ЛЕГЕНДА ЗА ТАЙНСТВЕНИЯ РИЦАР

          
        Малко след варненската битка заедно с вестите за смъртта на крал Владислав с широк отзвук се разпросраняват и слуховете, че кралят на Унгария и Полша не е загинал при Варна, а се е спасил и е жив. Той бил видян в Константинопол, в Сърбия и даже в Испания. Нищо чудно, че започват да се появяват разни самозванци, представящи се за крал Владислав. Техните имена са запазени до наши дни: Рихлик, Ян от Вилча, един чех от Стаднице и дори един “ Варненчик” от  Надрения.
       Близките на Варненчик също не могат да повярват в това, че е загинал, защото след варненската битка никой повече не е чувал за него, не е виждал тялото му, нито е присъствал на погребението му. По-малкият му брат Казимеж, по онова време управляващ Великото литовско княжество, също чакал завръщането на брат си цели три години,  докато се реши да стане официално крал на Полша.
      Чешкият изследовател Рудолф Урбанек  разказва в спомените си за срещата с Владислав Варненчик, състояла се през 1466 г. по време на политическата мисия из Южна и Западна Европа, осъществена в периода 1465-1467 г.от управляващия двора на Чешкото кралство Лев от Рожмитал. Тогава пътешествениците срещнали между Медина дел Кампо и Саламанка в село Канталпиедро /остров Саламанка/ един отшелник, за когото се разказвало, че е полски крал, изкупващ там греховете си. Един поляк от свитата на чешкия сановник разпознал във въпросния отшелник Владислав, защото за него се знаело, че има шест пръста на краката. Последният отрекъл да е бил някога крал и на предложението да се завърне в своето кралство отговорил отрицателно.
       Около 1472 г. полският крал Казимеж Ягелончик изпратил специална делегация на Пиренейския полуостров, тъй като искал да се убеди в истинността на досегашните твърдения. Всички те били насочени към остров Мадейра, който би трябвало да е станал убежище на крал Владислав ІІІ след оцеляването му в битката при Варна.
       Историята, която фигурира върху страниците на Генеалогичната книга на фамилиите, заселили се на остров Мадейра след неговото откриване през 1420 г., разказва и за съдбата на Хенрик Алеман или Енрике Алемано /горепосочения отшелник/ и неговите потомци до пето поколение.
       Енрике Алемано пристига на острова около 1450 г. и е известен под името Кавалейро де Санта Катарина /рицарят на Св. Катерина/.
        До манастира на Св. Катерина Александрийска, намиращ се в Йерусалим в планината Синай, нашият тайнствен рицар стига с помощта на францискански монаси, които го изнасят ранен от бойното поле при Варна. В монашеско расо той най-напред стига до Сърбия, а оттам с помощта на монашеския съюз между сръбската ортодоксална църква и Византия, Владислав се озовава в Близкия изток. Там в манастира “Св. Катерина Александрийска” той е посветен в званието “рицар на Св. Катерина” и като променя името си, решава да прекара остатъка от живота си другаде. По-нататък той достига до гр. Сагрес в двора на инфанта Енрике Мореплавателя, брат на португалския крал Алфонс V. От него пришълецът получава препоръчително писмо до губернатора на остров Мадейра Жуао Гонзалва Зарга, управляващ острова от името на крал Алфонс V и неговия брат инфанта Енрике. Губернаторът го приема с подобаващи се почести.
       След участието си в похода срещу маврите в Сеута /Гибралтар/ Енрике Алемано Трайно се установява в Мадейра, където най –вероятно , след пет години губернаторът Зарка го дарява с имот, обхващащ по онова време девствените райони, намиращи се в западната част на остров Мадейра, там , където сега се намира селоМадалена до Мар. Там Енрике Алемано създава семейство със сеньорита Анна. Единственият им син Сигизмунд умира съвсем млад и без потомство при загадъчни обстоятелства като баща си. Той е убит  от счупената мачта на кораба, на който се намирал.
       Португалската легенда за тайнствения рицар от Полша, който загинал през втората половина на ХV век по време на трагична злополука в морето до нос Кабо Гирао, неколкократно се завръща в устните предания и писмените извори от онова време, та чак до наши дни.
      Необходимо е да се посочи, че автор на горепосочената Генеалогечна книга е Енрике Енрикес де Норона, произлизащ от аристократичен род, причисляван към петте най-знатни фамилии в Португалия. Творбата си той завършва през 1700г. След 147 години книгата е публикувана в столицата на Мадейра град Фуншал.
      Всички следващи информации са почерпени от този източник.
     Според местните изследователи човекът, претърпял тогава корабокрушение, е бил именно Владислав Варненчик, известен там под името Енрике Алемано. По онова време Алемано е повикан от крал Алфонс V във връзка с поредното посещение на острова на полски монаси-францисканци, които разпознали в тайнствения рицар изчезналия Владислав. Понеже самият Алемано отрича,се наложило всичко да се обясни на краля. При завръщането на рицаря на острова по море , неочаквано земетресение разлюляло района. Една голяма скала се откъснала от върха на нос Кабо Гирао и паднала върху лодката, в която се намирал Алемано.Това станало през далечната 1474 г.
       Според творбата на Енрике де Норона дъщерята на Алемано – Барбара, омъжена за Афонсо де Фракуедо, имала три деца – двама синове –Афонсо и Жоао, и дъщеря – Изабел.
        При петото поколение тази странна фамилия от потомците на пришълеца от далечния свят бавно изчезва, като се смесва с аристокрацията на остров Мадейра.
        Както се вижда, съдбата на младия полско-унгарски крал вълнува хората отдавна. Вероятно още през ХV век поради липсата на достоверни свидетелства за смъртта на Владислав е създадена тази легенда, която чертае неговата по-нататъшна съдба след 1444г. 
                                                                              
                                                                    Ева Рачева –“Парк-музей “Вл. Варненчик”


