
LEOKADIA MATUSIK 

NA MARGINESIE HANDLU ODPUSTAMI W OKRESIE PRZEDREFOR

MACYJNYM NA SLl\SKU 

W pracy H. Luchsa Schlesischefürstenbilder des Mittelalters, wyda
nej we Wroclawiu w 1872 r., na kartach dotycuicych opisu dzialalnosci 
biskupa wroclawskiego Jana Rotha znalazla si� wzmianka ·o odpuscie 
w Klodzku z 1490 r. 1, kt6rq powt6rzyl potem Meyer w pracy poswi�co
nej sytuacji przedreformacyjnej na Slqsku 2• Ciekawa ta wiadomosc nie 
wywofala jednak szerszego zainteresowania u historyk6w slqskich 3

• 

1 H. L u c h s, Schlesischt!fürstenbilder des Mittelalters, Wroclaw 1872, przyp. 
29: ,,Jhrdt. 1490 aus dem unter herzoglichen Schutz von dem Indulgenz-Commisar 
und Conventual Gregor Werneri von Naumburg angetotenen Ablass, den der 
bekannte Augustinerpropst Benedict Bolkenheim zu hintertreiben suchte, ein so 
heftiger Streit, dass er nicht blos die ganze Bevölkerung aufregte und spaltete, 
sonder zu den gewalthätigsten Eingriffen des weltlichen Armes gegen die Frei
heit und die Amtswürde der Gegner führte und schlesslich hier doch noch, 
obwohl der Commissar von seinem Legatem Raimund in Linz verläugnet wurde, 
mit dem Siege des Ablasspredigers endete. Aber in Zusammenhange hatte doch 
dieser Protest eines der gelehrtesten Mönche seiner Provinz seine Bedeutung. 
Uebrigens hatte auch in der Breslauer Diöcese der Bischoff diesen Ablass nicht 
predigen lassen, dagegen sich des verfolgten Probstes mehrfach angenommen". 

2 A. 0. M e y � r, Studien zur Vorgeschichte der Reformation, zur schlesischen

Quellen, München-Berlin 1903, s. 59. Za nim powt6rzyl informacje:; wybitny 
znawca europejski N. P a  u 1 u s, Geschichte des Ablasses im Mittelalter, t. III, 
Paderborn 1923, 'S. 493, oraz P. K o n r a d, Die Einführung des Reformations in 

Breslau und Schlesien, Wroclaw 1917, s. 7 (kt6ry nie podaje zr6dla swej infor
macji). 0 Benedykcie Polkenheimie i odpuscie wspomniala r6wniez autorka na 
marginesie artykulu poswic;;conego kulturze zakonnik6w klodzkich. Por. L. M a
t u s i k, Michal Czacheritz z Nysy na tle kultury kanonik6w regularnych XV 

wieku (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 70, Historia XIV, Wroclaw 1968, 
s. 94-95, 109).

a z tych powod6w wiadomosc o odpuscie klodzkim nie znalazla sie;; w bogatej
zr6dlowo ksiqzce E. L a s 1 o w s k i e g o, Beiträge zur Geschichte des spätmittel

alteriichen Ablasswesens (Breslauer Studien zur historischen Theologie, t. XI, 
Wroclaw 1929). Wypadki. odpustowe nie Sq nawet znane Bachowi, za�mujqcemu 
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Podstaw� informacji Luchsa stanowil r�kopis wybitnego archiwisty 
i badacza slqskiego S. B. Klosego „Religionsgeschichte des fünfsten 
Zeitraums", zachowany do dnia dzisiejszego w zbiorach Archiwum 
Panstwowego we Wroclawiu 4• Blizsze zapoznanie si� z r�kopisem Klo
sego wykazalo jednak, ze jest to zaledwie kr6tkie streszczenie innego 
zr6dla, relacjonujqcego wypadki zwiqzane z odpustem z 1490 r. Zr6dlem 
tym jest pi�tnastowieczna kronika klasztoru kanonik6w regularnych 
w Klodzku, spisywana przez dw6ch autor6w, kt6rej oryginal w toku 
ostatniej wojny zaginql, ale istnieje do dzis kopia sporzqdzona przez 
samego Klosego 5

• W tejze kopii na stronach 650-680 znajduje si� do
kladny opis wypadk6w odpustowych. W zasadzie nie jest to opis w sci
slym tego slowa rozumieniu, gdyz autor tej cz�sci kroniki klasztornej, 
J erzy Beyer z Klodzka, byl bardzo skqpy w narracji, tak ze w sumie 
mamy tutaj przede wszystkim skopiowanie korespondencji i dokumen
t6w klasztornych zwiqzanych z akcjq odpustu klodzkiego, przeplatane 
narracjq. Cenny jest dla nas fakt, ze calosc wypadk6w podana jest przez 
naocznego swiadka (Beyer byl przeorem klasztoru, nast�pnie zas jego 
prepozytem w latach 1491-1504), a wiadomosci zamieszczone w kronice 
sq wiarygodne. Dopiero przesledzenie r�kopismiennej kopii kroniki klasz
tornej, a nie kr6tkiego i lakonicmego streszczenia Klosego w „Religions
geschichte", daje nam poj�cie o tym, jak trudna i skomplikowana byla 
walka z naduzyciami w dziedzinie handlu odpustami, gdy wladza 
swiecka wspierala ten proceder, i jak powazne konsekwencje ponosili 
ludzie pr6bujqcy przeciwstawic si� jawnym nieraz falszerstwom. 

A oto jak przedstawialy si� fakty zwiqzane z odpustem klodzkim. 
W dniu 7 VI 1490 r. przybyl do miasta Klodzka magister Grzegorz Wer
ner, pleban naumburskiej diecezji, aby glosic odpust za datki na walk� 
przeciw Turkom 6

• Werner mial byc delegowany przez legata papieskie-

si� wylqcznie dziejami kosciola klodzkiego. Por. A. B a c h, Urkundliche Kirchen

-Geschichte der Graffschaft Glatz, Wroclaw 1841. 
4 Archiwum Panstwowe Miasta Wroclawia i Wojew6dztwa Wroclawskiego 

(dalej skr6t: AP Wroclaw), sygn. Kl. 2, s. 23-28. 

s AP Wroclaw, sygn. Kl. 143. Oryginal kroniki nosil tytul Cronica monasterii 

canonicorum regularium in Glacz (dalej cytowana jako Cronica). Pierwszy autor 
kroniki, magister Michal Czacheritz z Nysy, prepozyt klasztoru w latach 1457-

-1489, spisal dzieje konwentu od 1349 do 1489 r. Drugi autor, Jerzy Beyer

z Klodzka, prepozyt klasztoru w latach 1491-1504, kontynuowal opis dziej6w

od 1489 r. az do konca swego zycia. W zachowanej kopii mamy wlasciwy zapis

tylko do 1491 r. i kilka luznych informacji z lat p6zniejszych. Na temat wartosc;
kroniki por. M a t u  s i k, Michal Czacheritz z Nysy, s. 103, 109.

s Cronica, s. 650: ,,Anno 1490 feria secunda ante festum Corporis Christi venit 

ad Glacz magister Gregori Werneri plebanus in Naumburg (ut ipse narravit), sed 

. verius nec magister nec plebanus sed conventor. Ibidem missus a domino doctore 
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go doktora Günthera Bünau. Grzegorz Werner doznal w Klodzku nader 
serdecznego przyj�cia ze strony 6wczesnego pana miasta i ziemi klodz
kiej, ksi�cia Henryka Starszego Podiebrada 7, kt6ry zwolal do, siebie 
na zamek wszystkich przedstawicieli duchowienstwa miejscowego i oko
licznego, zar6wno swieckiego, jak i zakonnego, nakazujqc im przyj�cie 
odpustu do wiadomosci i proszqc o udzielenie komisarzowi pomocy 
w zbieraniu datk6w odpustowych. Na zebraniu u ksi�cia byl wtedy 
obecny prepozyt klasztoru kanonik6w regularnych w Klodzku magister 
Benedykt Polkenheim z Wroclawia, piastujqcy w owym czasie funkcj� 
dziekana klodzkiego. 

Do odpustu gloszonego przez W ernera, jak i samej osoby komisarza, 
Polkenheim ustosunkowal si� bardzo sceptycznie. Werner byl osobq bli
zej nie znanq, nadto nie przynosil z sobq pelnomocnictwa papieskiego, 
lecz powolywal si� tylko na zlecenia legata papieskiego. Widac bylo wy
raznie, ze jedynie autorytet ksi�cia stanowi dla niego wystarczajqcq 
r�kojmi�, totez prawdziwosc odpustu wydawala si� Benedyktowi ze 
wszech miar podejrzana. Falszerstwa na tym odcinku nie byly zja
wiskiem rzadkim i nieznanym. J eszcze nie umilkly echa wrodawskiego 
odpustu z 1488 r., kt6ry mocno podkopal zaufanie do komisarzy odpu
stowych u ludnosci i odbil si� szerokim echem na Slqsku 8• 0 odpuscie 
tym Benedykt Polkenheim, powiqzany z Wroclawiem wi�zami rodzin
nymi oraz szeregiem interes6w swego konwentu, musial dobrze wiedziec. 
Z pewnosciq tez zdqzyly dotrzec do Benedykta wiesci o odpuscie w Za
ganiu, gloszonym przez tegoz samego plebana naumburskiego Grzegorza. 
W lutym 1490 r. do opata klasztoru kanonik6w regularnych w Zaganiu, 
z kt6rym klasztor klodzki pozostawal zawsze w bliskich i serdecznych 
stosunkach, zglosil si� poslaniec w imieniu plebana, a zarazem podkomi
sarza odpustowego, Grzegorza z prosbq o transumpt bulli odpustowej 
i zezwolenie na gloszenie odpustu w tamtejszym kosciele parafialnym, 
kt6ry od dwustu lat byl w posiadaniu kanonik6w regularnych. Opat 
zaganski przyjql poslanca nader grzecznie, ale prosil o akceptacj� od
pustu przez biskupa diecezjalnego, gdyz pragnql byc w porzqdku wobec 
swych wladz zwierz,chnich. W kilkanascie dni potem zjawil si� u opata 
sam podkomisarz odpustowy Grzegorz z listem polecajqcym od ksiqzqt 
Saksonii. Prntekcja ksiqzqt nie bardzo przekonala opata zaganskiego 
i w dalszym ciqgu grzecznie, ale stanowczo zqdal akceptacji odpustu 

de Bunna subdelegato Sedis Apostolice et gracie jubilei pro tune in partibus 
misshe indulgentias et jubileum practicandi". 

7 Tamze, s. 650. 
8 Die politische Correspondentz Breslaus im Zeitalter des Königs Matthias 

Corvinus (Scriptores rerum Silesiacarum, t. XIV, Wroclaw 1894, nr 499). 
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przez wladze diecezjalne. W tym tez celu wysylal specjalnego poslanca 
do Wroclawia. 

Nast�pne wypadki zwiqzane z odpustem sq dosc niejasno opisane 
w kronice klasztornej w Zaganiu. Kronikarz nie m6wi bowiem wyraznie 
o zmianie stanowiska opata do podkomisarza i odpustu, nadmienia o nie
przychylnym ustosunkowaniu si� biskupa wroclawskiego do podkomisa
rza, a r6wnoczesnie kr6tko podaje do wiadomosci, iz w Zaganiu
w dniach od 8 III do 25 IV 1490 r. nastqpilo zbieranie datk6w odpus
towych. Nie okresla wyraznie, w jakich kosciolach to mialo miejsce,
ale wnioskowac trzeba, iz kosci6l parafialny kanonik6w regularnych
bral w tym udzial. Kronikarz zaznacza, ze kiedy podkomisarz odpusto
wy Grzegorz nie poprzestal na akcji w samym Zaganiu i udal si� do
Krosna, wtedy biskup wroclawski zawezwal tamtejszego proboszcza do
wytlumaczenia si�, dlaczego zezwala na gloszenie odpustu nie zatwier
dzonego przez niego. Calosc relacji odpustowej kronikarz zaganski
konczy uwagq, a zarazem przestrogq, aby w przyszlosci wymagac akcep
tacji wladz diecezjalnych w sprawach odpustowych. Swojq drogq trzeba
dodac, ze relacj� swq kronikarz Pawel Waynknecht pisal w kilka lat
po wypadkach odpustowych w Zaganiu i Klodzku, kiedy nieprawo
mocnosc odpustu Wernera na terenie diecezji slqskiej i praskiej byla juz 
znana 9• Jednakze w czerwcu 1490 r. dla Benedykta Polkenheima za
atakowanie komisarza Wernera w obecnosci ksi�cia klodzkiego, kt6ry
go tak gorqco przyjmowa], i Zqdanie, aby komisarz udowodnil prawo
mocnosc odpustu, bylo nader ryzykowne. Byl przeciez prepozytem
klasztoru, kt6ry mial swq siedzib� tuz u podn6za zamku ksiqz�cego
w Klodzku, a bliskie to sqsiedztwo nie zawsze wychod'zilo konwentowi
kanonik6w regularnych na dobre. Henryk Podiebrad dostatecznie dal
si� we znaki klasztorowi i zakonnikom w okresie interdyktu rzuco
nego na miasto K.lodzko w 1467 r. i p6zniejszych staran prepozyta
klasztoru w sprawie .zniesienia interdyktu. Wystarczy wspomniec, ze
w pewnej chwili zakonnicy musieli uciekac z klasztoru, a wszystkie
ich budynki zostaly wystawione na lup miejscowej ludnosci 10. Od sze
regu lat lqczyly jednak ksi�cia Henryka i jego rodzin� przyjazne sto
sunki z klasztorem. Dzi�ki jego staraniom klasztor odzyskal cz�sc ziem
skiego majqtku w Czechach, utraconego jeszcze w okresie wojen hu-

9 Catalogus abbatum Saganensium, wyd. G. A. Stenze! (Scriptores rerum 
Silesiacarum, t. I, Wroclaw 1835, s. 399-401). Sprawa prawomocnosci odpust6w 
z lat 1489-1490 nawet na terenie samych diecezji niemieckich (a w tym i diecezji 
naumburskiej) budzi wiele zastrzezen. Por. S c h e i d e r, Die kirchliche und

politische Wirksamkeit des Legaten Raimund· Peraudi, Halle 1882, oraz N. P a  u-
1 u s, Raimund Peraudi als Ablasskomissar (Historisches Jahrbuch, t. XXI, 1900, 
s. 646 nn.).

10 Cronica, s. 414 nn.
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syckich, czlonkowie rodziny ksiciz�cej obdarowywali konwent licznymi 
-darami, a nawet jeden z zakonnik6w trzymal syna ksi�cia do chrztu 11 • 

. Wobec powyzszej sytuacji Benedykt Polkenheim wolal przyjqc wo
bec odpustu i osoby komisarza postaw� ostroznq i powsciqgliwq, aby
nie wejsc w kolizj� z ksi�ciem. Nie m6wiqc przeto wprost, iz odpust
wydaje mu si� mocno podejrzany, staral si� zwr6cic uwag� ksi�cia
i zebranego duchowienstwa na braki natury formalnej w gloszonym
przez Wernera odpuscie. Wykorzystujqc fakt, ze Weriner nie posiadal
.Pisemnej zgody administracji kosciola katolickiego w Pradze na glo
szenie powyzszego odpustu, prosil o uzupelnienie tejze formalnosci. Te
oretycznie rzecz biorqc kazdy odpust w dekanacie klodzkim powinien
byc zatwierdzony przez wladze praskie, w praktyce jednak (o czym
zar6wno ksiqz�, jak i komisarz Werner doprze wiedzieli) nie przestrze
gano tego scisle, zar6wno z powodu duzej odleglosci od Pragi, jak
i skomplikowanej pozycji kosciola katolickiego w Czechach. Niejedno
krotnie tez biskupstwo wroclawskie zalatwialo wiele spraw dekanatu
klodzkiego, przeto dla uproszczenia mozna bylo zqdac potwierdzenia
prawomocnosci odpustu przez wladze kosciola slqskiego. Benedykt jed
nak z racji zajmowanego stanowiska dziekana klodzkiego wyraznie pod
kreslal, iz chodzi o zgod� na odpust wladz zwierzchnich w -Pradze 12. 

Zqdanie Benedykta chociaz dotyczylo pozornie formalnej strony,
w rzeczywistosci podwazalo i kwestionowalo wiarygodnosc odpustu Wer
nera, stwarzalo atmosfer� nieufnosci wok6l niego. Tak tez to odczulo
uczestnicz11ce na zebraniu u ksi�cia duchowienstwo i poparlo zqdanie
Benedykta. Nie wi�c dziwnego, ze ksi�ciu Henrykowi nie spodobala si�
bardzo postawa Benedykta i jego kategoryczne zqdanie akceptacji od
pustu 13, niemniej jednak musial zachowac pozory lojalnosci wobec
wladz kosciola praskiego, dlat�go oficjalnie przystal na warunek Be
nedykta i zobowiqzal si� powiadomic administratora katolickiego w Pra
dze o odpuscie. Liczyl na zwlok�, gdyz administrator 6wczesnie bawil
w Rzymie i pod tym pretekstem ksiqz� m6gl w najblizszym czasie

u Por. dokumenty 22 IJI 1475 r. i 25 IV 1482 r. V o 1 k m  e r  u. H o  ha u s, 
GeschichtsqueHen der Graffschaft Glatz, t. II, s. 344, 393; Cronica, s. 508-516; 
W. H o  ha u s, Ursula Markgräfin von Brandenburg Gräfin von Glatz (Viertel
jahresschrift für Geschichte u. Heimatkunde d. Grafschaft Glatz, t. VIII, s. 239 nn.)

12 Cronica, s. 650-651: ,,princeps convocavit omnes prelatos . . . ad castrum, 
füique eis prepositum fuit (Polkenheim) ... peti-tio autem interlocutorio et obtento 
convenerunt prelati et decreverunt eas indulgencias sine consensu administratorum 
et superiorem dyocesanorum non esse admittendas responsoque dato per dominum 
magistrum Benedictum prepositum nostri monasteri ex parte omnium prelatorum 
et ex decreto eorum pecierunt quatinus negocium suspenderetur et consensus 
administratorum (sine quo non deceret de iure eas acceptare) obtineretur" .. 

1a Tamze, s. 651: ,,principi multum displicuit". 
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wydac nakaz oficjalnego ogloszenia odpustu bez dalszego czekania na 
odpowiedz z Pragi. Z drugiej strony jawny sprzeciw wobec Zqdania 
Benedykta, cieszqcego si� duzym autorytetem w ziemi klodzkiej, wzbu
dzic by m6gl podejrzenie u ludnosci, a tym samym obnizyc wag� od
pustu. Jeszcze Werner pr6bowal pertraktowac i przekonac Benedykta 14, 

ale nie odnioslo to zadnego skutku, wr�cz przeciwnie, utwierdzilo Be
nedykta w przekonaniu o slusznosci podejrzen. 

Sam Benedykt zadowolony byl z przyrzeczenia ksi�cia, gdyz termin 
oficjalnego ogloszenia odpustu odwlekal si� na jakis czas, a to stwa
rzalo szans�, iz w tym czasie administracja praska wyjasni Wqtpliwosci 
eo do prawdziwosci odpustu Wernera, a wlasciwie udowodni' tylko jego 
nieuczciwosc. Jednakze niezadowolenie ksi�cia ze zdemaskowania ko
misarza nie spadnie wtedy na Benedykta i jego klasztor. 

W kilka dni po zebraniu w zamku ksiqz� Henryk istotnie wyslal 
pismo do Pragi, ale tak sformulowane, iz nie odpust i nie osoba komi
sarza, ale osoba dziekana klodzkiego Benedykta Polkenheima zacz�la 
u wladz praskich budzic podejrzenie 15• Ksiqz� zresztq nie myslal na
prawd� czekac na wyjasnienie legalnosci odpustu, dobrze wiedzial, iz 
wqtpliwosci Benedykta sq sluszne, niemniej liczyl na korzysci mate
rialne i dlatego postanowil jak najszybciej przeprowadzic akcj� odpu
stowq. Najpierw nakazal uroczyste ogloszenie odpustu za datki na 
walk� przeciw Turkom w Zqbkowicach i Zi�bicach, a nast�pnie w sa
mym Klodzku 1s. 

Jak zwykle w takich wypadkach, ogloszenie odpustu poprzedzalo 
uroczyste nabozenstwo przy wsp6ludziale calego duchowienstwa i lud
nosci, z procesjq ciqgnqcq gl6wnymi ulicami Klodzka. Komisarz Wer
ner dopiql swego. Oficjalnie i uroczyscie oglaszano odpust. Cz�sciowo 
wahajqce si� duchowienstwo ziemi klodzkiej pod naciskiem ksi�cia Hen
ryka opowiedzialo si� w ostatecznosci za ogloszeniem odpustu i zobo
wiqzalo si� do zbierania datk6w. 

Wobec wyraznego zlekcewazenia swoich zqdan Benedykt Polkenheim 
postanowil usunqc si� dyplomatycznie z akcji odpustowej, nie pomagac 
i nie uczestniczyc w uroczystosciach ogloszenia. Obawiajqc si� jednak, 
ze nieobecnosc jego (dziekana i prepozyta klasztoru) i konwentu narazi 

14 Tamze. Werner m6wil do Benedykta: ,,Ille bonus pater cepit me verbo", 

na co tenze odpowiadal filuternie: ,,Verba ligant homines thaurorum cornua funes. 

Bos cornu capitur homo sermone probatur . . . Dixit autem commissarius in 

presencia prelatorum et religiosorum patrum convicia in clerum quod essent 

difficiles ad suscipiendum tantas indulgencias quas alibi homines gratanter accep

tassent". 
15 Co potwierdza dalsza kolej wypadk6w i co uwidacznia sit'; w liscie kapituly 

praskiej do klasztoru klodzkiego, tamze, s. 662-664. 

1s Tamze, s. 653.
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klasztor na szykany ksi�cia, w dniu poprzedzajqcym procesj� udal si� 

wraz z przeorem Beyerem na zamek, aby podac ksi�ciu do wiadomosci, 

iz ani on, ani konwent nie b�dq uczestniczyli w procesji. I teraz jeszcze 

nie mial odwagi powiedziec wprost, ze odsuwa si� dlatego, ze uwaza 

odpust za falszywy (pospiech ksi�cia dostatecznie to ujawnil) i do

mysla si�, jakie prz;yczyny kierujq ksi�ciem, tak gorqco zaangazowanym 

w spraw� nieuczciwq. Staral si� jedynie usprawiedliwic nieobecnosc 

swq i konwentu konstytucjami klasztoru, kt6re zabraniajq uczestniczyc 

czlonkom konwentu w publicznych procesjach, a nakazujq odsuni�cie 

si� od zgielku zycia 11. 

Wybieg byl dosc nieudany, gdyz konwent kanonik6w regularnych 

w Klodzku od dawna urzqdzal wystawne procesje na Boze Cialo przy 

udziale wszystkich mieszkanc6w miasta, a sami zakonnicy mieli zaw

sze zywy i bezposredni kontakt z ludnosciq miasta i okolicy, czego 

zresztq wymagaly ich obowiqzki duszpasterskie i wychowawcze (jak 

np. prowadzenie szkoly przyklasztornej). Nieraz tez zakonnicy brali 

udzial w szerszych akcjach publicznych (np. starania o zniesienie inter

dyktu na miasto Klodzko), a nawet kilkadziesiqt lat wczesniej przeor 

klasztoru Henryk Foytisdorf z polecenia Mikolaja Gramisa bral aktyw

ny udzial w organizowaniu odpustu na terenie Klodzka, ogloszonego 

przez · sob6r i papieza dla poparcia unii z kosciolem greckim 18. Prepo

zyci klasztoru byli cz�sto dziekanami w kosciele klodzkim i to samo 

zmuszalo ich do osobistego uczestniczenia w uroczystosciach koscielnych 

w miejscach publicznych. 

Ksiqz� dobrze o tym wiedzial i dlatego nie uwierzyl w podane uspra

wiedliwienia. Obawiajqc si�, iz nieobecnosc w procesji og6lnie szano

wanego konwentu ujemnie wplynie na calosc sprawy odpustowej, zmu

sil Benedykta i konwent do udzialu w uroczystosciach rn. Tym bardziej 

teraz zalezalo ksi�ciu na udziale Benedykta i jego konwentu w uro

czystosciach otwarcia, poniewaz wiadomosc o postawie prepozyta wzgl�

dem odpustu i Wernera przedostala si� do ludnosci. Aby zignorowac 

stanowisko Benedykta w oczach mieszkanc6w Klodzka, komisarz Wer

ner, dufny w opiek� ksiqz�cq, pozwalal sobie na wyglaszanie z ambony 

ironicznych uwag pod adresem prepozyta i konwentu 20. Polkenheim, 

pragnqc dac wyraz swej niech�ci do odpustu i nieuznawaniu go w dal-

11 Tamze, s. 653-654. 
1s Por. dokument 29 IV 1438 r. V o 1 km e r, Geschichtsquellen, t. II, s. 193-

-194; W. A 1 t man n, Acta Nicoiai Gramis. Urkunden und Actendrücke betref

fend die Beziehungen Schiesiens zum Baseier Konziie (Codex diplomaticus 
Silesiae, t. XV, Wroclaw 1890, nr 37, 38). 

19 Cronica, s. 654. 
20 Tamze, s. 653. 
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szym ciqgu (mimo zmuszenia go do procesji), postanowil usunqc si� 
z klasztoru i z miasta. Udal si� do folwarku klasztornego w Szalejewie 
Dolnym i tarn czekal na odpowiedz administracji kosciola katolickiego 
w Pradze. 

Wyjazd jego z Klodzka, gdzie rozpocz�to zbi6rk� datk6w, byl ma
nifestacjq az nadto wyraznq i takiego lekcewazenia ksiqz� Henryk nie 
m6gl darowac. Tym wi�cej ze stosunek ludnosci klodzkiej do ogloszo-

1 nego odpustu byl bardzo niech�tny i komisarz musial si� zadowolic 
bardzo skromnymi datkami 21• Nieufnosc ludnosci do odpustu Wernera 
byla teraz coraz wi�ksza i wreszcie doszlo do jawnego bojkotu od
pustu. J erzy Beyer notuje w swej kronice, iz nie bylo do tej pory 
wi�kszego „skandalu" w Klodzku 22. 

Nie wi�c dziwnego, ze w takiej sytuacji ksiqz� Henryk postanowil 
dzialac szybko i skutecznie. Razem z komisarzem Wernerem starali si� 
naklonic wladze koscielne do oblozenia Benedykta ekskomunikq i uzna
nia go za heretyka dzialajqcego na szkod� kosciola. Werner staral si� 
wydobyc z Naumburga (poniewaz tamtejsze biskupstwo zaswiadczalo 
legalnosc odpustu Wernera) dokument ekskomunikacyjny, a ksiqz� 
Henryk usilowal tymczasem przekonac kapitul� praskq o niesubordy
nacji dziekana klodzkiego, eo zresztq nie przyszlo mu zbyt ci�zko 
z uwagi na 6wczesne polozenie i slabosc kosciola katolickiego w Cze
chach, kt6re zmuszaly kosci6l do szukania pomocy u pan6w swieckich. 
Administracja kosciola katolickiego w Pradze zaj�ta byla wlasnie per
traktacjami zmierzajqcymi do scislejszego porozumienia z utrakwistycz
nym kosciolem, aby wsp6lnie wystqpic przeciw radykalnym heretykom. 

Ksiqz� Henryk nie tail zresztq wrogiej postawy wobec Benedykta, 
kt6ry bal si� w takiej sytuacji powr6cic do klasztoru i nadal przebywal 
poza Klodzkiem. Sprawami konwentu kierowal z dala, dyspozycje wy
dawal listownie. W czasie jego nieobecnosci rzqdy nad konwentem 
sprawowal przeor Jerzy Beyer, kt6ry podjql si� uciqzliwej misji udo
bruchania ksi�cia. Jednakze wobec niepowodzenia akcji i lekcewazqcego 
stosunku ludnosci Klodzka do odpustu ksiqz� nie myslal wybaczyc 
sprawcy calego zajscia i zqdal od przeora przeprowadzenia obioru 
nowego prepozyta. 

21 Placono zaledwie grosz lub trzy, najbogatsi osiem groszy, tamze, s. 65?.
(omylkai w numeracji kopii; winno byc 662). Na temat stosunku ludnosci do 
odpustu por. cyt. wypowiedzi kronikarza w przyp. 22. 

22 Beyer wyraza si�, iz z powodu odpustu: ,,heresis scandali dati populo" 
(tamze, s. 655), ,,ideo dampna scandala omnia que in populo orta sunt" (tamze, 
s. 657), ,,ne maiora scandala in populo fierent hoc factum est" (tamze, s. 660).
W akcie biskupstwa naumburskiego do Benedykta mowa r6wniez o wielkim
skandalu i zgorszeniu, kt6re wywolal przez nieuznanie odpustu za prawomocny,
tamze, s. 667, por. przyp. 32.
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Teraz juz i Polkenheim otwarcie nazwal odpust bezprawnym i nie 
zawahal si� wyrazic tego w korespondencji. W liscie do Beyera pisal 
z goryczq, iz cale duchowienstwo klodzkie uczestniczy w zbieraniu dat
k6w odpustowych nie dlatego, iz jest nieswiadome falszerstwa odpustu, 
ale dlatego, ze kieruje nim strach przed ksi�ciem i jego silq 23

• W li
stach swych Benedykt staral si� zach�cic konwent do przetrwania ci�z
kich chwil (szykany Wernera w stosunku do zakonnik6w wzrosly i na
razaly ich na wiele upokorzen) 24, wierzqc gl�boko, iz administracja 
praska juz zaj�la si� wyjasnianiem sprawy odpustu klodzkiego. Falszer
stwo Wernera wyjdzie na jaw, a on sam b�dzie m6gl wreszcie powr6cic 
do klasztoru. 

Uprzednio wspominalam, iz po wyjezdzie Benedykta z Klodzka uja
wnil si� wrogi stosunek ludnosci do odpustu. Nie ulega Wqtpliwosci, iz 
stosunek ten tylko w pewnej mierze wyplywal z og6lnej niech�i lud
nosci do ponoszenia ci�zar6w finansowych na rzecz kosciola. Ludnosc 
Klodzka w drugiej polowie XV w. byla tak jak inni mieszkancy Slqska 
zm�czona coraz to nowym placeniem datk6w, a samych odpust6w w tyrri 
okresie bylo sporo. Z drugiej strony nie ulega wqtpliwosci, ze sam 
autorytet Polkenheima robil swoje. 

Prepozyt kanonik6w regularnych w Klodzku nalezal do ludzi wy
ksztalconych (studia konczyl na wydziale artyst6w w Kolonii), przez 
jakis czas byl nauczycielem w szkole zgorzeleckiej 25_ Okolo 1482 r. 
wstqpil do konwentu klodzkiego, z tym ze na jego prosb� okres nowi
cjatu sp�dzil w rodzinnym miescie, w bratnim klasztorze NMP Na 
Wyspie Piaskowej 26• Polkenheim byl czlowiekiem oczytanym i lubiqcym 
ksiqzki, do konwentu przychodzil z wlasnymi ksiqzkami 21. Z kopii jego 
list6w wynika, ze znajdowal si� pod wplywem humanizmu, co przeja
wilo si� u niego w znajomosci j�zyka greckiego, cytowaniu autor6w 
klasycznych i uzywaniu humanistycznych zwrot6w osobowych i po
zdrowien 28• Jerzy Beyer w jednym z list6w skierowanym do kapituly 
praskiej okresla Benedykta jako „czlowieka, z kt6rego uczonosci cala 

23 Tamze, s. 659; ,,non ignorancia sed timori". 
24 Musieli np. codziennie pokazywac si� w kosciele, w kt6rym urz�dowal 

komisarz Werner. 
25 Cronica, s. 557: ,,inductus est quidam magister Coloniensis Benedictus 

Pulkenhayn de Wratislavia filius fabri . . . prius ad hoc famulo de Gorlicz 
ubi fuit rector scolarum". 

2s Tamze, s. 557, oraz przyp. 27. 
27 Tamze, s. 571: ,,magistro Benedicto quod feria sexta precedenti esset profes

sus Wratislaviensis in Arena . . . direxit II librum horarum qui sibi concessus 
fuerat ad domum". 

20 List do swego bylego wychowanka, zakonnika Fryderyka, zaczynal na wz6r 

humanistyczny od „Ave frater". Dalsze slowa zaczerpni�te z Horacego. W tymze 
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prowincja jest dumna" 20. Nawet sam obi6r Benedykta na prepozyta 
konwentu klodzkiego swiadczy pozytywnie o jego poziomie umyslo
wym. Czlonkowie konwentu byli ludzmi w wi�kszosci wyksztalconymi, 
z aspiracjami intelektualnymi, totez starano si� zawsze wybierac na 
to stanowisko jednostk� g6rujqCq nad innymi poziomem intelektualnym. 
Ten wlasnie wzglqd zawazyc musial przy obiorze Benedykta, gdyz po
mini�to kandydatur� zasluzonego dla klasztoru przeora Jerzego Beyera. 
Zgodnie zas z przepisami konstytucji klasztornych i zwyczajami nale
zalo jego wlasnie wybrac. Wymownym swiadectwem szacunku dla umy
slowosci Benedykta Sq uprzednio cytowane slowa Beyera oraz okazy
wany mu na wielu kartach kroniki szacunek i podziw. 'Opr6cz cech 
osobistych Polkenheima w sprawie odpustowej duze znaczenie odgry
wala r6wniez sprawowana przez niego funkcja dziekana. Czekajqcy 
z duzq niecierpliwosciq na powr6t Polkenheima do klasztoru zakonnicy 
klodzcy musieli z ogromnym rozgoryczeniem przeczytac list kapitufy 
praskiej z 8 VII 1490 r. Wynikalo z niego, iz administracja katolicka 

w Pradze ze zdumieniem przyj�la do wiadomosci fakt sprzeciwu Be
nedykta Polkenheima wobec odpustu Wernera. 0 wypadkach wiedziano 
z relacji pisemnej i ustnej ksi�cia Henryka Podiebrada. W spos6b 
zdawkowy obiecano wprawdzie porozmawiac z legatem papieskim w tej 
sprawie i zobowiqzano si� przyslac pisemnq wiadomosc o wyniku roz
m6w, przy tym wszystkim wyrazono nadziej�, iz tymczasem prepozyt 
Polkenheim winien dojsc do porozumienia. z ksi�ciem 30. W podobnym 
tonie utrzymana byla odpowiedz Blazeja, kanonika i kantora kosciola 

praskiego, adresowana do konwentu klodzkiego 31. Z list6w wynikalo 
niedwuznacznie, ze o powaznej i szybkiej interwencji nikt nie mysli, 
a juz tym bardziej interwencji, kt6ra podwazylaby autorytet ksi�cia. 

Osamotniony Polkenheim pisal jednak w dalszym ciqgu listy do 
Pragi, nadal wyjasnial, z jakich powod6w sprzeciwial si� gloszeniu od
pustu, dlaczego zajql wobec niego „wrogie" stanowisko. Odpowiedzi nie 
uzyskal, totez czynil pewne kroki, aby wr6cic do klasztoru. Korzy
stajqc ze zbiegu okolicznosci, iz w tym czasie umarl ksi�ciu Henrykowi 
maloletni syn J erzy, Benedykt przyjechal do Klodzka, wziql wraz 
z konwentem udzial w pogrzebie i przez kilka dni przebywal w klasz
torze. Stanowisko ksi�cia Henryka byl,o jednak nadal wrogie. Nadeszla 

liscie S1\ dwa slowa greckie. Por. kodeks Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocla
wiu, sygn. 1048/1948, k. 127, 135. Por. nadto listy Benedykta skopiowane przez 
Beyera w kronice klasztornej, Cronica, s. 659 nn. 

29 Tamze, s. 661: Benedykt „vir illuminatus et clarus est nam ut citra iactan
cium loquar non credo doctorem iam in ordine nostTa in hac provincia". 

3g Tamze, s. 662-664. 
31 Tamze, s. 664-665. 
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'chwila, aby zemsc1c si� na Benedykcie za niepowodzenia odpustowe. 
Wlasnie nadeszlo z biskupstwa naumburskiego pismo do Polkenheima, 
sprawcy zamieszania odpustowego w Klodzku, aby ten stawil si� oso
biscie w dniu 21 VIII 1490 r. w Naumburgu i oczyscil z zarzut6w 32. 

J ednakze przed uplywem wyznaczonego terminu, pod naciskiem ksi�cia 
i komisarza odpustowego Wernera, nastqpilo ofi.cjalne rzucenie eksko
muniki na Polkenheima (kt6ry w tych dniach musial juz opuscic 
Kiodzko bojqc si� represji ze strony ksi�cia), z zastrzezeniem, ze nie 
wolno go przyjmowac nigdzie na zadne hospicium 33• 

Sprawa przyj�la teraz bardzo powazny i przykry dla Polkenheima 
obr6t. Wprawdzie jeszcze liczyl na wyjasnienie legalnosci odpustu przez 
administracj� praskq, ale to nie bylo w tej chwili dla niego najwaz
niejsze. Obecnie nalezalo starac si� o zniesienie ekskomuniki i w tym 
celu zar6wno konwent, jak i Benedykt czynili wysilki, aby dotrzec do 
wplywowych os6b, kt6re by mogly im pom6c w trudnej sytuacji. 

Rozpoczyna si� okres wzmozonej korespondencji, wysylania posl6w 
do Pragi i zabiegania o wzgl�dy wladz koscielnych. Nikt z duchowien
stwa klodzkiego nie ujql si� za swym dziekanem, jakkolwiek wszyscy 
widzieli jego krzywd�. 0 udobruchaniu ksi�cia nie bylo mowy, gdyz ten 
pragnql wykorzystac moment wielkiego zaskoczenia i przerazenia z po
wodu ekskomuniki Polkenheima i zazqdal kategorycznego obioru no
wego prepozyta. Teraz dopiero Benedykt spostrzegl, ze nie ma eo li
czyc na administracj� praskq i musi poniesc konsekwencje swej posta
wy wobec odpustu klodzkiego. W poszukiwaniu protektor6w w sprawie 
ekskomuniki Benedykt zaw�drowal az do Krakowa, gdzie pozostal przez 
jakis czas w klasztorze kanonik6w regularnych przy kosciele Bozego 
Ciala na Kazimierzu 34• W tym czasie u kr6la polskiego przebywal bis
kup warminski, osobisty przyjaciel ksi�cia Henryka, przeto ludzono si�, 
ze poprzez kontakty klasztoru Bozego Ciala z dworem kr6lewskim uda 
si� pozyskac wstawiennictwo tak waznej osobistosci 35. Do Benedykta 

J
2 Tamze, s. 665-668: ,,item scandali dati . . . in tota civitate Glocz quia 

multos fidelium et maximum infecit partem sinistra interpretacione gracie jubilei 
dicendo sanctissimum dominum rpapam non dedi,sse talem autoritatem bullamque 

suam se non extendere ad electores Romani imperii cum tarnen hec bulla habeat 

uti clare videtur circa finem ubi mencio fit de confessionalibus in quibus specialiter 
exprimitur . . . Item suiscepcione heresiis ... in excommunicando et excommuni
catum pronunciando eundem predictum prepositum". 

33 Tamze, s. 671: ,,princeps ... decanum omnes plebanos in districtu Glacensis 

convocare et eis mandare ut patrem nostrum tanquam prophanum et excom

municatum haberent nec aliquis eum foveret ac hospicio reciperet". 
34 Tamze, s. 674, 678. 
35 Tamze, s. 678. 

3 - .. Sobötka" nr 3/68 
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przebywajqcego w Krakowie przyjechal przedstawiciel konwentu ka-• 
nonik6w regularnych w Landskroun, aby ofiarowac mu w imieniu swych 
braci stanowisko prepozyta 36• Byl to dow6d bratniej solidarnosci, a r6w
noczesnie podkreslenie stanowiska konwentu z Landskroun wobec od
pustu i uznania dla czlowieka wykl�tego przez kosd6l. 

J ednakze p6lroczna szarpanina nerwowa, tulaczka, a przede wszyst
kim swiadomosc krzywdy osobistej i nieuczciwosci wladz swieckich 
i koscielnych w calej sprawie, zalamaly Benedykta i wplyn�ly na de
cyzj� usuni�ia si� na zawsze z teren6w, gdzie si�galy wplywy posrednie 
i bezposrednie Podiebrada. Oferty landskrounskiej nie przyjql. Zrezy
gnowal tez oficjalnie ze stanowiska prepozyta konwentu kanonik6w re
gularnych w Klodzku. Przeni6sl si� do eremit6w w Waltheimie, a po 
pewnym czasie osiadl na stale u kartuz.6w w Kolonii 37• Ekskomunik� 
z niego zdj�to. Blizszy-ch szczeg6l6w na ten temat kronika klasztorna 
nie podaje. 

Spraw� o praworzqdnosc w akcji odpustowej Polkenheim przegral, 
jakkolwiek dla uczestniczqcych w wypadkach nie ulegalo wqtpliwosci, 
iz mial slusznosc i ze gloszony przez Wernera odpust byl falszywy. 
W niedlugim czasie, gdy sprawa Benedykta nabrala rozglosu i zacz�to 
si� niq interesowac, komisarz zniknql z Klodzka. Biskup wroclawski 
Jan Roth nie dopuscil do ogloszenia odpustu w swej diecezji 38, ludnosc 
Klodzka okazala wielkq powsciqgliwosc w darach. Bylo to jedyne mo
ralne zwyci�stwo Benedykta przy wszystkich upokorzeniach i zawodach, 
jakie go spotkaly. 

Konsekwentna, chociaz umiarkowana opozycja Benedykta wobec fal
szerstwa odpustowego w Klodzku winna byc oceniona pozytywnie na 
tle czas6w mu wsp6lczesnych. Jego wystqpienie ma miejsce na 27 lat 
przed jawnq krytykq odpust6w, a kilkadziesiqt lat po krytyce odpust6w 
ze strony reformator6w wewnqtrzkoscielnych. Kwestia odpust6w w dru
giej polowie XV w. byla bardzb drazliwa. Wraz z wojnami husyckimi 
minql bezpowrotnie okres smialej krytyki naduzyc kosciola na odcinku 
fiskalnym. Krytyka odpust6w nie byla obca zgromadzeniu zakonnemu, 
do kt6rego Benedykt nalezal W bratnim klasztorze kanonik6w regu
larnych w Zaganiu akcj� t� pi�tnowal Ludolf w swych kazaniach. 
W drugiej plac6wce, NMP Na Piasku we Wroclawiu, przepisywano ka
zania z Postylli Waldhausena 39, kt6ry nieraz kwestionowal zasad� od-

36 Tamze. 
37 Tamze, s. 682, 683. 

�8 Por. przyp. 1. 
39 S. B y 1 in a, Wplywy Konrada Waldhausena na ziemiach polskich w dru

giej polowie XIV i pierwszej polowie XV wieku, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 

1966, s. 91 nn. 
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pust6w koscielnych. W drugiej polowie XIV w. w samym klasztorze 
klodzkim miano wyglaszac kazania w duchu mocno podejrzanym 
z punktu widzenia oficjalnej nauki i praktyki kosciola katolickiego 

· i z tego powodu tlumacz.ono si� · potem przed sqdem konsystorskim.
Duchowny wyglaszajqcy kazania w kosciele kanonik6w regularnych
w Klodzku pos[!dzany byl o sprzyjanie poglqdom Milicza z Kromieryza 40•

Wyst[!pienia husyckie nauczyly kosci6l ostroznosci. Krytyk� tlumio
no szybko i skutecznie. Sprawq podniesienia rangi odpust6w w oczach
wiernych zajql si� szczeg6lnie sob6r bazylejski. Z biegiem czasu (od
1467 r.) pojawiajq si� ostre zarz[!dzenia papiezy, aby ekskomunikowac
kazdego, kto by w jakikolwiek spos6b wyst�powal przeciw odpustom 41• 

Bqdz eo b[!dz byl to jeden z lepszych srodk6w wyludzania pieni�dzy od
wiernych. Papiez Innocenty VIII (w okresie jego pontyfikatu mial miej
sce odpust w Klodzku) byl bardzo przychylny akcji odpustowej. Nie
tylko zatwierdzil wszystkie odpusty swych poprzednik6w, ale spowo
dowal, ze za jego czas6w gloszono je we wszystkich krajach. W takiej
sytuacji nielatwo bylo, a nawet wr�cz niebezpiecznie, atakowac nawet
formalnq stron� odpust6w. Swiatlejsze warstwy duchowienstwa zakon
nego i swieckiego baly si� wyst�powac przeciw odpustom nawet wtedy,
gdy zdawano sobie spraw� z falszerstwa. K westia udowodnienia fal
szerstwa nie byla zreszt[! tak latwa i prosta, jak by si� zdawalo. Za
falszerzami odpustowymi z reguly stali mozni protektorzy, totez zanim
by sprzeciwiajqcy si� m6gl udowodnic nieprawomocnosc odpustu, spot
kalyby go bolesne represje. t.atwiej bylo wyst�powac przeciw odpustom
czynnikom swieckim niz duchownym. Dlatego tez np. biskup Jan Turzo
w 1519 r. oddal spraw� odpustu magistratowi miasta Wroclawia, bo
jqc si� cenzury koscielnej, i tym samym uchylil si� od odpo"".iedzial
nosci 42. 

Z postawy Benedykta wynikalo, ze nie atakowal moralnej strony
odpustu i do tego bylo mu jeszcze bardzo daleko. Odpust z 1490 r. za
kwestionowal z pozycji prawowiernego katolika, gotowego zawsze wy
konac polecenie odg6rnych wladz kosciola, o ile tylko Sq one formalnie
bez zarzutu. W trosce O praworzqdnosc narazil si� na powazne konse
kwencje. Zdecydowany i nieprzejednany zar6wno wobec pertraktacji
z komisarzem Wernem, jak i w samotnej tulaczce z pi�tnem· heretyka,
trwal na stanowisku, pewny swej moralnej i prawej racji, bezsilny wo-

4
° F. Ta d r a, Acta iudiciorum consistorii Pragensis, t. II, nr 98; T s chi

s c h k e, Nachträge zu den Giätzer GeschichtsqueUen (Glatzer Heimatblätter,· 1925,

s. 98 nn.).
41 Paulus, Geschichte des Ablasses im Mittelaiter, t. III, s. 466-469.
42 A. K a s t n e r, Archiv für die Geschichte des Bisthums Breslau,. t. I, Nysa 

1858, s. 2. 
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bec naduzycia wladzy swieckiej, opieszalosci i zlej woli ze strony kos
ciola praskiego. Benedykt nie mial trzezwego osqdu polityki kosciola 
w sprawie odpust6w i _dlatego ludzil si�, iz kapitula praska szybko wy
kryje falszerstwo. Nie zdawal sobie sprawy z faktu, ze wladze te, prag
nqc dla wlasnych cel6w pozyskac wzgl�dy ksi�ia, przymknq oczy na 
pogwalcenie zasad uczciwosci i praworzqdnosci. W ocenie polityki ko
sciola Benedykt daleko odbiegl od swego poprzednika i wychowawcy 
klasztornego prepozyta Michala Czacheritza z Nysy, kt6ry zludzen nie 
mial i trafniej ocenial polityk� wladz koscielnych, czemu dal wyraz 
w rozmowie z legatem papieskim 43. 

Jakkolwiek stanowisko Benedykta wobec odpustu bylo slusznei znaj
dowalo oddzwi�k w spoleczenstwie, niemniej jego postawa byla bardzo 
odosobniona wsr6d kleru. Duchowienstwo ziemi klodzkiej w ostatecz
nosci wolalo poprzec ksi�cia i zbierac datki odpustowe na wojn� z Tur
kami niz narazac si� wladzy swieckiej i duchownej. Jedynie wlasny 
konwent pozostal mu wierny. Nie szcz�dzil staran, pieni�dzy i wysil
k6w, najpierw aby spowodowac zaj�cie si� sprawq odpustu przez admi
nistracj� praskq (kilkakrotnie wysylano specjalnego delegata z pismami), 
potem zas aby zniesc z prepozyta ekskomunik�. Z przedstawionych 
w kronice wypadk6w wynika jasno, ze od poczqtku do konca popierajq 
stanowisko Benedykta, cierpliwie znoszq konsekwencje ekskomuniki 
(w czasie kt6rej bano si� po. prostu wychodzic z klasztoru), jak i zlosc 
ksi�cia czy zaw6d ze strony wladz koscielnych. Zakonnicy nie dali si� 
latwo zastraszyc i nie kwapili z obiorem nowego prepozyta. 

Protest Benedykta i Zqdanie poszanowania praworzqdnosci musia:ly 
pozostac bez echa. Od pocZqtku nie mial szans wygrania zatargu od
pustowego. Gl6wnym przeciwnikiem Benedykta nie byl przeciez komi
sarz odpustowy Werner, ale ksiqz� klodzki. Tarn zas, gdzie do spraw 
odpustu wtrqcala si� wladza swiecka, aby wykorzystac go do wlasnych 
cel6w, musialy na oponenta spasc represje. 

Stanowisko ksi�cia bylo bardzo wyrazne. Je:rzy Beyer, opisujqc zajs
cia odpustowe, zachowuje si� powsciqgliwie wobec ksi�cia, jedynie przy 
komisarzu daje upust oburzeniu (nazywa go czlowiekiem przewrotnym 
i klamcq). Dla czytelnika kroniki nie ulega jednak wqtpliwosci, ze za
angazowanie ksi�cia Henryka bylo podyktowane nadziejq na korzysci 
materialne. Sam byl doskonale zorientowany eo do nieprawomocnosci 
odpustu, ale silq autorytetu pana ziemi zmusil wahajqce si� ducho
wienstwo do uznania odpustu za oficjalny, opornego Benedykta razem 
z wladzami koscielnymi pokonal dostatecznie. Cel odpustu klodzkiego 
z 1490 r. doskonale pasowal do koniunkturalnych zamierzen ksi�cia. Ze 

43 Cronica, s. 498.
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wszystkich odpust6w w XV w. datki na walk� przeciw Turkom byly 
najpopularniejsze wsr6d ludnosci, przy calej problematycznej juz po
stawie ludnosci wobec odpust6w. 'Odpust za datki na walk� przeciw 
'.furkom stanowil swietm1 okazj� dla wladzy swieckiej, aby cz�sc do
chodu sobie przywlaszczyc. Historia zna wiele przyklad6w zuzycia pie
ni�dzy zebranych z tej okazji na zupelnie inny cel. I tak wystarczy 
wspomniec, ze Karol VII zuzyl je nie na walk� z Turkami, ale na 
wojn� z Neapolem, natomiast Wladyslaw Jagiellonczyk wykorzystal 
taki odpust z 1500 r. na wyr6wnanie swoich zadluzen u wroclawskiego 
mieszczanstwa 44. 

W XV w. komisarze odpustowi coraz cz�sdef szukali pomocy u wla
dzy swieckiej w egzekwowaniu datk6w odpustowych. Za te przyslugi 
przypadala czynnikom swieckim niemala cz�sc dochod6w odpustowych. 
Z listu Piusa II z 1461 r. skierowanego do kosciola Matii Magdaleny 
i Elzbiety we Wroclawiu wynika, ze do, kamery apostolskiej wplyn�la 
tylko jedna trzecia dochod6w odpustowych, natomiast dwie trzecie 
wladze miasta zagarn�ly dla siebie 45• Eschenloer nie wahal si� napisac 
w swej kronice, ze bez datk6w na odpust swi�tojanski sytuacja finan
sowa we Wroclawiu bylaby gorsza, niz gdyby miasto prowadzilo przez 
pol roku wojn� 46

• Podobne przyklady mozna by mnozyc. W takiej sy
tuacji ferment i opozycja wobec polityki fiskalnej kosciola i naduzyc 
stqd wyniklych musiala wzrastac i nasilac si�, aby ostatecznie znalezc 
ujscie w reformacji. Sprawa Benedykta Polkenheima z Wroclawia jest 
przykladem cz�stej bezsilnosci jednostki wobec bezprawia jednych i tu
szowania tegoz przez drugich. 

MARGINALIEN t)BER DEN ABLASSHANDEL IN SCHLESIEN 

IN DER VORREFORMATIONSZEIT 

Im Juni 1490 verkündete in Klodzko der Pfarrer der Naumburger Diözese, 
Magister Gregorius Werner, einen Ablass für Spenden, die dem Krieg gegen 
die Türken dienen sollten. Der Ablass war nicht rechtsverbindlich. Der Veröf-' 
fentlichung dieses Ablasses widersetzte sich der Präpositus des Klosters der 
regulierten Kanoniker in Klodzko, Magister Benediktus Polkenheim, der eine Be
stätigung des Ablasses von seiten der Prager Kirchenbehörden forderte. Die 
Autorität des Probstes sowie der Widerwille der Bevölkerung in der zweiten 

44 P a  u 1 u s, Geschichte des Ablasses im Mittelalter, t. III, s. 464-465: 
M eye r, op. cit., s. 60. 

45 M eye r, op. cit., s. 60. Por. P. Es c h e n  i o e r, Geschichten der Stadt 

Breslau oder Denkwürdigkeiten seiner Zeit vom Jahre 1440 bis 1479, wyd. 
J. G. Kunisch, t. I, Wroclaw 1827, s. 187. 

4& Esch e n l o er, op. cit., s. 168. 
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Hälfte des XV. Jh. gegen die Ablässe verursachten einen Boykott dieses Ablasses 

durch die Bewohner von Klodzko, was wiederum Repressalien gegenüber Probst 

Polkenheim hervorrief. Dieser wurde exkommuniziert, aus dem Kloster verbannt 

und aus der Stadt für immer vertrieben. Die im Artikel geschilderten Ereignisse 

wurden auf Grund einer glaubwürdigen, zeitgenössischen, bisher unveröffentlich

ten Quelle aufgezeichnet. 




