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rozwiàza∏a problem krzy˝acki. Zarazem jednak u∏atwi∏a Hohenzoller-
nom ekspansj´ nad Ba∏tykiem. Dwa wieki póêniej potomkowie tego
rodu – królowie pruscy – wzi´li udzia∏ w rozbiorach, zajmujàc
w pierwszej kolejnoÊci Pomorze Gdaƒskie.

Na czterech tronach Europy

Zwyci´stwa Jagiellonów nad Krzy˝akami odbi∏y si´
g∏oÊnym echem w Europie, podnoszàc presti˝ dynastii
za granicà. Po bezpotomnej Êmierci w∏adców Czech
i W´gier w krajach tych wystàpili zwolennicy osadze-
nia na tronach synów Jagie∏∏y. W 1440 r. najstarszy
z nich, król Polski W∏adys∏aw III Warneƒczyk
(1424–1444), przyjà∏ koron´ w´gierskà. Posuni´cie to
wciàgn´∏o Jagiellonów w konflikt z Turcjà, która pro-
wadzi∏a wówczas podbój Ba∏kanów (por. rozdz. 15).
W 1444 r. m∏ody król, przej´ty has∏ami krucjatowymi,
wyruszy∏ na odsiecz Konstantynopola. 10 listopada
drog´ zastàpi∏a mu kilkakrotnie silniejsza armia turec-
ka. Stoczona wówczas bitwa pod Warnà (na terenie
dzisiejszej Bu∏garii) zakoƒczy∏a si´ kl´skà chrzeÊcijan
i Êmiercià polskiego monarchy. W ciàgu nast´pnych lat
Turcja kontynuowa∏a ekspansj´, zagra˝ajàc pod koniec
XV w. interesom Polski w Mo∏dawii i podporzàdkowu-
jàc sobie Tatarów, którzy zacz´li naje˝d˝aç Podole
i RuÊ. Zapoczàtkowa∏o to pasmo wojen pol-
sko-tureckich, ciàgnàcych si´ a˝ do koƒca
XVII w. (zob. rozdz. 36).

Âmierç W∏adys∏awa III nie powÊciàgn´∏a
ambicji Jagiellonów. W 1471 r. Kazimierzo-
wi Jagielloƒczykowi uda∏o si´ osadziç na
tronie w Pradze swego najstarszego syna
W∏adys∏awa, który póêniej zosta∏ te˝ wy-
brany na króla w´gierskiego. Tak wi´c
u progu XVI w. Jagiellonowie rzàdzili ju˝
w niemal ca∏ej Europie Ârodkowo-Wschod-
niej. Ich imperium dynastyczne okaza∏o si´
jednak nietrwa∏e. O jego losie przesàdzi∏y
sprzeczne interesy dzielàce paƒstwa jagiel-
loƒskie, konflikty mi´dzy cz∏onkami dyna-
stii, zagro˝enie ze strony licznych wrogów,
a tak˝e Êmierç kolejnych potomków Jagie∏∏y.
W Czechach i na W´grzech panowanie Ja-
giellonów trwa∏o do 1526 r., póêniej obydwa
kraje znalaz∏y si´ pod w∏adzà Habsburgów.
W Polsce i na Litwie dynastia jagielloƒska
wygas∏a w 1572 r.

Ekspansja 
dyna-
styczna 
Jagiello-
nów

Posiad∏oÊci Jagiellonów ok. 1500 r.

Bitwa pod Warnà – obraz XIX-wieczny. 70 lat po
kl´sce warneƒskiej nastàpi∏a kulminacja ekspansji tu-
reckiej w Europie. W 1526 r. wojska su∏tana Sulej-
mana II Wspania∏ego rozbi∏y pod Mohaczem armi´
w´gierskà Ludwika II Jagielloƒczyka, który poniós∏
Êmierç w bitwie. Trzy lata póêniej Turcy stan´li pod
murami Wiednia. Dopiero zdecydowana kontrakcja
cesarza Karola V powstrzyma∏a najeêdêców.
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