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Roz dzia³ pi¹ ty

ZDO BYW CA KON STAN TY NO PO LA

W cza sie gdy Ma ciej Kor win pro wa dzi³ wal ki i per trak ta cje z ce sa rzem,
Meh med II po twier dza³ swo imi czy na mi naj gor sze oba wy pa pie ¿a 
Piu sa II. Po za jê ciu Ser bii (1458–1459) i Mo rei (1460) su³ tan po œwiê ci³
rok 1461 na za ³a twia nie swo ich in te re sów w Azji, k³a d¹c kres im pe rium
wiel kich Kom ne nów* w Tre bi zon dzie (Tra pe zun cie) oraz tu rec kie mu
emi ra to wi w Si no pie**. Tym sa mym po zo sta wi³ ca ³y front nad du naj ski
prak tycz nie po zba wio ny woj ska, z cze go zu pe³ nie nie sko rzy sta ³y Wê gry,
po mi ja j¹c kil ka za le d wie wy pa dów Mi cha ³a Szilágyiego, któ ry do pe³ ni³
¿y wo ta na po stron ku w Istam bu le, nie wy wo ³u j¹c tym spe cjal ne go po ru -
sze nia u swe go kró lew skie go bra tan ka. Brak dzia ³a nia ze stro ny Ma cie ja
wy da je siê do syæ dziw ny i mo¿ na so bie za daæ py ta nie, czy nie ma ziar na
praw dy w plot kach kr¹ ¿¹ cych w la tach 1458–1461 na te mat po ta jem ne go
za wie sze nia bro ni miê dzy Tur cj¹ i Wê gra mi1.

Je œli cho dzi o Dra ku lê, to kon se kwent nie trzy ma³ siê on li nii po li ty ki
wy zna czo nej od ro ku 1459 – od ma wia³ p³a ce nia try bu tu Meh me do wi II
oraz, co za tym idzie, nie ze zwa la³ Tur kom na prze cho dze nie przez Kar -
pa ty w ce lu or ga ni zo wa nia wy praw do Tran syl wa nii. We zwa nie pa pie ¿a
do kru cja ty do tar ³o na Wo ³osz czy znê i Dra ku la cze ka³ tyl ko na sy gna³ ze
stro ny Ma cie ja, by przy ³¹ czyæ siê do nie go i in nych chrze œci jañ skich ksi¹ -

** Kom ne no wie – dy na stia ce sa rzy bi zan tyj skich pa nu j¹ ca w la tach 1081–1185 
(przyp. t³um.).
** Si nop – mia sto w pó³ noc nej Tur cji, nad Mo rzem Czar nym. W sta ro ¿yt no œci Sy no pa (gr.
Si no pe), ko lo nia Mi le tu, wg tra dy cji za ³o ¿o na przed 756 p.n.e., któ ra z ko lei za k³a da ³a
licz ne w³a sne ko lo nie – m.in. Tra pe zunt (przyp. t³um.).
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¿¹t. W 1461 ro ku sto sun ki miê dzy ty mi dwo ma w³ad ca mi unor mo wa ³y siê,
a po nie wa¿ W³ad nie by³ wów czas ¿o na ty, Ma ciej za pro po no wa³ mu na
ma³ ¿on kê jed n¹ z pa nien ze swe go ro du2.

PIÊ CIU SET M£O DZIEÑ CÓW

Wieœæ o tych pla nach ma try mo nial nych szyb ko do tar ³a do uszu su³ ta na,
któ ry mia³ we wszyst kich kra jach s¹ sied nich gê st¹ sieæ in for ma to rów.
Meh med II szyb ko zro zu mia³ do nio s³oœæ te go so ju szu, wy mie rzo ne go wy -
³¹cz nie prze ciw ko Tur kom. Al bo wiem, w prze ci wieñ stwie do pak tów
i trak ta tów czy sto po li tycz nych, zwi¹z ki ma³ ¿eñ skie oka zy wa ³y siê na ogó³
bar dziej trwa ³e i sta bil ne, ich owo cem by ³y dzie ci, któ re mo g³y dzie dzi -
czyæ ten czy in ny tron, a na de wszyst ko so ju sze ta kie sta wa ³y siê czê sto
przy gryw k¹ do unii miê dzy obo ma pañ stwa mi lub te¿ za gar niê cia s³ab sze -
go z nich przez sil niej sze3.

Na wet je œli w tym kon kret nym przy pad ku per spek ty wy nie by ³y a¿ tak
ra dy kal ne, Meh med II zro bi³ wszyst ko, by pro jek to wi te mu za po biec.
Ma j¹c na uwa dze cha rak ter W³a da, któ ry zd¹ ¿y³ po znaæ pod czas au dien -
cji w Kon stan ty no po lu w 1457 i 1458 ro ku, su³ tan naj pierw chcia³ siê
uciec do pod stê pu. Pod ko niec 1461 lub na sa mym po cz¹t ku ro ku na stêp -
ne go wy s³a³ do nie go po sel stwo w oso bie grec kie go se kre ta rza Tho ma sa
Ka ta bo le no sa. 

Do stoj nik ten utrzy my wa³ sto sun ki z Ko œcio ³em pra wo s³aw nym, któ re -
mu prze wo dzi³ wów czas pa triar cha Jo asaph I Kok kas. Po dob nie jak za -
miesz ku j¹ cy im pe rium osmañ skie Or mia nie i ¯y dzi, tak ¿e i Gre cy otrzy -
ma li od Meh me da II pro po zy cjê teo kra tycz ne go rz¹ du kie ro wa ne go
przez pa triar chê. Ko œció³ ru muñ ski Mo³ da wii i Wo ³osz czy zny pod le ga³
pa triar cha to wi Kon stan ty no po la, któ ry Gre cy zwa li i zw¹ na dal eku me -
nicz nym4. Me tro po li ci obu kra jów by li naj czê œciej du chow ny mi grec ki mi
wy de le go wa ny mi przez pa triar chê i je go sy nod do spra wo wa nia po s³u gi
dusz pa ster skiej wœród „zb³¹ ka nych owie czek” wo ³o skich, ro syj skich i bu³ -
gar skich. Me tro po li ta Jó zef z Wo ³osz czy zny (Wê gro -W o³os zcz yzny w ofi -
cjal nej ter mi no lo gii bi zan tyj skiej) by³ cz³on kiem Œwiê te go Sy no du
w Kon stan ty no po lu i lo cum te nens bi skup stwa w Azji Mniej szej, le ¿¹ ce go
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in pa tri bus in fi de lium (na zie miach za jê tych przez nie wier nych). To ten
w³a œnie cz³o wiek prze wod ni czy³ elek cji ksiê cia Wo ³osz czy zny. 

Tho mas Ka ta bo le nos nie by³ oczy wi œcie zwy k³ym wy s³an ni kiem su³ ta -
na i nie do uczo nym bar ba rzyñ c¹, ale zrêcz nym i prze ko ny wa j¹ cym dy plo -
ma t¹ re ko men do wa nym przez pa triar chê Ko œcio ³a eku me nicz ne go. Mi -
sja, któ r¹ mu po wie rzo no, by ³a na mia rê je go ta len tów. Mia³ prze ko naæ
W³a da Dra ku lê, by oso bi œcie przy wióz³ su³ ta no wi nie p³a co n¹ od trzech
lat da ni nê. Chal ko kon dy les, któ ry byæ mo ¿e zna³ Ka ta bo le no sa oso bi œcie,
tak to re la cjo nu je:

[Su³ tan] po pro si³ go, by przy by³ do Por ty, al bo wiem je œli przy bê dzie do Por ty, nie
spo tka go ze stro ny ce sa rza ¿a den de spekt, ale prze ciw nie, otrzy ma on bo gac twa licz -
ne i wie le oznak do brej wo li, któ rych ce sarz nie bê dzie mu szczê dzi³, je œli zja wi siê tam
do brze do in te re sów w³ad cy uspo so bio ny.

In ny hi sto ryk grec ki – Du kas do po wia da jed nak, ¿e wy ma ga nia su³ ta -
na by ³y nad mier ne – po za trzy let ni¹ da ni n¹ po wiêk szo n¹ o za le g³e od set -
ki (10 tys. du ka tów w z³o cie!) W³ad winien by³ przy pro wa dziæ z so b¹ piê -
ciu set m³o dzieñ ców, któ rzy za si liæ mie li kor pus jan cza rów. To ostat nie ¿y -
cze nie by ³o ab so lut n¹ no wo œci¹, bo wiem „na bór” (po tu rec ku de vsir me)
ch³op ców do jan cza rów prak ty ko wa ny by³ wy ³¹cz nie wœród lu dów chrze -
œci jañ skich za miesz ku j¹ cych im pe rium osmañ skie, w po pu la cji dîmmi
(nie wier nych znaj du j¹ cych siê pod opie k¹ tu rec k¹) lub te¿ wœród jeñ ców
wo jen nych (przy k³a dem mo ¿e tu byæ nie ja ki Con stan tin Mi ha ilo vic
schwy ta ny w 1439 ro ku przez od dzia³ tu rec kich wo jow ni ków). Dzie ci te
by ³y rze za ne i na wra ca ne na is lam, wy cho wy wa ne i kszta³ co ne w spe cjal -
nych szko ³ach, a w koñ cu wy sy ³a ne do ró¿ nych or ga nów ad mi ni stra cji
pañ stwo wej – pa ³a cu su³ ta na, je go stra ¿y, ad mi ni stra cji cen tral nej i lo kal -
nej. Jan cza rzy sta no wi li eli tar ny kor pus par excel len ce, na po lu bi twy znaj -
du j¹ cy siê w bez po œred niej bli sko œci su³ ta na. Nie któ rzy z nich mo gli dojœæ
do naj wy¿ szych god no œci woj sko wych lub cy wil nych. Wia do mo, ¿e wiêk -
szoœæ wiel kich we zy rów im pe rium osmañ skie go od XV do XVII wie ku,
wœród któ rych naj s³yn niej szy by³ Mah mud Pa sza (1453–1468 oraz po now -
nie 1472–1473), sta no wi li na wró ce ni na is lam chrze œci ja nie, któ rzy do sta -
li siê do tu rec kie go woj ska na sku tek de vsir me lub ja ko jeñ cy wo jen ni. 
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A za tem, ta ka „do sta wa” m³o dych ch³op ców by ³a jed no znacz na z w³¹ -
cze niem kra ju w po li tycz ne i ad mi ni stra cyj ne struk tu ry im pe rium osmañ -
skie go, czy li z oku pa cj¹. Tym cza sem Wo ³osz czy zna, mi mo i¿ p³a ci ³a Tur -
cji try but, za cho wa ³a do tej po ry au to no miê. To bo ja rzy wy bie ra li ksiê cia,
a lud noœæ mo g³a bez prze szkód prak ty ko waæ swo j¹ re li giê. Tur cy nie mie -
li pra wa prze by waæ tam na sta ³e, po sia daæ do mów, ku po waæ zie mi lub bu -
do waæ me cze tów. Je dy ny mi to le ro wa ny mi cu dzo ziem ca mi by li ka to lic cy
Niem cy i Wê grzy, ale ¿y li oni w za mkniê tych spo ³ecz no œciach i nie wol no
im by ³o upra wiaæ ja kie go kol wiek re li gij ne go pro ze li ty zmu. Z otwar ty mi
ra mio na mi przyj mo wa no na to miast pra wo s³aw nych Gre ków, po ³u dnio -
wych S³o wian i Al bañ czy ków. Tyl ko Cy ga nie mie li sta tus nie wol ni ków
i przy swa ja li so bie re li giê wiêk szo œci. Tak czy ina czej, na wró ce nia na is -
lam na le ¿a ³y do rzad ko œci. Bar dzo Ÿle wi dzia ne przez Ko œció³ pra wo s³aw -
ny, któ ry cie szy³ siê w kra ju wiel kim au to ry te tem, dla za in te re so wa nych
sta wa ³y siê one czê sto praw dzi wym nie szczê œciem. Ta ki „na wró co ny” ska -
zy wa ny by³ na œmieræ cy wil n¹ i zmu sza ny do sprze da nia ca ³e go swo je go
ma j¹t ku oraz opusz cze nia kra ju. Je go imiê wy ma zy wa no z ro dzin nych re -
je strów zmar ³ych, a por tret usu wa no z ko œcio ³a lub – w przy pad ku bar -
dziej za mo¿ nych – ro dzin ne go klasz to ru.

Z wszyst kich tych po wo dów W³ad nie móg³ uczy niæ za doœæ ¿¹ da niu
su³ ta na. We d³ug kro ni ka rzy tu rec kich, któ rzy mil cz¹ na te mat owych piê -
ciu set ch³op ców, W³ad zgo dzi³ siê na po dró¿ do Por ty pod jed nym wa run -
kiem: su³ tan mia³ wy s³aæ na gra ni cê jed ne go ze swo ich be jów, by pod nie -
obec noœæ wo je wo dy bro ni³ je go ksiê stwa. Bo wiem – jak twier dzi³ –
„miesz kañ cy kra ju me go nie s¹ mi wier ni i je œli udam siê do Por ty, zwró -
c¹ siê ku Wê grom, by im od daæ ksiê stwo”. Su³ tan wy s³a³ tam po noæ nie -
ja kie go Ham zê Ce akîrd¿i ba sie go (nad zor cê so kol ni ków) – za rz¹d cê Ni -
ko po lis, by pe³ ni³ stra¿ na Du na ju. 

Wer sja ta jed nak k³ó ci siê z in ny mi Ÿró d³a mi. Na przy k³ad Chal kokon -
dy les twier dzi, ¿e cho dzi ³o o pod stêp, któ re go ce lem by ³o poj ma nie W³a -
da z za sko cze nia:

Wsze la ko so kol ni ko wi o imie niu Ham za [...], któ ry by³ za rz¹d c¹ Wi dy nia [po my³ -
ka; cho dzi ³o o Ni ko po lis], wy s³a³ on [Meh med II] roz kaz po ta jem ny: je œliby mu siê
uda ³o for te lem ja ko wymœ mê ¿a te go [W³a da] doñ przy wieœæ, wiel ki mi ob sy pa³ by go ³a -
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ska mi, bez wzglê du na to, czy spro wa dzi go pod stê pem czy te¿ in szym spo so bem. Ten -
¿e [Ham za] da³ za tem se kre ta rzo wi [Ka ta bo le no so wi] wska zów ki, ma j¹ ce schwy ta niu
owgo mê ¿a s³u ¿yæ; uzgod ni li oni miê dzy so b¹ wszyst ko, co ich pla no wi sprzy ja ³o, tak
by za sadz kê na W³a da przy go to waæ, gdy ten bê dzie z se kre ta rzem do kra ju ich je cha³,
i tym spo so bem go po chwy ciæ. Za tem se kre tarz mia³ mu [Ham zie] znak po s³aæ, kie dy
W³ad wy ru szy. Tak te¿ uczy ni³ i po ta jem ny sy gna³ wy s³a³, wska zu j¹c mo ment, w któ -
rym W³ad mia³ mu w dro dze to wa rzy szyæ. Ham za pu ³ap kê przy spo so bi³. W³ad, po dró -
¿u j¹ cy z za rz¹d c¹ tam tej kra iny oraz se kre ta rzem, uzbro jo ny i swy mi ry ce rza mi oto -
czon, w za sadz kê wpad³, a kie dy to po j¹³, har do krzyk n¹³, by ru szyæ na nich i ich s³u gi.
Gdy za siê Ham za atak przy pu œci³, wal czy³ on tak dziel nie, jak g³o si ³a je go re pu ta cja,
a zmu siw szy go [Ham zê] do uciecz ki, œci ga³ go i czêœæ ucie ki nie rów wy tra ci³. Resz tê
zaœ poj ma³, z so b¹ za bra³ i na pal po wbi ja³. Naj pierw wsze la ko ka za³ wszyst kim mê ¿om
cz³on ki po ob ci naæ. Ham zê na naj wy¿ szym pa lu umie œci³, a s³u gom ta ki sam los zgo to -
wa³, co ich pa nom5.

Prze czy taj my jed nak le piej, jak sam Dra ku la re la cjo no wa³ te wy da rze -
nia w li œcie ad re so wa nym do kró la Ma cie ja, wy s³a nym z Bu ka resz tu dnia
11 lu te go 1462 ro ku:

W in szych li stach pi sa ³em ju¿ Wa szej Mi ³o œci, jak to Tur cy, wiel cy nie przy ja cie le
Krzy ¿a Chry stu so we go, wy s³a li do nas swo ich am ba sa do rów, aby œmy po kój i trak ta ty
pod pi sa ne z Wa sz¹ Mi ³o œci¹ ze rwa li i [uzgod nio ne go] zwi¹z ku ma³ ¿eñ skie go nie za -
war li. Miast te go chcie li, by œmy z ni mi je dy nie siê sprzy mie rzy li i uda li siê do Wy so kiej
Por ty Tur ków, czy li na ich dwór. Je œli zaœ by œmy nie po rzu ci li po ko ju z Wa sz¹ Mi ³o œci¹
i owe go ma tri mo nium, te dy Tur cy ze rw¹ po kój z na mi. 

Wy s³a li te¿ wa¿ ne go do rad cê su³ ta na tu rec kie go Ham zê, be ja Ni ko po lis, by gra ni -
cy na Du na ju pil no wa³. Je mu te¿ na ka za no, aby nas przy wiód³ do Por ty tym czy in nym
spo so bem – pod stê pem, obiet ni c¹ lu bo te¿ ja ko wymœ for te lem. Je œli zaœ by mu siê to
nie uda ³o, mia³ nas poj maæ i ja ko wiêŸ nia przy pro wa dziæ.

Wsze la ko, Bo gu dziê ki, gdy do gra ni cy owej przy by li œmy, wieœæ do nas o ich szel -
mo stwie i pod stê pie do tar ³a i to my po chwy ci li œmy Ham zê -b eja w tu rec kim kra ju,
w bli sko œci for te cy zwa nej Giur giu6.

W swo im li œcie W³ad nie mó wi ani o try bu cie, ani o owych piê ciu set
m³o dzieñ cach, ani o po dró ¿y do Kon stan ty no po la, a je dy nie o gra ni cy, na
któ rej cze ka ³a go za sadz ka. Dra ku la wspo mi na tak ¿e o in nych li stach kie -
ro wa nych do kró la Wê gier, któ re jed nak do dnia dzi siej sze go siê nie za -
cho wa ³y. Mo¿ na siê za sta na wiaæ, czy W³ad w ogó le mia³ za miar udaæ siê
do Por ty, ma j¹c w pa miê ci fa tal n¹ w skut kach przy go dê swe go oj ca z ro -



ku 1442. Przy po mnij my, ¿e W³ad Dra kul zo sta³ zwa bio ny do Ad ria no po -
la przez sub a szie go z Giur giu, któ ry przy siê ga³, ¿e wo je wo da mo ¿e byæ
spo koj ny o swo je ¿y cie i wol noœæ, je œli uda siê do su³ ta na Mu ra da II. Nie -
wo la w Gal li po li, któ r¹ siê ta po dró¿ za koñ czy ³a, mu sia ³a spra wiæ, ¿e syn
wo je wo dy pod cho dzi³ ze spo r¹ nie uf no œci¹ do obiet nic tu rec kich.

KAM PA NIA NAD DU NAJ SKA DRA KU LI

Nie za le¿ nie od te go, ja ki by³ do k³ad ny bieg wy pad ków, ta mi sja dy plo -
ma tycz na za koñ czy ³a siê w spo sób dra ma tycz ny: Ham za -bej z Ni ko po lis
oraz Tho mas Ka ta bo le nos skoñ czy li na pa lu, a ich lu dzie, w licz bie czter -
dzie stu, naj pierw zo sta li oka le cze ni, a po tem wbi ci na pal tu¿ pod okna -
mi ksi¹ ¿ê ce go pa ³a cu w Tîrgo vişte. Na wia sem mó wi¹c, kil ka mie siê cy
póŸ niej Meh med II i je go ar mia mie li oka zjê po dzi wiaæ to, co z nich zo -
sta ³o, bo wiem szcz¹t ki nie szczê œni ków na dal wy sta wio ne by ³y na wi dok
pu blicz ny. 

Ze msta W³a da na tym siê nie za koñ czy ³a. Prze kro czyw szy za mar z niê -
ty Du naj, wo je wo da po dzie li³ swo je woj ska na kil ka czê œci i do ko na³ nisz -
czy ciel skich na jaz dów na te re nie oko ³o 800 ki lo me trów – od Ki lii do Ra -
ho vej, le ¿¹ cej w po bli ¿u uj œcia rze ki Jiu. Nie oszczê dzi³ przy tym ¿ad ne go
mia sta i ¿ad nej wio ski – tu rec kiej czy bu³ gar skiej – nisz cz¹c wszel kie mo -
sty i bar ki s³u ¿¹ ce do prze praw przez rze kê, za bi ja j¹c lub za bie ra j¹c na le -
w¹ stro nê Du na ju ty si¹ ce chrze œci jan. Ak cja ta mia ³a kil ka bar dzo kon -
kret nych ce lów: zro biæ wra ¿e nie na Tur kach; stwo rzyæ opu sto sza ³¹ stre fê
na po ³u dnie od rze ki; znisz czyæ sie dzi by akin d¿y sów i mar to lo sów – nie -
re gu lar nych ¿o³ nie rzy op³a ca nych ze zdo by tych przez nich ³u pów, zna -
nych tak ¿e pod na zw¹ „awan tur ni ków i pod ¿e ga czy”; po czy niæ za mêt
wœród lud no œci, któ ra do star cza ³a woj skom su³ ta na ¿yw no œci, prze wod ni -
ków, szpie gów, woŸ ni ców oraz wszel kiej in nej po mo cy.

Zda j¹c kró lo wi Wê gier ra port z tej wy pra wy, W³ad za mie œci³ w nim jej
krwa we pod su mo wa nie: 23 883 za bi tych, „nie li cz¹c tych, któ rych spa lo -
no ¿yw cem w ich do mach, lub któ rych twa rze nie zo sta ³y uka za ne na szym
ofi ce rom”. Jesz cze ni gdy Tur cy nie po nie œli tak wiel kich strat w tak krót -
kim cza sie. 

KAM PA NIA NAD DU NAJ SKA DRA KU LI
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W za ³¹cz ni ku do swo jej re la cji z te go spek ta ku lar ne go zwy ciê stwa
W³ad za mie œci³ po nu re post -scri ptum:

Re jestr miejsc w Tur cji, gdzie lu dzie oboj ga p³ci oraz oboj ga na ro dów – Tur ków
i Bu³ ga rów, za bi ci zo sta li przez pa na W³a da, wo je wo dê wo ³o skie go.

Naj sam pierw za tem, w oko li cy miast Ob lu ci ta i Eni sa la za bi tych zo sta ³o 1250 cz³e -
ka; w Si li strze, Kar ta lu i Di do po tro mie7 za bi to 6840 cz³e ka [w ko pii z Wol fenbüttel
licz ba ta wy no si 5840], w Hârso wej – 343, w War dy miu – 840, a Tur tu kai za bi to 630
cz³e ka; mu ry obron ne mia sto ota cza j¹ ce sztur mem wziê to, a osta ³a siê z nich je no sa -
mot na wie ¿a; w Ma ro ti nie za bi to 210 cz³e ka, za siê w Giur giu po obu stro nach pa d³o
6414 osób, a for te ca na dru gim brze gu Du na ju zdo by ta zo sta ³a i za jê ta. Pan na tym
zam ku – sub a szi za bi ty zo sta³; tam te¿ poj ma no Ham zê -b eja i g³o wê mu œciê to. Schwy -
ta no tak ¿e sub a szie go Ni ko po lis – sy na Fi ru z-b eja i o g³o wê go skró co no, a wraz z nim
zgi nê li naj po tê¿ niej si spo œród Tur ków za miesz ku j¹ cych Ni ko po lis. Po tem w Tur nu,
Ba ty niu i No wo gro dzie za bi to 384, a w Si sto wie i dwóch przy le g³ych mia stecz kach 410
cz³e ka [w ko pii z Wol fenbüttel licz ba ta wy no si 4100]. Most w Ni ko po lis zo sta³ do -
szczêt nie spa lo ny i znisz czo ny; ta ko¿ i w Sa mo wi cie. Za siê w Gi gen za bi to 1318,
a w mia stecz ku Ra ho wa 1460 cz³e ka; ono te¿ do szczêt nie spa lo ne zo sta ³o, a pan W³ad
Ne ago ego no wym do wód c¹ Ra ho wej mia no wa³. 

Ta ko¿ w wy ¿ej wy mie nio nych miej scach, tam, gdzie mo sty i bro dy by ³y, wszyt kie
one spa lo ne i zbu rzo ne zo sta ³y, za siê miesz kañ cy – mê ¿o wie, nie wia sty, pa cho lê ta
i nie mow lê ta – wszy scy wy tra ce ni zo sta li, a ich mia sto do szczê tu znisz czo ne. Cy fry wy -
¿ej po da ne przed sta wia j¹ licz bê zmar ³ych, któ rych g³o wy i do wo dy œmier ci [w ory gi na -
le u¿y to s³o wa si gna – zna ki; serb ski jan czar mó wi o od ciê tych no sach] przed ³o ¿o ne zo -
sta ³y na szym ofi ce rom wszê dy urzê du j¹ cym. Ci, któ rych nie spi sa no, sp³o nê li w swych
do mach, a ich licz ba nie jest nam zna na, al bo wiem wie lu ich zgi nê ³o8, etc.

W³ad uspra wie dli wia³ te ma sa kry wzglê da mi re li gij ny mi, co brzmia ³o
tym bar dziej fa³ szy wie, ¿e zna ko mi ta czêœæ ofiar to by ³a lud noœæ cy wil na
i, po dob nie jak on, chrze œci jañ ska:

A niech siê Wa sza Mi ³oœæ do wie, ¿e wszyst ko, co œmy na ich zgu bê uczy ni li, spra wi -
li œmy prze ciw ko tym, któ rzy przy mu siæ nas chcie li, by œmy po rzu ci li chrze œci jan i z ni -
mi siê sprzy mie rzy li. Wiedz, Wa sza Mi ³oœæ, ¿e po kój, któ ry nas z ni mi ³¹ czy³, po gwa³ -
ci li œmy nie dla na szej ko rzy œci, ale dla czci Wa szej Mi ³o œci i Je go Œwiê tej Ko ro ny, a tak -
¿e dla bez pie czeñ stwa ca ³e go chrze œci jañ stwa i umoc nie nia wia ry ka to lic kiej. 

Po czym na stê po wa³ d³u gi wy wód, w któ rym W³ad oznaj mia³ swo j¹ de -
cy zjê opie ra nia siê za wszel k¹ ce nê Meh me do wi II i do ma ga³ siê nie -
zw³ocz nej po mo cy ze stro ny Ma cie ja Kor wi na:



Tur ko wie, wi dz¹c, co œmy uczy ni li, wszyt kie spo ry i woj ny, któ re do tej po ry wie dli,
i ze Œwiê t¹ Ko ro n¹ Wa szej Mi ³o œci, i z wszyst ki mi in ny mi, po rzu ci li i z ca ³¹ wœcie k³o -
œci¹ ku mnie siê zwró ci li. Kie dy tyl ko spo sob ny czas siê zda rzy, przy bê d¹ tu oni z wro -
gi mi za mia ra mi i z ca ³¹ swo j¹ po tê g¹. Nie bê d¹ jed nak mie li mo stów na Du na ju, al -
bo wiem wszyt kie spa liæ ka za ³em, po za jed nym je dy nym w Wi dy niu, po zo sta ³e zaœ ob -
ró ci ³em w po pió³ i perzy nê. Sko ro jed nak nie mo g¹ oni do braæ siê do mnie przez Wi -
dyñ, bê d¹ pró bo wa li spro wa dziæ swo je stat ki z Kon stan ty no po la i z Gal li po li, by t¹
mor sk¹ dro g¹ do Du na ju siê do staæ. Za tem, mój ³a ska wy pa nie, je œli wo l¹ Wa szej Mi -
³o œci jest z ni mi wal czyæ, zwo ³aj cie wiêc kraj ca ³y i mê ¿ów zdol nych broñ no siæ – jeŸdŸ -
ców i pie cho tê, przy wiedŸ cie ich tu, na Wo ³osz czy znê, i do wal ki z ni mi rusz cie. Je œli
zaœ Wa sza Mi ³oœæ nie mo ¿e we w³a snej oso bie przy byæ, ze chciej cie ar miê Wa sz¹ do
Wa szych tran syl wañ skich dóbr wy s³aæ, by siê tam na œwiê te go Je rze go [23 kwiet nia]
sta wi ³a. Za siê, je ¿e li ca ³ej ar mii Wa sza Mi ³oœæ wy s³aæ nie mo ¿e, wy œlij cie ty le, ile zdo -
³a cie – choæ by Tran syl wa niê i Sze kle rów. Sko ro nam Wa sza Mi ³oœæ z po mo c¹ przyjœæ
pra gnie, upra szam, byœ siê nie wa ha³, ale wo lê swo j¹ nam ob ja wi³. Na sze go cz³o wie -
ka zaœ, li stu te go oka zi cie la, ze chciej cie nie prze trzy my waæ, ale ode s³aæ go bez zw³o -
ki, bo w ¿ad nej mie rze nie chce my po rzu ciæ roz po czê te go dzie ³a, któ re do koñ ca do -
pro wa dziæ pra gnie my. Al bo wiem, je œli Bóg Wszech mo g¹ cy, któ ry skar gi chrze œci jan
s³y szy, ku mo dli twom na szym ucha na k³o ni i nam, s³u gom po kor nym, zwy ciê stwo da
nad po ga na mi i wro ga mi Krzy ¿a Chry stu so we go, te dy bê dzie ono dla chwa ³y i ko rzy -
œci du cho wej Wa szej Mi ³o œci oraz ca ³e go pra we go chrze œci jañ stwa. Nie chce my bo -
wiem umy kaæ przed ich okru cieñ stwem, tyl ko biæ siê z ni mi na wsze la kie spo so by. Je -
œliby zaœ, Bo ¿e ucho waj, nie szczê œcie ja kie nam siê przy tra fi ³o i nasz kraj ma leñ ki zgi -
n¹æ mia³, Wa sza Mi ³oœæ po ¿yt ku ¿ad ne go z te go mieæ nie bê dzie, a chrze œci jañ stwo
szko dê wiel k¹ po nie sie. 

Kil ka dni póŸ niej list W³a da do tar³ do Bu dy i król Ma ciej po spie szy³
wy s³aæ je go ko pie do We ne cji i do pa pie ¿a. W tym sa mym cza sie do We -
ne cji do tar ³y wie œci z Kon stan ty no po la, któ re po twier dza ³y klê ski Tur ków
nad Du na jem. Dnia 23 mar ca in for ma cja o ko lej nym na jeŸ dzie W³a da
po ja wi ³a siê w Bo lo nii i ni czym tu man ku rzu roz prze strze ni ³a siê po ca ³ej
pó³ noc nej Ita lii. Am ba sa dor We ne cji w Bu dzie, Piotr de Tom ma si, na -
tych miast zda³ so bie spra wê z wa gi tej ope ra cji i po chwa li³ de ter mi na cjê
kró la Wê gier zmie rza j¹ c¹ do sta wie nia czo ³a Tur kom, do rzu ca j¹c jed nak
do swo jej re la cji zna cz¹ cy szcze gó³, któ ry bê dzie siê póŸ niej prze wi ja³
w ca ³ej ko re spon den cji z do ¿¹:

Jed nak ¿e, Wiel ce Mi ³o œci wy Ksi¹ ¿ê, jak ju¿ w in nych li stach do no si ³em Wa szej Mi -
³o œci, ko niecz ne jest i pil ne, by spra wom tu tej szym do po móc, al bo le ga ta wy sy ³a j¹c, lu -
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bo te¿ de na rów, by wes przeæ gro szem po trze by tych, któ rzy w wiel kim s¹ nie do stat ku.
Al bo wiem wi dz¹c, ¿e ze stro ny kró la ¿a den czyn nie idzie, je no s³o wa, ja ko i w prze -
sz³o œci by wa ³o, oba wiaæ siê mo¿ na, ¿e spra wa ta w ja ko weœ nie szczê œcie [tra bu co, tra -
boc co – do s³ow nie: pu ³ap ka] siê ob ró ci, ze szko d¹ i nie s³a w¹ dla chrze œci jan.

Tym cza sem król pod j¹³ pew ne kro ki i roz ka za³ wo je wo dzie Tran syl wa -
nii i miesz kañ com te go re gio nu zor ga ni zo waæ siê dla obro ny kra ju9.

Mo¿ na siê za sta na wiaæ, ja k¹ to „pu ³ap kê” szy ko wa³ król, i jak siê do te -
go mia ³o zwy ciê stwo Dra ku li nad Tur ka mi. Nie wie my te go na pew no, ale
mo ¿e my przy pusz czaæ, ¿e Ma ciej Kor win, nie ma j¹c pie niê dzy, a co za tym
idzie, od po wied nich od dzia ³ów, oba wia³ siê, i¿ nie po wo dze nie wy pra wy
prze ciw ko Tur cji mo ¿e go do pro wa dziæ do ka ta stro fy. Dla te go te¿ wy s³a³
po sel stwo do pa pie ¿a i do We ne cji, pro sz¹c o œrod ki fi nan so we po trzeb ne
do za ci¹ gniê cia 60 tys. ¿o³ nie rzy, któ rych po trze bo wa³ na okres sze œciu
mie siê cy10. Mia sto do ¿ów zo bo wi¹ za ³o siê za p³a ciæ 12 tys. du ka tów mie -
siêcz nie, co by ³o su m¹ wy star cza j¹ c¹ do po sta wie nia w go to wo œci 4 tys.
jeŸdŸ ców; póŸ niej su ma ta zre du ko wa na zo sta nie do 5 tys. du ka tów11.

W swo im li œcie z 11 lu te go 1462 ro ku W³ad pro si³ kró la o do star cze nie
mu po si³ ków przed dniem œwiê te go Je rze go. Ma ciej, na wet gdy by chcia³,
nie by³ w sta nie uczy niæ za doœæ tej proœ bie, bo wiem w³a œnie zwo ³a³ na 10
ma ja sejm do Bu dy, na któ rym spo dzie wa³ siê uzy skaæ pie ni¹ dze nie zbêd -
ne do wy ku pie nia wê gier skiej ko ro ny. Otrzy maw szy w tej spra wie po par -
cie miast, szlach ty i kle ru (a wkrót ce te¿, dnia 10 sierp nia 1462 ro ku, ksiê -
cia Mo³ da wii), król wy s³a³ w ma ju am ba sa do ra do pa pie ¿a, by pro siæ po -
now nie o obie ca n¹ po moc fi nan so w¹. Na wia sem mó wi¹c, za war³ on tak -
¿e po kój ze strasz li wym cze skim con dot tie re Ja nem Ji skr¹ z Bran dy su nad
£a b¹, któ ry pa no wa³ w pó³ noc no -z acho dniej czê œci Wê gier, obie cu j¹c mu
40 tys. flo re nów w z³o cie i od da j¹c kil ka wa row nych zam ków12.

SAM WO BEC TUR KÓW

W³ad o tym wszyst kim nie mia³ po jê cia i wci¹¿ siê ³u dzi³, ¿e król za an ga -
¿u je siê w kru cja tê og³o szo n¹ w Man tui w 1459 ro ku. Wio sn¹ 1462 ro ku
œle dzi³ ru chy Tur cji, gdy¿ Meh med II przy go to wy wa³ siê do wiel kiej kam -


