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KONTAKTY WROCLA WIA ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ 

W DOBIE PANOWANIA JAGIELLONOW NA SLĄSKU (1490-1526) 

Kontakty Wrocławia z Rzymem na początku XVII w. cechuje brak 
w nich treści politycznych. Różnią się tym zasadniczo od lat panowania 
Jerzego z Podiebradu, gdy były one i intensywne, i bardzo politycznej 
natury. Stopniowe wyciszanie owych treści po arbitrażu ołomunieckim 
i zupełny ich zanik z chwilą wejścia w skład monarchii Władysława 
Jagiellończyka nie były, dziełem przypadku. Większość społeczeństwa 
wrocławskiego, z radą miejską na czele, uznała fakt przejścia ziem 
śląskich pod berło Jagiellonów za ziszczenie się wieloletnich tęsknot, 
które rządy Jerzego z Podiebrad u i Macieja Korwina jeszcze bardziej 
pogłębiły. Zlikwidowana więc została jedna z najpoważniejszych przy
czyn, dla których wrocławscy rajcy nie szczędzili pieniędzy na szukanie 
wsparcia w Rzymie przeciw znienawidzonym królom. 

Na plan pierwszy wyjdą odtąd stosunki wrocławskiej kapituły kate
dralnej ze Stolicą Apostolską: kontakty wcale liczne, bo i spraw zwią
zanych z funkcjonowaniem administracji kościelnej, a także problemów 
typowo religijnej natury, nie ubywało. Wprost przeciwnie, u schyłku 
omawianego okresu przed zarządcami diecezji otworzy się problem zu
pełnie nowy. Na Sląsk zaczną przenikać hasła głoszone przez Marcina 
Lutra. Sprawy te staną się z jednej strony przedmiotem gorączkowych 
konsultacji biskupa i kanoników z rzymską kurią, z drugiej zaś dopro
wadzą do silnych napięć w stosunkach Stolicy Apostolskiej z wrocław
ską radą miejską, która nie tylko będzie sympatyzowała z nauką wit
tenberskiego reformatora, lecz zrobi wszystko, by ułatwić jej zwycię
stwo w murach miasta. Względy powyższe, jak i fakt, że na linii Wro
cław_.Rzym rozstrzygnął się wówczas los ciekawej inicjatywy założenia 
uniwersytetu w stolicy Śląska, sprawiają, że analiza wybranej tematyki 
jest nie tylko potrzebna, ale kryje wiele frapujących treści, godnych 
dalszych badań. 

, 
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Już w trzy dni po koronacji Władysława Jagiellończyka, 1 XII 1490 r., 
wrocławska kapituła katedralna zdecydowała się wysłać list do Rzymu: 
nie do papieża bezpośrednio, lecz do kardynała Marka Barbo ze skargą 
na własnego ordynariusza, Jana Rotha 1. Sprawa była drażliwa, wybo
rem więc adresata nie mógł rządzić przypadek. Kanonicy musieli być 
pewni życzliwości tego, z którym zetknęli się osobiście przed osiemnastu 
laty podczas jego dwumiesięcznego pobytu we Wrocławiu (21 XI 1472-
21 I 1473), a może i potem w Nysie 2. 

Korespondencja zawierała usilną prośbę, by sędziwy już wówczas 
kardynał zechciał spowodować w kurii rzymskiej wyjęcie wrocławskiej 
kapituły katedralnej spod jurysdykcji Rotha. Prośba udokumentowana 
została dwoma ważkimi argumentami: że ordynariusz wrocławski po
gwałcił zaprzysiężone przez siebie statuty biskupie, obciążając kler po
datkami na rzecz króla Macieja, oraz że dopuścił się jawnego bezprawia 
wobec wielu kanoników, z których aż trzech (M. Scholtisa, J. Schobera 
i J. Knobelsdorfa) bez wyroku sądowego pozbawił wolności. Trzeci nato
miast argument przytoczony w liście, że elekcja kanoniczna z 1482 r., 
z której zwycięsko wyszedł Roth, odbyła się pod naciskiem Macieja 
Korwina, mógłby mieć największy ciężar gatunkowy, gdy;by nie fakt, 
o którym kanonicy przezornie nie wsporrmieli, że Stolica Apostolska nie
czekając na wynik elekcji udzieliła Rothowi swej prowizji kanonicznej
na to stanowisko a.

Terminem wysłania omawianej apelacji nie rządził przypadek. $cisły 
związek między tym faktem a zmianą (w 1490 r.) na stolcu królewskim 
w Budzie jest łatwy do udowodnienia. Strach przed represjami króla 
Macieja - do czego kapituła przyznała się w cytowanym liście - po
wstrzymywał ją od szukania sprawiedliwości w Rzymie; strach, który 
w świetle poczynań Korwina z przełomu 1474/75 r., gdy brutalnie zdusił 
zaczątki oporu wrocławian podczas pobytu w ich mieście, nie oszczę
dzając nawet członków kapituły, nie był czymś wyimaginowanym, a tym 
bardziej przesadnym. Z tego powodu tylko raz, chyba w 1489 r., kano
nicy wykorzystując pobyt legata apostolskiego, Angelusa Pichinoli 
w Bud,:ie, zdecydowali się wnieść skargę na poczynania swego ordy-

1 H. Lu c  h s, Schlesische Fii.rtenbilder. Johann Roth, Wrocław 1872, s. 8-10.

2 J. D r  a b  i n a, Legaci apostolscy na Sląsku w latach 1471-1479 (Sląskie Stu
dia Historyczno-Teologiczne, 'VI, 1973, s. 264-268). Najnowsze opracowanie biografii 
M. Barbo - G. Gu a 1 d o, Marco Barbo (Dizionario biografico degli Italiani, t. VI,
Roma 1964, s. 249-252).

3 Sykstus IV przeniósł Rotha z Lewantu do Wrocławia pismem z 4 III 1482 r., 
w którym zaznaczył, że czyni to z własnej woli na podstawie wcześniejszej rezer
wacji, Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter des Konigs Matthias Corvinus

(Scriptores rerum Silesiacarum, t. XIV, wyd. B. Kronthal, H. Wendt, Wrocław 1894,

nr 374).
.. 
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nariusza, przekonując się ponownie, że obawy ich nie byJy bezpod
stawne. Sprawy bowiem nie tylko nie załatwili, lecz ściągnęli na siebie 
gniew i represje Rotha, cieszącego się poparciem królewskim'· 

Dopiero śmierć Macieja Korwina dodała kapitule odwagi do szukania 
sprawiedliwości w kurii rzymskiej, i to przy użyciu wszystkich dostęp
nych jej środków. Albowiem w ślad za listem do Marka Barbo wyruszył 
do Rzymu proboszcz katedry Sw. Jana Chrzciciela, prałat Jan Medicus.

by jako prokurator wrocławskiej kapituły sfinalizować sprawę. 
Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już 26 III 1491 r. Inno

centy VIII uwolnił kapitułę katedralną spod jury,sdykcji Rotha do końca 
jego życia i przyjął ją pod swoją opiekę s. Zamiast motywacji powyż
szego wyroku, którego wykonanie i przestrzeganie obwarowane zostało 
ostrymi cenzurami, papież przytoczył skargi wrocławskich kanoników 
z zaznaczeniem, że je podziela. Nie ustosunkował się natomiast - i to 
nie powinno dziwić - do zarzutów odnośnie do elekcji kanonicznej 
z 1482 r. To zdecydowane wystąpienie przeciwko Jtothowi było zgodne 
z programem jego pontyfikatu, w którym obok zabiegów wogół spraw 
krucjaty antytureckiej wiele uwagi poświęcono obronie przywilejów 
kościoła, w szczególności występując przeciw obarczaniu duchowieństwa 
podatkami na rzecz królów bądź książąt oraz przeciw obsadzaniu urzę
dów kościelnych przez monarchów. Z tego powodu dochodziło do inter
wencji i niejednokrotnie ostrych not protestacyjnych skierowanych do 
władców Francji, Anglii, Portugalii, Polski, Wenecji, Florencji i Bolonii. 
Innocenty nie zawahał się także wystąpić z tego samego tytułu - i to 
aż trzykrotnie - przeciw Maciejowi Korwinowi, mimo iż ryzykował 
jego niechęć wobec papieskich planów wspólnej wyprawy na Turków, 
w której król węgierski miał odegrać kluczową rolę s. 

4 Na to skarżą się sami kanonicy w cytowanym powyżej liście do M. Barbo. 

Nie wspominają wszakże nazwiska legata. Chodzi w tym wypadku na pewno 
o Angelusa Pichinoli, biskupa Orty, który przebywał wtedy w Budzie. Legat na

wiązał nawet kontakt listowny z Wrocławiem, pisząc 15 VI 1489 r. do opatów pre
monstratensów i kanoników regularnych z prośbą, by wpłynęli na rajców w celu
cofnięcia zakazu wyszynku piwa dla kapituły. Zob. W. Ur b a n, Szkice z dziejów

diecezji wrocławskiej. Biskup Jan Roth (Studia Theologica Warsaviensia, V, 1967,

37). Papież wysyłając Angelusa w drogę nie zlecił mu załatwiania jakichkolwiek
spraw na Sląsku. Instrukcja papieska dla legata: Vetera monumenta historica Hun

gariam Sacram illustrantia - dalej cyt. VMHH - t. II, wyd. A. Theiner, Rzym 1860,

nr 711).
5 Bulla zaczyna się od słów: ,,Exponi nobis cum gravi querela". Jej wykonawcą 

z woli papieża był arcybiskup gnie.źnieński Zbigniew z Oleśnicy. Całą bullę przyto
czył C. O t t o, De Joanne von Turzone episcopo Wratislaviense commentatio, Wro

cław 1865, s. 4 n. 
6 Papież protestował przeciw próbom wprowadzenia .na arcybiskupstwo w Esz

tergom zbyt młodego Hipolita d'Este, a także przeciw uwięzieniu Piotra, biskupa 



4 Jan Drabina 

W tej sytuacji Jan Roth, mimo swych znajomości na 'dworach Wie
dnia i Budy z racji wieloletniej służby, dyplomatycznej w kancelarii 
Macieja Korwina i cesarza Fryderyka III, a także sympatii niektórych 
wpływowych osobistości z kręgów kurialnych 1, datujących się z czasów 
jego studiów i rektoratu w Padwie, był bez szans w sporze z kapitułą. 

Wyrok marcowy, promulgowany zwaśnionym 4 VI 1491 r. przez me
tropolitę gnieźnieńskiego Zbigniewa Oleśnickiego, nie zakończył jednak 
sporu. Już w kilkanaście dni później niektórzy kanonicy, wśród nich 
zaś J. Medicus, który powrócił już z Rzymu, oraz najzacieklejszy, prze
ciwnik Rotha, prałat O. Straubinger, wystąpili z. nowymi zjadliwymi 
atakami na swego biskupa. Ataki te co prawda nie zostały skierowane 
do Rzymu, lecz przekroczyły mury wrocławskiej kurii biskupiej. Gdy 
zaś ordynariusz odpowiedział na to wykluczeniem kilku kanoników ze 
składu kapituły, Straubinger wyruszył we wrześniu do Rzymu i sprawił, 
że już w dwa miesiące później, 24 XI 1491 r., w kurii papieskiej roz
począł się oficjalny proces przeciw Rothowi s. 

Z polecenia Innocentego VIII zajął się procesem audytor apostolski, 
członek papieskiej komisji do spraw sporów, dr Francisco Brenio, oraz 
prokurator kamery apostolskiej, mgr Nicolao de Parma 9. Obecność tego 
drugiego jest symptomatycznym świadectwem, iż zarzuty z grudnia 
1490 r. co do obciążania duchowieństwa wrocławskiego podatkami zo

stały i teraz powtórzone. Podtrzymano też zarzuty nadużyć przy elekcji 
kanonicznej Jana Rotha. 

W jednym wszakże proces rzymski różnił się od wcześniejszych za
biegów kapituły. Obecnie już nie cała kapituła, lecz tylko trzech z jej 
grona: wspomniani już Medicus, Straubinger oraz prałat archidiakon 
M. Kolbe, procesowało się z ordynariuszem. · Fakt ten nie wpłynął na
postawę papieskich sędziów, którzy już 2 III 1492 r. mianowali cieszą-

-z Kalocza, VMHH, t. Il, nr 717, 718; L. P a s t  o r, Geschichte der Pii.pste, t. III,

cz. 1, Freiburg in B. 1924, s. 301.

7 Roth studiował wpierw sztuki wyzwolone w Rzymie, a potem prawo kano

niczne w Padwie. Jego przyjaciółmi byli: późniejszy papież Pius II, Franciszek Phi� 

lelphus, Poggius z Florencji, Baptista Guarinus z Werony. Z ramienia cesarza po

słował nie tylko do Rzymu, ale i do Werony. Najnowszą próbę opracowania jego 

.działalności podjął Ur b a n, op. cit., s. 11-72. 

s Lu c h s, op. cit., s. 14 n.; Aufzeichnungen des Breslauer Domherrn St. Sauer 

<t 1535). ii.ber die Bischofe R. v. Ri/.desheim und J. Roth, wyd. K. Engelbert, H. Hoff

mann (Archiv fiir Schlesische Kirchengeschichte - dalej cyt. skrótowo: ASK -
XIII, 1955, s. 105); N. P o  1, Jahrbi/.cher der Stadt Breslau, t. II, wyd. J. G. Btisching. 

Wrocław 1813, s. 160. 
9 Nazwiska urzędników rzymskiej kurii podaje akt ostatecznej ugody między 

skłóconymi, G. B a u c  h, .Analekten zur Biographie des Bischofs Johann IV Roth, 

:Wrocław 1907, nr 23. 
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cego się wielkim autorytetem społeczności wrocławskiej opata kanoników 
regularnych, Benedykta J ohnsdorfa, sędzią śledczym w tej sprawie, zle
cając mu zebraniE: materiału dowodowego na rzecz oskarżenia 10. 

Znając metody, jakimi Straubinger zwalczał adwersarzy, a więc dys
kredytowanie ich przy każdej okazji przy równoczesnym pozowaniu na 
obrońcę uciskanego kleru i bezinteresownego bojownika o sprawiedli
wość, trudno być zaskoczonym, że w Rzymie powstał wówczas panegiryk 
na jego cześć, zaczynający się od znamiennych słów: ,,Quod iustum 
nosti, quid lex, scis ... " 11 Autor utworu, Hermannus Buschius Pasiphilius, 
w osiemnastu wersetach, ułożonych na modłę starożytnych carmina, 
wysławiał wiedzę i prawość wrocławskiego prałata oraz niezmordowany 
zapał, z jakim dochodził sprawiedliwości i bronił wolności kleru. J ed
nakże od jesieni 1492 r. sprawa przybrała niepomyślny dla Straubingera 
obrót. Do procesu wmieszał się Władysław Jagiellończyk. Po dwukrot
nych nieudanych próbach nakłonienia wrocławskich rajców do wydalenia 
z miasta oponentów ordynariusza król, ulegając błaganiom Rotha, wniósł 
do kurii rzymskiej prośbę o skasowanie bądź zawieszenie prooesu na 
pół roku 12. 

Nie komentując ·wyjaśnień monarchy, jakoby kroki te podjął dla 
zapobieżenia zgorszeniu wiernych diecezji wrocławskiej, warto zauwa
żyć, że moment interwencji był umiejętnie wybrany. 11 VIII 1492 r. 
doszło bowiem do zmiany na Stolicy Apostolskiej. W siedemnastym dniu 
po śmierci Innocentego VIII jego następcą wybrany został Aleksander 
VI. Nie trzeba udowadniać, iż każdorazowa zmiana na tym stanowisku
rzutuje na styl pracy Stolicy Apostolskiej, warto wszakże przypomnieć,
że w świetle prawodawstwa kościelnego każdy proces nie dokończony
za życia papieża wymaga wyraźnej decyzji jego następcy, by mógł być
kontynuowany. Zadania zaś, jakie nakreślił sobie Aleksander VI u progu
pontyfikatu, kolidowały aż nadto wyraźnie z wielu punktami programu
jego poprzednika, szansa więc uwzględnienia prośby króla Władysława
była duża. Król musiał być świadom tego, skoro wyznaczył trzech roz
jemców dla polubownego załatwienia sporu wrocławskiego, nie czekając
na wynik rzymskich rozmów swego posła, biskupa Antoniego z Nitryts.

Straubinger, przerażony możliwością załatwienia sprawy; w Budzie 
lub we Wrocławiu, a nie w ,Rzymie, gdzie nadal przebywał, podjął des
peracki wysiłek w celu zdyskredytowania Rotha w kurii rzymskiej. 

10 Johnsdorf jest autorem malej kroniczki z wcześniejszych dziejów Czech, 
J. M i k u I k a, Ces ka kronika Benedikta J ohnsdorfa, Ostra va 1959.

11 Utwór zacytował w całości B a u c  h, Analekten ... , s. 51 n. 
12 O tym poinformował król rajców osobnym listem z 4 XI 1492 r., tamże, nr 20. 

u Na rozjemców wyznaczeni zostali: B. Johnsdorf, Jan, dawny biskup waradeń-
ski, i wrocławska rada miejska, tamże, nr 20, 21. 
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Zaczął więc rozpowszechniać wieści, że ordynariusz wrocławski otrzymał 
swój urząd od Macieja Korwina za zdradzieckie otwarcie bram habs
burskiego miasta Lewantu w czasie wojny między królem węgierskim 
a Fryderykiem III. Informacja powyższa, nawiązująca do zdarzenia 
sprzed trzydziestu lat, i to teraz, gdy główni świadkowie już nie żyli, 
musiała narobić wiele wrzawy, skoro Roth uznał za stosowne prosić 
następcę Fryderyka III o pisemne poświadczenie własnej niewinności. 
Cesarz Maksymilian I, dementując 14 X 1493 r. oskarżenie wrocław
skiego prałata, napiętnował rzymskie knowania tegoż, przypominając nie 
bez złośliwej satysfakcji, że przed laty Straubinger też otrzymał bene
ficjum z jego ręki 14. 

Na krótko przed Swiętami Wielkanocnymi, około 30 III 1494 r., 
Straubinger powrócił do Wrocławia, a już 7 czerwca wraz z dwoma 
przyjaciółmi podpisał akt ostatecznej ugody z Rothem. W zamian za 
przywrócenie mu miejsca w kapitule wrocławskiej obiecał wraz z resztą 
oponentów wycofać wszystkie oskarżenia przeciw ordynariuszowi i nie 
wnosić w przyszłości nowych 1s. 

Przez osiem następnych lat Stolica Apostolska nie nawiązała kon
taktu listownego z zarządcami diecezji wrocławskiej. Aleksander VI, 
uprawiający nepotyzm bez jakichkolwiek skrępowań, wciągnięty, ponadto 
w konflikt z Karolem VIII, nie miał czasu, a chwilowo nawet możli
wości, na zajmowanie się sprawami odległego Sląska. Do tego doszedł 
problem turecki. Wielki zdobywca, Bajazed II, po śmierci niebezpiecz
nego dlań brata, Dżema, podjął skuteczne wyprawy w kierunku Polski, 
Węgier i Wenecji. I znów papież, zamiast rozpocząć obiecywane od 
pierwszych dni pontyfikatu dzieło reformy kościoła - w ty,m także 
wrocławskiego, wstrząsanego od wielu lat antagonizmem między ordy
nariuszami a kapitułą - poprzestał na ogłoszeniu roku 1500 rokiem 
wielkiego jubileuszu chrześcijaństwa. Na jubileusz ten wraz z setkami 
tysięcy pielgrzymów z całej Europy zjechali do Rzymu i Slązacy. W tym 
samym roku, 1 czerwca, Stolica Apostolska rozesłała bullę jubileuszową, 
zapowiadającą odpust dla wszystkich chrześcijan, którzy w jakikolwiek 
sposób wspomogą krucjatę antyturecką. Jedna z jej kopii dotarła ·także 
do Wrocławia i odczytana została po raz pierwszy, 21 VIII 1500 r. na 
posiedzeniu kapituły katedralnej, która zleciła jej ogłoszenie z ambon 1a. 

14 Cesarz zaznacza, że Roth go prosił o wystawienie świadectwa: ,,nosque hu
militer rogavit, ut sibi de suo innocencia veritatis testium perhiberemus", tamże, 
nr· 22. 

15 Akt ostatecznej ugody jest niezastąpionym informatorem przebiegu rzym
skiego procesu. Warto zaznaczyć, iż układające się strony przyrzekły poinformować 
króla, legata i kurię rzymską o wzajemnej ugodzie, tamże, nr 23. 

16 Acta Capituti Wratislaviensis 1500-1562, t. I, cz. 1-2, wyd. A. Sabisch, 
Koln-Wien 1972, nr 37 (dalej cyt.: Acta Capituli).
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W ślad za bullą zostali wysłani do siedmiu stolic europejskich trzej 
kardynałowie celem nakłonienia władców do wzięcia udziału w zamie
rzonej wyprawie na Turków. Jeden z nich, kardynał Piotr Isvali, rodem 
z Hiszpanii, arcybiskup Reggio w Kalabrii, po pertraktacjach w Wenecji 
dotarł do Budy z zamiarem odwiedzenia także Krakowa. Choć instrukcja 
papieska, jaką 18 XI 1500 r. otrzymał, nie nakładała nań żadny,ch kon
kretnych zadań wobec Wrocławia 17, trzy lata jego pobytu w Budzie 
wniosły nowe elementy do stosunków Sląska ze Stolicą Apostolską. 

Kardynał Isvali występował bowiem w charakterze legata de latere 
Apostolicae Sedis (trzeci, najwyższy stopień legacji, nadawany wyłącznie 
kardynałom) dla Węgier, Czech (a więc i wchodzącego w ich skła:d Slą
ska) i Polski oraz ziem do tych królestw przyległych is. świadomi tego 
faktu kanonicy katedry wrocławskiej, miast odwoływać się za każdym 
razem do kurii rzymskiej dla rozwiązania spraw nie cierpiących zwłoki, 
słali swych przedstawicieli aż ośmiokrotnie do Budy, by szukać pomocy 
u legata 19. Wpierw szukali w nim oparcia przeciw książęt.om brzesko
legnickim, domagającym się od kleru podatków. Potem kilkakrotnie 
prosili go o zatwierdzenie dla diecezji wrocławskiej nowego statutu 
(z 1498 r.), zabraniającego przyjmowania do kapituły duchownych spoza 
Sląska. Wreszcie zabiegali u niego o wstawiennictwo w radzie miejskiej 
w sprawie pięciu kleryków, którzy, za wdarcie się nocą 7 I 1503 r. do 
miasta zostali osadzeni w więzieniu. W tej ostatniej sprawie interwe
niowała u legata także wrocławska rada miejska, z prośbą o zwolnienie 
jej z cenzur, które spadły na nią za tamtą decyzję 20. 

Największe jednak ożywienie w kontaktach z legatem nastało po 
wystosowaniu przezeń w lipcu 1502 r. żądania pod adresem kleru śląs
kiego, by płacił dziesięcinę na rzecz Stolicy Apostolskiej organizującej 
krucjatę antyturecką. Dla obmyślenia metod uchylenia się od tego obo-

11 Pełny tekst instrukcji w: Vetera monumenta Poloniae et Litthuaniae - dalej 
cyt. VMPL - wyd. A. Theiner, t. II, Rzym 1861, nr 297. 

18 Ciekawy jest pod tym względem list kardynała Isvali z 18 II 1503 r., w któ
rym określa się jako apostolice sedis legatus „ad Hungarie, Bohemie et Polonie 
regna necnon Prussiam, Russiam, Livoniam, Littuaniam, Walachiam, Slesiam, Lu
satiam, Moraviam, Transsilvaniam, Sclavoniam, Dalmatiam, Croatiam et Oscovia", 
B a u c h, Analekten ... , nr 30. 

19 Najczęściej posłował M. Krebel (trzykrotnie). Razem z nim bądź samodzielnie 
do legata wysyłani byli: Z. Gossinger, O. Straubinger, A. Koło, B. Rhuel, Z. Nebel
schitz, J. Schottenhofer, Acta Capituli, nr 90, 96, 147, 153, 162, 171, 176, 185, 205, 216, 
230, 235. 

20 Sprawa oparła się o króla Władysława, przed którym rajcy usprawiedliwiali 
się z podjętych przeciw klerykom kroków. Więźniowie wypuszczeni zostali 6 III 
1503 r. Rajcy prosili kardynała o zdjęcie cenzur 13 III 1503 r. Pozytywna odpowiedź 
przyszła 24 III, B a u c  h, Analekten ... , nr 28-36; P o  1, op. cit., t. II, s. 179; Acta

Capituli, nr 190, i99. 
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wiązku kapituła odbyła kilkadziesiąt narad w ramach swych regularnych 
posiedzeń i aż czterokrotnie wysyłała swych prze�tawicieli do Budy, 
by u legata i króla ubłagać zmianę powyższej decyzji; u króla także, 
bo zjazd książąt śląskich w lipcu 1502 r. postanowił, by wszyscy, z kle
rem włącznie, świadczyli podatki na rzecz Władysława Jagiellończyka 
w jego zmaganiach z Turkami. 

Owe rok trwające pertraktacje nie dały rezultatu, gdyż legat za 
każdym razem odmawiał rokowań, podkreślając zgodnie z prawdą, że 
jest tylko wykonawcą bull papieskich, które obowiązek ów rozciągają 
na całe duchowieństwo, z kardynałami włącznie 21. Dopiero nieoczeki
wana śmierć Aleksandra VI przyjdzie w sukurs kanonikom wrocław
skim, gdyż jego następcy nie podejmą inicjatywy swego poprzednika. 

Wcześniej jednak wysłanych zostało z Wrocławia kilka listów do 
•Rzymu. Ich treścią były sprawy z poprzednimi nie mające nic wspól
nego. Kilka z nich zawdzięcza swe powstanie namiętnemu sporowi obu
sąsiadujących ze sobą kapituł wrocławskich o kolor szat kanonickich.
Spór ten zapoczątkowany został w grudniu 1501 r. decyzją Rotha, ze
zwalającego kanonikom kolegiackim na zastąpienie ich dotychczasowych
sutann koloru brązowego szatami czerwonymi, noszonymi dotąd wy
łącznie przez kanoników katedralnych. Po długich debatach, które wy
pełniły aż 9 posiedzeń kapituły katedralnej, i po bezskutecznych próbach
nakłonienia sąsiadów (a niejednokrotnie i przyjaciół - wielu bowiem
kanoników świętokrzyskich zasiadało także w kapitule katedralnej) do
powrotu do tradycyjnych strojów, obie kapituły w tym samym dniu,
10 II 1502 r., napisały listy do Aleksandra VI z prośbą o zajęcie w tej
kwestii odpowiedniego stanowiska oraz zgodziły się oddać sprawę pod
osąd Roty rzymskiej, przyrzekając sobie respektować jej wyrok. Kapi
tuła katedralna zagwarantowała sobie ponadto interwencję w kurii
rzymskiej dwóch swych przedstawicieli studiujących w Rzymie, Piotra
Horniga i Piotra Jenkwicza 22. 

Papież i Rota zbyli tę sprawę milczeniem. Poważniej natomiast po
traktowała Stolica Apostolska prośbę Rotha o zatwierdzenie Jana Tu
rzona na koadiutorii wrocławskiej 23• Co prawda, na odpowiedź przyszło 

21 Acta Capituli, nr 160, 162, 171, 185, 205, 206, 235. Pa s t  o r, op. cit., t. III, 

cz. 1, s. 552, podaje interesujący wykaz sum, jakie płacić musieli poszczególni kar

dynałowie na cel krucjaty. 
22 Acta Capituli, nr 111-117, 125, 127; Aufzeichnungen ... ii.ber ... R. v. Riidesheim 

und J. Roth, s. 113-115. Syndyk kapitulny, mgr Jan Libelt, wycenił krzywdę mo

ralną swoich mocodawców (kanoników katedralnych) na sumę 2000 dukatów, pod

kreślając, że decyzja Rotha odnośnie do strojów narusza ich część i precedencję. 
23 List nosi datę 11 III 1502 r. Roth motywuje w nim swoją prośbę sędziwym

wiekiem i złym stanem zdrowia, Urb a n, op. cit., s. 19; Otto, De Joanne von 

Turzone ... , s. 7. 
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ordynariuszowi poczekać 16 miesięcy, trzeba jednak zauważyć, że koa
diutor miał zostać po śmierci Rotha jego następcą. A w kwestii obsady 
stolic biskupich Stolica Apostolska nie lubiła nigdy pośpiechu. Sprawę 
obsady koadiutorii komplikował dodatkowo fakt, że ubiegało się o nią 
aż czterech kandydatów, a wśród nich dwóch kardynałów, z których 
jeden powoływał się na papieską ekspektancję. 

Jako pierwszy rozpoczął staranie o koadiutorię wrocławską pry,mas 
Polski, kardynał Fryderyk Jagiellończyk, brat królów polskiego oraz 
czeskiego i węgierskiego. Kanonicy wrocławscy, chcąc storpedować jego 
wysiłki, tym bardziej że przysługiwało im prawo obioru własnych bisku
pów, wysłali na wiosnę 1500 r. O. Straubingera do Rzymu i postanowili 
prosić o pomoc bratanka Piusa II, kardynała Franciszka Piccolomini, 
z którym byli w zażyłych kontaktach od trzydziestu z górą lat 2,. 
W sukurs przyszedł im Jan Roth, także przeciwny kandydaturze Fry
deryka Jagiello_ńczyka. Napisał on osobny list do tegoż kardynała Picco
lomini, licząc na współdziałanie w tym względzie wrocławskiego kano
nika Jana Scheuerleina, dawnego jego familiariusa. Nie omieszkał także 
skontaktować się w tym samym celu z przebywającym nadal w Rzymie 
Piotrem Hornigiem oraz zaprotestować u króla Władysława Jagielloń
czyka przeciw popieraniu pry,masa Polski na wrocławski stolec biskupi 2s. 

Ta zmasowana kontrakcja przyniosła efekty szybciej, niż sami kano
nicy się spodziewali, bo już w końcu czerwca 1500 r., czyli po trzech 
miesiącach zabiegów. Wszystko wskazuje na to, że sprawa rozstrzygnęła 
się nie w Rzymie, lecz w Budzie, do której kapituła wysłała także swego 
posła. Władysław Jagiellończyk przyobiecał wówczas przedstawicielowi 
kapituły, kanonikowi Mikołajowi Krebelowi, nie popierać kandydatury 
swego brata w Rzymie. I od tej pory Fryderyk Jagiellończyk zaniechał 
swoich starań, przynajmniej nic o nich nie wiadomo. 

Ale już 5 VIII 1501 r. Roth zdecydował wybrać sobie na koadiutora 
księcia Fryderyka cieszyńskiego, nie pytając o zdanie kanoników, a na
wet nie powiadamiając ich o swoich zamiarach. Oburzona ty,m faktem 
kapituła, po bezowocnych rozmowach z ordynariuszem, wysłała posłów 
do Budy, do króla i legata. Napisała także do swych pełnomocnych 
prokuratorów przy kurii rzymskiej, Jana Weymanna i Piotra Horniga, 
by wnieśli oskarżenie przeciw Rothowi i Fryderykowi cieszyńskiemu 
za samowolne podejmowanie decyzji w kwestiach leżących w jej kom-

24 Acta CapituU, nr 13, 17. Kanonik Sauer wspomina w swych zapiskach, że już 

w maju 1494 r. Jan Olbracht i jego dwaj bracia, Zygmunt i Fryderyk, zwrócili się 

z prośbą do Władysława Jagiellończyka, by zapewnił temu ostatniemu wrocławską 
stolicę biskupią, Aufzeichnungen ... iiber ... R. v. Rii.deheim und J. Roth, s. 107. 

2;; Acta CapituU, nr 16, 21, 25, 37. 
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petencjach, zlecając im w razie nieskuteczności tego przedsięwzięcia 
podniesienie przeciw ordynariuszowi zarzutu symonii 2s. 

Jednoznaczna postawa kapituły popieranej przez króla Władysława 
sprawiła, że ·Roth odstąpił od swej decyzji i przystał na kandydaturę 
Jana Turzona, wy,branego 4 III 1502 r. na koadiutora prawie wszystkimi 
głosami kapituły katedralnej oraz popieranego przez Budę i Kraków. 
Przystał tym bardziej, że kardynał Isvali już w lutym 1502 r. zgłosił 
swe aspiracje do koadiutorii wrocławskiej, powołując się na wolę Sto
licy Apostolskiej 21. Roth, chcąc uniknąć dodatkowych komplikacji i in
gerencji kurii rzymskiej w tak ważne dla niego sprawy, wysłał już 
w tydzień po elekcji kanonicznej Jana Turzona list do papieża z prośbą 
o zatwierdzenie jej wyników.

Odpowiedź Aleksandra VI była pozytywna 2s. Papież wystosował ją
do ordynariusza wrocławskiego 21 VII 1503 r., czyli w tym samym dniu, 
w którym na tajnym konsystorzu wysłuchał w tej sprawie opinii jed
nego z najlepszych znawców prawa kanonicznego, kardynała Giovanni 
Antonio di Sangiorgio, bliskiego swego współpracownika 29. Niemały
wpływ na powyższą decyzję miał na pewno fakt, że kardynał Isvali 
już w lipcu 1502 r. zrezygnował ze swoich roszczeń do koadiutorii wro
cławskiej, otrzymując w zamian za to, za przyczyną Jana Turzona se
niora, wakujące biskupstwo w Veszprem 3o. 

Zarządcy diecezji wrocławskiej mieli więc powody do radości. Ra
dość ta wzmogła się na pewno jeszcze bardziej na wieść, iż następcą 
Aleksandra VI (zmarł 18 VIII 1503 r.) został (12 IX 1503 r.) kardynał 
Franciszek Piccolomini, rządzący pod imieniem Piusa III, któremu za
wdzięczali załatwienie tak wielu spraw w pierwszych latach drugiej poło
wy XV w., podczas pontyfikatu jego wuja, Piusa II, i Pawła II 31. 

2s Tamże, nr 87-90, 96, 109, 117; Aufzeichnungen ... ii.ber ... R. v. Rii.desheim und

J. Roth, s. 113.
21 Acta Capituli, nr 146; Aufzeichnungen ... ii.ber ... R. v. Rii.desheim und J. Roth,

s. 116. 
28 Papież zaznaczył w liście, że jest pewny uczciwości koadiutora. Nie musiał 

to być grzecznościowy frazes, gdyż Jan Turzo w czasie swoich rzymskich studiów 
był mile widziany na papieskim dworze. O t t o, De Joanne von Turzone ... , s. 8, 

podał mylną datę pisma papieskiego. 
2S A. A. S t r n a d, Breslaus Kardinalprotektor an der romischen Kurie, vor

nehmlich im 16. Jahrhundert (ASK, XXIX, 1971, s. 96). 

30 Znane są rokowania ojca wrocławskiego koadiutora z kardynałem Isvali na 

ten temat. Sprawa musiała być głośna, skoro dwaj oponenci Jana Turzona rozpo

wiadali, że w Rzymie można uzyskać biskupstwo za pieniądze. Ostrze tej pogłoski 

skierowane było rzecz jasna przeciw koadiutorowi. Kardynał Isvali otrzymał nomi

nację na biskupa 21 VI 1530 r., Aufzeichnungen ... ii.ber R. v. Rii.desheim und 

J. Roth, s. 117; Acta Capituii, nr 153.
31 O szczegółach jego kontaktów z Wrocławiem zob. J. Dr a b  i n a, Stosunki 

1 
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Jednakże po kilku miesiącach rozpoczęły się znów kłopoty. Albowiem 
książęta śląscy i rajcy wrocławscy, rozsierdzeni wyborem obcokrajowca 
na wrocławską stolicę biskupią z wyłączeniem rodowitego Slązaka, do
prowadzili 3 II 1504 r. do zawarcia korzystnego dla siebie układu z bi
skupem i kapitułą wrocławską. Układ ów, zwany od nazwiska królew
skiego ministra, który go sfinalizował, układem Kolowratha, potwierdzał 
statuty diecezjalne z 1498 r. i umacniał władzę ordynariusza wrocław
skiego nad duchowieństwem, a klerowi gwarantował dalsze korzystanie 
z dziesięcin. Równocześnie jednak ograniczał wolność elekcji kanonicznej, 
stanowiąc, iż biskupem może być tylko $lązak lub Czech; a co najwa
żniejsze, w poważnym stopniu redukował tzw. wolności kościoła na 
Sląsku, pozbawiając go wielu immunitetów. 

W jakim potrzasku znalazła się wówczas kapituła, świadczą najlepiej 
protokoły jej posiedzeń. Wynika z nich, że mimo pierwotnych zamiarów 
apelowania do króla i Stolicy Apostolskiej, a nawet grożenia klątwą, 
z powołaniem się na dyspozycje kardynała Isvali, kanonicy uprawo
mocnili układ swoimi podpisami, doszedłszy do wspólnej konkluzji, iż 
z różnych przyczyn nie nadszedł jeszcze czas na wniesienie apelacji. 
Kapituła pocieszała się przy tym nadzieją, że łatwo jej przyjdzie uzyskać 
unieważnienie poszczególnych artykułów w Budzie i Rzymie s2• 

Wydaje się, że wśród owych różnych przyczyn, o których jest mowa 
w protokole z 18 III 1504 r., na pierwszym miejscu wymienić trzeba 
zdecydowaną postawę książąt i stanów śląskich, gotowych do bezpardo
nowej konfrontacji z kapitułą, której uchybienia były im znane. Liczyć 
mogli przy tym jeśli nie na wsparcie, to na pewno na życzliwą neutral
ność króla Władysława, który układ Kolowratha zapośredniczył, oraz 
jego brata Zygmunta, zarządcy księstw głogowskiego i opawskiego. 

Niebagatelny wpływ na postawę kanoników musiał mieć fakt, że 
Pius III, którego życzliwości mogli być pewni, zmarł w 26 dni po swoim 
wyborze, a jego następca, Juliusz II (wybrany 1 XI 1503 r.) już w pierw
szych latach swego pontyfikatu zasygnalizował, iż nie będzie kierował 
się sentymentem w załatwianiu konfliktów, jakie są udziałem wrocław
skiej kapituły katedralnej. W dwóch toczących się od kilku lat proce-

... sach nie przyznał jej racji, żądając przyjęcia z powrotem w jej skład 
kanonika Jana Sauermanna, mimo iż dopuścił się wykroczeń 33, a także 

dyplomatyczne Wrocławia ze Stolicą Apostolską w latach 1464-1465 (Colloqium 

Salutis, 3, 1971, s. 81-102); t e  n że, Kontakty Wrocławia z papieżem Pawłem II 

(Sląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 5, 1972, s. 131-149). Najnowszy rys biogra

ficzny kardynała F. Piccolomini: A. A. S t r n a d, Francesco Todeschini-Piccolomini. 

Politik und Mći.zenatentum im Quatrocento (Romische Historische Mitteilungen, 

8-9, 1967, s. 249-321).

32 Acta Capituli, nr 244, 272, 278. 

33 Sauermann został pozbawiony urzędu i beneficjum z racji jakiegoś przewi-
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Stanisława Borka z Krakowa, jakkolwiek sprzeczne to było ze statutem 
diecezjalnym 34• W tej ostatniej sprawie Juliusz II nie zawahał się nawet 
rzucić klątwy na wszystkich kanoników, i to w sam dzień odpustu 
katedralnego (1505 r.), za to, iż nadal wzbraniali się przyjąć Borka mimo 
posiadanej przezeń apostolskiej prowizji kanonicznej 35. 

I właśnie wtedy, gdy kanonicy skłóceni byli ze Stolicą Apostolską, 
wrocławscy rajcy zwrócili się do Juliusza II z prośbą o wyrażenie zgody· 
na założenie uniwersytetu w stolicy śląska. Skryba miejski, mgr Grze
gorz Morenberg, najbardziej aktywny w tej sprawie, dołączył do petycji 
swoich mocodawców polecające listy od króla Władysława, który - co 
warte odnotowania - już w lipcu 1505 r. zagwarantował podstawy 
materialne dla przyszłej uczelni, oraz od jego małżonki, a także -od 
biskupa Rotha. Morenberg napisał także listy do kardynała Piotra Isvali, 
który od śmierci Aleksandra VI pracował znów w kurii rzymskiej, do 
przedstawiciela Fuggerów, jak również do studiującego w Rzymie swego 
syna, Hieronima, z usilną prośbą o poparcie inicjatywy wrocławskich 
rajców 36. Niestety, Rzym pozostawił listy bez odpowiedzi, mimo iż za
rządcy Wrocławia zebrali już 3000 dukatów na pokrycie kosztów zwią
zanych z publikacją aktów erekcyjnych wszechnicy wrocławskiej, a Roth 
uzyskał już nominację królewską na jej kanclerza. Nie zrażeni tym 
niepowodzeniem rajcy .ponowili w dwa lata później prośbę. Ale znów 
bez rezultatu 37. 

nienia w 1496 r. W procesie sprawy z ramienia kapituły bronili jej prokuratorzy 
rzymscy, P. Horni.g, P. Jenkwicz, J. Laurentius, A. de Pistatorio, Desiderius de 
Angeriis. Sprawa wlokła się do 1506 r., ale już w 1504 r. nadeszły z Rzymu wieści, 
że wynik nie jest pomyślny dla kapituły, Acta Capituii, nr 121, 295. 

34 Stanisław Borek otrzymał prowizję apostolską na wakujące od 15 XI 1502 r. 
stanowisko w kapitule. Nie został jednak przez kapitułę dopuszczony w jej szeregi, 
gdyż sprzeczne to było ze statutem diecezjalnym z 1498 r. o niedopuszczaniu obco
krajowców na urzędy kanonickie, G. Ba u c  h, Geschichte des Breslauer Schulwe

sens vor der Reformation (Codex diplomaticus Silesiae, t. XXV, Wrocław 1909, 
s. 277).

3s P o  I, op. cit., t. II, s. 184; Aufzeichnungen ... iiber R. v. Rii.desheim und

J. Roth, s. 135; G. Ba u c  h, Schlesien und die Universitiit Krakau im XV. und

XVI. Jahrhundert (Zeitschrift des Vereins ftir Geschichte und Altertum Schlesiens - -"l 

dalej cyt. ZGS - XLI, 1907, s. 141).
3s W całości zachował się tylko list Morenberga do kardynała Isvali. Rzecz zna

mienna, autor listu uzasadnia potrzebę założenia uniwersytetu we Wrocławiu potrze
bami religijnymi Sląska: ziemie te, narażone na herezje, umocnią się w wierze po
przez dysputy profesorów uczelni i przez ich wykłady. Zob. G. Ba u c  h, Akten

stii.cke zur Geschichte des Breslauer Schulwesens im XVI. Jahrhundert, Wrocław 
1898, nr 15. 

37 ,, ••• post duos annos Vratislavienses iterum apud Sedem Apostolicam enixius
ac occulte pro Universitatis erectione laborare coeperunt ... ", wspomina wieloletni 
rektor wszechnicy krakowskiej J. R e i  n k e n  s, Die Universitiit zu Breslau, Wro-
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Historiografia niejednokrotnie już zastanawiała się nad przyczynami 
niepowodzeń tych zamierzeń, .nie dochodząc jednak, jak dotąd, do wspól
nej konkluzji. Zdecydowana większość badaczy przeszłości śląska eks
ponuje rolę protestu Aleksandra Jagiellończyka i doktorów krakowskiej 
wszechnicy, jaki złożony został 2 XI 1505 r. w Rzymie na wieść o petycji 
zarządców Wrocławia se. 

Wydaje mi się wszakże, że protest Krakowa nie był jedynym czyn
nikiem rzutującym na papieską decyzję. Istnieją przesłanki do stwier
dzenia, że Stolica Apostolska krytycznym okiem patrzyła na wypadki 
rozgrywające się na ś\ąsku. Podejrzliwość jej obudzić mogły starcia 
wrocławskich rajców z miejscową kapitułą w 1503 r. w sprawie uwię
zionych kleryków, a na pewno układ Kolowratha z 1504 r. Papież wi
dział w nich próby ograniczenia przywilejów kościoła i odtąd czujniej 
obserw?wał poczynania władz świeckich na śląsku. 

I właśnie wtedy do Rzymu dotarła prośba wrocławskich rajców w spra
wie uniwersytetu. Sądzę, iż nie jest przesadą twierdzen.ie, że Juliusz II 
podciągnął ją pod ten sam wspólny mianownik co i sprawy z dwóch 
poprzednich lat, bo i w petycjach słanych do Rzymu w sprawie uczelni 
znalazły się treści potwierdzające tendencje władz miejskich do uszczu
pjania prerogatyw kościoła, a nawet Stolicy Apostolskiej. Trzeba bowiem 
wiedzieć, że rajcy zabiegali w Rzymie o przyznanie im praw patro
nackich nad kilku centralnymi kościołami śródmieścia dla zagwaranto
wania utrzymania przyszłym pracowni.kom naukowym uczelni wrocław
skiej; praw, które przysługiwały, dotąd papieżowi. 

Jak prośbę ową odczytał Juliusz II, świadczy dowodnie fakt, że 22 
IV 1507 r., czyli w okresie, gdy prośba wrocławskich rajców leżała 
w jego sekretariacie, papież zrezygnował ze swych praw patronackich 
nad dwoma kościołami wrocławskiego śródmieścia na rzecz zakonu 
krzyżowców, a nie rajców, mimo iż ci ostatni o dwa lata wcześniej 
rozpoczęli o nie starania 39. Nie trzeba dodawać, że papież swoją decyzją 
celnie ugodził w ambitne plany rajców wrocławskich. 

cław 1861, s. 15. Nadzieja na uzyskanie pozwolenia papieskiego na założenie uni
wersytetu była w lecie 1507 r. tak wielka, że rajcy zwrócili się do ordynariusza 
o wstrzymanie się na razie z obsadą wakującego od stycznia urzędu proboszcza
w kolegiacie Sw. Krzyża, ażeby mógł objąć go przyszły pracownik uniwersytetu
(byłoby to zgodne z dyplomem fundacyjnym króla Władysława), Ba u c  h, Akten
stii.cke ... , nr 16, 17.

38 Dla przykładu najnowsze polskie opracowania: K. Po p i o ł e k, Historia 
Sląska, Katowice 1972, s. 83; Historia Sląska, IH PAN (pr. zbiorowa), t. I, cz. 2, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, s. 419. 

3<J Prośbę ze strony krzyżowców złożył na ręce papieża ich mistrz Mateusz 
Schobel. Nie mogło się to stać przed 20 XI 1506 r., wtedy bowiem obejmował on 
urząd, B a u c h, Aktenstiicke ... , s. 279. 
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Swoistej wymowy nabiera także fakt, że Juliusz II 23 VIII 150� r., 
czyli wtedy, gdy pierwsza prośba rajców dotarła już do Rzymu, wysłał 
dwa listy do Budy. Jeden do arcybiskupa Esztergom, kardynała Tomasza 
Bakocsa, by zwołał synod duchowieństwa dla przeciwstawienia się za
kusom świeckich czynników na przywileje kościelne, drugi zaś do 
wszystkich prałatów i całego kleru królestwa -węgierskiego z poleceniem, 
by stawili opór wobec poczynań tychże czynników i poparli kardy
nała 40. Zbieżność dat daje dużo do myślenia. 

W pięć lat później, 1 III 1510 r., Juliusz II już jawnie zamanifestował 
swe stanowisko wobec ograniczania przywilejów kościoła na Śląsku. 
Poinformowany przez kanoników wrocławskich o nakładaniu podatków 
na majątki kościelne, napisał siedem pism urzędowych - między innymi 
do króla Władysława Jagiellończyka, czeskich panów, rajców wrocław
skich - potępiając naruszanie immunitetów kościelnych u. 

Kapituła wrocławska, która także otrzymała odpis breve papieskiego, 
powitała z nie ukrywaną radością decyzję Stolicy Apostolskiej i dopro
wadziła do szeregu spotkań całego duchowieństwa w celu przedysku
towania zaistniałej sytuacji. Analiza protokołów jej posiedzeń pozwala 
zauważyć, że marcowe pisma Juliusza II dodały kanonikom otuchy do 
przeciwstawiania się roszczeniom finansowym króla i książąt oraz 
przyspieszyły decyzję o podjęciu starań o unieważnienie układu Kolo

wratha 42. 

Zanim jednak poseł wyruszył w tej sprawie do Rzymu, upłynęło 
pięć lat. Były to lata wypełnione konsultacjami z własnym ordynariu
szem, a nawet z arcybiskupem gnieźnieńskim. Kapituła nasłuchiwała 
w typi czasie doniesień z rozpoczętego w maju 1512 r. soboru latera
neńskiego (na który z jej ramienia nikt nie wyjechał) celem przeko
nania się, czy podjął debaty na interesujące ją tematy 43. 

Kanonicy nie skorzystali natomiast z bliskości legata apostolskiego, 
Achillesa de Grasis, który z woli Stolicy Apostolskiej prowadził roko
wania z obyp.wu Jagiellonami 44, a także prymasa Węgier, kardynała 

40 VMHH, t. II, nr 760, 761. 

41 Wszystkie brevia nadeszły do Wrocławia i kapituła zajęła się skwapliwie ich
kolportażem do adresatów, Acta Capituli, nr 309-311. Pełny tekst breve do rajców: 

Urkunden zur Geschichte des Bistums BresZau im MitteZaZter, wyd. G. A. Stenzel, 

Wrocław 1845, nr 312. 

42 Acta CapituZi, nr 347, 353, 373. 

43 Kapituła zrazu pertraktowała z ordynariuszem na temat wysłania swego 

przedstawiciela na sobór. Zdecydowano nawet wysłać M. Kolbego. Inicjatywy jednak 

nie zrealizowano, tamże, nr 549, 552, 935. O udziale przedstawicieli Polski: T. S i 1-

n i c k i, Sobory powszechne a Polska, Warszawa 1962, s. 122; J. Br z e z i ń s ki, 
O stosunku V Powszechnego Soboru Laterańskiego do Polski, Kraków 1897. 

44 Jego rozmowy zakończyły się fiaskiem: VMPL, t. II, nr 363, 365. 
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Tomasza Bakocsa, mimo iż od lipca 1513 r. sprawował funkcję legata 
de la tere na ziemiach podległych Jagiellonom 45. Obydwaj bowiem pra
cowali z polecenia papieża wyłącznie nad organizacją krucjaty antytu
reckiej, która w umysłach kanoników wrocławskich nie budziła zapewne 
miłych reminiscencji i skojarzeń. Kapituła nie zaniedbała także oczy
szczenia się przed sędzią biskupim z zarzutu współdziałania w zawarciu 
układu Kolowratha, zeznając, iż podpisała jego postanowienia pod wpły
wem strachu wy,wołanego naciskami ze strony czynników świeckich. 

Dopiero potem, w maju 1514 r., kapituła napisała listy do swych 
rzymskich prokuratorów, Łukasza Schmidta i Hieronima Hirspegera 46, 
W rok później, we wrześniu, wysłała swego przedstawiciela, kanonika 
dra Jerzego Junkhermanna, do Rzymu dla sfinalizowania sprawy 47. 

Wyborem posła nie rządził przypadek. Obeznany był z Rzymem, gdzie 
studiował przed kilku laty, i znał mechanizmy rządzące rzymską kurią, 
przy której przez okres .studiów pełnił funkcję prokuratora wrocławskiej 
kapituły, załatwiając z jej ramienia kilka spraw. Kapituła wysyłając 
w drogę posła zaktywizowała wszystkich pozostałych przedstawicieli 
w Rzymie: Bernarda Mokrusa, Tomasza Regis, Jana Bureina, Jana 
Szutza de Cubito, Jakuba Curtesiusa, zlecając· im niesienie pomocy 
Junkhermannowi 48. 

Na efekty Wrocław nie musiał długo czekać. Dnia 26 VI 1516 r. 
Leon X po przeprowadzeniu wnikliwego dochodzenia zawiesił układ 
Kolowratha i zwolnił wrocławską kapitułę katedralną od obowiązku 
przestrzegania jego artykułów 49. 

Podkreślając szybkość reakcji Leona X na prośby kapituły wrocław
skiej, nie od rzeczy będzie przypomnieć, że w tymże roku zawiesił on 
także sankcję pragmatyczną we Francji. Warto też zwrócić uwagę na 
fakt, że w czasie starań o unieważnienie układu Kolowratha, od 1512 

45 VMHH, t. II, nr 800. 
46 Acta Capituli, nr 764, 765. 

/ 47 Zrazu do Rzymu wyjechać miał G. Lengsfeld, potem jednak kapituła zdecy-
dowała się na J. Junkhermanna, tamże, nr 777, 898, 935. 

43 Junkhermann jechał przez Nysę, by skontaktować się jeszcze z biskupem. 
Wkrótce nadeszła do Wrocławia wieść, że został okradziony w drodze. Pierwszy 
jego list czytano w kapitule 16 V 1516 r., tamże, nr 935, 942, 966, 999. 

49 Zanim zapadł wyrok, dochodzeniem zajął się z woli papieża biskup Jan 
Staphileus, który wezwał wszystkich winnych naruszania immunitetów kościoła na 
Sląsku w terminie 60-dniowym do Rzymu, by wytłumaczyli się ze swego postępo
wania. Potem, gdy nikt nie przybył, mimo iż wezwanie audytora papieskiego przy
bito 6 IV 1516 r. na bramach kościołów wrocławskich, Leon X zawiesił układ Ko
lowratha. Egzekutorami tego wyroku mianował biskupów Miśni i Brandenburgii. 
Tekst bulli papieskiej wysłany został do biskupa, kapituły, rajców, kleru i diecezji 
wrocławskiej, Urkunden zur Geschichte des Bistums Bresiau ... , nr 314, 315. 
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do 1515 r., kapituła respektowała wszystkie prowizje kanoniczne Stolicy 
Apostolskiej, mimo iż wprowadzały w jej skład aż czterech duchownych 
narazić się na konflikt z Rzymem w tym tak ważnym momencie, 
ale - jak się zdaje - i dlatego, by pozyskać wpływy w kurii rzymskiej, 
gdyż aż dwóch z nowo przyjętych, Michał Sander i Krzysztof v. Such
ten z Gdańska, było jej urzędnikami, a jeden, Wawrzyniec Petschel, 
odbywał właśnie studia w •Rzymie so. 

W rok po anulowaniu układu Kolowratha zarządcy miasta przerwali 
swe dziesięcioletnie milczenie i nawiązali kontakt listowny ze Stolicą 
Apostolską. Pobudziły ich do tego wypadki w miejscowym klasztorze 
$w. Klary. Próby reform podjęte przez franciszkanów pociągnęły za 
sobą falę protestów urażonych klarysek, które wraz z ordynariuszem, 
Janem Turzonem, szukały sprawiedliwości u generała minorytów, kar
dynała Dominika Grim.ani-51. Na domiar złego w kilka miesięcy później, 
9 VII 1515 r., trzej książęta śląscy, solidaryzując się z pozbawioną władzy 
opatkę, siostrę księcia opolskiego, odbili klasztor i przywrócili w nim 
starą władzę. 
sobą protesty urażonych klarysek, Jstóre wraz z ordynariuszem, Janem 

Rajcy nie uznali rzeczy za załatwioną, tym bardziej że wraz z opatką 
Małgorzatą do klasztoru powrócił stary bałagan. Napisali więc 21 V 
1517 r. list do papieża z usilną prośbą, by zlecił przeprowadzenie reform 
w klasztorze klarysek. Leon X, który w ciągu dwóch pierwszych lat 
swego pontyfikatu (objął rządy 15 III 1513 r.) dowiódł, że sprawa re
formy życia zakonnego - także na Sląsku - nie jest mu obojętna s2, 

pozytywnie odniósł się do prośby racjów. A inspekcja, którą nakazał 
swoim wizytatorom, potwierdziła wszystkie zarzuty zarządców Wrocła
wia 53. Rzecz znamienna, kapituła katedralna, mimo wielorakich zabie
gów książąt śląskich, nie pozwoliła się wmieszać w powyższe sprawy. 

Odmiennie zachowała się ona w trzy lata później. Na wieść, iż na 
opróżnioną po śmierci Jana Turzona (2 VIII 1520 r.) wrocławską stolicę 
biskupią Stolica Apostolska mianować chce Jana Albrechta Hohenzol-

so Acta Capituli, nr 457, 596, 597, 610, 616, 627, 687, 777, 862, 942. 
51 Wyczerpującym informatorem o zajściach w klasztorze klarysek jest zestaw 

źródłowy Urkundenbuch der Kustodien Goldberg und Breslau, cz. 1, wyd. 

P. C. Reisch (Monumenta Germaniae Franciscana, Dtisseldorf 1917, nr 919, 921, 926,
941). O korespondencji z D. Grimani - tamże, nr 808, 816, 861, 971, 926.

52 Dnia 18 VII 1513 r. Leon X ustanowił kardynała T. Bakocsa wizytatorem

apostolskim wszystkich klasztorów obojga płci na terenach swojej legacji, w tym 
także na Sląsku, VMHH, t. II, nr 801. O planach reform w klasztorach minorytów 

i dominikanów: P a s  t o r, op. cit., t. III, cz. 2, s. 881. 
53 J. Hey n e, Dokumentirte Geschichte des Bistums und Hochstiftes Breslau,

t. III, Wrocław 1868, s. 996; M. T. Pi e t  s c h, Zur Geschichte des Breslauer Kla

renstiftes des jetzigen Ursulinenkloster, Wrocław 1937, s. 25.

.... 
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lerna, kapituła, broniąc swych przywilejów, jednogłośnie wybrała dra 
Jakuba Salzę na swego ordynariusza. Tego samego jeszcze dnia, 1 IX 
1520 r., wysłała swoich posłów, Jerzego Junkhermanna i Wawrzyńca 
Petschela, do Rzymu, by przedstawili papieżowi uwierzytelniony pro
tokół odbytej elekcji i uzyskali jego aprobatę 54. 

Zanim obaj kanonicy dotarli do Rzymu, Leon X, przystawszy na 
sugestie Ludwika Jagiellończyka popierającego zabiegi dawnego swego 
wychowawcy, Jerzego, markgrafa brandenburskiego, mianował 12 wrze
śnia Jana Albrechta ordynariusze..m wrocławskim. Rzecz znamienna, pa
pież podjął decyzję w tej sprawie nie_ zasięgając opinii kardynała pro
tektora, co naleźało do zwyczaju ss. 

Kapituła szukała tymczasem poparcia dla swego elekta u członków 
kolegium kardynalskiego. Najwcześniej, bo już 26 września, zwróciła 
się do Stefana Bakocsa, który od kilku lat pracował w kurii rzymskiej 
i nadal był zaliczany do jej najbardziej wpływowych osobistości z racji 
znajomości problematyki tureckiej i niewątpliwych zasług w organizo
waniu krucjat 56. W miesiąc później, 24 października, kanonicy wysto
sowali list do kardynała protektora polskiej prowincji kościelnej, Achil
lesa de Grassis, w którego gestii leżało przygotowywanie obsady bis
kupstw w metropolii gnieźnieńskiej i opiniowanie kandydatów na to 
stanowisko na konsystorzach papieskich s1. W dwa dni później kapituła 
ponowiła swe prośby pod adresem kardynała Bakocsa ss. 

W tym samym dniu do Rzymu wysłany został je.s.:zcze jeden list na 
adres Leona X. Jego autorzy, kanOII1icy, nie poprzestali na podkreśleniu 
w nim swoich praw do obioru ordynariusza wrocławskiego, lecz starali 
się z.dyskredytować osobę kontrkandydata do wrocławskiej mitry, wyty
kając mu nie tylko zbyt młody wiek.Podali także w wątpliwość �erość 
intencji Jana Albrechta, podkreślając nie bez aluzji, że diecezja wrodaw
ska jest zbyt uboga na skutek niedawnych przejść, by była w stanie 
utrzymać Hohenzollern.a. W liście odnaj'dujemy także wzmiankę o roz
szerzaniu się naulki Marcina Lutra we Wrocławiu, ale - jak się zdaje -

54 Aufzeichnungen des BTeslaueT Domherrn St. SaueT iibeT den Bischof von 
Salza, s. 132; C. Ot t o, Uber die Wahl Jacobs von Salza zum Bischof von Breslau 
(ZGS, XI, 1872, s. 307). 

5s S tr n a d, BTeslaus KaTdinalpTotektor ... , s. 97. 

SG Aufzeichnungen ... iibeT ... Salza, s. 133. Najdokładniejsze opra cow a nie bio

grafii Bakocsa: V. Fr a k n o i, ETdodi Bakocz Toma§, Buda p est 1889. 

57 F. Tr osk a ,  Die BetoeTbung des MaTkgrafen Johann Albrecht von Branden

buTg um den BTeslau Bischofsitz im J. 1520 und 1521 (ZGS, XXIX, 1895, ś. 9). Zna

mie nne, że wrocła wia nie nie zwrócili się do kardyna ła protektora Węgier, Gulio de 

Medici. 

58 Aufzeichnungen ... iibeT ... Salza, s. 139; Tr osk a, op. cit., s. 10. 

2 - Sobótka 1976, z. l 
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tylko dlatego, by przekonać Stolicę Apostolską o konieC"Zll'l.ości likwidacji 
st.anu przejściowego w diecezji vvi·oclawskiej sa. 

Kapituła niepewna nadal skuteczności swoich zabiegów napisała już 
nazajutrz do całego kolegium kardynalskiego list z prc-śbą o wsta.wieil
nictwo w tej sprawie 60

• Szan.se na uzyskanie aprobaty dla kandydatury 
Salzy były duże, skoro do protestów przeciw obsadzeniu wrocławskiego 
bilSku,pstwa przez przedstawiciela nie lubianej na Sląsku, w Czechach 
i Polsce dynastii Hohenzollernów przyłączyli się rajcy wrocławscy oraz 
st.any śl�e, czeskie i morawskie. •

Wspomnijmy przede wszystkim list do papieża pierwszych z nich, 
z 24 X 1520 r. Choć zawierał on podobne argumenty jak li.st kapituły 
wroclawiskiej, był jednalk: bardziej od niego agresywny. Wystarczy dla 
przykładu podać, że rajcy nie omies2lkali WY['azić swej ufności, iż Stolica 
Apost.olska troo.zczyć się będzie bardziej o zbawienie dus:z i pokój między 
ludźmi 111.iż o wzniecanie roooźwię'ków i nieporozumień 01. Warto tytułem 
uzupełnienia dodać, że już w ... sześć dni po elekcji Salzy rajcy interwe
niowali u ban!kiera Fuggerów w Rzymie na rzecz obniżenia wysokości 
annat, jakie elekt był zmuszony odprowadzić do kamery apostolsikiej. 

Ale listy powyższe rCY.lJI'llinęły się w drodze z :kocespondencją papieską. 
28 pazdzie.rnika Leon X zdecydował się opublikować swą wrześniową 
decyzję. W wydanym w tym dniu breve papież or.zek.al przyznanie wa
kującego bi..sllrupśtlwa Janowi Albrechtowi. Zamiast uzasadnienia Leon X 
przypomniał, iż urząd ów zarezerwował już za życia Jana Turzona dla 
Hohen:rollerna. Fakt, iż breve wysłane zostało do króla Ludwika Jagielloń
czytka i zawierało prośbę, by adresat zadbał o jego realizację, a nie do 
zarządców diecezji, ,pozwala snuć wnioski, że Stolica Apostolska nie była 
pewna respektowania jej decyzji przez kanoników wrocławskich a2. 

I faktyC7l!l.ie, breve nie doczekało się nigdy realirzacji. A stało się to za 
przyczyną kró'la Ludwika, Jci:óry naciskany przez swoje stany, a nade 
wszystko przez stryja, Zygmunta Starego, oburzonego pomocą Hohen
zdllemów udzielloną wielkiemu mistrzowi kirzyżackiemu w jego zmaga
niach z POl1ską, napisał w końcu 1520 r. do Leona X, by wstrzymał się na 
razie z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji w sprawie mitry wrocław
skiej 63• 

59 List wychwala cnoty Jakuba Salzy: ,,vir integra iam etate, preclaris virtutibus 
preditum, optime frugis ... ", VMPL, t. II, nr 428. 

GO Aufzeichnungen ... ii.ber ... Salza, s. 139. 
61 VMPL, t. II, nr 427. 
62 Papież zastrzegł się w breve, że Jan Albrecht przez 6 lat aż do osiągnięcia 

kanonicznego wieku miał być tylko administratorem diecezji, Tr o s k  a, op. cit.,

s. 31-34.

63 Aufzeichnungen ... iiber ... Sałza, s. 146. Król nie omieszkał zaznaczyć w liście, 
że napisał go na prośbę swego stryja oraz stanów czeskich, morawskich i śląskich. 
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Papież uwzględnił sugestię króla. Kapituł'a zaś świadoma wzrostu szans 
swego elekta wysłała karnoruka Stanisława Borka do Rzymu jako posła 
oraz wykorzy,stala fa!kt, że wyjechał tam z ramienia cesarza Karola V jej 
drugi przedstawiciel, Jerzy Sauermann, i zleciła obydwom sfinalizowanie 
starań o zatwierdzenie Jakuba Sa1zy .na bislrupstwie wrocławskim 64, 

Rzymskie II'dkowania szły jednak opornie, gdyż Jerzy Hohenzollern 
nie zaiprzestal starań u 1kr6la Ludwika i ,cesarza Karola V na rzecz swego 
brata. Skorzyst

a

ł przy tym z pośrednictwa kardynała Mateusza Langa, 
arcybiiskupa Salzburga, a także swego kreWlilego, Alibr.echta, arcybiis.1.rupa 
Moguncji. Markgraf brandenburski starał się nawet o pozyskanie prymasa 
Węgier, kardynała Tomasza Ba'kocsa 65. 

Dopiero 11 miesięcy po elekcji kanonk21nej, 24 VII 1521 r. Leon X 
zaltwierdzil jej wynik, nie zaniedbując już ,powiadomić o tym najbardziej 
zainteresowanych 66. Rzecz godna odnotowania, sprnwę Jakuba Salzy re
ferował tym razem na tajnym konsystorzu papieskim kardynał Pietro 
Aocoliti z Ankony 67. 

Ordynariusz �ocl:awski zaraz po swojej konsek!racji wysłał listy 
dziękczynne na adrres kardynałów Achillesa de GTassis 68 i Antoniego Cio
chi 69. Nie nawiązał natomiast kontalktu listownego z Leonem X aż do jego • 
rychlej śmierci (1 XII 1521 r.). Pospieszył za to z gratulacjami do jego 
następcy Hadriana VI (wybranego 9 I 1522 r.). List, którego darty ,nie 
znamy, mógł zostać napisany najwcześniej w początku lutego 1522 r., 
wspomina bowiem o odbytym kO'Ilklawe. Choć z istoty swojej był aktem 
dbediencji dla nowego pa,pieża, przepełniony był skargami na pogarsrzające 
się położenie kościoła w diecezji wroc1aw.5kiej. Dowiadujemy się z niego, 
że w niektórych świątyniach wrocławskich liturgia eucharystyCZil'la od
prawiana była wówczas już na wzór protestancki. Otrzymujemy także 
infonn.a:cje o postawie franciszkanów z ldas:zitoru św. JakUJba i ich sto
sunku do nauki Lutra. Autor listu mówi z dezaprt>batą o niestałości za
koTl!l'lilków w wierze, potępia�ąc ich za to, że powodowani brakiem środków 
do życia stali się poplecznikami nowej religii. W końcowej sekwencji 
pism ordynariusz blaga papieża, by n.ie �niedibal interwencji listownej, 

64 Arkana dyplomatycznych rokowań w Rzymie obydwu kanoników odsłania 
list napisany najprawdopodobniej przez Stanisława Sauera 3 V 1521 r. do Jerzego 
Sauermanna, G. Ba u c  h, Zur Breslau Reformationsgeschichte (ZGS, XLI, 1907, 
s. 348-350). 

65 Aufzeichnungen ... ilber ... Salza, 146 n.
66 Listy papieskie wysłane zostały do Jakuba Salzy, kapituły, kleru i całej die-

cezji wrocławskiej, Ot t o, Uber die Wahl Jacobs ... , Ś. 318.

67 S t r  n a d, Breslaus Kardinalprotektor, s. 97. 
68 Aufzeichnungen ... ii.ber ... Salza, s. 153-155. 
s9 Tamże, s. 153-155; K. En g e 1 b e r t, Die Anfiinge der lutherischen Bewe

gung in Breslau und Schlesien (ASK, X!VIII, 1960, s. 146). 
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a także poprzez swoich legatów u matki cesarza, Joanny, oraz u monar
chów i książąt na rzecz obrony katolicyzmu na Śląsku 70. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że w korespondencji pobrzękuje znana 
nam już nuta pretensji pod adresem Stolicy Apostolskiej, iż OO'Lńrosko 
obserwuje postępy luteranizmu w diece0ji wrt>clawskiej. Jak bardzo spra
wa ta leżała biskupowi i jego wspólrpracownikom na sercu, świladczy 
fakt, że w tym samym jeszcze roku, 18 listopada, postanowili wysłać trzy 
dalsze listy do papieża, kolegium kardynalskiego i poszczególnych jego 
członków 71. 

Zniecierpliwieniu kanoników trudno się dziwić, skoro Stolica Apostol
ska od chwili wystąpienia Marcina Lutra więcej zainteresowania wyka
zywała walką z Turcją oraz zmaganiami cesarza z Francją na ziemiach 
włoskich, a także zapośredniczeniem pokoju między Polską a Zakonem 
w trwającym od 1519 r. konflikcie zbrojnym. Ewidentnym przejawem 
tych tendencji było wysłanie w sierpniu 1522 r. legata apostolskiego, 
biskupa Tomasza Nigri do Budy. Po pertraktacjach z Wenecją, a potem 
z Ludwikiem Jagiellończykiem, 12 XII 1522 r. osiągnął on bramy Wro
cławia 12. Nie po to jednak, by podjąć problematykę sugerowaną Stolicy 
Apostolskiej przez kapitułę, lecz dla nawoływania królów i książąt do 
udziału w krucjacie. Wrocław nie był celem wędrówki legata, lecz tylko 
przystankiem na drodze do Krakowa. Fakt ten wart jest wyekspono
wania, gdyż już prawie pół wieku, to znaczy od czasów Rudolfa z Rii
desheimu, Stolica Apostolska nie wysłała ani jednego legata w te rejony 
dla załatwienia spraw wyłącznie śląskich. 

Toma�z Nigri przyjęty został we Wrocławiu bardzo uroczyście. Na 
jego przywitanie wyszła aż do bram miasta procesja duchowieństwa 
z członkami kapituły na czele. Ale zapiski naocznego świadka, kanonika 
Stanisława Sauera, podkreślają, że szczera serdeczność cechowała nie 
całą społeczność wrocławską. Jej część, chyba niemała, kpiła z gościa 
i wykorzystywała obecność przedstawiciela Stolicy Apostolskiej dla za
demonstrowania swej nienawiści i pogardy dla kościoła i papieża. Na 
drzwiach kościołów i na placach miejskich pojawiły się nawet karyka
tury przedstawiające papieża jako antychrysta 73. 

Kapituła zwróciła się do legata Tomasza z prośbą, by w niedzielę, 

10 Aufzeichnungen ... iiber ... Salza, s. 155-158. 

1858, s. 9. 

71 Archiv fiir die Geschichte des Bisthums Breslau, wyd. A. Kastner, t. I, Nysa 
72 Tamże, t. I, s. 10; Pa s t  o r, op. cit., t. IV, cz. 1, s. 109. 
73 Sauer ma o legacie wysokie mniemanie: ,,ein hochbegabter und gelehrter

Mann", Aufzeichnungen ... iiber ... Salza, s. 170. En g el b e r t, op. cit., s. 162 n., 

twierdzi, że owe bluźniercze karykatury były kopiami drzeworytów Łukasza Cra

nacha z tekstami Melanchtona. 

... 
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21 grudnia,. zechciał odprawić uroczystą mszę i udzielić sakramentu 
bierzmowania. źródła odnotowały, że kanonicy postanowili obdarować 
legata za tę posługę ołtarza honorarium wcale wysokim, by raczył popie
rać ich interesy w Rzymie 74. Nie zapomniawszy utyskiwań kapituły na 
rozwój luteranizmu na Sląsku, zawartych we wszystkich prawie listach 
słanych do Rzymu, możemy być pewni, o jakie interesy jej chodziło. 

Natomiast rajcy wykorzystali pobyt Tomasza Nigi:i dla ponowienia 
próśb o przyznanie im praw do obsadzania dwóch największych parafii 
śródmiejskich. Prośby te musiały być natarczywe nie tylko dlatego, że 
od siedemnastu prawie lat Stolica Apostolska pozostawiała je bez odpo
wiedzi, ale i z tego powodu, że od 1 VII 1517 r., od śmierci O. Winklera, 
parafia św. Marii Magdaleny nie posiadała stałego proboszcza. Oczywi
ście, nie tylko i nie przede wszystkim troska o wiernych pozbawionych 
duszpasterza - jak podkreślali to zarządcy miasta - stała u- źródła tej 
prośby, lecz chęć powierzenia najwiE?kszej parafii Wrocławia utalento
wanemu kaznodziei, Janowi Hessowi z Norymbergii, znanemu z kontak
tów z Wittenbergą i z tendencji głoszenia tzw. czystej Ewangelii - na 
wzór Marcina Lutra. 

Legat nie podjął dyskusji na ten temat. I to nie tylko dlatego, że nie 
posiadał odpowiednich pełnomocnictw papieskich dla załatwienia sprawy. 
Kąpituła na pewno wydała opinie o rajcach i zdemaskowała przed nim 
intencje, jakimi powodowali się przy staraniach o prawa patronackie. 
W tym względzie była tym skwapliwszym informatorem, im bardziej 
w ost3;tnich latach pogorszyły się jej stosunki z wrocławską radą miej
ską, a pogarszały się rzeczywiście w zastraszającym tempie. 

Nie chcąc jednak zrazić rajców do siebie, a w konsekwencji i do Sto
licy Apostolskiej i kościoła, Tomasz Nigri poszedł na znamienne ustęp
stwa. Ogłosił mianowicie indult, mocą którego złagodzona została dyscy
plina postna dla najbogatszych mieszczan, a także zagwarantowane prawo 
do korzystania z posługi religijnej nawet w wypadku obłożenia miasta 
interdyktem. Umożliwiał on ponadto uzyskiwanie absolucji z grzechów 
zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej 75. 

Ustępstwa owe nie zapobiegły jednak szybkiemu rozwojowi nauki 
Lutra we Wrocławiu i nie odwiodły rajców od starań o prawa do nomi
nacji proboszczów. 

Już w miesiąc po wyjeździe legata, w lutym 1523 r. rajcy wysłali 
swych posłów do Budy, by uzyskać u króla poparcie dla swoich starań. 
Ludwik Jagiellończyk nie podjął żadnych decyzji w tej sprawie, tluma-

74 Archiv fur die Geschichte des Bisthums Breslau, t. I, s. 10. 
75 En g e Iber t, op. cit., s. 162; P. Ko n r  ad, Die Einfiihrung der Reformation

in Breslau und Schlesien, Wrocław 1917, s. 31. Ciekawe, że protokoły posiedzeń ka

pituły pokrywają te fakty milczeniem. 
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cząc się brakiem kompetencji. Napisał jednak do Hadriana VI, prosząc 
w imieniu wrocławian o przyznanie miastu uprawnień. •Rajcy zaś, świa
domi dotychczasowej postawy Stolicy Apostolskiej w tej kwestii, zdecy
dowali się 15 V 1523 r. szukać wsparcia u Antoniego Fuggera, postana
wiając nie szczędzić pieniędzy dla pozyskania tą drogą wpływów w kurii 
rzymskiej 1s. Sądzę, iż pamięć skuteczności poczynań bankiera rezydu
jącego w Rzymie w sprawie zatwierdzenia Jana Turzona, a potem Jakuba 
Salzy, kazała rajcom i w tym wypadku skorzystać z jego pośrednictwa. 

'Tym razem było ono jednak bezskuteczne. Zamiast pozytywnej odpo
wiedzi Hadrian VI wystosował 23 VII 1523 r. breve piętnujące postawę 
religijną wrocławian. Papież gani ich ślepotę, iż nie dostrzegli zła w nau
ce Lutra, nawołuje do zmobilizowania wszystkich sił do walki z herezją, 
kategorycznym tonem zleca instancjom zwierzchnim miasta użycie naj
cięższych kar wobec głosicieli tez luterańskich oraz wobec tych, którzy 
pisma reformatora z Wittenbergi •drukują, sprzedają i czytają lub czy
taniu się przysłuchują. 

Papież nie omieszkał w owym breve, adresowanym do rajców wro
cławskich, nawiązać do niedawnej przeszłości miasta. Dawniej - kon
tynu�wał Hadrian VI - miasto dbało o prawdziwą wiarę i pobożność, 
wolało raczej wypowiedzieć posłuszeństwo królowi niż kościołowi. Teraz 
zaś przyjmuje luteranizm, mimo iż jest on gorszą zarazą od husytyzmu. 
Obrazując smętny stan kościoła w mieście, papież powołuje się na liczne 
relacje przesłane w tej sprawie do Rzymu 11. Trudno mieć wątpliwości, 
iż wyszły one spod pióra kapituły, a może także od legata Tomasza. 

Breve, mimo iż ani jednym zdaniem nie nawiązywało do starań raj
ców o uzyskanie praw patronackich, nie pozostawiało najmniejszych wąt-

-pliwości co do stanowiska Stolicy Apostolskiej w tej kwestii. Rada miej
ska odczytała je jednoznacznie i nie ponowiła już nigdy analogicznej
prośby. Nie znaczy to bynajmniej, że zrezygnowała z realizacji swoich
planów. Wprost przeciwnie, już w niecały miesiąc po otrzymaniu breve
mianowała Jana Hessa proboszczem św. Marii Magdaleny. Decyzję po
przedziła co prawda rokowaniami z ordynariuszem wrocławskim, ale gdy
swoją zgodę uzależnił od aprobaty kapituły katedralnej, rajcy, wobec jej
kategorycznego sprzeciwu, wprowadzili nowego proboszcza na urząd.

Wydany z tej okazji dokument, podpisany przez członków wrocław
skiej rady miejskiej, podkreślał, że zostali do tego zmuszeni opieszałością
króla i Stolicy Apostolskiej, którym dobro kościoła i zbawienie dusz
nie leży na sercu. Zarządcy miasta uznali za stosowne wypomnieć przy

76 K o n r a d, op. cit., s. 32. 

77 Breve dostarczył do Wrocławia 23 IX 1523 r. biskup Salza, informując, że on 

sam, jak i Fryderyk legnicki otrzymali także listy papieskie, Archiv fiir die Ge

schichte des Bisthums Breslau, l I, s. 19; En g e Ibe r t, op. cit., s. 174. 
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tej okazji papieżowi jego ostatnie breve oraz poddać krytyce jego mil
czenie w sprawie tak ważnej, jak obsada największej parafii wrocław
skiej 78. 

Stolica Apostolska, na której po śmierci Hadriana VI (14 IX 1523 r.) 
od 19 XI 1523 r. zasiadał Klemens VII, nie zareagowała na tą jedno
stronną decyzję rajców. Zresztą nie mogło być inaczej, skoro papież, 
wz·orem swych poprzedników, główną uwagę poświęcał nadal problema
tyce tureckiej. Wystarczy przeglądnąć jego korespondencję z królem 
Ludwikiem Jagiellończykiem, by nie mieć co do tego najmniejszych wąt
pliwości 79. Także wysłanie aż dwóch posłów, kardynała Lorenzo Com
peggio 80 i barona burgundzkiego Johanna Antoniusa Pulleo s1, do Budy 
dla montowania koalicji antytureckiej przeciw niezwykle groźnemu suł
tanowi Solimanowi II Wspaniałemu, a także dwukrotne podróże do Rzy
mu posła króla Ludwika Jagiellończyka, Stanisława Broderyka, w tym

samym celu 82 są potwierdzeniem tych tendencji. 
Kapituła wrocławska, owładnięta świadomością bezcelowości szukania 

pomocy w Rzymie, próbowała poprzez swego metropolitę, arcybiskupa 
gnieźnieńskiego, i króla polskiego apelować do Ludwika Jagiellończyka, 
by energiczniej przeciwstawił się rozszerzającemu się na Śląsku lutera
nizmowi. Biskup Salza nawet osobiście skontaktował się z przebywają
cym już w Budzie kardynałem Lorenzo Compeggio. Ale zamiast konkret
nej pomocy uzyskał tylko wskazówkę, by w walce z wyznawcami nauki 
Lutra sprzymierzył się z książętami śląskimi 83. Nie zrażona niepowodze
nia.mi biskupa wrocławska kapituła katedralna zwróciła się do króla 
z prośbą o interwencję w Rzymie na rzecz wysłania osobnego legata na 
Śląsk. Ą.. gdy i to nie odniosło skutku, wysłała swego przedstawiciela, 
kanonika W. Petschela, do Budy w celu przeprowadzenia rozmów z kar
dynałem L. Compeggio 84. 

78 Dokument wydany przez rajców nosił tytuł: ,,Apologia Inclyti Senatus Popu
lique Vratislaviensis Pro Novi Pastoris Nova Electione" - G. Ba u c  h, Geschichte 

des Breslauer Schulwesens in der Zeit Reformation (Codex diplomaticus Silesiae, 
t. XX'VI, Wrocław 1911, s. 16-18).

79 Król Ludwik wystosował w tej sprawie 6 listów - pierwszy 4 II 1524, ostatni
zaś 20 VII 1526 r. Klemens VII w odpowiedzi wystosował 4 listy: pierwszy 23 III 
1524 r., ostatni 5 I 1526 r., VMHH, t. II, nr 824, 829, 832, 836, 837, 853, 860, 866, 877, 
883. 

715. 

80 O działalności legata L. Compeggio w świetle jego listów zob. tamże, s. 676-

81 Listy barona burgundzkiego - tamże, s. 716-802. 
82 Tamże, nr 832, 834, 853, 859. 
83 K o  n r  a d, op. cit., s. 57 n. 
84 Poseł powrócił do Wrocławia 4 III 1525 r., Archiv filr die Geschichte des 

Bisthums Breslau, t. I, s. 38. 
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Nieskuteczność tych przedsięwzięć zdopingowała raJcow do stwarza
nia dalszych faktów dokonanych. Dnia 18 V 1525 r., po uzyskaniu ód 
mistrza zakonu krzyżowców praw patronackich nad kościołem Sw. Elżbie
ty (praw, które przed ośmiu laty otrzymali od Juliusza II), powołali na 
urząd proboszcza tejże parafii Ambrożego Moibana. 

Ponad miesiąc po tym zdarzeniu, 28 VI 1525 r., Jakub Salza napisał 
list do Klemensa VII. Nie wspomina w nim wcale o samowolnych decy
zjach rajców. List nie zawiera konkretnych próśb wobec adresata, jeśli 
nie liczyć jednej enigmatycznej, by papież zechciał łaskawie wejrzeć' na 
diecezję wrocławską. Co więcej, czytając korespondencję czerwcową trud
no nie oprzeć się wrażeniu, że biskup napisał ją przede wszystkim dla 
uwypuklenia własnych zasług w zwalczaniu herezji. Salza wspomina na 
przykład o rokowaniach w Budzie z królem i legatem, biorąc tego ostat
niego na świadka swej gorliwości w zwalczaniu luteranizmu 85, 

Fakty powyższe staną się chyba lepiej zrozumiałe, jeśli się doda, że 
Jakub Salza, pomny na pomoc rajców w otrzymaniu przezeń mitry wro
cławskiej, nie umiał stanowczo przeciwstawić się ich poczynaniom 
w okresie zwyciężania idei Lutra na Sląsku. I stąd chyba wynika prze
milczanie pewnych faktów, pewnych, bo w liście znalazło się poza tym -
prawdopodobnie jako asekuracja przed ewentualnymi zarzutami Rzy
mu - wiele ciekawych informacji o symptomach przełomu religijnego 
we Wrocławiu. 

Czerwcowy list Salzy jest ostatnim śladem kontaktów Wrocławia 
z Rzymem w okresie panowania Jagiellonów na Sląsku. Nie jest dziełem 
przypadku, że schyłek 1525 r. i pierwsza połowa roku następnego nie 
wniosą już nowych elementów w owe stosunki. Obok coraz intensywniej
szych rokowań z Budą papież pochłonięty był wówczas nowym ciekawym 
zamysłem nawiązania kontaktów z Moskwą 86. Natomiast Ludwik Jagiel
lończyk, przerażony nieuchronnością najazdu tureckiego, szukał wspar
cia u sąsiadów i Stolicy Apostolskiej. Pod Mohaczem, 29 VIII 1526 r., 
okazało się, że wysiłki te były daremne. 

Omawianie stosunków Wrocławia ze Stolicą Apostolską warto zamknąć 
wzmianką, że gdy u schyłku 1524 r. arcybiskup gnieźnieński przesłał 
do Wrocławia bullę Klemensa VII zwiastującą nadejście roku jubileu
szowego, połączonego z możliwością zyskania odpustów, zalecającą rów
nież odprawienie trzydziestodniowego postu dla przywrócenia jedności 

ss VMPL, t. II, nr 458.
ss W czerwcu 1525 r. do Krakowa przybył poseł papieski Paulus Centurio Janu

P.nsis, komunikując, że wysłany został do księcia moskiewskiego. W rok później 

Klemens VII zdecydował się posłać specjalnego legata Franciszka, biskupa scareń-
1.kiego. Zlecił mu drogę przez Kraków celem odbycia rozmów z Zygmuntem I Sta

l'ym, tamże, nr 456, 461, 462, 474. 
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kościoła, kapituła katedralna nie była zdecydowana, co z bullą papieską 
zrobić s1_ Zdarzenie to urasta do rangi symbolu wieńczącego burzliwy 
okres w kontaktach Wrocławia z Rzymem w okresie panowania Jagiello
nów na Śląsku. 

KONTAKTE DER STADT WROCŁAW MIT DEM APOSTOLISCHEN STUBL 
ZUR ZEIT DER JAGIELLONENHERRSCHAFT IN SCHLESIEN (1490-1526) 

Im Bereich der Beziehungen Wrocławs zu Rom zeichnet sich jener Zeitabschnitt 
durch eine deutliche Besonderheit aus: im Gegensatz zu den Zeiten Georgs von 
Podiebrad mangelte es in diesen Beziehungen an politischen Inhalten, und zum 

aktivsten Faktor wird das Domkapitel. Der Artikel schildert in chronologischer 

Anordnung die Hintergri.inde sowie Ausserungen der Kontakte Wrocławs mit dem 
Heiligen Stuhl und berilcksichtigt neben der Tiitigkeit des Kapitels auch die der 

Bischofe sowie des Stadtrates. 

Die erste Phase der Kontakte hiingt mit dem Konflikt zwischen dem Kapitel 
und dem Bischof Roth zusammen. Der Streit endet schliesslich 1494 mit einem 
Ubereinkommen, als es sich herausstellte, dass der Papst - beschiiftigt mit anderen 
Fragen - nicht gewillt war, sich mit dieser Angelegenheit zu befassen. Erneute 
Kontakte ergeben sich erst nach 1500, deren Gegenstand insbesondere der Zehnt 
filr den antiti.irkischen Kreuzzug, die Frage des Wrocławer Koadiutorenamtes sowie 
der sog. Kolowrath-Vertrag (1504, 1514-1516) bildeten. 

Der Artikel beiasst sich ferner mit der vom Bischof sowie vom Konig Włady
sław unterstiltzlen Init:ative des Stadtrates, in Wrocław eine Universitiit zu griin
den (1505-1507). Den Misserfolg dieses Vorhabens deutet der Autor anders als die 
Mehrzahl der Forscher; er sieht niimlich den Grund dafi.ir im Misstrauen des Papst
es gegeniiber dem Stadtrat und dessen Vorgehen gegenilber der Kirche. Als jedoch 
der Rat im Jahre 1517 eine Reform im Klarissenkloster vorschliigt, nimmt der neuc 
Papst Leon X. eine positive Haltung gegenilber diesem Projekt ein. 

In den Jahren 1520-1521, im Zusammenhang mit der Bischofsauswahl, kommt 
es ąagegen zu einem Zusammenstoss der piipstlichen Interessen mit den Belangen 
des vom Stadtrat und dem polnischen Konig unterstiltzten Kapitels. Die Auseinan
dersetzung endet mit dem Sieg des neuerwiihlten Bischofs Jakub Salza. Der neue 
Bischof versuchte gemeinsam mit dem Kapitel das Interesse des Papstes auf die 
Gefahr der sich ausbreitenden Lutberschen Lehre zu lenken, was ihm jedoch nicht 
gelungen ist, da das wichtigste Anliegen der piipstlichen Politik die Abwendung der 
drohenden tilrkischen Gefahr war. In dieser Situation entschloss sich der Stadtrat 
zu einer eigenmiichtigen Besetzung der stiidtischen Pfarriimter: u. a. wurde Jan 
Hess 1523 Pfarrer der Hl. Maria Magdalenen-Kirche. 

n K o n r a d, op. cit., s. 59. 




