataha  

dosięga taborów. Łupi je. W szeregach rozbrzmiewa krzyk, że nieprzyjaciel  

na tyłach. 

Słyszy go król. Nie dba o zakazy Hunyadyego. Jak młody lew sam czuje,  

kiedy już pora uderzyć. Unosi miecz do góry, każe dąć w trąby do natarcia!  

Do natarcia! Podrywa obie chorągwie, sam sadzi na czele. Uderzają z boku w  

Turków tratujących już rozbite prawe skrzydło. Król na przedzie wpiera  

konia w nieprzyjacielskie szeregi. I rąbie, i siecze, i tnie. Luz się robi  

wkoło niego. Z dziwem patrzą swoi i wrogowie, skąd w młodzianku tyle siły,  

skąd dłoń jego tak sprawna? A że rycerze nie chcą zostać w tyle, owi starzy  

wojownicy, tak poszczerbieni w rozmaitych potrzebach, że pono żadna rana  

nie może im być z przodu zadana, chyba przez bliznę - więc natarcie  

zamienia się w druzgocącą nawałnicę. Jakby to nie ludzie walczyli, ale  

półbogi. Nawałnica unosi króla niby fale okręt. On goreje. Dusza w nim  

śpiewa pochwałę walki wręcz o dobrą sprawę. Łoskot morza znaczy kadencję, w  

którą uderza niestrudzone ramię. I jeszcze, i jeszcze, i szybciej, i  

zwinniej! Nie czuje lęku. Skąd by się wziął lęk? Śmierć omija śmiałe serca,  

jak topór omija sęki. Już akindżi i azapi pierzchają, pociągając za sobą  

regularne pułki. Już tabory wolne, już Turcy w odwrocie! 

Karodża beglerbeg wstrzymuje ich, zbiera. Zawraca, pędzi na króla. Na  

niego samego wprost. Wielki, gruby, czarnobrody. W smagłym licu bieleją  

drapieżnie wyszczerzone zęby. Zgrzyta nimi z wściekłości jak szatan, jak  

potępieniec. W srebrzystej zbroi, smukły i młodzieńczy, odpiera go  

Jagiellończyk. Poświęcony miecz w dłoni, lica bez przyłbicy. Oba bachmaty  

zderzają się piersią, zderzają się miecze brzeszczotem. Nim chroniący króla  

rycerze zdążą doskoczyć, Karodża beglerbeg, śmiertelnie raniony, upada na  

ziemię. Ogier, okryty złoto litą kapą, dzwoniąc złotymi strzemionami ucieka  

ku swoim. Z okrzykiem grozy zawraca konnica. Rycerstwo z królem prze za  

nimi w pościg. Siada na karkach, pogania do szybszej ucieczki. 

...Byle się nie zapędzili za daleko!... - myśli Hunyady patrząc na to z  

dala. On ma także dość roboty. Zwaliła się nań cała jazda, najlepsza jazda  



sułtańska. Siedmiogrodzkie Madziary dobrze muszą się oganiać, by nie dać  

zepchnąć się w bagna. 

...Byle nie pognał za daleko!... 

...Nie! Bogu dzięki! Król opamiętał się w porę. Zawraca z częścią  

rycerstwa. Reszta goni Turków dalej. Z królewskiego konia bucha para, bo  

dzień jest zimny i wietrzny. Na szerokim błoniu Turcy i chrześcijanie tak  

się zmieszali pospołu, że artyleria sułtańska milczy nie biorąc w walce  

udziału. Musiałaby razić swoich. 

Wydychając z siebie trud bojowy, zmęczenie gonitwy, otaczający Władysława  

rycerze patrzą z natężeniem na to zamieszanie. W zawiłym splocie rozpoznają  

bieg wypadków. Jest pomyślny. Niebo sprzyja. Hunyady zdołał przełamać napór  

nieprzyjaciela i już nie broni się, ale naciera. Posuwa się w przód krok za  

krokiem, odtrącając wrogów. Każdy krok opłacają krasne strugi krwi, każdą  

piędź odmierzają trupy. Jeszcze parę chwil, a prawe skrzydło tureckie  

osunie się i złamie, jak lewe. Tylko środkowy człon armii sułtańskiej,  

tylko janczary trwają jak przedtem nieruchomo za warownią szczytów. 

Stojący pośród nich na podwyższeniu sułtan spogląda również na pole.  

Szatan wstąpił w tych straceńców, garstkę nieliczną, którą spodziewał się  

zgnieść i zniweczyć w przeciągu godziny! Wbrew przypuszczeniom, sam teraz  

nie wie, zali się nie cofać? Lewe skrzydło nie istnieje, prawe już się  

chwieje. Wołosi, co pierwsi zbiegli, wrócili za królem i czynią teraz rzeź  

pośród wielbłądników, rabują kosztowne juki. Chciwość w nich silniejsza od  

lęku. Sułtan, na dobre zaniepokojony, wznosi się jak wyżyna wśród pola  

smutnego, wzywa Allacha, jedynego szafarza ratunku. 

Patrząc z dala Jagiellończyk wyczuwa wahanie wroga. Nie może ustać na  

miejscu. Teraz uderzyć i opór złamać? Rozstrzygnąć zwycięstwo! Posyła  

Dersława Włostowskiego do wojewody. 

- Rzeknij mu: Chcę nacierać na sułtana! 

Z trudem, walcząc po drodze, Włostowski przedostaje się do Hunyadyego.  

Biały koń wojewody sczerwieniał od krwi cudzej i własnej. Przez oczodoły  

przyłbicy Hunyady, uznojony jak żniwiarz przy pracy, spogląda na wysłańca. 

- Boże wspomagaj! Czekajcie jeszcze. Nie nacierajcie, aż reszta waszych  

powróci z pościgu. Widzę, że koło miłościwego pana coś skąpo. 

- Spod świętego Jerzego połowa poległa... 

- A reszta światami za nieprzyjacielem goni, jakby tu nie było  

ważniejszej roboty! Czekajcie, aż dam znać! 

Włostowski zawraca. Hunyady dla pewności jeszcze krzyczy za nim: 

- Niech miłościwy pan stoi, aż dam znać! 

Otaczający sułtana janczary czekają. Wielkie chłopy, dobierane wzrostem.  

Góruje między nimi siłą olbrzymi chodża* Chyzr-al. Z chmurnie  

ściągniętymi brwiami, karni i nieruchomi patrzą, jak na prawo i lewo  

zwyciężają giaury. Czekają pogardliwie, co nastąpi. Oni się nie cofną.  

Janczary to nie akindżi albo azapi. To nie jazda! 

Widny na swym posterunku król zagryza wargi. Czując niecierpliwość  

jeźdźca, koń jego żuje wędzidło, pieni się, przebiera nogami. Obaj długo  

nie ustoją. Zda się Władysławowi, że chwila najsposobniejsza do natarcia  

mija, że już minęła, że już nie powróci. Oto teraz, oto teraz uderzyć  

należy. Wojewoda kazał czekać, aż da znać, ależ posłaniec jego mógł paść,  

przeszyty strzałą lub rażony włócznią? Któż wie, zali tak się nie stało?  

Może Hunyady dziwi się, że król dotąd nie naciera? Powinien nacierać?!  



Wszak widać, że prawe skrzydło nieprzyjaciela już jest w rozsypce...  

Wojewoda wyrównał szeregi... Trzeba go wspomóc ostatnim wysiłkiem... Goniec  

na pewno zaginął po drodze... 

I nie czekając dłużej, znów każe w trąby uderzyć. Rycerze ujmują mocno  

kopie w pół ucha końskiego. Jest ich pięciuset, nie więcej. W imię Boże,  

naprzód!... Pędzą przez równinę. Przez bramę mogił. Odległość między  

kopcami jest zbyt wąska, by mogli rozwinąć się czołem. Król wyskoczył przed  

towarzyszy, sadzi sam, nie mogą go dognać. 

- Na Allacha - mówi sułtan do stojącego przy nim Daud-baszy - niech  

janczarowie rozsuną szeregi i niech szalony król węgierski wpadnie w tę  

szczelinę! 

Rozwiera się mur tarcz i włóczni. Władysław skacze pomiędzy nie,  

uniesiony. Rąbie na prawo i lewo. Nie dba o nic: Widzi tylko przed sobą  

zielony sztandar Proroka. Nie baczy, że za nim zaledwie kilku rycerzy  

zdołało wtłoczyć się między janczary. I nigdy życie nie zdało mu się tak  

piękne, jak w tej właśnie chwili. I nawet gdy spostrzega, że został  

otoczony, odcięty, osaczony, zamknięty w ciasnym kole wrogów, że zewsząd  

jeżą się spisy, wznoszą miecze - na niego jednego - nie czuje trwogi ni  

żalu... Jakiż piękny przeżył dzień! 

Z brzuchem przeszytym kilkoma włóczniami wali się rumak królewski.  

Przygniata jeźdźca. Sto rąk wyciąga się ku leżącemu. Nim Daud-basza zdąży  

wydać wstrzymujący rozkaz, chodża Chyzr-al odrąbuje młodą głowę. Z  

wrzaskiem tryumfu podnosi ją w górę... 

Sułtan Amurat odwraca twarz z niechęcią. Jest rycerzem, umysł ma  

szlachetny. Chciał wziąć to lwię do niewoli, nie chciał by je zabijano.  

Stało się. Niech pochwalone będą wyroki Allacha! 

Wysoko ponad szeregi wyniesiona głowa. Już zbielała, już zastygła... Zda  

się, jeszcze wołają rozchylone usta, jeszcze kędyś spoglądają wpółotwarte  

oczy... Jeszcze przed chwilą była życiem, ogniem i zapałem, a nie jest już  

tylko żałosnym trofeum... 

...Jak głowa Jana Chrzciciela, jeno nie na misie uniesiona, a na włóczni;  

jak relikwiarz, z którego zdjętą uwieńczono ją koroną, jak blady miesiąc,  

proporzec nieszczęścia widnieje z dala między buńczukami. Już ją dojrzeli  

swoi. Wydają okrzyk grozy i rozpaczy. Mdleją w nich serca, opadają  

dłonie... 

- Biada nam! Biada! - krzyczy wojewoda. Po trzykroć rzuca się w ciżbę, by  

odbić ciało, by odbić tę głowę. Daremne wysiłki. Już zwarł się mocno  

czworobok janczarów. Nikt go nie ruszy. Chrześcijanie są pokonani... 

Bitwa dotychczas zwycięska zamienia się w klęskę. Rycerstwo jeszcze  

walczy, lecz z przeczuciem śmierci. Już poległ kardynał Cesarini, promotor  

wyprawy. Polegli wszyscy rycerze polscy i większość węgierskich. Zbiegli,  

tym razem na dobre, Wołosi. Hunyady z trudem zbiera niedobitki, wycofuje  

się z tą garścią w stronę Gallipoli... 

Rozszumiałe Morze Czane bije falami żałosny rytm o wybrzeże. 

Nad równiną, sterczącą dwiema mogiłami, unoszą się sępy i kruki. Wieść o  

bitwie niosą daleko po świecie. I przez kilkaset lat w każdym kościele  

polskim bić będą w dzwony po wieczornym Anioł Pański za spokój duszy  

poległych pod Warną, a lud bułgarski do dziś dnia nazywa miejsce walki  

polem Kesik-basz - Uciętej głowy... 

Zakończenie 



Niniejszy szkic powieściowy został napisany w nadziei, że przypomni  

społeczeństwu polskiemu, w szczególności zaś młodzieży, niesłusznie  

zapomnianą postać ostatniego krzyżowca, młodziutkiego króla Polski i  

Węgier, Władysława Jagiellończyka. Przez długie wieki ciążyła na jego  

pamięci fałszywa legenda, jakoby złamał przysięgę, przy czym śmierć jego  

miała być wyrokiem Bożym, piętnującym zbrodnię. Legenda ta, ukuta wprędce  

po śmierci młodego bohatera, przetrwała do czasów ostatnich. Dopiero  

najnowsze badania przeprowadziły rewizję sprawy warneńskiej, wydobywając na  

jaw prawdę historyczną. 

Porównana z wynikiem tych badań postać Władysława nie jest w niniejszym  

szkicu ani literacko upiększona, ani wystylizowana. On rzeczywiście był  

taki, a jego list-testament został zacytowany dosłownie. 

Dlaczego zatem i skąd powstała przykra, uwłaczająca legenda? 

Złożyły się na to przyczyny dwojakie. 

W pierwszym rzędzie zamiar utrzymania jak najdłużej w tajemnicy śmierci.  

Jagiellończyka, a tym samym opóźnienie powrotu na tron węgierski  

znienawidzonych Habsburgów, w osobie Władysława Pogrobowca. Ten sam  

Hunyady, który, według świadectwa naocznych świadków, rzucał się  

trzykrotnie w gęstwę nieprzyjaciół, by odbić ciało króla, który widział  

jego głowę na pice zatkniętą - w dwa tygodnie później pisał, że nie wie, co  

się z Władysławem stało. Może udało mu się zbiec szczęśliwie, może jest w  

niewoli? I przez rok cały czekano w Polsce i na Węgrzech powrotu zmarłego,  

odraczając oficjalne uznanie jego zgonu. Była to tylko gra polityczna, ale  

szerokie rzesze przyjęły ją za prawdę. Nic równie żywego nie buja, jak  

wieść nie sprawdzona, że ktoś zginął, a nie zginął, nie wraca, a wraca, że  

żyje, ale się kryje. Wprędce nie tylko pieśniarze, gędziarze, rybałci, lecz  

ogół ludzi, zarówno w chatach, jak dworach, mówił o zniknięciu króla. Wnet  

sypnęli się świadkowie, co go żyjącego widzieli. Więc mieszkał rzekomo w  

Hiszpanii, kryjąc właściwe swe miano, w wiele lat później spotkano go w  

Rzymie. Każda legenda ma swoją logikę. Ta logika wymagała uzasadnienia  

tajemniczego skrywania się króla. Nie wraca, dlaczego? Taki był przecie  

miłowany, oczekiwany? Pojęcia epoki nasuwały wyjaśnienie same przez się.  

Nie wraca, bo pokutuje. Za co pokutuje? Należało znaleźć winę. Jakaż wina  

mogła ciążyć na czystym młodzianku, co był szlachetnością samą? Chyba  

złamanie przysięgi. Wnet wymyślono szereg fantastycznych dodatków. Sułtan  

Arnurat kazał nieść na pice złamany traktat pokoju i uciętą rękę króla,  

"rękę, co popełniła krzywoprzysięstwo". Tenże sułtan w czasie bitwy modlił  

się do Boga chrześcijan (sic!), by ukarał wiarołomcę itp. Dodatki owe  

przeszły do dzieł nawet poważnych (Paganel) i do szkolnych podręczników. 

Tyle, jeśli chodzi o powieść ludową. Lecz jak wytłumaczyć przyjęcie  

legendy i potwierdzenie jej, i rozszerzenie przez sfery polityczne,  

oświecone, które doskonale wiedziały, jak rzecz się miała w istocie.  

Wiedziały, że pierwszego sierpnia 1444 roku Władysław Jagiellończyk zjechał  

do Szegedynu, by zapoznać się z warunkami ofiarowanymi przez poselstwo  

sułtana i podpisać pokój. Pierwszego sierpnia. A czwartego sierpnia wydał  

uroczyste orędzie obwieszczające wojnę z Turkami. Orędzie, które według  

jego słów, "pod żadnym pozorem ni barwą cofnięte być nie mogło". W terminie  

trzydniowym miało się zatem zawrzeć i uroczyste obustronne zaprzysiężenie  

pokoju, i równie uroczyste zerwanie. Podobna rzecz byłaby możliwa w wieku  

XX, wieku samolotów i radia, ale nie w XV. Warto też wspomnieć, że żadne ze  



źródeł tureckich o złamaniu traktatu nie mówi. 

Nie mogło być zatem wiarołomstwa, nie mogło być zbrodni, nie mogło być  

wyrzutów sumienia. Dlaczego więc ludzie, którzy świetnie to wiedzieli,  

uporczywie powieść gminną powtarzali? 

Bo państwom zachodnim zależało na tym, by zrzucić z siebie odium* za  

zgon Warneńczyka. Zawsze jednaka, pół tysiąca lat temu taka sama jak dziś  

Europa wykorzystała idealizm i zapał królewskiego pacholęcia, popchnęła go  

do walki z Turkami i zostawiła bez pomocy. Należało zatem uprzedzić krzyk  

oburzenia, który mógłby rozbrzmieć po świecie, i oczernić pamięć zmarłego  

tak, by każdy myśląc o jego śmierci rzekł: sprawiedliwie mu się stało. 

Przy czym uboczną, lecz nie mniej ponętną korzyścią było zaszkodzenie  

Stolicy Apostolskiej w oczach prostaczków. Legat papieski Cesarini, słaby  

polityk, naiwny jak dziecko, lecz szlachetny, mężny człowiek - wedle  

legendy stawał się złym duchem Władysława. W jego osobie Watykan nakłaniał  

do zbrodni. Bóg karząc króla i zsyłając klęskę warneńską wypierał się swego  

Namiestnika. 

Ta przyczyna przeważyła. Ta przyczyna zasądziła. I dla takich to przyczyn  

pozwoliliśmy pogrzebać w niepamięci jedną z najpiękniejszych naszych  

postaci! 

Bo Władysław, syn Jagiełłowy, dictus* Warneńczyk, jest piękną postacią.  

Nie tylko jako rycerz ideału, lecz jako żywy dowód niezwykłej potęgi i  

atrakcyjności kultury polskiej w owym cudownym okresie  

wczesnojagiellońskim, a raczej piastowsko-jagiellońskim. Syn Litwina i  

Rusinki, młodzianek ten był wykwitem duszy polskiej, wszystkie jego cechy,  

zarówno cnoty jak wady, były rdzennie polskie, oddychał polskością,  

zamiłował kulturę romańską ujrzaną przez pryzmat polski. 

Czas więc najwyższy zerwać z zadawnioną krzywdą. Ukazać światu królewskie  

pacholę takie, jakie spoczywa na sarkofagu wawelskiej katedry: z licem  

anioła i mieczem krzyżowca. 

Objaśnienia 

- anno (łac.) - w roku 

- carissima filia (łac.) - ukochana córka 

- schizmatycka (z grec.) - tu: wyznająca wschodni obrządek; schizma -  

rozdwojenie Kościoła katolickiego na dwa obrządki: wschodni i zachodni 

- supremacja (z łac.) - przewaga 

- Jerzy Kastriota (ok. 1403-1468) - Bohater narodowy albanii zwany przez  

Turków Skanderbegiem 

- perkunas - Litewski bóg burzy i gromów 

- filiacja (z łac.) - tu: pokrewieństwo 

- elekt (z łac.) - tu: król z wyboru 

- dziewierz - szwagier tu: brat żony 

- pleno titulo (łac.) - pełnym tytułem 

- oszkliwie - kłamliwie 

- inkluz (z łac.) - według wierzeń ludowych duch lub siła zamknięta w  

jakimś przedmiocie, pomocna szczególnie w otrzymywaniu złota 

- resentyment (z franc.) - uraza 

- jus regale (łac.) - prawo królweskie 

- komitat (z łac.) - okręg administracyjny odpowiadający w ustroju  

feudalnym hrabstwu 

- świętopietrze - danina na rzecz papiestwa 



- beglerbeg (z tur.) - tytuł wielkorządcy prowincji 

- jasyr (z tur.) - niweola turecka 

- kondotier (z włos.) - dowódca wojsk zaciężnych 

- Piotr z Amiens (ok. 1050-1115) - kaznodziaja krzyżowców w czasie I  

wyprawy krzyżowej 

- Bernard z Clairvaux (1090-1115) - zakonnik, jeden z inicjatorów Ii  

wyprawy krzyżowej 

- chodża (z tur.) - nauczyciel, mistrz; tytół nadawany duchownym  

muzułmańskim 

- odium (łac.) - nienawiść 

- dictus (łac.) - nazywany 

 


