Kolumb Polakiem?
Część 2
W Sewilli, w Pałacu
Chrześcijańskich Królów, gdzie
widzimy też wpływy kultury
islamskiej, podejmowano
decyzje o ważnych wyprawach
Magellana w 16 wieku.
Tu także królowa Izabella i
Ferdynand II Aragoński
przyjmowali Krzysztofa
Kolumba po zakończonej
wyprawie do Ameryki.
Fragment sali pałacowej o silnym wpływie kultury islamu

Fragment katedry Najświętszej Marii Panny, Sewilla

Sarkofag Krzysztofa Kolumba w katedrze NMP, Sewilla

Po zwiedzeniu Pałacu Alkazar, przechadzając się w słońcu po pięknych ogrodach, fotografując
królewskie pawie i popijając wodę skierowaliśmy swoje kroki do pobliskiej katedry, by zobaczyć
sarkofag Kolumba, nad którego pochodzeniem do tej pory
zastanawiają się badacze.
Niektórzy twierdzą, jak portugalski amator, historyk Manuel
Rosa z Duke University w USA, że Kolumb jest synem
Władysława III Warneńczyka?! Miał on podobno przeżyć bitwę
pod Warną w 1444 roku i z pomocą mnichów ukryć się na
Maderze.
Ale kto z kim walczył?
Krzyżowcy przeciw Imperium
Osmańskiemu.
Wojskami krzyżowców, składających
się głównie z żołnierzy węgierskich,
polskich, Bohemii i innych krajów
europejskich przeciwko wojskom
osmańskim sułtana Murada II,
dowodził właśnie król Węgier i Polski
Sułtan Murad II- mal. Veronese Władysław III.
1

Władysław III Warneńczyk rys. K. Pillati

Europejskie wojsko zostało pokonane. Niestety, Władysława III nie znaleziono na polu bitwy. Takie
są fakty. Ale…
Niektórzy mówili, że widzieli jak młody Władysław odważnie szarżował
siedzibę sułtana, niektórzy twierdzili, że Turcy zabrali jego głowę, ale
mimo dokładnych poszukiwań na polu bitwy, ani zbroi ani ciała nie
znaleziono. I tu urodziły się wątpliwości… A na portugalskiej wyspie
Madera opowiada się taką ciekawą legendę.
Dawno temu mieszkał tu szlachetnie urodzony człowiek. Okoliczni ludzie
nazywali go Henryk Alemano. Ponieważ Henryk przyczynił się do
budowy nawet dwu kościołów, to podobno uwieczniono go na obrazie
na początku 16 wieku, jako św. Joachima na spotkaniu ze św. Anną. 1
Henryk jako św. Joachim

Trzeba wspomnieć, że w tym okresie w Portugalii, całą północną część Europy nazywano
Alemanią, wobec tego nie wiadomo z jakiego kraju ten człowiek pochodził. Ale król portugalski
bardzo uprzejmie traktował Henryka, dał mu ziemię i dom, i ożenił go z lokalną damą ze
szlachetnego rodu. Z tego związku urodził się syn. Henryk nadał dziecku egzotyczne imię
Zygmunta. Na wyspie zaczęto szeptać, że być może ten Henryk jest polskim królem.
W 1474 roku, franciszkanie z Polski odwiedzili Henryka i świadkowie zeznali, że Henryk z mnichami
rozmawiał w dziwnym języku, którego nikt nigdy nie słyszał. Mnisi także zauważyli, że Henryk ma
sześć palców u jednej nogi! Franciszkanie przekonali się i potwierdzili, że ten człowiek jest
rzeczywiście Władysławem i w pośpiechu pojechali do króla portugalskiego. Zrobiła się afera. A
zaraz po tym Henryk zginął i ciała nie znaleziono. 2
Manuel Rosa dalej twierdzi, że Henryk Alemano był
Władysławem III a Krzysztof Kolumb był jego synem. Według
tej hipotezy, śmierć Henryka została upozorowana.
Władysław nie chciał wrócić do Polski i dlatego upozorował
własną śmierć i jak już „umarł”, to odzyskał wolność i mógł
spokojnie spędzać czas, iść na pielgrzymkę i cieszyć się życiem.
Riho uważa, że niezależnie, czy uwierzymy w tę historię, czy
nie, to nie jest to takie niemożliwe. I może znajdziemy kogoś,
kto urodził się jako syn króla, następca tronu, ale nie jest
zainteresowany „królowaniem” i woli żyć beztrosko
codziennym życiem, niż polec w bitwie, która nawet o losach
świata może decydować…
W średniowieczu tajemnicza historia króla, który zginął pod
Warną rozpalała umysły Europejczyków. W Europie i Polsce
mnożyły się różne teorie. Na przykład, że Turcy mieli głowę
naszego króla, ale włosy były jasne, a nie ciemne, jak u bruneta Władysława. I jeszcze to, że jednak
nigdy nie znaleziono ciała króla. W związku z tą niewiadomą - żyje - nie żyje – w Polsce pojawiali
się różni ludzie.
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https://en.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_III_of_Poland#/media/File:Master_of_the_Adoration_of_Machico__Meeting_at_the_Golden_Gate.jpg (dostęp 9.11.2020)
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Jarosław Molenda „Mity Polski”, Warszawa 2016
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Był to trzyletni czas bezkrólewia i na dwór przybywały różne osoby
„z dobrą nowiną”, twierdzące, że król żyje. Dostawały jakiś prezent i
na tym kończyła się audiencja. Nawet po trzech latach, kiedy tron
objął Kazimierz Jagiellończyk, jeszcze pojawił się ktoś z „dobrą
nowiną” – a on podobno uwierzył i ucieszył się, że starszy braciszek
żyje. Przynoszący nowinę otrzymał prezent i zniknął, a król
oczywiście, brata nie zobaczył.
Pojawił się też jakiś samozwaniec Mikołaj, ale królowa Zofia
Holszańska nie rozpoznała w nim syna i oszust został skazany na
dożywocie.
Wszystkie wiadomości o Warneńczyku, to jednak przypuszczenia i
domysły ze źródeł tureckich, węgierskich i polskich, które trudno
sprawdzić. Jest wiele wersji o jego życiu i śmierci.
Ale też nie wszyscy wierzyli w śmierć króla…
Królowa Zofia Holszańska mal. M. Krajewski

Ciekawość średniowieczna i współcześnie nie gaśnie. Nie tak dawno i podobno po 20 latach badań
zespołu międzynarodowego, wspomniany portugalski historyk Rosa „zwrócił się z prośbą do
katedry na Wawelu o możliwość zbadania szczątków ojca króla Warneńczyka, Władysława Jagiełły w
celu zbadania ewentualnego pokrewieństwa Kolumba z Jagiellonami. Chodzi o zbadanie DNA i
porównanie go z DNA Kolumba i jego bliskich”.3
Jeśli hipoteza Portugalczyka zostanie udowodniona przez badanie DNA, to niewątpliwie będzie to
wielka sensacja na skalę światową. Póki co, pozostają tylko domysły i wyobrażenia.
Chyba musimy tę legendę jednak między bajki włożyć…? Choć, kto wie?
PS: Historycy uważają, że zaangażowanie się w walkę z Turkami nie leżało w interesie państwa
polskiego i niezmiernie Polskę osłabiło, pustosząc doszczętnie skarb państwa.
CDN
Andrzej Siedlecki
Pod linkiem www.andrzejsiedlecki.pl znajdziesz filmy, historię Polski w poezji, różne nagrania i wiele
więcej, kliknij!
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https://wiadomosci.onet.pl/nauka/sensacyjne-wyniki-badan-odkrywca-ameryki-krzysztof-kolumbowicz-synem-polskiegokrola/ylegp?utm_source=pl.wikipedia.org_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
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