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NajwiÄ™ksza bitwa X wieku Å›redniowiecznej Europy rozegraÅ‚a siÄ™ 15 lipca 982 na poÅ‚udniu WÅ‚och, na rÃ³wninie leÅ¼Ä…cej na przylÄ…dku Capo
Colonna, niedaleko miasta Crotone, gdzie doszÅ‚o do krwawego i druzgocÄ…cego starcia dwÃ³ch rywalizujÄ…cych w tym regionie potÄ™g: imperium OttonÃ³w,
mieniÄ…cego siÄ™ spadkobiercÄ… zachodniego cesarstwa rzymskiego a Kalifatem Egipskim dynastii FatymidÃ³w.

Prawie 18 000 ciÄ™Å¼kozbrojnego rycerstwa europejskiego z 27 letnim cesarzem Ottonem II na czele zaszarÅ¼owaÅ‚o na 25 000 muzuÅ‚manÃ³w pod
dowÃ³dztwem Emira Sycylii, Abu al-Quasima. Bitwa zakoÅ„czyÅ‚a siÄ™ masakrÄ….

Z armii cesarza uratowaÅ‚a siÄ™, oprÃ³cz samego Ottona, niewielka garstka - na polu bitwy polegÅ‚o 2 ksiÄ…Å¼Ä…t oraz masa grafÃ³w i biskupÃ³w. Saraceni
zwyciÄ™Å¼yli ostatecznie dziÄ™ki wprowadzeniu do walki kontyngentu ukrytej jazdy w momencie kiedy bitwa wydawaÅ‚a siÄ™ byÄ‡ rozstrzygniÄ™ta na
korzyÅ›Ä‡ cesarza. ByÅ‚o to zwyciÄ™stwo Pyrrusowe, zginÄ…Å‚ sam emir i decydujÄ…ca wiÄ™kszoÅ›Ä‡ jego armii zostaÅ‚a unicestwiona - Sycylia byÅ‚a
praktycznie bezbronna, co wykorzystali niebawem Normanowie. Sam cesarz uratowaÅ‚ siÄ™ w sposÃ³b spektakularny tylko dziÄ™ki pomocy i ofiarnoÅ›ci swego
przybocznego druÅ¼ynnika, sÅ‚owiaÅ„skiego rycerza Henryka Å»elenty.

Skutki bitwy dla cesarstwa byÅ‚y znamienne: krÃ³l duÅ„ski najechaÅ‚ SaksoniÄ™ i FryzjÄ™ od pÃ³Å‚nocy, a na terenie PoÅ‚abia doszÅ‚o w 983 roku do
najwiÄ™kszego powstania plemion sÅ‚owiaÅ„skich, nawet ksiÄ…Å¼Ä™ ObodrytÃ³w MÅ›ciwoj, ktÃ³ry przedtem daÅ‚ Ottonowi na nieudanÄ… wyprawÄ™
1000 swoich rycerzy, zdobyÅ‚ i zniszczyÅ‚ w powstaÅ„czym szale Hamburg.

Dlaczego cesarz, wojownik doÅ›wiadczony w wielu bitwach i kampaniach, rzuciÅ‚ caÅ‚Ä… swÄ… ciÄ™Å¼kozbrojnÄ… konnicÄ™ do decydujÄ…cego o
wszystkim ataku - kto i dlaczego zataiÅ‚ przed nim ukrytÄ… rezerwÄ™ jazdy muzuÅ‚maÅ„skiej? Jakie plany i zamiary miaÅ‚ Otto II naprawdÄ™, organizujÄ…c
i przeprowadzajÄ…c wielkÄ… kampaniÄ™ militarnÄ… na tereny naleÅ¼Ä…ce nominalnie do cesarstwa Bizantyjskiego? KsiÄ…Å¼ka analizuje teksty kronik i
ÅºrÃ³deÅ‚ Å‚aciÅ„skich, bizantyjskich i arabskich.
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