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STOSUNEK WROCŁAWIA DO KRUCJAT ANTYTURECKICH 

W LATACH 1453-1529 

Wieści o podbojach tureckich docierały do stolicy Śląska dość szybko. 
Było to efektem z jednej str,ony przynależności Wrocławia do państwa, 
które w omawianym okresie znalazło się w niebezpiecznej bliskości 
Porty, z drugiej zaś gorliwości papieży i ich legatów, po upadku Kon
stantynopola robiących wszystko, by pobudzić cały świat chrześcijań
ski do wspólnej krucjaty antytureckiej. Reakcja rajców wrocławskich 
i mieszczan, a także zarządców diecezji na owe rozliczne w tym czasie 
inicjatywy Rzymu nie doczekała się jak dotąd całościowej analizy. Tyl
ko cenna praca H. Wendta dotyka części interesujących nas zagadnień 1

. 

Sprawy tureckie nie stanowiły nigdy sedna polityki zewnętrznej 
Wrocławia, niemniej jednak podjęcie zasygnalizowanej tematyki wy
daje się celowe z tego przede wszystkim względu, że w21bogaca naszą 
wiedzę o dyplomacji wrocławskiej w ciekawym okresie między upad
kiem Konstantynopola a pierwszym oblężeniem Wiednia. Stosunek do 
krucjat był probierzem dojrzałości tej dyplomacji. Miasto bowiem na 
przestrzeni połowy omawianych lat, zajęte bez reszty walką z Jerzym 
z Podiebradu, a potem sprawami sukcesji czeskiej, nie mogło sobie po
zwolić na ostentacyjne lekceważenie inicjatyw papieskich, by nie utra
cić poparcia Rzymu przy rozwiązywaniu węzłowych problemów swej 
polityki zewnętrznej. 

Wieść o upadku Konstantynopola (29 V 1453 r.) mogła dotrzeć do 
Wrocławia nie wcześniej niż z początkiem lipca; mogła, bo źródła nie 
odnotowały zarówno tego faktu, jak i wrażenia, jakie w mieście wywołał. 
Brak taikże informacji o nadejściu bulli -krzyżowych papieży Mikołaja V 
z 30 IX 1453 r. oraz Kaliksta III z 15 V 1455 r. Jest wszakże pewne, że 
choć przyznawały one krzyżowcom odpusty i zapewniały wiele łask 
duchowych, nie spotkały się z żadnym oddźwiękiem w społeczności wroc
ławskiej. Jak się zdaje, nie ,bez znaczenia był tu fakt zaangażowania się 
rajców, kanoników i biskupa w spór z Władysławem Pogrobowcem 

1 H. w e n d t, Schlesien und der Orient, Wrocław 1916. 
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o miejsce złożenia hołdu. A ponadto godzi się zauważyć, że bulla wrześ
niowa nie poruszyła i monarchów europejskich, realizacja zaś majowej
napotkała wiele przeciwności i niechęci z ich strony.

Dopiero w końcu lipca 1456 r., czyli półtora roku po wyciszeniu kon
fliktu z Pragą, ,vrocławianie po raz pierwszy w swej historii żywo za
reagowali na wieść o organizującej się krucjacie. W tym bowiem czasie 
na wrocławski ratusz dotarł osobisty list Władysława Pogrobowca z dnia 
25 lipca, nawołujący mieszczan do udziału w wyprawie przeciw Turkom 
oblegającym Belgrad 2. Efekt ogłoszonej z ambon wrocławskich kościo
łów korespondencji królewskiej był szokujący: 800 młodzieńców i męż
czyzn (wśród nich wielu ojców rodzin) przyjęło krzyż, czyli tylu, ilu w są
siednim Królestwie Polskim (!). Całe miasto odprowadziło ich w uro
czystej procesji do swoich bram, a rajcy zabezpieczyli im prowiant na 
drogę i środki lokomocji 3

• 

Szukając uwarunkowań tak pozytywnego ustosunkowania się wroc
ławian do krucjaty wyeksponować należy w pienvszej kolejności rolę 
Jana Kapistrana. Wraz z kardynałem Juanem de Carvajal wziął on na 
siebie cały ciężar głoszenia krucjaty i stał się jej ideowym przywódcą. 
Fakt, iż w czasie swego dwukrotnego pobytu we Wrocławiu (13 II -
31 VIII 1453 r. i 29 V - VII 1454 r.) uzyskał zaufanie i wyjątkową 
sympatię jego mieszkańców (już 6 lat po jego śmierci zabiegać będą 
w Rzymie o kanonizację), miał dla interesującej nas kwestii kluczowe 
znaczenie. Dlatego też nieprzypadkowo rozdawnictwo krzyży miało 
miejsce w kościele św. Bernardyna, dopiero co wzniesionym dzięki za
biegom Kapistrana '. 

Niepodobna jednak przeoczyc 1 tego, że Władysław Pogrobowiec, 
chcąc uniknąć losu swego poprzednika na tronie węgierskim, Władysła
wa Warneńczyka, zrobił wszystko, by swoich poddanych pobudzić do 
udziału w krucjacie. W tym celu do Wrocławia wysłał namiestnika 

2 Król obiecywał 11 florenów węgierskich tygodniowo żołdu dla kawalerzystów,

a 13 groszy dla piechoty. List monarchy zacytował w całości P. Es c he n 1 o e r, 

Historia Wratislaviensis (Scriptores rerum Silesiacarum, t. VII, wyd. H. Markgraf, 

Wrocław 1872, s. 10 n.); t e  n ż e, Geschichten der Stadt Breslau, t. I, wyd. J. G. 

Kunisch, Wrocław 1827-1828, s. 27. 

3 Es c he n I o e r, Historia ... , s. 11; t e  n ż e, Geschichten ... , t .  I, s. 28. O udziale 

Polaków zob. J. Dl u g o  s z, Historiae Polonicae libri XII (Opera omnia, t. V, 

wyd. A. Przezdziecki, Kraków 1863, s. 223-226). 

' Es c he n 1 o e r, Historia ... , s. 5, 10 n. List z 15 VII 1462 r. do papieża z prośbą 

o kanonizację Kapistrana - Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter Georgs

von Podiebrad (Script. rer. Siles., 8-9, wyd. H. Markgraf, Wrocław 1873-1874,

nr 100). Syntetyczne prace o Kapistranie: L. Lu s z c z e k, De sermonibus s. Joannis

a Capistrano, Romae 1961; J. H o  f e  r, Johannes von Capestrano, Innsbruck -

Wien - Miinchen 1936; E. J aco b, Johannes von Capistrano, Wrocław 19(\3 (tu wy

dane drukiem rękopisy znajdujące się w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego,

zawierające wrocławskie wystąpienia Kapistrana).
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Śląska Henryka z Rozmberka, chyba nie tylko dla udzielenia rajcom 
dalszych informacji o zamysłach monarszych 5_ Trudno także nie zauwa
żyć, że cytowany list królewski w sposób bardzo plastyczny przedsta
wił grozę niebezpieczeństwa tureckiego, a więc i informacje źródłowe 
o łzach, które korespondencja wycisnęła z oczu wrocławian, nie muszą
grzeszyć przesadą. Rzecz charakterystyczna, król nie zacytował w swo
im liście bulli krzyżowych, nie wspominał wcale o odpustach przysługu
jących krzyżowcom idącym pod Belgrad. Nie omieszkał natomiast wy
eksponować zysków materialnych, które staną się ich udziałem. Reszty
dopełnili kaznodzieje wrocławscy stanowiący zwartą i zorganizowaną
grupę, będącą pod urokiem i wpływami Kapistrana 6• To oni właśnie
z woli rajców ogłosili list królewski z ambon. A że już wcześniej do
wiedli, iż umieją trafić do uczuć swoich słuchaczy i pobudzić ich do
działania, niepodobna wątpić w skuteczność ich poczynań - także i tym
razem.

Tuż po wyruszeniu krzyżowców w drogę nadszedł do Wrocławia list 
Władysława Pogrobowca noszący datę 5 sierpnia, a zawierający infor
mację o odparciu Turków spod Belgradu. Monarcha nie omieszkał do
łączyć doń relacji bohatera tych zmagań, Jana Hunyadiego Korwina 7

. 

Wrocławski pisarz miejski Piotr Eschenloer odnotował, iż wiadomość 
ta została przyjęta z wie}ką radością: odezwały się dzwony wszystkich 
wrocławskich kościołów, odprawiono nabożeństwa dziękczynne 8• Krzy
żowcy, którzy dotarli tylko do Wiednia, tam bowiem zastała ich wieść 
o z,wycięstwie belgradzkim, powrócili do stolicy Śląska w listopadzie.
Trudno powiedzieć, z jakim spotkali się przyjęciem, skoro wyprzedziła
ich wieść o śmierci Jana Hunyadiego i Jana Kapistrana.

Trzy lata później, już za pontyfikatu Piusa II - jednego z najener
giczniejszych organizatorów i propagatorów walk z Turkami - sprawa 
krucjaty stała się znów aktualna 9. Tym razem jednak wyzwoliła ona we 
wrocławianach uczucia wrogości. Źródłem nie tajonej niechęci wobec 
zamysłów papieskich była sytuacja polityczna miasta. Wrocław bowiem 
odmawiał złożenia hołdu nowemu królowi Jerzemu z Podiebradu, eks-

5 Esc he n 1 o er, Geschichten ... , t. I, s. 27 n.; t e  n że, Historia ... , s. 10 n .  
e Esc h e n  1 o er, Historia ... , s. 11; zob. t a kże J. D rab i n a ,  Ośrodki kazno

dziejskie Wrocławia jako centra walki z Jerzym z Podiebradu (Acta Univ. Wra tisl., 
nr 70, Histo ria XIV, W rocław 1968, s. 129-145). 

•
7 Esc he n 1 o er, Historia ... , s. 12; t e  n ż e, Geschichten ... , t. I, s. 32 n. Naj

nowsza praca o bitw ie pod Belg radem: F. Bab i n g er, Der Quellenwert der Berichte 

iiber den Entsatz von Belgrad am 21/22. Juli 1456, Milnchen 1957. 
s Esc h e n  1 o er, Geschichten ... , t. I, s. 33.

o Najnowsze prac e na tema t polityki antytureckiej Piu sa II: L. Cr i be 11 i, De

el:peditione Pii II papae ad versus Turcos, Bol o gna 1942; E. H o c k s ,  Pius II und der 

Halbmond, Fr eiburg in Br. 1942; F. Bab i n g er, Papa Pio II. Atti del Convegno 

per il Quinto Centenario della Morte, wyd. D. Maff ei , Siena 1968, s. 11-13. 
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ponując jako przyczynę jego husyckie przekonania 10. Tymczasem w po
łowie marca 1459 r., czyli w dwunastym miesiącu owych heroicznych 
zmagań, tenże monarcha przesłał wrocławskim rajcom kopię listu adre
sowanego doń przez Piusa II, który zaprosił go do udziału w krucjacie 
antytureckiej, a wcześniej na kongres mantuański. Papież nazywał czes
kiego króla swoim umiłowanym synem 11. 

Nie wspominając tu o zrozumiałym szoku, jakiego doznała wrocław
ska opinia publiczna, warto zauważyć, że ci sami kaznodzieje, którzy 
przed kilku laty tak skutecznie pobudzili mieszczan do udziału w kruc
jacie, teraz ogłosili z ambon, że papież został oszukany, a jego listy 
sfałszowane 12. Od tej też pory rajcy wspierani przez kapitułę święto
jańską robili wszystko, by przekonać Rzym, że wciągnięcie króla hu
syty pod sztandary krucjaty jest tragicznym nieporozumieniem 13

. 

Tymczasem z końcem lipca zarządców Wrocławia czekała jeszcze 
większa niespodzianka: Pius II, rozgoryczony niemożnością otwarcia z racji 
braku uczestników zjazdu mantuańskiego, zawierzywszy listom Jerzego 
z Podiebradu tłumaczącego swą absencję kłopotami z nieposłusz
nymi poddanymi, już 9 dni po upływie terminu otwarcia kongresu wy
stosował kategoryczne pismo do wszystkich Slązaków, oskarżając ich 
o torpedowanie krucjaty antytureckiej i szkodzenie przez to interesom
całego chrześcijaństwa; Turcy bowiem - ostrzegał papież - korzysta
jąc z antagonizmów istniejących w łonie wspólnoty chrześcijańskich na
rodów nie zaniedbają rozszerzyć swych granic. Postulował więc wysłanie
przedstawicieli .Wrocławia na kongres mantuański, którego otwarcie od
łożył na wrzesień, zapraszając nań ponownie przedstawicieli Jerzego
z Podiebradu, by tu z okazji omawiania sprawy tureckiej zapośredniczyć
ugodę między wrocławianami a Pragą a. Nie od rzeczy będzie tu dodać,
że czeski monarcha wcześniej zasygnalizował papieżowi, że nie weźmie
udziału w krucjacie dopóty, dopóki Sląsk nie zrezygnuje z oporu i nie
złoży mu hołdu.

10 Ideologic zną podbudowę opom przeciw Jer zemu dal były rektor krakowskiej

wszechnicy, kanonik katedry wrocławskiej dr Mikołaj Tempelfeld. Napisał tr zy trak

taty na ten temat . Najobszerniejszy: Ad questionem qua queritur Utrum salva 

consciencia in regno Bohemie heresi et scismate infecto dari potest obediencia regi 

eiusdem condicione electo, znajduje się w BUWr., rkp. IQ 90, k. ll-175v. Po zostałe 

rlq>.: BJ, nr 423, k. 253-259, 289-289v; BUWr., IQ 155, k. 243-253v; B 1905, 

k. 698-790. Pierwszy raz argumentu religijnego w oporze przeciw Jerzemu użyli

dwaj posłowie śląscy wysłani 20 I 1459 r. do papieża - Politische Correspondenz ... ,

nr 15, 19.
11 Esc he n 1 o e r, Geschichten ... , t. I, s. 77. 
12 Tamże, t. I, s. 77 n.

13 Tamże, t. I, s. 78 n.; Politische Correspondenz ... , nr 20. 
1' Esc h e  n 1 o e r, Geschichten ... , t. I, s. 87; t e  n ż e, Historia ... , s. 46 (dla po

równania: list papieski do króla Jerzego, tamże, s. 47). 
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Jak się zdaje, dopier,o wtedy, w lecie 1459 r., wrocławscy rajcy wy

zbyli się mrzonek, iż Pius II zrezygnuje z ogólnochrześcijańskiej kruc
jaty antytureckiej - wiodącej idei swego pontyfikatu - bądź zorga
nizuje ją bez udziału króla czeskiego. Z tego - jak sądzić można -
przede wszystkim powodu czterech prokuratorów miasta Wrocławia, Mi
kołaj Kreul, Henryk Senftleben, Paweł Legendorf i Andrzej Lumpe, 
uczestniczyło w sławnym kongresie mantuańskim, obradującym nad spo
sobami realizacji wielkich zamierzeń papieskich 1s. 

Fragmentaryczność zachowanych przekazów z ich pobytu w Mantui 
nie pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy wzięli udział rw debatach na 
temat samej krucjaty antytureckiej 16. Czasu bowiem po temu mieli aż 
nadto, skoro monarcha czeski i tym razem nie przysłał sweg,o poselstwa. 
Wydaje się jednak, że o Wrocławiu mówiło się na kongresie (otwartym 
ostatecznie 21 VI 1459 r.) o tyle tylko, o ile zmierzało to do wyjaśnienia 
przyczyn absencji Jerzego z Podiebradu, który - oo warte uwypukle
nia - ,według papieskich planów miał ibyć jednym z przywódców kruc
jaty. 

Jak bardzo Piusowi II zależało na uczestnictwie monarchy czeskiego 
w tym przedsięwzięciu, przekonali się wrocławianie 13 XI 1459 r., już 
podczas pierwszego przemówienia Hier,onima Lando, który wraz z Fran
ciszkiem z Toledo jako reprezentanci Stolicy Apostolskiej przybyli dwa 
dni wcześniej do stolicy Śląska, :by położyć kres nieporozumieniom mię
dzy miastem a Jerzym z Podiebradu. Pochwały pod adresem króla prze
platały się w wystąpieniu legata z wyrazami dezaprobaty dla postawy 
Wrocławia, która zdaniem Hieronima przynosi ujmę całemu chrześci
jaństwu. Problem organizowanej krucjaty antytureckiej wypełnił bez 
reszty bardzo długą wypowiedź legata, spychając na margines kwestię 
przyczyn konfliktu Wrocławia z Pragą, nie bez aluzji o bagatelności tej 
sprawy wobec wielkich inicjatyw Stolicy AipostolS:kiej 11. 

Trudno ·więc się dziwić, że rajcy po długotrwałych konsultacjach ze 
wszystkimi siłami politycznymi miasta w odpowiedzi celowo zbyli mil
czeniem problematykę turecką, a wyeksponowali antagonizm z królem 
jako rzecz dla wrocławian najistotniejszą 18. Jaki był u schyłku 1459 r. 
stosunek 35 ambon wrocławskich do krucjat antytureckich, można mieć 
wyobrażenie na podstawie lektury pisma polemicznego Bartłomieja 
Tempelfelda, jednego z przywódców kaznodziejów wrocławskich. Stwier-

15 Listy uwierzytelniające dla prokuratoró"\V (Politische Correspondenz ... , nr 25 A,
B, C, D). J. Dr a b  i n a, Prokuratorzy miasta Vlroclawia na papieskim dworze 
w drugiej połowie XV w. (Ślą ski Kwart. Hist. Sobótka, XXXI, 1977, s. 289-305).

16 Zacho"1ał się tylko jeden list A. Lumpego z Mantui z 19 IX 1459 r. do kapi

tuły i rady, Politische Correspondenz ... , nr 28.
17 Pier"\Vsze przemówienie legata H. Lando wygłoszone w sali ratuszowej za

cytował w całości Esc he n 1 o e r, Historia ... , s. 66-71; t e  n że, Geschichten ... , t. I,

s. 120-125.
1s Odpo"1iedź rajców, Esc h e  n 1 o er, Geschichten ... , t. I, s. 128-134.
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dziwszy, że nie wypada wciągać w szeregi krzyżowców heretyków, po
stawił, w nim legatowi retoryczne pytanie: ,,Czy Bóg da zwycięstwo 
krucjacie, jeśli będzie w niej uczestniczyć król uzurpator wraz z ka
cerzami?" 19 

Nie rozpisując się tu o przygotowaniach podjętych we wrocławskich 
cechach do zbrojnego wystąpienia przeciw legatom ani o nieprzejedna
nym stanowisku Hieronima Lando, który ,gotów był uwięzić czołowych 
kaznodziejów, a na miasto w wypadku dalszego trwania w oporze wobec 
Pragi rzucić interdykt, nie sposó'b nie podkreślić faktu, że schyłek 
1459 r. wywołał w stolicy Śląska nie spotykaną dotąd falę niechęci do 
polityki Rzymu, a do krucjat antytureckich w szczególności 20. Niechęć 
do tych ostatnich, mimo znacznej poprawy stosunków ze Stolicą Apo
stolską, nie zniknie do końca pontyfikatu Piusa II. 

Tej sytuacji nie zmienił nawet trzyletni rozejm Wrocławia z Pragą 
z 13 I 1460 r. ani odpusty, którymi papież hojnie obdarował wrocławian 
na bardzo dogodnych warunkach materialnych dla miasta. Już w maju 
1460 r. mieszkańcy stolicy Śląska zmusili głosiciela krucjaty antyturec
kiej legata Gabriela z Werony do zaniechania swej misji na terenie 
miasta, żądając odeń ogłoszenia w pierwszej kolejności krucjaty przeciw 
czeskim kacerzom 21. 

Dwa miesiące później bez entuzjazmu korzystali z jednorazowego od
pustu świętojańskiego naznaczonego na dzień ścięcia patrona Wrocła
wia (29 sierpnia) z tego przede wszystkim powodu, że 2;3 wpływów od
pustowych musiało być ,odprowadzonych do Kamery apostolskiej na 
potrzeby wojny z Turkami22 . We wrześniu natomiast, mimo papieskiego 
zaproszenia, rajcy nie wysłali poselstwa na zjazd wiedeński mający sta
nowić kontynuację kongresu mantuańskiego. Usprawiedliwienie absencji 
zbyt późnym otrzymaniem zaproszenia nie wydaje się wiarogodne 23_ 

Warto na kanwie tej sprawy zauważyć, że miesiąc wcześniej do Wiednia 
z ramienia tejże rady ochoczo posłowali Piotr Eschenloer i Mikołaj Kreul 
dla załatwienia odpustu dla miasta wyjątkowo korzystnego. 

10 Oratio quam fecit quidam notabilis predicator ad S. Etisabeth nomine Bartho

lomeus, BUWr., rkp. B 1911, k. 340-355; Die Streischrift des Predigers Bartholomeus, 

wyd. R. Koebner w pracy Der Widerstand Breslaus gegen Georg von Podiebrad, 

Wrocław 1916, Beilage V, s. 165-170. 
20 E s c  h e n  1 o e r, Geschichten ... , t. I, s. 126 nn.; t e  n że, Historia ... , s. 87 n. 
21 Es c h e n  1 o e r, Geschichten ... , t. I, s. 170. 

n Politische Correspondenz ... , nr 38 A, 44; E. L a s ko w s k i, Der Breslauer 

St. Johannes-Ablass 1460-1471 (Zeitschrift des Vereins filr Geschichte Schlesiens, 

dalej cyt. ZfGS, 60, 1926, s. 18-51). W pierwszej wersji wszystkie wpływy od

pustowe miały być przeznaczone na walki z Turkami. Tylko zapobiegliwości legata 

Franciszka z Toledo mogli wrocławianie zawdzięczać późniejszą korzystną mody

fikację. 
23 Zaproszenie nosiło datę 6 VII 1460, Politische Correspondenz ... , nr 41, 48. 



Wrocła\V a krucjaty antytureckie 1453-1529 7 

Następne lata niczego w tym względzie nie skorygowały. Wręcz prze

ciwnie, oficjalne przyznanie się Jerzego z Podiebradu do husytyzmu 
przysporzyło wrncławianom argumentów do upominania się w Rzymie 
o wyklęcie monarchy. W tej sytuacji Pius II drażnił wrocławian nie
tylko odwoływaniem z miasta legatów dla wysyłania ich w inne regiony
Europy w celu głoszenia krucjaty antytureckiej, ale i ufnością, z jaką
cdnosił się do wszystkich zapewnień króla Jerzego o chęci poprawienia
stosunków z Rzymem, oraz - co z tym związane - niestrudzonymi
wysiłkami dla wciągnięcia czeskiego władcy w szeregi krzyżowców 24

. 

Sytuację w tym względzie w latach 1461-1464 można w sposób la
pidarny scharakteryzować następująco: Pius II resztką swych dogasa
jących sił montował krucjatę antyturecką, a Wrocław z coraz większą 
determinacją głosił konieczność jak najrychlejszego roziprawienia się 
z królem 25

. Do najsilniejszego zderzenia się tych dwóch tendencji doszło 
podczas marcowej audiencji udzielonej wrocławskiemu prokuratorowi 
Fabianowi Hanko w 1464 r. w Sienie. 

Papież mówił wówczas o konieczności jak najrychlejszego uformo
wania zastępu krzyżowców do walk z Turkami, prokurator zaś o nje 
cierpiącej zwłoki krucjacie przeciw Jerzemu z Podiebradu, przekonując 
swego rozmówcę o większym zagrożeniu chrześcijaństwa z tej właśnie 
strony. Rozmowa miała tak dramatyczny przebieg, że Hanko nazajutrz 
prosił kardynała Juana de Carvajal o wytłumaczenie papieżowi, że nie
obecność wrocławian w formującej się krucjacie nie jest przejawem 
złej woli, lecz skutkiem złej sytuacji politycznej miasta 2s.

W czerwcu 1464 r. zarządcy Wrocławia odnieśli chwilowy sukces: 
papież tuż przed wyruszeniem na punkt zborny krucjaty antytureckiej, 
poirytowany absencją króla czeskiego, ogłosił wszczęcie przeciw niemu 
procesu o herezję 27_ Ale dwa miesiące później śmierć Piusa II poło
żyła kres tej inicjatywie. 

24 Trzy razy \Vrocła\Vianie myśleli, że zbliżenie między Pragą a Rzymem stanie 

się faktem - \V początku marca 1462 r., gdy Jerzy \Vyslal posló\V do papieża, \V le

cie 1463 r. i \V mavcu 1464 r., gdy czeski król prosił Piusa II o przysłanie legata -

zob. J. D rab i n a, Kontakty Wrocławia z Piusem II i kurią rzymską w l. 1458-

1464 (K\Vartalnik Historyczny, 83, 1976, s. 513-530). Najno\Vsze prace o całokształcie 

kontaktó\V między Wrocła\Viem a Pragą \V tym okresie: A. A. St r n a d, Die 

Breslauer Bilrgerschaft und das Konigtum Georg Podebrads (Zeitschrift fi:ir Ostfor

schung, 14, 1965, s. 401-435, 601-640); R. H a  e h  n e 1, Die Auflosung der romisch

-universalistischer Kirchenanschauung in Schlesien im Kampf Breslaus gegen Po

diebrad, Wrocla\V 194(.), 
25 Już 24 V 1463 r., czyli \V okresie gorączko\Vych zabiegów Piusa II \Vokól 

krucjaty przeci\V Turkom, wrocławska rada i kapituła katedralna prosiły papieża 

o przysłanie do miasta legata a latere \VJPOSażonego \V pelnomocnict\Va głoszenia

krucjaty przeci\V Jerzemu z moŻli\VOŚcią zyskania odpustó\V dla jej uczestników -

Politische Correspondenz ... , nr 159.

�6 Tamże, nr 233 B. 
21 Tamże, nr 253, 254.
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Jego następca, wenecjanin Paweł II (1464--1471), podjął co prawda 

ideę swego poprzednika, nie był jednak skory do konkretnych w tym 
względzie działań, choć po dalszych podbojach Mahometa II (1451-1481) 
ojczysta ziemia papieża nie mogła się czuć bezpieczna, a interesy We
necji były coraz ,bardziej zagrożone. Niemniej jednak wrocławianie co
raz bardziej zacietrzewieni w walce z Jerzym z Podiebradu reagowali 
alergicznie na każdą nawet najmniejszą aluzję o konieczności zorgani
zowania krucjaty antytureckiej, widząc w niej przeszkodę do rychłego 
zakończenia procesu przeciw królowi 2s. Szczególnie po jego wyklęciu 
(24 XII 1466), zawiedzeni, że Rzym zwleka z ogłoszeniem przeciw niemu 
krucjaty, przekonywali papieża, że zorganizowanie wyprawy przeciw 
wyklętemu monarsze dla pozbawienia go tronu jest zadaniem pilniej
szym od krucjaty antytureckiej 29. 

Z chwilą wejścia pod berło Macieja Korwina (1469 r.) problematyka 
krucjat antytureckich stała się dla wrocławian znacznie aktualniejsza. 
Ambitny i energiczny król Węgier, od maja 1469 r. noszący także koronę 
czeską, syn uczestnika bitwy pod Warną i zwycięzcy spod Belgradu, 
władca obszarów, przeciw którym Porta kierowała swe główne uderze
nia, uwikłany bowiem ,był w nieprzerwane pasmo konfliktów z Turka
mi, co Rzym śledził z napiętą uwagą. 

W owym okresie wrocławianie wyjątkowo dobrze orientowali się 
w aktualiach pr-0blematyki tureckiej. Było to zasługą w pierwszym 
rzędzie Macieja Korwina, który poprzez przedstawienie (nie bez ten
dencyjnej przesady) trudności i sukcesów w wyprawach przeciw Porcie 
chciał nadać rozgłos swym poczynaniom, a przez to zyskać wsparcie 
gorliwego orędownika krucjaty antytureckiej, genueńczyka Sykstusa IV 
(1471-1484), nie tyle w wojnach na południowych granicach swego 
państwa, lecz w zmaganiach z Jagiellonami o trwałe władanie w Cze
chach. 

Bieżące informacje o stanie spraw tureckich napływały szerokim 
strumieniem i do stolicy Śląska za pośrednictwem licznych posłów 
i agentów rezydujących bądź to przy kurii królewskiej w Ołomuńcu, 
bądź biorących udział w rozlicznych zjazdach - często z udziałem mo-

28 Do przesilenia z tego powodu doszło przede wszystkim na początku 1465 r., 

kiedy to długo wyczekiwany legat Rudolf z Ri.idesheim zamiast do Wrocławia po

dążył z woli papieża do Wiednia dla pertraktacji z Jerzym z Podiebradu pod 

auspicjami cesarza. Jeszcze większe oburzenie wywołał list papieski odwołujący 

tegoż legata z Wrocławia - już po jego przyjeździe. Lektura listu kapituły i rady 

do papieża z 22 I 1466 r. w tej sprawie daje możliwość zmierzenia temperatury na

strojów w mieście - tamże,nr 315, 276, 280, 298, 310. 

29 Najbardziej wymowny jest w tym względzie list kapituły, rajców, ducho

wieństwa i gminy wrocławskiej do papieża, a także 'do kardynałów Bessariona 

i Carvajala z 17 IV 1467 r., podkreślający, iż najpierw trzeba pokonać heretyków, 

a potem zgodnie wyruszyć przeciw Turkom - tamże, nr 358. 
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narchy - dla rozwiązania kwestii sukcesji czeskiej po śmierci Jerzego 

z Podiebradu so. Często wieści na ten temat docierały drogami pośred

nimi st. 

Analiza źródeł zdaje się wskazywać, źe wrocławianie najlepiej zorien

towani byli w przebiegu wojen z Turkami lat siedemdziesiątych XV w., 

a więc w walkach nad Sawą u schyłku 1474 r. 32, w niosącym spusto

szenie pochodzie wojsk tureckich przez Chorwację we wrześniu 1475 r. 33, 

w dramatycznej walce o twierdzę Sabacz w lutym 1476 r. 34 i w jesien

nym pochodzie Turków w kierunku Wenecji w roku następnym 35. 

Złożyło się na to szereg czynników: wyjątkowa dramaturgia wypad

ków na Bałkanach w tym właśnie czasie; prawie półroczny (14 IX 1474 -

3 III 1475) pobyt Macieja Korwina we Wrocławiu, podczas którego ka

zał rozgłosić ze wszystkich ambon wieści o triumfach jego wojsk nad 

Portą; udział rycerzy śląskich w walkach z Turkami. Godzi się odnoto

wać przy tej okazji, że niemałe wrażenie wywołała w mieście wieść 

o śmierci podczas oblężenia twierdzy Sabacz (listopad 1475 r.) rycerza

Franciszka Haga, który 6 lat wcześniej znajdował się w świcie przy-

ao Najwięcej informacji dostarczył na pe-w-no Rudolf z Rildesheim, który jako 
legat papieski i biskup wrocławski uczestniczył -w-e -w-szystkich zjazdach z udziałem 

nie tylko króla Macieja, ale i innych legató-w-, gdzie często -w-racała sprawa -w-spólnej 
k·rucjaty antytureckiej po próbach przez-w-yciężenia -w-alk o koronę czeską po śmier
ci Jerzego z Podiebradu - zob. Politische correspondenz Breslaus im Zeitalter des 

Konigs Matthias Corvinus (dalej cyto-w-ane skróto-w-o PCM) (Script. rer. Siles., 13-14, 

Wrocław 1892-1893, nr 229, 238). Wiele informacji o spra-w-ach tureckich przekazał 
także rajca Lukasz Eisenreich, uczestnik wszystkich co -w-ażniejszych zjazdów na 
temat sukcesji czeskiej, często odwiedzający w mlsjach dyplomatycznych Węgry, 
tamże, nr 87, 242, 324 k, 313. Podobną rolę mógł odegrać -w-ysługujący się Korwinowi, 

wrocła-w-ski rajca Heinz Dompnig, bardzo często nawiedzający Budę i zjazdy orga

nizowane przez monarchę - tamże, nr 59, a także rajcy Wilkie Berlin, Kacper 

Kober i Jan Haunold z racji -w-ystępowania w charakterze posłów na niektórych 
zjazdach, choć źródła nie wspominają, by byli przekazicielami informacji o woj
nach antytureckich, z -w-yjątkiem jednorazowej korespondencji J. Haunolda, tamże, 
nr 242. Jest pewne natomiast, iż niemało informacji na ten temat przekazali do 

s-w-ych mocodawców poseł Jakub Warrus, tamże, nr 274, 290, oraz stały agent 

Wrocławia 'W' Ołomuńcu Otton Rampsperger, tamże, nr 129, 132. Jak się zdaje, także
pisarz miejski Piotr Eschenloer z racji sporadycznego posłowania na niektóre zjazdy 
mógł być przekazicielem tych treści, tamże, nr 59. 

81 źródła pot'W'ierdzają przekazywanie informacji o spra-w-ach tureckich na 

$ląsk, a szczególnie do Wrocla-w-ia, przez namiestnika Korwina Jerzego Steina 
i starostę księstwa wrocławskiego Stefana Zapolyę, legata Hieronima Lando i elek
tora saskiego, a także arcybiskupa gnieźnieńskiego, tamże, nr 177, 324 k, 370, 395, 
49, 104. 

82 Wrocla-w-ianie otrzymali 'W'iadomości wówczas z pierwszej ręki, król bowiem 
przebywał w mieście, tamże, nr 217, 229; N. P o  1, Jahrbilcher de,· Stadt Breslau„ 

t. II, -w-yd. J. G. Bilsching, Wrocław 1813, s. 109.

33 E s c h e n 1 o e r, Geschichten ... , t. II, s. 337; PCM, nr 238, 242.
34 Es c h e  n 1 o e r, Geschichten ... , t. II, s. 338; PCM, nr 243, 324 h. 
a:; Es c h e  n 1 o e r, Geschichten ... , t. II, s. 372; PCM, nr 324 k. 
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bocznej króla Macieja w czasie jego pobytu we Wrocławiu (został wów
czas przez rajców obdarowany) 38, oraz. wzięcie do niewoli tureckiej
wrocławskiego kupca Leonarda Tapa w jesieni 1477 r., jadącego do We
necji z pokaźną sumą 2500 węgierskich dukatów 37. 

W tym właśnie okresie Wrocław odwiedziło kilku legatów apostol
skich: kardynał Marek Barbo, bratanek Pawła II, przebywał tu od 21 XI 
1472 r. do 21 I 1473 r. 38, wspomniany bernardyn Gabriel z Werony -
najprawdopodobniej między wrześniem 1474 r. a marcem 1475 r. 39, 

proboszcz wenecki dr Baltazar z Piscii - od maja 1477 (z przerwami) 
do stycznia 1478 r. 40, a biskup Rudolf z Riidesheim, który po przyw
dzianiu mitry wrocławskiej (1468 r.) nie utracił mandatu legata, do koń
ca swego życia (1482 r.) 41. Wszyscy oni na mocy bulli Sykstusa IV i je
go szczegółowych instrukcji pracowali nad wyciszeniem antagonizmów 
między Budą a Pragą i Krakowem o sukcesję czeską, by w ten sposób 
ułatwić Korwinowi skoncentrowanie się na walce z Turkami. Podkreślić 
przy tym należy, że papież darzył węgierskiego króla sympatią i wy
jątkowym zaufaniem, widząc w nim przywódcę krucjaty antytureckiej. 

Tymczasem ani rajcy, ani zarządcy dziecezji wrocławskiej nie mieli 
powodów do entuzjazmowania się władaniem króla Macieja na Śląsku. 
Dość powiedzieć, że już dwa lata po złożeniu mu hołdu rozważali pro
jekt biskupa wrocławskiego przejścia pod berło Jagiellonów. Jest nie
podobieństwem, by fakty owe nie pozostały bez �ływu na emocjonal
ny stosunek wrocławian do polityki Stolicy Apostolskiej, a w szczegól
ności do krucjat antytureckich tamtej doby, -nad których organizacją 
pracowali legaci w łączności z utrwalaniem panowania Korwina na 
Śląsku. 

Te negatywne odczucia ugruntowywał na pewno król Maciej, powo
łując się przy każdej okazji na swe zaangażowanie i sukcesy w wojnie 
z Portą, szczególnie zaś przy nakładaniu na swych śląskich poddanych 

:,e P o  1, op. cit., t. II, s. 111. 
a1 Es c h e n  l o e r, Geschichten ... , t. II, s. 372.
3s Tamże, t. II, s. 271 n.; Aufzeichnungen des Breslauer Domherrn St. Sauer

ii.ber die Bischofe R. v. Rii.desheim und J. Roth, wyd. H. Hoffmann, K. Engelbert 

(Archiv fur Schlesische Kirchengeschichte, 13, 1955, s. 86). Po op,uszczeniu Wrocławia 

legat przebywał w Nysie do 25 kwietnia, najpewniej na probostwie swego przyja

ciela, wrocławskiego kanonika Jana Paszkowicza, dla kontynuacji debat o sukcesji 

czeskiej. 
39 Es c h e  n l o e r, Geschichten ... , t. II, s. 318; Aufzeichnungen ... , s. 87. Potem

rajcy wielokrotnie utrzymywali z nim kontakty, gdy jeszcze bardziej zbliżył się do 

króla Macieja. 
40 E s c h e n  l o e r, Geschichten ... , t. II, s. 373; Politische Correspondenz ... , nr 305;

Aufzeichnungen ... , s. 88; P ol, op. cit., t. II, s. 117. Jeśli podczas wcześniejszych po

bytów tegoż legata stosunki z wrocławianami układały się dobrze, teraz ułożyły się 

fatalnie. 
�1 Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. II, wyd. A. Theiner, Romae 

1861, nr 185. 
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wysokich podatków i nadzwyczajnych danin, od których nie zwykł 
zwalniać nawet cieszącego się immunitetami wrocławskiego duchowień
stwa. Z tego powodu w 1489 r. altarzyści dwóch największych kościołów 
wrocławskich, Św. Elżbiety i Św. Magdaleny, wspierani przez mansjo
narzy i wikariuszy katedralnych, nie bez wiedzy kapituły świętojań
skiej, zaapelowali do Rzymu przeciw obowiązkowi płacenia 500/o podatku 
od zysku z odkupu czynszów. 

Jednakże Innocenty VIII (1484-1492), z talkim samym zaangażowa
niem pracujący nad organizacją wspólnej wyprawy przeciw Turkom 
i z tą samą ufnością odnoszący się do poczynań Korwina, nie zareago
wał na ów pr,otest, a rychła śmierć monarchy (1490 r.) rozwiązała defi
nitywnie problem. 

Mimo tylu doświadczeń Ślązacy - wrocławian nie wyłączając -
u schyłku lat osiemdziesiątych hojnie łożyli na potrzeby krucjat anty
tureckich 42

• Nie ulega wątpliwości, iż powodowali się przy tym przede 
wszystkim chęcią zyskania odpustu zupełnego, zagwarantowanego spec
jalną bullą papieską z 1487 r. 43 Inna sprawa, że nadużycia, jakich do
puścili się przy tej okazji bracia P-0ntani, świeccy kolektorzy pieniędzy 
odpustowych, nie przyczyniły się na pewno do wzrostu gorliwości wśród 
mieszczan w dziedzinie materialnego wspierania dzieła krucjat 44• Ener
giczne interwencje papieża i przebywającego wówczas w Wiedniu jego 
legata Rajmunda Peraudi dla przeciwdziałania temu procederowi i osa
dzenia niefortunnych kolektorów w więzieniu nie były chyba w stanie 
odbudować zaufania w tym względzie, tym bardziej że wrocławscy rajcy 
puścili winowajców wolno po kilkunastomiesięcznym więzieniu 45

. 

Ostatnie lata XV w. nie przyniosły istotniejszych nowości w intere
sującej nas problematyce. Władysław Jagiellończyk (1490-1516), sam 
zrazu daleki od zamiaru prowadzenia walk z Turkami, nie zdołał pobu
dzić wrocławskiej rady do wzmocnienia obronności miasta na wypadek 
inwazji Porty 46

. Godzi się zauważyć, że aż do klęski pod Mohaczem 
(1526) nikt we Wrocławiu nie liczył się poważnie z taką ewentualnością. 
Stąd też brak gorliwości w realizowaniu postanowień stanów śląskich 
odnośnie <lo zbierania funduszy na potrzeby walk z Turkami. 

42 PCM, nr 499; Dominicaner und Dominicanerinnen in Ratibor (Codex diplo
maticus Silesiae, t. II, wyd. W. Wattenbach, Wrocław 1859, nr 99). 

43 P o 1, op. cit., t. II, s. 142-144. Chodziło o datki wysokości 1 do 4 złotych 
dukatów jako warunek wstępny zyskania odpustu zupełnego. 

44 PCM, nr 499, 524. 
45 PCM, nr 499, 575. 
46 Dekret królewski z 23 XI 1498 r. stanowił, iż wszyscy duchowni i świeccy 

mieszkający wewnątrz lub zewnątrz miasta płacą w ciągu 6 najbliższych lat tylko 
połowę czynszu, a resztę przekazują rajcom na budowę umocnień miejskich. Wcześ
niej, 10 VIII 1489 r., Korwin zezwolił miastu na użycie wszystkich ogrodów leżących 
na obrzeżu miasta na budowę umocnień - zob. H. We n d t, Kirchenpolitik und 

Stadtbefestigung (ZfGS, 48, 1914, s. 76 n.) G. S c  h o n a i c h, Die Entstehung der 

schlesischen Stadtbefestigungen (tamże, 41, 1907, s. 28). 
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Takiego nastawienia wrocławian nie zdołał skorygować legat papieski 
kardynał Piotr Isvalies, choć w czasie swej trzyletniej misji dyploma
tycznej (do sierpnia 1503 r.) wchodził w ożywione 'kontakty ze stolicą 
Śląska 47. Kler diecezji wrocławskiej pod kierunkiem kapituły katedral
nej odmówił wówczas - nie po raz zresztą pierwszy - uiszczenia dzie
sięciny na potrzeby krucjat antytureckich, choć mocodawca legata, 
Aleksander VI (1492-1503), obwarował swój dekret cenzurami. 

Jak całe duchowieństwo, mimo dzielących je różnic i trawiących an
tagonizmów, potrafiło być solidarne w obliczu tych żądań, można się 
przefoonać najlepiej na podstawie lektury protokołów obrad wrocław
skiej kapituły katedralnej od sierpnia 1502 r. począwszy. Każdy list kar
dynała Isvalego żądający zapłaty dziesięciny skupiał razem przedstawi
cieli całego prawie kleru zakonnego i świeckiego z miasta Wrocławia na 
wspólnej naradzie w sali obrad kapituły. 

Narad takich od sierpnia do listopada 1502 r. było pięć, a w samym 
tylko lipcu 1503 r., czyli wtedy, gdy sprawa zdawała się wchodzić 
w fazę decydującą, trzy 48_ Na naradach w sprawie dziesięcin uchwały 
zapadały jednomyślnie. Dwukrotnie, 26 VIII 1502 r. i 5 IV 1503 r., posta
nowiono wysłać posłów do legata. Za pierwszym razem do Budy wyje
chali Błażej Rhuel i Zygmunt Gossinger, za drugim Mikołaj Krebel 
i Zygmunt Nebelschitz 49. Prośba zawsze zostawała ta sama, zmieniały 
się natomiast, a raczej mnożyły argumenty na jej poparcie. Zrazu kler 
wymawiał się własnym ubóstwem, potem niemożnością płacenia podat
ków podwójnych - dla króla także (podatek taki na rzecz wojny Wła
dysława Jagiellończyka z Turkami ustanowiony został 6 VII 1502 r. na 
zjeździe książąt śląskich), po zawarciu zaś przez monarchę rozejmu 
z Turcją w ogóle podważył sens świadczenia na rzecz wojny. 

Zamiast przychylnej odpowiedzi wysłannicy ka,pituły i wrocławskie
go duchowieństwa słyszeli z ust legata zawsze te same stwierdzenia, że 
nie jest on w stanie zmienić decyzji, gdyż jest tylko wykonawcą woli 
papieskiej, której poddali się duchowni z innych państw z kardynałami 
włącznie so. Czytając protokoły posiedzeń kapitulnych po sierpniu 1502 r. 
trudno oprzeć się wrażeniu, że urzędowy ton i nieugiętość, z jaką kar
dynał załatwiał odmownie wszystkie apelacje kanoników, były objawem 
coraz większego zniechęcenia legata do postawy jego wr,ocławskich kon
fratrów. 

Kapituła nie zrezygnowała ze swego stanowiska nawet za cenę utra
ty życzliwości kardynała w jej gwałtownym sporze z rajcami ,o narusze-

'7 J. D ra b i n a, Kontakty Wrocławia z legatem papieskim kardynałem Piotrem

Isvali (Studia Historyczne, 21, 1978, s. 529-544). 
4s Acta Capituli Wratislaviensis 1500-1562, t. I, cz. 1-2, wyd. A. Sabisch, Kćiln -

Wien 1972, nr 160, 163, 171, 229-231, 235. 
49 Tamże, nr 162, 171, 205, 216.
so Tamże, nr 171, 216, 235.
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nie immunitetów. Trudno jednak nie wyrazić przypuszczenia, że za
rządcy diec€zji niechybnie zostaliby zmuszeni do zadośćuczynienia de
kretom ,pa,pies:kim i rozporządzeniom legata, gdyby nie rychła śmierć 
Aleksandra VI (18 VIII 1503). 

Siedem lat później do Budy zawitał kardynał Achilles de Grassis 
z analogiczną misją organizacji krucjaty. Poprzestał on jednak na ro
kowaniach z przedstawicielami Jagiellonów na tronie polskim, czeskim 
i węgierskim. Jednym z nich ,był wrocławski biskup Jan Turzo, repre
zentujący swego króla Władysława 51_ 

Rzecz znamienna, w tym samym roku wrocławska rada miejska uka
rała jednego z mieszczan za r,ozszerzanie fałszywych plotek o napaści 
Turków na Siedmiogród 52. Widać zarządcy stolicy Śląska robili wszyst
ko, by zapobiec podnoszeniu się nastrojów zagr,ożenia w mieście. Rzecz 
oczywista, w tych pełnych niepokoju latach Ślązacy z roz·porządzenia 
królewskiego raz po raz zasilali szeregi walczących z Turkami. Tak 
było na przełomie 1513/14 r. po napaści Selima I (1512-1520) na Serbię 
i Bośnię. Uformowany wówczas zastęp zbrojny składał się z wielkiej licz
by Ślązaków z Leona�dem Skoppem na czele. Przy tej okazji nie obeszło 
się bez poważnych niepokojów, gdyż rokowania Budy z Portą zapobie
gały generalnemu starciu, a rozpuszc:z;one oddziały w sile 40 OOO ludzi 
zaczęły siać zamęt w obrębie państwa czeskiego i węgierskiego. Śląsk 
i wówczas wierny dekretom królewskim powołał pod broń rycerzy dla 
obrony zagrożonych księstw 53_ 

Ale opieszałość, jakiej nie wyzbyli się rajcy wrocławscy wobec za
grożenia tureckiego, dała znać o sobie znów 7 lat później. Wówczas to, 
mimo zagrożenia Belgradu, akcja werbunkowa przebiegała tak ospale, 
że 1500 osób liczący oddział Ślązaków, wspierany przez 4 działa polowe, 
przybył na pole bitwy już po upadku miasta (1521 r.), przy czym śląscy 
woje •prezentowali tak małą dyscyplinę, że zostali co rychlej odesłani 
z p'owrotem 54

. 

Upadek tej nie do zdobycia - jak się dotąd zdawało - twierdzy za
początk,ował jednak stopniową metamorfozę w nastawieniu zarządców 
Wrocławia do kwestii zagrożenia tureckiego, tym bardziej że Porta pod 
wodzą Solimana II Wspaniałego (1520-1566) w zaskakująco łatwy spo
sób zdobyła kolejno Sabacz i Rodos. Już w 1522 r. rajcy podjęli sprawę 
umocnienia obronności miasta - tym razem z bardziej należytą niż 
wielokrotnie wcześniej powagą. Wykorzystując fakt rozszerzania się re
formacji w stolicy Śląska, zdecydowali się użyć do tego celu klejnotów 
z poszczególnych kościołów wr,ocławskich. 

s1 Vetera monumenta Pol. et Lith., t. II, nr 303, 364, 365; Po 1, op. cit., t. II, 

s. 193. 
s2 vr e n d t, Schlesien und der Orient, s. 67.
ss Po 1, op. cit., t. II, s. 199 nn. 

54 Tamże, t. III, s. 11. 
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W pierwszej kolejności wszczęli bezskuteczne na skutek oporu kapi
tuły świętojańskiej zabiegi o pozyskanie klejnotów katedralnych. Trzy 
lata później zajęli klejnoty klasztorów św. Wojciecha, Św. Jakuba i Św. 
Ducha. W kwietniu 1526 r., czyli na 4 miesiące przed bitwą pod Moha
czem, zobowiązali :komtura i przeora joannitów rezydujących przy koś
ciele Bożego Ciała do świadczeń na rzecz obronności miasta z tytułu 
wykupu rent 55

. 

Równocześnie jednak niepodobna nie zauważyć, iż w pierwszej po
łowie lat dwudziestych XVI w. ani rajcy, ani kapituła, ani biskup, czyli 
czynniki poczuwające się do odpowiedzialności za losy miasta, nie pod
jęli starań dla powiązania swych poczynań w tym względzie z papies
kimi planami antytureckimi. Rzecz godna podkreślenia z tego przede 
wszystkim powodu, że w dobie 'błyskawicznych podbojów Solimana II 
przybył do Wrocławia 12 XII 1522 r. legat papieski biskup Tomasz 
Nigri, a w roku następnym w Budzie zatrzymali się na dłużej kardynał 

. Wawrzyniec Compeggio i Jan Antoni Pulleo: wszyscy trzej dla rokowań 
w sprawie zorganizowania krucjaty antytureckiej. 

Mimo to źródła nie wykazują śladów ich rozmów z wrocławianami 
na tematy tureckie 56

. Co znamienniejsze, korespondencja rajców kapi
tuły i biskupa z Leonem X (1513-1521), Hadrianem VI (1522-1523) 
i Klemensem VII (1523-1534) jest także tych treści pozbawiona 57 

.. 

Miasto żyło bowiem wówczas wyłącznie swoimi rozlicznymi problemami 
wewnętrznymi: kapituła świętojańska szukała skutecznych środków dla 
położenia tamy ciągle wzbierającej fali luteranizmu, a rajcy przychylni 
nauce wittenberskiego reformatora robili wszystko, by hasła Lutra za
triumfowały w stolicy Śląska. Punktem zapalnym w stosunkach Wrocła
wia z Rzymem :była wówczas sprawa obsady wrocławskiej stolicy bis
kupiej po śmierci Jana Turzo (21 VIII 1520 r.) ,oraz parafii św. Elźibiety 
i Św. Marii Magdaleny ss. 

Dopiern śmierć Ludwika Jagiellończyka (29 VIII 1526), która - co 
godne odnotowania - natchnęła Jerzego Wernera z Paczkowa do napi
sania wymownej elegii De campis M?haciensibus, uświadomiła rajcom 

55 F. G. A. W e i s s, Chronik der Stadt Breslau, s. 830 n.
116 Archiv fur die Geschichte des Bistums Breslau, t. I, wyd. A. Kastner, Nysa

1858, s. 10, 38; Vetera monumenta Pol. et Lith., t. II, nr 433, 434, 435, 441, 444; 

Vetera monumenta hist. Hung. Sacr., t. II, wyd. A. Theiner, Romae 1860, nr 825, 

832, 834, 846, 853, 859; tamże, s. 676, 679 n, 688, 716-802; Aufzeichnungen des 

Breslauer Domherrn St. Sauer ii.ber den Bischof von Salza, wyd. H. Hoffmann, 

K. Engelbert (Archiv filr Schlesische Kirchengeschichte, 15, 1957, s. 170).
57 Vetera monumenta Pol. et Lith., t. II, nr 398, 427, 428, 458; Vetera monu

menta hist. Hung., t. II, nr 8('.1. 
58 Najnowsza praca o początkach reformacji wrocławskiej, będącej wówczas

sprawą najważniejszą dla miasta: K. En g e 1 be r t, Die Anfiinge der lutherischen 

Bewegung in Breslau und Schlesien (Archiv filr Schlesische Kirchengeschichte, 18, 

1960, s. 121-207; tamże, 19, 1961, s. 165-432; tamże, 20, 1962, s. 291-372). 
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realność zagr,ożenia tureckiego 59. Zarządcy Wrocławia powrócili więc, 
ale już w bardziej kategorycznej formie, do sprawy klejnotów kościel
nych. Wykorzystując fakt, że w parafiach Św. Elżbiety i Św. Marii Ma
gdaleny przy ich współudziale proboszczami zostali Ambr,oży Moiban 
i Jan Hess, dwaj zwolennicy tez Marcina Lutra, już 29 XI 1526 r. bez 
pytania biskupa o zgodę zajęli klejnoty - własność tychże kościołów -
i zdeponowali je na ratuszu z zamiarem przeznaczenia na potrzeby wo
jen z Turkami ao_ W tym samym roku, już bez protestów i ociągania 
się - jakże charakterystycznych dla całych poprzednich dziesięcioleci -
przystali zgodnie z uchwałą stanów śląskich na płacenie podatków na 
potrzeby zmagań z Portą. Zrazu chodziło o podatek szacunkowy od po
siadanych dóbr i dochodów, a od 1528 r. o podatki od ceł, sprzedaży piwa, 
zboża, wełny, ryb i soli 61_ 

Już w roku następnym wieści o zbliżaniu się zagonów tureckich do 
Wiednia wywołały we Wrocławiu nastroje, które trudno nazwać paniką; 
ale jakże dalekie były one od dotychczasowego obojętnego wyczekiwa
nia na dalszy bieg wypadków. Co istotniejsze, atmosfera napięcia udzie
liła się po raz pierwszy całemu miastu. Zasługa w tym także dotych
czasowego syndyka miejskiego Henryka Rybischa, który z Wiednia słał 
do Wrocławia informacje o stanie spraw na niespokojnym pograniczu 
tureckim. Informacje owe, zawarte w listach do przyjaciela dra Hen
ryka Str,omera, miały swój ciężar gatunkowy z tego przede wszystkim 
względu, że Rybisch od 1527 r. był jednym z radców króla Ferdynanda 
i z tego tytułu był nieźle zorientowany w stanie spraw - także turec
kich. Uświadamianie przezeń wrocławianom faktu, że Porta w ciągu 
czterech ostatnich lat przybliżyła się do Wrocławia na odległość 32 mil, 
nie mogło pozostać bez wpływu na psychikę mieszkańców miasta, tym 
bardziej że autor owych listów zamyślał przenieść swą rodzinę z Wroc
ławia do Lipska dla zapewnienia jej większego bezpieczeństwa, twier
dząc z całym przekonaniem, że po zajęciu Wiednia i Budy cały Śląsk 
stanie się łupem Turków 62. 

Jak bardzo wszystko to ,oddziaływało na psychikę wrocławian, świad
czy dowodnie zapał, z jakim w październiku 1529 r. przystąpili do roz
biórki klasztoru Św. Wincentego na Ołbinie. Trudno bowiem twierdzić, 
że gorliwość, by nie rzec entuzjazm, który prezentowali przy tej pracy, 

59 G. Ba uch, Beitrći.ge zur Literaturgeschichte des schlesischen Humanismus

(Z�GS, 32 1898, s. 84) ; H. H e c k e 1, Geschichte der deutschen Literatur in Schlesien, 

t. I, Wrocław 1929, s. 100 n.
60 Archiv fur die Geschichte, t. I, s. 49.
61 We n d t, Schlesien und der Orient, s. 74 n.; Kr i es, Historische Entwickelung 

der Steuerverfassung in Schlesien, Wrocław 1842, s. 12 n n. 
G2 R. Fo er ster, H. und S. Ribisch (ZfGS, 41, 1907, s. 180-240); G. Bauc h, 

Beitrći.ge zur Literaturgechichte des schlesischen Humanismus (tamże, 26, 1892,

s. 238-240); H e c  k e I, op. cit., s. 109.
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brały swe źródło wyłącznie z niechęci do życia klasztornego i klaszto
rów w ogóle - tak bardzo piętnowanych przez Lutra. 

Zburzenie rozległego opactwa premonstratensów nastąpiło z r,ozpo
rządzenia rady miejskiej, która chciała przez to uniknąć niebezpiecznej 
ewentualności, że jego grube mury mogą się stać bazą wypadową w rękach 
tureckich przeciw miastu. Ta obsesja towarzyszyła zarządcom Wrocła
wia z górą od pół wieku, stając się nawet przedmiotem zabiegów w Rzy
mie; tyle że w latach sześćdziesiątych XV w. chodziło o zagr,ożenie ze 
strony Jerzego z Podieibradu 63. 

Biskup wrocławski i kapituła świętojańska, choć już teraz nie waha
jący się przeznaczyć wielu klejnotów kościelnych, w tym także katedral
nych, na potrzeby wojny z Portą, uznali jednak zamysł zburzenia klasz
toru na Ołbinie za naruszenie ich kompetencji. Rajcy nie tylko zlekce
ważyli ten protest, lecz obak żądań świadczenia zgodnie z postanowie
niami stanów śląskich pomocy finansowej na rzecz króla sposobiącego 
się do odparcia Turków przedstawili kategoryczny postulat wzmocnienia 
przez kapitułę z własnych funduszy obronności Wyspy Tumskiej. Rzecz 
znamienna, dwaj przedstawiciele rady, Achatius Haunold i Sebastian 
Monau, którzy 19 X 1529 r. zaprezentowali kapitule na jej posiedzeniu 
stanowisko swych mocodawców, obrazując gr,o:bbę turecką powołali się 
na wspomniane listy Henryka Rybischa. 

Protokoły kapitulne świadczą, że kanonicy zostali zaskoczeni tymi 
postulatami 64

. Pierwotny zamiar odbycia w tej sprawie konsultacji z or
dynariuszem i odwołania się do Rzymu zaniechali na skutek rozszerza
jących się za wiedzą i wolą rady pogłosek, że w razie niezrealizowania 
jej żądań zostaną �burzone wszystkie zabudowania znajdujące się na 
słabo przygotowanej do obrony Wyspie Tumskiej, i zgłosili gotowość 
rozmów z radą na ten temat. Jak się zdaje, rajcy posłużyli się przy tej 
okazji metodą szantażu, chcąc przełamać apór kanoników w istotnej dla 
bezpieczeństwa miasta kwestii. 

Następne miesiące wykazały, że otrząsnąwszy się z zaskoczenia kapi
tuła katedralna, poprzez odwoływanie się do biskupa i króla, odwlekała 
załatwienie sprawy. Zresztą wieść o zlikwidowaniu oblężenia Wiednia 
ułatwiła jej to zadanie. 

Zamiast podsumowania jedno tylko stwierdzenie: Wrocław lekcewa
żył idee krucjat antytureckich dopóty, dopóki sam nie był zagrożony 
ze strony Porty. Postępował w tym względzie podobnie jak większość 
monarchów europejskich omawianej doby. Miał ;po temu jednak własne 
powody, których lata między upadkiem Konstantynopola a pierwszym 
oblężeniem Wiednia mu nie poskąpiły. Na pytanie najbardziej zasadni-

63 Politische Correspondenz ... , nr 166, 166 A, 327, 339; W at te nb ach, Ober 

die Veranlassung zum Abbruch des Vinzenzkloster (ZfGS, 4, 1862, s. 146-159). 

64 Archiv fii.r die Geschichte, t. I, s. 61 n. 
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cze, czy postawa Wrocławia w interesującej nas kwestii była obiektyw

nie słuszna, a dla miasta 'korzystna, odpowiedzieć jednoznacznie -. mo

im zdaniem - nie można. Pamiętając o jakże różnym nastawieniu do 

krucjat rajców, mieszczan, kapituły i duchowieństwa, czyli członków 

jednej społeczności wrocławskiej, niepodobna sprawy zamykać uogólnia

jącym stwierdzeniem. Należy jedynie zauważyć, że za opieszałość czyn

ników odpowiedzialnych za politykę Wrocławia w dziele umacniania 

obronności miasta, za niechęć do wzmacniania siły zbrojnej państwa, za 

podejmowanie najistotniejszych decyzji w tym względzie dopiero 

w chwili śmiertelnego zagrożenia mogło miasto przy innym biegu wy

padków zapłacić najvvyższą cenę. 

DIE HALTUNG DER STADT WROCŁAW GEGENtJBER DEN ANTITtiRKISCHEN 

FELDZVGEN 

\Vas das Engagement \Vroclav.rs in den antitiirkischen Kreuzzi.igen in der Zeit 
zv.rischen dem Fall Konstantinopels und der ersten Belagerung \Viens betrifft, so 
lassen sich drei Etappen unterscheiden. 

Zv.rei Jahre nach der i.iberraschend starken Beteiligung der Burger von \Vroclav.r 
am Feldzug des Jahres 1456, zum Entsatz Belgrads, begann mit der Herrschaft 
Georgs von Podebrad liber Schlesien die erste Etappe; die Verv.ralter der Stadt und 
der Diozese haben nicht nur den Kampf gegen den Hussitenkoning dem gegen die 
Tiirken vorgezogen, sondern verlangten dasselbe von den Papsten, indem sie 
diesen eine falsche Einschatzung der Hierarchie der Erfordernisse des Christentums 

vorhielten. 
Mit dem Ubergang Schlesiens unter die Krone der auch liber Ungarn herrschen

den Konige (1469) begann die zv.reite Etape; \Vroclav.r konnte sich seinen 
Leistungen fi.ir die Tiirkenkriege nicht mehr straffrei entziehen, wenn die Tilrken 
die Existenz der zuerst von Korv.rin und spater von den Jagiellonen regierten 
Staaten bedrohten. Bei den Ratsherren sieht man aber aus diesem Grunde v.reder 
Enthusiasmus noch Eifer. Erst unter dem Eindruck der Niederlage bei Mohacs 
(1526) beginnt die dritte Etappe; die unmittelbare Bedrohung durch die Tiirken 
zv.ringt die Stadtverv.ralter (im geringeren Mal3e die Domherren) zur Revision ihrer 
bisherigen Haltung. 

Es sei hinzugefiigt, dass der Kampf gegen aie Tiirkengefahr zum Gegenstand 
literarischer \Verke (Georg \Verner, Heinrich Rybisch) v.rurde und in zahlreichen 
Korrespondenzen des Stadtrates ihren \Viderhall fand. 
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