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PROKURATORZY MIASTA WROCLAWIA NA PAPIESKIM DWORZE 

W DRUGIEJ POLOWIE XV WIEKU 

Drugie półwiecze XV w. prezentuje się od strony intensywności 
i kształtu kontaktów Wrocławia z Kurią rzymską zupełnie wyjątkowo 1. 
Brak jednak opracowań o prokuratorach tegoż miasta rezydujących na 
papieskim dworze; brak bardzo dotkliwy, jeśli pamiętać o roli, j�ką od
·grywali oni w dyplomacji wrocławskiej. Niniejsze opracowanie ma wy
pełnić tę lukę, przynajmniej w części, bo nie rości sobie pretensji do
wyczerpania tej bogatej tematyki w s�czupłych z konieczn�ści ramach,
nie wspominając już o trudnościach, które napotyka każdy badacz bio
grafii osób nie stojących na szczycie hierarchii śreqniow_i�cznego świata.

w omawianym okresie wrocławska rada miejska ·ustanowiła aż sied
miu prokuratorów. Po raz pierwszy zdecydowała się na to kosztowne
przedsięwzięcie 9 VIII 1459 r. Szukając przyczyn tej decyzji, trudno
nie zauważyć, że zarządcy miasta nie mieli właściwie innego wyjścia.
Skłóceni z Pragą, odmawiali złożenia hołdu swemu królowi, Jerzemu
z Podiebradu. Siły miasta były za słabe, by ryzykować konflikt zbroj
ny, do którego monarcha się sposobił. Sytuację pogarszał fakt, że Kra
ków nie wyrażał gotowości wzięcia w opiekę wrocławian. Pozostał

1 Najn owsze prace: L. Pe try, Das erste Jahr der Breslauer Legation Rudolfs 
von Riidesheim 1465/66 (Beitrage z ur sch lesi schen Ki rchen geschichte, Koln-Wien 
1969, s. 255-265); A. A. Str n a d, B1·eslaus Knrdinalprotektor an der romischen 
Kurie, vornehmZich im 16. Jahrhundert (Archiv filr schlesische K irchengesch ichte, 
XXIV, 1971, s. 90-106); J. Dr a b  i n a, Działalność dyplomatyczna legata apostol
skiego Hieronima Lando na Sląsku i w Polsce w l. 1459-1464, (Ac ta Univ. Wratisl., 
nr 126, Historia XIX, Wrocław 1970, s. 149-170); te n że, Działalność dyplomatycz-
na legata apostolskiego Rudolfa z Riidesheim na Sląsku (tamże, nr 195, Historia , 
XXIII, Wrocław 1974, 205-229); te n że, Kontakty Wrocławia z papieżem Paw-
łem II (Sląskie �tudia Hist.-Teolog ., V, 1972, s. 131-150); te n że, Legaci apostolscy 
na Sląsku w l. 1471-1479 (t amże, VI, 1973, s. 257-276); te n że, Stosunki dyploma
tyczne Wrocławia ze Stolicą Apostolską w l. 1464-1465 (Colloqium Salutis -
Wrocławskie Studia Teol og i czne, III, 1971, s. (81-102); te n że, Misja dyplomatycz-
na kardyn.aia Mnrka Barbo w Polsce i jego działalność na Sląsku w l. 1472-147 3 

.. (tamże, V, 1973, s. 125-144); te n że, Kontakty Wrocławia ze Stolicą Apostolską 
w dobie panowania Jagiellonów na Stqsku (Sobótka, XXXI, 1976, s. 1-25). 
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więc papież, z którym od roku korespondowali, przedstawiając konflikt 

z Pragą jako spór tylko religijny. Ale i tu spotkało ich rozczarowanie. 

Pius II, pochłonięty bez reszty finalizowaniem krucjaty antytureckiej, 

9 VI 1459 r. zażądał od rajców wysłania pełnomocników na kongres 

w Mantui (gdzie miały zapaść ostateczne decyzje o terminie i kształcie 

owej wyprawy krzyżowej), by zapośredniczyć tu ugodę, gdyż kłótnie 

między nimi a władcą nie mogą - jak podkreślało czerwcowe breve -

torpedować wielkich zamiarów całego chrześcijaństwa 2. 

Obawy, że papież, któremu bardzo zależało na udziale czeskiego króla 

w krucjacie, może rozsądzić spór nie po ich myśli, kazały rajcom, na

ciskanym przez podburzony z ambon plebs, uwierzytelnić w Kurii aż 

czterech swych prokuratorów s. Warto prześledzić ich biografie, by uświa

domić sobie, że miasto sięgnęło wówczas po ludzi najodpowiedniejszych 

do podjęcia tego arcytrudnego zadania. 

Pierwszy z nich, Mikołaj Kreul, pochodził z Chełmu Dolnego. Pod
czas wieloletniego pobytu w Italii nie tylko ukończył studia w Bolonii 
ze stopniem doktora dekretów, ale i zaprzyjaźnił się z Eneaszem Sylwiu

szem Piccolominim, który w 1456 r. uczynił go swoim kapelanem'· 
O zażyłości tej przyjaźni przekonuje nas lektura listów E. Sylwiusza 5, 

a także fakt, że tenże powierzył mu wychowanie i wykształcenie swego 
siostrzeńca, późniejszego kardynała i papieża, Francesco Todeschini-Pic
colomini. W tym czasie nabierał także dyplomatycznego doświadczenia, 
posłując z ramienia swego mocodawcy i przyjaciela do Austrii i Czech 6

. 

li Breve zacytował w całości P. E s  c h e n  1 o e r, Histo-ria Wratislaviensis (Scrip

tores rerum Silesiacarum, t. VII, wyd. H. Markgraf, Wrocław 1872, s. 46). 

3 Wniosek, iż mamy tu do czynienia z prokuratorami, a nie zwyczajnymi posła

mi, wysnułem przede wszystkim z relacji naocznego świadka tamtych wydarzeń, 

skryby miejskiego Piotra Eschenloera, którego zapiski cechuje rzetelność i znajo

mość spraw wrocławskich: t e  n ż e, Historia Wratislaviensis, s. 46. Uważam ponadto, 

że pełnomocnictwa, jakie otrzymali od rajców, były tak rozległe, iż nie może być 

wątpliwości co do tego faktu - Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter 

Georgs von Podiebrad (Script. rer. Siles., t. VIII-IX, wyd. H. Markgraf, Wrocław 

1873-1874 - dalej cytowane skrótowo: PC - nr 25B). Nie od rzeczy będzie tu 

zauważyć, że śre6niowiecze nie było ani dokładne, ani konsekwentne w określaniu 

urzędów i tytułów, stosując zamiennie różne określenia pełnionej funkcji przez jed

nego człowieka. Podobny wypadek zaszedł zapewne i w tym wypadku, w którym 

źródła tytułują owych czterech zamiennie: ,,procuratores", ,,oratores", ,.nunci", ,,fac

tores·•. Listy poszły nie tylko do Piusa II, ale i do kolegium kardynalskiego - PC, 

nr 25 A, B, C. 

4 Pierwsze, niezbyt szczegółowe informacje o Kreulu znaleźć można dopiero 

w opracowaniach XVIII-wiecznych: N. He n e l  i u s, Silesiographia renovata, Wra

tislaviae-Lipsia� 1704, s. 629; M. Ha n k u  s, De Silesiis indigenis, Lipsiat· 1707, 

s. 165 n.; Allgemeines Gelehrten Lexicon, t. II, wyd. Ch. ·G. Jćicher, Leipzig 1750,

s. 2168. Opracowania późniejsze nie dorzuciły już nic nowego.

s AE. S. P i c c o l o m i  n i, Epistolae (Opera omnia, Basileae 1550, nr 106, 318,

361-364, 366, 367).
a E. S. Piccolomini wysłał go do arcybiskupa salzburskiego oraz do Ulryka

z Rozmberka i Jana Troestera, tamże, nr 318, 361, 362, 264. 
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W sytuacji więc, gdy jego przyjaciel został papieżem, można rajcom po
gratulować trafności wyboru Kreula na prokura tora. Mogli być przy 
tym pewni, że jako kanonik wrocławskiej katedry będzie miał dodatk·owy 
powód, by ująć się za ich miastem, które odwiedził u schyłku 1457 r. 7

Drugi prokurator, Henryk Senftleben, także Ślązak, był do tej roli 
jeszcze bardziej predysponowany. Co prawda, studiów w Bolonii nie 
uwieńczył doktoratem, jak Kreul, z którym się kontaktował, ale za to 
uzyskał większe odeń wpływy w Kurii rzymskiej. Już w 1444 r. zali
czany był do orszaku papieskiego, a na soborze bazylejskim pełnił funk
cję pracownika kancelarii Eugeniusza IV 8• Za jego następców nie tylko 
nie stracił wpływów, lecz jako doradca Fryderyka III używany był do 
poważnych misji dyplomatycznych 9, przez zażyłą zaś przyjaźń z E. Syl
wiuszem Piccolominim wszedł w krąg jego spraw, wykazując się wielką 
aktywnością przy ich załatwianiu 10. Byłoby doprawdy dziwne, gdyby 
wrocławscy rajcy nie powierzyli mu obrony interesów miasta w tej tak 
trudnej chwili, tym bardziej że przebywając prawie stale z dala od 
ziemi śląskiej nigdy nie wzbraniał się przed obroną jej interesów, nawet 
gdy było to ryzykowne 11. Z Wrocławiem łączyły go ponadto urzędy 
i beneficja - najpierw kanonika, a potem dziekana miejscowej katedry, 
a także archidiakona ty w Legnicy i Głogowie 12. 

Wyborem Pawła Legendorfa na prokuratora także nie rządził przy
padek. Ze swej chełmińskiej ziemi rodzinnej wyruszył w 1447 r. do Italii. 
Rychło został skrybą Mikołaja V. Zawdzięczał to może pozycji rodziców 
(ojciec był członkiem rady wielkiego mistrza krzyżackiego, a matka 
córką wojewody gniewkowskiego). Urzędu tego nie stracił także za jego 
następcy 13. Zapewne przede wszystkim tym znajomościom w Kurii

1 Tamże, nr 366, 367. 
s P. P f o t  en h a  u e r, Schlesier auf der Universitćit Boiogna (Zeitschrift des 

Vereins fiir Geschichte und Altertum Schlesiens - dalej cytowane skrótowo: 
ZfGS - XXVIII, 1894, s. 446). 

9 Dla przykładu, Mikołaj V w 1451 r. zlecił Sen!tlebenowi delikatną m1sJę wy
perswadowania Fryderykowi III zamiaru udania się do Rzymu dla odbycia korp
nacji - G. V o i g t, Enea Sylvio de Piccolomini, t. II, Berlin 1862, s. 35. 

10 O zażyłości ich wzajemnych kontaktów u schyłku 1457 r. świadczy 7 listów 
napisanych doń przez E. Sylwiusza w ciągu dwóch zaledwie miesięcy. Wynika 
z nich, że współpracowali między innymi w zabiegach późniejszego papieża o mitrę 
warmińską - P i c c o  1 o m  i n i, op. cit., nr 272, 280, 302, 311, 325, 366, 367. 

H Bronił np. biskupa wrocławskiego w Kurii przed zarzutami o koncyliaryzm. 
Potem zabiegał u papieża o zatwierdzenie rezygnacji tegoż ordynariusza, którą on 
złożył bez uprzedzenia Rzymu. W 1448 r. pośredniczył o konfirmację dla jego na
stępcy, Piotra Nowaka, mimo iż ten naraził się papieżowi. 

12 Acta Nicolai Gramis (Codex diplomaticus Silesiae, t. XV, wyd. W. Altmann, 
Wrocław 1890, nr 80); R. H a r t e I, Die Priilaten des Breslauer Domstifts bis zum 

Ja.hr 1500 (ZfGS, XXIV, 1890, s. 282 n.). Zdaje się, że Senftleben pochÓdził z ziemi 
głogowskiej - Lehns- u.nd Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Filrsten

thiimer in Mittelalter, t. I, wyd. C. Grilnhagen, H. Markgraf, Leipzig 1881, s. 202. 
1s Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. II, wyd. A. Theiner, nr 89, 164. 
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rzymskiej zawdzięczał szereg bogatych beneficjów: zrazu kanonię war
mińską i głogowską, a potem dziekanat głogowski i wrocławski 14. Ale 
w jedenastym roku pobytu w Rzymie Legendorf otrzymał dwie jeszcze 
wyż.sze godności: protonotariusza apostolskiego i administratora in spiri
tualibus ·et saecularibus diecezji warmińskiej - obie z ręki nowego 
papieża, Piusa II 15. Powierzenie mu zarządu diecezji, o którą Eneasz 
Sylwiusz na rok przed swoim wyborem z taką determinacją zabiegał, 

spowodowane było wielu czynnikami, a wśród nich niebagatelną rolę 
odegrała pewność, że papież w osobie Legendorfa będzie miał człowieka 
nie tylko obznajmionego w sprawach warmińskich, ale i sobie oddanego. 
Przekonanie to papież miał prawo żywić, gdyż rok wcześniej Legendorf 
pomagał mu w objęciu stolicy warmińskiej (E. Sylwiusz poparł zaś jego 
starania o dziekanat w kolegiacie głogowskiej) 16. Nie sposób także nie 
zauważyć, że orientacja polityczna nowego administratora warminskiego 
musiała Piusowi II odpowiadać - Legendorf od 1456 r. porzucił popie
ranie strony polskiej, zbliżywszy się do prokuratora Zakonu na papieskim 
dworze. 

Czyniąc Legendorfa swoim prokuratorem, rajcy powodowali się nie 
tylko doświadczeniem, że jego 12-letni pobyt w Kurii i bliskie kontakty 
z Piusem II mogą wiele pomóc ich sprawie, ale pewnością, że weźmie ich 
w obronę, już bowiem przed pół rokiem pomagał posłom śląskim w ich 
rozmowach rzymskich 17

. 

Najmłodszym z czwórki prokuratorów wrocławskich był pochodzą
cy z Warmii Andrzej Lumpe. W chwili powierzania mu tej funkcji nie 
mógł się pochwalić tak interesującą przeszłością. Studia prawa kanonicz
nego uwieńczył tylko licencjatem. Dopiero w 1455 r. uzyskał znaczniej
szą prebendę archiprezbitera w Lidzbarku Warmińskim 1s. Dopiero rok 
1459 był dlań w tym względzie hojniejszy. Uzyskał wówczas nie tylko 
kustodię w katedrze wrocławskiej, ale i probostwo w centralnej świątyni 
stolicy Śląska, kościele św. Marii Magdaleny. Oba urzędy wakowały od 
10 lat, po śmierci Henryka Rorawa 19_ Nie dysponując żadnymi przekaza-

Najdokładniejsze informacje biograficzne o Legendorfie w Scriptores rerum War

miensium, t. I, wyd. C. P. Woelky, J. M. Saage, Braniewo 1866, s. 98-132; K. G 6 r
s k i, Paweł Legendorf (Polski słownik biograficzny, t. XVII/1, z. 72, Wrocław
Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, s. 1-3, zestaw prac .o Legendorfie). Znamienne, 
że żadna z nich nie wspomina o jego kontaktach z Wrocławiem. 

u Vet. m_on. Pol. et Lith., t. II, nr 157, 164, 189. 
1s Tamże, t. IT, nr 164. 
10 Pośrednikiem w załatwianiu dziekanatu głogowskiego dla Legendorfa był

H. Senftleben - P i c  c o  1 o m  i n i, op. cit., nr 311.
11 PC, •nr 23, 24A, B, 25D.
1s Vet. mon. Pol. et Lith., t. II, nr 141: tu Lumpe występuje jako mgr, we

wszystkich pozostałych źródłach jako licencjat - Lehns- und Besitzurkunden Schle
siens ... , t. II, s. 280, 282, 288. Brak dotąd jakichkolwiek biografii A. Lumpego. 

19 Ha r t e  1, op. cit., s. 288 n. Już w listach uwierzytelniających figuruje jako

•
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mi źródłowymi o jego wcześniejszych kontaktach z Wrocławiem, nie mo
żemy definitywnie orzec, co zdecydowało o powierzeniu mu tych waż
nych stanowisk - z urzędem prokuratora włącznie. Jest bardzo prawdo
podobne, że niebagatelną rolę odegrały tu powiązania Andrzeja Lumpe 
z Kurią rzymską. Kalikstowi III zawdzięczał on nie tylko godność skryby 
listów apostolskich, ale i beneficjum lidzbarskie 20. Jak się zdaje, na po
czątku 1458 r. przebywał w Rzymie na jego dworze jako wysłannik kapi
tuły warmińskiej dla poparcia jej elekta, Arnolda, w zabiegach o mitrę 
biskupią 21. Jak wielkie zaufanie mieli rajcy wrocławscy do Andrzeja
Lumpe, świadczy najdobitniej fakt, że jemu to właśnie powierzyli prze
wodnictwo w rozmowach mantuariskich 22.

Lumpe mandat przyjął i już 40 dni później 19 IX 1459 r., donosił 
swoim mocodawcom z Mantui, że na jego prośbę, przy wsparciu Legen
dorfa oraz obecnego w Italii oficjała wrocławskiego i kanonika warmiń
skiego Bartłomieja Libenwalda, papież zdecydował rychło . wysłać do 
Wrocławia legata Hieronima Lando, wyposażonego w pełnomocnictwa 
do zapośredniczenia ugody między skłóconymi stronami. W liście owym, 
którego kolportażem zajął się powracający do Warmii Libenwald, po
brzękiwała nuta optymizmu 2s. 

Nie podzielali go jedn_ak rajcy, pełni obaw o postawę legata. Nie 
winili jednak swych prokuratorów za takie załatwienie sprawy, gdyż 
wobec absencji czeskiego poselstwa w Mantui nie można było lepiej jej 
sfinalizować 24_ Przeczucia rajców okazały się słuszne. Legat wraz z to
warzyszącym mu mgr. Franciszkiem z Toledo po przyjeździe do Wrocła
wia (11 XI 1459 r.) przez cały prawie miesiąc żądali od mieszczan bez
warunkowej uległości wobec Pragi. Dopiero wzrastające oburzenie całej 
społeczności wrocławskiej sprawiło, że poszli na ustępstwa i 13 I 1460 r. 
zapośredniczyli w Pradze pokój, mocą którego wrocławianie uznali Je
rzego swoim królem, ale w ciągu trzech najbliższych lat nie musieli 
mu składać hołdu - aż do wyjaśnienia jego stosunku do husytyzmu. 

Pius II i obaj legaci, zadowoleni z takiego biegu rzeczy, przystali na 
prośby pozostających nadal na papieskim dworze prokuratorów wrocław-

rector ecclesiae Mariae Magdalenae, a w korespondencji z 28 IV 1460 r. jako ple
ban tego kościoła - PC, nr 25A, 38A. 

20 Papież przyznał mu beneficjum, mimo iż dekrety dwóch jego porzec!ników 
stały temu na przeszkodzie - Vet. mon. Poi. et Lith. t. II, nr 141; SCTipt. rer.

\V l!Tm ., t. I, s. 246. . 
21 SCTipt. rer. Warm., t. I, s. 97. 
22 Wniosek ten wysnuwam z !aktu, że tylko on jeden informował rajców o sta

nie spraw w Mantui, a treść jego korespondencji wskazuje, że wiódł w tych roko
waniach prym - PC, nr 28, 51. 

2s Tamże, nr 28. 
!! Lumpe cieszył się odtąd wdzięcznością rajców za to, iż dopomógł :niastu 

w ciężkiej chwili - S. B. K 1 o s  e, DarsteUung der inneren VerhliŁtnisse der Stadt 

Breslau (Script. ,·er. Sil., t. III, wyd. G. A. Stenzel, Wrocław 1847, s. 391). 
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skich i przyznali miastu wieloletni przywilej odpustowy, co pozwoliło 

podreperować budżet Wrocławia. Przy załatwianiu tej sprawy najczyn

niejszy był znowu Lumpe: własnoręcznie napisał nawet tekst bulli od

pustowej, mocą której - co warte podkreślenia - został kolektorem 

apostolskim pieniędzy odpustowych 2s. 

Pozostał on zr€sztą u boku papieża najdłużej - do wiosny 1461 r. 20 

Nie wiemy, jakiego rodzaju były jego późniejsze kontakty z Kamerą 

apostolską, której dostarczać musiał część pieniędzy odpustowych. Wiemy 

natomiast, że 1 II 1468 r. został wysłany przez rajców wraz z pięciu 

innymi posłami do Rzymu, by uzyskać od Pawła II zatwierdzenie Rudol

fa z Riidesheim na wrocławskiej stolicy biskupiej 21.

Legendorf pozostał w Rzymie krócej, do lata 1460 r. 2s, musiał bo

wiem spieszyć na Warmię. Przed wyjazdem dopomógł wrocławianom 

w uzyskaniu przywileju odpustowego 20. Wkrótce potem kapituła war
mińska obrała go swoim ordynariuszem. Orientację polityczną miał 

chwiejną i dopiero po śmierci Piusa II złożył przysięgę wierności królowi 

polskiemu. Zmarł 23 VIII 1467 r. w Braniewie, gdzie też został pocho

wany. 

Kreul, którego uczestnictwa w rokowaniach mantuańskich nie odno
towało jedyne, bardzo lakoniczne źródło 30, pozostał na dworze papieskim 

do końca kwietnia 1460 r., towarzysząc Franciszkowi z Toledo przy za
łatwianiu bull odpustowych. Potem wyjechał do Wrocławia, by już 

w sierpniu tego roku zjawić się w Wiedniu z dokumentami potrzebnymi 
do starań o odpusty 31. Do miasta powrócił najpóźniej 20 XI 1460 r. Od 

tej pory figuruje w aktach kapitulnych 32• Po śmierci, która nastąpiła 
zapewne dwa lata później, pochowany został w katedrze wrocławskiej, 

a jego wychowanek, Francesco Todeschini-Piccolomini, ufundował mu 

bardzo wymowne epitafium 33. 

!!S PC, nr 56A. 

�5 Tamże, nr 58. Już 17 VI 1461 r. jego nazwisko pojawia się w dokumentach 

warmińskich - Script. rer. Warm., t. I, s. 246. 
27 H. L u c  h s, SchZesische Filrstenbilder des MitteZaiters, Wrocław 1872, s. 54 n. 

Fałszywa wydaje się wzmianka źródłowa, iż na skutek antagonizmów między kapi

tułą a biskupem Jodokiem Lumpe aż do jego śmierci przebywał w Palestynie -
F. X. Se p pe 1 t, Des Bischofs Joducus von BresZau Romfahrt (Romische Quartal

schrift, XX, 1913, s. 285).
2q G ó r s k i, op. cit., s. 2. Jeszcze 6 XII 1460 r. rajcy pisali doń w sprawie 

odpustów - PC, nr 49. 
2' PC, nr 49. 
ao Niestety, zachował się tylko jeden list A. Lumpego zawierający relacjt; z ob

rad mantuańskich - PC, nr 28. Wcześniejszy list, o którym jest tu wzmianka, nie 

zachował się. 
s1 Tamże, nr 38A, 43. 

32 ProtokoUe des BresZauer Domkapitels, wyd. G. Grilnhagen (ZfGS, V, 1863, 

s. 158); Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens ... , t. II, s. 277.
32 ProtokoUe des Breslauer Domkapitels, wyd. G. Grilnhagen (ZfGS, V, 1863,

wało się do dziś - W. Urb a n, Katedra wrocławska, Wrocław 1951. 
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O udziale czwartego prokuratora, Senftlebena, w debatach mantuań

skich także nic nie wiemy. Brak jakichkolwiek szczegółów na temat jego 

starań wokół przywilejów odpustowych dla Wrocławia, choć pewną jest 

rzeczą, że walnie przyczynił się do ich uzyskania s4
_ Nie wiemy, co robił 

przez trzy ostatnie lata swego życia - do schyłku 1463 r. Kilka miesię
cy przed śmiercią przybył do Rzymu z ramienia kapituły wrocławskiej 
i załatwił dla niej możliwość korzystania z przywileju odpustowego w ka

tedrze as. A że stało się to bez wiedzy rajców i z uszczupleniem przywi

lejów miasta, jego zarządcy wniosą apelację do Rzymu, ale już przez 

następnych swych prokuratorów. 

W grudniu 1461 r. 'zjawił się w Rzymie nowy prokurator, Jan Ki

czing 36. Nie znając żadnych szczegółów jego życiorysu, poza tym, że

był licencjatem dekretów oraz kanonikiem katedry wrocławskiej, nie 
możemy postawić pytania, co zdecydowało o jego wyborze na prokura

tora s1. Jedno wszakże zwraca na siebie uwagę, że rajcy musieli być 

pewni oddania Kiczinga, skoro zlecili mu misję przeciwdziałania w Kurii 
pierwszym zabiegom jego konfratrów o przyznanie im trzeciej części 

wpływów odpustowych, które dotąd zasilały skarbonę miejską ss. Zada
nie powyższe nie stanowiło, rzecz oczywista, całej treści jego rzymskie;:;o 
posłannictwa. Zgodnie z układem styczniowym z 1460 r. Wrocław miał 

już tylko rok czasu, by uwolnić się od obowiązku złożenia królowi hołdu. 
Jednakże Jerzy z Podiebradu, świadom zamiarów swych wrocławskich 
poddanych, zgodnie z linią swej polityki zagranicznej umiejętnie łudził 

Piusa II obietnicą przysłania swych posłów do Rzymu. Papież zaś, nie 
rezygnując z planów krucjaty antytureckiej, był gotów dla ich uregulo
wania poprawić stosunki z Pragą 39

• Rajcy, świadomi, co oznaczałoby 
to dla ich miasta, zlecili Kiczingowi, by przekonał papieża, że ich mo
narcha jest heretykiem, któremu nie godzi się składać hołdu, a nawet 
tego robić nie wolno. Gdy zaś w swych pierwszych listach prokurator 
donosił, że przyjazd czeskiego poselstwa, choć odwlekany, jest wcale re
alny oraz że cesarz nadal broni Jerzego w Kurii rzymskiej, zarządcy 

34 PC, nr 49. 
as Tamże, nr 154, l57B. 
36 Rajcy zapowiedzieli jego wysłanie w liście czerwcowym z 1461 r., w dwa zaś

miesiące później donieśli papieżowi, że już wyjechał. Pius II potwierdził jego przy
jazd 7 XII 1461 r. Pierwszy list Kiczinga z Rzymu pochodzi z 24 XII 1461 r. -
tamże, nr 60, 62, 65, 68. 

37 Choć rajcy pisali o nim jako o magistrze, sam prokurator mówił o sobie 
,,in decretis Jicenciatus" - PC, nr 110, 125. 

:s Tamże, nr 60. 
39 Zob. Najnowsz,e prace o Jerzym z Podiebradu 1 Jego polityce zagranicznej, 

F. G. He y m a  n n, George of Bohemia King of Heretics, Princeton New Jersey 
1965; O. Od l of Il i k, The Hussite King. Bohemia in European Affairs 1440-1471, 

New Brunswick 1965; J. Ma c e k, K. zahranicni politice kraie Jii'iho (Cesky casopis 
historicky, XIII, 1965, s. 19-49). 
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Wrocławia wysłali w ślad za nim swego posła Jana Sommerfelda. Posło
wi udało się sześć dni przed przyjazdem czeskiego poselstwa osiągnąć 

bramy Rzymu i już dnia następnego, 5 III 1462 r., uzyskać wraz z Kiczin
giem audiencję u Piusa II 40. Data godna odnotowania, bo od tej pory, 
za pośrednictwem bardzo szczegółowych relacji wrocławskiego prokura

tora, jesteśmy świadkami nawiązywania przez niego znajomości w Kurii. 

Nie wykluczając wpływu innych osób i faktów, stwierdzić trzeba, że Ki
czing poczynał sobie w tym względzie bardzo umiejętnie, a znajomości, 

które nawiązał, okazały się nadspodziewanie trwałe. W ciągu dziesięciu 
miesięcy pobytu na dworze papieskim zdołał pozyskać dla miasta Fran
cesco Todeschini-Piccolomini, w którego osobie mamy podstawy widzieć 
pierwszego kardynała protektora Wrocławia 41. Wychowanek Kreula sta

nie się odtąd najbardziej oddanym przyjacielem miasta, nie wzbrania

jącym się przed podjęciem jakiegokolwiek trudu na jego rzecz. 
Do pracy na rzecz Wrocławia prdkura tor wciągnął także słynnego filo

zofa niemieckiego, kardynała Mikołaja Kuzańczyka, oraz Fantinusa de 
Valle, późniejszego legata na Czechy. Obaj nawiązali od tej pory bardzo 
serdeczny kontakt listowny z rajcami wrocławskimi 42

. Kiczingowt udało 
się także zainteresować sprawami miasta kardynała Juana de Carvajal, 
najwytrawniejszego dyplomatę w kręgach kurialnych 43. 

Zwraca na siebie uwagę także regularność, z jaką prokurator zdawał 
drobiazgowe sprawozdania swym mocodawcom. Nie było miesiąca, w któ
rym nie wysłałby obszernego listu, pisanego po niemiecku mimo znajo
mości języka łacińskiego 4'. O jego rzetelności świadczy i to, że już w dru
gim miesiącu pobytu w Italii uznał za stosowne rozliczyć się ze swych 
wydatków •s. 

Czy wypełnił swe główne zadanie? Dnia 24 IX 1462 r. papież zawie
sił układ styczniowy. Fakt ten jest odpowiedzią na postawione pytanie, 
ale odpowiedzią niepełną. Wrześniowa decyzja Piusa II była przede 
wszystkim „zasługą" Jerzego z Podiebrad u, który najpierw przez posłów 
w marcu, a potem osobiście w sierpniu 1462 r. opowiedział się za husy-

,o Przebieg audiencji znamy z relacji Kiczinga i Sommerfelda - PC, nr 75, 76. 

41 ,. ... und seynen nepotem ... gab czu eynem verantworter czu Rome und aller 
ewer sachen vorbrenger" - pisze Kiczing relacjonując decyzje Piusa II. Tamże, 
nr 75. Wiadomo także, że diecezja wrocławska zaliczana była „ad nationem Ger
manicam", której kardynałem protektorem był właśnie tenże kardyńał - zob. 
S t r n a d, op. cit., s. 93 nn. 

42 PC, nr 84, 90, 95, 96, 101, 105A, 125, 144, 151, 158, 159, 175A, 180, 184, 202, 

223, 251B, 260. Kuzańczyk już przed laty zetknął się ze sprawami wrocławskimi, 
próbując przeprowadzić reformę tutejszego kleru. 

o Tamże, nr 102A. 

44 W sumie napisał 10 listów do rajców - tamże, nr 68, 70, 72, 75, 81, 86, 87,

94, 102A, llOAB, i jeden (po łacinie) do dwóch skrybów wrocławskich, J. Haselber
ga i P. Eschenloera - tamże, nr 102B. 

,; Tamże, nr 70. 
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tyzmem, nie zawahawszy się nawet uwięzić legata Fantinusa de Valle, 
przyjaciela wrocławian. Nie powinno to jednak w żadnym wypadku 
umniejszać zasług Kiczinga, który świadom swego zadania i powagi 
chwili robił wszystko, by pozyskać życzliwość Piusa II i nie utracić z nim 
kontaktów. W tym celu jeździł za nim najpierw do Viterbo, gdzie papież 
się kurował, a potem do Sieny, uzyskując tu drugi raz audiencję 46. Te 
przymusowe peregrynacje przypłacił najpierw chorobą, a potem śmier
cią: w końcu 1462 r. padł ofiarą zarazy szerzącej się w Sienie. Pierwsze 
wieści o tym zaskakującym fakcie przekazali do Wrocławia kardynał 
F. Todeschini-Piccolomini i jego kapelan Marek Decker. Lektura ich
korespondencji świadczy, że po śmierci prokuratora wzięli na siebie cały
ciężar prowadzenia spraw wrocławskich. Kardynał nie zaniedbał nawet
podjąć zabiegów w banku Spinnolich w Sienie celem odzyskania dla
Wrocławia 100 florenów pozostałych po Kiczingu 47. 

W miesiąc po otrzymaniu tych informacji, 26 XI 1462 r., rajcy po
informowali papieża o wyznaczeniu nowego prokuratora. Rzecz sympto
matyczna, nie omieszkali osobnymi listami zawiadomić o tym także 
wszystkich życzliwych im kardynałów, legatów i kurialistów; wśród tych 
ostatnich również tajnego sekretarza Piusa II, jego krewniaka, dra Grze
gorza Lollius-Piccolomini, oraz depozytariusza papieskiego Ambrożego 
Spanniochia 48. 

Następcą Kiczinga został Mikołaj Merbot z Nysy, kanonik obydwu 
kapituł wrocławskich, kolegiaty głogowskiej, archidiakon kolegiaty leg
nickiej 49. Nie brak mu było stażu dyplomatycznego: najpierw u sekreta
rza Mikołaja V, a potem u legata Hieronima Lando. Z tym ostatnim 
zjeździł w 1462 r., jako jego kapelan, całą Europę środkowo-południową, 
zatrzymując się w Budzie i Wiedniu so. W maju 1461 r. odwiedził Rzym, 
by wesprzeć starania A. Lumpego o bullę odpustową,. mocą której i on 
mianowany został kolektorem apostolskim pieniędzy odpustowych. 

Nie ulega wątpliwości, że względy powyższe, jak i fakt, że Merbot 
był poliglotą, przesądziły o przyznaniu mu mandatu prokuratora. Rzecz 
znamienna, najwpływowsi· rajcy, Walenty Haunold i Antoni Hornig, 
oraz skryba miejski Piotr Eschenloer konsultowali się w tej sprawie 
z powracającym po raz drug_i (15 XI 1462 r.) do miasta Hieronimem 

46 Audiencja miała miejsce 11 IX 1462 r. Znamienne, Kiczing podczas obydwu

audiencji obdarował papieża - PC, nr 75, llOA, B. 
4• Kardynał napisał trzy listy w tej sprawie, z czego dwa się zachowały -

tamże, nr 119A, B. Jego zaś kapelan jeden - tamże, nr 114. Do Wrocławia w tym 

samym prawie czasie wysłał listy procurator causarum, Ernst v. Nataga - tamże, 

nr 120. 

•s Tamże, nr 125.

n G.B a u ch, Beitrage zur Literaturgeschichte des schlesischen Humanism:.s 

(ZfGS, XL, 1906, s. 141-168), omówił działalność Merbota w Italii jako prokura10-

ra. Główną uwagę skupi! jednak na jego działalności jako humanisty. 

5c PC, nr 64, '/3B, 91, 107, 116. 
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Lando 51, Legat, zżyty, a może i zaprzy3azniony z Merbotem, podjął się 
nawet misji nakłonienia go do przyjęcia mandatu, gdy miał obawy, czy 
jako członek kapituły nie zostanie posądzony o stronniczość 52. Po dwóch 
tygodniach wahań i dwukrotnych rozmowach z legatem Merbot dał się 
przekonać. Ale do Italii wyruszył z miesięcznym opóźnieniem, mury 
Rzymu zaś osiągnął dopiero w połowie marca 1463 r. 53 

Działalność Merbota w Kurii przypadła na czas dla wrocławian po
myślny. Tuż po śmierci Kiczinga papież zawiesił układ styczniowy. 
O wszystkie sprawy .z tym związane, z kolportażem powyższej decyzji 
włącznie, zatroszczył się, nie szczędząc własnych pieniędzy, Francesco 
Todeschini-Piccolomini. A w dwa tygodnie po przyjeździe Merbota, 
1 kwietnia, zabronił wrocławianom składania hołdu, biorąc ich równo
cześnie w swoją opiekę. Nie stało więc przed nowym prokuratorem żadne 
pilne zadanie. Sytuację zdawał się mu ułatwiać fakt, że na mięjscu zastał 
dwóch doświadczonych posłów: Mikołaja Hermanni z Wrocławia i Miko
łaja Kittlica z Żagania. Do nich dołączył w połowie marca wysłannik 
rajców, Jan Sommerfeld. 

Lektura korespondencji Merbota nie pozostawia jednak wątpliwości, 
że na tle jego kontaktów z posłamt, szczególnie zaś Sommerfeldem, do
szło do poważnych nieporozumień - i to już w pierwszych tygodniach 
rzymskiej misji. Wynika z niej, że Sommerfeld pomówił Merbota o zdra
dę interesów Wrocławia, riie zaniedbując zaznaczyć, że rajcy stracili 

już doń swe zaufanie. Na początku kwietnia obaj posłowie wrocławscy 
ruszyli w drogę powrotną, a w miesiąc później prokurator wysłał do 
zarządców Wrocławia list referujący jego kontakty z Sommerfeldem, 
domagając się wyjaśnienia sprawy i udzielenia nagany posłowi 54. 

Wyjaśnień Merbot nie otrzymał, choć ponawiał ciągle prośby w tym 
względzie. Co znamienniejsze, rajcy nie zażądali odeń wyjaśnień, mimo 
gotowości ich złożenia, jaką zgłaszał we wszystkich prawie listach, od 
maja 1463 r. począwszy 55. Nie zaniedbali jednak zabezpieczenia swoich 
interesów przez odsunięcie prokuratora od załatwiania spraw bieżących. 
W czerwcu wyruszył z ich ramienia do Rzymu Fabian Hanko dla za
pośredniczenia ugody między nimi a kapitułą w sprawie odpustów, z po
czątkiem lipca Krzysztof Schenkendorf w celu podniesienia zarzutów 

51 Tamże, nr 166A. 
52 Znamienne, że Merbot napisał o tym dopiero po posądzeniu go o działalność

na szkodę miasta, sądząc najwidoczniej, że fakty powyższe przemawiają na jego 
obronę: tamże, nr 166A. 

53 Trasę jego podróży znamy z korespondencji, jaką nadesłał. Pierwszy list 
pisany z Rzymu nosi datę 15 marca - tamże, nr 130, 141. 

·� List ów Merbot napisał szyfrem - tamże, nr 157A.
ts Kilka listów uznać możemy za prawie w całości po5więcone apologii swych

rzymskich poczynań - tamże, nr 166A, 177A, B, 199. Znamienne, że od sierpnia 
1463 r. Merbot podpisuje swe listy inaczej niż dotąd: ,,per eum quem nostis" -
tamże, nr 182A. 
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przeciw biskupowi Jodokowi, w sierpniu zaś Jan Weinrich, by odebrać 

Merbotowi mandat i wszystkie dokumenty 56. Dopiero miesiąc później 

zdecydowali się ujawnić swoje zarzuty pod adresem Merbota w liście 
do kardynałów, F. Todeschini-Piccolomini i M. Kuzańczyka. Dowiaduje
my się z niego, że rajcy imputowali swemu prokuratorowi zmowę z kró
lem Jerzym, insynuując. że doszło do niej podczas jego 8-dniowego 
postoju w Pradze, oraz działanie na korzyść sprzyjającego monarsze 
biskupa Jodoka. Wytknęli mu celową opieszałość w załatwianiu spraw 
wrocławskich w Kurii, a nawet zamiar nieoddania ich korespondencji 
adresatom, jak również celowe opóźnianie wyjazdu M. Hermanniego 57

. 

Historiografia unikała w zasadzie pytania, czy zarzuty powyższe były 

zasadne. Sprawa jest trudna, skazani bowiem jesteśmy na korzystanie 

ze źródeł, które wyszły spod ręki Merbota bądź rajców, czyli osób za
angażowanych w konflikt. Nie ulega przy tym wątpliwości, że prokura

tor dawał swoim postępowaniem pożywkę tym oskarżeniom. Są jednak 

moim zdaniem przesłanki dowodzące uczciwości Merbota. Pierwsza, że 
najwierniejszy przyjaciel miasta, F. Todeschini-Piccolomini, cytowany 
przez rajców jako świadek jego winy, wziął go w obronę se. Drugą zaś 
jest jego życiorys. Uważne· prześledzenie tego życiorysu pozwala katego
rycznie stwierdzić, że Merbot był człowiekiem bezkompromisowym, 
odważnym i niezdolnym do dwulicowości. Dla przykładu: za opór sta
wiany królowi Maciejowi Korwinowi został jako jedyny członek kapi
tuły wrocław$kiej osadzony w 1474 r. w więzieniu na 23 dni; w 1491 r. 
zaś, za trwanie w opozycji wobec łamiącego przywileje kapitulne bisku
pa Rotha, został na czas pewien pozbawiony beneficjów, mimo iż wcześ
niej się przyjaźnili. Nie sądzę, by człowiek o takim obliczu był zdolny 
do zakulisowych knowań. 

Daleki jednak jestem od twierdzenia, że konflikt między Merbotem 
a rajcami był nieporozumieniem. Z lektury źródeł wnoszę, że wziął on 
swój początek z nazbyt gorączkowego postępowania Merbota. Był on 
człowiekiem impulsywnym i kłótliwym. Brakowało mu umiejętności 
łagodzenia sporów, a tym bardziej ich unikania. W wypowiedziach był 
tak szczery, że aż nieostrożny. Wszystko to dyskwalifikowało go jako 
dyplomatę i nie zjednywało mu przyjaciół. Interesujący nas okres jest 
najlepszą egzemplifikacją tych tez: Merbot uświadomiwszy sobie, że coś 
zepsuło się w jego stosunkach z rajcami, domaga się w liście wyjaśnień. 

56 Weinrich nie zastał go w Sienie, przebywał bowiem na leczeniu we Florencji. 
Zlecił mu więc rychły powrót na dwór papieski. Nie czekając nań, sam poszedł 

na audiencję do Piusa II. Gdy opuszczał Italię, nawet nie pożegnał się z Merbo
tem - tamże, nr 185, 198. 

i1 Tamże, nr 184. 
ss Choć o tym pisze sam Merbot, nie mamy powodów podawać jego relacji 

w wątpliwość, gdyż przy intensywności kontaktów rajców z kardynałem kłamstwo 
wyszłoby szybko na jaw - tamże, nr 198. 
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Nie czekając jednak na ich nadejście, pisze następny list do raJcow, 
w którym wini za ten stan rzeczy posłów wrocławskich, oskarżając ich 
o szerzenie fałszywych plotek. Nie omieszkał przy tej okazji obrzucić ich
niewybrednymi epitetami s9. Nie doczekawszy się obrony ze strony Hiero
nima Lando, z którym dotąd był w bliskich kontaktach, zdecydował się
pomówić go w liście do zaprzyjaźnionego z nim rajcy, W. Haunolda,
nie tylko o podsycanie ku niemu niechęci, ale i o inne nieuczciwości so.

Po tej ostatniej korespondencji rajcy 1 IX 1463 r. odebrali mu man
dat prokuratora i zwolnili go od przysięg złożonych przy obejmowaniu 
tego urzędu. Merbot powrócił do miasta jednak dopiero w połowie 1465 r., 
już jako doktor dekretów, po ukończonych tymczasem studiach w Sie
nie s1. Potem już nigdy do Rzymu nie posłował, mimo iż w 1490 r. był 
znów subkolektorem Kamery apostolskiej na miasto i diecezję wrocław
ską. Pod koniec życia został proboszczem w Raciborzu 02. Zmarł 19 III 
1501 r., pozostawiając po sobie księgozbiór liczący 240 tomów, w którym 
na uwagę zasługują dzieła Plutarcha, Tacyta, Liwiusza, Eneasza Sylwiu
sza Piccolomini. Merbot był bowiem jedną z ciekawszych postaci śląskie
go humanizmu drugiej połowy XV w. as 

Następcą Merbota na urzędzie prokuratora został kanonik katedry 
wrocławskiej i scho!astyk miejscowej kolegiaty, doktor dekretów Fabian 
Hanko 64. Jego nominacja pozostawała zapewne w związku z dobrze 
spełnioną przezeń rzymską misją w czerwcu 1463 r. A sytuacja, w jakiej 
się Wrocław znalazł, domagała się położenia kresu stanowi tymczasowoś
ci powstałemu po odwołaniu Merbota i powrocie Jana Weinricha, gdy 
interesów miasta przypadło bronić z konieczności posłowi, Mikołajowi 

G9 ,, ... ganeones, ebri homines, nebulones,..sussurones, quorum deus venter est" -
takimi epitetami obrzucił Merbot posłów - tamże, nr 116A. 

GO Pomawia go o wyłączną dbałość o sprawy przynoszące mu korzyść, z rów
noczesnym lekceważeniem obowiązków wobec Wrocławia. Prosi rajców, by pie ko
rzystali z jego pośrednictwa przy przekazywaniu podarunków kurialistom, bo Je 
sobie przywłaszczy - tamże, nr 177A, 182A. 

61 Już w końcu października 1463 r. Merbot wyjechał do Sieny. Dnia 8 marca 
roku następnego uczelnia potwierdza fakt studiowania przezeń. Pierwsza wzmianka 
o jego pobycie we Wrocławiu --· już po powrocie - pochodzi z 2 VI 1461i r. -
tanże, nr 197; R. Ko e b n e r, Der Widcrstn.nd Breslaus gegen Georg von Podie

brad, Wrocław 1916, s. 147 n.
"2 W. l. 1479-1493 był także kustoszem kolegiaty raciborskiej - A. We l t z e  I, 

Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor, Racibórz 1881, s. 700, 701. 
n Wszystkie Jego listy pisane są po łacinie, choć znał i grekę, niemiecki i wło

ski., Podpisuje je „Merbothus". ,Jako pierwszy z prokuratorów zaczyna je od słów 
„Jesus Christus". Bau c h, op. cit., s. 145 nn., analizując je stwierdza, że icil autor 
znał autorów starożytnych. Umiłowanie książek było zresztą jego pasją. Już jako 
kapelan H. Landa posiadał i<;h mnóstwo - PC, nr 166A. 

et H. M a  r kg r af, Der Breslauer Procu.fator und Domherr Fabian Hanko

(ZfGS, XII, 1873, s. 436-438), ustalił, że prokurator Hanko i kanonik wrocław
ski o tym samym nazwisku to ta sama osoba. 
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z Gliwic ss. Od jesieni bowiem 1463 r. wrocławianie żyli w ciągłym stra

chu przed agresją króla. Już 5 listopada Weinrich podczas audiencji za

sygnalizował papieżowi, że rajcy nie widzą innego rozwiązania kwestii, 

jak pozbawienie Jerzego tronu; do tego zaś czasu we Wrocławiu winien 

rezydować jeden z kardynałów, by móc skuteczniej bronić mieszczan 

i organizować krucjatę przeciw monarsze 66. Brak reakcji na sugestie 
posła sprawił, że zarządcy Wrocławia uznali za stosowne w styczniu roku 
następnego dwukrotnie ponowić je, ale już drogą korespondencyjną. 

W ślad za listami, 23 I 1464 r., wyruszył Hanko, by spraw dopilno
wać. Do Berlina jechał u boku H. Lando, który opuszczał Wrocław, by 

już więcej doń nie powrócić. Potem,· dołączywszy do poselstwa króla 

duńskiego, drogą przez Lipsk, Norymbergę, Salzburg, Wenecję, Padwę 
i Ferrarę przybył 13 marca do rezydencji papieskiej w Sienie 01. Dwa

naście dni wcześniej zawitał tu kurier wrocławski, wspominany już 

Mikołaj, z listami do papieża i życzliwych wrocławianom kardynałów, 
anonsującymi przyjazd prakuratora. Mikołaj spełnił swoją misję wzoro

wo i już nazajutrz po swoim przyjeździe Hanko uzyskał audiencję u Piu
sa II. Jej przebieg nie dał jednak prokuratorowi powodów do optymizmu. 
Papież zbył prośbę o przysłanie do miasta kardynała lakonicznym stwier- , 

dzeniem, że brak mu teraz na ten cel pieniędzy, a szybkie zakończenie 
posłuchania uzasadnił brakiem czasu es. Co prawda, pod koniec miesiąca 
na dworze papieskim dyskutowana była możliwość wysłania do Wrocła-

wia Hieronima Lando, po uprzednim przyznaniu mu kapelusza kardynal-
skiego. Ale następne miesiące przekonały prokuratora, że szansa na jej 

urzeczywistnienie jest znikoma 69. Najwięcej przykrości doznał Hanko 
z tego powodu, że Pius II wzbraniał się przed rozmową z nim. Powoły-
wał się przy tym na konieczność ratowania swego zdrowia. Była to 
jednak tylko część prawdy. Schorowany papież, zajęty bez reszty orga-
nizacją krucjaty antytureckiej, nie chciał niczego rozstrzygać w kwestii 
czeskiej, tym bardziej że cesarz ujmował się ciągle za Jerzym z Podie-
bradu. 

Sytuację prokuratora pogarszał fakt, że chcąc utrzymać więź z dwo
rem papieskim w Sienie, musiał zrezygnować z towarzystwa życzliwych 
mu kardynałów, F. Todeschini-Piccolomini i M. Kuzańczyka, rezydują
cych w Rzymie. Ażeby tej niedomodze zaradzić, nawiązał znajomości 

115 Weinrich opuścił Sienę z końcem października 1463 r. Jego substytutem zo

stał Mikołaj z Gliwic, co nie przeszkadzało Merbotowi jeszcze 28 X tegot roku 

pisać do rajców o stanie spraw wrocławskich w Rzymie - PC, nr 197, 198, 201. 
se Podczas audiencji relacjonujący jej przebieg Weinrich został zapytany przez 

papieża, czy król polski byłby odpowiednim kandydatem do tronu czeskiego -

Łamże, nr 185. 

&7 Tamże, nr 225, 233A, B. 
88 Przebieg audiencji znamy z relacji F. Hanko - tamże, nr 233B. 

69 Tamże, nr 233A, B, 236. 
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z dwoma obecnymi w Sienie kardynałami. Zdumiewa łatwość i szybkość, 
z jaką zbliżył się do nieprzystępnego Juana de Carvajal oraz Jacopo 
Ammanati. W swych wiosennych relacjach z 1464 r. donosił swym mo
codawcom, że codziennie odwiedza pierwszego z nich, doznając za każ
dym razem życzliwego przyjęcia 10. Nie zniechęcił się do tych wizyt 
nawet wtedy, gdy się przekonał o ich małej efektywności. ów upór 
i zapał, tak dlań charakterystyczne, kazały mu nawet przeszkodzić w jego 
codziennej przejażdżce, dla przypomnienia mu spraw swego miasta. Ale 
też bez efektu 11. Dopiero w czerwcu, gdy z dworem papieskim podążył 
do Rzymu, miał powody do zadowolenia. Albowiem 16 czerwca na pub
licznym konsystorzu papież oskarżył króla Jerzego o herezję i zażądał 
odeń wytłumaczenia się w ciągu pól roku z postawionego mu zarzutu. 
Ale już dwa miesiące później, 15 sierpnia, donosił Hanko z Ancony, 
punktu zbornego wszystkich krzyżowców, o zgonie przybyłego tu Piu
sa II 12. Jeśli dodać, że śmierć nastąpiła przed wydaniem bull w sprawie 
króla czeskiego, nie będzie przesady w stwierdzeniu, że była ona także 
osobistą tragedią wrocławskiego prokuratora. Nie zdołała go jednak znie
chęcić do dalszego działania. Wprost przeciwnie, trudności, które zaczęły 
się odtąd przed nim piętrzyć na drodze, wyzwoliły w pełni jego dyplo
matyczny talent i dar nawiązywania nowych kontaktów. 

Nowy papież, Paweł II, dobrał sobie bowiem wielu nowych współ
pracowników. Zmiany zaś w gronie dworzan i kancelistów były tak 
gruntowne (odszedł między innymi życzliwy prokuratorowi sekretarz 
Grzegorz Lollius-Piccolomini), że przed Fabianem Hanko stanęło zadanie 
budowy nowej siatki współpracowników i sojuszników wrocławian; za
danie niełatwe, jeśli pamiętać, że poprzednia budowana była przez sześć 
lat wysiłkiem sześciu prokuratorów. Przy tworzeniu nowej siatki Hanko 
umiejętnie wykorzystał słabość wielu nowych kurialistów do · przyjmo
wania podarków 73, 

Rekonstrukcji wymagały także stosunki z kolegium kardynalskim, 
gdyż tuż po śmierci Piusa II zmarł M. Kuzańczyk, a F. Todeschini-Pic
colomini i J. Ammanati stracili swój przemożny wpływ w Kurii. Hanko 
zbliżył się więc niezmiernie szybko do jednego z najbliższych współpra
cowników nowego papieża, kardynała Bessariona, który odtąd służył 
mu radą i pomocą 74. Nie pozwolił także na rozluźnienie się kontaktów 

10 Tamże, nr 245.
71 Hanko zaznacza, że podczas przejażdżki papieża położył rękę na poręczy jego

krzesła i nie dał się odciągnąć - tamże, nr 245. 
12 Tamże, nr 257.
73 Sam Hanko wspo'mina o tym w listach - tamże, nr 259, 261B, 278. Praktyki

niektórych kurialistów były powszechnie znane. Carvajal w związku z tym uprze

dzał prokuratora, że co trzy listy nie potrafią załatwić, dwa dukaty i dwa grosze 

potrafią - tamże, nr 278B. 

1� Tamże, nr 263, 266, 328B, 352. Bessarion wszedł potem w skład komisji pro

wadzącej proces przeciw Jerzemu. 
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z odgrywającym nadal czołową rolę w dyplomacji papieskiej Juanem 
de Carvajal 1s. Zdaje się, iż zdołał także zainteresować zmartwieniami 
wrocławian kardynała Angelo Capranica 76. Rzecz oczywista, nadal naj
bardziej mógł liczyć na F. Todeschini-Piccolomini. 

Największe kłopoty miał z uzyskaniem audiencji u Pawła II, czemu 
nie sprzyjał także odmienny styl jego administracji. Pierwszy raz zdołał 
zamienić kilka zaledwie zdań z papieżem 18 XI 1464 r. w zakrystii 
bazyliki $w. Piotra tuż przed nabożeństwem. Wszedł tam dziękj obdaro
wanemu przezeń kamerdynerowi i za wstawiennictwem F. Todeschini
Piccolomini 11. Na audiencję w apartamentach papieskich czekał aż do 
lutego roku następnego. Ale i _ona trwała bardzo krótko - zaledwie 
30 minut, przy czym Paweł II kazał na siebie czekać pięć godzin 78

• 

Ostatecznie posłuchanie uzyskał 9 IV 1465 r. o godzinie 5 nad ranem 10. 
Za każdym razem prokurator został zbyty ogólnikowymi zapewnie

niami o troskliwej pamięci papieża o sprawach wrocławskich. Mimo tego 
sprawy ułożyły się ostatecznie po myśli prokuratora - prz:ynajmniej 
w najważniejszych kwestiach. Ju7/w listopadzie 1464 r. Paweł II zgodził 
się wysłać legata na Śląsk, ale funkcję tę zlecił nie kardynałowi, jak 
c:hciał Hanko, lecz doświadczonemu dyplomacie, biskupowi Rudolfowi 
z Rudesheim. Inna sprawa, że Wrocław musiał czekać na jego przybycie 
jeszcze rok cały. 2 VIII 1465 r. papież zlecił trzem kardynałom wszczę
cie procesu przeciw królowi czeskiemu. W wyniku procesu został on 
24 XII 1466 r. wyklęty i pozbawiony praw do noszenia królewskiego 
diademu. 

Decyzje powyższe nie były jednak owocem zabiegów wrocławskiego 
prokuratora, lecz przede wszystkim efektem zaostrzenia kursu wobec

Pragi w Kurii rzymskiej. Paweł II nie podzielał entuzjazmu swego po
przednika w sprawie walki z Turkami ani nadziei na nawrócenie husy
tów. To wszystko ułatwiło mu sfinalizowanie kwestii Jerzego, tym bar
dziej że on sam nie przejawiał nadal chęci dogadania się z papieżem. 

Hanko nie ograniczył się do roli świadka tych wydarzeń, lecz starał 
się, opierając się na informacjach nadchodzących z Wrocławia, na bie
żąco informować kurialistów o poczynaniach króla czeskiego. Svvym zaś 
mocodawcom słał regularnie szczegółowe relacje o tym wszystkim, co 

7s Carvajal wszedł także w skład tejże--komisji. Dnia 18 V 1465 r .  napisał nawet 
króciutki list do wrocławskich rajców - tamże, nr 293, a także nr 261B, 268, 318, 
328B. 

1a Tamże, nr 263. 
77 Rozmowa odbyła się w obecności wielu kardynałów sposobiących się także

do nabożeństwa. Papież przyznał w niej, że nie poświęcił miastu uwagi, zapewnia
jąc, że teraz będzie inaczej - tamże, nr 266. 

78 I w tej rozmowie nic nie uzyskał. Paweł II nie chciał wydać nowej bulli 
protekcyjnej, twierdząc, że byłoby to powielaniem aktów swego poprzednika -
tamże, nr 274. 

79 Tym razem został przyjęty życzliwiej - tamże, nr 293. 
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dzieje· się w Rzymie. O sumienności prokuratora świadczy przeszło 30 
listów wysłanych w ciągu trzech lat sprawowania urzędu do wrocław
skich rajców 80. 

Rzym opuścił najprawdopodobniej w lecie 1467 r. 81 Wyjechał nie bez 
świadomości, że jego głos, jak i głos wrocławian, nie liczy się w wielkiej 
dyplomacji. A po powrocie przekonał się, że ostatnie decyzje papieskie 
nie poprawiły wcale sytuacji jego rodzinnego miasta. Klęska ząbkowicka, 
zadana wrocławianom przez wojska królewskie, nieudane rokowania kra
kowskie, niechęć Kazimierza Jagiellończyka do przyjęcia korony czes
ldej, nieudane wysiłki popieranego przez papieża Macieja Korwina po
zbawienia Jerzego tronu - wszystko to sprawiło, że decyzja Pawła II 
o królu czeskim pozostała martwą literą.

I tu rzecz znamienna, w tych latach, gdy ważyły się losy politycznej
przynależności Śląska, zarządcy Wrocławia nie ustanowili żadnego ze 
swych prokuratorów na papieskim dworze. Nie ulega wątpliwości, że 
u źródeł tej zaskakującej metamorfozy leżało przekonanie nabyte po 
1466 r., że rozbudowa stosunków dyplomatycznych z Rzymem jest bar
dzo kosztownym anachronizmem, papieże bowiem utracili już na tyle 
swój dawny autorytet i rozstrzygający głos w polityce europejskiej, że 
nie są już w stanie zagwarantować bezpieczeństwa wiernemu im miastu 
w walce z wyklętym królem. 

Źródła świadczą, że spóźnione odkrycie tej prawdy, której świadomi 
byli już wcześniej liczni władcy - z Kazimierzem Jagiellończykiem 
i Jerzym z Podiebradu włącznie - wyzwoliło gniew wśród światlejszych 
warstw społeczności wrocławskiej 82. Świadomość błędu tak kosztowne
go 83 nie pozwoliła miastu przez następne dziesięciolecia, daleko poza 
początek XVI w., podjąć prób zacieśnienia stosunków z Rzymem poprzez 
prokuratorów. Nie zrobiło tego do końca życia Jerzego ani w ciągu rzą
dów Macieja Korwina mimo doznanych z jego strony przykrości, a także 
w dobie panowania Jagiellonów na Śląsku, ograniczając swe kontakty 
z papiestwem do sfery zagadnień apolitycznych. 

eo W pierwszym roku Hanko pisywał b. regularnie - w kwietniu wysłał aż

4 listy. W 1465 r. tylko do lipca pisywał regularnie. W ciągu dziewięciu następ

nych miesięcy wysłał tylko 1 list. Kontakty urwały się ponownie po lipcu 1466 r. 

do stycznia roku następnego. Listy pisane były po niemiecku, choć Hanko znał 

tacinę. 

b> Ostatni list wysłał 22 V 1467 r. - PC, nr 371.
s2 Upust swemu rozczarowaniu dał także skryba miejski, P. Eschenloer, pi

,ząc: ,, ... nic ni uzyskaliśmy . . .  przeto obacz, Wrocław, jakiej pomocy spodziewałeś 

się od Stolicy Apostolskiej prócz papieru .. :• - tamże, nr 429. U schyłku 1469 r. 

nad miernymi efektami zmagań z królem biadał nawet sam legat Rudolf, twier

dząc, że konfrontacja była zbędna - P. E s c  h e  n 1 o er, Geschichten der Stadt 

Breslau, t. II, wyd. J. G. Kunisch, Wrocław 1827, s. 194 n. 
Es Stosunkowo dużo wiemy o wydatkach Kiczinga - PC, nr 70, 119B. O pie

niądzach łożonych na rzecz F. Hanko - tamże, nr 261; K 1 o s  e, op. cit., 273, 277. 
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Fabian Hanko wyjeżdżał do Rzymu jeszcze dwukrotnie: 1 Il 1468 r., 
dla zatwierdzenia elekta wrocławskiej kapituły, Rudolfa z Rudooheim, 
na stolicy wrocławskiej, a potem w ostatnich dniach tegoż roku, by uzys
kać dla miasta prolongatę przywilejów odpustowych - obydwa razy za 
pieniądze miejskiE; s4

• Po powrocie do Wrocławia żył tu jeszcze 20 lat: 
do 28 IX 1489 r. Zwłoki ostatniego średniowiecznego prokuratora miasta 
Wrocławia spoczęły w kolegiacie, w krypcie św. Bartłomieja ss. 

DIE PROKURATOREN DER STADT WROCLAW AM PXPSTLICHEN HOFE 

IN DER ZWEITEN HXLFTE DES 15. JAHRHUNDERTS 

Die Beziehungen der Stadt Wrocław mit der romischen Kurie warcn in der 
zweiten Halfte des 15. Jh. viel intensiver als analoge Kontakte so mancher euro
paischer Hauptstadtde. 

In jenem Zeitabschnitt residierten am papstlichen Hof hintereinander sieben 
Prokuratorcn der Stadt Wrocław: ein epger Freund Pius IL, Zogling seines Nef
fens, der Kanonikus Dr. Nikolaus Kreul; der Prałat Magister Heinrich Senftleben, 
ein bekannter kaiserlicher Diplomat, ebenfalls mit demselben Papst eng befreun
det; der Administrator (in Vertretung Pius IL) der Diozese von Warmia, Paul Legen
dorf; der Pfarrer der Maria Magdalenenkirche in Wrocław, Prałat Andreas Lumpe; 
der Kanonikus .Tohann Kiczing; der bekannte Humanist, Kanonikus Dr. Nikolaus 
Merbot; Prałat Dr. Fabian Hanko. 

Bezeichnend ist, dass ihre romische Tatigkeit in die Zeit der Herrschaft Georg 
Boczkos von Podiebrad fiel. Die Wrocławer Ratsherren waren namlich bemilht, 
durch Vermittlung der Prokuratoren die Unterstiltzung der romischen Kurie im 
erbitterten Kampf mit diesem Monarchen, dem sie nie huldigten, zu erreichen. 

Auf den Bannfluch Georgs von Podiebrad wirkten sich zwar zahlreiche Fakto
ren aus der Sphare der grossen europaischen Politik au:i, doch kann der Einfluss 
der Wrocławer Prokuratoren auf diesen papstlichen Entschluss nicht ganzlich ab
gestritten werden. 

S4 Hanko przewodził 6-osobowemu poselstwu - L u c h  s, op. cit., s. 54 n. Zna
my także pełny tekst listów, jakie zawiózł w lutym i grudniu do papieża - PC, 
nr 385, 429. 

ss K n o b l i  c h, Die GTabstein-Au.fschTiften in deT BaTthoZomiiu.skTipte deT BTe
sZau.e KTeu.zkirchc (ZfGS, VI, 1864), s. 384). 
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