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WROCŁAWSCY PRZYJACIELE ENEASZA SYLWIUSZA 

PICCOLOMINIEGO 

Osoba oraz działalność wybitnego humanisty i pap1eza Eneasza Syl
wiusza są nadal zbyt atrakcyjnym obiektem badań, by szukać dodatko
wych uzasadnień w celu podjęcia tematyki zasygnalizowanej w tytule 
niniejszego artykułu 1. 

Sto�unkowo najłatwiej na podstawie źródeł można zrekonstruować 
kształt przyjaźni Piccolominiego z dziekanem wrocławskiej kapituły ka
tedralnej mgr. Henrykiem Senftlebenem 2• Znamy bowiem treść czter
nastu listów adresowanych doń przez Eneasza Sylwiusza s. Trzeba przy 
tym pamiętać, że dysponujemy tylko wycinkiem ich korespondencji, bo 
kontakty nawiązali przed datą pierwszego znanego nam listu (19 IV 1453), 
a przyjaźń trwała poza datę ostatniego (22 XI 1457). 

Tenor korespondencji sugeruje, że łączyły ich, używając współczes
nego języka, interesy. Piccolomini załatwiał elektowi wrocławskiemu 
Jodokowi częściowe zwolnienie z annat, w czym pośredniczył, jak się 
zdaje, StcnftleMn, obydwaj dzielili się najświeższymi informacjami na 
temat stosunków w Kurii Rzymskiej, Senftleben zabezpieczył dziekanię 
głogowską protegowanemu Eneasza Sylwiusza, Pawłowi Legendorfowi 
oraz \vielokrotnie interweniował w sprawie przyznania przyjacielowi 
mitry warmińskiej. To w największym skrócie przedmiot zachowanej 
korespondencji. 

Godzi się dorzucić garść szczegółów odnośnie do sprawy warmińskiej, 
która była przedmiotem połowy cytowanych listów. Senftleben jako 

1 Z rnijnuwszych prac na szczególną uwagę zasługują materiały z naukowego
kongre,c: \\" Sienie z okazji 500-lecia śmierci Picco1ominiego - Papa Pio II. Atti 

de! Conrcgno per i! Quinto Centenario della Morte (pod red. D. Maffei), Siena 1968. 
2 Najnowszy biogram H. Senftlebena, K. Do 1 a, Prałaci wrocławskiej kapituły

katedralnej w l, 1418-1500 (Studia Teolog.-Hist. Sląska Opolskiego, t. 6, 1978, 
s. 285 n.).

;i G. Voigt, Die Briefe des Aeneas Sylvius vor seiner Erhebung auf den

p/ipst!ichen Stuhl (Archiv fur Kunde osterreichischer Geschichts-Quellen, t. 16,_ 
1856, nr 207. 211, 259, 270, 277, 328, 349, 462, 476, 499, 517, 538); Ae. S. Piccolo m i n i. 
Opera omnia, Basileae 1550, Epistolae, nr 147, 272, 280, 302, 311, 325, 367; Der Brief

wechsel de, E. S. Piccolomini (wyd. R. Wolkan) (Fontes rerum Austriacarum, II 
Abt, t. 61-62, 1909-1910); Scriptores rerum Prussicarum, t. 4 (wyd. Th. Hirsch),. 
Leipzig 1870, s. 247-252. 
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pierwszy zasygnalizował przyjacielowi otwierającą się dlań szansę na 
Warmii. To on podjął się negocjacji w Budzie z Władysławem Pogrobow
·cem celem nakłonienia go do interwencji w Krakowie na rzecz przyzna
nia Eneaszowi Sylwiuszowi mitry warmińskiej po śmierci F. Kuh
schmaltza. Co więcej, dziekan kapituły wrocławskiej ułatwił kanonikowi
warmińskiemu Bartłomiejowi Libenwaldowi objęcie w imieniu Piccolo
miniego diecezji warmińskiej w posiadanie i służył pomocą w nawiąza
niu przezeń kontaktów z Krakowem i Wrocławiem 4. Można nawet za
ryzykować przypuszczenie, iż elekcja Eneasza Sylwiusza na biskupa
Warmii przez grupę kanoników warmińskich dokonała się nie bez wiedzy
i wstawiennictwa Senftlebena, skoro odbyła się ona w Głogowie, rodzin
nym mieście Senftlebena, w kolegiacie, w której pełnił odpowiedzialną
funkcję archidiakona. Słowem w r. 1457 Senftleben bardzo przysłużył się
przyjacielowi.

Brak zachowanych odpowiedzi Senftlebena nie pozwala rozstrzygnąć 
kwestii, czy była to swoistego rodzaju wymiana usług. Nie wolno bo
wiem zapominać, że Piccolomini z racji swej pozycji w Kurii Rzymskiej 
{od 1456 r. wchodził już w skład kolegium kardynalskiego) i licznych 
powiązań z dworem cesarskim miał wiele możliwości odwdzięczyć się 
swemu wrocławskiemu przyjacielowi. Dla przykładu w liście z 11 XI 
1457 r. sugeruje załatwienie Senftlebenowi mitry ołomunieckiej s. 

Mówienie wszakże o l,;;ontaktach wzajemnych jako o wymianie tylko 
usług nie byłoby zgodne z prawdą. Sformułowania: ,,amice carissime", 
„gratae sunt mihi semper litterae vestrae", ,,veri et optimi amici officium 
imples", ,,gaudemus te de reditu cogitare", ,,reliqua committimus pruden
tiae et amicitiae tuae", ,,vale optime" - zawarte w listach Eneasza Syl
wiusza - określają temperaturę ich wzajemnej przyjaźni; fakt zaś, że 
mówili o interesach tak ważnych i tak delikatnej natury bez osłonek 
potwierdza, że była to przyjaźń pogłębiona. 

Pewną trudność stanowi uściślenie daty jej narodzin. Po raz pierwszy 
zetknęli się najpewniej na soborze bazylejskim. Senftleben był tam 
w r. 1441 w imieniu swego ordynariusza Konrada oleśnickiego. Jest praw
dopodobne, że wcześniej bywał już w Italii e. Piccolomini przybył na 
sobór już w 1432 r. jako sekretarz kardynała Capraniki. W momencie 
spotkania nie różnili się więc wiele sprawowanymi funkcjami i miej
scem w hierarchii kościelnej, ale wyznawali odmienną doktrynę. Eneasz 

1 Najnowsza praca na ten temat, J. W o j t k o ws ki, Sprawy tcarmiń�k.ie 
i krz,yżackie we włocławskim egzemplarZtl piętnastowiecznego wydania lisióu: kar
dynalskich E. S. Piccolomini (Studia Warmińskie, t. 4, 1967, s. 527-552). Autor 

przytacza obszerne wyjątki z kodeksu korespondencji Piccolominiego znajdującego

się w Księgozbiorze Seminarium Duchownego we Włocławku - XV Q 563. 
s P i c co 1 om i n i, Opera omnia, Epistolae, nr 311.

e Acta Nicolai Gramis (Codex Diplomaticus Silesiae. t. 15, \Vyd. W. Aitmann,

Wrocław 1890. nr I 09, 110). Senftleben już w 1441 r. był kapelamim kardynała

Brandy de Castiglione. 
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Sylwiusz był zagorzałym koncyliarystą awansując kolejno z tego tytułu 
na abbrewiatora soborowego, przewodniczącego deputacji do spraw wiary 
i. sekretarza Feliksa V. Senftleben był wówczas w obozie przeciwnym.
W latach czterdziestych stanowił orszak Eugeniusza IV, jako jego scrip
tor et abbreviator, w diecezji zaś inspirował biskupa do walki z ideami
koncyliaryzmu 1. I tej orientacji, w przeciwieństwie do Piccolominiego,
nigdy nie zmienił.

Od czasu soboru, który odsłonił niemałe talenty dyplomatyczne oby
·dwu, rozpoczęła się ich szybka kariera. Senftleben zatrzymał się w Italii,
kontynuując studia na uniwersytecie bolońskim i mimo śmierci Euge
niusza IV nie stracił wpływów na dworze jego następcy. Drogi dziekana

wrocławskiej kapituły i Eneasza Sylwiusza skrzyżowały się ponownie we
Wiedniu, w kancelarii Fryderyka III. Piccolomini zatrudnił się w niej
wcześniej, w 1442 r., ale Senftleben z Wiedniem związany był już od
1419 r., od chwili podjęcia studiów na tutejszym uniwersytecie. Być mo
że, że to właśnie Eneasz Sylwiusz wprowadził go do kancelarii cesarskiej,
ułatwiając mu zdobycie urzędu sekretarza, a potem radcy Fryderyka III.

Miarą zaufania zdobytego w krótkim czasie u monarchy i rangi zaj
mowanej w dyplomacji papieskiej jest fakt powierzenia mu przez Miko
łaja V w połowie XV w. delikatnej misji nakłonienia Fryderyka III do 
zaniechania zamiaru podjęcia podróży do Italii dla przywdziania korony 
-cesarskiej. Cytowane listy Piccolominiego, napisane kilka lat później,
nie kłamią więc, przedstawiając Senftlebena jako dyplomatę na dworach
europejskich ustosunkowanego, gotowego do podjęcia najtrudniejszych
nawet zadań nie bez gwarancji sukcesu, słowem przyjaciela, któremu
późniejszy papież zawdzięczał wiele.

Wrocławscy rajcy także nie zaniedbali wykorzystać talentu i powiązań 
Senftlebena. W sierpniu 1459 r., czyli w momencie decydującego starcia 
z królem Jerzym z Podiebradu, powierzyli dziekanowi kapituły jako pro
kuratorowi Wrocławia obronę interesów miasta na kongresie mantuań
skim. Niestety, źródła nie oświetlają spotkania Senftlebena ze swym 
przyjacielem, który od roku nosił tiarę papieską i na kongresie zabiegał 
o utworzenie wspólnej krucjaty antytureckiej. Cztery lata później Senft
leben znów pojawia się w Kurii Rzymskiej, tym razem z ramienia kapi
tuły wrocławskiej, w celu załatwienia spraw odpustowych s_

Dwa lata później zakończył życie Eneasz Sylwiusz, a w rok po nim, 
jak się zdaje, Senftleben. Była to w tej sytuacji ostatnia więc okazja 
<lo spotkania. 

1 P. P fot en ha u er, Sch.iesier auf der Vniversitiit Bologna (Zeitschrift des
Vereins fur Geschichte Schlesiens, t. 28, 1894, s. 446); Repertorium Germanicum,

t. 4 (wyd. K. A. Fink), Berlin 1941-1958, s. 1288 n.
s Politische Co-rrespondenz Breslaus im Zeitalter Georgs von Podiebrad, (Scrip

tores rerum Silesiacarum, t. 8-9, wyd; H. Markgraf, Wrocław 1873-1874, nr 25 B, 
49, 1�7 B, 163). 
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N a innych podsta\vach ukształtowała się przyjaźń Piccolominiego· 
z kanonikiem wrocławskiej kapituły katedralnej, dr. Mikołajem Kreu
lern o. Niepodobna stwierdzić, kiedy spotkali się po raz pierwszy: czy 
również na soborze bazylejskim, na którym Kreul był w 1442 r., czy też 
w Italii z okazji jego studiów 10. Jest pewne, że ich przyjaźń dojrzała 
wcześniej niż przyjaźń Senftlebena. 

Jak głęboka była ona już u schyłku lat czterdziestych XV w., dowodzi 
jedyny zachowany w odpisach długi list, w którym Eneasz Sylwiusz. 
powołując się na wcześniejszą szczerą nocną rozmowę z Kreulem ponow-· 
nie roztrząsa bardzo wnikliwie problem jego uczucia miłości do pewnej 
niewiasty 11. Chociaż nie trzeba dowodzić, że na taki temat i w ten sposób 
rozmawiać mogą tylko prawdziwi przyjaciele, warto zwrócić uwagę na 
bardzo serdeczną formę (,,mi Nicolae") odnoszenia się do Kreula. Zresztą 
w listach adresowanych do innych osób, wspominając Kreula Piccolomini 
używał zawsze ciepłych słów w rodzaju „dilectus capellanus noster",. 
,,Nicolaus noster" 12. 

Historiografia osiemnastowieczna twierdzi chyba nie bez racji, że
u podstaw ich przyjaźni legły: uczoność Kreula, jego prawość i przed
siębiorczość, które odpowiadały Piccolominiemu 1a. O uczoności Kreula 
świadczyć może nie tylko stopień doktora dekretów zdobyty na uniwer
sytecie bolońskim, ale i fakt, że podjął się napisania dzieła Rerum suo·

tempore gestarum... O zaletach serca clo:ść powiedzieć, że tak wybitny 
humanista Piccolomini uczynił Kreula pierwszym wychowawcą i nau
czycielem swego siostrzeńca Franciszka de Todeschini, późniejszego kar
dynała i papieża. Treść epitafium ufundowanego przezeń w 1492 r. 
wychowawcy ma dość głęboką wymowę 14. O przedsiębiorczości Kreula 
zdaje się świadczyć to, że Eneasz Sylwiusz już jako kardynał chętnie· 
korzystał z usług wrocławskiego przyjaciela przy załatwianiu swych 
spraw poza granicami Italii 1s. 

u Najnowszy jego biogram: K. D o la, Kanonicy wrocławskiej kapituły kate-· 

dralnej w l. 1418-1500 (Studia Teolog.-Hist. Sląska Opolskiego, t. 5, 1976, �- 250). 
10 P fot en ha u er, op. cit. (Zeitschrift des Vereins fur Gesch. Schlesiens,

t. 29, 1895, s. 268); Acta N. Gramis, nr 158, 161.
11 Pic co 1 om i n i, Opera omnia, Epistolae, nr 106; Voigt, op. cit., nr 174.
12 Pic co 1 om i n i, Opera omnia, Epistolae, nr 361-364, 366, 367.
1a M. Hankus, De Silesiis indigenis, Lipsiae 1707, s. 165 n.; N. Henelius, 

SiLesiographia renovata, Wratislaviae-Lipsiae 1704, s. 620; Allgemeines Gelehrten 

Lexicon, t. 2 (wyd. Ch. G. Jćicher), Leipzig 1750, s. 2168. 

iJ ,, ..• charitate plusquam paterna a quo puer sanctissimis moribus et exemplis 

institutm, prima litterarum rudimenta didicerat ... " - fragment epitafium zacyto
wany w całości przez S. B. K 1 os e, Darstellung cler inneren Verhiiltnisse der Stadt 

Breslau (Scriptores rerum Silesiacarum, t. 3, wyd. G. A. Stenzel, Breslau 1847, 
s. 361).

15 Posłował m. in. do arcybiskupa salzburskiego, Ulryka z Rozmberka, Jana

Troestera, a potem do bbkupa wrocław�kiego - zob. P i c co l om i n i, Opera: 

omnia, Epistolac, nr 264, 318, 361, 362. 
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Wrocławscy rajcy skorzystali również z jego usług, mianując go wes
pół z Senftlebenem prokuratorem na czas kongresu mantuańskiego. Rok 
później, w sierpniu 1460 r., posłował do legata Franciszka z Toledo dla 
sfinalizowania spraw odpustu wrocławskiego 16. 

Znacznie mniej danych mamy na temat przyjaźni kanonika wrocław
skiej katedry, dr. medycyny Hieronima, z zasłużonej dla miasta patry
cjuszowskiej rodziny Beckensloerów. Tylko jeden list Eneasza Sylwiusza 
z 13 IX 1445 r. skierowany do Z. Oleśnickiego sygnalizuje, że Hieronim 
był kimś naprawdę bliskim dla autora korespondencji 11. Brak jakichkol
wiek dodatkowych informacji na ten temat zmusza do poruszania się 
w sferze hipotez. Być może studia wiedeńskie Beckensloera (od 1438 r.) -

a jeszcze bardziej wejście w kontakty z Fryderykiem III (w 1445 r. 
otrzymał tytuł jego kapelana) - stały się okazją do nawiązania bliższych 
stosunków z Piccolominim 18

. Rzecz charakterystyczna, i on został wyko
rzystany przez rajców do różnych misji dyplomatycznych - nawet po 
śmierci Piccolominiego. Wszakże raz tylko źródła wzmiankują o jego 
pobycie w Kurii Rzymskiej, w jesieni 1463 r., dla załatwiania spraw 
kapituły 19. 

Pewne trudności nastręcza określenie stopnia zażyłości kontaktów 
Piccolominiego z wrocławskim biskupem Jodokiem z Rozemberka. Eneasz 
Sylwiusz w czasie swej czeskiej legacji i wiedeńskiego pobytu zaprzyjaź
nił się z jego rodzicami. Jodok był jeszcze wówczas za młody (o 25 lat 
młodszy od Piccolominiego). Dwa późniejsze listy z 1457 r. napisane przez 
Eneasza Sylwiusza do Jodoka zdają się świadczyć, że już wtedy stosunki 
wzajemne miały w sobie jakiś ładunek emocjonalny. Owszem, okazją 
do korespondencji były „interesy". Jodok zabiegał przez Piccolominiego 
przy poparciu króla Władysława Pogrobowca o zwolnienie z obowiązku 
uiszczenia annat, Piccolomini zaś polecał biskupowi Mikołaja Kreula. 
Sądzę jednak, że sformułowanie: ,,ita de nobis confidas quemadmodum 
veri amici inter se consueverunt" nie jest tylko grzecznościowym fra
zesem 20. 

Po wyborze Eneasza Sylwiusza na papieża Jodok nie rozluźnił z nim 
kontaktów. Już dwa miesiące po konklawe, we wrześniu 1458 r., wyru
szył na spotkanie z nowym papieżem i pozostał w Italii rok cały. Skąpe 

a Politische Correspondenz, nr 25 B, 38 A, 43. 
11 Der Briefwechsei des E. S. Piccoiomini, t. 61, nr 179. 
1a Jego młodszy brat Jan wszedł w jeszcze bliższe kontakty z Fryderykiem III 

i cieszył s.ię z tego powodu jego protekcją, otrzymując mitrę arcybiskupią w Gran, 
a potem w Salzburgu - zob. J. G o t t s c ha 1 k, Der Breslauer J. Beckensloer (Ar

chiv filr Schlesische Kirchengeschichte, t. 27, 1969, s. 98-129). 
1a Poiitische Correspondenz, nr 198. Znamienne, że w liście do Piusa II z 23 

VII 1459 r. rajcy i kanonicy wrocławscy skarżą się, że król uwięził H. Beckens

loera - tamże, nr 24 A. 

IO Piccolom i n i, Opera omnia, Epistolae, nr 366, s. 818 (do ojca Jodoka, tam
że, nr 364); Voigt, op. cit., nr 475, 502; Scriptores rerum Prussicarum, t. 4, s. 249. 
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przekazy źródłowe świadczą, że stałym fragmentem rozmów były kwestie 
postępowania wrocławian wobec króla Jerzego z Podiebradu. Rzymskie 
spotkanie wykazało zupełną zbieżność poglądów w tej sprawie 21_ Obyd
waj przyjaciele byli bowiem rzecznikami utrzymania dobrych stosunków 
z monarchą, czym narazili się kaznodziejom i rajcom wrocławskim, a tak
że kapitule świętojańskiej, odmawiającym posłuszeństwa królowi z racji, 
jak to argumentowała, jego husyckich przekonań. Obiektem zaciętszych 
ataków stał się Jodok posądzany o sprzyjanie monarsze i herezji z po

wodu swego czeskiego pochodzenia. 
Korespondencja wzajemna Piusa II z Jodokiem sygnalizuje, że ich 

przyjaźń w okresie owym, szczególnie zaś w r. 1463, wystawiona została 
na poważną próbę 22. Rajcy bowiem razem z kanonikami nie wahali się
oskarżać Jod oka za pośrednictwem listów i posłów przed papieżem oraz 
w różnych dykasteriach kurialnych, zarzucając mu sprzyjanie herety
kom, lekceważenie obowiązków biskupich i torpedowanie działalności 
legata apostolskiego Hieronima Lando. Listy Piusa II nie pozostawiają 
jednak wątpliwości, że, choć papież dając posłuch niektórym oskarże
niom ganił jego postawę, przyjaźń przetrwała 23. 

Na tym kończy się imienny wykaz wrocławskich przyjaciół Eneasza 
Sylwiusza. Jest jednak pewne, że było ich więcej. Pewność moja zasadza 
się na fakcie, że w Wiedniu w latach czterdziestych i pięćdziesiątych 
XV w., czyli wówczas gdy Piccolomini tam przebywał, studiowało prze
szło 200 Ślązaków, w tej liczbie kilkunastu kanoników kapituły wro
cławskiej 21. Co więcej, w Wiedniu w interesującym nas okresie bywało 
wielu wrocławian cieszących się osobistymi względami Fryderyka III. 
Dalsze badanie ich biografii, w pierwszym zaś rzędzie Henryka Rorawa, 
Jana Dilstera, Mikołaja i Pawła z Gliwic, Piotra Wartemberga, Piotra 
N owaka, Mikołaja Stocka i Mikołaja Gramisa, może więc wnieść mnós
two ciekawych uzupełnień do interesującej nas kwestii 2s. 

21 F. X. Se p pe 1 t, Des Bischofs Jodocus v. Breslau Romfahrt (Romische Quar

talschrift, t. 20, 1913, s. 270-280). Brewe papieskie przywiezione do Wrocławia przez 

Jodoka - P. Esc he n 1 o er, Historia Wratislaviensis (Seri.pt. rer. Silesiac., t. 7, 

wyd. H. Markgraf, Wrocław 1872, s. 59). 
22 Poiitische Correspondenz, nr 156 C, 165 B, 175 D. 
23 Listy z 16 V i 18 VII 1463 - tamż e, nr 156 C, 175 D. Korespondencja wro

cławian adresowana do papieża i atakująca Jodoka - tamże, nr 161 AC, 164, 170, 

172, 205. Jodok cieszył się ponadto względami kardynała J. de Carvajal - zob. 

tamże, nr 245. 

24 U. Hi e 1 scher, Schiesier an der Universitiit Wien (Zeitschrift fur Ost

forschung, t. 11, 1962, s. 648-673). 

2, H. Roraw studiował w Wiedniu, jak wszyscy pozostali, był kapelanem Fry.

deryka 1!II i pracownikiem jego kancelarii, był abbreviatorem listów apostolskich,

posłował do Rzymu. Biskup P. Nowak był kapelanem Albrechta II, kontaktował 

się z Fryderykiem III, sprzyjał ideom koncyliarystycznym. M. Gramis był kapela

nem Zygmunta Luksemburczyka, uczestniczył w soborze bazylejskim, był kolekto

rem generalnym tegoż soboru. J. Duster był kapelanem i radcą Fryderyka III, jemu
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Podobny postulat badawczy należałoby postawić wobec tych człon
ków kapituły wrocławskiej, którzy do stolicy Śląska przybyli z Warmii. 
Piccolomini bowiem w dobie starań o mitrę warmińską zaprzyjaźnił się 
z kilku Warmiakami 2s. Z tego powodu warta wyjaśnienia wydaje się
kwestia stosunku Eneasza Sylwiusza do proboszcza wrocławskiego ko
ścioła Sw. Marii Magdaleny, kanonika Andrzeja Lumpe. Jeszcze w 1458 r. 
jako kanonik warmiński przeciwdziałać miał w Rzymie z ramienia swych 
konfratrów powierzeniu Piccolominiemu mitry warmińskiej 21. Natomiast 
już w jesieni 1459 r., po osiedleniu się we Wrocławiu, rada miejska wy
delegowała go, jako swego prokuratora, do Mantui na rozmowy z Enea
szem Sylwiuszem, już jako papieżem. Fakty świadczą, że Pius II nie 
tylko darował mu tamte działania, ale powierzył mu funkcję kolektora 
apostolskiego, udzielił, jak się zdaje, prowizji na kustodię wrocławską, 
a jako scriptorowi Apostolicae Sedis zezwolił przygotować bardzo ko
rzystną dla wrocławian bullę odpustową 28, 

Warto byłoby także wnikliwiej przeanalizować biografie trzech kano
ników wrocławskich, znanych dyplomatów Jana Rabinsteina, Jana Tol
nera i Jana Hinderbacha, o których wiemy, że byli w zażyłych stosun
kach z Eneaszem Sylwiuszem 29. Nie wiemy jednak, w jakim stopniu zwią
zani byli z Wrocławiem, skoro przy katedrze Sw. Jana nie rezydowali. 

Niniejsza rozprawka jest więc zaproszeniem do dalszych poszukiwań, 
które, można mieć nadzieję, pozwolą wysnuć wiele interesujących kon
kluzji. 

WROCŁAWER FREUNDE DES XNEAS SILVANUS PICCOLOMINI 

7.:um grossen Freundeskreis des Aneas Silvanus gehorten auch Burger von 

Wroclav.:. Es liessen sich vier von ihnen identifizieren: die Kanoniker Mag. Hein

rich Senfl.leben, Dr. Nikolaus Kreul und Dr. Hieronimus Beckensloer sowie der 
Bischo! .Todok von Rozmberk. 

zawdzięcza! prepozyturę wrocławską. P. Wartemberg, scriptor listów apostolskich,. 

famili;irius papae, posłował w styczniu 1459 r. do Piusa II z ramienia Wrocławia. 

M. Stock był uznanym dyplomatą, uczestniczył w soborze bazylejskim z ramienia

Zygmu:1ta Luksemburczyka.
2ft Pa·,\·el Legendorf, późniejszy biskup warmióski, i Bartłomiej Libenwald, 

przyjacie!e Piccolominiego, byli także w bliskich kontaktach z Wrocławiem. 
21 Scriptores renlm Warmiensium, t. 1 (wyd. C. P. Woelky, J. M. Saage), Bra

niewo 1866, s. 97. 
2a I'olitische Correspondenz, nr 25 B, 28, 38 A, 51, 56 A

�o Voigt, op. cit., nr 187, 292, 327. 356, 453, 460, 486, 493, 521, 528, 535; Scripto
res rerum Prussicarum, t. 4, s. 251; Codex epistolaris saec. XV (Monumenta medii 

ae\·i, :. �- \>;yd. A. Sokołowski, .J. Swjski, Kraków 1876, nr 111); Politische Corre

sponden::, nr 143; Do 1 a, Kanonicy ... , s. 286, 306; te n że, Prałaci ... , s. 293; W oj t

k o ws k L op. cit., s. 531. 
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Die Freundschaft mit den beiden erstgenannten war auffallend tief, und Kreul 

wurde aus diesem Grunde zum ersten Erzieher und Lehrer von Piccolo:,,:nis Nef

fen, Franziskus, des spateren Kardinals und Papstes. Ais sicher kann auch die

Freundschaft mit drei weiteren Kanonikern aus Wrocław ge!ten, und zwar ::1it .Johann 

Tolner, Johann Rabinstein und .Johann Hinderbach, die jedoch in \V:coclaw nicht 

residiert hatten. Es scheint, dass \veitere Freunde dieses grossen Humanis':en unter 

den zahlreichen Wroclawer SturJenten an der Wiener Universitat sowie c1nter den 

Mitarbeitern der Kanzlei Friedrich� III. zu suchen waren. 




