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JANUSZ SMOŁUCHA 

SPÓR O BISKUPSTWO WARMIŃSKIE W CZASIE WOJNY  

TRZYNASTOLETNIEJ NA TLE STOSUNKÓW POLSKI 

Z PAPIESTWEM W POŁOWIE XV WIEKU 

Z początkiem 1454 roku nastąpiły ważne wydarzenia, które zdecydowały 

o głębokich zmianach w stosunkach pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską. Wojna 

trzynastoletnia z zakonem krzyżackim, jaka się wówczas rozpoczęła, spowodowała 

wzrost zainteresowania sprawami polskimi na dworze papieskim i w samej Kurii 

Rzymskiej. Jednym z kurialistów najbardziej zorientowanych w meandrach ówczesnej 

polityki środkowoeuropejskiej był wybitny humanista i dostojnik kościelny Eneasz 

Sylwiusz Piccolomini. Od 1442 roku pozostawał na służbie Fryderyka III jako jego 

sekretarz i był dopuszczany do najbardziej poufnych informacji. Sprawdził się jako 

doskonały urzędnik kancelarii i dyplomata. Ta ówczesna jego aktywność nie zawsze 

pozostawała w zgodzie z jego sumieniem i dobrymi obyczajami1. Dzięki poparciu 

swojego mocodawcy uzyskał w sumie kilkadziesiąt prebend w różnych częściach Rze-

szy Niemieckiej i stał się w ten sposób jednym z najbogatszych prałatów na dworze 

króla niemieckiego2. Na wiele lat związało go to z politycznymi interesami Habsbur-

gów. Piccolomini w czasie swojej działalności na dworze cesarskim uchodził za szcze-

gólnego poplecznika Krzyżaków. Eneasz był przekonany o niezwykłych bogactwach 

pruskich diecezji i nie ukrywał swojej chęci uzyskania na tamtejszym terenie stosow-

nego uposażenia.  

Nadzieje ambitnego prałata  zburzyły napływające nad Dunaj informacje o wybu-

chu powstania antykrzyżackiego w Prusach. Nic więc dziwnego, że Eneasz Sylwiusz 

pilnie śledził zmieniającą się sytuację w prowincjach pruskich. Nie uszła jego uwagi 

interwencja adwokatów zakonu u cesarza, którzy już latem 1453 roku złożyli na jego 

dworze pozew przeciw pruskim miastom zbuntowanym przeciwko Krzyżakom3. Do 

Fryderyka III, który rozpatrywał wówczas skargę na stany i miasta pruskie, przybył 

                                                        
1 Więcej na ten temat zob. B. W i d m e r , Enea Silvio Piccolomini in der sittlichen und politischen 

Entscheideung, Basel und Stuttgart 1963, s. 59–62.  
2 D.  B r o s i u s , Die Pfründen des Enea Silvio Piccolomini, „Quellen und Forschungen aus italieni-

schen Archiven und Bibliotheken”, 54: 1974, s. 271–327; A.  Wei ss , Aeneas Sylvius Piccolomini als 

Papst Pius II. Sein Leben und Einfluss auf die literarische Cultur Deutschlands, Graz 1897, s. 15. 
3 O akcji dyplomatycznej zakonu krzyżackiego na dworze Fryderyka III latem 1453 roku zob. 

M. B i s k u p , Trzynastoletnia wojna z zakonem krzyżackim 1454–1466, Warszawa 1967, s. 100.    
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także sędziwy biskup warmiński Franciszek Kuhschmalz4. Biskup warmiński, wbrew 

stanowisku niektórych kanoników, którzy sprzyjali królowi polskiemu, był zdeklaro-

wanym zwolennikiem zakonu. Na czele delegacji pruskiej postawił go wielki mistrz, 

przekonany o tym, iż stary biskup najlepiej obroni sprawy zakonu przed cesarskim 

sądem. Nie wszyscy jednak w Kościele warmińskim podzielali poglądy swojego paste-

rza. Niektórzy kanonicy warmińscy mieli mu za złe, że w tak trudnych czasach opuścił 

swoją diecezję. Innych bulwersowało to, iż podczas swoich podróży wydawał zbyt 

wiele pieniędzy na swoje utrzymanie5.  

Kiedy biskup Kuhschmalz wrócił z misji do cesarza na Warmię, zastał sytuację zu-

pełnego rozprzężenia i chaosu. Niektóre posiadłości biskupie znajdowały się w ręku 

króla Polski, inne zajęte były przez dowódców poszczególnych oddziałów wojsk na-

jemnych. Biskupowi Franciszkowi nie pozostało nic innego, jak oddać się pod opiekę 

wielkiego mistrza. Wraz z nim przeżył oblężenie Malborka, a w kwietniu 1455 roku 

udał się do Wrocławia, gdzie przyszło mu pozostać do końca swoich dni6.  

W tym czasie zmarł Mikołaj V, a 8 kwietnia 1455 roku nowym papieżem obrano 

Kaliksta III7. Kuschmalz, za pośrednictwem zaprzyjaźnionego z nim biskupa wrocław-

skiego Piotra Nowaka, rozpoczął starania w Rzymie, mające na celu wydanie bulli 

nakładającej  klątwę na wszystkich uczestników konfederacji pruskiej8. Biskup war-

miński miał podstawę do tego, by liczyć na pomoc biskupa Nowaka, ponieważ byli ze 

sobą zaprzyjaźnieni i pozostawali w zażyłych kontaktach. Z zachowanych źródeł wia-

domo, iż biskup wrocławski był w tamtym czasie dłużnikiem Kuschmalza, gdyż kilka 

lat wcześniej poświadczył udzielenie pożyczki kapitule wrocławskiej9.    

W samym Rzymie akcją przeciwko Polsce kierował prokurator zakonu – Jodok 

Hohenstein10. Wykorzystał on obecność nad Tybrem Eneasza Sylwiusza, wówczas już 

biskupa sieneńskiego, który przybył do Wiecznego Miasta, aby w imieniu Fryderyka 

III złożyć obediencję nowemu papieżowi. Piccolomini nie odmówił pomocy prokurato-

rowi zakonu i wykorzystując swoje wpływy w Kurii, doprowadził 1 kwietnia 1458 

roku do wystawienia oczekiwanej bulli. Dokument ten powoływał się na poprzednie 

bulle Mikołaja V, które miały rzekomo nakładać ekskomunikę na związkowców pru-

skich, i nakazywał wszystkim powstańcom podporządkować się zakonowi w ciągu 60 

dni. Bulla wymieniała imiennie miasta, rycerstwo i duchownych pruskich oraz wspo-

minała ogólnie o ich sprzymierzeńcach. Król Kazimierz został w niej wymieniony jako 

„nowy władca buntowników” i znalazł się tym samym wśród tak zwanych excomuni-
cati tolerati – co było słabszą wersją ekskomuniki papieskiej11. W tej sytuacji kapituła 

warmińska postanowiła, by nie opowiadać się ani za zakonem, ani za sprzymierzony-

mi. Okazało się jednak, iż niektórzy kanonicy zamierzali oddać zamek w Olsztynie 

                                                        
4 Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648, hrsg. von E. G a t z , Berlin 1996, 

s. 398–399.  
5 G. V o i g t , Enea Silvio de’ Piccolomini als Papst Pius der Zweite und sein Zeitalter, Berlin 1862, 

t. 2, s. 223. 
6 I b i d e m , t. 2, s. 223; M. B i s k u p , Trzynastoletnia wojna..., s. 384. 
7 L. P a s t o r , Geschichte der Päpste, Bd. 1, Freiburg im Breisgau 1955, s. 650 i n. 
8 O szczegółach zabiegów mających na celu jej wystawienie już przez Mikołaja V zob. M. B i s k u p , 

Trzynastoletnia wojna..., s. 385. 
9 O kwestii tej pożyczki zob. niżej. 
10 M. B i s k u p , Trzynastoletnia wojna..., s. 481–483. 
11 I b i d e m , s. 385–386; J. F r i e d b e r g , Zatarg Polski z Rzymem w czasie wojny trzynastoletniej, 

„Kwartalnik Historyczny”, 24: 1910, s.  440–441. 
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królowi polskiemu. Nie zdołali jednak zrealizować swojego zamiaru, ponieważ zostali 

wcześniej napadnięci przez krzyżackiego najemnika, Georga von Schliebena, i prawie 

wszyscy pojmani. Część kanoników została uprowadzona do Królewca, a pozostali 

udali się na wygnanie. Kościelne sprzęty i klejnoty biskupa warmińskiego padły łupem 

najemników12. 

Tymczasem przebywający we Wrocławiu, słabnący na siłach biskup Kuschmalz 

oczekiwał końca swoich dni. Nic więc dziwnego, że wokół biskupstwa warmińskiego 

rozpoczęły się zabiegi o sukcesję. Wrocławscy kanonicy namawiali Kuschmalza, aby 

przekazał biskupstwo podkanclerzemu Królestwa Polskiego, Janowi Lutkowi z Brzezia 

w zamian za roczną pensję. Planowi temu przeciwstawili się jednak z wszystkich sił 

przyjaciele zakonu i niemieccy kanonicy z Warmii, którzy przebywali we Wrocławiu. 

Jeden z nich – Bartłomiej Liebenwald, kiedy dowiedział się o polskich planach, udał 

się w grudniu 1457 roku do Rzymu, aby naradzić się tam nad kwestią warmińską 

z wpływowymi przyjaciółmi  w Kurii13. Zwrócił się ze swym problemem także do – 

wyniesionego w końcu 1456 roku do godności kardynała – Eneasza Piccolominiego, 

którego znał z dawnych lat. Piccolomini, będąc przekonanym o bogactwie warmiń-

skiego biskupstwa, zapragnął go dla siebie14. Postanowił wysłać kanonika Liebenwalda 

z powrotem do Wrocławia, aby ten pozyskał dla jego sprawy pozostałych kanoników. 

Głównym argumentem wspierającym kandydaturę Eneasza, było przekonanie, że no-

wym biskupem warmińskim powinien zostać ktoś wystarczająco wpływowy i ustosun-

kowany. Ktoś kto mógłby w przyszłości odzyskać kościelne dobra i zmusić buntują-

cych się poddanych do posłuszeństwa15. 

Franciszek Kuhschmalz zmarł we Wrocławiu 10 czerwca 1457 roku16. Ponieważ 

kapituła warmińska była w rozsypce, normalny wybór jego następcy był niemożliwy. 

Sześciu kanoników towarzyszących zmarłemu biskupowi w czasie jego wygnania we 

Wrocławiu zebrało się w Głogowie na Śląsku i tam 12 czerwca 1457 roku dokonali 

wyboru Eneasza Sylwiusza Piccolominiego na nowego biskupa warmińskiego. W celu 

jego zatwierdzenia wysłany został z powrotem do Rzymu Liebenwald17. Tymczasem 

kanonicy przebywający w Królewcu, pod naciskiem zakonu, wybrali na biskupa kanto-

ra katedralnego Arnolda von  Venrade. Wielki mistrz zakonu – zwracając się do papie-

ża o jego zatwierdzenie poprosił go, by przekazać biskupstwo Arnoldowi na mocy 

papieskiej prowizji18.  

                                                        
12 G. V o i g t , Enea Silvio de’ Piccolomini..., t. 2, s. 223; Zob. także M. B i s k u p , Trzynastoletnia 

wojna..., s. 422; V. R ö h r i c h , Ermland in dreizehnjährigen Städtekriege, „Zeitschrift f. d. Gechichte 

u. Altertumsunkunde Ermlands”, 11: 1897, s. 75 i n.; J. V o i g t , Geschichte Preussens, Bd. 8, Königsberg 

1838, s. 475.  
13 Więcej o działalności kanonika Bartłomieja Liebenwalda zob. Scriptores Rerum Warmiensium, Bd. 

1, hrsg. C.P. W o e l k y und J.M. S a a g e , Braunsberg 1866, s. 300–313. 
14 Zob. Pii II Commentarii rerum memorabilium que temporibus suis contigerunt, ed. A. van H e c k , 

t. 1, Città del Vaticano 1984, s. 94.  
15 G. V o i g t , Enea Silvio de’ Piccolomini..., t. 2, s. 224; V. R ö h r i c h , Ermland in dreizehnjährigen 

Städtekriege, s. 149. 
16 Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648, s. 399.  
17 M. B i s k u p, Trzynastoletnia wojna..., s. 514; Zob. także, Thomae Treteri custodis Canonici Varmi-

ensis de episcopatu et episcopis ecclesiae Varmiensis, Cracoviae 1685, s. 45–48. 
18 Zob. G. M a t e r n , Die kirchlichen Verhältnisse in Ermland während des späten Mittellaters, Pader-

born 1953, s. 93;  G. V o i g t , Enea Silvio de’ Piccolomini..., t. 2, s. 225. Eneaszowi Piccolominiemu 

wielki mistrz zaproponował pensję w zamian za odstąpienie stolca biskupiego jego kanddatowi. 

V. R ö h r i c h , Ermland in dreizehnjährigen Städtekriege..., s. 156. 
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Tymczasem trzej kanonicy z Augustynem Tiergartem na czele, którzy  przebywali 

w Gdańsku, pod wpływem Kazimierza Jagiellończyka wybrali biskupem podkanclerza 

Królestwa Polskiego Jana Lutka z Brzezia19. Natychmiast po tym fakcie król polski 

wysłał trzech posłów z prośbą o zatwierdzenie swojego kandydata. Głównym ich ar-

gumentem było to, że większa część diecezji była w rękach króla i jego najemników. 

Mieli obiecać papieżowi pomoc króla Polski w wojnie z Turcją, lecz tylko w razie zgody 

na zatwierdzenie jego kandydata20. Tymczasem zarówno Polaków, jak i stronnictwo 

krzyżackie ubiegł w kurii Eneasz, który zdobył sobie poparcie nepotów papieskich  

– Borgiów, a następnie samego Kaliksta III. Papież – podkreślając niekanoniczny wybór 

wszystkich dotychczasowych kandydatów – zdecydował się przekazać mu biskupstwo 

warmińskie na podstawie tzw. prawa dewolucji. W bulli przesłanej zaskoczonym człon-

kom kapituły warmińskiej obiecywał jedynie, że przy najbliższym wakacie umożliwi im 

dokonanie wolnego wyboru niezależnie od zaistniałych okoliczności21. 

Do faktycznego objęcia biskupstwa przez kardynała Piccolominiego była jeszcze 

daleka droga. Rozwinął on w tym celu energiczną agitację dyplomatyczną. Do Prus 

z tytułem generalnego wikariusza został wysłany kanonik Liebenwald posiadający 

pisma od papieża i samego Eneasza. Miał on na miejscu ogłosić papieskie zatwierdze-

nie Piccolominiego, napominając jednocześnie mieszkańców diecezji, by okazali po-

słuszeństwo nowemu biskupowi. Liebenwald został upoważniony przez papieskiego 

nominata do prowadzenia pertraktacji z zakonem, przyjmowania hołdów w jego imie-

niu, ustanawiania urzędników i nakładania podatków. Posiadał też surowe papieskie 

cenzury na nieposłusznych, z zaleceniem jednak, by ich pochopnie nie upubliczniać22.  

Kardynał próbował pozyskać sobie przede wszystkim króla polskiego. Eneasz wysłał 

do Kazimierza Jagiellończyka osobne pismo, w którym zapewniał go o swoim oddaniu 

i przywiązaniu. Kardynał przyznał w nim, że bez łaskawości króla nie ma nadziei na 

pozytywny finał jego sprawy. Zapewniał króla, mijając się zupełnie przy tym z prawdą, 

że zawsze był przyjacielem i orędownikiem polskich interesów w świętym kolegium. 

Próbował go też nakłonić, by wysłał jeszcze raz posłów do Rzymu i starał się o zniesie-

nie nałożonych na Prusy cenzur, przyrzekając przy tym swoją pomoc23.  

Aby dać wyraz swojemu oddaniu Kazimierzowi w toczącym się równocześnie spo-

rze o biskupstwo chełmińskie, Piccolomini niespodziewanie poparł polskiego kandyda-

ta24. Jak się wydaje, Eneasz wcale nie pragnął zatwierdzenia Polaka, ale chciał przecią-

gnąć sprawę. Świadczy o tym pewien passus w jego  Komentarzach, gdzie napisał, że 

na jego interwencję w Kurii spór o biskupstwo chełmińskie trzymano w zawieszeniu25. 

Sytuacja ta była korzystna dla Piccolominiego, ponieważ przedłużający się konflikt 

pozwalał mu delikatnie zajmować się własnymi interesami w Prusach. Wiedząc, że 

elekt zakonu nie miał wówczas szans na objęcie diecezji chełmińskiej z powodu braku 

pieniędzy na stosowne opłaty, obłudnie informował Kazimierza, iż będzie z całych sił 

                                                        
19 Zob. B. J a n i s z e w s k a - M i n c e r , Jan Lutkowic z Brzezia, Polski Słownik Biograficzny, t. 10,  

s. 443–445. 
20 M. B i s k u p , Trzynastoletnia wojna..., s. 514.   
21 G. V o i g t , Enea Silvio de’ Piccolomini..., t. 2, s. 225; G. M a t e r n , Die kirchlichen Verhältnisse 

in Ermland..., s. 93–94. 
22 G. V o i g t , Enea Silvio de’ Piccolomini..., t. 2, s. 226. 
23 M. B i s k u p , Trzynastoletnia wojna..., s. 514. 
24 O sprawie obsady biskupstwa chełmińskiego zob. i b i d e m , s. 513. 
25 Pii II Commentarii..., t. 1, s. 94. 
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przeszkadzał Krzyżakom z powodu swojej życzliwości wobec Polski. Obiecywał też 

królowi, że będzie popierał jego kandydata, któremu stała jednak na przeszkodzie na-

łożona na Prusy klątwa26.  

Eneasz próbował uzyskać przychylność Kazimierza, wykorzystując pośrednictwo 

innych władców. Wystarał się w kancelarii papieskiej o pisma polecające do króla 

Węgier Władysława Pogrobowca i samego cesarza27. Tymczasem decyzja papieska 

o mianowaniu Eneasza biskupem warmińskim wywołała zdecydowany protest Kazi-

mierza Jagiellończyka. Pod koniec 1457 roku interweniował on w tej sprawie u papieża 

i kilku kardynałów. Domagał się uznania polskiego kandydata Jana Lutka z Brzezia, 

wskazując na niebezpieczeństwa, jakie grożą jego Królestwu w razie osadzenia 

w Warmii kardynała Piccolominiego28.  

Eneasz, niezrażony oporem polskiego władcy wypatrzył nową  sposobność zbliże-

nia się do niego. Dowiedział się, że na planowane zaślubiny Władysława Pogrobowca 

do Pragi wybiera się także polski król wraz z małżonką. Eneasz liczył na wstawiennic-

two  swoich przyjaciół, przede wszystkim kanclerza Czech Prokopa z Rabštejna, Je-

rzego z Podiebradów oraz biskupa wrocławskiego Jodoka z Rožemberka. Obiecywał 

sobie szczególnie wiele po wstawiennictwie kardynała Juana Carvajala, który miał 

uczestniczyć w praskim weselu w randze legata a latere29.  

Wszystkie te misterne zabiegi zniweczyła w 1457 roku niespodziewana śmierć Wła-

dysława Pogrobowca30. Do spodziewanego zjazdu monarchów i dostojników w Pradze, 

którzy mogli rozstrzygnąć spór o Warmię na korzyść Eneasza, nie doszło. Jednocześnie 

wystąpił przeciwko niemu bardzo ostro wielki mistrz zakonu krzyżackiego. Życzył on 

sobie mieć na Warmii powolnego mu biskupa, który nie byłby w stanie porozumieć się 

z polskim królem. Piccolomini, o czym świadczyła długa droga jego kariery urzędniczej 

i kościelnej, takiej gwarancji nie dawał. Stronnictwo krzyżackie miało nadzieję, że do-

prowadzi w końcu do zmiany stanowiska papieża i uda się pozbawić biskupstawa Picco-

lominiego. Samemu kardynałowi wmawiano, że nie może liczyć na jakieś materialne 

profity z tamtej diecezji, lecz same kłopoty i ciągłą walkę. Jak przekonywała go strona 

zakonna, biskupstwo warmińskie w dużej części znajdowało się w rękach najemnych 

grup żołnierzy, potrzebowało miejscowego zarządcy i z tego powodu kardynał musiałby 

ustanowić tam niechcianego przez nikogo rezydenta31. Eneasz był zdecydowany prze-

ciwstawić się wielkiemu mistrzowi i zdekompletowanej kapitule warmińskiej. Za po-

średnictwem kanonika  Liebenwalda kazał oznajmić, że nigdy nie zgodzi się na odstąpie-

nie przyznanego mu biskupstwa. Oznaczałoby to bowiem, jego zdaniem, zawiedzenie 

                                                        
26 G. V o i g t , Enea Silvio de’ Piccolomini..., t. 2, s. 227; M. B i s k u p , Trzynastoletnia wojna..., 

s. 514–515. 
27 Zob. Scriptores rerum Prussicarum, ed. T. H i r s c h , E. S t r e h l k e , M. T o e p p e n , Bd. 4, Lei-

pzig 1870, s. 248 i n.; Pośrednikiem pomiędzy Eneaszem Sylwiuszem a Wiedniem i Krakowem w sprawie 

biskupstwa warmińskiego był kanonik wrocławski Henryk Senftleben. J. D r a b i n a , Kontakty Wrocławia 

z Piusem II i Kurią Rzymską w latach 1458–1464, „Kwartalnik Historyczny”, 83: 1973, z. 3, 513–514. 
28 M. B i s k u p , Trzynastoletnia wojna..., s. 515. 
29 G. V o i g t , Enea Silvio de’ Piccolomini..., t. 2, s. 228; Biskupowi Jodokowi Eneasz załatwił  

w 1457 r. zwolnienie z wysokich annat za objęcie diecezji wrocławskiej, co pozwoliło mu w tej sytuacji 

zwrócić się do niego o wsparcie jego zabiegów o stolec warmiński. J. D r a b i n a , Kontakty Wrocławia  

z Piusem II..., s. 514.  
30 O okolicznościach śmierci Władysława Pogrobowca zob. R. U r b á n e k , České dějiny, t. 3, Praha 

1930, s. 206–213. 
31 G. V o i g t , Enea Silvio de’ Piccolomini..., t. 2, s. 229. 
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zaufania tych, którzy go na tym stanowisku postawili. Dopuszczał jedynie ewentualność 

mianowania kandydata zakonu, Arnolda von Venrade, swoim wikariuszem, jeżeli tylko 

zrezygnuje on ze swoich pretensji. W przeciwnym razie groził, że wytoczy mu proces, 

podobnie jak to uczynił polskiemu kandydatowi, Janowi Lutkowi z Brzezia32.  

Do planowanej akcji ze strony zakonu nigdy nie doszło. Sprawa utkwiła jednak 

w martwym punkcie i Eneasz, pomimo papieskiej nominacji, nigdy nie został uznany 

ani przez króla Polski, ani przez zakon. Gdy kilka miesięcy później Eneasz został wy-

brany na papieża, obydwie strony musiały uznać jego prawa. Zarówno zakon, jak 

i Polska pogodziły się również potem z mianowaniem przez Piusa swego następcy na 

tę diecezję, i to wbrew wydanej już uprzednio przez Kaliksta III bulli nominacyjnej33. 

Jeszcze wiosną 1457 roku, w porozumieniu z Liebenwaldem, za swojego zastępcę na 

terenie diecezji Eneasz uznał Arnolda von Venrade34. Po swym wyborze na papieża 

nowym administratorem biskupstwa mianował swojego przyjaciela –  kanonika war-

mińskiego i protonotariusza apostolskiego – Pawła Legendorfa35. Najpierw na okres 

jednego roku, a następnie na dalsze trzy lata, poczynając od 1 września 1459 roku36. 

Legendorf okazał się dobrym pasterzem i gospodarzem powierzonej mu diecezji. Od 

samego początku zabiegał o zjednoczenie rozdartego wojną na dwie części – królew-

ską i zakonną – biskupstwa. Jego działania zmierzały do takiego ułożenia stosunków 

z wielkim mistrzem i królem polskim, z których wyciągnąć można było jak najwięcej 

korzyści37.  

W Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu i Archiwum Sekretnym w Waty-

kanie zachowało się kilka dokumentów świadczących o tym, że Pius II nie przestał 

zajmować się sprawami biskupstwa warmińskiego po swoim wyniesieniu na tron Pio-

trowy. Przez długi czas mocno wspierał Pawła Legendorfa w jego działaniach na rzecz 

przywrócenia diecezji jej dawnej świetności. Z materiałów tych dowiadujemy się 

m.in., że 12 października 1458 roku papież polecił Legendorfowi zabieganie o zwrot 

brakującej części pożyczki, w kwocie 2500 florenów reńskich, udzielonej niegdyś 

przez biskupa Kuschmalza wrocławskiej kapitule katedralnej38. Odpowiadając na to, 

15 października tego samego roku Legendorf wyznaczył do zajmowania się tą sprawą 

wikariusza generalnego diecezji warmińskiej Bartłomieja Liebenwalda39. Wspomniana 

pożyczka  nie została w całości zwrócona, o czym świadczą kolejne dokumenty w tej 

sprawie. 13 kwietnia 1459 roku Pius II nakazał opatowi klasztoru kanoników regular-

nych na Piasku we Wrocławiu wydanie, pozostających w jego dyspozycji, kwitów 

dłużnych kapitule warmińskiej. Jak pisał papież oryginały zaginęły na Warmii w czasie 

toczącej się tam wojny, a on sam jest już zniecierpliwiony przeciągającym się sporem 

                                                        
32 Scriptores rerum Prussicarum, Bd. 4, s. 252–253; G. V o i g t , Enea Silvio de’ Piccolomini..., t. 2, 

s. 230. 
33 G. V o i g t , Enea Silvio de’ Piccolomini..., t. 2, s. 231. 
34 M. B i s k u p , Trzynastoletnia wojna..., s. 515. 
35 Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648, s. 412; T. O r a c k i , Słownik biogra-

ficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku, t. 2, Olsztyn 

1988, s. 7–8. 
36 Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. 2, ed. A. T h e i n e r , Romae 1861, nr 164, s. 119–120; 

G. Matern, Die kirchlichen Verhältnisse in Ermland..., s. 94–95; Thomae Treteri custodis Canonici 

Varmiensis de episcopatu et episcopis ecclesiae Varmiensis..., s. 48–50.   
37 B. L e ś n o d o r s k i , Dominium Warmińskie (1243–1569), Poznań 1949, s. 22. 
38 Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, dok. chron. (12 X 1458 r.). 
39 I b i d e m , dok. chron. (15 X 1458 r.). 
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o zwrot należnych pieniędzy40. W kilka miesięcy później – 15 wrzesnia 1459 roku 

Legendorf nakazał poselstwu z diecezji warmińskiej przedstawić papieżowi trudności 

w ściągnięciu wspomnianego długu na kongresie w Mantui41. Pius II starał się też 

wspomagać w inny sposób Pawła Legendorfa dając mu do ręki mocną broń kościelną, 

jaką w owym czasie było prawo nakładania i ściągania ekskomuniki. Specjalna bulla 

tej treści została wystawiona na krótko przed opuszczeniem przez papieża Mantui 

w styczniu 1460 roku42.  

Poniżej zamieszczam niepublikowane dotąd dokumenty Piusa II wystawione dla 

Pawła Legendorfa w wyżej opisanych kwestiach. 
 

 

 

Senis, 13 Aprilis 1459 

Papież Pius II do opata klasztoru kanoników regularnych na Piasku we Wrocławiu. Nakazuje wyda-

nie kwitów dłużnych kapitule warmińskiej, ponieważ oryginały zapisów pożyczkowych zaginęły na 

Warmii w czasie wojny trzynastoletniej. 

ASV, Reg. Vat., t. 471 f. 217v–218 

 

Pius etc: Dilecto filio abbati monasterii beate Marie canonicorum regularium in Arena extra muros 

Wratislavienses, salutem etc. Ex debito pastoralis officii nobis divina dispositione commissi, tenemur 

ecclesiarum et prelatorum omnium iura et bona defendere, ipsorumque prelatorum humilibus et hone-

stis votis per que littibus et dissensionibus obviari posiit, quantum cum Deo posuumus, favorabiliter 

annuere. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilecti filii magistri Pauli de Legendorff administra-

toris ecclesie Warmiensis in spiritualibus et temporalibus per Sedem Apostolicam deputati notarii 

nostri petticia continebat, quod licet quondam Petrus, episcopus Wratislaviensis summam duorum 

millium et quingentorum florenorum Renensium ac dilecti filii, capitulum ecclesie Wratislaviensis 

eciam totidem pro suis et predicte ecclesie Wratislaviensis necessitatibus ac bonorum impignoratorum 

eiusdem recuperatione a bone memorie Francisco episcopo Warmiensi creditore causa amicabilis 

mutui receperint ex quibus adhuc certa summa florenorum predictorum restat persolvenda. Nichillo-

minus venerabilis frater noster Jodocus modernus episcopus Wratislaviensis et capitulum prefati 

eidem Paulo administatori pro eo, quod ipse litterarum recognicionis dicti debiti iuxta patrie consue-

tudinem in guerris Prusie per occupatorem castrorum ecclesie Warmiensis forte surreptam tempore 

ultime solucionis huiusmodi summe restituere non posset solvere hactenus, denegarunt prout dene-

gant de presenti in magnum ipsius administratoris preiudicium atque dampnum quare pro parte dicti 

Pauli administratoris qui eciam litterarum apostolicarum scriptor existit, nobis fuit humiliter supplica-

tum ut prefatum debitum racione Warmiensis ecclesie predicte, quam nos in minoribus constituti in 

commendam habuimus, prefato administratori vel eius succesori libere persolvatur, dictique episcopo 

et capitulum Wratislavienses in futurum ab aliis pretextu dicte littere recognicionis a quoquam eciam 

cuiuscumque status, gradus, ordinis vel condicionis fuerit, impeti valeant et molestari in premissis 

opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque de premissis certam noticiam 

non habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati discretioni tue per apostolica scripta mandamus, 

quatenus si et postquam tibi de mutuo et aliis premissis legitime constiterit, prefatos episcopum et 

capitulum Wratislaviensem solucione integra dicte restante summe quinque millium florenorum 

Renensium per eos respective prout coniunctim et divisim tenentur, eidem Paulo admini-stratori aut 

                                                        
40 Senis, 13 Aprilis 1459, ASV, Reg. Vat., t. 471, f. 217–218. 
41 Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, dok. chron. (15 IX 1459 r.). 
42 Zob. Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. 2, nr 172, s. 134–135.  
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legitimo suo procuratori facta quittos et liberos a solucione prefate summe ac litteram originalem 

recognicionis debiti huiusmodi cassam extinctam et inanem nulliusque momenti existere auctoritate 

apostolica decernas pariter et declares ac ipsorum indempnitati, que exinde quovismodo evenire 

posset, provideas ac inhabeas etc. sub censuris ecclesiasticis, ne quispiam ipsos episcopum et capitu-

lum Wratislavienses super summa sic soluta quomodolibet molestare seu eos iterato impetere pre-

sumat. Non obstantibus constitutionibus  et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis 

quibuscumque.  

Datum Senis anno etc: MCCCCLIII Idiis Aprilis pontificatus nostri anno primo.  

Gratis pro socio.  

N. Tungen  

 

 

 

Mantuae, 11 Ianuarii 1460,  

Papież Pius do Pawła Legendorfa biskupa warmińskiego. Zezwolenie na korzystanie z przenośnego 

ołtarza. 

Reg. Vat., t. 473, f. 323–323v 

 

Pius II etc. Dilecto filio magistro Paulo de Legendorff, notario, scriptori et familiari nostro ac 

administratori eccelsie Warmiensis, salutem etc. Grata devotionis et familiaritatis obsequia, que nobis 

et Apostolica Sedi hactenus impendisti et adhuc solicitis studiis impendere non desistis, nos inducunt, 

ut votis tuis favorabiliter annuamus, illis presertim, per que, sicut pie desideras, divinis officiis 

intentus existas ac spiritualis salutis tibi proveniat incrementum. Hinc est quod nos tuis devotis 

supplicationibus inclinati, ut liceat tibi habere altare portatile cum debita reverentia et honore, super 

quo sine iuris alicuius preiudicio in locis ad hoc congruentibus et honestis ac etiam antequam 

illucescat dies circa tamen diurnam lucem, cum qualitas negotiorum pro tempore ingruentium id 

exegerit ita tamen, quod hoc tibi vel sacerdoti taliter celebranti ad culpam nequeat imputari. Proviso, 

quod indulto antequam illucescat dies huiusmodi presentaris, quia cum in altaris offitio immolatur 

dominus noster Dei filius Jeshus Christus qui candor est lucis eterne, congruit hoc non noctis tenebris 

fieri, sed in luce nec non si forsan ad hoc loca ecclesiastico interdicto supposita te declinare sive inibi 

morari contigerit, in illis clausis ianuis, excomunicatis et interdictis exclusis, non pulsatis campanis et 

submissa voce in tua et etiam familiarium tuorum domesticorum presentia, dummodo tu vel illi 

causam non dederitis interdicto nec id tibi vel illis specialiter interdici contigerit, possis per te ipsum, 

qui presbiter es seu proprium vel alius sacerdotem idoneum missam et alia divina officia celebrare et 

facere celebrari devotioni tue tenore presentium de speciali gratia indulgemus. Nulli ergo etc. nostre 

concessionis infringere etc. Si quis autem etc.   

Datum Mantue anno etc. MCCCCLVIIII tertio Idus Ianuarii pontificatus nostri anno secundo.  

(A. Lumpe)  
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THE DISPUTE OVER THE WARMIA BISHOPRIC DURING THE 

THIRTEEN-YEAR WAR – AGAINST THE BACKGROUND OF POLAND’S 

RELATIONS WITH THE PAPACY IN THE MIDDLE  

OF THE 15TH CENTURY 

Su mmary  

The article is devoted to one of the more interesting problems in the relations between Poland and the 

Apostolic See during the thirteen-year war; this problem concerned the dispute which arose in connection with the 

appointment of the new bishop of Warmia, following the death of bishop Franciszek Kuhschmalz. While in exile 

in the city of Wrocław, several canons who had previously accompanied the dead bishop, selected Eneas Silvius 

Piccolomini to the post; others, under the pressure of the Order, chose Arnold von Venrade, while those supporting 

the Polish cause, opted out for Vice-Chancellor Jan Lutek of Brzezie. Ultimately, it was Eneas Silvius Piccolomini 

who was elected, winning the support of Kalikst III himself. In order to do away with the resistance of both Poland 

and the Teutonic Order, before actually taking over the bishopric, cardinal Piccolomini carried out an energetic 

diplomatic agitation. Above all, the cardinal tried to win over the Polish king as he was aware of the fact that 

without the king’s permission, the matter will not be settled in a positive way. 

Despite obtaining the papal nomination, Eneas had been recognized neither by the Polish king, nor by the 

Order. However when a few months later, Eneas was elected pope, both sides had to recognize his rights. After his 

election, the new pope nominated his friend – the canon of Warmia and apostolic protonotary Paweł Legendorf as 

the new administrator of the Warmia bishopric. In the Archives of the Archdiocese in Wrocław as well as in the 

Secret Archives at the Vatican, one can still come across documents which testify to the fact that following his 

election, pope Pius II did not cease to deal with issues relating to the Warmia bishopric. At the end of the article, 

the author encloses two of these documents which testify, among others to the assistance the pope gave to Paweł 

Legendorf in his attempts to recover the money from the loan which the previous bishop of Warmia granted to the 

Wrocław chapter.  

 


