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WSTĘP 

Poselstwa obediencyjne od czasów średniowiecza wysyłane były do Rzymu w celu złożenia 

przysięgi wierności przez władców katolickich papieżowi. Okoliczność misji stanowić mogła 

każda zmiana na tronie piotrowym, jak również wszyscy świeżo koronowani monarchowie 

zobowiązani byli złożyć akt posłuszeństwa głowie Kościoła. 

Pierwsze co rzucało się w oczy zbliżającym się do bram Wiecznego Miasta posłom 

obediencyjnym polskich władców były barwy kardynałów, którzy wysłali swą familię na jego 

powitanie. Po oddaniu ukłonów w geście przywitania królewskiego wysłannika formował się 

orszak, który przy wtórze salw armatnich z Zamku św. Anioła odprowadzał go do tymczasowej 

rezydencji. Mieszkanie dla niego przystrojone w barwy królestwa bardzo często udostępniał 

jeden z zaprzyjaźnionych kardynałów. Niedługo po tym poseł występował na publicznym 

konsystorzu, gdzie w obecności całego Kolegium Kardynałów wygłaszana była oracja 

obediencyjna w imieniu Polskiego władcy. Następnie, na znak ceremoniarza zbliżali się do 

tronu papieskiego zaprzyjaźnieni kardynałowie, których w źródłach nazywano „confidentes”, 

albo „protectores”. Ich obecność przy papieskim tronie miała na celu uczczenie poselstwa jak i 

władcy je wysyłającego w momencie składania aktu posłuszeństwa. Była to publiczna 

manifestacja poparcia i sympatii dla monarchy i jego królestwa przez członków Świętego 

Kolegium. Po zakończeniu oficjalnej części misji, poseł rozpoczynał działalność 

dyplomatyczną, która polegała na spotkaniach z papieżem na audiencjach prywatnych oraz z 

kardynałami. Również przy tym czuwał nad nim jeden z zaprzyjaźnionych kardynałów, starając 

się dopomóc mu wypełnić cele powierzonej mu przez króla misji. Towarzyszyli oni posłowi 

przy negocjacjach z papieżem, a także służyli przy tym radą, a na koniec informowali władcę 

o przebiegu całej misji. 

Owymi opiekunami posłów obediencyjnych, którzy od samego wjazdu do miasta czuwali nad 

ich odpowiednią reprezentację, a także dopomagali im w wypełnieniu celów misji – byli 

kardynałowie protektorzy Polski. Ich całościowa opieka nad wysłannikami polskiego króla w 

Rzymie stanowi w skali mikro metaforę kompleksowej roli jaką protektorzy odgrywali w 

relacjach Polski ze Stolicą Apostolską w XVI wieku.  

*** 

Zainteresowanie polskim protektoratem zrodziło się u autora przy okazji badań nad dziejami 

Kościoła i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie. Ten obiekt był tematem pracy magisterskiej 

obronionej w 2017 roku. Już wówczas dostrzegłem, że wyjątkowo mało uwagi rodzima 
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historiografia poświęciła zagadnieniu kardynałów protektorów Polski. W 2018 roku profesor 

Forycki zgodził się zostać promotorem pracy doktorskiej na ten temat, a rok później udało się 

uzyskać grant Preludium 13 z funduszów Narodowego Centrum Nauki na jej realizację.  

Kwerendy archiwalne prowadzono w latach 2018-2021. W polskich archiwach w Warszawie i 

Krakowie, a także w Archiwum Apostolskim na Watykanie, Bibliotece Watykańskiej 

przeprowadzono podczas pobytu w Rzymie w ramach wymiany studenckiej Erazmus w latach 

2018-2019. Uzupełniły je wyjazd do Archiwów we Florencji i Bolonii.  Część dokumentacji 

udostępniono autorowi w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie. 

W tym miejscu chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim, którzy w długim czasie 

pisanie tej pracy okazali mi swą życzliwość. W szczególności mojemu promotorowi 

profesorowi Maciejowi Foryckiemu, całemu Instytutowi Historii Nowożytnej UAM, a także 

wszystkim innym badaczom, z którzy mieli swój wkład w tej pracy. Wyrazy podziękowania 

składam najbliższej rodzinie: rodzicom i rodzeństwu, teściom, a w szczególności żonie 

Agnieszce. 
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Stan badań 

Zagadnienie protektoratu Polski (podobnie jak innych krajów oprócz Anglii) nie było dotąd ani 

omawiane, ani nawet wzmiankowane; do tego stopnia, że historiografia polska w ogóle nie wie 

o istnieniu podobnej instytucji. W ten sposób Henryk Damian Wojtyska w 1977 roku 

podsumował stan badań nad interesującym nas tematem1. Hieronim Fokciński w artykule 

recenzującym pracę Wojtyski wskazywał dodatkowo dwie publikacje na temat niemieckich 

kardynałów protektorów, lecz potwierdził również, że w polskiej historiografii temat nie 

doczekał się szerszego omówienia2. Protektorat polski w ogóle nie został dostrzeżony przez 

historyków kościoła3, a w minimalnym stopniu przez historyków dyplomacji4. O tym, że urząd 

ten nie zaistniał w świadomości badaczy świadczy, że odnotowano go w encyklopedii 

Podręcznej encyklopedii kościelnej (t. 33/34), a Gloger w Encyklopedia staropolskiej, 

poświęcił mu dwa zdania5. 

Za prekursora badań nad protektoratem narodowym uznać należy przedwojennego 

austriackiego historyka Josefa Wodkę, którego dzieło: Zur Geschichte der nationalen Protektorat 

der Kardinale ad der romischen Kurie6, stanowi pierwszą próbę kompleksowego omówienia 

tematu. Za jego przykładem poszli kolejni naukowcy badając protektoraty państw7, działalność 

poszczególnych kardynałów8. 

 
1 H.D. Wojtyska, Papiestwo – Polska 1548-1563. Dyplomacja, Lublin 1977, s. 5. 
2 H. Fokciński, Udział kardynała protektora w nadawaniu wyższych godności kościelnych w Kurii Rzymskiej w 

XVI wieku – kilka uwag na marginesie książki H.D. Wojtyski, Papiestwo-Polska 1548-1563, „Informationes”, 

1980, s. 55-71. 
3 B. Kumor, Historia Kościoła w Polsce, t. I, cz. 2, red. B. Kumor, Poznań-Warszawa 1974; Kościół w Polsce, t. 

1-2, red. Kłoczowski, Kraków 1966-1969. 
4 Historia Dyplomacji Polskiej, t. I, red. G. Labuda, s, 750. Autor wymienia jedynie wszystkich protektorów od 

XVI do XVIII wieku; Polska służba dyplomatyczna XVI-XVIII wieku. Studia, red. Z. Wojcik, Warszawa 1966.  
5 Encyklopedia staropolska, red. Z. Gloger, t. IV, s. 130. Jeżeli król upoważnił którego z kardynałów przy stolicy 

apostolskiej do załatwiania spraw polskich, ten nazywany był Protector Poloniae. Obowiązek ten ustawał ze 

śmiercią lub wywyższeniem protektora na papieża.  
6 J. Wodka, Zur Geschichte der nationalen Protektorat der Kardinale ad der romischen Kurie, Innsbruck-

Leipzig 1938; J. Wodka, Deutschordensprotektorat und Protektorat deutscher Nation, „Zeitschrift der Savigny-

Stiftung für Rechtsgeschichte”: Kanonistische Abteilung, vol. 34, s. 318-325 
7 W.E. Wilkie, The Cardinal Protectors of England. Rome and the Tudors before the Reformation, Cambridge 

1974; P. Tusor, I cardinali della corona ed i protettori del regno d’Ungheria (o degli stati asburgici) tra Quattro 

e Seicento, Gli “angeli custodi” delle monarchie: I cardinali protettori delle nazioni,. red. Matteo Sanfilippo, 

Péter Tusor, Viterbo 2018, 251-276; O. Poncet, The Cardinal-Protectors of the Crowns in the Roman Curia 

During the First Half of the Seventeenth Century: The Case of France, Court and politics in papal Rome, red. G. 

Signorotto, M. A. Visceglia, Cambridge 2002. 
8 M. Cotta-Schonberg, Cardinal Enea Silvio Piccolomini and the Development of Cardinal Protectors of 

Nations, „Fund og Forskning”, 51, 2012, s. 49-76; B. Marceau, Le molteplici funzioni di Jean Balue, cardinale 

protettore della Francia e dei cistercensi, Gli “angeli custodi” delle monarchie: I cardinali protettori delle 

nazioni,. red. Matteo Sanfilippo, Péter Tusor, Viterbo 2018, s. 99-115; B. Marceau, Cardinal Protectors and 

National Interests, w: A Companion to the Early Modern Cardinal, ed. by M. Hollingsworth, M. Pattenden, A. 

Witte, Leiden 2020, s. 198–211. 
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W polskiej historiografii oprócz krótkich wzmianek w różnych opracowaniach protektorzy 

doczekali się szerszego omówienia przez H.D. Wojtyskę, który skupił się w nim na lata 1548-

639. Sporo informacji na temat obrońców Polskich spraw dostarcza również opracowanie 

tematu poselstw obediencyjnych przygotowane przez Mariana Banaszaka10. Natomiast 

działalność konsystorialna protektorów została omówiona przez Hieronima Fokcińskiego11. 

Oprócz tego jedynie kilku kardynałów stało się tematem artykułów12. 

Źródła 

Podstawę źródeł watykańskich wykorzystanych w pracy stanowi dokumentacja powstała w 

związku z działalnością konsystorzy papieskich, która tworzy zbiór zwany Archiwum 

Konsystorialnym (Archivio Consistoriale)13. Na ich podstawie dysponujemy niemal pełnym 

zbiorem protokołów z posiedzeń konsystorialnych dla interesującego nas okresu 1503-1589. 

Dokumentacja zgromadzona została w trzech seriach: Acta Cameriarii, Acta Vicecancellarii 

oraz Acta Miscelanea. Należy zaznaczyć, że ze względu na potrzeby kardynalskich kancelarii 

akta były często kopiowane, więc posiadamy niekiedy kilka wersji protokołów z jednego 

okresu. Acta Camerara i Vececancellaria podają bardzo zbliżone informacje, choć różnią się 

 
9 H.D. Wojtyska, Papiestwo – Polska 1548-1563. Dyplomacja, Lublin 1977, s. 241-300.  
10 M. Banaszak, Z dziejów dyplomacji watykańskiej. Poselstwa obediencyjne w latach 1534-1605, cz. I-II, 

Warszawa 1975. 
11 H. Fokciński, Udział kardynała protektora w nadawaniu wyższych godności kościelnych w Kurii Rzymskiej w 

XVI wieku – kilka uwag na marginesie książki H.D. Wojtyski, Papiestwo-Polska 1548-1563, „Informationes”, 

1980, s. s. 55-71; Idem, Le relazioni consistoriali nal Cinquecento, Archivum Historiae Pontificiae, 18, 1980, s. 

211-263; idem, Procesy informacyjne w kurii rzymskiej przed nadaniem wyższych godności kościelnych do 

początku XVI wieku, „Informationes”, nr 1, 1976, s. 74-86; Idem, Wprowadzenie czynności zapowiadania i 

pisemnej informacji w procedurze nadawania beneficjów na konsystorzach papieskich w XVI wieku, 

„Informationes”, nr 4, 1989, s. 5-53; idem, Propozycje konsystorialne w XVI wieku, Rzym 1994; idem, 

Conferimento dei benefici ecclesiastici maggiori nella curia romana fino alla fondazione della congregazione 

consistoriale, „Rivista di Storia della Chiesa in Italia”, XXVX, nr 2, Roma 1981, s. 334-354.  
12 J. Drabina, Kardynał protektor Polski w czasach Władysława Jagiełły, „Kwartalnik Historyczny”, R. 89, 1982, 

nr 4, s. s. 665-672; idem, Kontakty Wrocławia z legatem papieskim kardynałem Pietrem Isvali, w pierwszych latach 

XVI wieku, „Studia Historyczne”, R. XXI, z. 4, (83), 1978, s. 529-543; M. Hirsch, Z dziejów kontaktów 

dyplomatycznych między Polską a papiestwem na przełomie XV i XVI w. – pierwszy kardynał-protektor Polski, 

„Koło Historii”, nr 18, 2016, s. 46-48; K.R. Prokop, Od kiedy kardynał Pietro Isvalies był protektorem Polski w 

Kurii Rzymskiej?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, z. 126, 1999, s. 89-99; 

J. Smołucha, Działalność Achilessa de Grassisa jako kardynała protektora Polski przy Stolicy Apostolskiej 

w latach 1511–1523, „Nasza Przeszłość”, t. 87, 1997, s. 147–165; idem, Misja legata Achillesa de Grassisa do 

państw jagiellońskich w roku 1510, „Studia Historyczne”, R. XXXVII, z. 147, 1994, s. 461-476; M. Hirsch, 

Działalność Antonio Pucciego jako kardynała protektora Polski w świetle dziennika podróży do Włoch 1540-1541 

Jana z Ocieszyna Ocieskiego, „Nasza Przeszłość”, tom 129, 2018, s. 39-65; I. Fosi, Il cardinale Virginio Orsini e 

la ‘protezione’ del regno di Polonia (1650-1676): note e documenti dall’Archivio Orsini, Per Rita Tolomeo, scritti 

di amici sulla Dalmazia e l’Europa centro-orientale a cura di E. Capuzzo, B. Crevato-Selvaggi, F. Guida, 2014 s. 

230-244; M. Stachowiak, Działalność Cosmo de Torresa na urzędzie kardynała protektora Polski przy Stolicy 

Apostolskiej w latach 1623-1631, „Słupskie Studia Historyczne”, nr 10, 2003, s. 31-52; J. Pietrzak, Nuncjusz 

Cosmas de Torres w Polsce (1621-1622), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 1975, z. 2, s. 243-253. 
13 L. Pasztor, Guida delie fonti per la storia dell’America Latina negli archivi della Santa Sede e negli archivi 

ecclesiastici d’Italia, Città del Vaticano 1970, s. 131-144. 
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między sobą istotnymi detalami. Warto wspomnieć, że ukazało się drukowane opracowanie 

polskich spraw przedstawianych na konsystorzach wykonane przez Józefa Korzeniowskiego 

Analecta Romana quae historiam Poloniae saec, XVI illustrant ex archivis et bibliothecis 

excerpta, Kraków 1894, lecz wobec dzisiejszego stanu badań kompendium często zawiera braki 

i nie wytrzymuje krytyki. 

Archiwum Konsystorialne stanowi wyjątkowe źródło działalności całej kurii rzymskiej oraz 

biurokracji w niej panującej. Do najczęściej odnotowywanych spraw należą nadania 

beneficjów, które referowali kardynałowie protektorzy. Warto odnotować, że sposób 

sporządzania protokołów przez sekretarzy na przestrzeni wieków był  zróżnicowany. W aktach 

z XV wieku i pierwszej połowy XVI wieku były bardzo lapidarne. Odnotowywano jedynie fakt 

nadania beneficjum na danym konsystorzu bez podawania, który z kardynałów był relatorem 

konsystorialnym. Z czasem jednak, pod wpływem reform Kościoła protokoły podają coraz 

więcej informacji.        

Drugą bardzo cenną część źródeł do działań protektorów w ramach ich aktywności 

konsystorialnych stanowią prywatne diariusze kardynałów. Purpuraci na własny użytek 

opisywali w nich przebieg narad i dyskusji na konsystorzach. W przeciwieństwie do akt 

konsystorialnych pamiętniki zawierają wiele interesujących szczegółów na temat samego 

procesu i działalności kardynałów protektorów. Najwcześniejszy diariusz kardynała Alfonso 

Carafy, który obejmuje lata 1561-156214. Kolejny zapisywany w lata 1563-1565 prowadzony 

był na życzenie Francesco Gambary15. Cenne źródło stanowi również dokumentacja Antonio 

Carafy prowadzona w latach 1568-158416. Jednak najbogatszy i najpełniejszy zbiór to dziennik 

kardynała Giulio Antonio Santoro, w którym odnotowano wydarzenia z lat 1570-159917.  

Oprócz tego w archiwach watykańskich wykorzystano źródła z innych zespołów. Jak zbiór 

dokumentów Camera Apostolica, Diversa Cameralia zgromadzonych w podzespołach: 

Armadium: 41, 42, 43, 44, 65, a także korespondencji do władców zgormadzonej w zbiorze 

Lettere dei Principi, Nunziatura di Polonia oraz Carte Farnesiane18. 

Ważną część źródeł wykorzystanych w pracy stanowią rękopisy zgromadzone w Bibliotece 

Watykańskiej, w zbiorze zwanym Diaria Caeremonialia, znajdujący się w dziale kodeksów 

 
14 AAV, ACM, vol. 63, f. 2-18v 
15 AAV, ACM, vol. 11; vol. 20, f. 155-324; vol. 34, f. 152-304v. 310-411v; BAV, Codex Vaticanus Latinus 706. 
16 AAV, ACM, vol. 63, f. 19; vol. 35, f. 119-160, f. 267-290. 
17 AAV, ACM, vol. 45-53. 
18 Indice dei Fondi e relativi mezzi di descrizione e di ricerca dell'Archivio Apostolico Vaticano Vaticano 2021. 
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łacińskich (Codex Vaticanus Latinus). Stanowią one diariusze spisywane przez papieskich 

ceremoniarzy, w których opisywane były uroczystości z udziałem papieży: publiczne 

konsystorze, audiencje, msze itp. Stanowią one doskonałe źródło do działalności kardynałów 

protektorów, jako opiekunów polskich poselstw przybywających do Rzymu.    

Z archiwaliów krajowych wykorzystano przede wszystkim zbiory Archiwum Głównego Akt 

Dawnych w Warszawie. Źródłem do dziejów polskiego protektoratu były głównie zbiory 

Metryki Koronnej, a w szczególności Księgi Poselstw (Libri Legationum), które zawierają 

wpisy dokumentów korespondencji dyplomatycznej dotyczących polityki zagranicznej 

państwa. Zawiera się wśród nich wiele dokumentów adresowanych bezpośrednio do 

kardynałów protektorów, a także papieża i innych polskich dyplomatów w Rzymie w całym 

interesującym nas okresie. W mniejszym stopniu skorzystano również z zasobów Księgi 

Wpisów (Libri Inscriptionum) Metryki Koronnej. 

Polską kwerendę archiwalną uzupełniły archiwa krakowskie: Biblioteka Książąt Czartoryskich 

(Muzeum Narodowe w Krakowie) oraz zbiory Biblioteki Jagiellońskiej. Podwawelskie źródła 

pozwoliły dopełnić w jakimś stopniu bogatą korespondencję prowadzoną pomiędzy S. 

Hozjuszem, M. Kromerem oraz innymi polskimi dyplomatami, a licznymi kardynałami 

kurialnymi w drugiej połowie XVI wieku.   

Geneza protektoratu narodowego19 

Do dziś nie ma zgody wśród badaczy na temat genezy protektoratu narodowego w Kolegium 

Kardynałów. Część badaczy zajmujących się protektoratem narodowym, za Giacomo Piattim20 

podaje, że wywodzi się on bezpośrednio z podobnego urzędu tzw. protektorów zakonów21. 

Protagonista badań nad tym tematem, Joseph Wodka, podaje przykład zakonów rycerskich, 

jako ogniwo łączące protektorat zakonów z narodowym22. Inaczej rzecz widział natomiast 

 
19 M. Hirsch, Kardynałowie promotorzy, koronni i relatorzy – o początkach polskiego protektoratu narodowego 

w Kolegium Kardynałów na tle europejskim, „Sztuka Roztropności. Dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec 

Rzeczypospolitej, Europy i świata w epoce nowożytnej i XX wieku, zbiór studiów”, Kraków 2020. 
20 G. Piatti, De Cardinalibus dignitate et officio, Roma 1602, s. 228-236.  
21 Urząd ten powstał w 1223 roku, gdy święty Franciszek wydał bullę (Rogola Bullata), która ustalała zasady 

funkcjonowania Zakonu Franciszkanów. W ostatnim jej punkcie święty nakazuje każdorazowo władzom zakonu, 

aby papież wyznaczył wśród swoich kardynałów protektora i korektora ich wspólnoty (protettore e correttore di 

questa fraternità), O. Poncet, The Cardinal-Protectors of the Crowns in the Roman Curia During the First Half of 

teh Seventeenth Century: The Case of France, „Court and politics in papal Rome”, red. G. Signorotto, M.A. 

Visceglia, Cambridge 2002, s. 158-160. 
22 J. Wodka, Deutschordensprotektorat und Protektorat deutscher Nation, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 

Rechtsgeschichte”: Kanonistische Abteilung, vol. 34, s. 318-325; J. Wodka, Zur Geschichte der nationalen 

Protektorat der Kardinale ad der romischen Kurie, Innsbruck-Leipzig 1938, s. 30. Za nim podtrzymuje tą tezę: 

A.A. Strand, Breslaus Kardinalprotektor an der römischen Kurie, vernehmlich im 16. Jahrhundert, „Archiv für 
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Johann Vincke, który uważał, iż protektora narodowy zrodził się bezpośrednio z funkcji 

prokuratorów kurialnych23. Według H.D. Wojtyski nic nie stoi na przeszkodzie, aby uznać, że 

protektorat narodowy narodził się z obu tych instytucji razem. Zdaniem polskiego badacza 

forma zewnętrzna i organizacja przypominała protektorat zakonny, natomiast zakres zadań 

zbliżony był do obowiązków, jakie wypełniać mieli prokuratorzy kurialni. Oprócz tego Wodka 

i Wojtyska dostrzegli, że już w XIV wieku przy papieżu funkcjonowali kardynałowie 

spełniający podobne funkcje do protektorów, zwani promotores regni24. Wydaje się, że na 

problem należy spojrzeć inaczej.  

U podstaw protektoratu narodowego w Kolegium Kardynałów leżała potrzeba władców 

europejskich posiadania własnej reprezentacji w tym gremium. Dlatego na genezę tego urzędu 

należy spojrzeć przez pryzmat narzędzi jakie posiadali monarchowie europejscy, aby wywierać 

wpływy na członków Świętego Kolegium i ingerować w sprawy tego grona. Należy podkreślić, 

że kardynałowie protektorzy narodów spełniali podwójną rolę. Jako część aparatu 

administracyjnego Stolicy Apostolskiej pełnili funkcję tzw. relatorów konsystorialnych, to 

znaczy, że na tajnych konsystorzach przedstawiali kandydatów wyznaczonych przez 

monarchów na wskazane przez nich beneficjum, do zatwierdzenia przez papieża. Z drugiej 

strony, protektorzy narodowi mieli zadania podobne do dyplomatów obcych państw: 

reprezentowali swych mocodawców na papieskim dworze, byli ich informatorami oraz 

prowadzili negocjacje w ich imieniu25. Podwójna rola kardynałów protektorów stanowi klucz 

do zrozumienia tego urzędu. Dopiero w wyniku połączenia tych dwóch funkcji przy aprobacie 

papieży mógł się narodzić protektorat narodowy. Zrozumieć i docenić kompleksową rolę 

poszczególnych kardynałów protektorów można jedynie przez przyjrzenie się tym dwóm 

aspektom ich funkcjonowania.   

Miejsce protektorów w organizacji polskiej służby dyplomatycznej w Rzymie  

Aby zrozumieć doniosłą rolę kardynałów protektorów w relacjach polityczno-

dyplomatycznych Polski ze Stolicą Apostolską należy przyjrzeć się organizacja polityki 

zagranicznej Polski i papiestwa. Nad Wisłą w ciągu całego XVI wieku zasadniczo wszystkie 

 
schlesische Kirchengeschichte”, vol. 29, 1971, s. 90-106; H.D. Wojtyska, Papiestwo-Polska 1548-1563, Lublin 

1977, s. 241. 
23 J. Vincke, recenzja pracy J. Wodka, Zur Geschichte…, s. 516-520. Prokuratorzy kurialni byli to urzędnicy 

niższej rangi pilnujący interesów królów i książąt w XIV i XV wieku w kurii awiniońskiej, a później w rzymskiej. 

Badacz potwierdza swą tezę przykładami wycofywania prokuratorów kurialnych, gdy pojawiał się w danym 

państwie kardynał protektor. 
24 J. Wodka, Zur Geschichte…, s. 29; H.D. Wojtyska, Papiestwo-Polska…, s. 241.  
25 B. Marceau, Cardinal Protectors and National Interests, „A Companion to the Early Modern Cardinal” red. 

M. Hollingsworth, M. Pattenden, A. Witte, (Brill 2020), s. 198-211. 
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decyzję natury dyplomatycznej należały do królów, których kompetencje ograniczane były 

przez rosnącą rolę parlamentu – sejmu i senatu. Natomiast, kierownictwo polskiej dyplomacji 

spoczywało w rękach kancelarii królewskiej, która kierowana była przez kanclerzy, 

podkanclerzych oraz pierwszego sekretarza. Warto podkreślić w tym miejscu siłę 

oddziaływanie polskiego episkopatu na politykę zagraniczną państwa. 

Z drugiej strony, papież jako władca absolutny i najwyższy autorytet duchowy sam podejmował 

wszystkie decyzje polityczne dotyczycące polityki zagranicznej Stolicy Apostolskiej, w czym 

jedynie posiłkował się opinią Kolegium Kardynałów. W pierwszej połowie XVI wieku 

Kierownictwo papieskiej dyplomacji należało do kancelarii apostolskiej pod przewodnictwem 

kardynał wicekanclerza kościoła. Później kompetencje tego urzędu przejął sekretariat stanu, 

pod kierownictwem kardynała sekretarza stanu, którym nominowany był zazwyczaj jeden z 

papieskich nepotów. 

W XVI wieku Polska nie utrzymywała stałej, nieprzerwanej reprezentacji dyplomatycznej przy 

Stolicy Apostolskiej. Doraźne sprawy załatwiano nad Tybrem przez krótkotrwałe poselstwa 

wysyłane przez królów oraz stale przebywających w Rzymie prokuratorów kurialnych, którzy 

trzymali pieczę nad sprawami administracji kościelnej. Swych prokuratorów posiadali nie tylko 

władcy, ale również poszczególne kapituły, zakony, synody, a nawet biskupi. Oprócz tego do 

Wiecznego Miasta przybywali również z konkretnymi zadaniami agenci królewscy, którzy 

mieli charakter pełnomocników w sprawach mniejszej wagi oraz informatorów. W pierwszej 

połowie XVI wieku rola agenta powiązana została z godności penitencjarza mniejszego do 

języków słowiańskich przy Bazylice św. Piotra. Wśród funkcji kurialnych znalazł się również 

tzw. adwokata kurialnego królestwa Polskiego, którego rola zbliżona była do prokuratora. 

Wśród mnogości nomenklatur, (orator, agentus, servitores, nuntius, legatus, ambasiatore, itd), 

a także niezbyt określonego zakresu obowiązków, czasem trudno ustalić, czy podróżujący do 

Rzymu Polak był właściwym posłem królewskim, agentem, prokuratorem, czy zmierzał tam w 

innym, prywatnym celu26. Bez względu na to, głównym opiekunem polskich przybyszów nad 

Tybrem był kardynał protektor, który dbał o ich godną reprezentację w stolicy katolicyzmu oraz 

był przewodnikiem w meandrach kurialnych spraw.  

Podobny, zadaniowy charakter miała papieska służba dyplomatyczna w Polsce. Oprócz stałych 

kolektorów świętopietrza, którzy od czasów średniowiecza przybywali do kraju w sprawach 

finansowych, Stolica Apostolska od początku XVI wieku nie utrzymywał stałych 

 
26 H.D. Wojtyska, Papiestwo…, s. 301-303. 
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przedstawicieli nad Wisłą. Papieska dyplomacja wysyłała do królów polski legatów (legatus 

missus, legatus ad latere, orator) w konkretnych sprawach27. Dopiero od lat dwudziestych XVI 

wieku pod wpływem docierających do Rzymu sygnałów o pogarszającej się sytuacji religijnej 

zwiększała się częstotliwość wysyłania nuncjuszy do Polski28. 

*** 

Jak już wspomniano drugim skrzydłem działalności protektorów były sprawy administracyjno-

kościelne i religijne. Do tych pierwszych zaliczały się nominacje i prośby o prowizję dotyczące 

beneficjów oraz spory o ich obsadzenie, a także supliki o odpusty, dyspensy i jubileusze oraz 

konkordaty między królestwem a Stolicą Apostolską. Oprócz tego do tej grupy zadań zaliczyć 

należy próby anulowania opłat, jak annaty i świętopietrze. Inną kwestię stanowiły sprawy 

czysto religijne, jak upomnienia polskiego władcy źle prowadzących się duchownych i 

zakonników, próby wyniesienia na ołtarze polskich świętych oraz walka z 

rozpowszechniającym się w Polsce protestantyzmem. 

 

Podobnie jak w kwestiach dyplomatycznych to władca był głównym decydentem w sprawach 

administracji Kościelnej w swym królestwie. Od XIII wieku biskupom Rzymu przysługiwało 

prawo obsadzania wszystkich beneficjów w Kościele, lecz w czasach schizmy papieże chcąc 

uzyskać poparcie władców świeckich, zrzekli się, na rzecz monarchów, części swych 

prerogatyw. Od początku XV wieku upowszechnił się zwyczaj wskazywania przez 

europejskich władców swych kandydatów na biskupów, którzy przedstawiani byli papieżowi 

na konsystorzach kardynalskich. Na spotkaniach Świętego Kolegium z papieżem tzw. 

kardynałowie relatorzy prezentowali kandydatów wyznaczonych przez władcę, lub kapitułę 

katedralną na dane beneficjum29. Zadaniem relatorów było przypilnowanie, aby wola 

monarchów, co do nominowanych przez nich kandydatów, została spełniona przez 

zatwierdzenie ich wyboru przez papieża. Rola kardynałów występujących na konsystorzach w 

imieniu władców systematycznie wzrastała w XV wraz z umacnianiem się i rozwojem 

instytucji rządowych nowożytnych państw narodowych oraz wzrostem władzy monarchów, 

gdyż w większości tych państw biskupi wchodzili w skład rady królewskiej, czy senatu30. 

Warto podkreślić, że kardynałowie relatorzy mieli w tym czasie rzeczywisty współudział w 

 
27 Ibidem, s. 29-33. 
28 Ibdiem, s. 35-53 
29 H. Fokciński, Procesy informacyjne w kurii przed nadaniem wyższych beneficjów kościelnych do początków XVI 

wieku, „Informationes”, nr 1, 1976, s. 74-85; H. FOKCIŃSKI, Le relazioni concistoriali nel cinquecento, 

„Archivum Historiae Pontificiae”, nr 18, 1980, s. 211-262. 
30 L. Kolankowski, Sprawy polskie przed Stolicą apostolską w okresie rewolucji religijnej w Niemczech, 

„Kwartalnik Historyczny”, R. 22, 1908, s. 331. 
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podejmowaniu decyzji o prowizjach na beneficja. Zakres ich obowiązków obejmował 

przeprowadzenie tzw. procesu informacyjnego. To znaczy, czynności zbierania informacji, na 

temat kandydata oraz samego beneficjum. Relator zobowiązany był do skonsultowania 

przesłanych do kurii dokumentów na temat przyszłego biskupa oraz przeprowadzeniu wywiadu 

na jego temat. Z czasem zmieniały się wymagania w sprawie procesów informacyjnych. Pod 

wpływem soboru trydenckiego zwiększała się kontrola kandydatów na beneficja. Sprawę 

nominacji na niższe beneficja tzw. kapłańskie (sacerdotia), od czasu Leona X regulowało 

prawo tzw. alternativum sex mensium. Pozwalało ono biskupom na swobodne dysponowanie 

beneficjami kapłańskimi, które zawakowały w miesiącach parzystych, a pozostałe sześć 

miesięcy pozostawało w gestii papieża. Warto podkreślić, że w sprawach kościelnych nie tylko 

władca miał prawo zwracać się do Rzymu, ale także członkowie episkopatu, kapituły i inni 

duchowni.  

Protektorat narodowy w wyjątkowy sposób łączył w sobie sprawy ogólnoeuropejskiej polityki 

z drobnymi, lokalnymi problemami polskiego Kościoła. Z jednej strony kardynał uwikłany był 

w wielką politykę, w której rozstrzygano najważniejsze kwestie rangi ogólnoeuropejskiej, jak 

papieskie próby wciągnięcia królestwa do krucjaty antytureckiej, rozstrzygnięcie sporu Polski 

z Zakonem Krzyżackim lub schizmatycką Moskwą, czy zatwierdzenie legitymacji elekcyjnego 

władcy do tronu Rzeczypospolitej. Protektorzy angażowani byli również w próby polskich 

władców dotyczące zwrotu tzw. sum neapolitańskich, czyli dziedzictwa królowej Izabeli, a 

później Bony, a także inne kwestie matrymonialne Jagiellonów. Z drugiej strony protektor 

wciągany był do lokalnych rozgrywek o wpływy w polskim Kościele. Kardynał bardzo często 

proszony był o poparcie w sprawie prowizji na biskupstwa, kanonikaty i inne prebendy, a także 

brał udział w rozstrzyganiu konfliktów o beneficja oraz oskarżeń o herezje członków polskiego 

Kościoła. Należy podkreślić jednak, że nie zawsze podział na sprawy polityczno-

dyplomatyczny oraz kościelno-administracyjne, czy religijne był jasno ustalony.  

Cel i układ pracy  

Celem pracy jest syntetyczne przedstawienie polskiego protektoratu w XVI wieku. W pierwszej 

kolejności tekst ma za zadanie uporządkować faktografię i wiadomości biograficznej na temat 

pierwszych kardynałów na tym urzędzie, a także omówić genezę polskiego protektoratu 

narodowego w Kolegium Kardynałów. Praca stara się ustalić sposób funkcjonowania oraz 

mechanizmy współpracy kardynałów protektorów z polską dyplomacją.  

W pierwszej kolejności postara się udzielić odpowiedzi, jakie kryteria kierowały polskimi 

władcami przy wyborze polskich protektorów. Na ile monarchowie samodzielnie podejmowali 
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tą decyzję, a na ile ingerowały w nią inne czynniki polityczne, jak senat czy papież. Niektórzy 

polscy królowie preferowali na tym stanowisku byłych legatów apostolskich znanych im z 

polskiego dworu, a inni wybierali najbardziej wpływowych papieskich nepotów. Wreszcie 

jakie były relacje między kardynałem protektorem, a wiceprotektorem. Na ile jego zastępca 

miał autonomię, a na ile w ich powoływanie zaangażowani byli władcy z nad Wisły.   

Celem pracy jest również określenie roli jaką protektorzy odgrywali w całej polityce polskich 

władców względem Stolicy Apostolskiej. Czy byli jedynymi kardynałami, z którymi 

kontaktowali się monarchowie? Czy królowie opłacali również innych purpuratów z otoczenia 

papieża? Z kim protektorzy współpracowali w Rzymie przy realizacji polityki polskich 

władców?  Tekst stara się ustalić również zakres obowiązków kardynałów protektorów. Praca 

ma również wskazać, jak w ciągu XVI wieku zmieniały się kompetencje protektorów i sprawy 

im zlecane. Wiąże się to z opisaniem sieci kontaktów, zależności i wpływów dworu papieskiego 

i polskiego, w które wplątani byli protektorzy.  

Bardzo ważną kwestią była także sprawa lojalności kardynałów. Purpuraci często pochodzili z 

małych państw półwyspu apenińskiego, poza tym jako najwyżsi urzędnicy Kościoła 

zobowiązani byli do posłuszeństwa papieżowi, a do tego często sprawowali protektorat kilku 

państw. Pytanie zatem, po czyjej stronie protektor opowiedziałby się w wypadku konfliktu 

interesów polskiego władcy z jego ojczyzną, państwem którego bronił, lub samym 

papiestwem? Innym bardzo ważnym problemem jest kwestia finansowania kardynałów 

protektorów w latach 1503-1589. Nieznana jest forma ich wynagrodzenia, czy była to regularna 

pensja ze skarbca królewskiego, nadanie beneficjum kościelnego, czy po prostu sporadyczne 

podarki? 

Warto przyjrzeć się również w jaki sposób protektorzy opiekowali się Polakami na stałe 

przebywającymi nad Tybrem. Czy brali jako domowników studentów z Polski? W jaki sposób 

w zależności od rangi poselstwa i posła zmieniała się ich postawa przy podejmowaniu 

dyplomatów oraz czy udostępnianie, lub goszczenie polskich dyplomatów były ich 

obowiązkiem, czy jedynie przejawem dobrej woli? 

*** 

Tekst podzielony został na dwie zasadnicze części: pierwsza, obejmuje początki 

funkcjonowania polskiego protektoratu w czasie działalności czterech pierwszych kardynałów 

(1503-1544). Datę graniczną stanowi rok 1544, gdy kardynałem protektorem polski został 

Alessandro Farnese. Za czasów jego protektoratu upowszechnił się zwyczaj powoływania tzw. 
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wiceprotektorów, którzy zastępowali go w pełnieniu służby na rzecz polskich władców. W 

ciągu ponad 40 lat było ich pięciu. Działalność każdego z nich omówiona został w osobnym 

rozdziale. Układ treści w rozdziałach odpowiada problemowemu podziałowi obowiązków 

protektorów. W pierwszej kolejności omówiona została działalność polityczno-dyplomatyczna, 

a dopiero później aktywność kościelno-administracyjną, czyli beneficjalnej oraz spraw 

religijnych. Zakończenie każdego rozdziału stanowi syntetyczne podsumowanie działalność 

kardynała oraz ocena jego działalności.  
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ROZDZIAŁ 1, Okoliczności powołania pierwszego protektora Polski 

Rozdział otwierający stanowi szczegółową analizę stosunków dyplomatycznych Polski ze 

Stolicą Apostolską na przełomie XV i XVI wieku, która ma na celu ustalenie pierwszego 

kardynała protektora Polski. Jego powołanie leżało w gestii króla, więc inicjatywa zatrudnienia 

jednego z purpuratów musiała wyjść z doraźnej potrzeby polskiego władcy. Należy zatem 

prześledzić, którzy członkowie Świętego Kolegium szczególnie sprzyjali władcom z nad Wisły 

oraz zajmowali się polskimi sprawami na tajnych konsystorzach. Gdy już uda się ustalić 

potencjalnego purpurata, który mógłby zostać pierwszym kardynałem protektorem Polski, 

spróbujemy ustalić okolicznościami jego powołania oraz potwierdzić to w źródłach. 

 Relacje ze Stolicą Apostolską za czasów Kazimierza Jagiellończyka (1447-1492) 

Stosunki papiestwa z panujący na polskim tronie od 1447 roku Kazimierzem Jagiellończykiem 

(1447-1492) układały się dość poprawnie. Polska dyplomacja wciąż  nie uzyskała akceptacji 

postanowień pokoju toruńskiego z 1466 roku. Niepokój Kazimierza wzbudzały również próby 

wciągnięcia Księstwa Moskiewskiego w strefę oddziaływania wpływów Stolicy Apostolskiej. 

Z drugiej strony monarchia Jagiellonów była dla papieża ważnym sojusznikiem w projektach 

krucjaty antytureckiej. Mimo to, papiestwo chętniej stawiało na największego rywala polskiego 

władcy króla węgierskiego Macieja Korwina, który powstrzymywał Osmanów na Bałkanach i 

odwracał ich uwagę od Italii31.  

W sprawach religijno-kościelnych relacje między polskimi władcami, a papieżami były 

poprawne. W 1460 roku Kazimierz Jagiellończyk otrzymał od Mikołaja V prawo nominacji 

wszystkich polskich biskupstw oprócz warmińskiego oraz dużą część niższych beneficjów32. 

Właśnie kwestia nominacji ordynariusza na Warmii była kością niezgody z papiestwem, a 

nawet doprowadziło do wybuchu konfliktu zbrojnego tzw. wojny popiej. Przyczynę sporu 

stanowiło nominacja przez polskiego władcę oraz papieża różnych kandydatów na stolicę 

warmińską. Paweł II zatwierdził urzędnika kancelarii papieskiej Mikołaja Tungena, natomiast 

Kazimierz Jagiellończyk widział na tej stolicy Wincentego Kiełbasę. W konflikt o obsadzenie 

tego urzędu wmieszał się Zakon Krzyżacki oraz król Węgier Maciej Korwin. Ostatecznie na 

mocy porozumienia z 15 lipca 1479 roku zawartego w Piotrkowie Trybunalskim nałożono na 

biskupa obowiązek składania przysięgi wierności polskiemu władcy. Zobowiązano także 

 
31 J. Smołucha, Papiestwo a Polska w latach 1484-1526. Kontakty na tle zagrożenia tureckiego, Kraków 1999, s. 

47-53. 
32 J. Brzeziński, O konkordatach Stolicy Apostolskiej z Polską w XVI wieku, Kraków 1893, s. 6-7; M. 

Osuchowska, Pierwsze polskie konkordaty (do czasów rozbiorów), „Studia Politologiczne”, vol 23, s. 146. 
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kapitułę warmińską, aby przy elekcji nowego biskupa wybierano „osobę miłą królowi”33. Mimo 

to, konflikt o obsadę stolicy warmińskiej powtarzał się przy każdej zmianie ordynariusza.  

Po śmierci Tungena Kazimierz Jagiellończyk pragnął oddać tę diecezję swemu synowi, 

królewiczowi Fryderykowi, lecz kapituła katedralna wybrała przebywającego w Rzymie 

Łukasza Watzenrode34. Wiosną 1489 roku polski władca wysłał w tej sprawie Jana Brandysa 

jako specjalnego posła. Innocenty VIII rozstrzygnięcie sporu powierzył byłemu nuncjuszowi w 

Cesarstwie, na Węgrzech i w Polsce wenecjaninowi kardynałowi Marco Barbo. W wyniku jego 

dochodzenia powstało memorandum, odczytane na jednym z konsystorzy w maju 1498 roku, 

które przedstawiało sytuację w diecezji warmińskiej w bardzo antypolski, stronniczy sposób,  

Dokument zdradzał piętno krzyżackiej propagandy, powstał pod dyktando agentów wielkiego 

mistrza, lecz wenecki kardynał całkowicie zbagatelizował roszczenia Jagiellona. Nie pomogły 

apelacje posłów, ani kolejne, coraz ostrzejsze listy króla. Ostatecznie na konsystorzu 18 maja 

1489 roku Watzenrode wbrew woli Kazimierza Jagiellończyka został konfirmowany przez 

papieża ordynariuszem warmińskim35.  

Sprawa ta pokazuje, jak duże znaczenie miały wpływy w Kurii na decyzje papieża. 

Wystarczyło, że polski interes godził w sprawy Zakonu Najświętszej Marii Panny, który w 

Kolegium Kardynałów posiadał swych agentów oraz kardynała protektora, a pozornie 

przychylni Kazimierzowi papieże odmawiali zatwierdzenia sprawy. Były to złote czasy dla 

kortezanów i łowców beneficjów, którzy przybywali do Rzymu i wbrew woli władców z nad 

Wisły bezpośrednio u papież zdobywali dla siebie dobra kościelne podlegające polskim 

monarchom. Obnażyło to braki, jakie w tej kwestii, miała do nadrobienia polska dyplomacja, a 

także ujawniło „nieszczelność” systemu nominacji na beneficja kapłańskie. 

W drugiej połowie XV wieku Polska oficjalnie nie utrzymywała stałego przedstawiciela 

dyplomatycznego przy Stolicy Apostolskiej. Doraźne sprawy załatwiano nad Tybrem przez 

krótkotrwałe poselstwa wysyłane przez króla oraz stale przebywających w Rzymie 

prokuratorów kurialnych, którzy trzymali pieczę nad sprawami administracji kościelnej. Ci 

ostatni rekrutowali się często spośród licznie w tym czasie przybywających nad Tybrem 

polskich studentów, którzy w centrum katolicyzmu znajdowali odpowiednie warunki dla 

 
33 K. Górski, Lata konfliktów dyplomatycznych 1466-1492, „Historia Dyplomacji Polskiej” [dalej: HDP], red. G. 

Labuda, Warszawa 1982, t. I, s. 493-495. 
34 K. Górski, Łukasz Watzenrode życie i działalność polityczna (1477-1512), 1937, s. 17-43.  
35 K. Eubei, Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi sive Summorum Pontificum, S. R. E. cardinalium, 

Ecclesiarum antistitum series, [dalej: HC], vol. 2, 1898, s. 263; vol. 3, s. 327; N. Nowakowska, Królewski 

Kardynał. Studium karieru Fryderyka Jagiellończyka (1468-1503), Kraków 2011, s. 140-141.  
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uzupełnienia wykształcenia, praktyki zawodowej w Kurii oraz dobrego startu w karierze 

kościelnej. Dla osiągnięcia tych celów Polacy starali się wkraść się w łaski papieskie oraz 

zdobyć zaufanie najbardziej wpływowych kardynałów. 

Wśród scholarów spotkać można było późniejszych duchownych najwyższej rangi oraz wiele 

prominentnych osobistości królewskiego dworu36. W latach 1467-1471 nad Tybrem przebywał 

Andrzej Róża Boryszewski, który dostał się na dwór papieża Pawła II (1464-1471), a dzięki 

znajomościom w kurii uzyskał dla siebie wiele godności i beneficjów37. W 1477 kanonik 

Dersław z Karnic zwrócił się do nepota papieskiego kardynała Marco Barbo z prośbą, aby objął 

on opieką wykładowcę krakowskiego uniwersytetu Macieja z Szydłowca oraz umieścił go na 

liście lektorów filozofii rzymskiej wszechnicy38. Warto wspomnieć również krakowianina 

Mikołaja Latowicza, który przebywając przez dwie dekady (1479-1499) nad Tybrem zyskał 

bardzo duże wpływy na papieskim dworze. Sykstus IV (1471-1484) uczynił go swym 

kapelanem domowym, a później – jako pierwszy z Polaków – otrzymał godność Penitencjarza 

Mniejszego języków słowiańskich. Mniej więcej w tym samym czasie karierę w Stolicy 

Apostolskiej robił Poznaniak Mikołaj Czepiel, który od 1475 do 14943 roku wyrobił sobie silną 

pozycję w kurii, dzięki której uzyskał wiele beneficjów oraz zdobywał łaski kolejnych 

kardynałów i papieży. Aleksander VI, jeszcze jako kardynał Borgia przyjął go na swój dwór39. 

Podobnie łaską hiszpańskiego papieża cieszył się Stanisław Borek z Krakowa. Na przełomie 

wieków jako dworzanin biskupa Rzymu był on jednym z głównych przedstawicieli Polski w 

kurii. Jakub Szucz przez ponad 30 lat był opiekunem Polaków nad Tybrem, aż do śmierci w 

1528 roku. Podobnie wielkie wpływy w Stolicy Apostolskie w tym czasie uzyskał kanonik 

warmiński Bernard Sculteti, który od roku 1478 przez ponad 40 lat przebywał w Wiecznym 

Mieście uzyskując szereg wysokich godności w kurii (notariusza roty, pokojowca papieskiego, 

akolity, protonotariusza). Kaszub z Lęborka w Rzymie należał do niemieckich konfraterni S. 

Spirito in Saxia oraz S. Maria dell’Anima, stąd cieszył się zaufaniem i wsparciem wielu 

kurialistów i kardynałów niemieckiego pochodzenia40. 

Jak wynika z powyższego kontakty wyrobione przez Polaków w Rzymie obejmowały swym 

zasięgiem najbardziej wpływowych członków Świętego Kolegium, a nawet samych papieży. 

W ostatnich dekadach XV wieku nie było zatem jednego kardynała, do którego za wolą króla 

 
36 H. Barycz, Polacy na studiach w Rzymie, „Archiwum Komisji do dziejów oświaty i szkolnictwa w Polsce, 

Akademia nauk umiejętności”, t. IV, Kraków 1938, s. 37. 
37F. Papeé, Boryszewski Andrzej Róża (ok. 1435-1510), „Polski Słownik Biograficzny”[dalej: PSB], t. 2 s. 359. 
38 H. Barycz, Polacy…, s. 44. 
39 H. Barycz, Czepiel Mikołaj (1453-1518), PSB, t. 4 s. 331. 
40 T. Borawska, H. Rietz, Z Kaszub do Wiecznego Miasta. Bernard Sculteti (ca 1450-1518) kurialista i przyjaciel 

Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, s. 72. 
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Polski zwracano w się w kwestiach politycznych, bądź beneficjalnych. Tłumaczy to zatem 

pluralizm kardynałów angażowanych jako relatorów konsystorialnych przy nominacjach 

polskich biskupów na przełomie XV i XVI wieku. Stanowi to również świadectwo 

różnorodności i rozległości wpływów Polaków przebywających nad Tybrem. 

 

 Pierwsi polscy relatorzy konsystorialni 

Warto podkreślić, że kardynałowie relatorzy mieli w tym czasie rzeczywisty współudział w 

podejmowaniu decyzji o prowizjach na beneficja. Zakres ich obowiązków obejmował 

przeprowadzenie tzw. procesu informacyjnego. To znaczy, czynności zbierania informacji, na 

temat kandydata oraz samego beneficjum. Relator zobowiązany był do skonsultowania 

przesłanych do kurii dokumentów na temat przyszłego biskupa oraz przeprowadzeniu wywiadu 

na jego temat. Zebrane informacje opracowywano w postaci krótkiej notatki tzw. relacji 

konsystorialnej. Przed 1431 rokiem daje się zauważyć sporadycznie ślady prowadzenia 

procesów informacyjnych. Najstarsza wzmianka dotyczące prowadzenia tej procedury 

pochodzi z 1475 roku41. Natomiast oryginalny egzemplarze relacji konsystorialnej zachował 

się z 1507 roku. Uznać należy, zgodnie ze zdaniem Fokcińskiego, że procedura prowadzenia 

procesów informacyjnych już w połowie XV wieku nie była powszechną praktyką42. Z czasem 

jednak zmieniały się kompetencje relatorów konsystorialnych. 

W latach 1490-1503 w aktach konsystorialnych odnotowano aż sześciu kardynałów. Wyróżnić 

można wśród nich dwie frakcje. Z jednej strony był to nepot Piusa II, długoletni przedstawiciel 

cesarstwa i Rzeszy niemieckiej kardynał Francesco Todischini-Piccolomini43, który aż 

sześciokrotnie występował w imieniu polskich władców. Wydaje się, że należy powiązać 

prokuratora Bernarda Scultetiego z prowizjami referowanymi przez tegoż kardynała. Natomiast 

do drugiej grupy należeli zaufani purpuraci i współpracownicy papieża Aleksandra VI: Juan 

 
41 H. Fokciński, Procesy informacyjne w Kurii Rzymskiej przed nadaniem wyższych beneficjów kościelnych do 

początków XVI wieku, „Informationes”, 1976, s. 74-85. 
42 H. Fokciński, Udział kardynała protektora w nadawaniu wyższych godności kościelnych w Kurii Rzymskiej w 

XVI wieku – kilka uwag na marginesie książki H.D. Wojtyski, Papiestwo-Polska 1548-1563, „Informationes”, 

1980, s. 58-60; Idem, Procesy informacyjne w Kurii Rzymskiej przed nadaniem wyższych beneficjów kościelnych  

do początków XVI wieku, „Informationes”, 1976, s. 74-85. 
43 Apostolskie Archiwum Watykańskie (dalej: AAV), Acta Consistorialia Miscellanea, (dalej:ACM), vol. II: f. 

33v (2 grudnia 1490, prowizja Jana Mikołaja Pudełko (Andruszewicza) na biskupstwo łuckie po śmierci 

Stanisława Stawskiego),  f. 39 (11 kwietnia 1492, prowizja Wojciecha Tabora na biskupstwo wileńskie po śmierci 

biskupa Andrzeja Goskowicza), f. 61 (29 IV 1493, prowizja Mikołaja Krajowskiego na biskupstwo przemyskie 

po śmierci Jana z Targowiska), f. 84v (26 V 1495, prowizja Bartłomieja Soloznickiego na biskupstwo kijowskie 

po śmierci biskupa Michała ze Lwowa), f. 142v (24 stycznia 1499, prowizja Mariana Luliasa na tytularnego 

biskupa Laodycei a zarazem biskupa pomocniczego krakowskiego), f. 214 (30 maja 1502, prowizja Alberta 

Radziwiłła na biskupstwo łuckie po śmierci Jana Pudełko). 
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López (3)44, Bernardino Lopez de Carvajal (1)45, Bartolomé Marti (1)46, Giovanni Antonio 

Sangiorgio (1)47 oraz Giovanni Battista Orsini (2)48. Wydaje się, że najbliższy dostęp do nich 

mieli polscy dworzanie Aleksandra VI, Mikołaj Czepiel i Stanisław Borek. 

 

W ostatnich latach panowania Kazimierza Jagiellończyka polska dyplomacja zdołała zdobyć 

„przyjaciela” w Świętym Kolegium w osobie kardynała Rodrigo Borgii49. Krewny papieża 

Kaliksta III, był długoletnim wicekanclerzem i dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Od 1483 

pełnił funkcję kardynała protektora zakonu krzyżackiego50, a także od 1487 roku działał przy 

papieżu w imieniu władców węgierskich. Najprawdopodobniej właśnie za pośrednictwem 

dworu w Budzie, gdzie od 1490 roku na tronie zasiadał najstarszy syn Kazimierza 

Jagiellończyka, Władysław II, udało się pozyskać sympatię wpływowego purpurata. 

Prawdopodobnie Borgia przez jakiś czas pełnił rolę informatora polskiego dworu. Świadczy o 

tym wypowiedz kanclerza koronnego Jakuba z Dębna do posłów stanów pruskich z 1489 roku 

dotycząca Łukasza Watzenrode, w której oświadczył on, że na podstawie wiadomości jakie 

uzyskał król od „znakomitych przyjaciół z Kolegium Kardynałów”, biskup warmiński 

początkowo był przeciwny układowi piotrkowskiemu z 1479 roku51. Sympatię kardynała 

Borgii dla królestwa znad Wisły potwierdza też fakt, że w marcu 1492 roku osobiście 

przyjmował polskiego posła w Rzymie52. 

 

 

 
44 AAV, ACM, vol. II, f. 108 (30 stycznia 1497, rezerwacja dla Stanisława Ciołka biskupstwa płockiego przy 

najbliższym wakacie), f. 132v-133 (4 lipca 1498, prowizja Macieja ze Starej Łomży na koadiutora biskupstwa 

chełmskiego), f. 137-137v (22 października 1498, prowizja Jana Lubrańskiego na biskupstwo poznańskie po 

śmierci Uriela Górki oraz prowizja na biskupstwo płockie Wincentego Przerębskiego opróżnione po przenosinach 

Lubrańskiego); zob. J. Korzeniowski, Analecta Romana quae historiam Poloniae saec, XVI illustrant ex archivis 

et bibliothecis excerpta, [dalej: Analecta Romana], Kraków 1894, s. 80.   
45 AAV, ACM, vol. 2, f. 118v-119. (20 września 1497) prowizja dominikanina Tomasza Batscha na biskupstwo 

serecka (Mołdawia) po śmierci Szymona Dobriolanusa; zob. Analecta Romana, s. 80. 
46 AAV, ACM, vol. II, f. 126v (5 marca 1498 prowizja Jana Lubrańskiego na biskupstwo płockie po śmierci Piotra 

z Chotkowa); zob. Analecta Romana, s. 80.   
47 AAV, ACM, vol. II, f. 232 (21 lipca 1503) prowizja Jana Konarskiego na biskupstwo krakowskie po śmierci 

kardynała Fryderyka Jagiellończyka). zob. Analecta Romana, s. 81. 
48 AAV, ACM, vol. II, f. 78 (20 X 1494, prowizja Krzesława Kurzwęckiego na biskupa włocławskiego po śmierci 

Piotra z Bnina Moszyńskiego): f. 183v-184 (1 luty 1501, prowizja Andrzeja Róży Boryszewskiego na 

administratora diecezji przemyskiej); zob. Analecta Romana, s. 80. 
49 K. Górski, 1466-1492: Lata konfliktów dyplomatycznych, HDP, t. I, s. 505-506. 
50 B. Schumacher, Studien zur Geschichte der Deutschordensballeien Apulien und Sizilien, „Altpreussische 

Forschungenm”, 19, 1942, s. 10-25; K. Górski, 1466-1492: Lata konfliktów dyplomatycznych, HDP, t. I, s. 505-

506. 
51 Archiwum Stanów Prus Królewskich, t. II, s. 108-109; za M. Biskup, Polska a Zakon Krzyżacki w Prusach w 

początku XVI wieku, Olsztyn 1983, s. 33. 
52 J. Burchard, Diarium sive rerum urbam commentari1483-1492, red. Louis Thuasne, Paris 1885, t. I. s. 457-458. 
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 Relacje ze Stolicą Apostolską za czasów Jana Olbrachta (1492-1501) 

Szansą na poprawę relacji papiestwa z Polską było wstąpienie na tron polski latem 1492 roku 

trzeciego z kolei syna Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta oraz niemal równoczesna 

zmiana na tronie piotrowym, na którym zasiadł polski „przyjaciel” – kardynał Rodrigo Borgia.  

Nie można zapomnieć o tym, że jeden z synów Kazimierza Jagiellończyka Fryderyk, piastował 

dwie najwyższe godności kościelne w Polsce: biskupstwo krakowskie i arcybiskupstwo 

gnieźnieńskie, a także na prośbę króla Kazimierza papież Aleksander VI na konsystorzu 20 

września 1493, kreował go kardynałem z tytułem Sanctae Luciae in Septem Soliis53. Należy 

podkreślić jednak, że Fryderyk Jagiellończyk był typowym kardynałem korony, to znaczy, że 

nie odgrywał ważniejszej roli w Kurii, nigdy nawet nie był w Rzymie, a tytuł księcia kościoła 

dodawał mu prestiżu w kraju. Kardynał Fryderyk odgrywał ważną rolę w polityce swych braci, 

Jana Olbrachta i Aleksandra, których nawet okresowo zastępował w momencie ich podróży 

między Polską a Litwą54.  

 Próby wciągnięcia Polski do krucjaty antytureckiej przez Aleksandra VI  

Jan Olbracht od początku swych rządów skupił się na najbardziej palącym problemie – Turkach 

Osmańskich, lecz klęska bukowińska z lata 1497 roku szybko zweryfikowała jego ambitne 

plany. Był to potężny cios dla władcy, jak i całego królestwa, który załamał ambitne plany Jana 

Olbrachta. Skłócenie z Mołdawią i Węgrami skutkowało izolacją polityczną, a  sytuację 

pogarszały jeszcze łupieżcze najazdy Turków i Tatarów, którzy wdzierali się w głąb kraju. 

Tymczasem po śmierci wielkiego mistrza Johanna von Tieffena, na nowego zwierzchnika 

zakonu w Prusach wybrano – wykorzystując osłabienie polityczne Polski – księcia saskiego 

Fryderyka Wettina, wiążąc tym samym jeszcze mocniej sprawy krzyżackie z Rzeszą i 

Maksymilianem Habsburgiem. W takiej sytuacji król Polski zmuszony był szukać sojuszników 

w walce przeciwko niewiernym najeżdżającymi jego ziemie55. 

Nowa konfiguracja polityczna, kształtująca się w Europie po śmierci Karola VIII, zbliżyła do 

siebie Aleksandra VI z nowym królem francuskim Ludwikiem XII, który wysunął pretensję nie 

tylko do Neapolu, ale również do Mediolanu, opanowanego przez Ludovico Sforzę. Papież 

dostrzegł w tym szansę na umocnienie swej pozycji w północnej Italii oraz wyniesienie własnej 

 
53 AAV, ACM, vol. 3, f. 5v. 
54 N. Nowakowska, op. cit., s. 140-147. 
55 K. Baczkowski, Działalność polsko-węgierskiej dyplomacji w Rzeszy Niemieckiej w latach 1498-1500 oraz 

sojusz Jagiellonów z Francją, „Studia Historyczne”, R. 20, 1977, z. 4, s. 517-540; J. Smołucha, Papiestwo…, s. 

58. 



21 
 

rodziny w oparciu o Francję. Do tego obozu 

przyłączyła się Wenecja, która pragnęła: 

zająć część księstwa mediolańskiego oraz – 

przy pomocy Francji – zabezpieczyć 

zamorskie posiadłości przed Turkami. Przez 

zbliżenie z Republiką św. Marka, która 

uwikłaną była w walki z Portą, odżyła 

wśród koalicjantów idea ligi antytureckiej56. 

Położenie geograficzne państw 

jagiellońskich wysuwało je jako najbardziej 

wartościowych sojuszników w planowanej 

konfrontacji z Turcją. Ludwik XII w liście 

do kardynał Giovanniego Battisty Orsiniego 

datowanym z Moulins we Francji na 3 lipca 

1498 roku, wystąpił z propozycją 

wciągnięcia do układu jagiellońskie Węgry, 

aby w ten sposób zabezpieczyć się zarówno przed królem rzymskim Maksymilianem I, jak i 

Turcją57. Francuski autor podaje, że już wówczas Giovanni Battista Orsini był już kardynałem 

protektorem królestwa Węgier58. 

Giovanni Battista Orsini urodził się około 1450 roku w rodzinie rzymskich baronów, którzy od 

lat dawali Kościołowi papieży i kardynałów, a także wywierali wpływ na Stolicę Apostolską . 

Już od najmłodszych lat rozpoczął karierę duchownego na dworze papieskim, jako kleryk 

Kamery Apostolskiej, Audytor Świętej Roty i kanonik kapituły bazyliki Laterańskiej. Dzięki 

wstawiennictwu rodziny u papieża Sykstusa IV, na konsystorzu 15 listopada 1483 został 

mianowany kardynałem diakonem. Na konklawe w 1492 roku kardynał Giovanni Battista 

poparł kandydaturę Rodrigo Borgii na papieża, który w zamian za jego głos przekazał mu pałac 

w Rzymie oraz dwa zamki (w Soriano i w Monticelli). Jako jedyny z członków rodziny Orsinich 

 
56 K. Baczkowski, Próby włączenia państw jagiellońskich do koalicji antytureckiej przez papieża Aleksandra VI 

na przełomie XV i XVI wieku, „Nasza Przeszłość”, R. 81, 1994, s. 5-6. 
57K. Baczkowski, Próby…, s. 6. Baczkowski pomylił Orsinich. Według niego kardynał Orso Orsini miał być 

legatem Aleksandra VI do króla Ludwika XII, który proponował papieżowi wciągnąć Węgry do ich układu 

politycznego. Tymczasem Orso nigdy nie otrzymał kapelusza, a w lipcu 1498 roku już nie żył. 
58 L.G. Pelissier, Louis XII et Lodovic Sforza (8 avril 1498-23 juillet 1500), Paris 1896, s. 144-145. Nie 

potwierdza tej teorii: P. Tusor, I cardinali della corona ed i protettori del regno d’Ungheria (o degli stati 

asburgici) tra Quattro e Seicento, „ Gli ‘Angeli custodi’ delle monarchie: I cardinali protettori delle nazioni”, 

Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche 7, red. Massimo Carlo Giannini, Matteo Sanfilippo, Viterbo 2018, 

s. 257. 

Rysunek 1 Herb kardynała Giovanniego Battisty 

Orsiniego 
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pozostał on wierny Aleksandrowi VI, w trudnych czasach inwazji na Włochy Karola VIII. 

Kardynał, mimo zaproszeń francuskiego władcy, który wkroczył ze swymi wojskami do Rzymu 

31 grudnia 1494 roku, nie opuścił papieża zamkniętego w Zamku Świętego Anioła. Aleksander 

VI odwdzięczył mu się, nadając mu kolejne godności (archiprezbitera bazyliki Santa Maria 

Maggiore) oraz wysyłając go na ważne misje polityczne. Jedną z nich była legacja na dwór 

nowego króla Francji Ludwika XII do Mediolanu, gdzie kardynał Orsini wyruszył jesienią 1499 

roku59. 

Mniej więcej na czas pobytu na dworze króla Francji pochodzi propozycja wciągnięcia Węgier 

za pośrednictwem Orsiniego do koalicji antytureckiej. Propozycja monarchy, dowodzi, że 

purpurat musiał mieć duże zaufanie zarówno na dworze francuskim, jak i węgierskim. 

Potwierdza to działalność konsystorialna purpurata na rzecz władców węgierskich w latach 

1492-150260. Być może okazją do nawiązania współpracy między kardynałem, a królestwem 

Węgier był czas administracji w archidiecezji Taranto (1490-1498), która leżała w granicach 

Królestwa Neapolu władanego przez Ferdynanda I (Ferrante) z dynastii Aragona. Władca ten 

od czasu gdy w 1490 roku poślubił córkę króla Neapolu Beatrycze Aragońską był teściem 

Władysława Jagiellończyk.  

Związki Orsinich z państwami jagiellońskimi datują się od czasów legacji brata Giovanniego 

Battisty, biskupa Teano, Orso Orsiniego, który dwukrotnie w 1480 i 1493 roku, odbywał misję 

jako nuncjusz na Węgry, do Czech i Polski61. Być może doświadczenie brata sprawiło, że 

kardynał Orsini uchodził w kurialnych kręgach za specjalistę w stosunkach politycznych z 

państwami jagiellońskimi. 

Powracając do prób organizacji papieskiej krucjaty antytureckiej, porażka sojuszu wenecko-

francuskiego na morzu śródziemnym w walce z flotą osmańską w bitwie pod Lepanto (29 

sierpnia 1499 roku) zmobilizowały Aleksandra VI do podjęcia zdecydowanych kroków w celu 

wzmocnienia ligi. Przekonał się on o konieczności włączenia państw jagiellońskich do krucjaty, 

do czego wcześniej wzywał go Ludwik XII, zalecając wysłanie na Węgry kardynała Orsiniego. 

Ostatecznie Aleksander VI delegował na dwór Jana Olbrachta dominikanina, biskupa Cagli, 

 
59 K. Toomaspoeg, Giovanni Battista Orsini, Diziorario Biografico degli Italiani (dalej: DBI), vol. 79, 2013, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-orsini_(Dizionario_Biografico)/  (dostęp: listopad 2015).  
60 P. Tusor, I cardinalli… s. 257. 
61 Libro d’Oro della Nobilita Mediterranea, The Virtual archive of Mediterranean Dynasties, 

http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letterao/Orsini/ORSINI-MONTEROTONDO.htm, (dostęp: 

listopad 2015). 
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Gaspara Golfiego (Golfo)62, który miał za zadanie pozyskać polskiego władcę dla idei wspólnej 

walki z niewiernymi63. 

W pierwszych dniach 1500 roku przybył do Krakowa biskup Cagli, gdzie został serdecznie 

przyjęty na dworze królewskim. W odpowiedzi na wezwania dominikanina Jan Olbracht, 

zapewniał Golfiego o gotowości królestwa do podjęcia walki z Portą. Wiedział jednak, że 

niedługo w kraju zjawi się poseł Firlej z turecką propozycją pokoju. Król Olbracht pobyt 

papieskiego nuncjusza na swym dworze starał się wykorzystać w sprawach krzyżackich. 

Najprawdopodobniej pod wpływem kardynała Fryderyka Jagiellończyka i arcybiskupa 

lwowskiego Andrzeja Róży Boryszewskiego, a być może i samego króla papieski wysłannik 

wystawił transumpt traktatu toruńskiego. Układ między Koroną a państwem krzyżackim z 1466 

roku nie był wcześniej uznany oficjalnie przez papieża, a biskup Cagli – jako pierwszy 

przedstawiciel Stolicy Apostolskiej – zatwierdził jego legalność64. Była to również, warta 

odnotowania, próba pozyskania papieskiego legata przez Jana Olbrachta i wykorzystania go do 

realizacji celów politycznych. Na tym najprawdopodobniej skończyła się krótka misja Gaspara 

Golfiego w krajach jagiellońskich, gdyż niedługo po tym powrócił do Rzymu. 

Tymczasem Aleksander VI nie ustawał w zachęceniu Europy do wzięcia udziału w walkach z 

Portą. Papież chciał zapewnić każdemu z państw realne środki finansowe do podjęcia działań 

wojennych. Wydał bullę (22 maja 1500 roku), mocą której inicjował zbiórkę dziesięciny 

krucjatowej na wojnę z Turcją na Węgrzech i w Polsce65. W ten sposób całość ziem polskich 

objęta została obowiązkiem poboru opłat, a co znamienne – także Prusy zakonne. Stolica 

Apostolska po trzydziestu latach mimowolnie zaakceptowała założenia traktatu toruńskiego66. 

W związku z tym biskup Cagli został ponownie wysłany na Węgry i do Polski w celu zebrania 

dziesięciny. Gaspar Golfo 30 sierpnia 1500 roku w czasie uroczystej mszy świętej w kościele 

mariackim z udziałem króla oficjalnie ogłosił wojnę przeciwko Turcji. W płomiennych mowach 

papieski legat obiecywał odpust zupełny dla wszystkich uczestników krucjaty, po czym udał 

się do Prus Zakonnych by zająć się zbiórką środków. Zrobił on duże wrażenie wśród Polaków, 

o czym świadczą pochwały Macieja Miechowity, lecz zdążył zrazić do siebie kardynała 

Fryderyka Jagiellończyka. W liście do brata Zygmunta kardynał tłumaczył swą niechęć 

 
62 HC, vol. 2, s. 115. 
63 Codex epistolaris saeculi decimi quinti, [dalej: Cod. Ep.], t. 3, 1392-1501, nr 431, ed. A. Lewicki, Cracoviae 

1894, „Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia”, t. 14; N. Nowakowska, op. cit., s. 142-

144. 
64 F. Papee, Jan Olbracht, Kraków 2006, s. 182. 
65 A. Theiner, Vetera monumenta historia Hungariam sacram illustrantia, [dalej: VMH] Romae 1860, t. II, nr 730, 

s. 550-552; Cod. Ep. t. III, nr 458, s. 478-482.  
66 K. Baczkowski, Próby…, s. 22-23. 
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względem legata: „traktował mnie bez szacunku i w czasie publicznych dyskusji tak mnie 

napastował, że aż wstydzę się o tym pisać”67. Od tego czasu datuje się spór między 

duchownymi. Wydaje się, że urażona duma Fryderyka była powodem zemsty względem 

papieskiego legata. Zaraz bowiem po jego wyjeździe z Krakowa podjął działania w celu 

przejęcia pieniędzy zebranych w ramach zbiórki krucjatowej. 

W międzyczasie, wiosną 1500 roku Wielkie Księstwo Moskiewskie zaatakowało Litwę, a w 

czerwcu ziemie polskie uległy najazdowi Tatarów Krymskich. W tym momencie Jan Olbracht 

definitywnie porzucił wszelkie myśli o realnym uczestnictwie w papieskiej krucjacie oraz 

zrezygnował z sojuszu z Francją i Wenecją.  Tymczasem wieść o klęskach Wenecjan z turecką 

flotą spowodowała, że papież postanowił – kolejny już raz – zmobilizować władców 

europejskich do udziału w walce z Portą. Dnia 5 października 1500 roku nominował trzech 

kardynałów jako nuncjuszy do państw europejskich, które grały najważniejszą rolę w 

papieskich planach krucjaty. Choć wydawać by się mogło, że idealnym kandydatem do legacji 

na Węgry, do Czech i Polski byłby kardynał Orsini, to wybór Aleksandra VI padł na Pietro 

Isvaliesa arcybiskupa Reggio di Calabria68. 

Pietro Isvalies (Isvalli, Isuales, Isvagli) urodził się na Sycylii w Messynie około połowy XV 

wieku w skromnej rodzinie pochodzenia hiszpańskiego. Tam też skończył studia z zakresu 

literatury łacińskiej, po czym wstąpił do stanu duchownego. Związał się arcybiskupem Messiny 

Pietrem de Luna d’Aragona. Dzięki związkowi z rodziną wysokiej hiszpańskiej szlachty 

spokrewnionej z władcami Neapolu, uzyskał on beneficja (kanonikat i kantorię katedry w 

Messinie) oraz wpływy na dworze aragońskim. Podczas dalszej kariery został przeorem zakonu 

Santa Croce w Messynie (1485), opatem komendatoryjnym Santa Maria di Bordonaro, 

proboszczem San Michele d’Alcamo (1493) oraz scholastykiem katedry w Palermo. 

Najprawdopodobniej na wieść o wyborze na Stolicę Piotrową Hiszpana, kardynała Rodrigo 

Borgii, Pietro Isvalies wyruszył do Rzymu. Przy boku Aleksandra VI rozpoczął on karierę na 

najwyższych szczeblach hierarchii Kościoła. Nie wiadomo w jaki sposób nawiązały się relacje 

między nimi, ale z pewnością nie bez znaczenia były wpływy Isvaliesa na dworze aragońskim 

 
67 N. Nowakowska, op. cit., s. 142-143. 
68 Ibidem, s. 28. 
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oraz jego hiszpańskie pochodzenie. 

Potwierdzają to zaszczyty, jakie spotkały 

duchownego. Już w 1496 roku otrzymał on 

urząd protonotariusza apostolskiego i 

wicekanclerza, a także mianowany został 

gubernatorem Rzymu. Rok późnej 

Aleksander VI nominował go arcybiskupem 

Reggio di Calabria. Zwieńczenie awansów 

Isvaliesa stanowiła nominacja kardynalska 

wystosowana do papieża na życzenie króla 

Aragonii i Sycylii Ferdynanda II. Kapelusz 

kardynalski wraz z tytułem S.S. Ciriaco alle 

Terme di Diocleziano otrzymał na 

konsystorzu 28 września 1500 roku69. 

Pierwsze kontakty Pietro Isvaliesa z 

państwami jagiellońskimi datują się na czas 

legacji purpurata na Węgry, do Czech i Polski. Według wystawionej przez papieża, 18 listopada 

1500 roku, instrukcji, zadaniem papieskiego wysłannika było załagodzenie wszelkich sporów 

Węgier z sąsiadami, a szczególnie z Maksymilianem70. Miał on również wezwać Jana 

Olbrachta do zgody z Danią i zakonami w Prusach i Inflantach oraz – w razie potrzeby – 

wystąpić w roli mediatora między stronami konfliktu. Celem Isvaliesa miało być uzyskanie 

konkretnej deklaracji od Jana Olbrachta, co do ilości, rodzaju oraz terminu dostarczenia wojsk, 

jakie władca miałaby wystawić do walki. Z drugiej strony wysłannik Aleksandra VI nie musiał 

jednoznacznie określać jakiejkolwiek pomocy finansowej dla Polski, oprócz zbieranych w tym 

czasie pieniędzy z kolekty papieskiej – dziesięciny krucjatowej, składki jubileuszowej i 

odpustów.  

Po wyjeździe kardynała Isvaliesa z Rzymu 19 listopada 1500 roku71 i grudniowej wizycie w 

Wenecji, 28 stycznia 1501 roku dotarł on do Budy72. W wyniki negocjacji, jakie papieski 

wysłannik wraz z dyplomatami Republiki Weneckiej, prowadzili z królem Węgier i Czech 

 
69 F. Crucitti, Isvalies Pietro, DBI, vol. 62 (2004), https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-

isvalies_(Dizionario-Biografico)/ (dostęp: 05.08.2021); G. Nemes, Cardinal Pietro Isvalies, the Bishop of 

Veszprem,  s. 70. 
70 A. Theiner, Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae (dalej: VMP), Romae 1861, t. II, nr 297, s. 269-276. 
71 J. Burchard, Liber notarum…, t. II, s. 248; VMP, t. II, s. 269-276.  
72 G. Nemes, op. cit., s. 77. 

Rysunek 2 Herb kardynała Pietro Isvaliesa  
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Władysławem II Jagiellończykiem udało się osiągnąć porozumienie. Ostatecznie 13 maja 1501 

roku zawiązana została liga antyturecka, Jagiellon odprawił ze swego dworu wysłanników 

sułtana i wysłał swych dowódców do walki. Trzy miesiące później, 21 sierpnia 1501 roku 

Isvalies opuścił dwór królewski73.  

Mimo zabiegów prowadzonych w Budzie papieski legat niewiele wykazywał inicjatywy w 

zachęcaniu Jana Olbrachta do udziału w krucjacie. Jak się wydaje, uważał on tę sprawę z góry 

za przegraną. Świadczy o tym to, że podczas swego, prawie trzyletniego, pobytu na Węgrzech 

nie odwiedził Polski. W 1502 roku wizytował Ołomuniec i Wrocław, gdzie na rozkaz papieża 

starał się zwalczyć herezję husycką, prowadząc negocjacje z kalikstynami74. Isvalies chcąc 

jednak wypełnić zalecenia instrukcji, wysłał z Budy do Krakowa swego prywatnego sekretarza 

Raniero Cascottiego75. Jan Olbracht, zgodnie z wcześniej przyjętą taktyką, obiecywał 

wysłannikowi Isvaliesa, że nie zawrze pokoju z sułtanem i ruszy do walki z Osmanami. 

Podobne zapewnienia król składał w odpowiedzi na list kardynała z 3 marca 1501 roku76. Polski 

władca liczył na otrzymanie subsydiów papieskich na walkę z niewiernymi, a oprócz tego miał 

nadzieję, że wesprze on Polskę w sporze z wielkim mistrzem o ratyfikację traktatu toruńskiego, 

który w tym czasie zaczął być rozpatrywany w Rzymie. 

Niedługo po tym Isvalies zrozumiał, że uczestnictwo w wojnie z Ottomanami nie były zgodne 

z interesami Władysława II, który razem z Wenecjanami rozpoczął rozmowy pokojowe z 

przedstawicielami sułtana. W układach czynnie uczestniczył kardynał legat. Papież Aleksander 

VI nie był zadowolony z takiego obrotu spraw i w marcu 1503 roku zawezwał Pietro Isvaliesa 

do powrotu do Rzymu. Kardynał pozostał jednak na Węgrzech korzystając z gościnności króla 

Władysława II Jagiellończyka oraz kardynała Bakócza, z którym nawiązał przyjazne relacje77.  

 

 Konflikt Polski z Zakonem rozstrzygany w kurii rzymskiej 

Zakon wsparty przez książąt Rzeszy szykował ofensywę w kurii mającą na celu zmianę decyzji 

Aleksandra VI w sprawie poboru dziesięciny jubileuszowej z Prus, co było jednoznaczne z 

uznaniem podległości Zakonu względem Polski. Dyplomacja niemiecka zmobilizowała się 

angażując wszystkich swych przyjaciół w Kolegium Kardynałów. W połowie marca 1501 roku 

arcybiskup moguncki, kanclerz Rzeszy Berthold von Henneberg i wielki mistrz zakonu 

 
73 Ibidem, s. 77. 
74 Ibidem, s. 77. 
75 Ibdiem, s. 86-87. 
76 M. Sanudo, I Diarii di Marino Sanuto (MCCCCXCVI-MDXXXIII), Venezia 1879-1903, vol. III,  s. 1606-1622; 

K. Baczkowski, Próby… s. 42. 
77 G. Nemes, op. cit., s. 80.  
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Fryderyk Wettyn zwrócili się do Aleksandra VI z prośbą o zwolnienie Prus Zakonnych z 

płacenia dziesięciny krucjatowej na rzecz Polski, gdyż oznaczałoby to uznanie ich za część 

Korony78. Wobec tego, późną wiosną 1501 roku Jan Olbracht zwrócił się do swego brata 

Władysława II, aby pozyskał dla polskiej sprawy kardynała Isvaliesa. Polski monarcha w ten 

sposób pragnął wciągnąć papieskiego legata w krąg polityki swego królestwa. Purpurat obiecał 

wysłać w sprawie traktatu toruńskiego swego pełnomocnika do wielkiego mistrza. Jest jednak 

wątpliwe, czy rzeczywiście do tej sytuacji doszło79. Nie ma natomiast wątpliwości, co do tego, 

że podobnie jak biskup Cagli półtora roku wcześniej, kardynał dokonał transumptu traktatu 

toruńskiego (18 maja 1501 roku), uznając tym samym jego ważność. Był to wyraźny sygnał, 

że purpurat sprzyja polskiej sprawie oraz dobrą prognozą do dalszej współpracy80. 

Najprawdopodobniej w tym samym czasie Jan Olbracht, również za pośrednictwem dworu 

węgierskiego, nawiązał współpracę ze wspominanym już specjalistą od spraw jagiellońskich w 

Kurii, Giovannim Battistą Orisnim oraz kardynałem Juanem Lopezem. Świadczą o tym listy 

gratulacyjne wysłane przez kardynałów Orsiniego, Isvaliesa i Lópeza po śmierci Jana Olbrachta 

(17 czerwca 1501 roku) do jego brata Aleksandra z gratulacjami z okazji objęcia tronu. 

Pierwszy z purpuratów zapewniał władcę o tym, że strzeże interesów polskich w Kurii81. 

Nie wykluczone, że nawiązanie współpracy z kardynałami Orsinim i Lópezem mogło mieć 

miejsce w czasie wizyty w Rzymie wiosną 1501 roku dwóch wysokiej rangi dostojników i 

zaufanych polskiego władcy: arcybiskupa lwowskiego Andrzeja Róży Boryszewskiego i 

kanclerza wielkiego koronnego Krzesława Kurozwęckiego82. Niestety nowo obrany kurs 

polityki Jana Olbrachta, zmierzający do zwiększenia polskich wpływów w Kurii, oraz 

współpraca z kardynałami Isvaliesem, Orsinim i Lópezem przerwał zgon monarchy 17 czerwca 

1501 roku83. 

*** 

 
78 M. Biskup, Polska a Zakon Krzyżacki w Prusach w początku XVI wieku, Olsztyn 1983, s. 112-113; K. 

Baczkowski, Próby… s. 42. 
79 M. Biskup, Polska…, s. 114. 
80 Ibidem, s.112-113. 
81 F. Papee, Acta Aleksandra, „Monumenta Medii Aevi Historica”, t. XIV (dalej: Akta Aleksandra), Kraków 1927, 

nr 40, s. 38. 
82 K. Baczkowski, Próby…, s. 41. Autor sugeruje, że ich podróż miała charakter wyłącznie dewocyjny. 
83 F. Crucitti,, Isvalies, Pietro, DBI vol. 62 (2004), http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-

isvalies_(Dizionario-Biografico)/, dostęp: 17.12.2019; J. Drabina, Kontakty Wrocławia z legatem papieskim 

kardynałem Pietrem Isvali, w pierwszych latach XVI wieku, „Studia Historyczne”, R. XXI, z. 4, (83), 1978, s. 529–

543; K.R. Prokop, Od kiedy kardynał Pietro Isvalies był protektorem Polski w Kurii Rzymskiej?, „Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, z. 126, 1999, s. 89-99; M. Hirsch, Z dziejów 

kontaktów dyplomatycznych między Polską a papiestwem na przełomie XV i XVI w. – pierwszy kardynał-protektor 

Polski, „Koło Historii”, Tom 18 (2016), s. 43-61. 
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Podsumowując, za czasów Jana Olbrachta stopniowo wzrastała świadomość i zaangażowanie 

władcy w budowanie politycznej pozycji Polski w Rzymie, którego wyznacznikiem było 

pozyskiwanie duchownych coraz wyższej rangi. Początkowo udało mu się zdobyć papieskiego 

legata, biskupa Cagli Gaspara Golfiego, który był zaangażowany w politykę jagiellońską 

Stolicy Apostolskiej i dwukrotnie przebywał na jego dworze. Dopiero jednak w ostatnim 

okresie swego życia w pełni zrozumiał, że w kwestii krzyżackiej poparcie Rzymu i wpływy w 

Kurii odgrywać będą kluczową rolę. Dzięki pośrednictwu dworu węgierskiego, który od lat 

utrzymywał swych przedstawicieli w Świętym Kolegium, Janowi Olbrachtowi udało się 

pozyskać trzech kardynałów: Giovanniego Orsiniego (1483-1503), Pietro Isvaliesa (1500-

1511) oraz Juana Lópeza (1500-1502). Warto podkreślić, że dwóch pierwszych purpuratów 

równocześnie zaangażowanych było w sprawy królestwa węgierskiego i czeskiego84. Blok 

państw jagiellońskich Polska i Litwa oraz Węgry i Czechy wspierały się wzajemnie w 

budowaniu pozycji w Świętym Kolegium przez wspólne pozyskiwanie kardynałów.  

Na koniec należy postawić pytanie, czy któryś z pozyskanych duchownych mógł już za czasów 

Jana Olbrachta być nominowany kardynałem protektorem Polski. Wymienieni purpuraci 

udzielali się jako relatorzy konsystorialni, a także potwierdzono ich polityczną działalność w 

interesie króla polski – czyli wypełniali zadania przypisane do tego urzędu. Mimo to, brak 

konkretnej wzmianki w źródłach nie pozwala jednoznacznie uznać któregoś z nich kardynałem 

protektorem Polski. 

 

 Działalność Pietro Isvaliesa w czasie elekcji po śmierci Jana Olbrachta  

Po śmierci Jana Olbrachta kardynał Fryderyk przejął władzę w państwie jako interreks. 

Głównym jego zadaniem była sprawa elekcji króla Polski, gdyż pretensje do tronu zgłosili 

wszyscy trzej jego bracia. Niespodzianką nie było, że o koronę zabiegali dotychczasowi 

książęta: Aleksander (Litwy) i Zygmunt (księstwa głogowsko-opawskiego), lecz wolę walki o 

tron niespodziewanie wyraził również król Czech i Węgier, Władysław II. Kluczową rolę w 

elekcji odgrywał interreks, o łaskę którego zabiegali wszyscy kandydaci. Sam Fryderyk wysłał 

do Budy Zygmunta Kurzbacha z listami do króla Władysława i księcia Zygmunda, w których 

zapewniał o swym poparciu dla tego drugiego. Posłaniec kardynała przekazał również 

wiadomość dla wciąż przebywającego w stolicy Węgier kardynała legata Pietro Isvaliesa. W 

liście z 10 sierpnia 1501 roku Fryderyk dziękował bardzo purpuratowi za jego przyjaźń i dobroć 

okazaną jemu samemu i całemu domowi jagiellońskiemu oraz żałował, że nie było dotąd 

 
84 P. Tusor, I cardinali della corona…, s. 257. 
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możliwości lepszego poznania się z Isvaliesem. W sprawie elekcji w Polsce kardynał nie pisał 

wiele, polecając rozmówić się z posłem Kurzbachem, który miał mu przekazać więcej 

informacji na temat nastrojów w kraju przed wyborami85. Mimo, że Fryderyk oficjalnie popierał 

Zygmunta, jak podawał w listach do króla Węgier i Czech oraz samego księcia księstwa 

głogowsko-opawskiego, to w rzeczywistości od dawna sprzyjał Aleksandrowi. Polski kardynał 

zdobył poparcie dla Wielkiego Księcia Litewskiego u królowej matki Elżbiety Rakuszanki, a 

także wydaje się, że starał się pozyskać Isvaliesa, o co mógł zabiegać Kurzbach w prywatnej 

rozmowie z purpuratem. 

Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić jakie były sympatie kardynała legata. Po 

przeprowadzeniu elekcji (3 października 1501 roku) Fryderyk, w połowie października, 

przysłał listy z informacją o wynikach elekcji na dwór w Budzie, w tym wiadomość 

zaadresowaną do Isvaliesa. Kardynał informował nuncjusza o przeprowadzonym przy udziale 

szlachty wyborze wielkiego księcia litewskiego na króla Polski, który – jak wierzył – będzie 

pożytkiem dla całej Rzeczpospolitej Chrześcijańskiej86. W stolicy Węgier, gdzie przebywali 

Władysław i Zygmunt, wyniki elekcji przyjęte zostały z niezadowoleniem i rozczarowaniem.  

Wydaje się, że Pietro Isvalies podzielał gorycz węgierskiego dworu. Potwierdza to fakt, że nie 

przybył on na koronację Aleksandra, która odbyć się miała 12 grudnia 1501 roku w Krakowie. 

W liście z 17 grudnia 1501 roku usprawiedliwiał się tym, że zbyt późno otrzymał 

zawiadomienie o uroczystości87. Z drugiej strony, w wiadomości z połowy grudnia 1501 roku, 

król Aleksander dziękując za listy gratulacyjne od kardynała, deklarował wysłanie swego 

wicekanclerza Macieja Drzewickiego do Budy z misją do Władysława II, która miała na celu 

uzyskanie dla Isvaliesa bogatego opactwa benedyktyńskiego w Sazard na Węgrzech (dzisiejsze 

Szekszard)88. Czy taki szczodry gest względem legata miał być podziękowaniem za 

dotychczasowe wsparcie, czy próbą zdobycia jego łask? 

 
85 Akta Aleksandra, nr 18, s.17-18. 
86 Ibidem, nr 32, s. 30-31.  
87 Ibidem, nr 35, s. 32-34.  
88 Ibidem, nr 43, s. 41.  
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Relacje kardynała legata Isvaliesa z 

Jagiellonami nie obył się jednak bez 

konfliktów. Zarzewie sporu stanowiła 

kwestia kolekty funduszy krucjatowych w 

Polsce. Okres bezkrólewia, od czerwca do 

października 1501, kardynał Fryderyk 

wykorzystał, aby przejąć pieniądze z 

kolekty jubileuszowej prowadzonej przez 

Gaspara Golfo na rzecz wojny z Turcją. 

Po wycofaniu się Polski z papieskich 

planów krucjaty w mniemaniu 

duchownego zbiórka stała się 

bezpodstawna, dlatego zagarnął całe 

zebrane fundusze89. Informacja o tym 

dotarła do Budy do kardynała Isvaliesa, 

który stanowczo zareagował. W liście z 17 listopada 1501 w ostrych słowach oskarżył 

Fryderyka o bezprawne zagarnięcie pieniędzy jubileuszowych, malwersacje, oszustwo oraz 

kunktatorstwo. Przedstawiciel papieża nakazał natychmiastowe zwrócenie pieniędzy pod 

groźbą zgłoszenia sprawy do Aleksandra VI90. Jagiellon odpierał jego zarzuty w wiadomości z 

początku grudnia 1501 roku, na czym zasadniczo zakończył się spór91. Nie wiadomo czy 

Gaspar Golfo z Isvaliesem, jak zapowiadali, złożyli skargę u Aleksandra VI, lecz kwestia 

pieniędzy jubileuszowych ucichła. Jedynie kardynał Fryderyk w ramach zemsty na Gasparze 

Golfo przeprowadził przeciwko niemu akcję protestacyjną wysyłając wraz ze swymi krewnymi 

serię listów do papieża, w których potępiano jego obraźliwe zachowanie względem polskiego 

purpurata. Przyniosła ona spodziewany efekt, gdyż Golfo popadł w niełaskę u Aleksandra VI, 

a rozwój jego kariery został wstrzymany92. Jak się wydaje, królewski kardynał nie trzymał 

urazy względem Pietro Isvaliesa, który również był zamieszany w konflikt o pieniądze 

jubileuszowe. 

 

 

 
89 N. Nowakowska, op. cit., s. 144-145. 
90 Akta Aleksandra, nr 35, s. 32-34. 
91 Ibidem, nr 41, s. 39-40. 
92 N. Nowakowska, op. cit., s. 144. 

Rysunek 3 Portret Erazma Ciołka  
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Relacje ze Stolicą Apostolską za czasów Aleksandra Jagiellończyka (1492-1501)  

Poselstwo obediencyjne Aleksandra 

Jagiellończyka jako Wielkiego Księcia 

Litewskiego w 1501 roku  

Aleksander Jagiellończyk swe relacje ze Stolicą 

Apostolską rozpoczął zanim został królem. Jeszcze 

przed objęciem władzy w Polsce, jako Wielki 

Książę Litewski, w 1501 roku wysłał do papieża 

Aleksandra VI poselstwo obediencyjne na czele ze 

swoim sekretarzem Erazmem Ciołkiem.  

Okoliczność wysyłania takiej misji stanowiła 

każda zmiana na tronie piotrowym oraz wszyscy 

świeżo koronowani władcy zobowiązani byli 

złożyć akt posłuszeństwa głowie Kościoła. Celem 

takiej wyprawy było oddanie hołdu i przysięgi 

posłuszeństwa papieżowi, a także świetną okazją 

do realizacji politycznych celów. Przede wszystkim jednak misja miała ogromne znaczenie 

prestiżowe i była okazją do manifestacji potęgi państwa w Stolicy Apostolskiej. Już sam pomysł 

organizacji takiej wyprawy stanowi dowód dużej powagi z jaką Wielki Książę Litewski 

podchodził do stosunków z papiestwem, gdyż było to pierwsze w historii relacji Litwy ze 

Stolicą Apostolską poseltwo obediencyjne. Tym bardziej, że polscy władcy nie kwapili się by 

ponosić sporych kosztów tego przedsięwzięcia. Od ostatniego polskiego poselstwa 

obediencyjnego minęło już ponad piętnaście lat, gdy w 1486 roku wysłannicy Kazimierza 

Jagiellończyka składali przysięgę posłuszeństwa Innocentemu VIII93. 

Bezpośrednią przyczyną delegowania poselstwa przez Aleksandra Jagiellończyka był konflikt 

z jego teściem Iwanem III wielkim księciem moskiewskim. Po ślubie władcy Litwy z Heleną, 

która pozostała prawosławna, ojciec zabronił jej przechodzenia na katolicyzm oraz zakazał 

nawracania, a każdy odstępstwo od tej reguły traktował jako powód do wojny. Spowodowało 

to wiele komplikacji w pożyciu książęcej pary. Rozwiązaniem tej sytuacji w zamyśle księcia 

Aleksandra byłaby unia kościelna zgodna z duchem soboru florenckiego94.  

 
93 M. Banaszak, op. cit., cz. I, s. 33. 
94 F. Papee, Aleksander Jagiellończyk, Kraków 2006, s. 73-74; H. Folwarski, Erazm Ciołek, biskup i dyplomata, 

Warszawa 1935, s. 25; A. Brzozowska, Biskup płocki Erazm Ciołek (1474-1522), Kraków 2017, s. 53. 

Rysunek 4 Herb kardynała Juana Lópeza  
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Uroczysty wjazd do Rzymu Erazma Ciołka miał miejsce 11 marca 1501 roku. Zgodnie z 

ceremoniałem przywitany został przez gubernatora miasta Francisco de Remolino oraz strojne 

poczty domowników i rodziny kardynałów: Giovanniego Battisty Orsiniego (Ursini) i Juan 

López (Capuani)95, a także familiantów innych purpuratów i papieża96.  

Juan López pochodził z Walencji i jego rodzina o tradycjach urzędniczych silnie związana była 

z Borgiami. Po ukończeniu studiów teologicznych w Bolonii, w 1474 roku przeniósł się do 

Rzymu, gdzie pod swoje skrzydła wziął go jego krajan wicekanclerz Rodrigo Borgia. Młody 

Hiszpan zaliczał się do najbliższych współpracowników wicekanclerza, któremu towarzyszył 

w zabawach i polowaniach. Pod auspicjami Borgii zaczynał również pracę w kurii, jako 

abrewiator w datarii apostolskiej. Prawdziwą karierę rozpoczął po wyniesieniu swego patrona 

na stolicę piotrową. W 1492 roku został biskupem Perugii, a cztery lata później otrzymał 

kapelusz kardynalski z kościołem tytularnym Santa Maria in Trastevere. Aleksander VI używał 

do ważnych misji dyplomatycznych97. Najprawdopodobniej na dworze kardynała Juana Lópeza 

poznał się z Mikołajem Czepielem i Stanisławaem Borkiem. Aktywności konsystorialne 

hiszpańskiego purpurata z lat 1497-1498 potwierdzaj to, gdyż purpurat referował nominację 

 
95 W czasie pobytu Ciołka w Rzymie dwóch kardynałów było arcybiskupami Kapui: Juan López oraz Giovanni 

Battista Ferrari. Ten pierwszy zmarł 5 sierpnia 1501 roku. Wydaje się, że obaj zaliczali się do grona przyjaciół 

Jagiellonów. 
96 J. Burchardus, Diarium sive rerum urbanarum commentarii (1483-1506), t. III, 1500-1506, s. 120; K. Hartleb, 

Działalność kulturalna biskupa-dyplomaty Erazma Ciołka, Lwów 1929, s. 56; A. Brzozowska, op. cit., s. 53-54. 
97 J. M. Cruselles Gómez, M. Navarro Sorní, Juan López, Diccionario Biográfico Español, 

https://dbe.rah.es/biografias/18480/juan-lopez (dostęp: 05.08.2021). 

Rysunek 5 Via turris sanguineae na planie Rzymu E. Duperac’a z 1577 roku 

https://dbe.rah.es/biografias/18480/juan-lopez
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jego przyjaciół, między innymi Jana Lubrańskiego98. Nie znamy innych przykładów 

działalności Hiszpana dla Polski, lecz wydaje się, że należał on do frakcji sprzyjającej 

państwom jagiellońskim w Kolegium Kardynałów, aż do swej śmierci 5 sierpnia 1501 roku. 

*** 

Powracając do uroczystego wjazdu Erazma Ciołka do Rzymu, orszak posła odprowadzony 

został do jego tymczasowej rezydencji, która jak podał papieski ceremoniarz Johannes 

Burchard, znajdowała się w dawnym domu pana Gregori’ego Polycarpa mistrza rejestru bulli 

przy via di Torre Sanguinea u stóp wzgórza Giordano99.  

Bliżej nie znany jest nam mistrz rejestru bulli oraz dom papieskiego kurialisty, lecz lokalizacja 

rezydencji posła królewskiego w okolicy Montegiordano w Rzymie wiązać się musiała z 

interwencją kardynała Giovanniego Battisty Orsiniego. Niewielkiego wzgórze usytuowane w 

dzielnicy Ponte od połowy XIII wieku znajdowało się w posiadaniu rodziny rzymskich 

baronów, którzy usytuowali na niej jedną ze swych głównych siedzib w mieście. Nazwa 

wzgórza, nominowanego również jako wzgórze Orsinich (Mons Ursinorum), pochodzi od 

imienia kardynała Giordano Orsiniego (brata papieża Mikołaja III). Właśnie ten duchowny jako 

wielki patron artystów i mecenasa sztuki przekształcił dawny zamek w kompleks pałacowy, 

którego zręby znajdują się w dzisiejszym Palazzo Taverna100. Kardynał Giovanni Battista 

Orsini, który zamieszkiwał rodzinną posiadłość, najprawdopodobniej dla lepszej opieki nad 

posłem zapewnił Erazmowi Ciołkowi tymczasową rezydencję w swoim sąsiedztwie. 

Wracając do poselstwa, na ostatni dzień marca 1501 roku wyznaczono spotkanie w Pałacu 

Apostolskim. Już wcześniej ustalono, że odbędzie się ono pod koniec tajnego konsystorza, a 

nie jak to zwykle bywało na publicznym konsystorzu. Czyniono tak, gdy władca składał z 

prowincji, a nie całego państwa101. Zanim jednak orszak posła dotarł na Watykan zatrzymał się 

w pałacu kardynała Juana Lópeza, aby tam poczekać do rozpoczęcia spotkania. Dopiero po 

tym, na tajnym konsystorzu w obecności papieża i dziewiętnastu kardynałów Erazm  uroczyście 

złożył obediencję w imieniu króla oraz wygłosił wspaniałą mowę. Po zakończeniu uroczystości 

poseł Aleksandra Jagiellończyka został odprowadzony przez dworzan kardynała Lópeza do 

jego rezydencji na via di Torre Sanguinea102. 

 
98 H. Barycz, Polacy…, s. 35. 
99 J. Burchardus, op. cit., s. 120; K. Hartleb, op. cit., s. 56; A. Brzozowska, op. cit., s. 53-54. Associatus fuit ad 

domum quondam D. Gregorii Polycarpi magistri registri bullarum sub Monte Jordano, in via Sanguinea sita, in 

qua est hospitatus. 
100 Ch. Celenza, ORSINI, Giordano, DBI, Vol. 79, (2013) : https://www.treccani.it/enciclopedia/giordano-

orsini_%28Dizionario-Biografico%29/ (dostęp: 11.02.2020). 
101 M. Banaszak, op. cit., cz. I, s. 114.  
102 J. Burchardus, op. cit., s. 122-123; A. Brzozowska, op. cit., s.54-55.  

https://www.treccani.it/enciclopedia/giordano-orsini_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/giordano-orsini_%28Dizionario-Biografico%29/
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Po wypełnieniu oficjalnej części poselstwa, Erazm Ciołek zabrał się za wypełnianie celów 

powierzonej mu misji. Uzyskał u papieża bullę krucjatową (8 czerwca 1501 roku), która 

zwalniała walczących z Turkami ze wszelkich opłat na rzecz Kościoła103. Otrzymał pozytywne 

decyzje papieskie we wciąż zaostrzającej się sprawie krzyżackiej. Jedną z nich było papieskie 

breve z (28 kwietnia 1501 roku) skierowane do wielkiego mistrza zakonu inflanckiego, Waltera 

von Plattenberga. W dokumencie tym Aleksander VI, jako jego zwierzchnik, upominał go, żeby 

żył w zgodzie z wielkim księciem litewskim oraz współdziałał z nim w razie napadu Tatarów, 

lub innych niewiernych104. Po załatwieniu wielu istotnych spraw dla Polski i Wielkiego 

Księstwa Litewskiego Ciołek nie zapomniał aby zadbać o swoje prywatne sprawy, uzyskując 

od Aleksandra VI tytułu hrabiego pałacowego i protonotariusza apostolskiego. Ostatecznie jego 

misja zakończyła się 12 grudnia 1501 roku, gdy opuścił Rzym105. 

Bez wątpienia sukces, jaki odniosło poselstwo obediencyjne, w dużej mierze przypisać należy 

pomocy kardynałów: Giovanniego Battisty Orsiniego oraz Juana Lópeza. Opieka tych dwóch 

pierwszych, aż do śmierci Hiszpana, 5 sierpnia 1501 roku, objawiała się w szczególnych 

momentach ściśle określonych w ceremoniale i etykiecie papieskiego dworu. Pierwszy element 

stanowi przywitanie posła u bram miasta przez rodzinę i dwór kardynałów, a także w ich stałej 

obecności przy Ciołku podczas konsystorza i na prywatnych audiencjach. Warto odnotować, 

że kardynał Orsini ugościł Ciołka w jednej ze swych rezydencji, a López zaprosił go do swego 

pałacu przed konsystorzem. W przyszłości wszystko to należeć będzie do obowiązków 

protektora106.  

 
103 Mieszkańcy Litwy mogli uzyskać odpust następująco: nawiedzając przez pół roku miejscowe kościoły, 

wnosząc opłatę na rzecz walki z niewiernymi, osobiście biorąc udział w krucjacie. Zob. J. Smołucha, Papiestwo…., 

s. 92-93. 
104 VMP, nr 302, s. 282; J. Smołucha, Papiestwo…., s. 93.  
105 K. Hartleb, Działalność kulturalna biskupa dyplomaty Erazma Ciołka, Lwów 1929, s. 55-68; A. Brzozowska, 

op. cit., s. 50-66. 
106 M. Banaszak, op. cit., t. I, s. 26-97. 
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Pobyt w Rzymie wysłannika władcy, a w 

szczególności prestiżowe poselstwo obediencyjne, 

zawsze stanowiło dobrą okazję do zawarcia 

znajomości oraz współpracy z członkami Świętego 

Kolegium. Erazm Ciołek był tego świadomy, 

zanim opuścił Rzym nawiązał kontakt oraz 

pozyskał przychylność dwóch kardynałów: 

Giovanniego Battisty Ferrariego (Capuano)107 oraz 

Bernardino Lópeza de Carvajal (S. Crucis)108. 

Świadczą o tym listy wysłane przez purpuratów do 

Aleksandra Jagiellończyka, w których chwalili 

działalność posła oraz gratulowali władcy 

osiągnięcia tronu polskiego po śmierci Jana 

Olbrachta. Podobne wiadomości napisali do 

nowego monarchy przebywający jeszcze w Budzie 

Isvalies109 oraz Giovanni Battisa Orsini110. Ten ostatni, o czym już wspomniano powyżej, 

zapewniał monarchę, iż strzeże jego interesów wobec prokuratorów wielkiego mistrza 

zakonu111. 

Wśród nowych purpuratów wymienianych w polskim kontekście był Giovanni Battista Ferrari. 

Urodził się on około 1450 roku w Modenie w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Po zakończeniu 

studiów prawniczych w Modenie i Padwie rozpoczął karierę duchowną. Udał się do Rzymu, 

gdzie pod opieką kardynała Rodrigo de Borgii, pozyskał pierwsze beneficja (kanonię w kapitule 

katedry w Modenie) oraz został zatrudniony przez papieża Kaliksta III jako pisarz i korektor 

listów apostolskich. Równocześnie piastował funkcję sekretarza i ambasadora Jana II 

Aragońskiego (króla Walencji, Sardynii, Korsyki, Sycylii Majorki i księcia Barcelony) przy 

Stolicy Apostolskiej. Po wyborze Aleksandra VI na papieża, w 1495 roku został mianowany 

 
107 Akat Aleksandra, nr 39, s. 38. 
108 Cod. Ep. t. 3: 1392-1501, s. 493-495. 
109 Nie zachował się jego list gratulacyjny Isvaliesa do Aleksandra, przetrwała natomiast podziękowania króla za 

gratulacje: Akta Aleksandra, nr 43, s. 41.  
110 Akta Aleksandra, nr 40, s. 38. M. Biskup, Czasy Jana…, HDP, t. I, s. 579.  Niniejszy list M. Biskup uznał za 

dowód na to, że kardynał ten wówczas już sprawował funkcję kardynała-protektora Polski. 
111 Ibidem, nr 35, s. 32. 

Rysunek 6 Herb kardynała Giovanniego 

Battisty Ferrariego  
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asystentem ds. wydawania listów 

apostolskich oraz otrzymał godność biskupa 

Modeny. Pięć lat później na konsystorzu 28 

września 1500 roku Aleksander VI wyniósł 

Giovanniego Battistę Ferrariego do godności 

kardynalskiej, a także otrzymał stolicę 

metropolitalną Kapui112.  

Drugi z wymienionych, Bernardino Lopez de 

Carvajal urodził się w 1456 roku w 

miejscowości Plasencja (Caceres) w regionie 

Estramadura w Hiszpanii. Po zakończeniu 

studiów w Salamance, z tytułem doktora 

teologii udał się do Rzymu, gdzie zdobył łaskę 

Sykstusa IV, który zaliczył go do grona swych 

domowników. Za pontyfikatu Innocentego 

VIII otrzymał pierwszą, poważną misję dyplomatyczną. Papież wysłał go półwysep iberyjski 

jako nuncjusza na dwór Ferdynanda Aragońskiego i Izabeli Kastylijskiej. Po powrocie z legacji 

Carvajal został ambasadorem pary królewskiej w Rzymie. Dzięki ich wsparciu i zaufaniu 

rozpoczął błyskotliwą karierę otrzymując kolejne godności i beneficja: Astorga (1488-89), 

Badajoz (1489-93) i Cartagena (1493-95). Za wierną służbę królom katolickim Ferdynand i 

Izabela wstawili się u papieża z prośbą o nadanie Hiszpanowi tytułu kardynalskiego. 

Aleksander VI przychylił się do życzenia monarchów i na konsystorzu 20 września 1493 

Berardino Lopez de Carvajal otrzymał kapelusz z tytułem Ss. Marciellino e Pietro, a później S. 

Croce in Gerusaleme. Papieża Borgia bardzo cenił jego zdolności dyplomatyczne, 

wykorzystywał go więc jako swego przedstawiciela na dworach europejskich władców. 

Kilkakrotnie służył jako legat apostolski u króla Sycylii, Ferdynanda, króla Francji, Karola VIII 

oraz króla Rzymian Maksymiliana Habsburga113. 

Pierwsza znana wzmianka na temat kontaktów Carvajala z polską sprawą, pochodzi z 20 

września 1497 roku, gdy na konsystorzu papieskim referował on nominację dominikanina 

 
112 P. Cherubini, FERRARI, Giovanni Battista, DBI, vol. 46 (1996), 

https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-ferrari_res-0c65cfa1-87ed-11dc-8e9d-

0016357eee51_(Dizionario-Biografico) (dostęp: 05.08.2021). 
113 G. Fragnito, Carvajal Bernardino Lopez de,  DBI, vol. 21, (1978): 

https://www.treccani.it/enciclopedia/bernardino-lopez-de-carvajal_(Dizionario-Biografico)/ (dostęp: 

05.08.2021). 

Rysunek 7 Portret kardynała Bernardino Lopeza 

de Carvajala 

https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-ferrari_res-0c65cfa1-87ed-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)
https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-ferrari_res-0c65cfa1-87ed-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)
https://www.treccani.it/enciclopedia/bernardino-lopez-de-carvajal_(Dizionario-Biografico)/
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Tomasza Batscha na biskupstwo sereckie (Mołdawia) po śmierci Szymona Dobriolanusa114. W 

liście z 12 października 1511 roku polski władca zwrócił się do Bernardino Lopeza de Carvajal 

w sprawie „dziesięciny z dziesięciny” nałożonej na duchowieństwo, z której dochody miały 

być przekazana na walkę z Turcją. Władca nie godził się na nakładanie kolejnych ciężarów na 

duchowieństwo. Prosił więc zaprzyjaźnionego kardynała, aby zechciał poprzeć tą kwestię u 

Juliusza II. Na koniec wiadomości, Zygmunt polecał swą osobę, a także interesy królestwa 

polskiego kardynałowi Carvajalowi, a także pozdrawiał go115. Wcześniej z pewnością Hiszpan 

ocierał się o Mikołaja Czepiela i Stanisława Borka na dworze kardynała Borgii, a później 

papieża Aleksanra VI. Natomiast z Erazmem Ciołkiem Carvajala z pewnością zbliżyły 

zamiłowania oratorskie, które obaj posiadali116. 

Mediacje pokojowe w konflikcie polsko-moskiewskim 1502-1503  

Nowy król Polski, Aleksander Jagiellończyk, od początku swych rządów starał się utrzymać 

jak najlepsze stosunki ze swym imiennikiem zasiadającym na stolicy piotrowej. W liście z 

początku 1502 roku Aleksander Jagiellończyk, oprócz wiadomości o swojej elekcji, 

informował biskupa Rzymu, że jego udział w krucjacie, który deklarował jako chrześcijański 

książę, musi odłożyć do czasu, aż uporządkuje wewnętrzne sprawy swego państwa oraz upora 

się z ciągłymi najazdami Tatarów i Moskwy117. Po czym zawarł z sułtanem rozejm na 5 lat118. 

Po zabezpieczeniu pokoju z Turcją, najważniejszą sprawą do rozwiązania pozostawał spór z 

wielkim mistrzem oraz wojna z Wielkim Księstwem Moskiewskim. 

Aleksander Jagiellończyk w 1494 roku w ramach układu pokojowego z Iwanem III poślubił 

córkę wielkiego księcia, Helenę. Ruski władca po sześciu latach pokoju złamał postanowienia 

układu najeżdżając Litwę. Casus belli dla Wielkiego Księcia Moskiewskiego stanowiły 

domniemane prześladowania wyznawców prawosławia na Litwie, w tym jego własnej córki. 

Aleksander chcąc wytrącić swemu teściowi ten argument, odwołał się do postanowień unii 

florenckiej z 1439 roku, która umożliwiała im celebrację własnej liturgii pod warunkiem 

uznania zwierzchności papieża. Entuzjastą tego pomysłu okazał się metropolita Rusi Józef 

Bułharynowicz, lecz księżna Helena zdecydowanie odmówiła, stając po stronie swego ojca i 

prawosławia.  

 
114 AAV, ACM, vol. 2, f. 118v-119; Analecta Romana, s. 80; Diecezja serecka na terenie Mołdawii od 1412 roku 

podporządkowana była metropolii lwowskiej. W 1515 biskupstwo zanikło. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w 

Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000, s. 30*. 
115 J.U.Niemcewicz, Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze z rękopisów, vol I, s. 273. 
116 G. Fragnito, op. cit,  
117 Akta Aleksandra, nr 48 s. 52-53. 
118 J. Smołucha, Papiestwo…, s. 96. 
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Kwestię zdobycia Moskwy dla Rzymu poruszył na spotkaniu z Aleksandrem VI Erazm Ciołek 

w czasie poselstwa obediencyjnego w 1501 roku. Papież w pełni popierał dążenia króla Polski  

i starał się wpłynąć na decyzję Heleny. Pozyskał do tej sprawy kardynała Fryderyka, któremu 

w liście z 26 listopada 1501 zlecił osobiście zająć się nawróceniem królowej, a gdy będzie taka 

potrzeba oddać sprawę pod sąd kościelny119. Ostry ton papieskiej wiadomości, nie przekonał 

Jagiellona, więc nie zaangażował się w konwersję bratowej.  

Przeciągająca się wojna z Moskwą zmusiła króla Aleksandra do poszukiwania 

międzynarodowych mediatorów pokojowych. W lipcu 1502 roku zwrócił się do brata 

Władysława II w tej sprawie. Ten natomiast zaproponował na arbitra sporu kardynał legata 

Pietro Isvaliesa. Nuncjusz apostolski zgodził się przyjąć tą funkcję, powiadomił o tym papieża, 

po czym wysłał nad Wisłę zaufanego Węgra, Zygmunta Zantheya. Wysłannik kardynała spotkał 

się w Łowiczu z Fryderykiem, któremu przedstawił listy Władysława oraz papieża Aleksandra 

VI. Purpurat bardzo ucieszył się z poparcia Węgier i Stolicy Apostolskiej120. Po czym napisał 

do królowej Heleny wiadomość z prośbą, aby w imieniu całego polskiego episkopatu, papieża 

i króla Węgier podjęła się interwencji w sprawie toczącego się sporu pomiędzy jej mężem i 

ojcem121. Królowa zgodziła się na pośrednictwo,  Aleksander VI odsunął na dalszy plan kwestę 

nawrócenia królowej zdając się na jej umiejętności negocjacyjne122. Tak przygotowane 

poselstwo Zygmunta Zanthaya opatrzone szczegółowymi instrukcjami123 w imieniu papieża, 

króla Węgierskiego oraz kardynała legata wyruszyło do Moskwy na rokowania. Misja 

osiągnęła kompletny sukces w postaci zgody na podpisanie rozejmu. Kardynał Fryderyk 

Jagiellończyk był świadom wkładu Pietro Isvaliesa w rokowania pokojowe, w liście z drugiej 

połowy września 1502 roku dziękował mu za jego starania w sprawie moskiewskiej124. Choć 

Jagiellon nie mógł już przewidzieć jego pełnego sukcesu, w postaci sześcioletniego rozejmu 

podpisanego 28 marca 1503 roku w Moskwie, gdyż tydzień wcześniej zmarł w Krakowie. 

Podziękowania dla nuncjusza w Budzie były ostatnim gestem jaki wykonał królewski kardynał 

względem Pietro Isvaliesa125. Na wieść o śmierci papieża Aleksandra VI, 7 września 1503 roku 

purpurat pośpiesznie wyruszył w drogę powrotną do Rzymu z nadzieja, że zdąży na zbilżające 

się konklawe. 

 
119 Brevia Romanorum pontificum ad Poloniam spectantia ex minutus et regestris pontificiis, wyd. H.D.  

Wojtyska, Romae 1986, Elementa ad Fontium Editiones, t. 64, nr 144, s. 90-93; nr 147, s. 95-97.  
120 Akta Aleksandra, nr, 98, s. 137-138. 
121 Ibidem, nr 104, s. 143-144. 
122 Ibidem, nr 111, s. 155-156. 
123 Ibidem, nr 108, s. 146-151. 
124 Ibidem, nr 107, s. 145-146. 
125 N. Nowakowska, op. cit., s. 145-147. 
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Potrzeba pozyskania nowych stronników w Kolegium Kardynałów   

Wracając do sprawy krzyżackiej, król Aleksander Jagiellończyk od początku swych rządów 

podjął kurs polityki wyznaczonej w ostatnim okresie panowania Jana Olbrachta, który zakładał 

zwiększanie wpływów Polski w Kurii oraz przeciwstawianie się poczynań Zakonu. 

Świadectwem czynnego udziału w tej walce kardynała Orsiniego, było storpedowanie jednej z 

akcji krzyżackich popleczników, którzy na niekorzyść polskiego króla, i wbrew jego woli, 

chcieli wystawić jakieś bliżej nieokreślone pismo126. Mimo to, stronnictwo pokrzyżackie miało 

zdecydowaną przewagę w otoczeniu papieskim. Jego członkami byli: prokurator krzyżacki 

Jerzy von Eltz, kardynał protektor zakonu Antonio Pallavivini-Gentili oraz okresowo 

przebywający w Rzymie posłowie cesarscy i księstw Rzeszy127.  

Krzyżacką wyższość w Kurii ilustruje sprawa wysłanej latem 1502 roku supliki, która zawierała 

projekt przenosin zakonu na miejsce, gdzie mogliby realizować swą misję, czyli walczyć z 

Turkami. Plan uzyskał nawet akceptację Aleksandra VI i miał  zostać wpisany do rejestru, lecz 

szybka interwencja protektora zakonu doprowadziła do zniszczenia dokumentu, za zgodą 

papieża128. Świadectwem nieustannego ścierania się dwóch stronnictw w Kurii papieskiej był 

notka krzyżackiego prokuratora von Eltza z 10 września 1502 roku, w której donosił wiekiem 

mistrzowi, że Polacy starają się przeforsować u Aleksandra VI i cesarza plan oddania Prus 

Królewskich królewiczowi Zygmuntowi129. 

Przewaga krzyżacka zwiększyła się jeszcze bardziej, gdy w przeciągu pół roku pozbawionych 

życia zostało dwóch stronników Polski w Świętym Kolegium. Kardynał Giovanni Battista 

Ferrari zmarł 20 lipca 1502 roku. Przyczyną jego śmierci stanowiła trucizna podana mu przez 

jego sługę Sebastiana Pinzoniego. Według współczesnych głosów, motywem zbrodni była chęć 

przejęcia ogromnego majątku kardynał, który szacowano na około 84 000 złotych dukatów, nie 

licząc  beneficjów i intratnych urzędów. Wśród sprawców wymieniano samego papieża i jego 

syna księcia Valentino, Cesara Borgię130. W podobny sposób, poprzez wmieszania się w 

konflikt między familię Orsinich, a siejącego postrach w całej Italii papieskiego syna, życie 

stracił kardynał Giovanni Battista Orsini. Był on jednym z członków spisku zawiązanego w 

miasteczku Magione przez przeciwników Cesara Borgii, który ku niezadowoleniu wielu 

 
126 Akta Aleksandra, nr 105; M. Biskup, Polska…, s.141. 
127 M. Biskup, Polska…, s. 142. 
128 Akta Aleksandra, nr 134; M. Biskup, Polska…, s. 141. 
129 Ibidem, nr 105, s. 144.  
130 P. Cherubini, Ferrari, Giovanni Battista, DBI, vol. 46 (1996), https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-

battista-ferrari_res-0c65cfa1-87ed-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico) (dostęp: 05.08.2021). 
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władców, w oparciu o Państwo Kościelne tworzył swe prywatne dominium w środkowych 

Włoszech. Gdy intryga została wykryta kardynał Orsini został aresztowany i osadzony w 

Zamku Anioła, gdzie 22 lutego 1503 roku zmarł w wyniku zatrucia131. W ten sposób niemal 

całe polskie stronnictwo w Kurii w niespełna pół roku legło w gruzach. 

 

Poselstwo obediencyjne Erazma Ciołka 1503-1505 – prawdopodobna nominacja kardynała 

protektora Polski  

W tej sytuacji Aleksander Jagiellończyk już na początku 1503 roku zdecydował, że należy 

wysłać w sprawie zakonu poselstwo obediencyjne do Rzymu132. Do misji przygotowywano się 

bardzo starannie. Spośród mnogości spraw zleconych Erazmowi Ciołkowi, bo to on ponownie 

w towarzystwie Mikołaja Czepiela i Wiktoryna z Sienna miał wyruszyć do Wiecznego Miasta 

– najważniejsze dotyczyły Zakonu. Polski władca chciał podkreślić to, że głównie Krzyżacy 

przeszkadzali mu w walce z niewiernymi. Z uwagi na to ponownie proponowano, aby przenieść 

ich siedzibę tam, gdzie mogliby stawić czoło poganom lub, aby powrócili do swej macierzy w 

Rzeszy. Oprócz innych propozycji: kolonizacji spustoszonej Rusi, odbudowy fortec, wykupu 

jeńców wziętych w jasyr oraz utworzenia nowego zakonu dla ochrony Polski – przedstawiono 

papieżowi konkretne plany ich sfinansowania. Pieniądze na te cele miałyby pochodzić z połowy 

papieskich podatków od beneficjów kościelnych (annaty) na dziesięć lat, które według prawa, 

należały się Stolicy Apostolskiej. Miano ubiegać się również, aby biskup Rzymu zrzekł się na 

rzecz króla przychodów z denara św. Piotra (świętopietrze) z diecezji gnieźnieńskiej133. Król 

Aleksander ułożył wraz z senatorami i dworem bardzo szczegółową instrukcję poselską oraz 

przeznaczył ponad 10 tys. dukatów na wydatki tej ekspedycji.  

Monarcha zadbał także o poparcie swych działań w Rzymie przez pozyskanie wsparcia wśród 

monarchów i przywódców państw europejskich. Wśród nich swój patronat nad staraniami u 

papieża wyraził król Węgier i Czech Władysław II134, a za pośrednictwem jego trzeciej żony 

Anny de Foix (spokrewnionej z Walezjuszami) – również króla Francji Ludwika XII135. 

Aleksander Jagiellończyk zdobył przychylność wenecjan136, a także niektórych członków 

Kolegium Kardynalskiego. Świadczą o tym dwa listy Mikołaja Czepiela z września 1503 roku, 

 
131 F. Crucitti, F. Crucitti, Isvalies Pietro, DBI, vol. 62 (2004), https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-

isvalies_(Dizionario-Biografico)/ (dostęp: 05.08.2021).    
132 Akta Aleksandra, nr 151. Choć w tym czasie papież Aleksander VI wciąż żył (zmarł 18 sierpnia 1503), to 

Aleksander Jagiellończyk nie składał mu jeszcze obediencji jako król Polski.   
133 Akta Aleksandra, nr 167; J. Smołucha, Papiestwo…, s. 98. 
134 Ibidem, nr 168. 
135 Ibidem, nr 202. 
136 Ibidem, nr 169. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-isvalies_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-isvalies_(Dizionario-Biografico)/
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z prośbą o poparcie sprawy dla dwóch kardynałów. Z czego jeden z nich był świeżo 

wyświęcony, a drugi należał do starszej generacji137.  

Jedynie na podstawie późniejszych kontaktów wnioskować, że prawdopodobnie tym 

młodszym, świeżo kreowanym purpuratem był Francesco Soderini, biskup Volterry, który 

otrzymał kapelusz 31 maja 1503 roku. Spośród wszystkich dziewięciu wówczas wyniesionych 

purpuratów jedynie on odznaczył się przychylnością dla Polski. W jeszcze większym stopniu 

zaangażowany był on w sprawy królestwa Węgier, którego był nawet protektorem138. 

Natomiast wspominanym starszym kardynałem mógł być Bernardino López Carvjal. Z 

pewnością król nie musiał specjalnie zabiegać o poparcie Pietro Isvaliesa, który niedługo po 

śmierci Aleksandra VI, (7 sierpnia 1503) roku wyruszył z Budy do Rzymu.  

Skrupulatnie przygotowywana przy zaangażowaniu królewskich dyplomatów, senatorów i 

samego władcy, świadczą o dużych nadziejach, jakie Aleksander Jagiellończyk przywiązywał 

do decyzji podjętych przez Stolicę Apostolską. Zabiegi władcy zmierzały do uzyskania 

przewagi w Kurii, gdzie bardzo silne wpływy miało stronnictwo prokrzyżackie z oficjalnym 

kardynałem protektorem zakonu na czele. Wydaje się zatem, że polski władca wkładając tyle 

wysiłku w zdobycie poparcia w Kurii, mógł podjąć starania, aby wzorem Krzyżaków, powołać 

Pietro Isvaliesa na protektora Polski. Bez wątpienia odbyło się to przy wzajemnej współpracy 

dyplomacji polskiej i węgierskiej, gdyż purpurat, prawdopodobnie równolegle, został również 

protektorem Węgier139.  Możliwe, iż propozycję objęcia urzędu protektora obu jagiellońskich 

państw kardynał Pietro Isvalies otrzymał już w maju 1503 roku, gdy król Aleksander 

Jagiellończyk prosił swego brata Władysława II o poparcie w Kurii. Potwierdza to fakt, że nieco 

ponad miesiąc później (21 czerwca 1503 roku), kardynał legat otrzymał węgierskie biskupstwo 

Veszprem oraz sufraganie w Ostrzyhomiu, choć wcześniej, niemal od początku swego pobytu 

na Węgrzech – to jest, od końca 1501 roku – bezskutecznie starał się o różne dobra, jak opactwo 

w Sazard140, czy koadiutorię wrocławską141. Przyznanie kardynałowi legatowi intratnych 

beneficjów mimo jego wcześniejszych usiłowań w tym kierunku, mogło być formą 

wynagrodzenia, lub pensji za jego działalność jako protektora Węgier i Polski. Wydaje się, że 

 
137 Ibidem, nr 203.  
138Acta Tomiciana; Epistole. Legationes. Responsa. Actiones. Res Geste; Serenissimi Principis Sigismundi, Ejus 

Nominis Primi, Regis Polonie, Magni Ducis Lithuanie, Russie, Prussie, Masovie Domini. [dalej: AT, t. III], 

Posnaniae1853, t. III, nr 272, s. 222. Nazywa go tak król Zygmunt w liście z 11 października 1514 roku, lecz 

działalności Soderiniego na rzecz króla Węgier nie odnotowali historycy węgierscy jak: P. Tusor, I cardinali 

della corona ed i protettori del regno d’Ungheria (o degli stati asburgici) tra Quattro e Seicento, s. 251-276. 
139 J. Wodka, op. cit., 46-130. Wodka oraz autorzy, którzy do nawiązywali do jego ustaleń podają, że Pietro Isvalies 

został kardynałem protektorem Węgier dopiero w 1507 roku. 
140 O wsparciu w staraniach Isvaliesa o opactwo w Sazard u Władysława II Jagiellończyka zapewnia kardynała-

legata król Aleksander Jagiellończyk w liście datowanym na 12 grudnia 1501 roku Zob. Akta Aleksandra, nr 34. 
141 J. Drabina, op. cit., s. 534-537. 
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Stolica Apostolska w tym czasie niezbyt wyraźnie dostrzegała różnice między państwami 

jagiellońskimi. W Rzymie postrzegano władztwo synów Kazimierza Jagiellończyka jako jeden 

blok państw142. Dlatego równoczesna nominacja Isvaliesa na protektora Węgier, Czech i Polski, 

nie wydaje się wykluczona. 

Warto podkreślić również fakt, że poselstwo obediencyjne z całym swoim splendorem, który 

miał na celu manifestację potęgi królestwa składającego hołd papieżowi, a z drugiej podkreślało 

przychylność głowy Kościoła względem władców – stanowiło znakomitą sposobność do 

uroczystego powołania kardynała protektora. W papieskim ceremoniale przewidziano nawet 

specjalne miejsce, na „ujawnienie się” kardynałów przyjaciół królestwa. Podczas publicznego 

konsystorza, po wygłoszeniu mowy obediencyjnej, poseł zbliżał się do tronu papieskiego w 

celu dokonania aktu obediencji, to znaczy ucałowania jego stopy. W tym momencie biskupa 

Rzymu otaczali kardynałowie, którzy w źródłach nazywani byli: „cardinale confidentes et 

amici”, a czasami nawet: „protectores”143. Wcześniej nominacje protektorskie przy okazji 

poselstw obediencyjnych miały miejsce 1485 roku, gdy senat i król Francji Karol VIII nadał 

kardynałowi Jeanowi Balue udającemu się do Innocentego VIII tytuł „kardynała protektora”144. 

Podobnie, na publicznym konsystorzu w 1492 roku kardynał Francesco Todeschini-

Piccolomini został oficjalnie ogłoszony przez Aleksandra VI obrońcą spraw Anglii145. 

*** 

Uroczysty wjazd do Rzymu polskiego poselstwa nastąpił 1 marca 1505 roku146. Zgodnie z 

ceremoniałem, podczas entraty do miasta poselstwu towarzyszyli prefekt (krewny papieża 

Francesco Maria I della Rovere), gubernator Rzymu, prałaci i posłowie, a także domownicy 

papieża i kardynałów. Niestety nie znamy nazwisk purpuratów, którzy wysłali swoje rodziny 

na spotkanie z posłem. Uroczysty kondukt wysłanników polskiego króla zakończył się w domu 

 
142 J. Smołucha, Papiestwo…., s. 101.  
143 M. Banaszak, op. cit., cz. I, s. 149-150; cz. II, s. 107. 
144 „Credi jour a esté commande par le roy et de bouche a Mo Jehan Mesme l'expédicon de mons. le cardinal 

d'Angiers, pour poter à notere sqint père le pappe le pape l'obédience filialle quid lui doit. Item. Lettres pour ledit 

cardinal, pour estre protecteur en court de Romme, des droiz, fais et affaires du roy, et y avoir l'eul. Et pour ce 

que ledit cardinal a demande la procuracuion du roy audit Romme, et que le roy l'avoit ja donnee a l'evesque de 

Lesca, le roy lui a donne ladite charge de protecteur.” A. Bernier, Procès-verbaux des séances du Conseil de 

régence du roi Charles VIII pendant les mois d'août 1484 à janvier 1485, Paris 1836, s. 126-127. 
145 W.E. Wilkie, The Cardinal Protectors of England. Rome and the Tudors before the Reformation, New York 

1974, s. 18. 
146 J. Burchard, op. cit., t. 3, s. 379. Burchard odnotował, że wjazd miał miejsce 28 lutego 1505 roku. 
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rodziny Massimo, gdzie zatrzymali się 

posłowie (ad domum de Maximis in 

quarunt ad sua hospitia)147. 

Najprawdopodobniej chodziło o pałac 

Massimo alle Colonne położony w 

pobliżu piazza Navona148. W tym 

przypadku trudno ustalić, czy tymczasowa 

rezydencja została udostępniona polskiej 

delegacji dzięki uprzejmości, lub 

znajomością któregoś z kardynałów. Być 

może swych szerokich rzymskich 

znajomości użyli sami posłowie: Ciołek, 

albo Czepiel. 

Posłowie polskiego władcy 10 marca 

stawili się na publicznym konsystorzu 

przed trzydziestoma kardynałami i 

Juliuszem II, któremu w imieniu króla 

Aleksandra Jagiellończyka biskup płocki 

złożył uroczystą obiediencje149. Po 

zakończeniu oficjalnej części uroczystości 

Pietro Isvalies zaprosił całą delegację do swego pałacu na wystawny obiad150. Prawdopodobnie 

kardynał ugościł Polaków w swym pałacu przy Piazza del Biscione w okolicy Campo dei Fiori, 

który zakupił od Virginio Orsiniego i bogato wyposażył151. Prawdopodobnie uroczyste 

przyjęcie zorganizowane bezpośrednio po konsystorzu, co nie było powszechną praktyką152, 

miało na celu uczczenie objęcia przez Isvaliesa polskiego protektratu. Bez wątpienia jednak 

gościnność okazana przez purpurata stanowi wyraźny znak sprzyjania monarchom z nad Wisły. 

 

Po wypełnieniu obowiązku złożenia obediencji Ciołek zabrał się za realizacje spraw, których 

załatwienie przewidywała instrukcja poselska. W ciągu paru miesięcy spotkał się z papieżem 

 
147 Ibidem, t. 3, s. 379. 
148 Pałac przed przebudową Baltazare Peruzziego 1532-1536.  
149 VMP, nr 342 s. 300-302; J. Burchard, Liber notarum ab anno 1483 usqe ad annum 1506, s. 472; J. Smołucha, 

Papiestwo…, s. 99. 
150 J. Burchard, Diarium…. t. 3, s. 380; K. Hartleb, op. cit., s. 81; A. Brzozowska, op. cit., s. 79.  
151 G. Nemes, op. cit., s. 100. Dzisiejszy palazzo Pio Righetti.  
152 M. Banaszak, op. cit., cz. I, s. 82-112. 

Rysunek 8 Pałac kardynała Pietro Isvaliesa przy Campo 

dei Fiori na planie A. Tempesty z 1593 roku 
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aż piętnaście razy, co było wyrazem dużej przychylności biskupa Rzymu. Juliusz II 

rzeczywiście sprzyjał Polakom. Wśród najważniejszych dokumentów, które udało się uzyskać 

wysłannikom króla Aleksandra, była bulla (11 maja 1505 roku) do wielkiego mistrza zakonu 

Fryderyka nakazując w niej, aby wypełnił on swoją powinność względem Aleksandra 

Jagiellończyka zawartą w traktacie toruńskim z 1466 roku i złożył mu hołd wierności153. Papież 

wysłał również list (16 maja 1505) do króla rzymskiego Maksymiliana z żądaniem, aby 

zaprzestał powoływać poddanych króla polskiego przed sąd Rzeszy, gdyż mieszkańcy 

Gdańska, Torunia i Elbląga podlegali władzy Aleksandra Jagiellończyka154. Juliusz II widział 

najprawdopodobniej Polskę i Litwę jako sojuszników w wojnie z Turkami stąd wynikała jego 

przychylność dla Jagiellona. Potwierdzają to kolejne bulle. Pierwsza, przeznaczona na 

odbudowę kościołów i zamków zniszczonych przez Tatarów, przyznawała Aleksandrowi 

Jagiellończykowi dochody z polskiego świętopietrza na 10 lat oraz jedną czwartą opłat 

jubileuszowych z krajów Europy północnej na dwa lata. Papież nadał również królowi 

przywileje oddające mu do dyspozycji część beneficjów biskupich155. Posłowie w 

przeświadczeniu pełnego sukcesu wyjechali z Rzymu 12 września 1505 roku.  

Wydaje się, że ogromne powodzenie misji Erazma Ciołka, któremu udało się uzyskać w czasie 

półrocznego pobytu, aż 35 dokumentów (z czego 21 dotyczyło spraw polski i polskiego 

kościoła, a pozostałe 14 dla siebie i swej diecezji w Płocku)156, wiązało się z pomocą kardynała 

Pietro Isvaliesa. Nic nie wiadomo natomiast, na temat wsparcia polskiej delegacji przez dwóch 

proszonych o to purpuratów: prawdopodobnie Francesco Soderiniego oraz Bernardino López 

de Carvajala. Wydaje się, że ten pierwszy był zajęty głównie dbaniem o interesy Florencji, a 

także swojej rodziny157. Natomiast drugi, od początku pontyfikatu Juliusza II, popadł w 

niełaskę. Powodem złych stosunków było uwolnienie przez Carvajala z więzienia w Ostii 

Cezere Borii, wbrew zaleceniom papieża. Rosnące napięcie w stosunkach z biskupem Rzymu 

skłoniło kardynała do rozważenia możliwości wyjazdu do Hiszpanii, który jednak nie doszedł 

do skutku158. 

Pietro Isvalies prawdopodobnie już wówczas sprawował urząd protektora Polski. Nie 

zachowały się listy nominacyjne, które wystawiano przy powoływaniu protektorów159. 

 
153 VMP, nr 325, s. 302. 
154 VMP, nr 326, s. 302; F. Papee, Aleksander…, s. 93; M. Biskup, Polska…, s. 179. 
155 VMP, t. II, nr 352, s. 320-322; M. Biskup, Polska..., s. 179; J. Smołucha, Papiestwo…, s. 100;  
156 A. Brzozowska, op. cit., s. 81-86. 
157 F. Salvestrini, SODERINI, Francesco, DBI, t. 93, 2018: https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-

soderini_%28Dizionario-Biografico%29/ (dostęp: 24.03.2019).  
158 G. Fragnito, Carvajal, Bernardino Lopez de, DBI, t. 21, 1978: 

https://www.treccani.it/enciclopedia/bernardino-lopez-de-carvajal_(Dizionario-Biografico) (dostęp: 24.03.2019). 
159 H.D. Wojtyska, Papiestwo… s. 243. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-soderini_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-soderini_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/bernardino-lopez-de-carvajal_(Dizionario-Biografico)


45 
 

Najwcześniejsza wzmianka potwierdzająca powołanie duchownego na ten urzędu znajduje się 

w liście Jana Łaskiego do Łukasza Watzenrode z 9 września 1505 roku. W wiadomość 

ówczesny kanclerz Jan Łaski przekazał biskupowi warmińskiemu przywiezione przez 

Wiktoryna z Sienna wieści z Rzymu. Donosi on, że w forsowanej przez niego sprawie 

utworzenia arcybiskupstwa warmińskiego, wystawiono dwa pisma: itaque pontefici summo 

unas scripsi, alterae cardinali protectori160. Dokument ten nie mówi wprost o Pietro Isvaliesie 

jako protektorze, ale jak nikt inny w tym czasie nie mógłby pełnić tej funkcji. Bezpośrednio 

natomiast arcybiskup Reggio di Calabria nazwany został protektorem w suplice króla 

Aleksandra Jagiellończyka, wystosowanej 28 lutego 1506 roku do Juliusza II z prośbą o 

uwolnienie biskupstw pruskich od związku metropolitalnego z Rygą i utworzenia 

arcybiskupstwa warmińskiego. Polski władca powierzył nadzór nad tą sprawą: Reverendo in 

Christo patri domino Pietro etc. cardinale Regino et meo Regnique mei apud Sanctitatem 

Vestram protectori161. 

*** 

Podsumowując pierwszą część, powołanie kardynała protektora Polski było ukoronowaniem 

długoletnich starań dyplomacji jagiellońskiej oraz dojrzałą decyzją króla Aleksandra 

Jagiellończyka. Początków tego procesu można dopatrywać się już w pozyskaniu przez 

Kazimierza Jagiellończyka kardynała Rodrigo Borgii, którego udało się zdobyć  

najprawdopodobniej za pośrednictwem jego najstarszego syna króla Czech i Węgier 

Władysława II. Kontakty dyplomacji węgierskiej były kluczowe dla Polski Jana Olbrachta i 

Aleksandra Jagiellończyka starającej się zbudować silną pozycję w Stolicy Apostolskiej. Tym 

bardziej, że polityczna konfiguracja – najazdy Tatarów i Moskwy na Litwę oraz przeniesienie 

konfliktu z zakonem na arenę międzynarodową – zmusiła go do szukania sojuszników w Kurii. 

W efekcie w 1501 roku Jan Olbracht pozyskał dla polskiej sprawy trzech wpływowych 

kardynałów: Giovanniego Battistę Orsiniego wcześniej zajmującego się sprawami 

węgierskimi, Juana Lópeza, Giovanniego Battistę Ferrariego, Bernardino Lópeza de Carvajala 

oraz kardynała legata Pietro Isvaliesa, przebywającego wówczas w Budzie. Aleksander 

Jagiellończyk kontynuował współpracę z Orsinim, Ferrarim i Isvaliesem, lecz nagła śmierć 

dwóch pierwszych purpuratów na początku 1503 roku spowodowała, że monarcha musiał od 

nowa budować pozycję Polski w Kurii. Reakcją króla Aleksandra było wysłanie kolejnego 

poselstwa obediencyjnego do papieża. Najprawdopodobniej wówczas, wiosną 1503 roku, 

 
160Akta Aleksandra, nr 298. 
161Ibidem, nr 311. 
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polski władca wykorzystał najnowszą formę obrony politycznych spraw swego państwa przy 

papieżu i powołał Pietro Isvaliesa na urząd kardynała-protektora Polski. Wydaje się, że odbyło 

się to również przy udziale króla Władysława II, który wówczas nadał purpuratowi urząd 

protektora Czech i Węgier. Potwierdzają to nadania Isvaliesa na węgierskie beneficja: 

biskupstwa Veszprem oraz sufraganię w Ostrzyhomiu. Bez wątpienia działalność kardynała 

protektora Polski potwierdzone była od wiosny 1505 roku.  

 

  



47 
 

ROZDZIAŁ II, Działalność Pietro Isvaliesa jako kardynała protektora Polski (1505-1511) 

 

W drugim rozdziale omówiona została działalność Pietro Isvaliesa w latach 1505-1511. W tym 

czasie zdecydowana większość spraw, w które zaangażowany był kardynała protektor 

dotyczyły kwestii politycznych. Ciągnący się od lat konflikt polsko-krzyżacki stał się 

problemem rozstrzyganym w Stolicy Apostolskiej. W Rzymie trwała rywalizacja między 

stronnikami króla Polski, z protektorem Isvaliesem na czele, a poplecznikami wielkiego 

mistrza. Z drugiej strony papież Juliusz II starał się wszelkimi sposobami zachęcić 

Jagiellońskich władców do wzięcia udziału w krucjacie antytureckiej organizowanej pod jego 

auspicjami. Próbą rozwiązania impasu była legacja do Polski Achillesa de Grassisa. Na końcu 

drugiej części omówiona została działalność kościelno-religijna oraz beneficjalna Isvaliesa.   

*** 

Według ustaleń H.D Wojtyski proces powołania protektora miał ustaloną formę. W pierwszej 

kolejności polski władca wybierał jednego z kandydatów, którzy oferowali mu swe usługi i 

przedstawiał swój wybór papieżowi. Biskup Rzymu musiał zgodzić się na wskazaną 

kandydaturę, po czym następowała nominacja papieska. Następnie polski monarcha w 

specjalnym liście polecał nowego protektora oraz sprawy królestwa162. W przypadku Pietro 

Isvaliesa nie znany jest nam żaden z dokumentów nominacyjnych.  

Niezależnie jednak od tego nominacja na ten urząd stanowiła przełom. Od tego momentu 

wszystkie sprawy związane z Polską przechodziły przez ręce jednego kardynała protektora. Był 

to jedyny, oficjalny kanał komunikacji oraz formalna droga załatwiania wszelkich spraw z 

papieżem i Stolicą Apostolską. Nie znaczyło to jednak, że pozostałe ścieżki przestały istnieć. 

Zwracali się do niego oprócz władców i członków dworu również przedstawiciele episkopatu, 

prałaci, niższy kler oraz przedstawiciele kapituł. 

Inaczej sprawa się miała w kwestiach konsystorialnych, gdyż protektor zastąpił szereg 

pozyskiwanych w różny sposób purpuratów i został jedynym i wyłącznym relatorem 

konsystorialnym. Jego zadaniem była przeprowadzenie prowizji na polskich beneficjach. 

Kardynał protektor był również głównym pośrednikiem w korespondencji pomiędzy dworem 

Polskim a Stolicą Apostolską. Posłowie z nad Wisły przybywający do Rzymu, aby móc 

przedstawić swoje sprawy w kurii musieli skorzystać z pośrednictwa kardynała protektora, 

którego pałac pełnił rolę nieformalnej ambasady polskiej w Wiecznym Mieście. Często też 

wśród dworzan protektora znajdowała schronienie młodzież z nad Wisły. Warto podkreślić, że 

 
162 H.D. Wojtyska, Papiestwo…, s. 243-244. 
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Pietro Isvalies obejmując ten urząd automatycznie wchodził w krąg politycznych oddziaływań 

jagiellońskich dworów w Krakowie i Budzie musiał więc starać się o dobre relacje z jego 

członkami. Po wizycie w Wiecznym Mieście protektor nawiązał kontakt biskupem płockim 

Erazmem Ciołkiem, z którym utrzymywał korespondencję163. Od czasu legacji na Węgrzech i 

Czechach miał stały kontakt z prominentnymi osobistościami dworu w Budzie, a w 

szczególności z kardynałem Tammasem Bakóczem. Szczególne relacje na węgierskim dworze 

Isvalies nawiązał z królową Anną de Foix. Został nawet jednym z ojców chrzestnych pierwszej 

córki węgierskiej pary  królewskiej – Anny164.  

 

Konflikt polsko-krzyżacki – łaska Juliusza II i kontrakcja zakonu 1505-1506 

Wracając do sporu z Zakonem Najświętszej Marii Panny, wiadomości o sukcesie poselstwa 

obediencyjnego Erazma Ciołka i pomyślnych dla Polski decyzjach bardzo szybko przedostały 

się do proniemieckiego stronnictwa w Kurii, a stamtąd dotarły do wielkiego mistrza, który już 

29 listopada 1505 roku miał w swoich rękach kopię breve Juliusza II z 11 maja 1505. Fryderyk 

Wettin bezzwłocznie rozpoczął kontrakcję. Zwrócił się przede wszystkim do swych zaufanych 

w Rzymie: kardynała protektora Pallaviciniego i prokuratora von Eltza, prosząc o zdecydowaną 

reakcję w Kurii, gdzie mieli oni ze zwiększoną mocą przeciwdziałać polskim posunięciom, a 

w razie potrzeby – użyć kilku tysięcy dukatów165. Również Maksymilian w listach do Juliusza 

II, kardynała protektora zakonu oraz całego Kolegium Kardynalskiego potępiał polską agresję 

na wielkiego mistrza i narzucanie mu siłą traktatu toruńskiego. Król rzymski prosił Juliusza II, 

aby odroczył wydanie bulli do czasu uzyskania lepszych informacji od posłów zakonu166. W 

tym apelu do biskupa Rzymu poparli go elektorzy, książęta i szlachta Rzeszy167. 

Szeroko zakrojona akcja protestacyjna niemieckiego środowiska nie zrobiła wrażenia na 

Juliuszu II, który nie zmienił swoich postanowień i na początku 1506 roku wysłał bullę do 

Polski. Niewątpliwie jednak akcja ta, połączona z działaniami stronnictwa proniemieckiego w 

Rzymie, przyniosła oczekiwany skutek w otoczeniu papieża. 

Erazm Ciołek na sejmie w Lublinie na początku 1506 roku złożył sprawozdanie z misji do 

Rzymu. Zdecydowano wówczas o wysłaniu delegacji do wielkiego mistrza z bullą papieską, 

 
163 Znane są dwa listy protektora do Ciołka z lat 1507-1509: Acta Tomiciana; Epistole. Legationes. Responsa. 

Actiones. Res Geste; Serenissimi Principis Sigismundi, Ejus Nominis Primi, Regis Polonie, Magni Ducis 

Lithuanie, Russie, Prussie, Masovie Domini. [dalej: AT, t. I], Posnaniae1852,  AT, t. I, nr 9, s. 19-20; AT, t. I, nr 

37, s. 48. 
164 G. Nemes, op. cit., s. 81. 
165 M. Biskup, Polska…, s. 180. 
166 Ibidem, s. 181. 
167 Ibidem, s. 182. 
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która zdążyła już dotrzeć do kancelarii królewskiej. Poselstwo składało się z najznamienitszych  

dostojników królestwa, a także przedstawiciela Juliusza II, którym był nieznany z nazwiska 

Włoch. Przybyły on do Polski ze wspominanymi bullami, które miał osobiście przedstawić 

wielkiemu mistrzowi. W Pokorminie 30 marca 1506 roku wysłannicy króla oficjalnie 

przekazali wielkiemu mistrzowi papieską decyzję. Włoski wysłannik zażądał przy tym, aby 

Fryderyk natychmiast udzielił odpowiedzi posłom króla. Ten natomiast – swym zwyczajem – 

odroczył replikę, a po naradzie z doradcami obiecał do dnia Zielonych Świątek (31 maja) 

wysłać poselstwo polskiemu władcy. Dodatkowo oświadczył, że najpierw chciałby rozwiązać 

tę sprawę z Juliuszem II, by późnej poddać się jego decyzji168. 

Skutkiem szeroko zakrojonej akcji krzyżackiej w Kurii, w której połączyli swe siły wielki 

mistrz, książę saski oraz król rzymski, była zmiana stanowiska Juliusza II w sprawie zakonu. 

Nieco ponad rok po wydaniu korzystnej dla Polski decyzji, 23 czerwca 1506 roku, papież 

całkowicie zmienił swoje zdanie. Potwierdził on bowiem przywileje krzyżackie, a 4 sierpnia 

konfirmował zezwolenia i prawa posługiwania się nimi. Było to sprzeczne z postanowieniami 

Juliusza II w sprawie przysięgi i hołdu jaki wielki mistrz miał, w myśl wcześniejszego breve, 

złożyć polskiemu królowi. Krzyżacy zdołali także uzyskać potwierdzenia bulli papieskich z 

XIII wieku, które wzmacniały pozycję zakonu w konflikcie z Polską169.  

Bez wątpienia na powodzenia krzyżackie w Kurii miało wpływ osłabienie zdrowia króla 

Aleksandra, który niedługo po tym, 19 sierpnia 1506 roku, zmarł. Był to wyraźny znak 

odzyskania przez Krzyżaków łaski Juliusza II oraz świadectwo skuteczności prokrzyżackiego 

stronnictwa w Rzymie. Poplecznicy wielkiego mistrza zdołali w nieco ponad rok wpłynąć na 

biskupa Rzymu, do tego stopnia, że zmienił on całkowicie wyznaczony wcześniej kurs swej 

polityki. 

 

Współpraca protektora z królem Zygmuntem – sprawa turecka  

Informację o zmianie na Polskim tronie przekazał protektorowi biskup płocki Erazm Ciołek, 

którego łączyły z nim szczególna przyjaźń. W liście datowanym na 25 stycznia 1507 roku z 

Bolonii, Pietro Isvalies dziękował polskiemu duchownemu za wiadomość o wyborze wielkiego 

księcia litewskiego Zygmunta na króla Polski. W wiadomości kardynał chwalił nowego 

monarchę, którego miał okazję poznać osobiście w czasie jego legacji w Budzie, twierdząc, że 

posiadał on wszelkie przymioty idealnego władcy. Isvalies prosił również Ciołka, aby w jego 

imieniu pogratulował Zygmuntowi oraz przekazał mu, że był gotowy do służby władcy. Biskup 

 
168 Ibidem, s. 185. 
169 Ibidem, s. 188-189. 
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płocki miał poinformować go o liście dotyczącym spraw królestwa, które protektor niedługo 

wyślę do niego170. Jak można wnioskować na podstawie korespondencji, Zygmunt Stary 

kontynuował współpracę z kardynałem Pietro Isvaliesem po śmierci Aleksandra. Nowy 

monarcha był w pełni świadomy, jakie polityczne korzyści można uzyskać u papieża, 

szczególnie w sprawach: konfliktu z Krzyżakami oraz finansowaniem walk z Tatarami i 

Moskwą. Pietro Isvalies uczestniczył w konklawe, które wybrało Juliusza II. Poparł on jego 

kandydaturę, za co odwdzięczył się nadając mu szereg bogatych beneficjów. Wydaje się, że 

kardynał Isvaliesa początkowo nie zyskał zaufania nowego papieża, który nie zatrudniał go 

przy realizacji swych celów politycznych, choć z czasem dobywał coraz większe zaufanie 

Juliusza II. 

Król Zygmunt obejmując tron w pierwszej kolejności starał się zabezpieczyć przed wojną z 

Turcją. Porozumiał się w tej kwestii ze swym bratem Władysławem II, czego efektem był 

podpisany 31 maja 1507 roku w Budzie traktat polsko-węgierski o wzajemnej pomocy w razie 

ataku Porty. Obaj władcy zadeklarowali również, że pokój z sułtanem mógł być zawarty tylko 

w porozumieniu z drugą stroną171. 

Pięcioletni rozejm zawarty między Polską a Turcją przez króla Aleksandra w 1502 roku tracił 

swą ważność 7 października 1507 roku. Zygmunt starał się przedłużyć układ z sułtanem, lecz 

Władysław II w myśl nowego traktatu nie chciał się na to zgodzić, gdyż papież zachęcał 

monarchę do udziału w planowanej krucjacie antytureckiej. Juliusz II zapewniał jagiellońskich 

władców, że gdy tylko pogodzi cesarza Maksymiliana z Ludwikiem XII i Wenecją, wyprawa 

przeciwko Porcie niechybnie wyruszy172. Biskup Rzymu nie zdawał sobie sprawy z 

niebezpiecznej sytuacji jaka groziła państwom jagiellońskim ze strony Wołoszczyzny, a 

dokładniej od niewiernego hospodara  Michny I Złośliwca (Mihnea I Zły), który zwrócił się o 

pomoc przeciwko Jagiellonom do sułtana. Dopiero interwencja kardynała protektora Węgier i 

Polski Pietro Isvaliesa uświadomiła papieżowi zagrożenie państw jagiellońskich. W wyniku 

czego, zgodnie z interesem Zygmunta i Władysława, papież zgodził się na udzielenie władcom 

subsydiów na walkę z niewiernymi. Na mocy bulli papieskiej z 26 września 1508 roku dwie 

trzecie pieniędzy pochodzących ze zbiórki odpustowej przeznaczonej na odbudowę Bazyliki 

św. Piotra na Watykanie (bulla: Salvator noster Jesus Christus z 12 lutego 1507 roku173), trafić 

 
170 AT, t. I, nr 9, s. 19-20.   
171 R. Żelewski, Dyplomacja Polska w latach 1506-1572, HDP, t. I, s. 615-617. 
172 VMH, nr 782, s. 576-577. 
173S. Kutrzeba, Kopiarz Rzymski Erazma Ciołka: z początkiem wieku XVI, „Archiwum Komisji Historycznej”, 

t. 1, (13), Kraków 1923, nr 115, s. 110; nr 116, s.110. 
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miała do skarbców królewskich174. Juliusz II przeznaczył również na cel krucjaty dochody z 

całej dziesięciny pobieranej przez duchowieństwo (bulla z 30 marca 1509 roku)175. 

W trosce o swych jagiellońskich sojuszników Juliusz II zaangażował się w sprawy mołdawskie. 

Hospodar Bogdan, który chciał zapewnić sobie poparcie władców Węgier i Polski, prosił 

papieża, aby wstawił się za nim u Zygmunta i Władysława w jego staraniach o rękę ich siostry 

Elżbiety. Papież zgodził się na to, wysyłając do polskiego monarchy list, w którym nakłaniał 

go do wypełnienia kontraktu małżeńskiego z czasów króla Aleksandra176. Jagiellońscy władcy 

niewiele sobie uczynili z papieskiego apelu, a jeszcze mniej sam hospodar mołdawski Bogdan, 

który w czerwcu 1509 roku przy pomocy Tatarów, Turcji i Wołochów zaatakował Pokucie i 

Podole. 

Wobec agresji hospodara, Zygmunt wezwał wsparcie z Węgier, lecz nie uzyskał pomocy od 

Władysława II. Król Polski zrozumiał, że nie mógł liczyć na brata i sam rozprawił się z 

najeźdźcą. Kampania wojenna przyniosła mu pełen sukces, którego zwieńczeniem było 

podpisanie traktatu pokojowego 23 stycznia 1510 roku w Kamieńcu Podolskim. Moment ten 

uznaje się, za kluczowy w polityce tureckiej Zygmunta. Odtąd monarcha, wbrew układom o 

wzajemnej pomocy, starał się za wszelką cenę unikać konfliktu z Portą. Wiązało się to 

nieufnością wobec Węgier, gdzie dostrzegalne były już procesy destabilizacja państwa. 

Zygmunt nie mógł sobie pozwolić na całkowite zerwanie z bratem. Wspólny front Polski i 

Węgier na arenie międzynarodowej dodawał prestiżu i podnosił rangę jego królestwa. Na 

otwarty pokój z Turcją nie pozwalały związki ze Stolicą Apostolską, od których zależało 

rozwiązanie wielu innych problemów: sprawa pruska, relacje z Maksymilianem Habsburgiem 

i Moskwą oraz możliwość pozyskiwania pieniędzy na wojnę z Tatarami. Zygmunt starał się 

więc utrzymać dobre stosunki z Rzymem, a także nieustannie zapewniał papieża o gotowości 

Polski do przystąpienia do wojny z Turcją177. 

Kolejnym krokiem Juliusza II w zachęcaniu państw jagiellońskich do wzięcia udziału w 

krucjacie było wysłanie posła. Legatem apostolskim został wyznaczony sekretarz kardynała 

protektora Polski i Węgier, humanista Jakub Piso. Wybór legata świadczy o bardzo dużym 

znaczeniu, jakie w polityce jagiellońskiej Juliusza II odgrywał Pietro Isvalies. Wydaje się, że 

protektorzy królestw tworzyli coś w rodzaju „ministerstwa spraw zagranicznych” Stolicy 

 
174 VMP, nr 356, s. 325-326; VMH nr 786, s. 578-579. 
175 S. Kutrzeba, op. cit., nr 117, s. 110.  
176 VMP, nr 359, s. 327. 
177 J. Smołucha, Papiestwo…, s. 106-107. 



52 
 

Apostolskiej. Poszczególni kardynałowie byli doradcami papieża w kontaktach z państwami, 

których spraw bronili. Wydaje się, że Pietro Isvalies jako kardynał protektor oraz były legat 

stanowił głównego doradcę Juliusza II w sprawach jagiellońskich. W czasie swej misji miał 

okazję osobiście poznać samych władców, a także ich otoczenie. Papież liczył więc na 

kardynała we wszystkich kwestiach tyczących się krajów jagiellońskich, to znaczy Węgier, 

Czech, Polski i Litwy. Isvalies służył informacją w Rzymie o bronionych przez niego 

królestwach i jego poddanych178.  

Wybór legata do Polski, w osobie familiata kardynała protektora Jakuba Piso potwierdza fakt, 

że papież korzystał z rad Isvaliesa w kreowaniu jagiellońskiej polityki zagranicznej Stolicy 

Apostolskiej179. Znamienne też, że zarówno protektor jak i papież adresowali swe listy (7 

sierpnia 1509) w sprawie przyjazdu posła do biskupa płockiego Erazm Ciołka, z którym – jak 

można przypuszczać – łączyły protektora więzy przyjaźni. W korespondencji informowali oni 

byłego posła obediencyjnego, o przyjeździe do Polski sekretarza protektora Jakuba Piso180. 

Również kanclerz i prymas Jan Łaski otrzymał od Juliusza II list polecający legata 

papieskiego181.  

Legat przybył do Krakowa 6 stycznia 1510 roku182. Zgodnie z wolą papieża starał się nakłonić 

króla Zygmunta i jego brata Władysława do wzięcia udziału w wyprawie antytureckiej. 

Przedstawiciel Juliusza II obiecywał monarchom wsparcie papieskiej floty na morzu, a także 

pomoc finansową183. Polski władca w bardzo wyważonej odpowiedzi udzielonej legatowi, 

podkreślał, że jego królestwo od dawna było gotowe na wojnę z Turcją. Jeżeli tylko do niej 

dojdzie, to sam weźmie w niej udział. Na końcu jednak stwierdził, iż ostateczną decyzję 

uzależniał od decyzji sejmu w Piotrkowie184. Podobnej, wymijającej odpowiedzi udzieliło 

legatowi papieskiemu zgromadzenie panów polskich 5 lutego 1510 roku185. Przypomniano los 

Władysława Warneńczyka, podkreślono permanentną walkę Polski z niewiernymi i 

schizmatykami oraz deklarowano udział w wyprawie, gdyby tylko doszła ona do skutku186. 

Prawdopodobnie niedługo po sejmie piotrkowskim, na którym ogół szlachty sprzeciwił się 

 
178 G. Bemes, op. cit., s. 96-97. 
179 Ibidem, s. 87. 
180 AT, t. I, nr 32, s. 48; nr 38, s. 48. 
181 Ibidem, t. I, nr 91, s. 100. 
182 Kronika Marcina Bielskiego, ”Zbiór dziejopisów polskich”, Warszawa 1764, t. I, s. 464. 
183 AT, t. I, nr 38, s. 53; J.L. Decjusz, Księga o czasach króla Zygmunta, Warszawa 1960, s. 45; Kronika 

Marcina Bielskiego, s 955; J. Smołucha, Papiestwo… , s. 109.  
184 A. Jabłonowski, Sprawy wołoskie za Jagiellonów: akta i listy, „Źródła dziejowe”, Warszaw 1878, t. X, s. 88. 
185 Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, red. S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996,  s. 

222-237 
186 AT, t. I, nr 38, s. 53.  
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papieskim propozycją,  legat udał się w podróż powrotną do Rzymu187. Na tym zakończyła się 

misja Jakub Piso w krajach jagiellońskich. 

*** 

W tym czasie papież uwikłał się w konflikt przeciwko Wenecji, która zagarnęła ziemie Państwa 

Kościelnego w Romanii. Pod hasłem krucjaty antytureckiej zorganizował sojusz z 

Maksymilianem Habsburgiem i Ludwikiem XII, zwany Ligą w Cambrai (zawarty 10 grudnia 

1510 roku), który wymierzony był w Republikę św. Marka. Juliusz II, gdy odzyskał utracone 

ziemię, błyskawiczne zmienił front, podpisał pokój z Wenecją i doprowadził do powstania ligi 

antyfrancuskiej. Do sojuszu należała Republiką św. Marka, Hiszpania oraz Szwajcaria. Papież, 

którego głównym celem było wówczas wyrzucenie Francuzów z Italii, starał się wciągnąć do 

sojuszu Maksymiliana Habsburga. W tym celu papież wysłał na Sejm Rzeszy swego zaufanego 

legata, biskupa Citta di Castello, Achille de Grassiego, który z oficjalnym zamiarem 

nakłonienia władcy do wzięcia udziału w krucjacie antytureckiej przybył do Augsburga188. Po 

fiasku misji niemieckiej, Juliusz II zdecydował się posłać de Grassiego na Węgry i do Polski, 

gdzie nuncjusz miał agitować jagiellońskich władców na rzecz krucjaty antytureckiej. W tym 

celu biskup Rzymu wydał bullę (28 lipca 1509) wzywającą władców wszystkich państw do 

walki z niewiernymi. W osobnym liście natomiast przedstawiał królowi Zygmuntowi wizję 

wyprawy zbrojnej, prowadzonej na morzu i na lądzie, która miała odbyć się już wiosną 1510 

roku189. 

Legacja do Polski Achilessa de Grassisa – sprawa krzyżacka 

Powracając do sprawy pruskiej, od czasu triumfów polskich podczas poselstwa obediencyjnego 

Erazma Ciołka oraz zdobytej wówczas łaski Juliusza II wiele się zmieniło. Kontrakcja 

krzyżacka z 1506 roku spowodowała całkowitą zmianę decyzji papieża i odwołanie 

wcześniejszych decyzji w tej sprawie. Król Zygmunt w listach do kardynała protektora starał 

się na różne sposoby wpłynąć na decyzję papieża. W wiadomości z 14 marca 1509 rok 

monarcha skarżył się Isvaliesowi na niesprawiedliwe decyzję Stolicy Apostolskiej w sprawie 

nieuznania postanowień traktatu toruńskiego oraz ciągłą odmowe złożenia hołdu polskiemu 

władcy. Dyskusja nad układem z 1466 roku wchodziła wówczas na nowy etap, Krzyżacy 

bowiem starali się podważyć jego legalność, a przy tym swą podległość wobec króla Polski. 

Stąd też Zygmunt przypominał protektorowi, że układ toruński był efektem zakończenia 

 
187 Ibidem t. I, nr 119, s. 113-114. 
188 J. Smołucha, Papiestwo…, s.108-109. 
189 Ibidem, t. I, nr 30, s. 46-48; VMP nr 360, s. 327-329. 
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długoletnich wojen pomiędzy jego ojcem Kazimierzem Jagiellończykiem, a wielkim mistrzem 

Ludwikiem von Erlichshausenem, który zwarty został  w obecności papieskiego legata biskupa 

lewantyński Rudolfa von Rüdesheima. Duchowny w imieniu papieża Pawła II zatwierdził 

pokój wieczysty między władcami oraz zaakceptował jego warunki. W dalszej części listu 

Zygmunt podkreślał, że konflikt z zakonem odwracał jego uwagę od zaangażowania się w 

planowaną przez papieża wyprawę przeciw Turcji. Do tego Krzyżacy starali się uwikłać jego 

królestwo w kolejny konflikt przez konszachty z Moskwą. Groził, że jeżeli nic się nie zmieni 

w tej sprawie zmuszony będzie rozwiązać ten spór krwawym mieczem (cruentum gladium). 

Zygmunt prosił kardynała Isvaliesa, aby przedstawił jego stanowisko papieżowi, a także 

postarał się wpłynąć na decyzję Juliusza II, aby odwołał wcześniejsze korzystne dla krzyżaków 

postanowienia. Wnosił również, aby biskup Rzymu zechciał przysłać do Polski swego 

wysłannika, który rozstrzygnął by ten spór. Na końcu dziękował kardynałowi protektorowi za 

wszystkie jego wysiłki włożone w rozwiązywanie spraw polskich190.  

Mimo starań króla oraz protektora kwestia pruska znajdowała się w niekorzystnym dla Polski 

impasie. Szansą na wyjście z niego było uzyskanie łaski Juliusza II, który marzył o krucjacie z 

udziałem Polski i Węgier. Zygmunt od czasu wizyty legata Jakuba Piso, starał się wykorzystać 

sprzyjającą sytuację. Zorganizował polsko-krzyżacki zjazd w Poznaniu, który miał 

rozstrzygnąć prawomocność traktatu toruńskiego z 1466 roku. W listach do kardynała 

protektora i papieża datowanych na 13 marca 1510 roku zażądał, aby nad Wartą pojawił się 

przedstawiciel Stolicy Apostolskiej191. Zgrało się to z planowaną przez Juliusza II legacją 

Achillesa de Grassisa do krajów jagiellońskich. W odpowiedzi datowanej na 1 maja 1510 roku 

papież polecał polskiemu władcy biskupa Citta di Castello, wychwalając jego zalety i wiedze 

prawniczą. Juliusz miał nadzieję, że doświadczenie legata będzie przydatne przy 

rozstrzygnięciu sporu z wielkim mistrzem. Po czym Zygmunt, wolny do konfliktu, będzie mógł 

wszystkie siły poświęcić na rzecz krucjaty192. 

Achille de Grassi po zakończeniu misji w Niemczech udał się na Węgry. W Budzie pojawił się 

13 czerwca 1510 roku. Kilka dni później nuncjusz wygłosił w obecności Władysława II mowę 

zachęcającą władcę do podjęcia wyprawy przeciw Turcji193. Węgierski kardynał Tamas Bakócz 

udzielił posłowi oficjalnej odpowiedzi, w której w wymijający sposób zanegowano udział 

królestwa w wyprawie. Wymawiając się z tego obowiązku posłużono się tradycyjnymi 

 
190 AT, t. I, nr 37, s. 51-52. 
191 VMP, nr 364, s. 330-331. 
192 AT, t. I, nr 56, s. 79-80; VMP, nr 363, s. 330. 
193 VMP, nr 365, s. 331-334. 
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argumentami, które miały na celu uzyskanie jak największych korzyści finansowych od 

papiestwa. W odpowiedzi kardynała Bakócza podkreślono, że węgierski król od dawna 

wyczekuje zgody między skłóconymi władcami chrześcijańskimi, bez której realizacja 

wspólnej wyprawy antytureckiej nie miała szans powodzenia. Dopiero kiedy ten warunek byłby 

spełniony Władysław II będzie gotowy do wzięcia udziału w krucjacie. Oprócz tego Węgry nie 

były w stanie wytrzymać samodzielnie ciężaru wojny z niewiernymi. Dlatego też monarcha 

zdecydował się zawrzeć krótki rozejm z Turcją, w czasie którego władca przygotowywał się 

będzie do wojny194. Tymczasem w Poznaniu niecierpliwie wyczekiwano przybycia nuncjusza 

apostolskiego195.  Po niespełna miesiącu spędzonym nad Dunajem, 15 lipca 1510 roku de Grassi 

opuścił Węgry udając się w kierunku Krakowa, gdzie dotarł na początku sierpnia196.  

Papieski legat 8 sierpnia 1510 roku spotkał się po raz pierwszy z królem Zygmuntem. Starał się 

go przekonać do wzięcia udziału w krucjacie, a także przepraszał, usprawiedliwiając się 

zatrzymaniem przez króla Władysława,  że nie zdołał dotrzeć na zjazd do Poznania. W ramach 

zadośćuczynienia de Grassi ofiarował polskiemu władcy swe usługi zapewniając, że uczyni 

wszystko co będzie potrzebne, aby zadowolić monarchę. W liście do swego doradcy z sierpnia 

1510 roku Zygmunt opisywał pierwsze wrażenie jakie uczynił na nim nuncjusz apostolski. 

Opisywał go człowieka  uczciwego i nieprzekupnego (vite integerrime), o wielkiej uczoności i 

doświadczeniu, (doctrine et experientie magne). Zygmunt podkreślał również, że polecał go 

gorąco kardynał protektor Pietro Isvalies197.  

Starając się sprostać tej deklaracji de Grassi podjął się wyjaśnienia sprawy konfliktu polsko-

krzyżackiego. Jako zdolny prawnik legat zgłębił się w istotę sporu, dzięki czemu przekonał się 

o słuszności polskiej strony. Zastanawiał się, czy biskup Rudolf, który był obecny w 1466 roku 

w Toruniu, jako legat posiadał pełnomocnictwo papieskie do zatwierdzenia umowy między 

Polską, a Zakonem. Przedstawiciel papieża zagłębiając się w prawnicze niuanse nie mógł 

zrozumieć, dlaczego obie strony chciały ratyfikacji traktatu, choć według niego wystarczyć 

powinna konfirmacja biskupa Rudolfa. Jako rozwiązanie tego problemu de Grassi początkowo 

proponował konfrontację z przedstawicielami Zakonu w czasie kolejnego zjazdu, lecz później 

wycofał się z tego pomysłu. Wydaje się, że legat miał już wówczas plan jak rozwiązać tą 

 
194 Ibidem, nr 365, s. 331-334. 
195 AT, t. I, nr 64, s. 85-86; nr 69, s. 88-89. 
196 Ibidem, t. I, nr 40, s. 61; J. Smołucha, Papiestwo…, s. 110-111.  
197 Ibidem, t. I, nr 71, s. 89-90; A. Grabowski, Starożytności historyczne polskie, t. 2, Kraków 1840, s. 64-65.  

M. Biskup, Polska…, s. 301-303.  
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sprawę, a klucz do jej rozwiązania znajdował się w rzymskich archiwach. Zdecydował się więc 

opuścić Kraków i udać się do Wiecznego Miasta, co spotkało się z aprobatą króla Zygmunta.  

Zanim jednak de Grassi wyjechał z kraju, monarcha zdecydował się na rzecz wartą 

odnotowania, poprosił go, aby zechciał zostać orędownikiem jego spraw w Kurii198. Nuncjusz 

ujęty życzliwością polskiego władcy oraz całego jego dworu, a także przekonany o słuszności 

Polski w konflikcie z krzyżakami, zgodził się na to199. Zygmunt chcąc podziękować 

duchownemu za jego wysiłek włożony w rozwikłanie sprawy pruskiej i życzliwość dla jego 

królestwa, obdarował go prezentami. De Grassis otrzymał 600 złotych dukatów, dwa srebrne 

kielichy (wartości 120 dukatów), oraz futro z gronostajów200. Podarki miały być prezentacją 

hojności polskiego władcy oraz obietnicą dalszej owocnej współpracy.    

Pożegnalną audiencją król podjął nuncjusza 19 września 1510 roku, w czasie której udzielono 

mu oficjalnej odpowiedzi w sprawie udziału Polski w wyprawie antytureckiej. Tradycyjnie 

monarcha podkreślił, że jego kraj nieustannie prowadził wojnę Tatarami i Moskwą i cały czas 

był gotów uczestniczyć w ogólnoeuropejskiej krucjacie. Uczyniłby to, ja twierdził, nie z 

powodu własnych interesów, ale w obronie wiary i religii. Miał nadzieję, że nic nie przeszkodzi 

jemu i królowi węgierskiemu w przygotowaniach do krucjaty. Za swym bratem Władysławem 

podkreślał brak zgody między władcami chrześcijańskimi. Wszystko to razem spowodowało, 

że polski monarcha był zmuszony do zawarcia krótkiego rozejmu z sułtanem. Mimo, to 

potwierdzał, iż gdy tylko wypraw ruszy, to władcy jagiellońscy dołączą do niej. Niezbędna 

będzie jednak pomoc finansowa Stolicy Apostolskiej201. Niedługo po wysłuchani odpowiedzi, 

23 września 1510 roku Achille de Grassis wyjechał z Krakowa kierując się w stronę Rzymu. 

 

Bez wątpienia pozyskanie legata Achillesa de Grassis przez polskiego władcę było 

podyktowane ostatnią porażką polskiego stronnictwa w Rzymie kierowanego przez kardynała 

protektora. Po sukcesach poselstwa Erazma Ciołka nastąpiła wyraźna kontrakcja Krzyżaków, 

w wyniku czego odzyskali oni łaskę Juliusza II i w konsekwencji doprowadzili do zmiany 

pomyślnego dla polski kursu polityki papieskiej. W reakcji na to Zygmunt zdobył wpływowego 

duchownego, który osobiście zbadał sprawę krzyżacką i popierał Polskę w tym sporze. Oprócz 

tego de Grassis posiadał prawnicze wykształcenie oraz zaufanie papieża Juliusza II, jedynym 

mankamentem dla Zygmunta mógł stanowić brak godności kardynalskiej. 

 
198 AT, t. I, nr 83, s. 96-97; nr 111, s. 110. 
199 AT, t. I, nr 113, s. 111; nr 121, s. 114-115. 
200 AT, t. I, nr 70, s. 89; nr 110, s. 109-110. 
201 AT, t. I, nr 110, s. 109-110; nr 72, s. 91-92. 
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Za wyjeżdzającym nuncjuszem król Zygmunt wysłał datowany na 11 października 1510 roku 

list do kardynała protektora. W wiadomości, władca prosił Isvaliesa, aby wysłuchał relacji de 

Grassisa i współpracował z nim w kwestii krzyżackiej202. Wkrótce do Polski dotarły wieści o 

kandydatach do wyniesienia do godności kardynalskiej, wśród których wymieniano biskupa 

Citta di Castello. Zygmunt życzył mu, aby potwierdziły się te przypuszczenia, a także zapewnił 

go, że popiera go w tych staraniach. Przypominał mu również o jego obietnicy złożonej w 

Krakowie, dotyczącej strzeżenia polskich spraw przy papieżu203. Plotki dotyczące kapelusza 

dla byłego nuncjusza w na Węgrzech i w Polsce potwierdziły się. Juliusz II wysoko ocenił 

dotychczasową działalność biskupa Citta di Castello. Na konsystorzu 10 marca 1511 roku 

odbywającym się w Rawennie Achille de Grassi otrzymał godność kardynalską z tytułem S. 

Sisto Vecchio a wkrótce po tym otrzymał biskupstwo Bolonii.  

Wyniesienie de Grassisa nie zmieniło jego stosunku do króla Polski. Jako kardynał wraz z 

Pietro Isvaliesem stanowili duet propolskich purpuratów, którzy działali w obronie interesów 

Zygmunta204. W oficjalnej nomenklaturze Achilles de Grassi mógłby być nazwany 

współprotektorem (comprotektor), choć nie znaleziono dotychczas w źródłach wzmianki 

nominującej go tym tytułem. Sytuacja taka zdarzała się, gdy władca powoływał na służbę 

dwóch niezależnych od siebie kardynałów. Pierwszy z nich nosiły tytuł protektora, a drugi 

współprotektora. Nic nie wiadomo nam również o sześciomiesięcznej współpracy obu 

purpuratów. Wydaje się jednak, że w niespokojnych czasach ostatnich lat pontyfikatu Juliusza 

II sprawy jagiellońskie zeszły nieco na drugi plan.  

 

Beneficja i aktywność konsystorialna 1503-1511 

Od tego momentu wszystkie sprawy związane z Polską przeszły w ręce jednego kardynała 

protektora. Tak było w kwestiach konsystorialnych, gdyż w zamian szeregu wpływowych 

purpuratów, którzy występowali przy prowizjach na polskie beneficja, jedynym relatorem 

został protektor. Niestety księgi Archiwów Konsystorialnych z początku XVI wieku są słabo 

zachowane. Trudno odtworzyć z nich pełen obraz działalność konsystorialnej Pietro Isvaliesea 

w latach 1503-1511. Pierwsza i jedyna odnotowaną polską aktywność Pietro Isvalies pochodzi 

z kwietnia 1505 roku. Referował on prowizję kanonika lwowskiego Bernarda Wilczka na 

arcybiskupstwo lwowskie po przeniesieniu Andrzeja Boryszewskiego na katedrę 

 
202 AT, t. I, nr 125, s. 117. 
203 AT, t. I, nr 126, s. 117-118; nr 130, s. 119. 
204 AT, t. I, nr 293, s. 222-224; nr 294, s. 224. 
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gnieźnieńską205. Znacznie więcej wiadomo na temat jego działalności w sprawach prowizji na 

beneficja węgierskie; między 1504, a 1510 występował sześciokrotnie206. 

 

Walka z herezją w Polsce 1503-1511 

Instrukcja wystawiona kardynałowi Isvaliesowi w 1501 roku obejmowała również kwestie 

religijne. Papieski legat przy okazji wizyty w Czechach miał zwalczać rozprzestrzeniającą się 

herezję Husa207. W styczniu 1502 roku purpurat towarzyszył królowi Władysławowi II 

Jagiellończykowi w podróży do Ołomuńca i Wrocławia. Tam uczestniczył w roli mediatora w 

rozmowach w sprawie zjednoczenia czeskich katolików z przedstawicielami umiarkowanego 

odłamu husytyzmu tzw. kalikstynami (zwanymi również utrakwistami). Ci drudzy domagali się 

prawa udzielania komunii pod dwiema postaciami, języków narodowych w liturgii i kazaniach, 

a także postulowali likwidację świeckiej władzy duchowieństwa i majątków kościelnych208. W 

lutym 1502 roku kardynał Isvalies otworzył negocjacje, lecz po interwencji bardziej 

zagorzałych kalikstynów kompromis nie został osiągnięty. Mio starań legata, który osobiście 

odwiedził kalikstynów, a także negocjował z katolikami, rozmowy ostatecznie upadły209. 

Wśród spraw, które Isvalies przedstawiał papieżowi w 1506 roku była również kwestia 

możliwej ekskomuniki i interdyktu dla sprzyjającym czeskim heretykom członków dworu 

Władysława210.  

Isvalies w podobnej sprawie zaangażowany został w 1508 roku, gdy wyznaczono go do nowej 

misji na Węgry na dwór Władysława II Jagiellończyka. Miał on wesprzeć władcę w akcji 

przeciwstawiania heretyckim sektom, które rozmnażały się w Czechach i Polsce. W 

szczególności wobec grupy Adamitów, zwanych fossarianami (fosariuszami), którzy 

rozprzestrzenili się znacznie na Węgrzech i w Polsce. Wyznawcy tej herezji uważali, że nagość 

Adama za symbol pierwotnej czystości człowieka, dlatego w czasie swych zgromadzeń 

zdejmowali ubrania, a że spotykali się w postronnych jaskiniach i rowach, nazywano ich 

fosariuszami. Rzucano na nich oskarżenia o rozwiązłość, sprawą zainteresował się nimi 

również inkwizytor z Polski Albert z Płocka211. Juliusz II chciał ich nawrócić zanim użyłby siły 

 
205 AAV, ACM, vol 6, f. 132v. 
206 G. Nemes, op cit., s. 97.  
207 VMP, t. II, s. 275. 
208 B. Kumor, Historia Kościoła: czasy nowożytne, t. V, Lublin 2001, s. 97. 
209 A. Kalous, The Politics of Church Unification: Efforts to Reunify the Utraquists and Rome in the 1520s, 

„Friars, Nobles and Burghers – Sermons, Images and Prints. Studies of Culture and Society in Early-Modern 

Europe. In memoriam Istvan Gyorgy Toth”, red. J. Miller, L. Kontler, Budapest-New York 2010, s. 181-197; G. 

Names, op. cit., s. 78-79.  
210 G. Nemes, op. cit., s. 96. 
211 S. Barącz, Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce, Lwów 1861, s. 215-217. 



59 
 

i represji212. Wydaje się, że udało się to osiągnięć bez wyjazdu Isvaliesa z Rzymu, gdyż nic nie 

wiadomo na temat jego ponownego wyjazdu do Polski213.  

 

*** 

Ostatnie lata życia protektora związane był z wyprawą wojenną Juliusza II, w której podobnie 

jak całe Kolegium Kardynałów Isvalies brał udział. We wrześniu 1510 towarzyszył papieżowi 

na wojnie przeciwko księciu Ferrary, Alfonso I d'Este, wspieranego przez króla Francji 

Ludwika XII. W Bolonii protektor Polski i Węgier wyznaczony został dowódcą 

sześciotysięcznej armii, a później towarzyszył Juliuszowi II w najcięższych walkach podczas 

oblężenia Mirandoli. Utrata Bolonii wiosną 1511 roku w wyniku buntu mieszkańców oraz 

nieudolności wojsk papieskich dowodzonych przez nepota Juliusza II spowodowała, że 

powierzy dowództwo skromnych sił (500 włóczni i 10 000 piechoty) Pietro Isvaliesowi. Próba 

odbicia miasta 17 lipca 1511 roku skończyła się sromotną klęską. Niespełna dwa miesiące 

później 22 września 1511 roku najprawdopodobniej w Cesenie, gdzie wypoczywał po 

niepowodzeniach wyprawy wojennej, kardynał zmarł. Jego ciało zostało przewiezione do 

Rzymu, gdzie spoczęło w bazylice S. Maria Maggiore214. 

 

 Podsumowanie i ocena działalności Pietro Isvaliesa jako kardynała protektora Polski  

Współpraca kardynała Pietro Isvaliesa z Polską datowała się od czasu jego legacji do Budy, 

gdzie na dworze Władysława Jagiellończyka spędził niemal trzy lata (1501-1503). Jako 

wysłannik Aleksandra VI miał on nakłonić jagiellońskich władców do wzięcia udziału w 

krucjacie antytureckiej, lecz polskiej dyplomacji bardziej zależało na pozyskaniu nuncjusza do 

sprawy krzyżackiej. Ostatecznie Isvalies nigdy nie odwiedził Polski, lecz w 1501 roku 

transkrybował traktat toruński z 1466 roku, co stanowiło pierwszą przychylną Polsce decyzja 

podjętą przez przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w sprawie krzyżackiej. Pod koniec swego 

panowania Jan Olbracht zdał sobie sprawę, że wobec przeniesienia konfliktu z zakonem do 

Rzymu, będzie potrzebował wsparcia w Kolegium Kardynalskim. Za pośrednictwem 

węgierskiej dyplomacji pozyskał dwóch kardynałów: Giovanniego Battistę Orsiniego oraz 

Juana Lópeza, a później również Giovanniego Battistę Ferrariego.     

 
212 F. Crucitti, op. cit., https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-isvalies_(Dizionario-Biografico)/, (dostęp: 

11.02.2020).    
213 Brak informacji na temat drugiej legacji kardynała na Węgry. 
214 F. Crucitti, Isvalies Pietro, DBI, vol. 62 (2004), https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-

isvalies_(Dizionario-Biografico)/ (dostęp: 05.08.2021).  

https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-isvalies_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-isvalies_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-isvalies_(Dizionario-Biografico)/
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Pietro Isvalies odegrał również pewną rolę w czasie elekcji po śmierci Jana Olbrachta w 1501 

rok. Interreks kardynał Fryderyk Jagiellończyk polecił papieskiemu legatowi poprzeć 

Aleksandra, a po jego wyborze nowy monarcha wstawił się za Włochem u Władysława, aby 

ten nadał mu jedno z bogatych beneficjów  na Węgrzech. W czasie pobytu w Budzie, w lipcu 

1503 roku Isvalies został zaproponowany na rozjemcę w sporze między królem Aleksandrem, 

a księciem moskiewskim Iwanem III. Opracowany przez niego plan przyniósł całkowity sukces 

w postaci sześcioletniego rozejmu. 

Po powrocie z legacji do Rzymu pod koniec 1503 roku Isvalies został wyniesiony do godności 

kardynalskiej, lecz nie zarzucił współpracy z Jagiellonami. Świadczy o tym jego 

zaangażowanie w przebieg polskiego poselstwa obediencyjnego Erazma Ciołka w 1505 roku. 

Prawdopodobnie na konsystorzu 10 marca 1505 roku w czasie ceremonii składania hołdu 

papieżowi Juliuszowi II, kardynał Isvalies został uroczyście zaprezentowany jako kardynał 

protektor Polski.  

Wybór kardynał Isvaliesa na pierwszego polskiego obrońcę spraw podyktowany był szeregiem 

czynników. Z pewnością w tym momencie stanowił on najlepszego kandydata, gdyż pozostali 

zaangażowani w polskie sprawy w krótkim czasie zmarli: Juan López, Giovanni Battista Orsini 

oraz Francesco Ferrari. Za jego nominacją przemawiało to, że jako były legat w krajach 

jagiellońskich z autopsji poznał dwór w Budzie i problemy królestwa, a co najważniejsze 

sprzyjał Polsce w jej konflikcie z krzyżakami. Nie bez znaczenia przy wyborze protektora była 

również wpływowa pozycja Isvaliesa przy Juliuszu II. 

Sześcioletnia działalności protektora na rzecz królestwa polskiego koncentrowała się głównie 

na sprawach politycznych. Zdominowane były one przez próby Juliusza II wciągnięcia państw 

jagiellońskich do krucjaty antytureckiej, a także konflikt polsko-krzyżacki. Po sukcesie misji 

Erazma Ciołka w 1505 roku wspartej bez wątpienia przez Isvaliesa, która uzyskała pozytywne 

decyzję w sprawie uznania przez Stolicę Apostolską postanowień traktatu toruńskiego, 

nastąpiła kontrakcja stronnictwa krzyżackiego. Przeciwdziałanie frakcji zakonnej 

spowodowała całkowitą zmianę decyzji papieża. Mimo starań Isvaliesa nie udało się odwieść 

Juliusza II od tej decyzji, choć bardzo mu zależało, na tym aby Jagiellonowie wzięli udział w 

krucjacie. W tej sprawie, za radą Isvaliesa, wysłał do Węgier i Polski legata w osobie sekretarza 

protektora Jakuba Piso, lecz jego misja nie przyniosła oczekiwanych skutków. 

Po śmierci Aleksandra Jagiellończyka nowym władcą wybrany został Zygmunt Stary, którego 

Isvalies miał okazję poznać osobiście podczas swego pobytu na dworze Władysława II w 

Budzie. Polski monarcha chciał w inny sposób wyjść z tego impasu w 1510 roku zwołała 

kongres w sprawie krzyżackiej do Poznania i domagał się, aby pojawił się na nim 
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przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Papież do Polski biskupa Citta di Castello Achillesa de 

Grassisa, który opowiedział się po stornie Jagiellonów w konflikcie z Zakonem. Król Zygmunt 

przekonał legata, aby po powrocie do Rzymu wciąż zajmował się sprawami jego królestwa 

wraz z kardynałem Pietro Isvalesem. Wydaje się, że monarcha zawiódł się na protektorze, który 

nie mógł sprostać wpływom stronnictwa krzyżackiego przy papieżu, dlatego pozyskał 

kolejnego kurialistę. Po wyniesieniu de Grassisa do godności kardynalskiej w 1511 roku król 

Zygmunt poprosił go, aby wspólnie z Isvaliesem bronił jego interesów jako protektor Polski. 

Wspólna działalność obu purpuratów miała miejsce przez ostatnie pół roku życia kardynała 

Isvaliesa. 

Pozytywnie należy ocenić jego działalność jako protektora Polski. Jak się wydaje, bardziej 

zaangażowany był on w służbę dla króla Władysława Jagiellończyka, władcy Węgier i Czech, 

to nie można mu nic zarzucić w sprawie obrony polskich spraw. Utrzymywał on relacje z 

członkami polskiego episkopatu, a także życzliwie przyjmował na swym dworze przybyszów 

z nad Wisły.  Mimo że, nie udało mu się zrealizować pokładanych nadziei Zygmunta i 

przekonać papieża do poparcia królestwa w konflikcie z krzyżakami, to wydaje się, że wówczas 

nie dało się więcej uczynić. Jako pierwszy polski kardynał protektor godnie zapisał się w 

annałach relacji polski ze Stolicą Apostolską.  
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ROZDZIAŁ III ACHILLES DE GRASSIS (1511-1523) 

Drugi rozdział podzielony został na dwa podrozdziały. Pierwszy po omówieniu pochodzenia i 

kariery duchowej protektora de Grassisa obejmuje jego działalność podczas soboru 

laterańskiego V. Pięcioletni okres stanowił wyjątkowo intensywny czas w relacjach Polski ze 

Stolicą Apostolską, gdyż rozstrzygany był wówczas w Rzymie konflikt polsko-krzyżacki. Jak 

się wydaje, po raz pierwszy polski monarcha zbudował swoje stronnictwo w Kurii i Kolegium 

Kardynałów, które mogło stawić czoła zjednoczonej sile dyplomacji zakonu, cesarza i książąt 

Rzeszy. Wyjściem z impasu w tym sporze było zwycięstwo odniesione przez Zygmunta nad 

Moskwą w bitwie pod Orszą i jego umiejętne wykorzystanie propagandowe. Doprowadziło to 

do zaszczytnej propozycji Leona X, aby polski król objął dowództwo generalnej krucjaty 

antytureckiej. W części dotyczącej spraw beneficjalnych omówiona została reforma 

działalności relatorów konsystorialnych na Soborze Laterańskim V, a także spór o zasady 

nominacji biskupów warmińskich oraz okoliczności prowizji Piotra Tomickiego na 

ordynariusza przemyskiego. 

 Działalność Achillesa de Grassisa jako kardynała protektora Polski (1511-1523) 

Śmierć Pietro Isvaliesa. 2 września 1511 roku, spowodowała, że kardynał Achilles de Grassis 

przejął pełnię obowiązków obrońcy polskich spraw przy papieżu215. Po powrocie z nuncjatury 

na Węgrzech i w Polsce do Rzymu, od niespełna roku purpurat ten pozostawał w kontakcie z 

polskim władcą i na jego prośbę był zaangażowany w konflikt z Zakonem Krzyżackim 

rozgrywający się w kurii. Wydaje się więc, że wybór de Grassisa na protektora stanowił dla 

Zygmunta naturalną decyzję. Podobnie jak w przypadku pierwszego polskiego protektora, 

władca miał okazję poznać osobiście duchownego, był pewien jego nieprzejednanego 

stanowiska względem krzyżaków, a także cenił jego wykształcenie prawnicze oraz wysoką 

pozycję przy papieżu Juliuszu II. Podobnie jak w przypadku jego poprzednika nie zachował się 

żaden z listów nominacyjnych Achillesa de Grassisa.  

Pochodzenie i kariera duchowna Achillesa de Grassisa  

Achilles de Grassis pochodził z bogatej senatorskiej rodziny z Bolonii, gdzie urodził się 16 

lutego 1463 roku jako syn Baltazara i Orsiny Bocchi. Familia de Grassi według starej tradycji 

miała korzenie polskie, o czym miał świadczyć jej herb z ukoronowanym białym orłem na 

czerwonym tle. W żyłach członków tej familii miała płynąć krew polskich władców z nad 

 
215 Pytanie czy można go nazwać współprotektorem, jak to robi H.D. Wojtyska, Papiestwo…, s. 245-246. Choć 

zgodnie z definicją pełnił on równorzędną rolę z protektorem, lecz brak w źródłach potwierdzenia tego tytuły.  
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Wisły, od których bezpośrednio wywodziła swe 

pochodzenie216. Legenda założycielska de 

Grassis pojawić się musiała 

najprawdopodobniej w okresie nowożytnym, 

gdy modne było poszukiwanie antycznych 

korzeni, lub łączenie ich z królewskimi 

rodami217. Interesująca mogła być w tym 

przypadku rola kardynała Achillesa, który 

najprawdopodobniej jako jedyny członek tej 

familii miał jakąkolwiek styczność z Polską i jej 

sprawami. Najprawdopodobniej de Grassi 

otrzymał od polskiego władcy przywilej 

używania połowy białego orła na czerwonym 

tle. Podobną łaską obdarzeni zostali przez 

Zygmunta również inni legaci apostolscy, w 

nagrodę za przychylność okazaną władcy. Na 

początku 1512 Giovanni Stafileo218, a w 

1521roku Zachariasz Ferreri219. 

W rzeczywistości rodzina de Grassich wywodziła się z gór bolońskich (okolice Vigo, 

Montevole), która z czasem osiedliła się mieście. Za protoplastę rodu uważa się Oddo de 

Grassiego, który w 1011 roku sprawował urząd konsula w Orvieto. Później rodzina de Grassi 

wydała wiele wybitnych postaci, wśród których byli biskupi, kardynałowie, senatorzy i inne 

wpływowe osobistości. Ojciec Achillesa, Baltazar był znanym w mieście notariuszem, a wuj 

Gaspar otrzymał godność rzymskiego senatora i sprawował urząd podesty w różnych miastach 

Państwa Kościelnego220. 

Achilles zgodnie z rodzinną tradycją podjął studia prawnicze w rodzinnym mieście. W 1487 

roku uzyskał tytuł doktora obojga praw (in utroque iure), po czym wyjechał do Rzymu, gdzie 

rozpoczął karierę w kurii rzymskiej pod protekcją swego wuja biskupa Tivoli i audytora Roty 

Antoniego de Grassisa. Po jego śmierci w 1491 roku przejął po nim stanowisko audytora, a 

 
216P.S. Dolfi, Cronologia delle famiglie nobili di Bolognia con le loro insegne, e nel fine i cineri, Bolognia 1670, 

s. 391-398. 
217 J. Smołucha, Działalność…, s. 148. 
218 AGAD, LL 4, k. 7-9; 
219 AGAD, Metryka Koronna 37, f. 203v-204.   
220 T. Costa, Le grandi famiglie di Bolognia, s. 83-87. 

Rysunek 9 Przywilej umieszczenia połowy  białego orła na 
czerwonym tle w herbie Grassich otrzymał Achilles od 
Zygmunta Starego   
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także został kanonikiem katedry w 

Bolonii. Równocześnie Aleksander VI 

zaczął zatrudniać go jako dyplomatę. 

W latach 1496-97 udał się wraz z 

kardynałem Bernardino Lópezem de 

Carvajalem, jako legat na dwór 

Maksymiliana I, który przebywał ze 

swoimi wojskami we Włoszech.  

Kariera Achillesa nabrała tempa za 

pontyfikatu Juliusza II, byłego biskupa 

Bolonii, który utrzymywał bliskie 

stosunki z rodziną de Grassich. Papież 

uczynił Achillesa swym kapelanem i 

zaliczył do swych domowników, 

natomiast jego młodszy brat, Parys 

został mianowany nadwornym ceremoniarzem biskupa Rzymu. W 1506 roku Achille otrzymał 

biskupstwo Citta di Castello i został zaangażowany w działalność polityczną Juliusza II, która 

miała na celu przywrócenia władzy papieskiej w miastach Państwa Kościelnego, a w 

szczególności wypędzenie z Bolonii antypapieskiej rodziny Bentivoglów221. W następnym 

roku, wraz z kardynałem Antonio Pallavicino, został wysłany jako nuncjusz do króla Francji 

Ludwika XII, który przebywał w Genui, aby skłonić go do zawarcia pokoju z cesarzem 

Maksymilianem I.  

W latach 1509-10 Achille de Grassis był wykorzystywany w misjach dyplomatycznych 

uwikłanego w wojny Juliusza II. Po sukcesie ligi z Cambrai i odzyskaniu zagarniętych przez 

Wenecję terenów Państwa Kościelnego w Romanii, papież zdecydował się zniwelować 

wpływy Ludwika XII w Italii. Biskup Rzymu poszukując sojuszników w maju 1509 roku 

wysłał go z bardzo ważną misją do Brna, gdzie w jego imieniu zrekrutował 3000 szwajcarskich 

najemników. Stamtąd w 1510 roku biskup Citta di Castello na rozkaz papieża udał się na Sejm 

Rzeszy do Augsburga. Miał tam przekonać cesarza Maksymiliana do pokoju z Wenecją i 

zwrócenia się przeciwko Ludwikowi XII, a oficjalnie, aby promować ogólnoeuropejską 

 
221 J.M. De Silva, Official and Unofficial Diplomacy between Rome and Bologna: the de’ Grassi Family under 

Pope Julius II, 1503-1513, „Journal of Early Modern History”, 14, (2010), 536-557.  

Rysunek 10 Portret kardynała Achilessa de Grassisa  
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krucjatę antyturecką. Gdy misja w Niemczech zakończyła się fiaskiem, Juliusz II wysłał go do 

władców jagiellońskich, na Węgry i do Polski. 

 Działalność kardynała Achillesa de Grassisa w czasie soboru laterańskiego V (1512-1515) 

Reakcją Ludwika XII na działania papieża było pozbawienie Juliusza II władzy duchowej we 

Francji przez wprowadzenie w życie niektórych postanowień tzw. Sankcji Pragmatycznej. Od 

tego momentu, król bez zgody papieża mianował biskupów nad Loarą. Krok dalej monarcha 

uczynił 30 lipca 1510 roku, gdy zwołał synod w Tours, na którym wzywał do ogłoszenia soboru 

powszechnego. Juliusz II na wieść o wypowiedzeniu posłuszeństwa przez kardynałów frakcji 

francuskiej, którzy zbuntowali się i uciekli pod protekcję Ludwika XII do Mediolanu, na 

konsystorzu 10 marca 1511 roku w Ravennie ogłosił nominacje ośmiu nowych purpuratów. 

Mieli oni zastąpić profrancuskich schizmatyków oraz wzmocnić sojusze papieża w walce z 

Francją: Christopher Bainbridge (Henryk VIII), Mattaeus Schinner (Konfederacja 

Szwajcarska), a także sześciu duchownych włoskich wzmacniających pozycję Juliusza II w 

Kolegium Kardynalskim: Antonio Ciochi del Monte (biskup Sipanto), Pietro Accolti (biskup 

Ankony), Francesco Argento (biskup Concordii), Bandinello Sauli  (biskup Gerace), Alfonso 

Petrucci (biskup Sovanny), a także świeżo po powrocie z Polski – Achilles de Grassis (biskup 

Città di Castello)222.  

Niespełna trzy miesiące później, 28 maja 1511 roku ogłoszony został sobór generalny pod 

protekcją króla Francji, który miał się rozpocząć 1 września 1511 roku w Pizie. Pod wezwaniem 

podpisało się dziewięciu kardynałów, stanowili on – jak sami twierdzili – większość wolnych 

członków Kolegium Kardynalskiego. Wśród nich byli: Bernardino Lopez de Carvajal, 

Francisco Borgia, Guillaume Briconnet, Rene de Prie, Frederico Sanseverino, Philip de 

Luxemburg,  Adriano Castellesi, Carlo del Carretto oraz Ippolito d’Este. Zaproszenie na obrady 

soboru otrzymali wszyscy kardynałowie, biskupi, kapelani, uniwersytety oraz książęta i władcy 

świeccy223. Wezwanie do udziału w konsylium króla polski, z datą dnia 22 maja 1511 roku z 

Mediolanu, podpisane zostało przez czterech kardynałów: Carvajala (Sanctorum IV 

Coronatorum), Briconneta (S. Cardinalis Narbonensis) i Francisco de Borja (Cardinalis 

Cusentinensis)224. Równocześnie polskiego władcę do udziału w pizańskim zgromadzeniu 

zachęcał cesarz Maksymilian225. 

 
222 J. Smołucha, Papiestwo…, s. 118. 
223 J. Brzeziński, O stosunku piątego powszechnego soboru laterańskiego do Polski, Kraków 1897, s. 10.  
224 AT, t. I, nr 269, s. 205-206.  
225 AT, t. I, nr 270, s. 206-211; J. Brzeziński, op. cit., s.17; J. Smołucha, Papiestwo…, s. 118. 
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Tymczasem Juliusz II, 18 lipca 1511 roku, oficjalnie 

zwołał sobór powszechny na Lateran do Rzymu. 

Celem zjazdu, oprócz potępienia schizmy, była 

poprawa obyczajów wśród duchowieństwa, 

zaprowadzenie powszechnego pokoju wśród 

władców oraz organizacja krucjaty antytureckiej226.  

Informację o ogłoszonym koncylium i zaproszenie 

wysłanników króla Zygmunta przesłał władcy 

kardynał protektor Achille de Grassis pismem z dnia 

18 sierpnia 1511 roku227. Biskup Rzymu osobiście 

zaprosił królów Polski i Węgier na zjazd do Rzymu 

również za pośrednictwem nuncjusza Giovanniego 

Stafileo (Ivan Štafilić)228, który przybył nad Wisłę na 

początku 1512 roku. Poseł natrafił w Krakowie na 

trwające w tym czasie w zaślubiny Zygmunta z 

Barbarą Zapolyą (8 lutego 1512) i koronację królowej. Nuncjusz uświetnił uroczystość 

wygłaszając wspaniałą mowę łacińską, a później oficjalnie zaprosił polskiego władcę do 

udziału w soborze za pośrednictwem przedstawicieli monarchy229. 

W odpowiedzi danej papieskiemu wysłannikowi podkreślono przywiązanie władcy do wiary 

chrześcijańskiej oraz gotowość do jej obrony, a także ubolewanie z powodu schizmy i 

odstępstwa kardynałów od papieża. Podkreślono, że wielkim pragnieniem króla było wzięcie 

udziału w zjeździe, ale nie pozwalały mu w tym ostatnie wydarzenia w jego kraju. Zdaniem 

monarchy niezgoda między władcami chrześcijańskimi oraz ciągłe między nimi konflikty nie 

sprzyjały obradom soborowym, dlatego warunkował swój udział w zjeździe od powszechnego 

pokoju w Europie. Król Zygmunt wymówił się również od wysłania swych przedstawicieli, 

gdyż ze względu na ciągłe wojny z Moskwą i Turcją potrzebował swych doradców na 

 
226 P. Janowski, S. Wilk, Laterański Sobór V, 18 sobór powszechny zwołany przez papieża Juliusza II, 1512-

1517, „Encyklopedia Katolicka”, Lublin 2004, t. X, s. 532-535. 
227 AT, t. I, nr 303, s. 229. Nie znany jest nam list protektora, lecz w liście Zygmunta do Jana Łaskiego władca 

wspominał o takowym.  
228 HC, vol. III, s. 186, 299. 
229AGAD, LL 4, k. 7-9; R. Tolomeo, Stafileo Giovanni, DBI, t. 93, 2018, 

(https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-stafileo_%28Dizionario-Biografico%29/, (dostęp: 22.02.2019). 

Rysunek 11 Przywilej umieszczenia białego orła na 
czerwonym tle w swej tarczy herbowej Ivan Stafileo 
otrzymał od Zygmunta Starego  

https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-stafileo_%28Dizionario-Biografico%29/
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miejscu230. Oprócz odpowiedzi danej nuncjuszowi Stafileowi, król wystosował również listy 

do papieża i kardynała protektora, w których prosił o przesunięcie soboru231.  

Apel o zmianę terminu wystosował do 

papieża, zgodnie z braterską umową, również 

Władysław II Jagiellończyk, król Węgier i 

Czech. Juliusz II przychylił się do prośby 

władców, a kopię ich listów wysłał do innych 

monarchów europejskich. Wiosną 1512 roku 

Piotr Tomicki udał się na Węgry, by ustalić 

wspólną politykę Jagiellonów wobec soboru. 

Ostatecznie król Władysław, podobnie jak 

Zygmunt, nie zdecydował się wysłać swych 

posłów na sobór. Zastanawiał się jednak, czy 

nie zlecić tego zadania przebywającemu 

wówczas w Rzymie kardynałowi Bakóczowi. 

Gdyby to miało się stać, obiecał, że 

poinformuje Zygmunt o tym, by: „ jak zwykle w takich sprawach działać wspólnie”232. 

Tamas Bakócz i Achille de Grassis – pełnomocnicy do spraw jagiellońskich 

Tamas Bakócz urodzony w 1450 roku w Erdőd na Węgrzech. Studiował we Wrocławiu i 

Padwie, a wkrótce potem został jednym z sekretarzy króla Macieja Korwina, który uczynił go 

biskupem Győr i członkiem rady królewskiej (1490). Za Władysława II został kolejno 

biskupem Egeru, najbogatszego z biskupstw węgierskich oraz arcybiskupem Ostrzyhomia 

(1497). W 1500 roku Jagiellon wysunął kandydaturę Bakócza do kapelusza kardynalskiego. 

Godność tą Węgier otrzymał na konsystorzu 28 września 1500 roku z rąk Aleksandra VI233. W 

grudniu 1511 roku Bakócz dotarł do Rzymu, gdzie na zlecenia króla Władysława miał zająć się 

 
230 Acta Tomiciana; Epistole. Legationes. Responsa. Actiones. Res Geste; Serenissimi Principis Sigismundi, Ejus 

Nominis Primi, Regis Polonie, Magni Ducis Lithuanie, Russie, Prussie, Masovie Domini. [dalej: AT, t. II], 

Posnaniae1852, nr 28, s. 39-40. 
231 Ibidem, t. II, nr 29, s. 40; J. Brzeziński, op. cit., s. 15-16. 
232 Ibidem, t. II, nr 46, s. 59-62; J. Smołucha, Papiestwo…, s. 120. 
233 G. Fogel, BAKÓCZ Tamás, conte di Erdöd, „Enciclopedia Italiana”, 1930: 

(https://www.treccani.it/enciclopedia/bakocz-tamas-conte-di-erdod_%28Enciclopedia-Italiana%29/, (dostęp: 

21.08.2021). 

Rysunek 12 Medalion z profilem kardynał  Tamasa 
Bakócza 

https://www.treccani.it/enciclopedia/bakocz-tamas-conte-di-erdod_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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sprawami tureckimi w kurii234. Zygmunt znał się z Bakóczem, z czasów gdy przebywał na 

dworze swego brata Władysława. 

Od tego czasu polskie interesy w Kurii bronione były przez dwóch kardynałów: Tomasza 

Bakócza i Achillesa de Grassisa. Początkowo miała być krótkotrwałą akcją i doraźnym 

poselstwem prymasa Węgier w Rzymie, w rzeczywistości trwała niemal dwa lata. W liście 

Zygmunta do węgierskiego purpurata, władca prosił go, aby razem z kardynałem de Grassim 

w należytym świetle przedstawił Juliuszowi II położenie Polski. To znaczy, miano podkreślić 

niestabilność majątkową i polityczną kraju, nękanego przez nieustanne wojny z niewiernymi i 

schizmatykami, a także żądać od papieża, aby w interesie całej Republiki Chrześcijańskiej 

zabiegał o pomocy dla Polski u europejskich władców. Monarcha informował posłów o swych 

obawach dotyczących planów młodego księcia tureckiego Bajazyda, który po zawarciu sojuszu 

z Tatarami mógł zaatakować polskie ziemie. Wszystko to sprawiało, że Zygmunt nie mógł 

wysłać swych posłów na sobór, dlatego prosił Juliusza II wraz królem Węgier i Czech, aby 

odroczono sobór do jesieni 1512 roku235. Podobny ton miały kolejne listy polskiego władcy do 

papieża z 28 maja 1512 roku236, a także do Bakócza i de Grassisa237, lecz monarcha nie 

zdecydował się wysłać swych przedstawicieli do Rzymu. Polski władca nie wiedział wówczas 

jeszcze, że papież uroczyście otworzył sobór. 

Zmiana nastawienia polskiego króla jego udziału w soborze nastąpiła niedługo po jego 

inauguracji 19 kwietnia 1512 roku w bazylice laterańskiej. Zygmunt w liście do papieża 

napisanym na prośbę brata Władysława, apelował do Juliusza II, aby zezwolił powrócić do 

kraju kardynałowi Bakóczowi, który wraz z kardynałem de Grassim był pełnomocnikiem 

papieża do spraw państw jagiellońskich Polski, Czech i Węgier. Kraje te stanowiły dla papieża 

kluczowych sojuszników w planowanej krucjacie antytureckiej, dlatego chciał zatrzymać 

wpływowego dostojnika na czas soboru. Zygmunt obiecywał papieżowi, że w zamian za to 

jeszcze w październiku 1512 roku wyśle do Rzymu razem z Władysławem posłów238. 

Na decyzję Zygmunta w sprawie soboru wpływ miał szereg czynników. Porażka wojsk 

hiszpańsko-papieskich w starciu z żołnierzami Ludwika XII pod Rawenną przechyliła szalę 

zwycięstwa w wojnie na półwyspie apenińskim na korzyść Francji. Polski król spodziewał się, 

że sytuacja w Italii może wpłynąć na układ sił w całej Europie, a sobór laterański był w samym 

 
234 I Diarii di Marino Sanuto, t. XIII, red. F. Stefeni, G. Berchet, N. Barozzi, Venezia 1886, s. 317-319.   
235 AT, t. II, nr 17, s. 13-14. 
236 AT, t. II, nr 83, s. 96-97. 
237 AT, t. II, nr 93, s. 100-101; nr 95, s. 102-103. 
238 AT, t. II, nr 112, s. 114-115.  
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centrum tegoż konfliktu. Jagiellon chcąc trzymać rękę na pulsie zdecydował się wysłać do 

Rzymu swych przedstawicieli. Kolejnym powodem były obawy polskiego monarchy związane 

z sytuacją w Turcji. W lipcu 1512 roku przybył nad Wisłę poseł turecki informując, że nowym 

sułtanem został Seliman I. Mimo, że zapewniał on o chęci utrzymania przyjaznych stosunków 

z polskim władcą, to Zygmunt nie wierzył w jego pokojowe intencje. Niepokoił go przede 

wszystkim sojusz sułtana z Tatarami oraz sekretne układy z Moskwą. W tej sytuacji, jak pisał 

swemu bratu, nie pragnął niczego innego niż realizacji papieskiej krucjaty239. Niespełna miesiąc 

później  (w sierpniu 1512) dotarło do Zygmunta breve Juliusza II wzywające do wzięcia udziału 

w ogólnej ekspedycji antytureckiej, które przysłał z Budy król Władysław. Polski władca 

twierdził, że w obecnej sytuacji, ze względu na zagrożenie ze strony krzyżaków, Mołdawii i 

Moskwy nie należało rozpoczynać konfliktu z Turcją, tym bardziej, że za niespełna rok kończył 

się rozejm z sułtanem240. 

Wydaje się jednak, że główną motywacją dla Zygmunta do zmiany decyzji w sprawie soboru 

była kwestia Zakonu. W tym czasie konflikt z krzyżakami wchodził w kolejną fazę. W 1510 

roku na urząd wielkiego mistrza wybrany został przy poparciu cesarza Maksymiliana 

Habsburga, siostrzeniec króla polski, Albrecht Hohenzollern. Podobnie jak jego poprzednicy 

uchylał się on od obowiązku złożenia hołdu lennego polskiemu władcy, stwierdzonego przez 

pokój toruński II w 1466 roku, stawiając szereg zastrzeżeń względem królestwa. Stały się one 

przedmiotem dłuższych narad i doprowadziły do kompromisu zwieńczonego tzw. recesem 

piotrkowskim z dnia 4 grudnia 1512 roku. W efekcie układ załagadzał nieco stosunki między 

królem i wielkim mistrzem, lecz nie zmieniał stosunku podległości Zakonu względem Korony. 

Nie satysfakcjonowało to Albrechta, który nie zamierzał składać hołdu Zygmuntowi i wciąż 

odwlekał spotkanie z nim. Wykorzystywał słabość polskiego władcy zaangażowanego w 

konflikt ze wschodnim sąsiadem i szukał wsparcia u cesarza i papieża, do których odwoływał 

się od decyzji Zygmunta. Wydaje się, że już wówczas był jasne dla polskiego władcy, że 

konflikt z Zakonem przeniesie się do Rzymu. 

 Jan Łaski i Stanisław Ostrogski delegatami na sobór Laterański V 

Ostateczne decyzję w spawie udziału Polski w krucjacie podjąć miał sejm zwołany na 20 

stycznia 1513 roku do Piotrkowa. Po naradzie z senatorami Zygmunt zdecydował delegować 

do Rzymu arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego oraz kasztelana kaliskiego Stanisława 

 
239 AT, t. II, nr 163, s. 107-108; J. Smołucha, Papiestwo…, s. 124. 
240 AT, t. II nr 124, s. 124-125. J. Smołucha, Papiestwo…, s. 125. 
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Ostrogskiego. W liście z 2 marca 1513 roku do Juliusza II, władca polecał swych posłów 

papieżowi241. Wiadomość nie dotarła jednak do rąk biskupa Rzymu, gdyż zmarł on 21 lutego 

1513 roku. Mimo to, decyzja o delegacji posłów na sobór laterański nie została zmieniona, lecz 

król dosłał do Jana Łaskiego nowe dokumenty z pełnomocnictwami dla nowego papieża. Misja 

zyskała również charakter poselstwa obediencyjnego242. 

Decyzja o wysłaniu do Rzymu właśnie Jana Łaskiego była efektem politycznych tarć na 

krakowskim dworze. W myśl ustawy o inkompatibiliach pozbawiono go wielkiej pieczęci przez 

wyniesienie do godności prymasa, lecz utracił dotychczasową wpływową pozycję przy władcy. 

Odsunięcie od łask królewskich Łaskiego wykorzystał w pełni kasztelan sandomierski 

Krzysztof Szydłowiecki, który w 1511 roku został podkanclerzym, a na kanclerstwo 

przesunięty został dotychczasowy biskup przemyski Maciej Drzewicki. Zajęcie wysokiego 

urzędu przez Krzysztofa Szydłowieckiego stanowił wyraźny zwrot w polityce zagranicznej 

królestwa. Jako zaufany i przyjaciel króla Zygmunta od najmłodszych lat miał on bardzo duży 

wpływ na poczynania władcy. To pod jego wpływem król zmienił dotychczasowy kurs polityki 

względem Habsburgów. Podkanclerzy podczas poselstwa w 1514 roku na Węgry zetknął się z 

posłem cesarskim Janem Cuspinianem, który nakłonił go do współpracy z cesarzem 

Maksymilianem. Szydłowiecki używając swych przemożnych wpływów potrafił przekonać do 

tego Zygmunta. Owocem tego był zjazd wiedeński monarchów w 1515 roku oraz późniejsze 

prohabsburskie decyzje władcy. Drugim z najważniejszym z polityków na dworze królewskim 

został w 1515 roku zaufany Szydłowieckiego Piotr Tomicki. Okazją do jego awansu na 

podkanclerstwo stanowiło wyniesienie Macieja Drzewickiego do godności biskupa 

włocławskiego. Podobnie jak w sytuacji Jana Łaskiego Szydłowiecki ze swymi poplecznikami 

wykorzystali przy tej okazji zapis o inkompatibiliach. Od 4 marca 1515 roku kanclerz 

Szydłowiecki z podkanclerzym Tomickim kierowali kancelarią królewską  realizując politykę 

prohabsburską na dworze Zygmunta. Wywierali oni przez długi czas, wraz ze swoimi 

zausznikami, olbrzymi wpływ na politykę zagraniczną Polski. W kraju natomiast starali się 

utrzymać bezwzględną przewagę oligarchii magnackiej opartej na senacie torpedując przy tym 

działania ruchu egzekucyjnego szlachty243. 

Odskoczną dla prohabsburskiej polityki kancelarii królewskiej było stronnictwo skupione 

wokół małżonki Zygmunta, królowej Bony Sforza. Od czasu kiedy w 1518 roku znalazła się na 

 
241 AT, t. II, nr 189, s. 169. 
242 W. Dworzaczek, Łaski Jan, PSB, t. XVIII, 1973, s. 233. 
243 Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946, s. 228. 
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polskim dworze gromadziła wokół siebie wysokich dygnitarzy państwowych, przez których 

starała się wpływać na opinię i decyzję męża. Do głównych jej sprzymierzeńców należeli 

marszałek nadworny koronny Piotr Kmita (1477-1553), późniejszy biskup krakowski Piotr 

Gamrat (1487-1545), a także Jan Latalski, Paweł Wolski, Piotr Opaliński oraz Jan Ocieski. 

Stronnictwo Bony z czasem zdobywało znaczenie i zyskiwało wpływy na politykę królewską. 

Królowa zdecydowanie sprzeciwiała się sojuszowi z Habsburgami i Albrechtem 

Hohenzollernem, promując związek królestwa z Francją. W polityce wewnętrznej grupa 

zwalczała wpływy magnaterii i dążyła do wzmocnienia władzy królewskiej244. 

Budowa polskiego stronnictwa w Kurii i Kolegium Kardynałów  

Sobór laterański był niezwykle istotny dla interesów króla Zygmunta, gdyż dzięki umiejętnej 

dyplomacji Polska mogła wiele zyskać. Spowodowało to niespotykane wcześniej 

zaangażowanie polskiego władcy w budowanie swojej pozycji w Rzymie. W efekcie okres 

soborowy był czasem niezwykłej aktywności polskich stronników oraz niespotykanej 

wcześniej intensyfikacji spraw polskich przy Stolicy Apostolskiej. W tym czasie w Kolegium 

Kardynalskim i w kurii powstała polska frakcja, skupiająca szereg duchownych sprzyjających 

interesom jagiellońskiego monarchy i zwalczających poczynania jego przeciwników na 

usługach wielkiego mistrza, cesarza i książąt Rzeszy.  

W pierwszym okresie najważniejszymi członkami stronnictwa byli: kardynał protektor Achille 

de Grassi oraz węgierski legat kardynał Tamas Bakócz. Organizowali oni jego działalność oraz 

przyciągali do siebie kolejnych członków. Bez wątpienia de Grassis i Bakócz zdołali pozyskać 

poparcie kilku wpływowych kolegów ze Świętego Kolegium. Z całą pewnością od samego 

początku sojusznikami polskiej sprawy byli prowęgierscy purpuraci: Luigi d’Aragona (1474-

1519), Ippolito d’Este (1479-1520) oraz Francesco Soderini (1453-1524).  

Ten pierwszy był naturalnym synem króla Neapolu Ferdynanda I oraz szwagrem Władysława 

Jagiellończyka, przez małżeństwo króla Węgier z jego przybraną siostrą Beatrycze d’Aragona. 

Kardynałem został kreowany in pectore jeszcze za pontyfikatu Aleksandra VI w 1494 roku, a 

opublikowano jego wybór dwa lata później. W czasie rządów Juliusza II i Leon X odgrywał 

bardzo ważną polityczną rolę u boku papieży. Jako znakomicie wykształcony humanista i 

światowiec był jednym z ulubionych kompanów papieża Medyceusza i nieodłącznym 

 
244 Ibidem, s. 223; M. Bogucka, Bona Sforza, Wrocław 2009, s. 106-127. 
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towarzyszem radosnych bankietów, a także 

organizatorem słynnych polowań na jelenie 

w willi della Magliana245.  

Kolejny z kardynałów, Ippolito d’Este, był 

natomiast synem siostry królowej Węgier, 

Eleonory d’Aragona i księcia Ferrary Ercole 

d’Este. Od młodych lat przebywał na 

dworze ciotki w Budzie, gdzie studiował 

oraz otrzymywał beneficja kościelne. W 

1493 roku został promowany kardynałem 

przez Aleksandra VI w wieku zaledwie 13 

lat. W czasie konfliktu na półwyspie 

apenińskim wspierał swojego brata księcia 

Ferrary, Alfonsa d’Este w walce z Wenecją, 

a później u boku Francji ścierał się z 

wojskami papieskim (wziął nawet czynny 

udział w bitwie pod Polesellą). Uciekać musiał przed gniewem Juliusza II na Węgry, gdzie 

znalazł schronienie u Władysława Jagiellończyka. W 1511 roku opowiedział się po stronie 

Ludwika XII i jako jeden z dziewięciu kardynałów popierających sobór pizański. Niełaska 

papieska Ippolita d’Este skończyła się w 1513 roku, gdy papież Leon X ułaskawił go za udział 

w wojnach włoskich. Kilka lat później w 1518 roku kardynał uczestniczył w zaślubinach swej 

kuzynki Bony Sforzy z Zygmuntem w Krakowie246.  

Ostatni z wymienionych, Francesco Soderini urodził się we Florencji, następnie studiował i 

wykładał prawo w Pizie Związany był politycznie z Francją, gdzie wysyłany był jako 

ambasador Florencji. Również swoje wyniesienie do godności kardynalskiej w 1503 

zawdzięczał rekomendacji króla Ludwika XII. Jak wspomniano we wcześniejszym rozdziale 

prawdopodobnie został on pozyskany przez jagiellońską dyplomację już w 1505 roku przy 

okazji przygotowań do poselstwa obediencyjnego Erazma Ciołka. W czasie pontyfikatu 

Juliusza II mimo jego przywiązania do Francji, nie poparł soboru pizańskiego i pozostał wierny 

papieżowi. Za Leona X, jako przeciwnik polityki Medyceuszy w Florencji, był odsunięty od 

 
245 G. De Caro, Aragona, Luigi d', DBI, vol 3, 1961, https://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-d-

aragona_(Dizionario-Biografico)/, (dostęp: 11.03.2018). 
246 L. Byatt, Este, Ippolito d', DBI, vol. 43, 1993, https://www.treccani.it/enciclopedia/ippolito-d-este_res-

c21fd599-87ec-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/, (dostęp: 11.03.2018). 

Rysunek 13 Kardynał Ippoloto d’Este na portrecie autorstwa 
Bartolomeo Veneto  

https://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-d-aragona_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-d-aragona_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/ippolito-d-este_res-c21fd599-87ec-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/ippolito-d-este_res-c21fd599-87ec-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/
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funkcji publicznych w mieście, a stosunki kardynała z papieżem stawały się coraz 

trudniejsze247. Interesująca w tym kontekście wydaje się wzmianka z listu króla Zygmunta 

nazywająca go kardynałem protektorem Węgier248. Wydaje się, że decyzją prymasa Tamasa 

Bakócza, który szykował się do rychłego opuszczenia Rzymu, kardynał Soderini wybrany 

został protektorem królestwa Węgier.     

Nie można zapomnieć o niższych rangą poplecznikach polskiego władcy. Rekrutowali się oni 

spośród Polaków na stałe zamieszkałych nad Tybrem, którzy jako adwokaci, prokuratorzy, 

notariusze, audytorzy i inni oficjałowie zatrudniani byli w kurii. Wśród najlepiej rozpoznanych 

dostojników byli: Bernard Wapowski, Stanisław Borek, Jakub Szucz. Bez ich znajomości i 

wiedzy, jak odnaleźć się w meandrach papieskiej biurokracji, nie było łatwo cokolwiek 

załatwić. Stronnicy Polski w kurii rekrutowali się również spośród Włochów, czego dowodem 

jest działalność adwokata Paulo Coriusa de Planco, który od czasów Kazimierza Jagiellończyka 

występował w obronie interesów władców z nad Wisły249. Wiadomo jednak, że prymas Łaski 

starał się pozyskać kolejnych adwokatów kurialnych. Celem jego zabiegów był adwokat 

krzyżacki Angelo de Cesiego, który swymi zdolnościami przekonał do siebie prymasa. Miał on 

być czwartym z prawników opłacanych przez Łaskiego za reprezentowanie króla polskiego250.  

Przykładem wpływowego Polaka mieszkającego w Wiecznym Mieście już od dłuższego czasu 

był Bernard Wapowski. Od 1505 roku przebywał nad Tybrem, gdzie zdobył sobie spore 

znaczenie i wpływy. Erazm Ciołek polecił go Juliuszowi II, dzięki czemu bawił na dworze 

papieża Juliusza II, od którego też w 1511 roku otrzymał tytuł: cubiculanius (prałata 

domowego) et protonotarius apostolicus (protonotariusza apostolskiego)251. Zygmunt chciał 

wykorzystać jego obycie i znajomości, aby wzmocnić polskie stronnictwo. Władca zalecił mu, 

aby w jego imieniu bez rozgłosu (sine strepitu), pozyskiwał kardynałów dla polskich 

interesów252. 

 
247 F. Salvestrini, Soderini, Francesco, DBI, vol. 93, 2018, https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-

soderini_%28Dizionario-Biografico%29/, (dostęp: 11.03.2018). 
248 Nazywa go tak król Zygmunt w liście z 11 października 1514 roku (AT, t. III, nr 272, s. 222), lecz 

działalności Soderiniego na rzecz króla Węgier nie odnotowali historycy węgierscy jak: P. Tusor, I cardinali 

della corona ed i protettori del regno d’Ungheria (o degli stati asburgici) tra Quattro e Seicento, s. 251-276. 
249 AT, t. III, s. 81, s. 322, Idem, t. IV, s. 171-172.  
250 J. Brzeziński, op. cit., s. 82-87. 
251 J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000, aż do dni naszych, 

Gniezno 1883, t. IV, s. 215-223.  
252 AT, t. II, nr 164, s. 156.  

https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-soderini_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-soderini_%28Dizionario-Biografico%29/
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Stawić mieli oni czoła wyjątkowo silnej 

frakcja popleczników wielkiego mistrza, 

która wspierana była w kurii przez stronników 

cesarza Maksymiliana oraz sprzyjających mu 

książąt Rzeszy. Albrecht Hohenzollern, gdy 

dotarła do niego wieść o wysłaniu przez króla 

polskiego posłów na sobór zwiększył swą 

aktywność w Rzymie. Wówczas działalność 

nad Tybrem rozpoczął nowy prokurator 

generalny Zakonu doktor Jan Blenkenfeld, 

późniejszy biskup rewelski, dorpacki i 

arcybiskup ryski253. Miał on poparcie u kilku 

kardynałów, wśród których był protektor 

zakonu, biskup Ostii, Rafael Sansoni-Riario, a 

także zaufany cesarza Maksymiliana 

protektor narodu niemieckiego i cesarstwa 

Adriano Castellesi. Do grona najbardziej aktywnych popleczników krzyżackich w Rzymie 

należał również cesarski poseł rezydencjonalny w Rzymie Alberto Pio di Savoia, hrabia 

Carpi254. 

Decydując się na podjęcie akcji w Rzymie, Zygmunt w pierwszej kolejności przedstawił 

sytuację de Grassiemu i Bakóczowi objaśniając im znaczenie układu piotrkowskiego, który 

dopuszczał łagodniejszą interpretację artykułów pokoju toruńskiego255. Mimo tego, Albrecht 

wykorzystywał osłabienie królestwa uwikłanego w wojnę z Moskwą nie tylko odmawiając 

pomocy królowi, ale także potajemnie układając się z Wasylem. Król przesyłał w załączniku 

również egzemplarz wspominanego układu piotrkowskiego, aby w razie potrzeby protektor 

miał się na czym oprzeć w negocjaciach. Na koniec Zygmunt prosił kardynałów, aby wspólnie 

przedłożyli sprawę papieżowi i zwrócili jego uwagę na niebezpieczeństwo grożące Polsce ze 

strony niewiernych. Jego rzecznicy w Stolicy Apostolskiej mieli również prosić biskupa 

Rzymu, aby nie zezwolił na łamanie prawa przez Zakon. Efektem ich zabiegów miały być 

wyjednane u papieża brevia, które zakazywały by wielkiemu mistrzowi wszczynania sporów i 

 
253 HC, t. III, s. 285, 308.  
254 J. Brzeziński, op. cit., s. 26. 
255 AT, t. II, nr 160, s. 154-155; nr 161, s. 155-156. 

Rysunek 14 Johann Blankenfeld krzyżacki prokurator w 
Kurii późniejszy arcybiskup ryski  
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natychmiastowe spełnienie zobowiązań 

wobec króla256. Gdyby udało się uzyskać taki 

dokument należało – zgodnie z zaleceniami 

danymi przez króla Wapowskiemu – 

bezzwłocznie je wysłać do niego, nawet w 

„surowej formie”. Władca chciał w ten 

sposób zapobiec sytuacji, gdy stronnictwo 

krzyżackie potrafiło w ostatnim momencie 

zmienić decyzję w sprawie ekspedycji pisma, 

lub doprowadzało do jego zniszczenia. 

Monarcha zalecał więc w razie braku 

zaufanego wysłannika do Polski wykorzystać 

w tym celu bank Fuggerów257. 

*** 

Zanim wysłannicy króla polskiego dotarli do 

Rzymu, 21 lutego 1513 roku zmarł papież 

Juliusz II. Niespełna miesiąc później 25 

kardynałów zebrało się, aby wyłonić spośród siebie nowego papieża. Wśród najpoważniejszych 

papabile wymieniani było dwóch najbogatszych kardynał wenecjanin Domenico Grimani, a 

także Tamás Bakócz. W dalszej kolejności również dostrzegano szanse protektora zakonu 

Rafelle Sansoni-Riario oraz kardynałów Fieschi, Medici i Carretto da Finale. Kandydaturze 

pierwszego purpurata sprzeciwiali się ambasador Hiszpanii Hieronim de Vich oraz cesarstwa 

hrabia Carpi. Kandydatem popieranym przez cesarza był Adriano Castellesi, tymczasem 

Hiszpania sprzyjała kardynałowi Riario. Konklawe rozpoczęło się 4 marca 1513 roku, sześć 

dni później przystąpiono do pierwszego głosowania. Wybory nie wyłoniły żadnego faworyta, 

gdyż głosy były zbyt rozporoszone (Bakócz otrzymał 8 głosów, a de Grassi 3). Negocjacje z 

10 marca wyłoniły dwóch faworytów, kardynała Raffaele Sasioni-Riario oraz Giovanniego 

Medici. Tego pierwszego poparli starsi członkowie Świętego Kolegium, natomiast Florentczyk 

miał poparcie młodszych purpuratów, wśród których byli Sauli, Cornaro, Aragona, Petrucci, 

Gonzaga, del Monte i Schinner. Kluczowym dla ostatecznego wyniku było przejście 

Soderiniego i Castellesiego do obozu Medyceusza. W konsekwencji drugie głosowanie, 11 

 
256 AT, t. II, nr 160, s. 153-155.  
257 AT, t. II, nr 164, s. 156. 

Rysunek 15 Kardynał protektor cesarstwa Adriano Castellesi  
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marca 1513 roku wyłoniło Giovanniego de Medici nowym następcą św. Piotra. Leon X 

rozpoczął swe rządy od decyzji o kontynuowaniu soboru laterańskiego oraz podejmując 

starania swego poprzednika w sprawie organizacji ogólnoeuropejskiej krucjaty antytureckiej258. 

Rywalizacja polsko-krzyżacka w kurii na początku pontyfikatu Leona X  

Już tydzień po swym wyborze, 18 marca 1513 roku, biskup Rzymu przesłał do króla Zygmunta 

poświęcony jeszcze przez Juliusza II miecz i kapelusz259. Władca podziękował papieżowi za 

podarunek za pośrednictwem Łaskiego260. Wkrótce też po rozpoczęciu pontyfikatu w Kurii i 

Kolegium Kardynalskim rozgorzała zacięta walka o wpływy pomiędzy stronnictwem polskim 

i krzyżackim Ich efektem było wydanie przez papieża, w przeciągu niespełna dwóch miesięcy 

(marzec i kwiecień 1513) trzech breve w sprawie konfliktu krzyżackiego skierowanych do 

polskiego władcy i wielkiego mistrza.  

Pierwsze z nich z datą 16 marca 1513 roku było owocem działalności prokuratora Jana 

Blankenfelda261. W tym wyraźnie prokrzyżackim dokumencie, papież wyraził swą obawę, aby 

konflikt pomiędzy Zygmuntem i Albrechtem, który ciągnął się już od dawnych lat, nie 

doprowadził do wybuchu wojny. Zgodnie z wiedzą papieża okazja taka miała się nadarzyć już 

12 kwietnia 1513 roku, gdyby wielki mistrz nie stawił się osobiście na rozkaz polskiego władcy 

w Poznaniu, gdzie miał mu złożyć hołd zgodnie z założeniami traktatu piotrkowskiego. Pod 

wpływem tej obawy, w której wyraźnie wybrzmiewa krzyżacki interes, Leon X wzywał 

Zygmunta, aby wstrzymał się z od wszczynania wojny z Zakonem i oczekiwał na papieskiego 

legata, który miał rozwiązać spór na płaszczyźnie pokojowej. Do tego powinien zachęcić króla 

wzgląd na organizowaną przez papieża krucjatę przeciw Turcji. Na koniec, biskup Rzymu 

stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem konfliktu byłoby przedstawienie go na forum 

trwającego soboru laterańskiego262. W podobnym tonie napisane zostało kolejne breve, które 

powstało 1 kwietnia 1513 roku, w którym wyraźnie wyczuwalny jest interes stronników cesarza 

Maksymiliana. W dokumencie Leon X stwierdzał, że cesarz był jedynym zwierzchnikiem 

Zakonu Krzyżackiego oraz przekazywał rozstrzygnięcie konfliktu z królem polskim na forum 

soboru laterańskiego. Papież przekonywał, że trybunał soborowy miał być najdogodniejszą i 

 
258 L. Pastor, The history of the popes from the close of the Middle Ages. Drawn from the secret archives of the 

Vatican and other original sources, T. 7, edited by R.F. Kerr, Londyn 1908, s. 22-24. 
259 AT, t. II, nr 241, s. 197-198. 
260 AT, t. II, nr 242, s. 198-199. Król Zygmunt osobiście składał dzięki Leonowi X również w liście wysłanym 

20 lipca 1513 roku z Mielnika. 
261 Cod. Ep., t. IV, s. 198; J. Brzeziński, op. cit., s. 28. 
262 E. Joachim, Die Politik die letzen Hochmeister im Prussen Albrecht von Brandenburg, t. I, (1510-1515), s. 

48; J. Brzeziński, op. cit., s. 28; M. Biskup, Polska a Zakon Krzyżacki w Prusach w początkach XVI wieku, 

Olsztyn 1983, s. 391-399. 
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najodpowiedniejszym miejscem do rozwiązania nieporozumień między królem i wielkim 

mistrzem263.  

Sukcesy stronnictwa krzyżackiego spowodowało szybką reakcję polskiej frakcji. Dzięki 

działalności kardynałów Bakócza i de Grassisa, 30 kwietnia 1513 roku papież wydał kolejne 

rozporządzenie w sprawie krzyżackiej – tym razem w zupełnie przeciwnymi zaleceniami. Leon 

X wezwał w nim króla, aby nie odstępował od układu piotrkowskiego, gdyż najważniejszą 

kwestią dla papieża było jak najszybsze uzyskanie pokoju między władcami i odsunięcie 

zagrożenia wojny. Biskup Rzymu chwalił pokojowe dążenia polskiego króla, a także 

stwierdzał, że nie było potrzeby rozstrzygania tego konfliktu przez inne trybunały, które z 

powodu dużej odległości między Polską i Stolicą Apostolską wymagały dużo czasu oraz 

pieniędzy264. Z tą samą datą i w podobnym tonie wydano dokumenty  adresowane do wielkiego 

mistrza oraz konwentu Zakonu. Papież upominał w nim Albrechta, aby więcej nie stawiał 

przeszkód i posłusznie wypełnił zobowiązanie wobec polskiego króla. Natomiast do konwentu 

zakonnego Leon X zwracał się, aby przekonał swego zwierzchnika do wykonania układu265. 

Wszystkie trzy breve dotarły do króla Polskiego 19 czerwca 1513 roku. Był to wyraźny sukces 

polskiej frakcji w kurii. 

Listem z 1 lipca 1513 roku polski władca dziękował kardynałowi de Grassisowi za wyjednanie 

zgodnie z jego wolą breve papieskich z 30 kwietnia266. Jak podkreślał Zygmunt, opierało się 

ono, w przeciwieństwie do propagandy krzyżackiej, na prawdziwych informacjach w sprawie 

pruskiej, których udzielił papieżowi protektor. Król do listu załączył pismo do papieża, w 

którym przedstawiał Leonowi X, jak bardzo Polska była zagrożona ze strony Turcji. Władca 

prosił papieża , aby wysłuchał posłów i przyszedł z pomocą jego królestwu267.   

Kontrakcja polskiego stronnictwa, mimo wcześniejszej przewagi popleczników wielkiego 

mistrza i cesarza, którym dwukrotnie udało się przekonać papieża do podpisania wrogiego 

względem Zygmunta rozporządzenia, dowodzi skuteczności frakcji dowodzonej przez de 

Grassisa i Bakócza. Po niespełna dwóch pierwszych miesiącach pontyfikatu Leona X jasnym 

stało się dla obu stronnictw, że nowy biskup Rzymu był bardzo podatny na wpływy i nie miał 

 
263 Ibidem, s. 38, 47.  
264 AT, t. III, nr 271, s. 212.  
265J.. Brzeziński, op. cit., s. 33. 
266 AT, t. II, nr 278, s. 216-217. Zob. J. Brzeziński, op. cit., s. 33. 
267 AT, t. II, nr 277, s. 215-216. 
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jeszcze jasno sprecyzowanych preferencji w polityce europejskiej. Otwierało to obu frakcją 

szerokie możliwości w pozyskiwaniu wpływów papieża. 

Poselstwo obediencyjne Jana Łaskiego i Stanisława Ostrogskiego  

W niedzielę 5 czerwca 1513 roku odbył się uroczysty wjazd do Rzymu posłów obediencyjnych 

polskiego króla Jan Łaskiego i Stanisława Ostrogskiego, którzy przekroczyli bramy miasta w 

orszaku osiemdziesięciu bogato przystrojonych konnych. Sam Leon X wnioskował u swego 

ceremoniarza Parysa de Grassisa, którego zadaniem była organizacja entraty, aby postarał się 

o jak najświetniejsze przyjęcie posłów. Prosił go, aby kardynałowie wyprawili swe rodziny na 

spotkanie polskiej delegacji. W przywitaniu posłów uczestniczyła też familia papieża, prefekt 

i ceremoniarz dworu, a także gwardia oraz kuria reprezentowana przez biskupów i niższej rangi 

kler. Natomiast Święte Kolegium wraz z papieżem oglądała uroczystość z wysokości Zamku 

Anioła, skąd salwą armatnią pozdrawiano przedstawicieli króla polskiego268. Publiczny 

konsystorz wyznaczono na 13 czerwca 1513 roku. Podczas niego posłowie złożyli Leonowi X 

w imieniu króla Polski obediencję, po czym Jan Łaski osobiście wygłosił długą mowę269. W 

przejmującej oracji prymas wysławiał dokonania Polski i Węgier w walce z Turcją oraz wzywał 

wszystkich władców chrześcijańskich do wspólnej obrony przed Portą. Naoczny świadek 

uroczystości, Bernard Wapowski, zaświadczył, że mowa posła wywołała u wielu obecnych 

wielkie wzruszenie, a w szczególności u kardynała Bakócza270. W odpowiedzi Leon X zapewnił 

wysłannika króla Polski, że będzie robił wszystko żeby spełnić życzenie władcy. Na koniec 

papież mianował Stanisława Ostrogskiego rycerzem św. Piotra271. Niestety papieski 

ceremoniarz tym razem nie zapisał szczegółów dotyczących polskiego poselstwa, dlatego nie 

wiadomo, gdzie zatrzymali się posłowie, ani którzy kardynałowie otoczyli ich swą opieką. 

*** 

Cztery dni później, 17 czerwca 1513 roku, na siódmej sesji soboru laterańskiego, legaci 

przedstawili papieżowi mandat króla Polskiego. Podczas tej samej sesji swój mandat przysłany 

na sobór przedstawili również książęta mazowieccy. Jednak, jak słusznie zanotował 

ceremoniarz Parys de Grassi, dokument odczytany przez ich przedstawiciela Wawrzyńca 

 
268 M. Banaszak, op. cit., cz. I, s. 82-112. 
269 P. de Grassis, Diario di Leone X, ed. P. Delicati, M. Armelini, Roma 1884, s. 4; M. Biskup, op. cit., s. 392; J. 

Smołucha, Papiestwo…, s. 131.  
270 Kronika Bernarda Wapowskiego z Radochoniec, część ostatnia (1480-1535), Scriptores Rerum Polonicarum, 

t. II, red. J. Szujski, Kraków 1874, s. 112; Diarii di Marino Sanuto, t. XVI, red. F. Stefeni, G. Berchet, N. 

Barozzi, Venezia 1886, s. 385. 
271 P. de Grassis, op. cit., s. 4. 
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Międzyleskiego, w ogóle nie powinien być uwzględniony w obradach soboru272. Książęta 

bowiem byli poddanymi króla Polski i nie mieli prawa wysyłania bez wiedzy swego 

zwierzchnika. Dzięki czujności ceremoniarza papieskiego, któremu mógł dopomóc brat – z 

pewnością lepiej zorientowany w sprawach Królestwa Polskiego – nie przychylono się do 

prośby wysłanników z Mazowsza, aby umieścić ich wśród innych przedstawicieli książąt 

chrześcijańskich, lecz wykluczono ich ze zgromadzenia273. Zaraz po tym wydarzeniu kardynał 

de Grassis doniósł o tym incydencie Zygmuntowi, o czym świadczą podziękowania władcy w 

liście do protektora z 24 września 1514 roku274. Próby utworzenia diecezji warszawskiej były 

omawiane na sejmie piotrkowskim w marcu 1511 roku na wniosek księżnej regentki Anny 

Radziwiłłówny wdowy po księciu mazowieckim Konradzie III Rudym. Wówczas sejm i król 

Zygmunt podjęli decyzję negatywną, gdyż nie chciano odbierać terytoria istniejącym 

diecezjom275. W wiadomości do kardynała protektora król dziwił się, że małoletni książęta (w 

1514 roku Stanisław i Janusz mieli zaledwie 14 lat), zachowali się tak lekkomyślnie i niegodnie 

wobec swego zwierzchnika. Zygmunt donosił również protektorowi, że doszły go słuchy o 

sekretnych zabiegach książąt czynionych w kurii, które miały na celu wyodrębnienie na 

Mazowszu osobnej diecezji. Król prosił de Grassisa, aby przeciwdziałał tym dążeniom książąt, 

gdyż miały one być szkodą dla biskupstwa poznańskiego, które znajdowało się pod 

szczególnym patronatem polskiego władcy. 

 De Grassis, Bakócz, Łaski – polski triumwirat w Rzymie 

W ten sposób posłowie obediencyjni zakończyli oficjalną część swej misji i rozpoczęli 

dyplomatyczną działalność związaną w wyznaczonymi im przez króla działaniami. Od tego 

czasu na czele polskiego stronnictwa stał triumwirat złożony z protektora Achillesa de Grassisa, 

wysłannika króla Węgier kardynała Tamasa Bakócza oraz posła króla Zygmunta Jana Łaskiego. 

Już 14 czerwca 1513 roku, czyli na dzień po złożeniu obediencji, udało się polskiemu 

stronnictwu uzyskać prywatną audiencję u Leona X. Oprócz posłów królewskich Łaskiego i 

Ostrorogskiego oraz kardynałów de Grassisa i Bakócza na spotkaniu obecny był również 

najbliższy współpracownik i prawa ręka papieża, jego kuzyn, kardynał Giuliano de Medici 

(późniejszy papież Klemens VII). Najprawdopodobniej wówczas udało się pozyskać tego 

 
272 Ibidem, s. 5. Ceremoniarz papieski błędnie nazwał ich „duci Posnaniae”. 
273 J. Brzeziński, op. cit, s. 33.  
274 AT, t. II, nr 335, s. 250. 
275 AT, t. I, nr 188, s. 147-148; J. Brzezińska, op. cit., s. 93-94. 
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purpurata dla Polskiej sprawy, 

czego dowodem była jego 

obecność na spotkaniu oraz jego 

bliskie stosunki z Janem Łaskim, a 

także późniejsze wyrazy sympatii 

wobec tegoż purpurata.  

Nieślubny syn Giuliano Mediciego 

zamordowanego w spisku Pazzich 

w 1478 roku, wychowywany został 

na dworze stryja Wawrzyńca 

Wspaniałego razem ze swymi 

kuzynami. Gdy Giovanni w wieku 

14 lat otrzymał insygnia 

kardynalskie i udał się do Rzymu, 

Giuliano towarzyszył mu w jego 

przeprowadzce. Konklawe w 

marcu 1512 roku miało decydujące 

znaczenie nie tylko dla władzy 

Medyceuszy nad Florencją, ale 

także dla życia Giuliana. Pierwszą rzeczą jaką uczynił Leon X w czasie swego pontyfikatu było 

kreowanie nowych kardynałów. Na konsystorzu 23 września 1513 roku nadał godność 

kardynalską swemu kuzynowi Giulianowi Mediciemu, który został jego prawą ręką276. Na tym 

samym konsystorzu nominowanych zostało jeszcze trzech innych Florentczyków, zaufanych 

papieża: Innocenzo Cibo, Bernardo Dovizi da Bibbiena oraz Lorenzo Pucci.  

 
276 A. Prosperi, Clemenete VII, papa, DBI, vol. 26, 1982, https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-clemente-

vii_%28Dizionario-Biografico%29/, (dostęp: 11.03.2019). 

Rysunek 16 Papież Leon X w towarzystwie swych nepotów: Giuliano de 
Medici (z lewej) i  Innocenzo Cibo (z prawej) 

https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-clemente-vii_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-clemente-vii_%28Dizionario-Biografico%29/
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Pierwszy zaledwie 22 letni, 

urodzony w 1491 roku, był 

najstarszym synem Maddaleny de 

Medici, siostry Leona X i 

Franceschetto Cibo. Jego 

wyniesienie było nawiązaniem 

przez papieża do kreacji jego 

samego przez dziadka 

młodocianego purpurata – 

Innocentego VIII, Giovanniego 

Battistę Cibo (1484-1492). W 

czasie zakładania kapelusza miał 

powiedzieć: „Co otrzymałem od 

Innocentego, teraz mu oddaję”. 

Młodociany kardynał zdaniem 

współczesnych niczym 

szczególnym się nie odznaczał, a 

życie trawił na próżnościach i 

trwonieniu swego olbrzymiego 

majątku277.  

Kolejny z nominowanych purpuratów Bernardo Dovizi, zwany od miejsca urodzenia Bibbieną, 

nie należał do arystokratycznego rodu, lecz od lat był związany z Medyceuszami. Początkowo 

jako preceptor młodego Giovanniego, a potem jego prywatny sekretarz odpowiedzialny za 

korespondencję kardynała. Jako wierny towarzysz przyszłego papieża znosił z nim trudy 

wygnania z Florencji, a także bronił jego interesów w czasie pontyfikatu Juliusza II. W końcu 

Bibbiena wydatnie przyczynił się do sukcesu w czasie konklawe służąc kardynałowi 

Mediciemu podczas elekcji. W nagrodę za wierną służbę Leon X wyniósł go do godności 

kardynalskiej. W sprawach politycznych był głównym i najbardziej wpływowym doradcą 

papieża w pierwszych latach pontyfikatu278. 

 
277 L. Pastor, op. cit., t. VII, s. 82.  
278 G. Patrizi, Dovizi, Bernardo, detto il Bibbiena, DBI, vol. 41, 1992, 

https://www.treccani.it/enciclopedia/dovizi-bernardo-detto-il-bibbiena_(Dizionario-Biografico)/, (dostęp: 

21.07.2020). 

Rysunek 17 Portret kardynała Bernardo Dovizi da Bibbiena autorstwa 
Rafeala Sanzio  

https://www.treccani.it/enciclopedia/dovizi-bernardo-detto-il-bibbiena_(Dizionario-Biografico)/
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Ostatni z czwórki nominowanych, 

Lorenzo Pucci był spokrewniony z 

papieżem. Florencka familia Puccich 

od lat należała do ich najbliższych 

współpracowników Medyceuszy. 

Dyplom doktora obojga praw oraz 

dogłębną wiedzę z zakresu prawa 

kanonicznego i teologii zdobył w 

Pizie, po czym udał się do Rzymu, 

gdzie przy protekcji kardynała 

Giovanniego piął się w hierarchii. 

Został audytorem Kamery 

Apostolskiej oraz rozpoczął 

gromadzenie urzędów administracji 

papieskiej. Dzięki temu stanowisku, 

Pucci w krótkim czasie stał się jednym 

z najbardziej wpływowych ludzi w 

Kurii oraz został wyniesiony do 

godności kardynalskiej279. Wszyscy oni, jako najbliżsi współpracownicy biskupa Rzymu, byli 

celem polskiej dyplomacji, która na różne sposoby starała się zdobyć ich życzliwość. 

Ostatecznie, o czym świadczą podziękowania królewskie z września i października 1514 roku, 

udało się tego dokonać280. 

Warto dodać w tym miejscu, że polskie poselstwo obediencyjne w drodze do Rzymu 

zatrzymało się w Wenecji. Prymas Łaski przemawiał w senacie przed dożą Leonardo Loredano, 

ofiarowując mu pośrednictwo króla Zygmunta w konflikcie z Turcją. Z pewnością Łaski 

poprosił przedstawicieli Serenissimy o wsparcie misji w Rzymie. Wydaje się więc, że od tego 

czasu polskie stronnictwo mogło liczyć na poparcie w Świętym Kolegium dwóch weneckich 

kardynałów: Marco Cornaro (1482-1524) oraz Domenico Grimaniego (1461-1524). Pamiętać 

należy, że w bliskich relacjach z Republiką św. Marka pozostawał również kardynał Tamas 

Bakócz281.   

 
279 HC, t. III, s, 152, 216, 241, 248, 275, 248. 
280 AT, t. III, nr 272, s. 222. 
281 G. Fogel, op. cit., (https://www.treccani.it/enciclopedia/bakocz-tamas-conte-di-erdod_%28Enciclopedia-

Italiana%29/, (dostęp: 21.08.2021). 

Rysunek 18 Wenecki kardynała Marco Cornaro fragment obrazu 
autorstwa Tycjana   

https://www.treccani.it/enciclopedia/bakocz-tamas-conte-di-erdod_%28Enciclopedia-Italiana%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/bakocz-tamas-conte-di-erdod_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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Wracając do pierwszej polskiej audiencji, z 14 czerwca 1513 roku, Łaski poruszył rozmowach 

z papieżem sprawę konfliktu z Zakonem. Prymas wbrew zaleceniom króla, nieformalnie 

poprosił Leona X o zatwierdzenie traktatu toruńskiego z 1466 roku, a także nie ukrywał swego 

negatywnego stosunku, a nawet planów likwidacji zgromadzenia w Prusach282. 

Stan spraw polskich w Rzymie z lata 1514 roku podsumowuję niedatowany list protektora do 

Zygmunta wysłany do Polski niedługo po wyjeździe Stanisława Ostroroga z Rzymu283. W 

wiadomości de Grassis zaświadczał, że poselstwo obediencyjne wywarło bardzo dobre 

wrażenie w Stolicy Apostolskiej, a królewscy legaci zostali przyjaźnie odebrani w Świętym 

Kolegium. Protektor zapewniał Zygmunta, że papież był bardzo przychylnie nastawiony do 

niego, jak do żadnego innego władcy. Pozytywne wrażenie na Leonie X wywarło bardzo 

szybkie przysłanie przez Królestwo Polskie poselstwa obediencynego, mimo dużej odległości 

od Rzymu. Papież wraz z całym Kolegium Kardynalskim liczyli na sukcesy wojenne króla 

Zygmunta w walce z niewiernymi i schizmatykami, co współgrało z planami ogólnej wyprawy 

antytureckiej. Protektor radził więc, aby ze względów propagandowych, władca informował 

Rzym o każdym odniesionym zwycięstwie nad wrogami Kościoła284. Równocześnie, 

propaganda krzyżacka kierowana przez prokuratora Blankenfelda rozpowszechniał informację 

o złym przyjęciu poselstwa i negatywnym wrażeniu jakie wywarł Jan Łaski w Rzymie285. Za 

pośrednictwem środowiska cesarskiego informacje te dotarły do Polski, gdzie wrogowie 

prymasa robili z niej użytek, budząc w królu nieufność do wszystkich jego poczynań. 

W dalszej części listu de Grassis informował o najważniejszej dla Leona X sprawie planowanej 

krucjaty antytureckiej. Na konsystorzu 15 lipca 1513 roku papież zdecydował się wysłać do 

europejskich władców swych legatów. Do bloku państw jagiellońskich, Czech, Węgier i Polski 

miał się udać kardynał Tamas Bakócz. Oprócz tego Łaski, zgodnie z instrukcją, w imieniu 

władcy starał się uzyskać pomocy finansową od Stolicy Apostolskiej na rzecz walki z 

niewiernymi. Wnioskowano o przyznanie Polsce dochodów ze świętopietrza, a także z annat. 

W kwestii tych pierwszych opłat, z których przychody decyzją Juliusza II przyznano Polsce, 

nakazano przysłanie do Rzymu egzemplarza bulli dotyczącej tego rozporządzenia. Leon X 

 
282 M. Biskup, op. cit., s. 392-393. 
283 A. Gąsiorowski, Stanisław Ostroróg (właściwie z Ostroroga) h. Nałęcz, PSB, t. XXIV, 1979, 

(https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/stanislaw-ostrorog-h-nalecz-zm-przed-1520-kasztelan-kaliski, (dostęp: 

21.08.2021).  Jesienią 1514 Stanisław Ostroróg był już w Wilnie u boku króla Zygmunta, wydaje się wiec, że 

musiał opuścić Rzym po siódmej sesji soboru (17 czerwca 1513), lecz nie później niż miała miejsce audiencja u 

papieża (27 lipca 1513).   
284 J. Brzeziński, op. cit., aneks nr 3.  
285 E. Joachim, op. cit., s 49. 

https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/stanislaw-ostrorog-h-nalecz-zm-przed-1520-kasztelan-kaliski
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obiecywał, że nie będzie robił problemów w tej kwestii, gdyż szanował decyzję swego 

poprzednika. 

Po raz pierwszy świętopietrze przekazane królowi polskiemu zostało przez Eugeniusza IV 

Władysławowi Warneńczykowi w 1444 roku. Precedens ten spowodował, że kolejni władcy z 

nad Wisły, jak Bolesław Mazowiecki, czy Kazimierz Jagiellończyk, zwracali się do biskupów 

Rzymu z prośbą o oddanie im tych dochodów. Wreszcie Juliusz II pismem z 12 maja 1505 roku 

na prośbę Erazma Ciołka przekazał na 10 lat denar św. Piotra na rzecz odbudowy zniszczonych 

przez Turków i Tatarów świątyń i zamków, ze szczególnym uwzględnieniem Kamieńca 

Podolskiego286. Zgodnie z prośbą Zygmunta przedłożoną przez Łaskiego, Leon X potwierdził 

decyzję swego poprzednika w 1513 roku na kolejne 10 lat287. 

Natomiast zupełny brak zgody wydano w sprawie przejęcia dochodów z annat, gdyż stanowiły 

one główne źródło finansowania Stolicy Apostolskiej i wymagało zgody całego Kolegium 

Kardynałów. Nawet jednak gdyby uzyskano taką zgodę, gdyż ustępstwo wobec jednego z 

władców mogłoby stanowić przykład dla innych i spowodowałoby pozbawienie dochodów 

Kościoła288. W dalszej części wiadomości protektor opisywał Zygmuntowi zabiegi stronnictwa 

niemieckiego w sprawie zasad elekcji biskupów warmińskich.  

Nominacja i działalność Kardynał wiceprotektora Pietro Accoltisa (lato 1513-styczeń 1515)   

Niedługo po wypełnieniu swych obowiązków związanych z przybyciem do Rzymu polskiego 

poselstwa, kardynał protektor został delegowany przez Leona X do wyjazdu do Bolonii289. Od 

początku pontyfikatu Leon X odrzucił autorytarną politykę Juliusza II, względem drugiego co 

do wielkości miasta w Państwie Kościelnym, starając się przywrócić ważną rolę starym 

bolońskim rodom. Idealnie nadawał się do tego zadania kardynał de Grassis, który z szerokimi 

uprawnieniami papieskimi przybył do miasta. Miał za zadaniem promowanie pokoju i 

przewrócenie dawnego porządku. Pod jego przewodnictwem przeprowadzono reformę 

 
286 VMP, t. II, nr 327. 
287 T. Gromnicki, Świętopietrze w Polsce, Kraków 1908, s. 166-167. 
288 J. Brzeziński, op. cit., aneks nr 3. 
289 Wydaje się, że wyjazd kardynała musiał nastąpić już latem 1513 roku, natomiast powrócił do Rzymu dopiero 

na początku 1515 roku. Potwierdza to, brak zaangażowania de Grassisa w najważniejsze sprawy Polski: 

protektor został wybrany do komisji kardynalskiej z 15 lipca 1513 w sprawie rozstrzygnięcia konfliktu 

krzyżackiego. Korespondencja papieża z królem polskim z listopada i grudnia nie wspomina o protektorze (AT, 

t. II, nr 397; 371) Również mandat biskupa warmińskiego z jesieni 1513 roku (AT, t. II, nr 304) dotyczący 

konfirmacji postanowień układu piotrkowskiego udziela pełnomocnictw kard. Bakóczowi i Janowi Łaskiemu, 

nie wspominając o protektorze, którzy był oficjalnym przedstawicielem króla polskiego w Rzymie.  
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senatu290. O zaangażowaniu protektora w 

sprawy swej rodzinnej Bolonii od jesieni 

1513 roku świadczy bogata 

korespondencja jaką prowadził z 

magistratem i tamtejszymi 

dostojnikami291. 

Achille de Grassis był świadom, że jego 

absencja w Rzymie potrwa długo. Wydaje 

się więc zatem, że przytoczony powyżej 

długi list z przełomu czerwca i lipca 1513 

roku do Zygmunta należy traktować jako 

relację ze stanu spraw Polskich przed 

wyjazdem. Monarcha prawdopodobnie nie 

był z tego zadowolony, gdyż na początku 

lipca 1513 roku przypominał protektorowi, 

że do jego obowiązków należy obrona 

polskich interesów w Stolicy 

Apostolskiej292. Nie pozostawił on jednak królewskich spraw bez opieki, wyznaczył do ich 

obrony zastępcę, tzw. wiceprotektora293. Został nim, przyjaciel de Grassisa kardynała Pietro de 

Accoltis. Z pewnością o swej absencji oraz wyznaczeniu zastępcy, protektor poinformował 

króla Zygmunta. 

Pietro Accoltis urodził się we Florencji w 1455 roku jako syn znanego prawnika Benedetto 

Accolti (zw. starszym) i Laury Federighi. Po odbyciu studiów prawniczych w Pizie, w 1481 

roku dzięki wsparciu wuja Francesco Accoltiego, został mianowany miejscowym lektorem 

prawa kanonicznego. W 1485 roku przeniósł się do Rzymu, gdzie rozpoczął karierę jako 

rewident, a później audytor oraz dziekan Roty Rzymskiej. Za zasługi w trybunale kurii, gdzie 

zaprzyjaźnił się z Achillesem de Grassisem, papież Aleksander VI nadał mu w 1505 roku 

godność biskupa Ankony. Pietro Accolti jako znakomity prawnik i sędzią roty rzymskiej 

zaskarbił sobie zaufanie kolejnych papieży ceniących sobie jego erudycję i znajomość prawa. 

 
290 S. Tabacchi, op. cit., https://www.treccani.it/enciclopedia/achille-grassi_res-41352430-87ee-11dc-8e9d-

0016357eee51_%28Dizionario-Biografico%29/). Zaangażowanie  
291 Epistolae ad principes: LeoX-Pius IV (1513-1565), ed. L. Nanni, Roma 1992, t. I, nr 221, s. 37; nr 225, s. 38; 

nr 226, s. 38; nr 227, s. 38; nr 237, s. 40; nr 243, s. 41; nr 248, s. 42; nr 287, s. 48; nr 289, s. 48; nr 302, s. 50. 
292 J. Smołucha, Papiestwo…, s. 131. 
293 H.D. Wojtyska, Papiestwo Polska…, s. 245.  

Rysunek 19 Portret kardynał Pietro Accoltisa, pierwszego 
wiceprotektora Polsk autorstwa Baldassarre Peruzziego 

https://www.treccani.it/enciclopedia/achille-grassi_res-41352430-87ee-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/achille-grassi_res-41352430-87ee-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Dizionario-Biografico%29/
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Dzięki temu Juliusz II na konsystorzu w Rawennie 10 marca 1511 roku, (tym samym co Achille 

de Grassisa), kreował go kardynałem z  tytułem S. Eusebio294. Kardynał Accolti był typem 

prawnika, intelektualisty oraz teologa, nigdy wcześniej nie pełnił żadnej misji dyplomatycznej 

w roli legata, czy nuncjusza apostolskiego. Nic nie wiadomo również o jego styczności z Polską 

i jej interesami w Rzymie. 

 Zabiegi krzyżackie o rozstrzygniecie sporu z Polską na forum soboru 

Na początku lipca 1513 roku stronnictwo niemieckie w kurii zaczęło przejmować inicjatywę. 

Za namową Blankenfelda, który chciał przekonać papieża do ponownego wystawienia breve w 

sprawie krzyżackiej, Leon X zgodził się oddać spór w ręce komisji złożonej z dwóch 

kardynałów: Francesco Soderiniego oraz Adrianno Castellesiego295. Ten pierwszy, jak już 

wspominano był protektorem królestwa Węgier296. Natomiast drugi z kardynałów Adriano 

Castellesi, dawniej zaangażowany w interesy królów Anglii, gdy popadł w niełaskę Henryka 

VIII wyjechał do Austrii, gdzie pozyskał zaufanie cesarza Maksymiliana. Habsburg nominował 

go protektorem narodu niemieckiego i wysłał go do Rzymu, gdzie był  jednym z filarów frakcji 

cesarskiej i wspierał zabiegi popleczników wielkiego mistrza297. 

Dwuosobowa komisja kardynalska 14 lipca 1513 roku wezwała strony konfliktu 

reprezentowane przez Jana Blankenfelda i Jana Łaskiego do przedstawienia dowodów w 

sprawie. Generalny prokurator przedstawił historię praw krzyżackich do Prus i Pomorza od 

traktatu wrocławskiego z 1420 roku, do układu toruńskiego z 1466 roku. Na tej podstawie 

Blankenfeld dowodził, że gdyby zgodnie z wolą króla Zygmunta Prusy zostały poddane Polsce, 

to naród niemiecki nie mógłby wspomagać Inflant zagrożonych przez Moskwę298. Nie wiemy 

ja wyglądał odpowiedz prymasa, lecz argumentacja krzyżacka, została zaakceptowana przez 

komisję kardynałów, którzy następnego dnia przedstawili swe wnioski Leonowi X.  

Pod kuratelą kardynała Adriano Castellesiego i w sekrecie przed stronnikami króla Polski, 27 

lipca 1513 roku papież podpisał nowe breve w sprawie konfliktu polsko-krzyżackiego. 

Dokument informował, że cesarz i naród niemiecki, ze względu na obronne zadania Zakonu i 

 
294 B. Ulianich, Accolti, Pietro, DBI, t. 1, 1960, https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-accolti_(Dizionario-

Biografico)/, (dostęp: 13.02.2019). 
295 M. Biskup, op. cit., s. 393. 
296 Nazywa go tak król Zygmunt w liście z 11 października 1514 roku (AT, t. III, nr 272, s. 222), lecz 

działalności Soderiniego na rzecz króla Węgier nie odnotowali historycy węgierscy jak: P. Tusor, I cardinali 

della corona ed i protettori del regno d’Ungheria (o degli stati asburgici) tra Quattro e Seicento, s. 251-276. 
297 G. Fragnito, Castellesi, Adriano, DBI, t. 21, 1978, (https://www.treccani.it/enciclopedia/adriano-

castellesi_(Dizionario-Biografico), (dostęp: 3.03.2019). 
298 M. Biskup, op. cit., s. 393. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-accolti_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-accolti_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/adriano-castellesi_(Dizionario-Biografico)
https://www.treccani.it/enciclopedia/adriano-castellesi_(Dizionario-Biografico)
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Polski jako przedmurza chrześcijaństwa, nie mógł pozwolić na krzywdę Krzyżaków. Stolica 

Apostolska jako jedyny zwierzchnik tegoż zgromadzenia wzywał więc, aby spór rozstrzygnął 

sobór laterański. Rozstrzygnąć go mieli obecni w Rzymie posłowie króla Polski, lub nowych 

wysłannicy władcy. Do tego czasu Leon X zabraniał podejmowania zbrojnych kroków wobec 

wielkiego mistrza299. Dokumenty w dwóch egzemplarzach, do Zygmunta i Albrechta, zostały 

za sprawą kardynała Castellesiego natychmiastowo wysłane kurierem papieskim do 

adresatów300. 

Król Polski był bardzo zawiedziony z nowego rozporządzenia Stolicy Apostolskiej. 

Rozczarowanie przebija z jego listu do papieża z datą 19 września 1513 roku301. Władca 

zaznaczył w nim stanowczo, że wymagał od wielkiego mistrza jedynie wykonania przysięgi 

wierności. Nie było więc potrzeby, aby wszczynać spór na forum soboru w Rzymie. Natomiast 

w wiadomości do protektora i Łaskiego, król wraził ubolewanie, że nowe breve oddaliło 

wielkiego mistrza od wypełnienia jego obowiązku względem Polski. W kolejnym z listów do 

protektora z 29 października 1513, Zygmunt pisał, że nie może się nadziwić nagłą zmianą 

decyzji papieża, gdyż rozporządzenie z 30 kwietnia 1513 roku, zalecało wielkiemu mistrzowi 

podporządkowanie się i przyjazne ułożenie się z królem302. Oznajmiał kardynałowi, że nie 

dopuści, aby sprawa dawno już – w jego mniemaniu – zakończona ponownie była roztrząsana 

na kolejnych sądach. Na koniec informował, że wyjaśnienie tej kwestii powierzył posłowi 

Łaskiemu, a jego prosił, aby wpłynął na Leona X, ostrzegając go żeby nie stwarzał kolejnych 

powodów do wojny między wielkim mistrzem i królem. Achille de Grassi wciąż zajęty 

sprawami Państwa Kościelnego przebywał w Bolonii, i jak się wydaje, nie miał możliwości, 

aby skłonić papieża do zmiany decyzji.  

Tymczasem frakcja niemiecka w tajemnicy przed polskim stronnictwem doprowadziła do 

wydania kolejnego, po dokumencie z 27 lipca 1513 roku, breve w sprawie krzyżackiej. Leon X 

27 września 1513 roku podpisał rozporządzenie ułożone przez Blaneknfelda i Castellesiego, 

które na podstawie wcześniejszych ustaleń wzywało Zygmunta i Albrechta  do przedstawienia 

przedmiotu sporu papieżowi lub zgromadzeniu soborowemu. Dopóki to się nie stanie obie 

 
299 AT, t. II, nr 330, s. 247. 
300 M. Biskup, op. cit., s. 394. 
301 AT, t. II, nr 331, s. 247-248. 
302 AT, t. II, nr 351, s. 258. 
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strony powinny powstrzymać się od działań wojennych303. Dokumenty zostały przesłane do 

Królewca, a stamtąd do Wilna, gdzie dotarły do króla Zygmunta w grudniu 1513 roku304.  

Polskie stronnictwo nieświadome istnienia nowego breve oraz osłabione przez absencje 

protektora de Grassisa, który przebywał wciąż w Bolonii, szukało innego sposobu na 

kontrakcję. Prymas Łaski i Bakócz widzieli ogromną szansę oddalenia sprawy krzyżackiej od 

Rzymu w planowanej przez papieża akcji wysłania do władców europejskich legatów w celu 

propagowania krucjaty antytureckiej. 15 lipca 1514 roku Leon X zdecydował, że Węgier, 

Czech, Polski i Litwy miał się udać kardynał Bakócz. Duchowny z szerokimi 

pełnomocnictwami miał promować wśród władców idee ogólnej wyprawy przeciw Turcji, a 

także dążyć do zaprowadzenia pokoju między nimi. W tym szansę upatrywał prymas Łaski, 

gdyż w granicach kompetencji węgierskiego prymasa znalazło się rozwiązanie konfliktu Polski 

z Zakonem305.  

Nie umknęło to Blankenfeldowi, który niezwłocznie rozpoczął akcję protestacyjną w Kurii oraz 

listem z 9 sierpnia 1513 roku poinformował swego zwierzchnika w Królewcu306. Prokurator 

starał się oprotestować kandydaturę Bakócza u papieża, co argumentował stronniczością legata. 

Jego zabiegi podsycane były publicznymi wypowiedziami węgierskiego purpurata, który nie 

krył, że w sprawie Zakonu zamierzał działać na korzyść króla Polski307. Ostatecznie 

stronnictwu niemieckiemu nie udało się powstrzymać delegacji Bakócza i zaangażowania jego 

osoby w spór polsko-krzyżacki. Prymas Węgier 24 października 1513 roku otrzymał z rąk 

papieża złoty krzyż legata, a pięć dni później Leon X wystawił bulle do króla Zygmunta i 

Wielkiego Mistrza. Zawiadamiał w nich o misji legata oraz prosił, aby dla dobra krucjaty, 

podporządkowano się zaleceniom pokojowym. W dokumencie adresowanym do Albrechta 

papież prosił go, aby ustąpił on woli króla polskiego308.  

Oprócz bulli, Leon X informował Zygmunta o swych zamiarach listami z 27 października i 29 

listopada 1513 roku. W tym wcześniejszym wzywał władcę do udziału w krucjacie, a także do 

udzielenia pomocy materialnej królowi węgierskiemu w walce z niewiernymi309. Natomiast w 

tym późniejszym informował monarchę, że wysłał osobnego legata do księcia Wasyla z apelem 

 
303 AT, t. II, nr 376, s. AGAD, LL, t. 4, fol. 40v-41. 
304 M. Biskup, op. cit., s. 398. 
305 J. Brzeziński, op. cit., s. 39; W. Pociecha, Geneza hołdu pruskiego, s. 61; M. Biskup, op. cit., s. 397. 
306 M. Biskup, op. cit., s. 396. 
307 Ibidem, s. 397. 
308 AT, t. II, nr 378, s. 279-280. 
309 AT, t. III, nr 3, s. 14. 
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o zaprzestanie wojny z Polską i sprzymierzenia się z nią i Węgrami w walce z niewiernymi310. 

Leon X prosił Zygmunta, aby w interesie krucjaty zgodził się zawrzeć pokoju z księciem 

moskiewskim oraz Zakonem. List z datą 29 listopada 1513 roku papież wysłał również do 

wielkiego mistrza, w którym informował go o legacji Bakócza. Podkreślał, że jego kompetencje 

obejmowały również Prusy i zachęcał Albrechta, aby był gotów do ustępstw względem woli 

polskiego króla311. Legat opuścił Rzym 9 listopada 1513 roku 312, lecz poważna choroba, na 

którą zapadł w listopadzie 1513 roku w Ankonie, zmusiła go do dłuższego odpoczynku i 

opóźniła misję313. 

Wielkich nadziei Łaskiego związanych z legacją Bakócza nie podzielał król Zygmunt i jego 

dwór, do którego wiadomość o misji dotarła na początku grudnia 1513 roku. W odpowiedzi 

danej prymasowi 9 grudnia, król wyrażał wątpliwość, czy węgierski legat, używając swych 

plenipotencji w pierwszej kolejności nie zagarnie pieniędzy krucjatowych na obronę Węgier. 

Zdaniem Zygmunta Bakócz w pierwszej kolejności myślał o interesie swej ojczyzny. Natomiast 

w sprawie Zakonu, zalecał prymasowi dążyć do tego, aby wielki mistrz nie uzyskał zgody na 

uwolnienie się od obowiązku wobec Polski. Bakócz, według Zygmunta, mógł występować w 

roli pośrednika, lecz nie było wskazane, aby został ostatecznym sędzią w sporze. Król był 

wyraźnie zdenerwowany aktualną sytuacją, stwierdził, że należałoby w Rzymie rozstrzygnąć, 

czy nie przenieść Zakonu na pogranicze Polski. Tam zakonnicy mogliby wykazać się w walce 

ze stale zagrażającymi Polsce Turkami i Tatarami, a nie pozostawiać ich w dotychczasowych 

siedzibach, „gdzie bezczynni żyją i piją” (ubi otiosi vivunt et bibunt). Na zakończenie listu, 

władca – zapewne za namową wrogów prymasa – polecił Łaskiemu, aby już nie marnował 

czasu w Rzymie i wracał do kraju314.  

Zygmunt był wyraźnie niezadowolony z dotychczasowej działalności swych przedstawicieli w 

Rzymie. Przez absencje kardynała protektora nad Tybrem jego wpływy przy papieżu znacznie 

się zmniejszyły, a o działalności jego zastępcy, Accoltisa, nic nie wiadomo. Jak się okazało 

władca nie do końca ufał kardynałowi Bakóczowi, choć w Stolicy Apostolskiej był on jednym 

z rzeczników spraw jagiellońskich. Monarcha miał świadomość, że gdy interesy Węgier w jakiś 

sposób byłyby w sprzeczności z polskimi, jak w sprawie uzyskania subsydiów na walkę z 

niewiernymi, to Węgier stanąłby po stronie swej ojczyzny. Również działalność Jana Łaskiego 

 
310 AT, t. II, nr 380, s. 280-283. 
311 AT, t. II, nr 380, s. 280-283; zob. J. Brzeziński, op. cit., s. 40.  
312 Diarii di Marino Sanuto, t. XVII, red. F. Stefani, G. Berchet, N. Barozzi, Venezia 1886, s. 266; 318. VMH, nr 

806, s. 608-610; J. Smołucha, Papiestwo…, s. 133. 
313 M. Biskup, Polska a Zakon…, s. 398-399. 
314 AT, t. II, nr 371, s. 273-274. 



90 
 

w Stolicy Apostolskiej została 

zdeprecjonowana przez króla. Bez wątpienia w 

tym przypadku by to efekt propagandy 

niemieckiej generowanej przez prokuratora 

Blankenfelda, która w Polsce trafiała na 

podatny grunt u wrogów prymasa i 

popleczników cesarskich. Szczególnie u 

kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego, który 

na sejmie piotrkowski postulował powrót 

Łaskiego do kraju315. 

Tymczasem wielki mistrz Albrecht już w 

październiku 1513 roku szykował się do 

rozstrzygnięcia sporu z Polską na forum soboru 

laterańskiego. Zapowiadał Leonowi X, że bez 

względu na stanowisko króla Zygmunta, 

bezzwłocznie wyśle swych posłów. Na 

początku grudnia 1513 roku kanclerz wielkiego 

mistrza, dawny prokurator generalny zakonu w Rzymie Jerzy von Eltz wysłany został przez 

Alberechta do Wiecznego Miasta. W drodze wysłannik wielkiego mistrza miał odwiedzić 

sojuszników cesarskich i zachęcić ich, aby poprzez swych reprezentantów w Rzymie wsparli 

starania krzyżackie. Wśród odwiedzonych był elektor brandenburski Joachim Hohenzollern, 

który miał zachęcić do działania swego szwagra króla Danii Christiana II, natomiast 

margrabiowie Fryderyk i Kazimierz Hohenzollernowie starali się wpłynąć na książąt Rzeszy: 

bawarskich, saskich i palatynat reński by wsparli korespondencyjnie starania Zakonu. 

Równocześnie von Eltz wysłał do Maksymilian swego zaufanego Jerzego von Polentza, który 

miał prosić Habsburga o poparcie jego posłów i prokuratorów w kurii, a także apelować o 

wsparcie królów Hiszpanii i Anglii. Cesarz już w listopadzie 1513 roku wysłał nad Tyber swego 

zaufanego doradcę, kardynał Matheusa Langa von Wallenburga, który miał z papieżem 

negocjować pokój z Wenecją. Jego obecność w Rzymie znacznie wzmacniała pozycję frakcji 

niemieckiej. Oprócz tego kanclerz von Eltz zadbał o odpowiednie fundusze dla akcji 

dyplomatycznej w Rzymie. Margrabia Kazimierz Hohenzollern załatwił w rzymskim banku 

Fuggerów pożyczkę wysokości 12 tys. dukatów, wielki mistrz niemiecki dołożył 6 tysięcy 

 
315 AT, t. III, nr 49, s. 63-64; M. Biskup, op. cit., s. 401-402.  

Rysunek 20 Kardynał Matthaus Lang von Wallenburg na 
rycinie Albrechta Durera  
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reńskich złotych oprócz tego przygotowano podarki dla kilku kardynałów wartości około 100 

dukatów316. 

*** 

Osamotniony prymas Łaski, przy wsparciu wiceprotektora Pietro Accoltisa, miał przeciwstawić 

się zmasowanej akcji frakcji niemieckiej. W tym czasie z pewnością nie zabrakło w Kolegium 

Kardynalskim przychylny Polsce purpuratów węgierskich (d’Aragona, d’Este, Soderini) 

weneckich (Cornaro, Grimani), czy pozyskanych przez polską dyplomację najbliższych 

przyjaciół Leona X (Medici, Cybo, Pucci, Bibbiena). Mimo to, wobec zmasowanej ofensywy 

dyplomatycznej popleczników wielkiego mistrza sytuacja polskiego stronnictwa w Rzymie 

wiosną 1514 roku stawała się bardzo niekorzystna.  

Poseł Łaski przy wsparciu Accoltisa skupił się na promowaniu misji kardynała Bakócza do 

Polski i Prus oraz oddaniu legatowi konfliktu polsko-krzyżackiego. Szybko jednak okazało się 

to nieaktualne, gdyż kardynał Lang storpedował ich zabiegi doprowadzając, do tego, że sprawa 

miała być rozstrzygana na soborze, a zasięg misji Bakócza ograniczony do Węgier i Czech. 

Sam legat poinformował o tym króla Zygmunta317. Plan prymas Łaskiego legł w gruzach. 

*** 

Wiosną 1514 roku stronnictwo niemieckie rozpoczęło ofensywę w kurii, której celem było jak 

najszybsze doprowadzenie rozstrzygania sporu polsko-krzyżackiego na forum soboru. 

Doprowadziło to do zaostrzenia konfliktu między wrogimi frakcjami i intensyfikacji działań w 

kolejnych miesiącach. W efekcie starań stronników wielkiego mistrza 8 marca 1514 roku Leon 

X chciał wystawić bullę wzywającą króla polskiego i wielkiego mistrza do rozpatrzenia 

konfliktu na soborze. W mniemaniu Bankenfelda, Eltza i hrabiego Carpi, było to jednak zbył 

mało stanowczy krok. Złożyli oni oficjalną prośbę do papieża, aby już na najbliższej sesji 

soboru (5 maja 1514 roku) wysłuchał petycji cesarza Maksymiliana w kwestii konfliktu polsko-

krzyżackiego. Natomiast 4 kwietnia prokurator i kanclerz Zakonu przedstawili Leonowi X, listy 

uwierzytelniające od wielkiego mistrza oraz prośbę o pokojowe zakończenie sporu w oparciu 

o ich pełnomocnictwa. Papież obiecywał im załatwienie tej sprawy bez uszczerbku Zakonu, a 

 
316 M. Biskup, op. cit., s. 407-408. 
317 AT, t. III, nr 133, s. 101-103; M. Biskup, op. cit., s. 410. Piotr Tomicki poinformował o tym biskupa 

poznańskiego Jana Lubrańskiego listem z 20 maja 1514 roku danym z Wilna. 
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prymas Łaski odpowiadał, że sprawa 

pruska nie mogła być rozstrzygana na 

soborze bez wcześniejszego złożenia 

królowi polski przysięgi przez wielkiego 

mistrza318. 

Kolejnym krokiem frakcji niemieckiej 

było przedstawienie supliki cesarskiej na 

konsystorzu 10 kwietnia 1514 roku. Po 

tym spotkaniu Leon X, który ewidentnie 

unikał podjęcia definitywnej decyzji w 

tej sprawie, powołał komisję sześciu 

kardynałów. Jej zadaniem było 

rozpatrzenie prośby Maksymiliana319. 

Podobnie jak we wcześniejszym 

trybunale (z lipca 1513 roku) w gronie 

papieskich ekspertów znaleźli się 

kardynałowie: Adriano Castellesi protektor narodu niemieckiego i cesarza oraz Francesco 

Soderini (Vulterrano) protektor Węgier. Do tegoż grona dołączyli: wiceprotektor Polski Pietro 

Accolti (Anconitano), Alessandro Farnese (Farnesio), Matthäus Schinner (Senogaliensi) oraz 

Federico Sanseverino (Scti Severini). Nie ma złudzeń co do stronniczości trzech pierwszych 

purpuratów, lecz zakwalifikowanie pozostałej trójki nie jest oczywista. Wydaje się, że Szwajcar 

kardynał Schinner, jako papieski legat na Niemcy sprzyjał frakcji cesarskiej320. Natomiast 

Neapolitańczyk Sanseverino, jako niedawny czynny uczestnik schizmatyckiego soboru w Pizie 

był zdeklarowanym poplecznikiem Francji, a także wrogiem cesarza. Tymczasem Farnese, 

choć mógł nie mieć określonych preferencji w tym sporze, to z pewnością – podobnie zresztą 

jak i pozostali łasi na pieniądze kardynałowie – przemawiały do niego argumenty finansowe321.  

Zanim jedna doszło do spotkania komisji, jak pisał Łaski w liście do Zygmunta z 18 kwietnia 

1514 roku, poplecznicy cesarscy: hrabia Carpi i Blankenfedl starali się wywrzeć na nim presję, 

 
318 J. Brzeziński, op. cit., s. 85-86.   
319 Ibidem, s. 84-85. Hanc nostram conoertationem Pontifex sex Cardinalibus commisit audiendam et 

intelligendam videlicet. Reverendissimo domino Vulterrano Senogaliensi, Farnesio, Scti Severini, Anconitano 

viceprotectori nostro, et Adriano protectori nacionis germanice et imperatoris. 
320 G.B. Picotti, SCHINER, Matthäus, „Enciclopedia Italiana”, 1936, 

https://www.treccani.it/enciclopedia/matthaus-schiner_%28Enciclopedia-Italiana%29/, (dostęp: 21.05.2020). 
321 W 1513 roku purpurat ten rozpoczął budowę swego wspaniałego pałacu na Campo dei Fiori w Rzymie. 

Rysunek 21 Cesarski poseł rezydencjonalny w Rzymie Alberto Pio di 
Savoia, hrabia Carpi na portrecie autorstwa Bernardino Loschiego 

https://www.treccani.it/enciclopedia/matthaus-schiner_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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aby zgodził się na termin obrad w kwestii pruskiej jeszcze przed dziewiątą sesją soboru 

(wyznaczoną na 5 maja 1514 roku). W odpowiedzi prymas, trzymając się zaleceń królewskich, 

aby możliwie długo odwlekać sprawę, stwierdził, że w pierwszej kolejności wielki mistrz 

powinien wywiązać się z obowiązku określonego w traktacie toruńskim, na który polski władca 

przeznaczył olbrzymie fundusze. Pytał ich przewrotnie, kto zwróciłby Zygmuntowi pieniądze, 

gdyby zgodnie z ich intencjami uznano, że układ ten był błędny322. 

Następnego dnia, 19 kwietnia 1514 roku, zebrała się komisja sześciu kardynałów oraz 

przedstawiciele stron sporu: hrabia Carpi, prokurator Blankenfeld oraz adwokat posła Melchior 

de Baldascis, a z drugiej strony Jan Łaski ze swoimi adwokatami, wśród których był z 

pewnością Paulo Cortius de Planco. Jeszcze zanim odczytano suplikę posła cesarskiego, zabrał 

głos prymas i zaznaczył, że nie posiada odpowiednich pełnomocnictw od swojego władcy do 

prowadzenia rozmów w sprawie Zakonu, a jego misja w Rzymie ograniczała się jedynie do 

udziału soborze dla uchwalenia pokoju między władcami chrześcijańskimi i uzyskania pomocy 

przeciw poganom. Następnie jego adwokat przedstawił historyczny wywód, który wcześniej 

skonsultowany był z Bernardem Wapowskim, opisujący dzieje Zakonu od czasu sprowadzenia 

go do Prus, aż do częściowego odzyskania tych terenów przez Polskę decyzją traktatu 

toruńskiego. Na koniec Jan Łaski przypomniał zgromadzonym, że spór króla polskiego z 

wielkim mistrzem oddany został legatowi ad latere kardynałowi Baóczowi. Odpowiedzi na to 

wystąpienie udzielił prokurator Blankenfeld. Udało mu się jednak uzyskać u kardynałów, to że 

zażądali od Łaskiego potwierdzenia wszystkich jego wywodów na piśmie. Sam natomiast 

dostarczył komisji kopie dokumentów papieskich skierowanych do władców polskich z lat 

1454-1513, które były korzystne dla Zakonu323.  

Ostatecznie polskie stronnictwo osiągnęło zamierzony cel, to znaczy, wstrzymano dalszą 

dyskusję na temat sprawy pruskiej na soborze. Udało się to, dzięki przychylność kardynałów, 

którą udało się zdobyć – na co skarżył się Bankenfeld wielkiemu mistrzowi – dzięki  podarkom, 

którymi hojnie szafował wśród purpuratów prymas Łaski. Z pewnością, zachętą finansową nie 

pogardził Farnese oraz Sanseverino, co wystarczyło przy wsparciu protektorów Polski i Węgier 

do utrzymania większości. Prokurator w przekupstwie purpuratów widział powód ciągłego 

opóźniania podjęcia dyskusji w sprawie pruskiej324.  

 
322 J. Brzeziński, op. cit., s. 85-86. 
323 M. Biskup, op. cit., s. 410-411. 
324 J. Brzeziński, op. cit., s. 82-87. 
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Prymas informował Zygmunta w liście z kwietnia 1514 roku, że Leon X sekretnie sprzyjał 

Polsce, lecz ze względu na wzrost siły cesarza Maksymiliana w Italii musiał liczyć się z jego 

zdaniem. Mimo to, Łaski szczerze wątpił, czy uda się Polsce uniknąć sądu soborowego. Nie 

udało się tego osiągnąć przed stu latu w Konstancji (1414-1418) oraz Bazylei (1431-1445), 

gdzie rozstrzygano spory polsko-krzyżackie. Proponował, aby władca przysłał do Rzymu 

uczonych i dobrze zorientowanych w sprawie posłów325. 

Stronnictwo niemieckie nie ustawało w staraniach, aby kontynuować dyskusję w sprawie 

pruskiej przed majową sesją soboru laterańskiego, lecz przekupieni przez Łaskiego 

kardynałowie nie kwapili się do podjęcia tematu na kolejnej komisji. W końcu Adriano 

Castellesi wymusił na Leonie X wznowienie rozmów na najbliższym konsystorzu. Członkowie 

Świętego Kolegium, mimo oporu Blankenfelda i hrabiego de Carpi, zdecydowali się przełożyć 

sprawę na kolejne zebranie papieża z kardynałami. Bez zaproszenia prymas Łaski pojawił się 

na spotkaniu, gdzie apelował do papieża, aby nie pozwolił na rozstrzyganie spraw króla 

polskiego, ku jego szkodzie. Posłowi odpowiedział hrabia Carpi, z czego wywiązała się zażarta 

dyskusja między nimi. Przedstawiciel cesarza powołując się na historię soborów powszechnych 

i prezentując zebranym akt soboru w Konstancji domagał się, aby zezwolono Maksymilianowi, 

jak wcześniejszym cesarzom, interweniować w sprawie Zakonu podczas koncylium. Po czym 

dyskusja między posłami zamieniła się w karczemną awanturę w obecności papieża, gdzie obaj 

rzucali na siebie inwektywy. Prymas w złości wykrzyczał do hrabiego, że nie zasługuje na 

godność rycerza, ale raczej skandalisty. Na co odpowiedział mu Carpi, iż jest człowiekiem nie 

roztropnym i barbarzyńcą, a sam jest lepszym rycerzem, niż on prałatem i biskupem. Kłótnia 

zakończyła się dopiero po interwencji Leona X, lecz na odchodne, gdy wszyscy się już 

rozchodzili, hrabia rzucił Łaskiemu, że jest potworem326. 

Na dziewiątej sesji soboru 5 maja 1514 roku, podczas której dyskutowano problem kościelnej 

reformy, stronnictwo niemieckie wywołało na forum sprawę konfliktu wielkiego mistrza z 

królem polskim. Domagali się oni, żeby dekretem wezwać Zygmunta do rozstrzygnięcia sporu 

przed zgromadzeniem soborowym,  do tego czasu miał on nie podejmować działań zbrojnych 

względem Krzyżaków. Prymas Łaski odpowiedział na to wezwanie, twierdzeniem, że w 

pierwszej kolejności prawem polskiego władcy było uzyskanie od wielkiego mistrza 

przysięgi327.  Riposta polskiego posła wywołała zaciętą dyskusję między przedstawicielami obu 

 
325 M. Biskup, op. cit., s. 411. 
326 Ibidem, s. 412. Łaski: „Tu non es bonus, sed scandalosus miles”.- Carpi: „Vos loquimini sicut vir imprudens 

et unus barbarus […] Ego sum melior miles quam vos prelatus vel episcopus”. Carpi: „E una bestia”. 
327 AT, t. III, nr 215; 216; 218; 270; J, Brzeziński, op. cit., s. 52; M. Biskup, op. cit., s. 412. 
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frakcji, lecz była na tyle skuteczna, że papież przyznał rację prymasowi Polski328. Ostatecznie 

roszczenia niemieckie zostały odrzucone i odłożone do rozpatrzenia na kolejnej, dziesiątej sesji 

soboru w grudniu 1514 roku. Był to niewątpliwy sukces Łaskiego, jak i całej polskiej frakcji.  

Zmobilizowało to popleczników wielkiego mistrza, którzy 29 maja 1514 roku, udali się ze 

skargą na prywatną audiencję do Leona X. W składzie delegacji wchodzili kardynałowie 

Sansoni-Riario i Castellesi, a także dwóch innych purpuratów sprzyjających Zakonowi. Oprócz 

tego posłowie cesarski Alberto Pio Savoia di Carpi, hiszpański oraz angielski, a także 

przedstawiciele niemieckiej i inflanckiej gałęzi Zakonu, których papieżowi zaprezentował 

prokurator Blankenfeld. W czasie spotkania ponownie przedstawiono biskupowi Rzymu 

suplikę cesarską z prośbą, aby dłużej nie zwlekał z wprowadzeniem jej w życie. Pod presją 

tegoż zgromadzenia Leon X obiecał, że podejmie kroki, aby rozwiązać prawnie ten konflikt. 

Przygotowany na te ewentualność kardynał Castellesi podsunął papieżowi do podpisu 

rozporządzenie dla polskiego króla, lecz biskup Rzymu zgłosił trzy poprawki, a ich korektę 

odłożono do kolejnego spotkania.  

Następnego dnia, 30 maja 1514 roku, Leon X, mimo nacisków, nie sygnował dokumentu, aby 

uniknąć oskarżeń polskiej frakcji o sekretne układanie się ze stronnikami krzyżackimi. Papież 

chciał najpierw skonsultować tekst z kardynałem wiceprotektorem Pietro de Accoltim. 

Medyceusz miał również zastrzeżenia również do udziału kardynała Castellesiego w pracach 

komisji sześciu kardynałów, gdyż oskarżany był przez polską stronę o stronnicze stanowisko. 

Mimo obietnicy usunięcia go z komisji, składanej przez członków frakcji niemieckiej, a także 

dalszych prób wpłynięcia na decyzję papieża podejmowanych przez Blankenfelda i hrabiego 

Carpi, Leon X odroczył podpisanie dokumentu do konsystorza 9 czerwca 1514 roku. Na tym 

spotkaniu biskup Rzymu po raz kolejny uchylił się o od podjęcia pomyślnej dla krzyżaków 

decyzji oddając ją do dyskusji komisji sześciu kardynałów. Gremium zebrało się 13 czerwca 

przy udziale wszystkich członów komisji, gdyż wcześniej zezwolono na udział obu 

protektorów, uzupełnionej przez prałatów reprezentujących obie strony. Tym razem zręcznym 

wybiegiem Łaski zdołał odroczyć spotkanie na 3 dni. Zgłosił on uczestnictwo w komisji 

nowych prałatów, którzy potrzebowali czasu, aby zapoznać się z istotą sporu. Na kolejnym 

zebraniu komisji 16 czerwca pojawił się specjalny wysłannik papieża kardynał Guliano de 

Medici, który oznajmił, że gotowe był już akta procesu, lecz Leon X zdecydował się wysłać 

breve do króla Zygmunta, aby mógł on, w ciągu czterech miesięcy, zajęć stanowisko w sporze. 

 
328 Kronika Bernarda Wapowskiego…, s. 112-113. 
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Biskup Rzymu zapowiadał, że jeżeli do grudnia 1514 roku polski władca nie przyśle swych 

posłów w tej sprawie, to proces zostanie rozpoczęty. Zaapelował również do monarchy, aby w 

tym czasie nie podejmował żadnych działań względem Zakonu. Łaski oświadczył, że wysłał 

już do króla swego posła. W odpowiedzi Jagiellon napisał Łaskiemu, że w sprawie krzyżackiej 

zależało mu jedynie, aby zachować ważność traktatu toruńskiego. Miał nadzieję, że zostanie to 

zrozumiane przez Stolicę Apostolską, tym bardziej, że władca zaangażowany był w wojnę ze 

schizmatykami329.  

Mimo decyzji papieża o odroczeniu procesu na cztery miesiące, pod naciskiem frakcji 

niemieckiej 21 czerwca 1514 roku zwołano komisję sześciu kardynałów. Trybunał oświadczył, 

że z winy arcybiskupa Łaskiego, który nie dostarczył jej odpowiednich dokumentów, nie mogła 

pracować. Sześć dni później (27 czerwca) odbyło się kolejne spotkanie, na którym oznajmiono, 

że Jan Łaski po raz kolejny nie dostarczył wymaganych dokumentów. Wobec czego prokurator 

Zakonu zażądał od komisji decyzji stwierdzającej celowe opóźnianie jej pracy przez polskiego 

posła. Po osobnym rozmówieniu się przez gremium kardynałów z Łaskim i Blankenfeldem 

zdecydowano o odłożeniu decyzji do kolejnego spotkania z powodu absencji kardynał 

wiceprotektora Polski. Na kolejnym posiedzeniu ponownie nie pojawił się Pietro Accoltis, a 

komisji odroczyła spotkanie330.  

W ten sposób sprawa zachowywało korzystny dla Polski status quo. Przez cały lipiec mimo 

usilnych starań frakcji cesarskiej papież nie wydał żadnej decyzji w kwestii sporu polsko-

krzyżackiego. Mimo to, hrabia Carpi nie ustawał w staraniach. Na konsystorzu 5 lipca 1514 

roku próbował ponownie wpłynąć na Leona X, a gdy to nie przyniosło skutku, starał się 

pozyskać dla sprawy kardynała Giuliano de Mediciego oraz apelował do cesarza Maksymiliana. 

Habsburg wysłał list adresowany do kardynałów, z prośbą, aby wpłynęli na decyzję papieża. 

Tymczasem, Łaski przy wsparciu polskiego stronnictwa umiejętnie stosując taktykę opóźniania 

i unikania rozstrzygnięcia, uzyskał od Leona X deklarację odroczenia procesu, aż do kolejnej, 

dziesiątej sesji soboru, która miała się odbyć w grudniu. Do tego czasu Zygmunt miał 

wypowiedzieć się na temat, czy zgadza się na rozstrzygnięcie sporu z Zakonem za 

pośrednictwem sądu papieskiego oraz nie podejmować działań zbrojnych. Prymas informował 

o tym władcy w listach z 17 października 1514 roku, a także prosił go, aby niezwłocznie 

przysyłał swych przedstawicieli do Rzymu331. 

 
329 AT, t. III, nr 232; J.L. Decjusz, op. cit., s. 322; Kronika Bernarda Wapowskiego…, s. 122. 
330 M. Biskup, op. cit., s. 414. 
331 J. Brzeziński, op. cit., s. 87-90; M. Biskup, op. cit., s. 414-415.  



97 
 

Tymczasem król Zygmunt, zaabsorbowany był w pełni wojną moskiewską, która latem 1514 

roku wkraczała w decydującą fazę. Oblężenie Smoleńska prowadzone od miesięcy przez 

wojska Wasyla III 30 lipca przyniosły skutek w efekcie poddania twierdzy. Na odsiecz ruszyła 

armia polsko-litewska pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego księcia Konstantego 

Ostrogskiego. Do walniej bitwy z przeważającymi siłami wroga doszło 8 września 1514 roku 

nad Dnieprem pod miejscowością Orsza. Dotychczas armii Zygmunta nie udało się odnieść 

podobnego zwycięstwa militarnego. Szacuje się, że siły polsko-litewskie w liczbie około 30 

tysięcy rozbiły wojska około dwukrotnie większe, a nawet liczące 80 tysięcy332. Przyznać 

należy, że zwycięstwo nie miało dużego znaczenia strategicznego dla wojny z Moskwą, gdyż 

nie udało się odbić Smoleńska, który był głównym celem odsieczy, lecz w mistrzowski sposób 

wykorzystano ją do celów propagandowych. Był to też przełomem w konflikcie polsko-

krzyżackim rozstrzyganym w Rzymie.  

 

 

 

 
332 J.L. Decjusz, op. cit., s. 75-87.  

Rysunek 22 Bitwa pod Orszą według malarza ze szkoły Łukasza Cranacha Starszego  
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Wiktoria orszańska i przełamanie impasu w konflikcie polsko-krzyżackim  

Wiktoria orszańska wywarła duże wrażenie w całej Europie. Szczególnie zaś wpłynęło na 

sytuację Królestwa Polskiego w Rzymie. Zgodnie z radami kardynała protektora Achillesa de 

Grassisa, który zalecał Zygmuntowi informować Stolicę Apostolską o każdym zwycięstwie 

militarnym odniesionym nad schizmatykami, czy niewiernymi – polska dyplomacja 

zaplanowała szeroką akcję propagandową w całej Europie333.  

W pierwszej kolejności już 18 września 1514 roku jeszcze z obozu pod Borysławiem Zygmunt 

napisał list do Leona X334 oraz przychylnych Polsce kardynałów, wśród których był Julian de 

Medici335, doży weneckiego Leonarda Loredano336, a także innych królów i książąt. W piśmie 

z 25 września 1514 roku polski władca informował Łaskiego, że postanowił wysłać do Rzymu 

inne świadectwo swego zwycięstwa w postaci jeńców moskiewskich, których do Wiecznego 

Miasta miał przyprowadzić kasztelan sochaczewski Mikołaj Wolski. Równocześnie monarcha 

prosił swego posła, aby w tajemnicy poinformował papieża o przymierzu zawartymi między 

Maksymilianem i Wasylem, a także o sekretnych planach cesarza wspólnego ataku na Polskę 

wraz z Zakonem pruskim i inflanckim, Brandenburgią i Moskwą, o którym dowiedział się od 

jeńców337.  

Nieco później, na początku października 1514 roku, już po powrocie Zygmunta z pola 

bitewnego do Wilna, kancelaria królewska wystosowała całą serię listów do papieża i 

sprzyjających Polsce kardynałów. Korespondencja była odpowiedzią na wezwanie do 

rozstrzygnięcia sporu z Zakonem na forum soboru. Zgodnie z założeniem powinna dotrzeć do 

Rzymu przed 1 grudnia 1514 roku,  gdy rozpoczynała się miała dziewiąta sesja soboru 

laterańskiego.  

W wiadomości do Leona X, Zygmunt wyjaśnił, że od Albrechta wymagał jedynie, zgodnie z 

traktatem toruńskim, złożenia zwyczajowej przysięgi, którą od 60 lat respektowali poprzedni 

wielcy mistrzowie. Podkreślał też, że nie było to w żaden sposób sprzeczne z interesami Stolicy 

Apostolskiej oraz Cesarstwa. Dziękował papieżowi za zwłokę i przeniesienie kwestii zakonu 

na grudniową sesję soboru. Jednak ze względu na prowadzoną wojnę z Moskwą i brak 

możliwości zwołania sejmu w celu narady z senatorami, prosił Leona X o dalsze odroczenie 

 
333 J. Brzeziński, op. cit., s. 55-56. 
334 AT, t. III, nr 232, s. 181-183. 
335 AT, t. III, nr 237, s. 187-188. 
336 AT, t. III, nr 238, s. 186-187. 
337 AT, t. III, nr 234, s. 184-185. 
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sprawy, aż do zakończenia konfliktu ze schizmatykami338. Polski władca zwrócił się również 

do zaprzyjaźnionych władców i stronników w kurii z prośbą o wparcie u papieża prośby o nie 

rozstrzyganie sprawy pruskiej na forum soboru laterańskiego. W tym celu napisał do króla 

Węgier Władysława, kardynała Bakócza, kanclerza i biskupa pięciukościołów Georga Szatmári 

oraz arcybiskupa Budy z prośbą o jak najszybsze wysłanie listów do Rzymu339.  

Listy z podziękowaniami za obronę i wsparcie polskich interesów w kurii oraz prośbą dalszej 

działalność w imieniu króla Zygmunta otrzymali członkowie Świętego Kolegium wspierający 

polską frakcję. W pierwszej kolejności protektorzy: Achille de Grassi i wiceprotektor Pietro 

Accoltis340, a także najbardziej wpływowi i zaufani purpuraci Leona X: Giuliano de Medici341,  

Innocento Cibo (Cardinalibus junioribus)342, Lorenzo Pucci (Quatuor Coronatorum); 

następnie Wenecjanie: Domenico Grimani i Macro Cornaro (cardinalibus Venetis) oraz 

Węgrzy Francesco Soderini (Vulterrano), Ippolito d’Este (Ferariensi), Luigi d’Aragona 

(Lodovico Ste. Marie). Na końcu wspomniano również, wcześniej nie wzmiankowanego 

kardynała Bandinello Sauli (Bendinello Ste. Sabine)343. Zygmunt zwrócił się nawet do swego 

głównego przeciwnika w kurii protektora Zakonu kardynała Raffaele Sansoni-Riario (S. 

Georgii), którego starał się przekonać w imię sprawiedliwości do zaniechania zabiegów u 

papieża344. Warto w tym momencie podkreślić szeroką listę purpuratów, który stanowi 

doskonałe świadectwo rozległych kontaktów i wpływów Zygmunta w Kolegium Kardynałów.     

Całą powyższą rzymską korespondencję z września i października 1514 roku otrzymał 

kasztelan sochaczewski Mikołaj Wolski, który wraz z dwunastoma jeńcami moskiewskimi 23 

października wyruszył z Wilna do Rzymu, gdzie planowo miał stanąć 1 grudnia 1514 roku.  

Zaopatrzony w glejty królewskie poseł nie dotarł jednak na czas do papieża, gdyż na 

przeszkodzie stanął mu cesarz Maksymilian. Wieść o wiktorii orszańskiej dotarła nad Tyber 

dużo wcześniej za pośrednictwem niezawodnej dyplomacji weneckiej oraz węgierskiej345. 

Poseł Łaski, gdy dowiedział się o sukcesie niezwłocznie udał się do papieża poinformować go 

o tym. Leon X listem z 1 listopada 1514 roku gratulował i dziękował Zygmuntowi za odniesione 

zwycięstwo nad schizmatykami oraz zachęcał władcę do dalszej walki z niewiernymi. Z tej 

 
338 AT, t. III, nr 270, s. 218-220; M. Biskup, op. cit., s. 417. 
339 AT, t. III, nr 274-277, s. 223-226.  
340 AT, t. III, nr 279, s. 226-227. 
341 AT, t. III, nr 273, s. 187. 
342 AT, t. III, nr 280, s. 227. 
343 AT, t. III, nr 272, s. 221-222. 
344 AT, t. III, nr 271, s. 221. 
345 J. Brzeziński, op. cit., s. 55. 
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okazji papież przesyłał monarsze 

apostolskie błogosławieństwo oraz 

specjalne odpusty346. Następnie, jak 

informował Zygmunta kardynał 

Lorenzo Pucci w uroczystość trzech 

króli (6 stycznia 1515 roku) Leon X 

– zapewne zniecierpliwiony już 

brakiem oficjalnej wiadomości od 

Zygmunta – odprawił w swej kaplicy 

mszę dziękczynną w intencji 

polskiego władcy, a na konsystorzu 

w obecności kardynałów wyraził swą 

wielką radość z powodu zwycięstwa 

króla polskiego347. 

Oficjalne listy królewskie wysłane z 

Austrii przez Wolskiego 

zatrzymanego przez cesarza 

Maksymiliana, dotarły do 

Wiecznego Miasta między 6, a 15 

stycznia 1515 roku. Na konsystorzu w obecności papieża i wszystkich kardynałów 

korespondencja królewska została odczytana przez protektora Achillesa de Grassisa,  który na 

wieść o polskim zwycięstwie wrócił z Bolonii do Rzymu348. Wyznaczono wówczas na 25 

stycznia 1515 roku (święto nawrócenia św. Pawła) w Bazylice św. Piotra organizację solennej 

mszy dziękczynnej w intencji króla Polskiego. Leon X miał nadzieję, że do tego czasu dotrą do 

Rzymu zapowiadani w liście królewskim do Jana Łaskiego, jeńcy moskiewscy przyprowadzeni 

przez Mikołaja Wolskiego. Msza święta odprawiana przy głównym ołtarzu (apud altare 

superiore) bazyliki św. Piotra uświetniona została przez papieża i kardynałów, a celebrował ją 

kardynał protektor Achille de Grassis. Jak relacjonował Zygmuntowi kardynał Lorenzo Pucci, 

pochwalną orację na temat Polski i króla Zygmunta wygłosił słynny rzymski mówca Camilius 

Porcario349. Liturgia była demonstracją potęgi oraz manifestacją poparcia papiestwa dla 

 
346 AT, t. III, nr 323, s. 245-246. 
347 AT, t. III, nr 440, s. 323-324. 
348 AT, t. III, nr 435, s. 319-320. 
349 AT, t. III, nr 440, s. 323-324.  

Rysunek 23 Ilustracja wojny polsko-moskiewskiej z niemieckojęzycznego 
dzieła Jakuba Piso: Die Schlacht von dem Kunig von Poln und mit dem 
Moscowiter, 1514 
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królestwa z nad Wisły. Jak pisał Jan Łaski, przekonał się on o wielkiej życzliwości jaką dla 

Zygmunta i Polski miał kardynał Antonio Maria Ciocchi del Monte (tyt. S. Prassede), o której 

prymas dawniej powątpiewał. Prymas polecał go uwadze władcy jako drugiego obok de 

Grassisa opiekuna i dobrodzieja spraw polskich w Rzymie350. 

Wreszcie, aby uwiecznić zwycięstwo polski nad schizmatykami poseł Łaski przy wsparciu 

polskiego stronnictwa, wydał w Rzymie zbiór panegiryków sławiących wiktorię orszańską351. 

Główny trzon tegoż dzieła, stanowiły wiersze: Jana Dantyszka, Walentego Ecka, Krzysztofa 

Suchtena, Bernarda Wapowskiego, Andrzeja Krzyckiego, Jakuba Pizona i Tranquilla 

Andronika352. Niektóre z nich zostały przetłumaczone na język niemiecki, jak listy Jakuba Pizo, 

aby zwiększyć zasięg i ułatwić chwałę Zygmunta w Europie. 

Tymczasem, 9 lutego 1515 roku dotarł do Rzymu długo wyczekiwany Mikołaj Wolski, lecz 

bez spodziewanych jeńców moskiewskich. Jak dowiadujemy się z listu Łaskiego do Zygmunta, 

czternastu podwładnych księcia Wasyla III pojmanych pod Orszą zostało siłą odebranych 

kasztelanowi sochaczewskiemu w tyrolskiej miejscowości Halle przez żołnierzy cesarza 

Maksymiliana. Wieść o tym wydarzeniu wywarła duże wrażenie w kręgach kurialnych, 

Świętym Kolegium oraz na samym papieżu Powszechnie potępiano pogwałcenie prawa 

narodów przez żołnierzy cesarskich. Zachowanie Habsburga potwierdziło wszystkie wysuwane 

względem niego podejrzenia, sprzymierzenia się ze schizmatycką Moskwą przeciw 

Zygmuntowi oraz planowany rozbiór Polski. 

Wydaje się, że w tym momencie Leon X zrozumiał całą perfidię postępowania Maksymiliana 

względem polskiego władcy. Utwierdzili go w tym przekonaniu poseł Jan Łaski wraz z 

kardynałami de Grassisem oraz Accoltim, którzy otrzymawszy wiadomość o tym wypadku 

niezwłocznie udali się ze skargą do papieża. Z oburzeniem przedstawili Leonowi X całe zajście 

domagając się sprawiedliwości. Łaski apelował do biskupa Rzymu, aby wysłał list do 

Maksymiliana z żądaniem zwrotu jeńców oraz objął interdyktem miejsce zdarzenia, miasto 

Halle353. Poseł królewski tłumaczył papieżowi, że powodem zachowania cesarza był sprawa 

sporu polsko-krzyżackiego, przez który Maksymilian wywierał presję na królu Zygmuncie. W 

efekcie biskup Rzymu obiecał polskim przedstawicielom wystawić dwa breve, jedno do cesarza 

 
350 J. Brzeziński, op. cit., aneks 13, s. 96-97. 
351 Carmina de memorabili caede scismaticorum Moscoviorum per Serenissimum ac Invictissimum Dominum 

Sigismundum Regem Poloniae […] apud aras Alexandri magni peracta, Roma 1515. 
352 Epinikia orszańskie czyli wiersze o pamiętnej klęsce Moskali, opr. Zofia Głombiowska, Gdańsk 2019.  
353 J. Brzeziński, op. cit., aneks 13, s. 96-97.  
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z nakazem wydania jeńców, a drugie 

do wielkiego mistrza Albrechta z 

poleceniem – pod groźbą 

ekskomuniki – złożenia hołdu 

polskiemu władcy354. Ostatecznie, 

mimo zabiegów w kurii prymasa 

Łaskiego, który chciał poznać treść 

rozporządzenia papieskiego, a także 

czuwał, aby sprawy nie 

zlekceważono – papieski dokument 

nigdy nie powstał. Przyczynił się do 

tego prokurator Blankenfeld, 

któremu, choć wiosną 1515 roku 

wyjechał z Rzymu do Rzeszy w roli 

legata papieskiego, to udało mu się 

przekonać Leona X, aby w czasie 

jego nieobecności nie wystawiał 

żadnych rozporządzeń w sprawie 

Zakonu. Opuszczenie Wiecznego 

Miasta przez kanclerza Jerzego von 

Eltza już w połowie grudnia 1514 roku, a później wyjazd stronnika krzyżackiego Blankenfelda 

to wyraźny znak, że spór polsko-krzyżacki przesuwał się ponownie na teren Rzeszy355. 

*** 

Tymczasem konflikt polskiego króla z wielkim mistrzem był tematem obrad na zjeździe 

monarchów jagiellońskich z cesarzem Maksymilianem w Bratysławie i w Wiedniu w 1515 

roku. W ramach wypracowanego kompromisu między władcami, cesarz obiecał zaprzestać 

wspierania Krzyżaków i Moskwy przeciwko Polsce, natomiast Jagiellonowie godzili się na 

podwójne małżeństwa dzieci Władysława – Anny i Ludwika, z wnukami cesarza – 

Ferdynandem i Marią. W sprawie konfliktu polsko-krzyżackiego Habsburg potwierdził 

prawomocność pokoju toruńskiego z 1466 roku oraz zobowiązał się do neutralności i 

zaprzestania działalności na szkodę Polski w Stolicy Apostolskiej i na soborze laterańskim. 

 
354 Ibidem, aneks 14, 97-98. 
355 M. Biskup, op. cit., s. 420-421. 

Rysunek 24 Zjazd wiedeński w 1515 roku na rycinie Albrechta Durera 
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Wypracowano również instrukcję, w razie gdyby w przeciągu kolejnych 5 lat pojawiły się spory 

pomiędzy polskim królem, a wielkim mistrzem, które nie zostały rozstrzygnięte przez strony. 

Wówczas zatarg powinien być przedłożony do rozpatrzenia sądowi złożonemu z cesarza 

Maksymiliana, króla Węgier Władysława oraz dwóch kardynałów, legata papieskiego Tamasa 

Bakócza oraz Matteusa Langa356. Warto podkreślić brak protektorów Polski w gronie 

rozjemców. W ostateczności, brak wsparcia cesarskiego spowodował, że stronnictwo 

krzyżackie w Rzymie nie prowadziło już z tak agresywnych akcji antypolskich w Kurii. Nawet 

jeśli wychodzili z akcją zaczepną, jak w 1516 roku, gdy poselstwo krzyżackie udało się do 

Leona X z prośbą wyjednania breve zakazującego Albrechtowi zaprzysiężenia traktatu 

toruńskiego, to były to bezskuteczne próby. Zgodnie z zaleceniami swego zwierzchnika 

pozostawali w defensywie starając się jedynie bronić interesów zakonnych357.  

Ostatecznie polskie stronnictwo nie dopuściło do podjęcia dyskusji w sprawie Zakonu, na 

kolejnych trzech sesjach soboru (maj, grudzień 1514 i marzec 1515). Sukces przyniosła 

kunktatorska taktyka odraczania i unikania konfrontacji w sprawie sporu polsko-krzyżackiego, 

która w końcu przyniosła decyzję – zgodną z wolą polskiego władcy – o nierozstrzyganiu tego 

konfliktu. Z drugiej strony, nie udało się również uzyskać do Leona X obiecanego breve dla 

Albrechta. Ostatecznie polskie stronnictwo w Rzymie z posłem Łaskim oraz protektorami 

Achillesem de Grassim i Pietro Accoltim zaprzyjaźnionymi kardynałami i duchownymi niższej 

rangi, mimo, że nie udało się przekonać papieża do racji polskiego władcy, to zachowany status 

quo, biorąc pod uwagę środki jakie stronnictwo krzyżackie zaangażowało w tę akcję – uważać 

należy za duży sukces. 

Plany krucjaty antytureckiej Leona X i propozycja Zygmunta na generalnego dowódcę, 

zabiegi Jana Łaskiego o godność kardynała 

W papieskich planach ogólnoeuropejskiej krucjaty antytureckiej Polska obok Węgier 

odgrywała kluczową rolę. Już w czasie poselstwa obediencyjnego w czerwcu 1513 roku papież 

zapewniał posłów królewskich, że udzieli polskiemu władcy hojnego wsparcia finansowego na 

walkę z niewiernymi, lecz musiał mieć pewność udziału w niej Zygmunta358. Wszelkie 

wątpliwości biskupa Rzymu, co do zamiarów wojennych monarchy zostały rozwiane po 

 
356 AT, t. III, nr 550, s. 414; nr 552, s. 416; J. Brzeziński, op. cit., s. 58-59; M. Biskup, op. cit., s. 456-466. 
357 E. Joachim, op. cit., s. 85-111.  
358 AT, t. III, nr 474, s. 343-344; J. Brzeziński, op. cit., s. 60. 
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wiktorii orszańskiej. W tym samym czasie, jesienią 1514 roku nad Tyber dotarła wieść o klęsce 

Selimana w walce z Persami359.  

W mniemaniu Leona X był to idealny moment na atak, dlatego zapytał posła Łaskiego, czy 

króla rzeczywiście miał zamiar wziąć udział w wyprawie. Prymas nie dał mu jednoznacznej 

odpowiedzi, lecz zaznaczył, że tak wielkie dzieło wymagać będzie znacznych nakładów 

finansowych. Na to jednak nie mógł pozwolić sobie wyczerpany nieustannymi wojnami 

skarbiec królewski360. Papież zniecierpliwiony permanentnymi waśniami między władcami 

chrześcijańskimi, którzy nie potrafili odłożyć partykularnych interesów na rzecz wspólnej 

krucjaty, a także kłopotami z przygotowaniami ekspedycji na Węgrzech, gdzie wybuchło 

powstanie chłopskie tzw. „kurców” (krzyżowców) oraz konfliktu między stronnictwem 

szlacheckim Jana Zapoyli i magnackim Bakócza361, zimą 1515 roku zdecydował się podjąć 

inną formę wyprawy antytureckiej. Według niej, to król Zygmunt miał objąć generalne 

dowództwo oraz wziąć na siebie główny ciężar ekspedycji. Papież pod wpływem umiejętnie 

wyeksponowanej przez polską propagandę osoby Zygmunta – pogromcy schizmatyków spod 

Orszy, uznał polskiego monarchę za najlepszego spośród chrześcijańskich władców pod 

względem pobożności, cnoty, powagi, męstwa i znajomości sztuki wojennej. W efekcie biskup 

Rzymu wyróżnił króla Polski uznając go za najbardziej odpowiedniego do realizacji tej misji362.  

Leon X nie zdawał sobie sprawy, że wiosną 1514 roku poseł króla Zygmunta Jerzy Krupski w 

porozumieniu z dyplomatami węgierskimi podpisał z sułtanem Selimem I trzyletni układ 

pokojowy363. Najprawdopodobniej wiedział już o tym Jan Łaski, od prepozyta wileńskiego 

Wawrzyńca Międzyleskiego, który pod koniec września 1514 roku przybył do Rzymu z 

memoriałem pod tytułem: Descriptio potentie Turcie364. Okoliczności i czas powstania  

dokument wskazują, że przygotowany został przez kancelarię królewską niedługo po zawarciu 

trzyletniego rozejmu z sułtanem. Miał on być przedstawiony papieżowi jako wyjaśnienie, 

dlaczego Zygmunt nie mógł wziąć udziału w wyprawie. Wszystko wskazuje jednak na to, że 

Leon X nigdy nie ujrzał memoriału. Prawdopodobnie prymas Łaski, nie chcąc niszczyć nadziei 

papieża na udział Zygmunta, a tym samym zaprzepaścić swoje perspektywy na kapelusz 

 
359 J. Smołucha, Papiestwo…, s. 140. 
360 Ibidem, s. 144. 
361 Ibidem, s. 136-137.  
362 AT, t. III, nr 474, 479, s. 343-344. 
363 AT, t. III, nr 216, s. 153-154; J. Smołucha, Papiestwo…, s. 136. 
364 AT, t. III, nr 230, s. 168-181; A Grabowski, Starożytności historyczne polski, s. 1; J Smołucha, Między Warną 

a Mohaczem. Zagrożenie tureckie w Polsce w świetle wybranych traktatów, „Studia Historyczne”, 38 (4), 1995, 

s. 472-473; J. Brzeziński, op. cit., s. 60; K. Baczkowski, Wawrzyniec Międzyleski h. Jastrzębiec, PSB, t. XX, 

1975, (elektroniczna wersja PSB, dostęp: 19.10.2016). 
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kardynalski, o który od dłuższego czasu zabiegał, zdecydował się nie upubliczniać 

dokumentu365. W podobny sposób poseł królewski w Rzymie wbrew woli władcy zatrzymał 

listy nominacyjne swego przeciwnika Piotra Tomickiego na biskupstwo przemyskie, przez co 

naraził się na niełaskę monarchy. 

Memoriał Międzyleskiego stanowił dokładny instruktarz, jak powinna wyglądać z polskiej 

perspektywy wyprawa antyturecka. Descriptio zawiera opis ustroju państwa i wojsk tureckich, 

a także techniczno-taktyczne porady, jak przygotować ekspedycję oraz spis niezbędnych 

wydatków. Całe przedsięwzięcie odbywać się miało przy współudziale wszystkich 

chrześcijańskich władców366. Przedstawione w nim dane, a w szczególności szacunki sił sułtana 

oraz horrendalne wydatki, jakie należało ponieść, nie pozostawiały złudzeń, że organizacja 

krucjaty była niemożliwa. Dokument stanowił gotową listą argumentów przeciwko ekspedycji, 

które należało przedstawić papieżowi.  

Zimą 1515 roku niczego nie świadomy Leon X konsultował projekt krucjaty dowodzonej przez 

Zygmunta z członkami polskiego stronnictwa: posłem Łaskim, protektorami de Grassisem i 

wiceprotektorem Accoltim. Kardynałowie na prośbę Leona X wysłali do Zygmunta 27 marca 

1515 roku wspólny list, w którym informowali monarchę o papieskich planach oraz gorąco 

zachęcali do objęcia dowództwa krucjaty. Zapewniali, że zostanie on  wsparty odpowiednimi 

subsydiami, flotą, a także prosili by nie odrzucał tej zaszczytnej propozycji, gdyż tylko w nim 

cała nadzieja na zwycięstwo367. Również biskup Rzymu wysłał wiadomość do Zygmunta368. W 

piśmie oprócz gorących zachęt papież obiecywał udzielić subsydiów, adekwatnych do 

wielkości przedsięwzięcia, a także prosił o zachowanie planów w bezwzględnej tajemnicy369. 

Dopełnieniem oficjalnego listu Jana Łaskiego z 19 marca 1515 roku370, w którym pod dyktando 

papieża prymas zachęcał Zygmunta do wcięcia udziału w krucjacie, była tajna wiadomość z 27 

marca 1515371. Prymas w po części szyfrowanym, po części napisanym po rusku tekście 

odradzał monarsze przyjęcia papieskiej propozycji. Argumentował to niechęcią panów 

węgierskich, którzy odmówiliby jego dowództwa, urazą starszego brata Władysława nie 

uwzględnionego w papieskich planach, a także nie uporządkowanymi stosunkami z Moskwą i 

cesarzem (było to przed zjazdem w Wiedniu w lipcu 1515). Łaski przyznał się, że w rozmowie 

 
365 J. Smołucha, Papiestwo…, s. 148-155. 
366 Ibidem, s. 148-155. 
367 AT, t. III, nr 481, s. 481, s. 353-345; Bibl. Czart., TN, t. 31, nr 39. 
368 AT, t. III, nr 479, s. 347-349. VMP, t. II, nr 382, s. 354. 
369 AT, t. III, nr 474, s. 343-344. 
370 AT, t. III, nr 474, s. 343-345. 
371 AT, t. III, nr 480, s. 349-353. 
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z papieżem znacznie zawyżył możliwości militarne królestwa, szacując jego siły na 100 tysięcy 

jazdy. Zdaniem papieża na potrzeby krucjaty wystarczyłoby jednak 25 tysięcy konnych i tyle 

samo piechoty, gdyż flota papieska miała absorbować wrogów na wybrzeżu. Prymas nie chciał 

jednak decydować o środkach i wyposażeniu armii bez wiedzy Zygmunta. Doskonale 

zorientowany w arkanach dyplomacji radził władcy, by nie dawał Leonowi X od razu 

negatywnej odpowiedzi, lecz zapowiedział wysłanie posła do Rzymu. Według niego najlepiej, 

żeby był nim wojewoda Mikołaj Firlej – specjalista od spraw tureckich, który potrafiłby 

wyjaśnić Leonowi X decyzję króla. Łaski apelował do króla, aby zbyt łatwo nie rezygnował z 

zaszczytu jaki uzyskał dla niego, gdyż później może się to obrócić przeciw interesom króla w 

Rzymie. Polecał również wysłać poselstwo z prośbą o zawarcie pokoju do sułtana oraz 

namawiać go – co uznać za dość ekscentryczny pomysł – do przejścia na chrześcijaństwo. Na 

zakończenie, Łaski zapowiadał swój wyjazd z Wiecznego Miasta pod koniec maja 1515 roku. 

W perspektywie zawartego pokoju z Turcją królowi Zygmuntowi nie podobały się poczynania 

prymasa w Rzymie. W szczególności nie na miejscu był nadzieje, jakimi karmił papieża, na 

udział Polski w krucjacie. W efekcie, ku zadowoleniu wrogów prymasa w Polsce, Jan Łaski 

został wezwany przez Zygmunta do bezzwłocznego powrotu do kraju oraz popadł w królewską 

niełaskę. Przede wszystkim zabroniono mu zabiegów jakie czynił w Rzymie o kapelusz 

kardynalski. Na sejmie piotrkowskim w listopadzie i grudniu 1512 roku odnowiono przywilej 

króla Kazimierza Jagiellończyka, który zastrzegał, że żaden biskup nie mógł bez wiedzy i 

zgody monarchy oraz senatorów zabiegać o godność kardynalską oraz stanowisko legata 

apostolskiego. Ten kto by tego dokonał podlegał karze konfiskaty wszystkich dóbr kościelnych, 

doczesnych, ruchomych i nieruchomych, które posiadał w kraju372. Monarcha w niedatowanym 

liści z 1515 roku zalecił kardynałowi de Grassisowi stanąć na przeszkodzie staraniom prymasa, 

gdyż zgodnie z prawem na otrzymanie tej godności musiał najpierw zgodzić się władca. 

Zygmunt tłumaczył na podstawie historii swych przodków, że gdyby inni duchowni tej rangi, 

co prymas Łaski zaczęli ubiegać o kapelusz, przyniosłoby to tylko nieszczęście jego 

królestwu373. Miał na myśli z pewnością perypetie swego ojca z kardynałem Zbigniewem 

Oleśnickim oraz niezadowolenie wśród wyższego kleru w Polsce jakie wywołała nominacja 

jego brata Fryderyka do tej godności. 

 
372 Volumina Constitutionum, t. 1: 1493-1549, vol. 1: 1493-1526, Warszawa 1997, s. 258-260; A. Brzozowska, 

Biskup płocki Erazm Ciołek, Kraków 2017, s. 96-97. 
373 AT, t. III, nr 603, s. 450; BJ, rkps 6547, s. 387-388.  
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Wieść o zaszczytnej propozycji papieża uczynienia króla polski wodzem krucjaty dotarł do 

Zygmunta w Bratysławie (Pożoń), gdzie monarcha udał się w marcu 1515 roku na spotkanie z 

bratem Władysławem i jego synem Ludwikiem. Tam władcy wspólnie oczekiwali na zjazd z 

cesarzem Maksymilianem we Wiedniu. Król Polski w liście z 8 czerwca 1515 roku dał 

odpowiedz Leonowi X374. Dziękował papieżowi za podjęcie przez niego trudu organizacji 

krucjaty oraz za niespodziewane wyróżnienie jego osoby. Od razu jednak dał do zrozumienia 

biskupowi Rzymu, że nie mógł sprostać jego oczekiwaniom, choć od młodości chciał 

przysłużyć się chrześcijaństwu. Powodem tej decyzji byli zagrażający mu sąsiedzi oraz 

długotrwałe wojny, które spowodowały wyczerpanie jego finansów. Zygmunt pisał, że gotów 

był oddać życie dla dobra chrześcijaństwa, czego świadectwem były nieustanne walki z 

niewiernymi, lecz, według niego, w tym momencie wypowiadanie wojny Turcji nie było 

wskazane. Pomimo plotek o osłabieniu wroga i tak dysponował on ogromnymi możliwościami. 

Według Zygmunta nie wolno było w tak ważnej sprawie decydować pochopnie i w pośpiechu. 

Dobrą sposobnością do tego będzie zjazd monarchów, na który zmierza. Obiecał Leonowi X, 

że poruszy na spotkaniu z królem węgierskim i cesarzem sprawę krucjaty, a po powrocie do 

kraju przedstawi ją na sejmie. Na końcu zapewnił papieża, że poinformuje go o efektach 

rozmów i prześle obszerniejsze listy do Rymu. Osobnym listem Zygmunt dziękował całemu 

Kolegium Kardynałów za zaszczyt przyznania mu generalnego dowództwa375.      

Na zjeździe wiedeńskim, oprócz wyżej wzmiankowanych spraw związanych z Zakonem, 

kwestia turecka była jednym z głównych omawianych tematów. Krucjata stanowiła bowiem 

niezrealizowanym marzeniem cesarza Maksymiliana. Na przeszkodzie do jej realizacji stawali 

jednak zawsze królowie Francji. Habsburg apelował więc do Jagiellonów, aby wspólnie 

doprowadzili do zgody i podjęli się organizacji wyprawy. Na koniec zjazdu w Wiedniu władcy 

ogłosili publicznie powszechny pokój w Europie i ustanowili sojusz przeciwko Turcji376. 

Niedługo po tym, w liście z sierpnia 1515 roku z Weiner-Neuestadt, Zygmunt prosił wraz z 

cesarzem Leona X, aby przez swych posłańców starał się zaprowadzić pokój między władcami 

chrześcijańskimi i zaprosić ich do wspólnej ekspedycji antytureckiej377. Osobne listy od 

polskiego władcy z wezwaniem do wzięcia udziału w krucjacie otrzymali: królowie Francji, 

Aragonii, Anglii, książę Mediolanu, doża Wenecji oraz kantony szwajcarskie378. Zapowiedział 

 
374 AT, t. III, nr 515, s. 378-379.  
375 AT, t. III, nr 516, s. 380. 
376 X. Liske, Dwa dyariusze kongresu wiedeńskiego z roku 1515, Kraków 1877, s. 141-142; J.L. Decjusz, op. cit., 

98-99. 
377 AT, t. III, nr 555, s. 414.   
378 AT, t. III, nr 556, s. 415. 
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też, że dla prowadzenia dalszych rozmów pozostawi przy cesarzu swych posłów: Macieja 

Drzewickiego i Rafała Leszczyńskiego, którzy mieli udać do Rzymu379. 

Ujęty zaszczytną propozycją papieża objęcia dowództwa krucjaty oraz zachęcony współpracą 

z cesarzem Maksymilianem w czasie zjazdu wiedeńskiego, Zygmunt dał się ponieść ambicji i 

zapomniał o układzie z sułtanem. Wydaje się, że polski władca świadomie oceniając siły swego 

królestwa dobrowolnie zrezygnował z samodzielnej polityki antytureckiej oddając ją w ręce 

Habsburgów. Jako pragmatyk w pierwszej kolejności dbał o bezpieczeństwo własnych 

granic380. 

*** 

Sobór laterański V był czasem wzmożonej intensywności kontaktów Polski ze Stolicą 

Apostolską, czego kulminacją była wzrost popularności królestwa po zwycięstwie pod Orszą. 

Świadectwo tego stanowi propozycja papieża Leona X uczynienia Zygmunta dowódcą 

ogólnoeuropejskiej wyprawy antytureckiej. Wówczas swoje poparcie dla polskiego władcy 

zadeklarowało również spore grono kardynałów. Oprócz protektora i wiceprotektora byli to 

sojusznicy Polski, jak i purpuraci związani z Węgrami (Soderini, d’Este, d’Aragona), 

Wenecjanie (Marco Cornaro oraz Domenico Grimani), a także – co uznać należy za duży 

sukces naszej dyplomacji – najbliżsi współpracownicy papieża (Medici, Cibo, Pucci).  

Dla relacji kardynała protektora z Zygmuntem był to jednak okres kryzysu. Polski władca był 

wyraźnie zawiedziony postawą Achillesa de Grassisa, który między lipcem, a grudniem 1514 

roku, w okresie najgorętszej rywalizacji stronnictwa polskiego z poplecznikami wielkiego 

mistrza, był nieobecny w Rzymie. Trudno winić za to protektora, który jedynie wypełniał 

rozkazy swego zwierzchnika. Pamiętać również należy, że de Grassiemu jako bolończykowi w 

pierwszej kolejności na sercu leżało dobro swej ojczyzny oraz własnej rodziny. Nie można 

zaprzeczyć, że protektor w czasie swej absencji starał się zabezpieczyć interesy polskiego 

monarchy. Zastępcą uczynił swego przyjaciela kardynała Pietro Accoltisa. Purpuratowi nie 

można zarzucić żadnego zaniedbania w kwestii obrony polskich interesów. O jego 

zaangażowaniu i poświęceniu zaświadczał Zygmuntowi prymas Łaski, za co władca dziękował 

purpuratowi381. Wydaje się jednak, że nie miał on zdolności dyplomatycznych oraz 

 
379 AT, t. III, nr 559, s. 417-418. K. Baczkowski, Zjazd wiedeński 1515, s, 222; X. Liske, Kongres wiedeński w 

roku 1515. „Studia z dziejów wieku XVI”, Poznań 1867, s. 146-148; L. Finkiel, Poselstwa Jana Dantyszka, 

Lwów 1879, s. 8-9; J. Smołucha, Papiestwo…, s. 158.  
380 J. Smołucha, Papiestwo…, s. 159. 
381 J. Brzeziński, op. cit., aneks 3, s. 80-82. 
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potrzebnych w kurialnych rozgrywkach: chytrości, sprytu, a także obrotności. Wiceprotektor 

nie należał również do grona najbliższych współpracowników Leona X.  

Wszystko to spowodowało, że 

najprawdopodobniej w tym okresie 

Zygmunt podjął starania, aby zdobyć 

obok Achille de Grassisa kolejnego 

współpracownika w Kolegium 

Kardynałów. O poszukiwaniach władcy 

świadczy, oprócz wzmianki w 

instrukcji poselskiej, aby w razie 

absencji protektora pozyskać jakiegoś 

purpurata, także konkretna propozycja 

Jana Łaskiego, który wskazał 

kandydaturę kardynała Antonio Maria 

Ciocci del Monte382.  

W gronie potencjalnych kandydatów z 

pewnością znajdowali się również 

przyjaciele Polski w Kolegium 

Kardynałów, a zatem dwóch Wenecjan 

(Marco Cornaro oraz Domenico Grimani), poplecznicy króla Węgier (Ippolito d’Este, Luigi 

d’Aragona, Francesco Soderini) zaufani Leona X (Giuliano Medici, Innocenzo Cibo, Lorenzo 

Pucci, Bernardo Dovizi da Bibbiena) oraz inni purpuraci (Bandinello Sauli, Antonio Maria 

Ciochi del Monte, Bernardino Lopez de Carvajal). Wydaje się, że polski władca miał już w 

głowie profil idealnego współpracownika. Z wcześniejszych doświadczeń wynikało, że nie ufał 

on kardynałowi Bakóczowi, wydaje się więc, że politycznie zaangażowani purpuraci, jaka 

Wenecjanie, czy poplecznicy króla Węgier, w mniemaniu władcy nie byliby odpowiednimi 

obrońcami polskich interesów w Kurii. Z pewnością bardzo ważne dla Zygmunta były wpływy 

i pozycja kardynała przy papieżu, stąd najbardziej pożądanych kandydatów stanowili najbliżsi 

współpracownicy Leona X.  

 
382 AT, t. III, nr 31, s. 33-34. Si rmus. dnus, Achilles , cardinalis, protector, absens fuerit ab Urbe, cum consilio 

rmi. dni. Archiepiscopi gnesnensis eligetur alius ex rmis. Dnis. Cardinalibus sctmo. dno. nostro pape 

singulariter gratus et acceptus. J. Smołucha, Działalność…, s.155. Autor uznał, że wówczas przy udziale 

Łaskiego dokonano wyboru kardynała Lorenzo Pucciego na kardynała współprotektora, wydaje się jednak, że 

chodziło bardziej o pozyskanie stronników polskiej frakcji w Świętym Kolegium. 

Rysunek 25 Kardynał Antonio Maria Ciocchi del Monte na portrecie 
Sebastiano del Piombo  
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Warto podkreślić, że wybór protektora był bardzo ważną kwestią dla polskiej dyplomacji. Król 

podejmował ją po wcześniejszej konsultacji ze swymi współpracownikami. W tym czasie w 

otoczeniu władcy główną rolę zaczęli odgrywać kanclerz Krzysztof Szydłowiecki oraz 

podkanclerzy i biskup przemyski Piotr Tomicki, a prymas popadł w królewską niełaskę. 

Propozycja Łaskiego, aby nadać ten urząd kardynałowi Antonio Marii Ciocchi del Monte, 

została więc odrzucona. Prawdopodobnie Piotr Tomicki podsunął Zygmuntowi pomysł, aby 

powierzyć polskie interesy Lorenzo Pucciemu. Purpurat ten zyskał sobie sympatię 

podkanclerza, gdy przeciwdziałając malwersacją prymasa w Rzymie skutecznie i sprawnie 

przeprowadził dla niego prowizję na biskupstwo przemyskie oraz wydanie bulli 

konfirmacyjnej, a także wspomógł jego zabieg o zachowanie wcześniejszych beneficjów. 

Wydaje się też, że obaj dygnitarze byli sobie bliscy pod względem poglądów politycznych. Jak 

już wspomniano podkanclerzy Tomicki wraz z kanclerzem Szydłowieckim stanowili głównych 

popleczników Habsburgów w Polsce, również kardynał Lorenzo Pucci należał w Kolegium 

Kardynałów do frakcji imperialistów383. Florencki purpurat był zaufanym i bliskim 

współpracownik Leona X, posiadał więc wszystkie cechy idealnego obrońcy polskich spraw w 

Kurii. 

Conrado Eubei w swym monumentalnym dziele napisał, że od 1514 roku kardynał Lorenzo 

Pucci został protektorem Polski, ale niestety nie podał źródła tej informacji384. Henryk Damian 

Wojtyska uzupełnił tę wiadomość, dodając, że skoro wciąż żył protektor de Grassi to Pucci z 

pewnością pełnił rolę współprotektora (comprotectore)385. Była to sytuacja, w której spraw 

państwa broniło w Kolegium Kardynalskim dwóch równorzędnych protektorów wyznaczonych 

przez polskiego monarchę i jemu podległych. Przez krótki czas podobna rzecz miała miejsce 

podczas protektoratu pierwszego kardynała protektora Polski, Pietro Isvaliesa (1503-1511), gdy 

król Zygmunt pozyskał do współpracy byłego nuncjusza apostolskiego w Polsce Achille de 

Grassisa386.  

Problem w tym, że brakuje potwierdzenie tego w źródłach, gdzie do 1523 roku, kiedy 

Florentczyk otrzymał oficjalny list powołujący go na ten urząd, nie wzmiankuje się go 

protektorem, ani współprotektorem. Bez względu jednak na używaną tytulaturę, czy status 

 
383 L. Pastor, op. cit., t. X, s. 206.  
384 HC, t. III, s. 14-15, przypis 6: 1514 Laur. card. Pucius tamquam protector rebus Poloniae praeficitur.  
385 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 245-246. 
386 H. D. Wojtyska, op. cit., s. 243. J. Smołucha, Działalność…., s. 150.   



111 
 

kardynała, od przełomu 1514-1515 roku datuje się regularna współpraca Lorenzo Pucciego z 

królem Polski i jego dworem. 

Sprawy beneficjalne i kościelno-religijne (1511-1515) 

W czasie soboru laterańskiego V opracowano nowe rozporządzenia w sprawie działalności 

relatorów konsystorialnych, która zmierzała ku udoskonaleniu procedury prowizji na beneficja. 

Procesom informacyjnym zarzucano czysty formalizm, brak rzetelnego podejścia do ustalenia 

kwalifikacji osób wysuwanych na beneficja. Na 9 sesji uchwalona została konstytucja „Suprae 

dispositionis”, która zawierała postulat, aby kardynał relator przed złożeniem relacji na 

konsystorzu wcześniej poinformował o tym trzech przewodniczących kardynałów (każdego 

stopnia: biskup, prezbiter, diakon). Miał to uczynić osobiście na najbliższym konsystorzu od 

otrzymania zlecenia, bądź niezwłocznie przez swego sekretarza, lub domowników387. 

Warto w tym momencie wyjaśnić, jak wyglądały tajne konsystorze. Spotkanie rozpoczynało 

się od przyjmowania kardynałów relatorów, a także innych chętnych na prywatnych 

audiencjach przez papieża. Następnie miał miejsce krótki przegląd bieżących wydarzeń 

politycznych i kościelnych, w czasie którego czytano listy oraz przyjmowano legatów od 

władców. W tej części spotkania ojciec święty zasięgał opinii kardynałów oraz powoływał 

różne komisję. Po omówieniu wszystkich spraw zamykano drzwi i przechodzono do 

zasadniczej części konsystorza, która dotyczyła prowizji na beneficja. W zwykłym trybie 

postępowania, po występie kardynała relatora każdy z obecnych purpuratów wypowiadał się 

na temat kandydata, po czym następowało głosowanie, czy przyjąć jego prowizję388.  

Rozporządzenie Soboru Laterańskiego V miało na celu wcześniejsze poinformowanie 

członków Świętego Kolegium o zamierzonej prowizji, dać im czas i możliwość zapoznania się 

z kandydaturą oraz przemyśleć swój głos. Konstytucja ta dowodzi, że wcześniej powszechną 

praktyką było przeprowadzenie relacji na jednym konsystorzu. To znaczy, że kardynał 

przedstawiał papieżowi kandydata na audiencji przed spotkaniem, a chwilę później referował 

prowizję. W ten sposób kardynałowie obecni na konsystorzu nie mieli szans na zapoznanie się 

osobą kandydata. Niestety nie wiadomo czy rozporządzenie to było realizowane w praktyce. 

Tymczasem braki w aktach konsystorialnych z lat 1503-1517 nie pozwalają nam w pełni 

przedstawić działalności konsystorialnej Achille de Grassisa. Z różnych innych źródeł wynika 

 
387 H. Fokciński, Wprowadzenie czynności…, s. 11. 
388 Idem, Procesy Informacyjne…, s. 74-75. 
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jednak, że nie tylko protektor angażowany 

był w okresie sprawy beneficjalne oraz 

kościelno-religijne. 

Spór o zasady nominacji biskupów 

warmińskich  

Spór o obsadę tej newralgicznej diecezji 

ciągnął się od śmierci Łukasza Watzenrode 

30 marca 1511 roku. Król Zygmunt nie 

chciał dopuścić do tego, aby – jak pisał w 

liście do Achillesa de Grassisa z 2 kwietnia 

1512 roku – wpadła ona w nieprzychylne 

ręce389. Po interwencji protektora Juliusz II 

poparł prośbę monarchy, oświadczając, że 

zatwierdzi jedynie miłego królowi 

kandydata390. Zygmunt broniąc prawa do nominacji biskupów w Polsce odrzucił kilkukrotnie 

kandydaturę wysuwaną przez członków kapituły warmińskiej, choć wybierała ona 

przychylnego Polsce Fabiana Luzjańskiego. Ostatecznie długie pertraktacje członków kapituły 

z przedstawicielami polskiego monarchy doprowadziły do kompromisu. Według niego król 

polski wyznaczał spośród kanoników warmińskich czterech kandydatów, spośród których 

kapituła wskazywała jednego. Układ ten zatwierdzony został w Piotrkowie 7 grudnia 1512 

roku391. 

W celu uprawomocnienia tegoż porozumienia Zygmunt polecił Łaskiemu, aby uzyskał 

potwierdzenie nowego papieża Leona X. Nakazywał mu również ostrożność, gdyż w tej 

sprawie działało w Rzymie kilku kanoników warmińskich392. Wśród których byli zaufany 

kantor Jerzy Delau, a także Albert Bischof, Bernard Sculteti, Andrzej Kopernik oraz Krzysztof 

Suchten. Środowisko to skupione wokół niemieckiego kościoła narodowego Santa Maria 

dell’Anima i działającego w nim bractwa było silnie germanofilskie i przokrzyżackie. Uważali 

oni, układ piotrkowski zawarty przez kanoników rezydujących we Fromborku za ograniczający 

wolność elekcji ordynariuszy warmińskich. Krzysztof Schuten, w liście do Fabiana 

 
389 AT, t. II, nr 47, s. 62-63. 
390 AT, t. II, nr 47, s. 62-63. 
391 H.S. Zins, Walka Polski o obsadę biskupstwa warmińskiego na przełomie XV i XVI w. na tle polityki 

zjednoczeniowej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F”, nr 12, 1957, s. 70-72.  
392 AT, t. II, nr 277, 286, 226, 229, 330, 249, 251, 252, 253, 257; J. Brzeziński, op. cit., s. 24. 

Rysunek 26 Biskup warmiński Fabian Luzjański 
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Luzjańskiego z 27 sierpnia 1513 roku, otwarcie zapowiadał, że wraz z innymi kanonikami w 

Rzymie nie dopuści do zatwierdzenia układu piotrkowskiego393. Jak pisał Achille de Grassi w 

liście do Zygmunta, kwestią biskupstwa warmińskiego zajmował się w kurii prokurator 

krzyżacki Jan Blenkenfeld, którego wspomagał poseł cesarski Antonio Pio di Savoia hrabia 

Carpi. Zabiegali oni u Leona X, aby nie zatwierdzał on układu piotrkowskiego, a także 

zachęcali przebywających w Rzymie kanoników warmińskich, aby wystąpili w imieniu całej 

kapituły przeciwko traktatowi, który godził w prawa tej diecezji i na jej szkodę. 

Wobec tego kardynał protektor prosił Zygmunta, aby przesłał do Rzymu dokument układu 

piotrkowskiego podpisany przez kapitułę warmińską. Na tej podstawie według de Grassisa 

sprawa mogła być zamknięta bez udziału kanoników warmińskich i stronnictwa 

niemieckiego394. W rekcji na list protektora, król niezwłocznie napisał do biskupa 

warmińskiego Fabiana Luzjańskiego, którego prosił o przygotowanie odpowiedniego 

dokumentu do wysyłki do Rzymu. W wiadomości upoważniał kardynała Bakócza oraz Jana 

Łaskiego do uzyskania konfirmacji papieskiej, a w razie potrzeby również zaprzysiężenia 

układu piotrkowskiego395. 

Prymas złożył w tej sprawie oficjalną suplikę do referendarza papieskiego, która trafiła do rąk 

kanonika Krzysztofa Suchtena, a ten przekazał ją Blankenfeldowi. Uważał on, że potwierdzenie 

układu piotrkowskiego, stanowiło po części konfirmację traktatu toruńskiego, w którym wielki 

mistrz zrzekał się zwierzchności nad diecezją warmińską. Prokurator zakonu doprowadził 

również, przed czym ostrzegano Łaskiego, do wystąpienia kanoników warmińskich z 

dziekanem Bernardem Scultetim na czele. Wręczyli oni Leonowi X memoriał, w którym 

dowodzili, że fromborska część kapituły warmińskiej, która podpisała ugodę piotrkowską z 7 

grudnia 1512 roku nie była do tego upoważniona396. Prawdopodobnie spór zakończył się 

pomyślnie dla Polski, gdyż w listopadzie 1513 roku, Leon X potwierdził postanowienia układ 

piotrkowskiego. Mimo to, kanonicy warmińscy nie zrezygnowali z prób bronienia autonomii 

swojej diecezji397. 

 

 

 
393 T. Borawska, H. Rietz, op. cit., , s. 159-161. 
394 J. Brzeziński, op. cit., aneks nr 3, s. 80-82. 
395 AT, t. II, nr 304, s. 230-231. 
396 M. Biskup, op. cit., s. 395. 
397 T. Borawska, H. Rietz, op. cit., s. 161. 
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 Nominacja Piotra Tomickiego na biskupstwo przemyskie 

Po śmierci  biskupa włocławskiego Wincentego Przerębskiego, 20 września 1513 roku, na jego 

miejsce przeniesiony został biskup przemyski i kanclerz koronny Maciej Drzewiecki, a diecezję 

przemyską otrzymał zaufany królewski sekretarz i archidiakon krakowski Piotr Tomicki398. 

Zgodnie z ówczesną praktyką król Zygmunt na początku lutego 1514 roku wysłał do Rzymu 

osobnego posła, aby dopilnował w Kurii sprawy jego prowizji oraz wydania bulli 

konfirmacyjnej dla Tomickiego. Monarcha powierzył swemu wysłannikowi szczegółowe 

instrukcje oraz zaopatrzył w listy do najważniejszych osobistości: papieża Leona X399, 

protektora Achille de Grassisa400 oraz przebywającego już w Rzymie prymasa Jana Łaskiego401. 

Korzystając z obecności prymasa nad Tybrem polski władca zobowiązał go, aby czuwał nad 

sprawnym załatwieniem sprawy prowizji w Kurii402. Zgodnie z wystawioną instrukcją, 

królewski poseł miał zwrócić się o pomoc w pierwszej kolejności do kardynała protektora 

Achillesa de Grassisa, lecz wobec informacji o jego absencji w Rzymie nakazał udać się do 

Jana Łaskiego403. Prymas miał za zadanie znaleźć kardynała, o odpowiednich wpływach, 

bliskiego papieżowi Leonowi X, który w zastępstwie protektora poprowadził by sprawę. 

Równocześnie z zabiegami króla Zygmunta, Piotr Tomicki na własną rękę podjął starania w 

Rzymie, aby uzyskać wymagane dokumenty. Z prośbą o pomoc w załatwieniu tej sprawy, 18 

lutego 1514 roku, wysłał listy do pięciu osób przebywających wówczas w Wiecznym Mieście. 

Wśród adresatów byli: kanonik krakowski Stanisław Borek404, prymas Jan Łaski405, kardynał-

protektor406 Jakub Szucz oraz inny dostojnik407. Sprawa nie była najłatwiejsza, gdyż król 

Zygmunt i jego sekretarz pragnęli, aby wraz z objęciem biskupstwa przemyskiego Tomicki 

zachował swoje dotychczasowe beneficja. Chciał on przekonać papieża argumentem, o 

ubóstwie swej diecezji oraz ciągłym niebezpieczeństwem najazdów tatarskich408.  

 
398 A. Odrzywolska-Kidawa, Biskup Piotr Tomicki (1464-1535) kariera polityczna i kościelna, Warszawa 2004, s. 

32, 128. Jego konkurentem był Michał Hammel archiprezbiter Budy i proboszcz w Ostrzychomiu oraz przyboczny 

lekarz króla Władysława Jagiellończyka.  
399 AT, t. III, nr 22, s. 27.  
400 AT, t. III, nr 23, s. 28. 
401 AT, t. III, nr 24, s. 29.  
402 AT. T. III, nr 22, 23; J. Smołucha, Działalność…, s. 154.  
403 AT. T. III, nr 31, s. 33-34.  
404 AT, t. III, nr 39, s. 31-32. 
405 AT, t. III, nr 34, s. 37.  
406 AT, t. III, nr 30, s. 32-33.  
407 AT. t. III, nr 32, 33, s. 34-36.  
408 A. Wyczański, Sekretarze…, s. 95; J. Smołucha, Papiestwo…, s. 148-149n. Biskupstwo przemyskie faktycznie 

było wówczas jednym z uboższych biskupstw w Królestwie Polskim, na jego uposażenie składały się 3 miasta 

oraz 20 wsi, co razem przynosiło dochód wysokości 1000 florenów;  
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Szeroko zakrojona akcja króla Zygmunta oraz Piotra Tomickiego nie przyniosła jednak 

spodziewanych rezultatów w postaci bulli konfirmacyjnej. Pierwszą przeszkodą była absencja 

w Rzymie kardynała protektora. Kolejnym utrudnieniem dla Tomickiego była niechęć jego 

rzymskich pośredników Jana Łaskiego oraz Bernarda Wapowskiego. Wbrew poleceniom króla 

sabotowali oni dążenia nominata przemyskiego. Prymas Łaski celowo przetrzymał kilka 

tygodni jego korespondencję do papieża, dotyczącą prowizji. Natomiast dla Wapowskiemu nie 

było korzystne zachowanie przez Tomickiego jego dotychczasowych beneficjów, jak kantoria 

gnieźnieńska, gdyż sam starał się u papieża o jej pozyskanie409. Prymas szukając 

usprawiedliwienia tłumaczył się ze swego postępowania obawą, aby w treści powierzonych mu 

królewskich listów do papieża nie znalazły się sprawy zakonu, gdyż mogło to zaszkodzić 

królewskim interesom. 

Wiadomości o rzymskich intrygach prymasa szybko dotarły do Polski. O przetrzymaniu listów 

królewskich pisał Tomicki do samego współwinowajcy Wapowskiego410.  Król Zygmunt oraz 

elekt przemyski podjęli dalsze kroki w tej sprawie. Każdy z nich wysłał kolejnych posłów do 

Wiecznego Miasta. W imieniu władcy posłował Wawrzyniec Międzyleski411, a  wysłannikiem 

Tomickiego został Jan Lubowski. Mieli oni za zadanie namówić Łaskiego do powrotu do kraju 

oraz przekazać korespondencje do samego papieża i innych dostojników412. W liście Zygmunta 

do Leon X, z 21 kwietnia 1514 roku, władca ponownie informował papieża o swej decyzji 

osadzenia Tomickiego na biskupstwie przemyskim, a także wspominał o pewnych ludziach 

przeszkadzających tej nominacji413. Ostrzejszy ton przyjęły dwa listy adresowane do protektora 

Achillesa de Grassisa. Monarcha ganił w nich protektora, że zaniedbuje polskie sprawy, a także 

żali się, iż słowo Bernarda Wapowskiego znaczyło dla kardynała więcej niż królewska prośba. 

Monarcha gorzko wypominał działalność Łaskiego w Rzymie, pisząc, że „dawniej, szybciej i 

lepiej załatwiali jego sprawy w kurii zwykli agenci za pomocą pieniędzy, niż dziś specjalni, 

upełnomocnieni posłowie”414. Na koniec groził surowymi konsekwencjami dla tych, którzy 

sprzeciwiają się jego woli415. Zawiedziony postawą prymasa oraz przydługawą absencją de 

 
409 A. Odrzywolskia-Kidawa, op. cit., s. 140-141.  
410 AT, t. III, nr 201, s. 155. 
411 AT, t. III, nr 82, s. 72. 
412 AT, t. III, nr 95, 96, s. 80-81. 
413 AT, t. III, nr 86, s. 75.  
414 AT, t. III, nr 207, s. 148. 
415 AT, t. III, nr 87, s. 75-76; nr 85, s. 74-75. 
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Grassisa Zygmunt zwrócił się do innych przyjaciół Polski w Kolegium Kardynalskim, wśród 

których był wiceprotektor Pietro Accolti416, Guliano de Medici417 oraz Lorenzo Pucci418. 

Tym razem akcja dyplomatyczna polskiego władcy i Tomickiego przyniosła upragniony 

skutek. Nieco ponad miesiąc od wysłania listów przez Zygmunta z Wilna, 29 maja 1514 roku, 

Leon X wystawił sekretarzowi królewskiemu bullę nominacyjną na biskupstwo przemyskie419. 

Nierozstrzygnięta został sprawa zachowania przez niego dotychczasowych beneficjów, o które 

wystarał się już Bernard Wapowski. Ich spór opierając się o autorytet króla i papieża ciągnął 

się niemal cały 1514 rok. Udział bliskich Leonowi X kardynałów Giuliano de Mediciego oraz 

Lorenzo Pucciego przyspieszyły pomyślną finalizację nominacji Tomickiego. Decyzja 

Zygmunta, aby zaangażować ich do tej sprawy wynikała z szeregu czynników: absencji 

kardynała protektora Achillesa de Grassisa, utraty zaufania do prymasa Jana Łaskiego, a być 

może także z niezadowolenia z nieskuteczność Pietro Accoltiego. Tymczasem, okazjonalna 

pomoc Lorenzo Pucciego przerodziła się w dłuższą współpracę z florenckim kardynałem. 

 

 

 

  

 
416 AT, t. III, nr 89, s. 76-77.  
417 AT, t. III, nr 88, s. 76.  
418 AT, t. III, nr 90, s. 77-78. 
419 HC, t. III, s. 279.  
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ROZDZIAŁ III, część II   

Drugi podrozdział, dotyczący lat 1516-1523, zdominowany został przez kwestie polityczne. W 

tym czasie miały miejsce próby zorganizowania pomocy dla Węgier zagrożonych przez potęgę 

turecką oraz kwestię krzyżacką. Poplecznicy zakonu w Rzymie starali się wymusić na 

Zygmuncie zaprzestanie działań militarnych, a później polska dyplomacja wyjaśniała powody 

wojny z wielkim mistrzem. Po śmierci Leona X i wyborze nieprzychylnego królestwu Hadriana 

VI, nastąpił kryzys w relacjach ze Stolicą Apostolską. Część dotycząca spraw beneficjalnych 

oraz kościelno-religijnych omawia udział protektora de Grassisa między innymi, w kwestii 

przeniesienia Tomickiego na biskupstwo poznańskie, spór o prowizję biskupa płockiego oraz 

próbę nominacji protektora ordynariuszem pomezańskim. Bardzo ważną kwestię dla relacji 

Polskiego Kościoła ze Stolicą Apostolską stanowiła bulla „Romanus Pontifex”, która ustalała 

zasady nadawania beneficjów kapłańskich w Polsce. Na końcu natomiast przedstawiono rolę 

protektora w staraniach króla Zygmunta o kanonizację św. Kazimierza Jagiellończyka oraz 

Jacka Odrowąża. 

 Działalność Achillesa de Grassisa jako protektora Polski w latach 1516-1523  

Po wyjeździe Jana Łaskiego z Rzymu sytuacja polskiej frakcji zdecydowanie się zmieniła. 

Funkcję głównego attaché króla Zygmunta przy papieżu, po niemal dwuletniej przerwie, 

ponownie objął kardynał protektor Achille de Grassis. Od przełomu 1514 i 1515 roku datuje 

się współpraca Lorenzo Pucciego z polskim władcą i jego dworem. Kardynałem protektorem 

niezmiennie pozostawał Achille de Grassi, on odgrywał główną rolę jako reprezentant polskich 

spraw w Kurii oraz najważniejszego współpracownika i doradca króla Zygmunta w Rzymie. 

Początki współpracy Pucciego z polskim dworem wiązały się głównie ze sprawami 

beneficjalnymi. Florentczyk nie był on od razu angażowany przez monarchę w najważniejsze 

polityczne interesy Polski. 

 Próba wymuszenia w Rzymie zaprzestania działań militarnych Zygmunta wobec zakonu 

(1516-1517) 

W czasie absencji najbardziej aktywnego obrońcy spraw wielkiego mistrza w Rzymie, Jana 

Blankenfelda, jego zastępcą został prokurator Jan Christmann. Frakcja krzyżacka pod jego 

wodzą nie podejmowała żadnych akcji przeciwko Polsce, lecz czuwała, aby w kurii nie 

podejmowano żadnych korzystnych dla Zygmunta decyzji. W końcu stycznia 1516 roku 

Albrecht Hohenzollern pod dyktando Blankenfelda napisał list do Leona X, w którym 

wskazywał na nieskuteczność rokowań podjętych przez króla Polski i cesarza w Wiedniu. 
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Apelował więc do papieża, aby rozważył inny sposób zabezpieczenia Zakonu zagrożonego 

przez Zygmunta. Wielki mistrz zwrócił się z podobną prośbą do kardynała protektora Sansoni-

Riario oraz Giuliano Mediciego. Prosił ich, aby wstawili się za nim u papieża, aby podpisał on 

breve według dołączonego do listu wzoru. Zabiegi te jednak nic nie przyniosły, gdyż Leon X 

nie zamierzał działać wbrew woli Zygmunta, który nie dość, że walczył ze schizmatykami, to 

miał być jednym z uczestników planowanej krucjaty420.  

Wielki mistrz Albrecht latem 1516 roku wysłał do Rzymu generalnego prokuratora 

Blankenfelda. Celem jego misji było zatrzymanie przy pomocy Stolicy Apostolskiej 

militarnych działań Zygmunta wobec Krzyżaków. W sekrecie Blankenfeld miał obiecać 

papieżowi, że Albrecht weźmie udział w planowanej krucjacie, jeśli tylko uzyska zapewnienie, 

że opustoszałe Prusy nie będą zagrożone ze strony Polski. Prokurator generalny po przybyciu 

do Rzymu w połowie listopada 1516 roku spotkał się z przychylnym przyjęciem przez papieża 

i kardynałów. Leon X obiecał Blankenfeldowi wystawić breve dla Polski i wielkiego mistrza. 

W liście do Albrechta pisał, że nad Tybrem nie było już stronników polskiego króla, którzy 

uprzednio hamowali akcje Zakonu, a nawet stwierdzał, iż przy odpowiednich sumach możliwe 

było wygranie sprawy. Do przekupienia było paru prałatów polskich, papież i kilku 

kardynałów421. 

Blankenfeld przeliczył się jednak w swoich obliczeniach. Polskie stronnictwo szybko 

zareagowało na akcję krzyżacką. Na wieść o działaniach prokuratora, jeszcze pod koniec 1516 

roku,  król Zygmunt wysłał do Rzymu posła w osobie swego sekretarza Stanisława Góreckiego. 

Jego zadaniem było złożenie skargi na działanie wielkiego mistrza, który nie tylko zaniedbywał 

obowiązki względem polskiego króla, ale układał się ze schizmatykami i rozpoczął działania 

antypolskie w Kurii. Polski monarcha w liście z 7 listopada 1516 roku do Achille de Grassisa 

polecał posła opiece protektora oraz prosił, aby wsparł go w czasie rokowań z papieżem422. 

Najprawdopodobniej wiosną 1517 roku poseł pojawił się nad Tybrem. Na audiencji poseł 

Górecki przedstawił Leonowi X podejrzenia o knowania wielkiego mistrza ze schizmatykami, 

na co Blankenfeld odpowiedział, że były to kłamstwa i próby oczerniania Krzyżaków. 

Wysłannik króla ripostował, że odmowa pomocy Zakonu w walce ze schizmatycką Moskwą 

była równoznaczna z układem między władcami. Górnicki w imieniu Zygmunta prosił papieża, 

 
420 M. Biskup, op. cit., s. 483.  
421 Ibidem, s. 484. 
422  Acta Tomiciana; Epistole. Legationes. Responsa. Actiones. Res Geste; Serenissimi Principis Sigismundi, 

Ejus Nominis Primi, Regis Polonie, Magni Ducis Lithuanie, Russie, Prussie, Masovie Domini. [dalej: AT, t. IV], 

Posnaniae1855, nr 102, s. 82; M. Biskup, op. cit., s. 485. 
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aby nakazał Albrechtowi złożenie hołdu królowi zgodnie z założeniami traktatu toruńskiego i 

udzielenie Polsce pomocy zbrojnej. Ostatecznie papież, licząc na udział obu władców w 

krucjacie nie chciał zrażać ich do siebie – swoim zwyczajem – nie opowiedział się po żadnej 

ze stron423. Akcja krzyżacka została skutecznie odparta przez stronników króla polskiego. 

Utwierdziło to wielkiego mistrza w przekonaniu, że do rozwiązania konfliktu z Zygmuntem 

konieczna będzie walka zbrojna. Wkrótce zaczęły powstawać pierwsze plany wojny z 

królestwem, oraz poszukiwanie sojusznika. W efekcie aktywność krzyżackiego stronnictwa w 

kurii znacznie osłabło424.  

Próby organizacji krucjaty przez Leona X oraz pomoc dla królestwa Węgier 

W 1516 roku nie umarły jeszcze nadzieje papieża na organizację krucjaty, choć coraz 

pewniejszym stawało się dla niego, że król Zygmunt nie poprowadzi wyprawy. Mimo to, polski 

władca starał się uzyskać od Stolicy Apostolskiej jak najwięcej subsydiów na walkę z 

niewiernymi. Zygmunt prosił Achille de Grassisa, aby wyjednał u papieża korzystniejsze 

warunki przyznanego już Polsce odpustu jubileuszowego, dzięki czemu władca mógłby 

przeznaczyć większe fundusze na obronę przed Turcją, Tatarami i Moskwą425.  

W  liście do Achillesa de Grassisa z września 1516 roku Zygmunt wskazywał niezgodę między 

cesarzem, królem Francji oraz Wenecją, jako główny powód fiaska generalnej krucjaty 

antytureckiej. Informował więc protektora, że zdecydował się wysłać swych posłów do cesarza 

i papieża z zadaniem doprowadzenia do pokoju między władcami. Zygmunt prosił de Grassisa, 

aby zaopiekował się posłem Międzyleskim wybierającym się w jego imieniu do Rzymu, 

przedyskutował z nimi ten problem i pomógł w rokowaniach z Leonem X426. 

*** 

Tymczasem śmierć króla Francji Ludwika XII i wyniesienie na tron Franciszka I spowodowały, 

że konflikt na półwyspie apenińskim wszedł w kolejną fazę. Francuzi wspierani przez Wenecję 

wkroczyli do Włoch, gdzie zwyciężyli wojska Szwajcarskie we wrześniu 1515 roku pod 

Marigniano oraz zajęli Mediolan. Leon X obawiał się wzrostu potęgi króla Francji na północy 

Włoch, co zagrażałoby jego rodzinnej Florencji, a także Parmie, Piacenzy, Ferrarze i Urbino, z 

których planował utworzyć osobne dziedziczne księstwo dla swych krewnych. 

Niespodziewanie jednak Franciszek ogłosił, że chciałby się spotkać z papieżem osobiście. 

 
423 M. Biskup, op. cit., s. 485.  
424 Ibidem, s. 486.  
425 AT, t. IV, nr 109, s. 86. 
426 AT, t. III, nr 566, s. 421. 
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Medyceusz zgodził się na propozycję monarchy, lecz chcąc uniknąć wizyty Franciszka w 

Rzymie, zaprosił go do Bolonii.  

Kilkudniowe, tajne pertraktacje między władcami w grudniu 1515 roku przyniosły rezultat w 

postaci deklaracji udziału młodego monarchy w krucjacie427. Na podstawie zapewnień 

złożonych w Bolonii, zarówno przez Franciszka I, jak i jego kanclerza kardynała Antonie du 

Prata, papież wiązał duże nadzieje z nowym władcą Francji. Potwierdziły to również 

zaangażowanie z jakim monarcha zabrał się do przygotowań. Mimo to, realne szanse na 

realizacje wyprawy potwierdziły się dopiero, gdy w wyniku rozmów z udziałem króla Francji 

w Nyonie i Brukseli do projektu dołączyły się Wenecja, cesarz Maksymilian i Hiszpania. W 

Leonie X po raz kolejny odżyła nadzieja wspólnego ataku na Turcję428.  

Tymczasem na Węgrzech 15 marca 1515 zmarł król Władysław Jagiellończyk, a jego następcą 

został dziesięcioletni Ludwik. Stronnictwo dworskie uznało go zdolnym do sprawowania 

władzy i koronowało, a regentem został, wyznaczony w ostatniej woli władcy, kardynał Tamas 

Bakócz. Papież bacznie przyglądał się sytuacji na Węgrzech, gdzie na pograniczu z Turcją 

trwały walki i drobne potyczki. Miał on świadomość, że w razie bezpośredniej konfrontacji z 

potęgą turecką królestwo skazane było na porażkę. Na szczęście dla Węgier sułtan Selim 

zaangażowany był wówczas w walki wewnątrz swego imperium w Azji i Afryce. Mimo tego, 

Leon X, 2 kwietnia 1516 roku zdecydował wysłać do krajów Jagiellońskich, Węgier i Polski 

swojego krewnego Roberta Latino Orsiniego, arcybiskupa Reggio di Calabria429. Celem legacji 

było przy współpracy z kardynałem Bakóczem uspokojenie nastrojów i zaprowadzenie 

porządku w kraju430. O misji nuncjusza Orsiniego Leon X poinformował króla Zygmunta, 

którego prosił o wsparcie jego działań, aby wzmocnić sytuację Węgier po śmierci 

Władysława431. 

Papież niestrudzenie zabiegał o pomoc dla Węgier. Czego wyrazem było przeznaczenie 15 tys. 

dukatów na obronę granic kraju. Apelował o pomoc, nie tylko do króla Zygmunta, ale także 

króla Portugalii, Francji i innych władców chrześcijańskich. Leonowi X nie udało się uzyskać 

nic oprócz pustych deklaracji monarchów. W rzeczywistości król Francji za plecami papieża 

 
427 P. de Grassi, op. cit., s. 26; I Diarii di Marino Sanuto, t. XXI, red. F. Stefeni, G. Berchet, N. Barozzi, Venezia 

1886, s. 371; J. Smołucha, Papiestwo…, s. 160-161.  
428 J. Smołucha, Papiestwo…, s. 161. 
429 HC, t. III, s. 284. 
430 L. Pastor, op. cit., s. t. VII, s. 216-217. 
431 Epistolae ad principes: LeoX-Pius IV (1513-1565), nr 713, s. 120; P. Bembus, Epistolarum Leonis Decimi 

Pontificis Max. Nomine scriptarum libri sexdecim ad Pulum tertium Pont. Max. Romam missi,  Venice, 1536, s. 

480-482; Annales ecclesiastici, rok 1516, nr 62-63. 
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zamierzał wraz z cesarzem i Hiszpanią samodzielnie zaatakować Imperium Osmańskie. Mimo 

tych wszystkich przeszkód, biskup Rzymu nie ustawał w dążeniach do urzeczywistnienia 

krucjaty. Na ostatniej sesji soboru laterańskiego 16 marca 1517 roku wezwano wszystkie 

państwa chrześcijańskie do udziału w krucjacie. Decyzję tą potwierdzała  bulla papieska, która 

wprowadzała pięcioletni pokój wśród chrześcijańskich władców oraz nakazywała 

przestrzeganie go pod groźbą surowych kar duchowych. Na okres trzech lat nałożono na całe 

duchowieństwo obowiązek przekazywania dziesięciny na potrzeby wojenne. W ten sposób, na 

mocy uroczystego dekretu soboru, krucjata stała się faktem432.  

Leon X o podjętych przez sobór decyzjach informował wszystkich władców chrześcijańskich 

rozsyłając do nich specjalne breve. Dokument otrzymał również król Zygmunt. Władca 

skonsultował treści pisma ze swymi doradcami, po czym zdecydował się wysłać do Rzymu 

posła w osobie sekretarza królewskiego i prepozyta wileńskiego Wawrzyńca 

Międzyleskiego433. Wysłannik królewski zaopatrzony w specjalne pełnomocnictwa w sprawie 

krucjaty, a przy okazji również sprawy kanonizacji królewicz Kazimierza Jagiellończyka, 

dotarło do Rzymu pod koniec października 1517 roku434. Zaraz po przybyciu nad Tyber poseł 

widział się z Leonem X na prywatnej audiencji oraz spotkał się z kardynałami. W czasie 

konsystorza Międzyleski podkreślał trudną sytuację królestwa oraz wspomniał o propozycji 

sułtana przedłużenia rozejmu z Polską. Zygmunt nie godził się na to, gdyż chciał wcześniej 

przedyskutować tą decyzję z papieżem435.  

 Komisja do spraw tureckich i memorandum  

Leon X po spotkaniu z polskim posłem 4 listopada 1517 roku zdecydował się zwołać specjalną 

konferencję złożoną z kardynałów, ambasadorów europejskich władców oraz specjalistów od 

spraw tureckich znajdujących się w Rzymie. Celem było opracowanie specjalnego dokumentu, 

który byłby podstawą do podjęcia działań wojennych przeciwko Turcji. W składzie komisji 

znaleźli się w większości zaznajomieni z polskimi i węgierskimi sprawami i przychylni 

Jagiellonom kardynałowie: Achille de Grassi, Lorenzo Pucci, Bernardino López de Carvajal, 

Marco Cornaro, Giuliano Medici, a także: Alessandro Farnese, Francisco de Remolins. Swych 

reprezentantów posiadały wszystkie mocarstwa z wyjątkiem Portugalii i Wenecji. Polskim 

przedstawicielem został Wawrzyniec Międzyleski, który w kręgach kurialnych uchodził za 

 
432 L. Pastor, op. cit., s. 
433 AT, t. V, nr 276, s. 209-210.  
434 AT, t. IV, nr 317, s. 255-257; J. Pajewski, Stosunki polsko-węgierskie i niebezpieczeństwo tureckie w latach 

1516-1526, Warszawa 1930, s. 19; J. Smołucha, Papiestwo…, s. 165. 
435 I Diarii di Marino Sanuto, t. XXV, Venezia 1889, s. 65, 67; J. Smołucha, Papiestwo…, s. 165.  
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specjalistę od spraw tureckich. Obrady rozpoczęły się 6 listopada 1517 roku pod 

przewodnictwem Leona X i przebiegały nadzwyczaj sprawnie i owocnie. Po niespełna 

tygodniu, 12 listopada, komisja wydał dokument podsumowujący pracę (memorandum). 

Ludwik Pastor uważa je za jedno z najoryginalniejszych dokumentów w historii europejskich 

wojen z Turcją436.  

Treść memorandum uszeregowana została według sześciu głównych pytań: Czy wojna 

powinna zostać podjęta? Czy powinna to być wojna ofensywna, czy defensywna? Jakie 

przeszkody stoją na drodze do wojny i jak można je usunąć? Czy wojnę mają poprowadzić 

wszyscy książęta, czy tylko niektórzy? Jakimi środkami należy prowadzić działania wojenne? 

Jaki ma być przebieg wojny? Na pierwsze pytanie komisja udzieliła zdecydowanie twierdzącej 

odpowiedzi. W zamyśle twórców memorandum zalecana była wojna zaczepna, prowadzona na 

morzu i na lądzie, a jej głównym celem było zdobycie Konstantynopola. Największym 

zagrożeniem organizacji krucjaty uznano niezgodę, która panowała między książętami 

chrześcijańskimi. Memorandum wskazywało, że można to przezwyciężyć jedynie poprzez 

ustanowienie powszechnego pokoju na czas trwania świętej wojny. Wzmocnienie więzów 

między państwami miało zapewnić święte przymierze władców z papieżem, nazwane 

„Bractwem Świętej Krucjaty” (Fraternitas Sanctae Cruciatae). Wszyscy członkowie 

zobowiązani byliby przeciwstawić się siłą tym, którzy złamaliby pokój437. 

W odpowiedzi na czwarte pytanie odczuć można sympatię komisji, która w dużej części 

składała się z przychylnych Polsce kardynałów z protektorem i wiceprotektorem. Zygmuntowi 

przyznano bowiem na równi z cesarzem Maksymilianem naczelne dowództwo sił lądowych, 

które miały zaatakować Turcję. Co do szczegółów kampanii, których dotyczyły pytania piąte i 

szóste, to ogólne wydatki wojenne oszacowano na 800 tysięcy dukatów. Zebranie tych 

funduszy miało należeć do władców i duchowieństwa, a mniejsze ciężary spoczęłyby na 

szlachcie i mieszczanach. W sprawie przebiegu wojny, komisja pokładała dużo większe 

nadzieje w działaniach na lądzie, gdzie miano zaatakować siłami 60 tys. piechoty, 12 tys. 

lekkiej i 4 tys. ciężkiej jazdy. Mniejsze jednostki miały uderzyć na prowincje, a główna armia 

bezpośrednio na Konstantynopol438. Po zakończeniu prac komisji memorandum zostało 

 
436 L. Pastor, op. cit., t. VII, s. 222-228. 
437 I Diarii di Marino Sanuto, t. XXV, s. 85, 95-106; L. Pastor, op. cit., t. IV, s. 153; J. Smołucha, Papiestwo…, 

s. 165. 
438 L. Pastor, op. cit., t. VII, s. 226. 
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rozesłane wszystkim władcom chrześcijańskim z prośbą o sugestie i uwagi. Leon X z 

największą niecierpliwością oczekiwał odpowiedzi. 

Najprawdopodobniej memorandum przywiózł do Polski, jeden z jego autorów, Wawrzyniec 

Międzyleski, który niedługo po zakończeniu prac komisji wrócił do Polski. W liście z 13 

grudnia 1517 roku Leon X zapowiadał Zygmunta, że poseł dokładnie przedstawi mu 

sytuację439. Nie znamy odpowiedzi polskiego władca, lecz z pewnością musiała ona być 

podobna do tej jaką w tym czasie udzielił posłowi cesarskiemu. To znaczy, że dziękował za 

podjęcie trudów wyprawy antytureckiej i zaświadczał, że gdy tylko zakończy wojny z Tatarami 

i Moskwą weźmie udział w krucjacie440. Podobne bez większego zapału odpowiedzi Leon X 

otrzymał od innych władców. W tym czasie Leon X, aby zachęcić Zygmunta do uderzenia na 

Turcję przyznał królestwu polskiemu przywilej kolekty pieniędzy jubileuszowych. Czwarta 

część funduszy przeznaczona miała być na umocnienie twierdzy Kamieńca Podolskiego, a 

pozostałe pieniądze miały wesprzeć obronę kraju przed niewiernymi oraz odbudowę katedry 

gnieźnieńskiej441.   

Misja Mikołaj Schonberga do Polski   

Papież zdecydował się wysłać czterech kardynałów do głównych krajów Europy jako legatów 

de latere: Alessandro Farnese miał się udać na dwór cesarski, Egidio Canisio do Hiszpanii, 

Bibbiena do Francji, a Lorenzo Campeggio do Anglii. Natomiast do Polski i Węgier 

wyznaczony został niższej rangi poseł dominikanin niemieckiego pochodzenia Mikołaj 

Schönberg (Nikolaus von Schönberg) z Miśni. Po studiach prawniczych w Pizie od 1510 roku 

wykładał prawo kanoniczne na Sapienzy w Rzymie, gdzie związał się jako osobisty sekretarza 

z kardynałem Giuliano de Medicim. Jego zadaniem było doprowadzić do pokoju między 

Polską, a Zakonem, a następnie udać się do Moskwy i Tatarów, aby ich przekonać do wzięcia 

udziału w wojnie z Turcją.  

Wybór legata do Polski z całą pewnością podyktowany był działalnością stronników 

krzyżackich w Kurii. Bowiem bratem Mikołaja był jeden z głównych doradców wielkiego 

mistrza Zakonu Krzyżackiego oraz koordynator antypolskiej polityki – Dietrich von 

Schönberg442. W 1517 roku posłował on do Moskwy, gdzie zabiegał o pomoc dla Krzyżaków 

 
439 AT, t. IV, nr 317, nr 350, s. 328-329. 
440 J. Smołucha, Papiestwo…, s. 166.  
441 AT, t. IV, nr 273, s. 208.; J.L. Decusz, op. cit., s. 129; Kronika Bernarda Wapowskiego…, s. 145-146. 
442 J. Wijaczka, Kontakty dyplomatyczne Prus Książęcych z Francją w latach 1525-1568, „Komunikaty 

Mazursko-Warmińskie”, nr 1, 1994, s. 3-12. 
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w konfrontacji z Polską, a także 

przedstawił Wasylowi III propozycję 

unii religijnej prawosławia z 

katolicyzmem. Gdy wiadomość o tym 

dotarła do Rzymu, prokurator generalny 

Blankenfeld niezwłocznie przedstawił ją 

Leonowi X. Papież bardzo ucieszył się z 

tego i wierzył, że udział Moskwy w 

krucjacie antytureckiej był wciąż 

możliwy. Obiecał nawet nie zmieniać 

liturgii ortodoksyjnej po zawarciu unii. 

Bez wątpienia cała akcja krzyżacka 

miała na celu jedynie zatajenie 

prawdziwych pobudek jakie kierowały 

wielkim mistrzem i wielkim księciem. 10 

marca 1517 roku Albrecht zawarł z 

Wasylem III przymierze skierowane przeciw Zygmuntowi443. Projekt powrotu papiestwa do 

idei nawrócenia Moskwy za pośrednictwem Zakonu został w Polsce przyjęty z dużą 

ostrożnością. Przybyły nad Wisłę legat Mikołaj Schönberg nie mógł więc liczyć na ciepłe 

powitanie.  

W pierwszej kolejności legat udał się na Węgry, gdzie nieopatrznie wmieszał się w wewnętrzne 

konflikty. Powołując się na swoje prerogatywy starał się przekazać regencję Janowi Zapoyli,                                                

co wywołało protesty posłów króla Zygmunta oraz cesarza Maksymiliana444. Pod koniec maja 

1518 roku Schönberg przybył do Krakowa, gdzie przedstawi królowi Zygmuntowi memoriał 

wzywający do udziału w krucjacie445. W odpowiedzi król zaznaczył, że musi skonsultować 

propozycję podatków przedstawioną w dokumencie z sejmem, ale ze względu na słabą 

kondycje finansową państwa oraz nieustanne konflikty z sąsiadami, nie obiecywał pomyślnych 

decyzji446. W dalszej części spotkania omówiono sprawę Zakonu i Moskwy. Mikołaj 

Schönberg występując w imieniu papieża chciał przedstawić wielkiemu księciu wiadomość od 

Leona X, w której zachęcał Wasyla III do wzięcia udziału w wojnie przeciwko Turcji. Dla 

 
443 M. Biskup, op. cit., s. 539-  
444 L. Pastor, op. cit., s. t. VII, s. 238; M. Biskup, op. cit., s. 539-540. 
445 AT, t. IV, nr 367, s. 350-354.  
446 AT, t. IV, nr 370, s. 357-360. 

Rysunek 27 Portret Mikołaja von Schönberga  



125 
 

polskiego władcy misja legata była idealną okazją, aby wznowić rozmowy pokojowe z 

Moskwą. Choć nie widział dużych szans na pomyślne zakończenie rokowań. W lipcu 1518 

roku Mikołaj Schönberg wyruszył do Prus Krzyżackich, a następnie kursował między dworem 

króla polskiego, cesarza i wielkiego mistrza bezskutecznie starając się uzyskać zgodę na wyjazd 

do Moskwy447. 

Król Zygmunt 26 stycznia 1519 roku napisał list do protektora Achillesa de Grassisa, w którym 

opisywał misję Mikołaja Schönberga w Polsce i na Węgrzech. Wspomniał niedawną śmierć 

cesarza Maksymiliana, z którym pełnił rolę opiekuna młodocianego króla Ludwika 

Jagiellończyka. Prosił więc protektora, aby w obliczu niebezpieczeństwa tureckiego nakłonił 

Leona X, aby wziął razem z Zygmuntem odpowiedzialność za losy młodego króla i całego 

kraju448.   

Śmierć cesarza Maksymiliana spowodowała zmianę stanowiska Zygmunta, co do udziału w 

wyprawie tureckiej. Król nie wierzył, że sytuacja międzynarodowa zacznie sprzyjać planom 

papieskim, dlatego postanowił ułożyć się z sułtanem. Utwierdziło go w tym przekonaniu to, że  

Selim I latem 1518 roku uderzył na Belgrad. Choć twierdza nie poddała się i zdołała odeprzeć 

atak Turków, to w Europie wywołało to niepokój. Król Ludwik Jagiellończyk na początku 

listopada 1518 roku otrzymał od sułtana propozycję rozejmu. Zygmunt doradzał mu, aby 

niezwłocznie zgodził się na propozycję tureckiego władcy, gdyż sam zamierzał uczynić to 

samo, a także radził bratankowi, aby poinformował o tym papieża. Młody Jagiellon zgodnie z 

radą swego opiekuna, 28 marca 1519 roku zawarł z sułtanem pokój na trzy lata, przy czym 

Selim I zgodził się, aby warunki traktatu rozszerzyć również na papieża i wszystkich 

monarchów, którzy w ciągu roku przyślą swych posłów. Skorzystał z tego król Zygmunt 

podpisując 1 października 1519 roku trzyletni rozejm449. 

Misja Erazma Ciołka do Rzymu (1518-1522) 

Latem 1518 roku Zygmunt wobec niepowodzeń w wojnie z Moskwą oraz niesubordynacji 

Zakonu zdecydował się wysłać Erazma Ciołka oraz kasztelana lędzkiego Rafała 

Leszczyńskiego do cesarza Maksymiliana, a później papieża Leona X. W czasie sejmu rzeszy 

w Augsburgu posłowie mieli za cel, oprócz oddania głosu w wyborach na króla rzymskiego na 

wnuka Maksymiliana Karola Habsburga, nagłośnić polskie sprawy przed zacnym audytorium. 

 
447 M. Biskup, op. cit., s. 539-550. 
448 AT, t. IV, nr 18, s. 16-18. 
449 J. Smołucha, Papiestwo…, s. 175. 
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Okazja do tego nadarzyła się 20 sierpnia 1518 roku, gdy biskup płocki wystąpił z publiczną 

oracją, w której poruszył wszystkie najważniejsze sprawy polityki zagranicznej polski. Erazm 

Ciołek wychwalał planowaną przez Maksymiliana ogólną wyprawę antyturecką i zachęcał do 

zdecydowanych działa. Następnie poruszył problem krzyżacki oskarżając wielkiego mistrza o 

sprzymierzenie się ze schizmatykami przeciw chrześcijanom. Mowa wywarła wielkie 

poruszenie wśród słuchaczy450. 

Erazm uchodzący za przyjaciela papieża Leona X, przed wyjazdem z Augsburga otrzymał od 

cesarza Maksymiliana zlecenie, aby zajął się potajemnie jego sprawami oraz obiecał mu godną 

zapłatę. Mianował go swym posłem, wcześniej informując o tym króla polski i cesarskiego 

posła w Rzymie hrabiego Pio de Carpi. Celem misji Ciołka w Rzymie było przedstawienie 

papieżowi stanowiska Zygmunta w sprawie wyprawy antytureckiej organizowanej przez Leona 

X, a także czuwać nad jej przygotowaniami. Oprócz tego poseł miał czuwać nad relacjami 

papieża z krzyżakami i z Moskwą, a także starać się uzyskać od Stolicy Apostolskiej wsparcie 

finansowe na rzecz walki z niewiernymi, w formie pozyskania kolekty świętopietrza i 

jubileuszu451. 

Wjazd do Rzymu Erazma Ciołka miał miejsce w niedzielę 7 listopada 1518 roku. Nie był to tak 

okazała entrata, jak podczas jego dwóch pierwszych legacji, gdyż zgodnie z ceremoniałem 

uroczyste przywitanie przez kurię i rodziny kardynałów przysługiwało jedynie posłom 

przybywającym z obediencją. Mimo to, kardynał protektor starał się nadać jej jak najbardziej 

okazałą oprawę. Poprosił Leona X, aby zgodził się na powitanie posła przez dwory niektórych 

kardynałów. Papież chcąc uhonorować swego przyjaciela rozkazał wszystkim członkom 

świętego kolegium wysłać swych dworzan, a także całą kurię i dwór papieski na spotkanie z 

biskupem płockim. Nie doszło to jednak do skutku, gdyż zdecydowanie nie zgodził się na to 

mistrz ceremonii, a zarazem brat protektora Parys de Grassi, który odwiódł od tego papieża. 

Ostatecznie przywitanie posła przybrało mniej uroczystą formę, gdyż na spotkanie wyruszył 

jedynie gubernator miasta, co i tak uznać należy za znak sympatii papieskiej452. 

Następne kontrowersje związane z ceremoniałem nastąpiły w momencie, gdy Ciołek poprosił, 

aby – podobnie jak ma to miejsce w czasie poselstw obediencyjnych – przyjęto go na 

publicznym konsystorzu w obecności kardynałów, posłów obcych państw i całej kurii. 

 
450 A. Brzozowska, op. cit., s. 105. 
451 AT, t. IV, nr 362, s. 345-348. 
452 BAV, Vat. Lat. 12275, Diarium caeremoniarum Paridis de Grassis, magistri Caeremoniarum, fol. 305. 

Pewne kontrowersje dotyczące oprawy wjazdu do miasta omawia A. Brzozowska, op. cit., s. 112-113. 



127 
 

Argumentował tą prośbę faktem, że miał do oznajmienia sprawy najwyższej wagi, które chciał 

w ten sposób nagłośnić. Po raz kolejny na przeszkodzie stanął papieski ceremoniarz Paris de 

Grassi. Leon X po naradzie z kardynałami zdecydował przyjąć posła w mniej zaszczytnej 

formie, to znaczy po zakończeniu tajnego konsystorza. Powątpiewano, czy sprawy polskiego 

króla, z którymi chciał wystąpić Ciołek były na tyle ważne dla Stolicy Apostolskiej. Biskup 

Płocki nie dawał jednak za wygraną. Chcąc zbić argument ceremoniarza, że przysługiwało to 

tylko posłom obediencyjnym, przypomniał o swej pierwszej misji, sprzed siedemnastu lat, choć 

było to poselstwo obediencyjne, to został przyjęty na tajnym konsystorzu. Ostatecznie nie 

przychylono się do życzenia Ciołka, którego przyjęto na końcu konsystorza tajnego453. 

Wówczas w asyście kardynałów, w tym Achille de Grassisa wygłosił uroczystą mowę do ojca 

świętego, która dotyczyła wyprawy przeciw Turcji454. Po odpowiedzi Leona X Ciołek udał się 

do pałacu kardynała protektora na uroczysty obiad, po czym mistrz ceremonii i jeden z 

biskupów odprowadził posła do jego rzymskiej rezydencji, gdzie witano go „przy dziewkach 

trąbek i piszczałek”455.  

Kolejną kolizja biskupa płockiego z mistrzem ceremonii dotyczyła podwójnego statusu posła 

króla polski oraz cesarskiego, jakim – zgodnie ze stanem rzeczy – posługiwał się Ciołek. 

Zgodnie z regułami precedencji ceremoniału papieskiego stawiało go to na samym szczycie 

hierarchii posłów i biskupów przebywających w kurii, a także zwiększało rangę poruszanych 

przez niego spraw. Ta niejasna z punktu widzenia formalnego sytuacja spotkała się ze 

sprzeciwem Parysa de Grassisa. Mistrz ceremonii twierdził, że Ciołek przybył do Rzymu jako 

poseł króla Polski, więc postrzeganie go jako przedstawiciela cesarskiego byłoby ujmą dla 

Zygmunta. Bezskutecznie de Grassis starał się przekonać do swych racji papieża. Ta trudna dla 

papieskiego ceremoniarza kwestia rozwiązała się, gdy do Rzymu w połowie stycznia 1519 roku 

dotarła wieść o śmierci cesarza. 

Śmierć Maksymiliana wprowadził zmiany również w rzymskiej misji Erazma Ciołka. Zgodnie 

z listem króla Zygmunta do kardynała protektora z 26 stycznia 1519 roku pierwotnie założenia 

misji Ciołka traciły na znaczeniu, więc nie było potrzeby, aby poseł udał się na sejm elekcyjny 

do Frankfurtu. Po załatwieniu spraw w Rzymie miał więc wracać do Polski456. Jednak już dwa 

miesiące później, Zygmunt zmienił zdanie i przedłużył pobyt swego posła nad Tybrem 

 
453 O kontrowersjach dotyczących charakteru konsystorza zob. A. Brzozowska, op. cit., s. 116-117.  
454 AAV, ACM, vol. 6, f. 248 r.; vol. 18, f. 36v; P. de Grassi, op. cit., s. 68; S. Lukas, op. cit., s. 58; H. 

Folwarski, Erazm Ciołek, biskup i dyplomata, Warszawa 1935, s. 85; J. Smołucha, Papiestwo…, s. 177. 
455 P. de Grassi, op. cit., s. 68. 
456 Muzeum Narodowe w Krakowie (dalej: MNK), BCz, IV 34, fol 7; H. Folwarski, , s. 91; A. Brzozowska, op. 

cit., s. 124. 
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zalecając mu nowe zadania. Monarcha chciał wykorzystać ten czas na rozwiązanie sprawy 

pruskiej. Zalecił Erazmowi, aby uzyskał od papieża potwierdzenie pokoju toruńskiego. W 

przeciwnym razie Zakon nigdy nie przestanie stawiać oporu, co uniemożliwi królowi wzięcie 

udziału w krucjacie antytureckiej. Zygmunt bojąc się rozgłosu oraz opozycji popleczników 

zakonu w kurii nakazał, aby Ciołek rozmawiał w tej sprawi tylko i wyłącznie z samym 

papieżem. Prosił też, aby poseł postarał się o wysłanie do Polski legata, który w imię Leona X 

miał poprowadzić rokowania pokojowe między królem Polski i wielkim księciem 

moskiewskim. Zygmuntowi zależało, aby przedstawiciel papieża był osobą niezaangażowaną 

w konflikt, a także żeby nie było on mnichem, a najlepiej żeby był on osobą świecką. W 

przeciwieństwie do ostatniego legata dominikanina Mikołaja Schönberga, którego brat był 

doradcą wielkiego mistrza Zakonu będącego w sojuszu z Moskwą457. 

Starania Erazma Ciołka o potwierdzenie traktatu toruńskiego przez Leona X  

Wobec nowych okoliczności konfrontacja ze stronnikami wielkiego mistrza w kurii była 

nieunikniona. Wiedzieli o tym Mikołaj Schonberg oraz nowy kardynał protektor zakonu 

Giuliano de Medici. W tym czasie stanowili oni głównych obrońców spraw krzyżackich w 

Rzymie. Mimo, że poplecznicy Albrechta nie mogli już liczyć na poparcie stronników cesarza 

w kurii, to wciąż głównie za sprawą protektora posiadali wielkie wpływy przy papieżu.  

Mikołaj Schonberg po powrocie z Krakowa do Rzymu wiosną 1519 roku zaczął rozpowiadać 

w kurialnych kręgach, że w rzeczywistości Zygmunt nie chciał pokojowego rozstrzygnięcia 

sporu z Zakonem, co był wbrew planom papieża. Schonberg utrzymywał kontakt ze swoim 

bratem Dytrychem, który nakłaniał go do dalszej akcji w interesie zakonu. Dominikanin 

obawiając się o stan spraw wielkiego mistrza w Rzymie polecał, aby wysłano nad Tyber 

sprawdzonego prokura generalnego Zakonu, Jana Blankenfelda458. 

Tymczasem polskie stronnictwo w Kurii również mogło liczyć na wpływowych ludzi. Z 

informacji Ciołka wynikało, że oprócz trzech kardynałów, na których zawsze mógł król 

polegać: Achille de Grassis, Lorenzo Pucci oraz Bernardino Lopez de Carvajal, w Świętym 

Kolegium było jeszcze sześciu znakomitszych purpuratów sprzyjających Zygmuntowi459. Od 

czasów misji w Rzymie Jan Łaskiego (1513-1515) grono polskich przyjaciół w Świętym 

Kolegium znacznie się zmieniło. Wydaje się, że monarcha mógł cały czas liczyć na wsparcie 

 
457 AT, t. IV, nr 389, s. 401. 
458 M. Biskup, op. cit., s. 580-581. 
459 W.S. de Broel-Plater, Zbiór pamiętników do dziejów polskich, t. I, Warszawa 1858, s. 133. 
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dwóch weneckich purpuratów Marco 

Cornaro oraz Domenico Grimaniego. 

Zasadniczo zmieniła się natomiast 

sytuacja wśród popleczników króla 

Węgier. W 1519 roku zmarł kardynał 

Luigi d’Aragona, natomiast Francesco 

Soderini, a także inny purpurat zaliczany 

do przyjaciół Polski, Bandinello Sauli, 

zostali oskarżeni w 1517 roku o udział w 

spisku kardynałów, który miał na celu 

pozbawienie życia Leon X. Głównym 

prowodyrem intrygi był Sieneńczyk 

kardynał Alfonso Petrucci. Gdy sprawa 

wyszła na jaw został aresztowany i 

uduszony w Zamku Anioła, natomiast 

jego wspólnicy musieli zapłacić wysoką 

grzywnę oraz udali się na wygnanie460. Król Polski nie mógł liczyć również na wsparcie w 

Rzymie kardynała Ippolita d’Este, gdyż nie było go na miejscu. Od 1517 roku przebywał w 

Budzie, rok później uczestniczył w zaślubinach króla Zygmunta z Boną Sforzą w Krakowie, a 

potem udał się do Belgradu, aby nadzorować odbudowę i wznoszenie nowych fortyfikacji 

przeciwko Turkom. Ippolito wrócił do Ferrary wiosną 1520 roku, gdzie zmarł w sierpniu461. 

Tymczasem, spośród zaufanych Leona X jego kuzyn i najbliższy współpracownik Giuliano de 

Medici, który jeszcze za czasów Łaskiego uważany był za przyjaciela polskiego króla, 

przeszedł do przeciwnego obozu. Stało się to najprawdopodobniej pod wpływem sekretarza 

wielkiego mistrza Mikołaja Schonberga. Wydaje się, że bez zmian Zygmunt mógł liczyć na 

dwóch pozostałych kardynałów bliskich Leonowi X: jego wnuka Innocenzo Cibo oraz 

Bernardo Dovizi da Bibbiena, którzy niezmiennie cieszyli się względami papieża i byli zawsze 

blisko niego. 

Szczególne więzy przyjaźni łączyły Erazma Ciołka zapewne jeszcze od czasów dwóch 

pierwszych misji w Rzymie, z kardynałem Carvajalem. Poseł królewski był częstym gościem 

 
460 L. Pastor, op. cit., t. VII, s. 174. 
461L. Byatt, Este, Ippolito d', DBI, Vol. 43 (1993), https://www.treccani.it/enciclopedia/ippolito-d-este_res-

c21fd599-87ec-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/, (dostęp: 30.01.2020). 

Rysunek 28 Kardynał Bernardino Lopez de Carvajal na fresku w 
absydzie kościoła S. Croce in Gerusaleme w Rzymie 

https://www.treccani.it/enciclopedia/ippolito-d-este_res-c21fd599-87ec-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/ippolito-d-este_res-c21fd599-87ec-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/
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przy jego stole w willi na Monte Mario462, z której, jak pisał, wracał za każdym razem bardziej 

utwierdzony w przekonaniu o wielkich możliwościach i wpływach purpurata przy papieżu. 

Poza tym kardynał S. Crucis szczerze miłował króla Zygmunta i chętnie rozpowiadał o jego 

sukcesach. Przyjaźń Ciołka z Carvajalem została dostrzeżona przez jego przeciwników w 

Polsce, którzy donosili o tym królowi, zarzucając mu, że utrzymuje on kontakty jedynie tym 

hiszpańskim purpuratem zaniedbując protektora. Na co odpowiadał złośliwcom, w wiadomości 

do króla, że wiedział on dobrze kiedy miał przebywać z de Grassim. Stawiał siebie w opozycji 

do  Jana Łaskiego, którego pogardliwie nazywał biskupem wiskim (episcopus visnensis)463. 

Według niego prymas zadawał się tylko z kardynałami o szarganej reputacji464. Ciołek niestety 

nie wymienił, o których członków Świętego Kolegium mu chodziło. 

Wydaje się jednak, że Erazm Ciołek nie był przyjaźnie ustosunkowany do kardynała protektora. 

Z pewnością zniechęcić go mogły wyżej opisywane przejścia z jego bratem, ceremoniarzem 

papieskim Parysem de Grassisem, który od samego początku jego pobytu w Rzymie stawał na 

przeszkodzie jego planom. Do tego, jak wiadomo, Achilles de Grassi utrzymywał przyjazne 

kontakty z arcybiskupem Janem Łaskim, przez co Ciołek wolał zachować chłodny dystans 

wobec przyjaciela swego wroga.  

*** 

Wracając do spraw polityki pruskiej, szeroko zakrojona akcja na dworze przyszłego cesarza 

Karola V oraz w Stolicy Apostolskiej mała na celu ostateczne zakończenie ciągnącej się długie 

lata sprawy krzyżackiej. Zgodnie z planem posłowie polscy udający się na sejm elekcyjny do 

Frankfurtu Rafał Leszczyński i Maciej Drzewicki mieli uzyskać od króla Hiszpanii i kandydata 

do cesarstwa, na piśmie zobowiązanie potwierdzenia przez nowego cesarza traktatu 

toruńskiego, w zamian za głos Zygmunta w głosowaniu. Natomiast Erazm Ciołek na podstawie 

dokumentu od cesarz miał otrzymać od papieża bullę, która zatwierdzała postanowienia pokoju 

toruńskiego z 1466 roku. Rzymski poseł króla Zygmunta starannie przygotował się do całej 

akcji. W liście do monarchy z początku czerwca 1519 roku informował go, że poczynił już w 

kurii stosowne obietnice finansowe465. Niestety cała akcja została poprowadzona bardzo 

 
462 M.A. Bardati, Humanism and Spanish Literary Patronage at the Roman Curia: The Role of the Cardinal of 

Santa Croce, Bernardino López de Carvajal (1456–1523), „Royal Studies Journal”, nr IV, 2017, s. 15. 
463 A. Brzozowska, op. cit., s. 147-148. Jan Łaski przezwany pogardliwie przez Ciołka biskupem wiskim (w 

Wiźnie nigdy nie było katedry), gdyż jego bratanica (córka Jarosława Łaskiego) poślubiła starostę tegoż miasta 

na Mazowszu. Po przedwczesnej śmierci pary Łaski przejął administrację nad tymi dobrami, które sprzedał, aby 

wykupić dla siebie koadiutorię arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. 
464 W.S. de Broel-Plater, op. cit., t. 1, s. 138-139.  
465 Ibidem, t. 1, s. 133. 
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nieudolnie. Na sejmie elekcyjnym posłowie nie obronili swego prawa do głosu w imieniu króla 

Zygmunta, jako prawnego opiekuna Ludwika, władcy Czech i Węgier, lecz zostali 

przechytrzeni przez delegatów czeskich. Ostatecznie nie uzyskali więc żadnej deklaracji ze 

strony cesarza Karola. 

Wówczas najprawdopodobniej poseł cesarski Jan Dantyszek zdecydował się podrobić pismo 

od cesarza do papieża, w którym Karol V zgodnie z intencją polskiego władcy potwierdzał 

pokój toruński z 1466 roku466. Wobec tego papież Leon X najpóźniej w październiku 1519 roku 

zgodził się na zatwierdzenie tegoż układu. Polecił też swej kancelarii przygotować odpowiednią 

bullę konfirmacyjną467. Sprawę opóźnił brak gotówki niezbędnej do wydania dokumentu. Sumę 

siedmiu tysięcy florenów Ciołek miał dostać dopiero na początku 1520 roku za pośrednictwem 

Fuggerów468. Zwłoka polskiej delegacji spowodowała, że z Florencji do Rzymu powrócił 

kardynał protektor Zakonu Giuliano de Medici wraz ze swym sekretarzem Mikołajem 

Schönbergiem, którzy z miejsca rozpoczęli kontrakcję u papieża. Doprowadziło to do 

zawieszenia ekspedycji bulli.  

Napływające do Rzymu informacje na temat zbrojeń Polski pogorszyły sytuację polskiej 

delegacji i doprowadziły do ostrej kłótni między Ciołkiem a Schönbergiem. Poseł królewski 

spotkał się z kardynałem de Medicim, który jeszcze niedawno zaliczał się do grona polskich 

przyjaciół, i starał się go przekonać do słuszności żądań Zygmunta. W czasie spotkania w cztery 

oczy Medyceusz stwierdził, że nie był on wcale przeciwny konfirmacji traktatu, lecz nie chciał 

tego potwierdzić publicznie469. Wydaje się, że kardynał w tej kwestii pozostawał pod wpływem 

Schönberga. 

Tymczasem w kraju zarzucano Ciołkowi, że to z jego winy nie wydano bulli konfirmacyjnej, 

mimo pozytywnej decyzji papieża. Oskarżano go o niedyskrecje, gdyż sprawa, która miała być 

załatwiona w największej tajemnicy stała się powszechnie znana, co pozwoliło na reakcję 

przeciwników. W liście do króla poseł na świadka swej niewinności przywoływał kardynał 

Lorenzo Pucciego, z którym jako jedynym, nie licząc papieża, konsultował się w tej sprawie. 

Nawet po przekazaniu papieżowi pisma cesarskiego (podrobionego!), poseł otrzymał je z 

powrotem na przechowanie, aby utrzymać to w tajemnicy. Rozgłosu całej sprawie nadał 

 
466 Kontrowersje czy list był podrobiony przez Dantyszka zobacz: S. Lukas, Erazm Ciołek, biskup płocki (1503-

1522), Warszawa 1878, s. 68-70; G. Voigt, Geschichte Preussens, Bd. 9, s. 565; X Liske, Zwei Beitrage zur 

Wahlgeschichte Karl V, „Forschungen zer Deutschen Geschichte” 1868, Bd. 8, s. 171-176; A. Brzozowska, op. 

cit., s. 133. 
467 M. Biskup, op. cit., s. 580-581.  
468 AT, t. V, nr 145, s. 150. 
469 W.S. de Broel-Plater, op. cit., t. 1, s. 132. 
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dopiero kardynała de Medici, który dowiedział się o niej od papieża i zażądał wydania listu 

cesarskiego470.  

W zaistniałej sytuacji Ciołek starał się zgodnie z wolą króla przeforsować u papieża traktat w 

nieco zmienionej formie. Chodziło wówczas o modyfikację dwóch artykułów zgodnie z 

ustaleniami układu piotrkowskiego z 1512 roku471. Była to jednak maksimum ustępstw na jakie 

Zygmunt godził się względem Albrechta, a zarazem granica cierpliwości króla, który wolał 

„czynić wydatki na wojsko niż na bezwartościowy dokument i ołów”472. 

Komisja kardynałów w sprawie powołania nuncjusza do Polski  

Ostatecznie Leon X nie chcąc otwarcie popierać Polski zdecydował się wysłać nuncjusza, 

którego zadaniem było poprowadzenie rozmów pokojowych i zawarcie rozejmu między 

Zygmuntem a Wasylem. Papieżowi bardzo zależało na pomyślności tej misji, również polski 

monarcha życzył sobie, aby legat był zgoła odmienny niż wcześniejszy sprzyjający krzyżakom 

Mikołaj Schönbega, więc dla wyboru odpowiedniego kandydata Leon X powołał specjalną 

komisję. Złożona ona była z biskupa płockiego oraz wszystkich zaangażowanych w polskie 

sprawy kardynałów: Achille de Grassis, Pietro Accoltisa, Lorenzo Pucciego oraz Bernardino 

López de Carvajala. W czasie spotkania, które odbywało się w domu tego ostatniego, Erazm 

Ciołek zaproponował kandydaturę biskupa Castellammare di Stabia, Hiszpana Pedro 

Floresa473. Po dyskusji między purpuratami decyzja została zatwierdzona i przekazana Leonowi 

X474. Mimo to, kandydat nie podjął się wyjazdu, gdyż przestraszył się pogłosek, jakie krążyły 

po Wiecznym Mieście na temat krajów północy475. Bez wątpienia rozgłaszali je poplecznicy 

wielkiego mistrza, którzy zawiedzeni byli z pominięcia kandydatury na nuncjusza Mikołaja 

Schonberga476. Dominikanin wiązał osobiste plany z legacją, po której liczył na wyniesienie do 

godności kardynalskiej477. 

 
470 Ibidem, t, 1, s. 133; A. Brzozowska, op. cit., s. 135.  
471 M. Biskup, op. cit., s. 581. 
472 AT, t. V, nr 144, s. 148-149; „malumus enim impensam facere pro milite, quam pro inani charta et plumbo”; 

M. Biskup, op. cit., s. 582. 
473 HC, vol. 3, s. 303, 200. 
474 S. Ciampi, Bibliografia critica delle antiche reciproche corrispondenze politiche, ecclesiastiche, scientifiche, 

letterarie, ertistiche dell'Italia colla Russia, colla Polonia ed altre parti settentrionali. T. 1, Firenze 1834, s. 232-

233; Acta Nuntiaturae Poloniae (dalej: ANP)., t. II, Zacharias Ferreri (1519-1521) et nuntii minores (1522-

1523), ed. H.D. Wojtyska, Roma 1992, nr 2, s. 6. 
475 „(…) primo designatus epispocopus, tot periculiis deterritus,que sibi nostri predicabant, provinciam hanc 

eundi repudiaverit, cum magna certe indignitate mea aut potius istius, cuius personam hic represento”. AT, t. V, 

nr 145, s. 153; H. Folwarski, op. cit., s. 90; ANP, t. II, nr 2, s. 6.  
476 M. Biskup, Polska a Zakon…, s. 581. 
477 AT, t. V, nr 145, s. 152; A. Brzozowska, op. cit., s. 143-144. 
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Rezygnacja Hiszpana oraz brak chętnych do wyprawy w dalekie kraje zintensyfikowały akcję 

polskiego posła. W końcu po gorących namowach, a także obietnicach finansowych, 

nuncjuszami obrani zostali: biskup Guardialfieri, Zachariasz Ferreri oraz krewny papieża 

Giovanni Battista de Thedaldi478. Szczególnie trafnym wyborem wydaje się powołanie tego 

drugiego, który nie tylko znał język polski, ale w interesach wielokrotnie przebywał nad 

Wisłą479. Ciołek uważał podobnie i w liście do Zygmunta gorąco polecał nuncjuszów królowi. 

We wrześniu 1519 roku para dyplomatów otrzymała instrukcje i wyruszyła do Polski480.  

Był to wyraźny sukces stronników króla Zygmunta w Rzymie. Potwierdza to fakt, że w ślad za 

legatami, aż do Bolonii wyruszył Mikołaj Schonberg, który nieustannie radził im zrezygnować 

z misji. Natomiast w Wenecji Ferreri i Thedaldi spotkali się ze zmierzającym do Rzymu 

kanonikiem poznańskim, a zarazem kuzynem i protegowany Jana Łaskiego oraz 

nieprzyjacielem Ciołka – Marcinem Rambiewskim481. Polak wraz ze swymi towarzyszami 

opowiadał o trudach i niebezpieczeństwach podróży, jakie jeszcze ich czekają, a także 

porównywał fundusze, jakie papież przeznaczył na wyprawę Schonberga i ich ekspedycję. 

Według jego informacji dominikanin otrzymał na wyjazd dwukrotnie wyższą kwotę od Leona 

X, oni natomiast nie mieli co liczyć na wypłatę od króla Polski. Nic więc dziwnego, jak pisał 

Ciołek do Zygmunta, że Zachariasz Ferreri był bardzo zaniepokojony przed dalszą wyprawą i 

pewnie by zawrócił, gdyby nie powstrzymał go Thedaldi482 Zanim legaci dotarli nad Wisłę, w 

Polsce wybuchła wojna z krzyżakami. 

Recepcja w Rzymie wojny polsko-krzyżackiej (1520-1521)  

Wieść o wojnie polsko-krzyżackiej dotarła do Rzymu 17 lutego wraz z listami króla Zygmunta 

datowanymi na 25 i 26 stycznia 1520 roku z Torunia, które przywiózł wysłannik monarchy Jost 

Ludwik Decjusz483. Osobne wiadomości oprócz papieża, protektora oraz Jana Łaskiego 

otrzymał kardynał Lorenzo Pucci484. Oprócz wspomnianej korespondencji Zygmunt, na 

życzenie Ciołka, przesyłał mu niezaadresowane listy do kardynałów, które biskup płocki mógł 

wręczyć wybranym purpuratom. W ten sposób poseł mógł pozyskać do współpracy członków 

 
478 H. Folwarski, op. cit., s. 90; ANP, t. II, nr 6-12, s. 12-30; VMP, t. II, s. 403-404.  
479 ANP, nr 6, s. VII, nr 12, s. 29-30, AT, t. V, nr 193, s. 187-188; D. Quirini-Popławska, Z działalności 

Włochów w I połowie XVI wieku, „Studia Historyczne”, r. 12, 1969, z. 2, s. 195; F. Cristelli ,Tedaldi, Giovan 

Batista, DBI, vol. 95, 2019, https://www.treccani.it/enciclopedia/giovan-batista-tedaldi_%28Dizionario-

Biografico%29/, (dostęp: 7.12.2020). 
480 ANP, nr 9, s. 14-17; AT, t. V, nr 193, s. 188-190. 
481 H. Barycz, Polscy…, s. 84-85.  
482 Donosił o tym Ciołkowi przebywający w Wenecji Oporowski, AT, t. V, nr 145, s. 153-154. 
483 AT, t. V, nr 142, s. 145-146, nr 143, s. 146-148, nr 145, s. 148-149; W.S. de Broel-Plater, op. cit., s. 133. 
484 AT, t. V, nr 143, s. 146-147. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/giovan-batista-tedaldi_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/giovan-batista-tedaldi_%28Dizionario-Biografico%29/
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Świętego Kolegium. Stało się to później powszechną praktyką w relacjach dyplomatycznych 

Polski ze Stolicą Apostolską. 

W wiadomości do Ciołka król prosił posła, aby usprawiedliwił jego poczynania przed 

papieżem. Biskup płocki po wcześniejsze konsultacji treści listów z kardynałem Achille de 

Grassim, który pochwali stanowcze poczynania Zygmunta względem nieposłusznego wasala, 

tego samego dnia w sobotę przed niedzielą zapustną udali się do Leona X. Biskup Rzymu 

uważnie przeczytał wiadomość od króla, po czym zadawał szczegółowe pytania o czas i sposób 

wybuchu konfliktu oraz siły wojsk. Ciołek odpowiadał zgodnie z zaleceniem władcy, że to 

wielki mistrz podstępnie rozpoczął wojnę od zajęcia miasta kapituły warmińskiej. Leon X 

wyraził boleść z powodu sporu między władcami i zapowiedział, że użyje wszelkich środków, 

aby zakończyć rozlew krwi. Papież dopytywał również o swych nuncjuszy wysłanych do 

Polski, w nich upatrując nadzieje na rozwiązanie konfliktu. Na koniec spotkania Leon X 

oświadczył, że chciał się naradzić jak zapobiec dalszym walkom z grupą najbardziej zaufanych 

kardynałów485.  

W środę popielcową zebrało się gremium kardynałów. Przewodniczącym komisji został dawny 

protektor Zakonu Raffaele Sansoni-Riario, a wśród pozostałych purpuratów znaleźli się: 

zaufany Medyceuszy Bernardo Dovizi da Bibbiena, ukochany wnuk papieski Innocento Cibo, 

protektor Achilles de Grassi, przyjaciel Polaków Lorenzo Pucci, a także Bernardino Lopez de 

Carvajal, oraz kilku innych niewymienionych przez biskupa płockiego. Ciołek starannie 

przygotował się do spotkania. Wcześniej odwiedził wszystkich purpuratów objaśniając im 

sytuację oraz wręczając im wspomniane niezaadresowane listy polecające od króla. Kolejnego 

dnia poseł udał się do papieża, który oznajmił mu, że wraz z komisją kardynałów rozpoczął 

prace nad treścią breve do króla Zygmunta, Albrechta i swych nuncjuszów. Ciołek otrzymał 

zapewnienie od Leona X, że będzie mógł zobaczyć oryginały (minuty) pism. 

Już dwa dni później (poniedziałek) zgodnie z obietnicą do domu posła przybył sekretarz 

papieski ze szkicami dokumentów do króla i wielkiego mistrza. Komisja kardynalska, choć 

wydawać by się mogło, że składała się z wielu sprzyjających Polsce purpuratów, lecz efekt jej 

pracy był nie do przyjęcia dla Polskiego władcy. W tekście oskarżono Zygmunta o rozpoczęcie 

wojny i złamanie powszechnego pokoju. Ciołek nie chciał zgodzić się na oskarżenia zawarte w 

piśmie,  udał się więc z pismem do Leona X. Papież zgodnie z życzeniem biskupa płockiego 

własnoręcznie, powykreślał nieodpowiednie sformułowania. W ostateczności Ciołek wobec 

 
485 W.S. de Broel-Plater, op. cit., t. 1, s. 122-124. 
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zarzutów kardynałów i papieża dotyczących złamania przez króla pokoju poinformował 

Zygmunta, że należy tę sprawę dodatkowo wytłumaczyć w kurii. Teksty pozostałych breve 

zdaniem posła nie wymagały poprawek486. 

*** 

Tymczasem, wysłannicy papieża stanęli w Toruniu 20 lutego 1520 roku. Podczas spotkania z 

władcą Zachariasz Ferreri wygłosił uroczystą orację wzywając monarchę do zawarcia pokoju 

z wielkim mistrzem oraz wspólnego ataku na Turcję487. W odpowiedzi Jagiellon oznajmił, że 

nie może zakończyć wojny z Albrechtem, lecz po zawieszeniu broni wypełni swój obowiązek 

i weźmie udział w wyprawie488. 

W aktualnej sytuacji zmieniły się cele wysłanników papieskich w Polsce. Wielki książę 

moskiewski Wasyl III wyraził chęć zawarcia pokoju, lecz Zygmunt zadecydował, że lepiej 

byłoby uczynić to bez pośredników. Polski król obawiał się również, że w czasie wyjazdu 

nuncjuszy na wschód poruszą oni kwestie udziału księcia moskiewskiego w krucjacie oraz unii 

prawosławia z katolicyzmem, które była wbrew jego interesom. Wyprawa papieskich 

wysłanników do Moskwy stała się niepożądaną i została anulowana. Ostatecznie pięcioletni 

rozejm między państwami osiągnięty został 14 września 1522 roku bez pośrednictwa Stolicy 

Apostolskiej489.  

Wobec zmiany planów nuncjusz Zachariasz Ferreri wybrał się do Prus Zakonnych i na Litwę, 

gdzie stwierdził szerzenie się nauk Marcina Lutra. Legat starał się wszelkimi sposobami 

zapobiegać rozprzestrzenianiu się herezji w Polsce. Poza tym nuncjusz Ferreri zaangażował się 

w sprawę procesu kanonizacyjnego królewicza Kazimierza Jagiellończyka490. Wysłannik 

papieski uczestniczył również w zawarciu tzw. kompromisu toruńskiego z 5 kwietnia 1521 

roku. Pod jego naciskiem, przy udziale posłów cesarskich i węgierskich doszło do ugody 

między Zygmuntem i Albrechtem. Król Polski zgodził się na czteroletni rozejm, w tym czasie 

przy pomocy tych samych rozjemców władcy mieli rozwiązać spór na drodze pokojowej491. 

Zygmunt w niedatowanym liście z 1522 roku poinformował o zawartym porozumieniu 

Achillesa de Grassisa, a także odesłał protektora do Erazma Ciołka, który miał mu objaśnić 

 
486 Ibidem, t. 1, s. 122-124. 
487 ANP, nr 15, s. 37-44; AT, t. V, nr 193, s. 191-197.  
488 ANP, nr 16, s. 45, nr 17, s. 46-47; AT, t. V, nr 193, s. 191-197. 
489 J. Smołucha, Papiestwo…, s. 179; HDP, t. I, s. 637-638. 
490 ANP, s. VIII; H.D. Wojtyska, Początki kultu i procesy kanonizacyjne św. Kazimierza, s. 187; D. Quirini-

Popławska, Z działalności Włochów w I połowie XVI wieku, s. 196; J. Smołucha, Papiestwo…, s. 179. 
491 M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1983, s. 470-474; HDP, t. I, s. 637; 

Z. Wojciechowski, op. cit., s. 169; J. Smołucha, Papiestwo…, s. 180.  
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wszystko w szczegółach. Monarcha podkreślał, że kompromis został podjęty pod presją 

nuncjusza oraz posłów cesarskiego i węgierskiego. Zygmunt obiecując protektorowi nagrodę 

prosił, aby wraz z biskupem płockim przedstawił Leonowi X całą sprawę. Mieli oni podkreślić 

zasługi poczynione przez polskiego króla dla dobra całego chrześcijaństwa492. 

Oskarżenia wobec Erazma Ciołka i jego odwołanie z Rzymu  

Zakończenie wojny z Zakonem, rozwiązanie sprawy z Moskwą, a także ciągłe skargi składane 

na Ciołka w kraju spowodowały, że Zygmunt zdecydował się na odwołanie swego posła z 

Rzymu. W tym celu najprawdopodobniej w lipcu 1521 roku wysłał trzy listy, do samego 

Ciołka, papieża oraz kardynała protektora. W wiadomościach do Leona X i Achille de Grassisa 

jako powód zwolnienia z legacji władca wskazał na zakończenie wojny z Zakonem, a także 

potrzebę powrotu biskupa płockiego, w związku z jego obowiązkami ordynariusza, czego 

domagali się poddani493. Więcej szczegółów zawierał list królewski do Ciołka, w którym 

Zygmunt wyliczał oskarżenia wobec niego, które dotyczyły głównie zdobytych przywilejów, 

intratnych beneficjów oraz uprzykrzania życia krewnym Jana Łaskiego494. 

Przede wszystkim zawiść wśród przeciwników Ciołka wzbudzały jego starania o godność 

kardynalską. Poseł królewski zabiegał o kapelusz u cesarza Maksymiliana, później Karola V, a 

także Leon X. Jednak papież nie przychylił się do jego prośby, gdyż nie chciał się narażać 

polskiemu władcy. Ciołek wszelkimi sposobami próbował przekonać biskupa Rzymu. Wobec 

zbliżającej się perspektywy opuszczenia Rzymu poseł nasilił swoje starania, lecz biskup Rzymu 

pozostawał nieugięty. W kwietniu 1521 roku już wyraźnie zniecierpliwiony Leon X, specjalnie 

przedłużył audiencję z przedstawicielami Wenecji, aby uniknąć spotkania z Ciołkiem, który 

nieustępliwie prosił go o kreację kardynalską495. Nie umknęło to uwadze Achille de Grassisa, 

który jako przyjaciel prymasa Łaskiego, był niezbyt chętny biskupowi płockiemu. Pod koniec 

1521 roku kardynał napisał do Zygmunta pytając go, czy zezwolił on Ciołkowi ubiegać się o te 

godność496. 

Wezwanie króla z lipca 1521 roku nie przyniosło jednak spodziewanego efektu, gdyż Erazm 

Ciołek nie kwapił się do opuszczenia Wiecznego Miasta. Również papież nie zareagował na 

dyspozycję polskiego władcy. Dopiero wyraźnie niechętnych Ciołkowi papieski mistrz 

 
492 AT, t. V, nr 404, s. 381-382. 
493 H. Folwarski, op. cit., s. 188-189; A. Brzozowska, op. cit., s. 154-155. 
494 Ibidem, s. 189. 
495 I Diarii di Marino Sanuto, t. XXX, red. F. Stefani, G. Berchet, N. Barozzi, Venezia 1891. 
496 H. Folwarski, op. cit., s. 192-193.  
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ceremonii Parys de Grassi w listopadzie 1521 roku zapytał Leona X, co zamierza uczynić z 

odwołanym przez króla Erazmem Ciołkiem. Zgodnie z papieskim ceremoniałem zwolniony z 

obowiązków przez władcę poseł mógł przebywać w kurii jedynie trzy miesiące, po czym, gdy 

nie wrócił do kraju, tracił swoją godność oraz przywileje. Papież wyraźnie sprzyjał Ciołkowi, 

choć sam otrzymał list z odwołaniem, to udawał, że nic o tym nie wiedział. Mistrz ceremonii 

zaświadczał, że widział wiadomość od króla u swojego brata protektora polski, a także był 

obecny przy tym jak Achilles wręczał go Leonowi X. Dopiero po tym, biskup Rzymu 

przypomniał sobie całą sytuację, a nawet to, że sam Ciołek dał mu pismo. Zarządził jednak 

oczekiwanie na kolejne listy królewskie, a także żeby Parys wstrzymał się od podejmowania 

jakichkolwiek kroków w tej kwestii497.  

*** 

Sytuacja zmieniła się diametralnie niespełna miesiąc później, gdy 1 grudnia 1521 roku zmarł 

Leon X.  Wiadomość o zgonie papieża była poważnym ciosem dla króla Zygmunta. O swym 

bólu i pustce w sercu po stracie „najlepszego pasterza […] troszczącego się o nas dźwigających 

na barkach swych całą niezmierną nawałę nieprzyjaciół krzyża” – władca informował w liście 

kondolencyjnym do Świętego Kolegium498. Najprawdopodobniej wieść o śmierci przyjaznego 

Polsce papieża oraz niepewność, kto zajmie jego miejsce, zdecydowały o zmianie decyzji 

Zygmunta w sprawie posła. Ciołek pozostał w Rzymie w roli królewskiego ambasadora przy 

Stolicy Apostolskiej499.  

Tymczasem w Rzymie, głęboko podzielone gremium kardynałów, nie mogła dokonać wyboru 

następcy Leona X. Od początku prym wśród purpuratów wiódł przywódca stronnictwa 

medycejskiego kardynał Giuliano Medici, lecz zdawał on sobie sprawę, że ze względu na zbyt 

silną opozycję, nie mógł marzyć o tiarze. Wysunął więc kandydaturę Alessandro Farnese, ale 

nie zyskał on wymaganej liczby głosów. Pojawiły się również propozycje wyniesienia 

Eligiusza de Viterbo, Fieschiego, del Monte, Cibo a także protektora de Grassisa, wszystkie 

one jednak upadały. W czasie ósmego głosowania, 6 stycznia 1522 roku, lider stronnictwa 

medycejskiego starał się przeforsować kandydaturę Farnesego. Purpurat ten otrzymał już 

większość głosów, lecz brakowało mu już tylko pięciu. Wówczas Lorenzo Pucci, chcąc 

wywrzeć presję na kardynała, wykrzyknął: Papam Habemus! Przyniosło to jednak zupełnie 

 
497 BAV, Vat. Lat. 12275, f. 413; A. Brzozowska, op. cit., s. 156. 
498 AT, t. VI, nr 30, s. 38; L. Kolankowski, Sprawy polskie przed Stolicą apostolską w okresie rewolucyi religijnej 

w Niemczech, „Kwartalnie Historyczny”, r 22, 1908, s. 326.  
499 Potwierdza to tytulatura: MNK, BCz, TN, rkps IV 35, s. 329-331; AT, t. VI, nr 76, s. 97, 128, 153; H. 

Folwarski, op. cit., s. 193-195; A. Brzozowska, op. cit., s. 156-157. 
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odwrotny skutek. Starsi kardynałowie utwierdzili swoje nieprzejednane stanowisko i 

kandydatura Farnesego upadła. Wyjściem z impasu była propozycja kardynała Mediciego, 

który zdecydował się na rzecz niecodzienną – wybrać kandydata nieobecnego w Rzymie. 

Kardynał Adrian Florenszoon Dedel pochodził z Utrechtu był dawnym wychowawcą i doradcą 

cesarza Karola V. Jako Hadrian VI został koronowany na Lateranie 29 sierpnia 1522 roku500. 

Pontyfikat Hadriana VI – kryzys w relacjach Polski ze Stolicą Apostolską  

Nadrzędnym celem Hadriana VI była walka z sułtanem Sulejmanem, który latem 1521 roku 

zdobył Belgrad otwierając tym samy sobie drogę na Węgry i do całej Europy. W 

przeciwieństwie do Leona X nowy biskup Rzymu zauważał również wewnętrzne  Kościoła i 

postulował gruntowną reformę, uzdrowienie Kurii i administracji Stolicy Apostolskiej. 

Programem działania Hadriana VI był memoriał przygotowany przez kardynała-filozofa, 

Eligiusza z Viterbo. W dokumencie tym, zaufany papieża, wskazywał, że przyczynę całego zła 

wewnątrz Kościoła stanowią: nieodpowiedni sposób dysponowania beneficjami, utrata 

wpływów kurii na obsadę wysokich urzędników kościelnych – w skutek dokonywanych 

konkordatów z monarchami – oraz nadmierne udzielanie odpustów. W myśl tego dokumentu, 

należało zatem cofnąć wszystkie przywileje odpustowe, odzyskać prawo obsadzania stolic 

biskupich, a w miejsce królewskich kandydatów mianować ludzi sobie wiernych. Tymczasem 

w sprawie działań antytureckich kardynał zalecał Hadrianowi VI wziąć pod opiekę młodego 

króla Węgier Ludwika Jagiellończyka, pogodzić króla Polski z wielkim mistrzem Albrechtem 

Hohenzollernem oraz zachęcić Moskwę do wojny z Turcją. Memoriał Egidia z Viterbo – 

całkowicie sprzeczny z celami polskiej dyplomacji – stał się wyznacznikiem kursu polityki 

Hadriana IV501. Konflikt Jagiellona z papieżem był nieunikniony. 

Zygmunt wbrew zachętom biskupa Rzymu, który chciał go wciągnąć do koalicji antytureckiej, 

trzeźwo oceniał możliwość kooperacji monarchów europejskich w kwestii ligi, nie chciał 

narażać się na konflikt z dużo silniejszym przeciwnikiem. Polski władca namawiał też swego 

bratanka Ludwika Węgierskiego do podjęcia układów pokojowych z Turcją. Informacja o tym 

wywołała duże poruszenie na dworze papieskim, a Polski władca w niedatowanym liście z 1528 

roku do kardynała protektora Achille Grassiego, tłumaczył się ze swego postępowania. W 

ostrych słowach Zygmunt skrytykował skłóconych ze sobą monarchów, a papieża oskarżył, iż 

nie okazywał mu dobrej woli. Polski władca swój brak wsparcia militarnego dla Węgier 

 
500 L. Pastor, op. cit., t. 9, Londyn: 1910, s. 7-23. 
501 L. Kolankowski, op. cit., s. 326. 
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usprawiedliwiał, zagrożeniem ze strony Moskwy i Krzyżaków, a także przypominał historię 

swego przodka Władysław Warneńczyka, który zadarł z potęgą turecką502. 

Realizując program reformy wewnętrznej Kościoła, Hadrian VI rozpoczął od cofnięcia 

wszystkich wcześniejszych przywilejów nadanych Polsce przez swego poprzednika. W 

pierwszej kolejności papież anulował całoroczny jubileusz, z którego dochód miał zasilić 

skarbiec królewski. Dokument potwierdzający ten przywilej dotarł do Polski już po śmierci 

Leona X, więc stracił on swą moc503. Hadrian VI anulował również przekazanie władcom z nad 

Wisły dochodów ze świętopietrza z terenów Polski, Litwy i Śląska na 10 lat504. Erazma Ciołek 

uzyskał ten przywilej u Leona X, lecz nie zdążył wysłać bulli do Polski505. Dokument miał się 

znajdować wśród akt po zmarłym papieżu, była więc nadzieja na jego odzyskanie506. Wśród 

innych korzyści uzyskanych za pontyfikatu Medyceusza była również nominacja Erazma 

Ciołka na kolektora świętopietrza w Polsce. Miało to duże znaczenie dla Zygmunta, który 

wszelkimi sposobami starał się żeby polski duchowny był odpowiedzialny za zbiórkę funduszy 

kościelnych w swoim kraju.  

Nadzieje na pomyślne rozwiązanie tych spraw została pogrzebana 9 września 1522 roku wraz 

z śmiercią Erazma Ciołka. Po jego zgonie narodziły się kolejne zarzewia konfliktów z 

papieżem. Hadrian VI przekazał urząd kolektora świętopietrza w Polsce jednemu ze swoich 

włoskich domowników. Natomiast opustoszałe po Ciołku biskupstwo płockie, wbrew prawu 

nominacji króla polski ojciec święty nadał bratu wielkiego mistrza Janowi Albrechtowi 

Hohenzollernowi.  

Stefan Brodarycz królewskim posłem rezydencjonalnym w Rzymie   

W tej sprawie rozgniewany król Zygmunt napisał wiadomości do papieża, kardynała protektora 

oraz węgierskiego ambasadora Ludwika II w Rzymie, Stefana Brodarycz (Stefanus 

Broderucys, Istvan Broderics)507. Wydaje się, że po śmierci Erazma Ciołka polski władca 

poszukiwał zaufanego człowieka w Rzymie, który mógłby być jego następcą.  

Proboszcz Pesztu od wiosny 1522 roku przebywał na stałe w Rzymie, gdzie na zlecenie 

Ludwika Jagiellończyka starał się uzyskać u Hadriana VI subsydia na rzecz walk z Turcją. 

 
502 AT, t. VI, nr 229, s. 265-266; J. Smołucha, Papiestwo…, s. 191. 
503 AT, t. VI, nr 129, s. 136. 
504 AT, t. VI, nr 135, s. 139-140. 
505 T. Gromnicki, Świętopietrze w Polsce, s. 173. 
506 AT, t. VI, nr 145, s. 146-147. 
507 P. Kasza, A Hungarian Diplomat in Polish Service (New Sources for the Functioning of Istvan Brodarics as 

Ambassador in Rome), „Camoenae Hungarice” 2010, t. 7, s. 60-74. 
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Najprawdopodobniej od samego początku jego pobytu nad Tybrem polski władca nawiązał z 

nim kontakt508. Początkowo Brodarycz jedynie okazjonalnie informował polskiego monarchę 

o wydarzeniach w Wiecznym Mieście, dopiero po śmierci Ciołka Zygmunt zaangażował 

węgierskiego ambasadora do swych spraw. W liście z 22 października 1522 roku z Wilna 

poprosił Brodarycza, aby reprezentował jego sprawy przy papieżu na równi z węgierskim509.  

Zatrudnienie Brodarycza stanowiło dla Zygmunta wręcz idealną sytuację. Monarcha zamiast 

opłacać własnego dyplomatę, którzy – jak pokazały przykłady Łaskiego i Ciołka – sprawiali 

wiele problemów, zaprosił do współpracy przebywającego już na miejscu węgierskiego 

ambasadora. Władca nie musiał zmagać się z ambicjami swych rzymskich wysłanników 

zabiegających o kapelusze kardynalskie, a także – o czym właśnie się przekonał – nie było 

potrzeby obawiać się, że legat umrze nad Tybrem, co wiązało się z utratą wszystkich jego 

beneficjów. Znaczny wpływ na nawiązanie współpracy z Brodaryczem miał Piotr Tomicki oraz 

„stary przyjaciel” Węgra, Andrzej Krzycki510. Prawdopodobnie biskup poznański, przez swą 

częstą bytność na dworze w Budzie miał okazję zapoznać się z nim dużo wcześniej. Warto 

pamiętać również, że Tomicki był zagorzałym wrogiem zarówno Jana Łaskiego, który posiadał 

swe wpływy nad Tybrem, jak i dotychczasowego posła Erazma Ciołka, starał się więc na 

wszelkie sposoby pozyskać w Rzymie alternatywę (o czym szerzej w części o beneficjach). W 

każdym bądź razie od jesieni 1522 roku datować można współpracę polskiej dyplomacji z 

węgierskim ambasadorem. 

Król chcąc wyjść z impasu w jaki popadły jego relacje z papieżem Hadrianem VI zamierzał 

wysłać do Rzymu posła w osobie bratanka prymas Hieronima Łaskiego. W liście do Brodarycza 

z maja 1523 roku, polecił węgierskiemu ambasadorowi swego wysłannika oraz prosił, aby 

zaopiekował się nim na miejscu i pomógł mu w rozwiązaniu sprawy511. Najprawdopodobniej 

jednak Łaski nigdy nie dojechał do Wiecznego Miasta, lecz niedługo potem nastąpił przełom 

w kryzysie w relacji Zygmunta z Hadrianem VI512.  

 

 
508 AT, t. VI, nr 142, s. 144-145. W liście do Brodarycza z 22 października 1522 roku Zygmunt wspomina, że 

otrzymał list od ambasadora list z Rzymu. 
509 AT, t. VI, nr 142, s. 145. Quia vero et ipse defunctus et alli istic oratores nostri non minus curare solebant 

negotia nepotis nostri, regis Hungariae, postulamus a te, ut cum praesens istic sit et nos oratorem nostrum non 

habemus, non desit un cum collega suo apud Sanctissimum Dominum Nostrum rebus et negotiis nostris. 
510 Zob. list Krzyckiego do Brodarycza z 18 lutego 1523 roku: P. Kasza, op. cit., appendix, nr 2, s. 68-69.  
511 P. Kasza, op. cit., appendix nr 3, s. 70. 
512 W. Urban, Hieronim (Jarosław) Łaski h. Korab, PSB, t. XVIII, 

https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/hieronim-jaroslaw-laski-h-korab, (dostęp: 21.07.2020). 

https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/hieronim-jaroslaw-laski-h-korab
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Sprawy kościelno-religijne i beneficjalne (1515-1523) 

Braki w źródłach konsystorialnych do 1517 roku, a także późniejszy zwyczaj nie zapisywania 

nazwiska relatora konsystorialnego w dokumentach, nie pozwala nam dokładnie ustalić 

podziału obowiązków wśród kardynałów zajmujących się kwestiami beneficjami polskiego 

Kościoła. Z racji pełnienia urzędu protektora zobligowany do tego był Achille de Grassis, lecz 

w czasie jego około dwuletniej absencji w Rzymie (od lata 1513, do stycznia 1515) zastępował 

go z pewnością wiceprotektor Pietro Accolti. Od przełomu 1514 i 1515 roku wspomagał ich 

prawdopodobnie kardynał Lorenzo Pucci, który często był angażowany przez Piotra 

Tomickiego do załatwiania spraw beneficjalnych. 

Na konsystorzu 5 listopada 1518 roku najprawdopodobniej kardynał de Grassis referował 

przeniesienie biskupa kamienieckiego Jakuba Buczackiego na stolicę chełmską, która 

opustoszała po śmierci Mikołaja Kościeleckiego. Nominat otrzymał pozwolenie na zachowanie 

dziekanatu lwowskiego513. Rok później 26 listopada 1519 roku, na spotkaniu papieża ze 

Świętym Kolegium prawdopodobnie protektor przedstawił kandydaturę naturalnego syna króla 

Zygmunta Jana z książąt litewskich na biskupstwo wileńskie, które opustoszało po śmierci 

Wojciecha Radziwiłła514. Na konsystorzu 4 lipca 1520 roku przedstawiono prowizję Jana 

Filipowicza na biskupstwo kijowskie opróżnione od ośmiu lat od śmierci Bartlomieja 

Soleznickiego515 Kolejny polski występ protektora de Grassisa miał miejsce na konsystorzu 5 

grudnia 1520 roku. Wówczas kardynał zreferował prowizję Rafała Leszczyńskiego na 

biskupstwo przemyskie opróżnione po przeniesieniu Piotra Tomickiego do Poznania516. 

Niespełna trzy miesiące później (13 marca 1521) protektor promował Wawrzyńca 

Międzyleskiego na biskupstwo kamienieckie po przenosinach Jakuba Buczackiego na stolicę 

chełmską517. 

 Przeniesienie Piotra Tomickiego na biskupstwo poznańskie 

Od samego początku podkanclerzy Piotr Tomicki starał się wkraść się w łaski kardynała 

Lorenzo Pucciego. Doskonale zdawał on sobie sprawę, że w dużej mierze w jego rękach, leżały 

losy jego awansów w hierarchii kościelnej oraz kwestie jego uposażenia. Właśnie finanse 

biskupa przemyskiego, były jedną z pierwszych spraw podjętych przez Pucciego. Tomicki przy 

 
513 AAV, ACM, vol. 18, f. 38; zob. Analecta Romana, s. 81. 
514 AAV, ACM, vol 18, f. 55v: zob. Analecta Romana, s. 82. 
515 AAV, ACM, vol. 18, f. 69. zob. Analecta Romana, s. 82. 
516 AAV, ACM, t. 18, f. 73; zob. Analecta Romana, s. 83. 
517 AAV, ACM, t. 18, f. 76v; zob. Analecta Romana, s. 83. 
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każdym swoim awansie w kościelnej hierarchii bezpośrednio kontaktował się florenckim 

kardynałem. Dobre stosunki obu duchownych przynosiły im obopólne korzyści. Tomickiemu 

znajomość z kardynałem należącym do najbliższego kręgu zaufania papieża ułatwiała 

zdobywanie kolejnych szczebli w karierze duchownego, a także pozyskiwanie ulg finansowych 

oraz beneficjów dla swych stronników w kraju. Pucci natomiast zyskiwał zaufanego człowieka 

na polskim dworze, który był blisko króla i posiadał u niego duże wpływy.  

W liście z 21 listopada 1519 roku Tomicki informował przybywającego wówczas w Rzymie 

Erazma Ciołka o niezadowoleniu w kraju z jego poczynań w Wiecznym Mieście oraz wzniośle, 

rozkazał mu załatwienie swoich spraw518. Ton wiadomości nie spodobało się posłowi 

królewskiemu, który dumnie odpowiedział podkanclerzemu, żeby znalazł sobie kogoś innego 

do załatwiania swych interesów nad Tybrem519. Po śmierci Jana Lubrańskiego na biskupstwo 

poznańskie król Zygmunt wybrał Tomickiego i polecił swemu rzymskiemu przedstawicielowi, 

aby pozyskał dla niego bullę konfirmacyjną. Tymczasem elekt poznański, wiedząc, że nie może 

liczyć na Ciołka, zwrócił się bezpośrednio do kardynała Lorenzo Pucciego520, a także poprosił 

o wsparcie Jana Bonera, który wysłał swego zaufanego człowieka do Rzymu w sprawie 

zdeponowanych tam pieniędzy z posagu królowej Bony. Prosił bankiera królewskiego, aby z 

tych środków wykupił bullę konfirmacyjną dla niego, gdyż obawiał się, że za pośrednictwem 

biskupa płockiego nie udało by się tego uczynić, gdyż ten działał zbyt opieszale521. W liście z 

22 lipca 1520 roku Tomicki złośliwie napisał Ciołkowi, że sam kazał mu szukać kogoś innego 

do załatwiania swych interesów w Rzymie – więc tak uczynił522. Podobną nieufność względem 

biskupa płockiego objawiał siostrzeniec Tomickiego Andrzej Krzycki. W liście do swego wuja 

pisał o daremnych staraniach o otrzymanie kolejnej godności kościelnej w Rzymie, gdyż 

wiązało się to „wpadnięciem w ręce biskupa płockiego”523. 

Zarówno Tomicki jak i Krzycki za wszelką cenę starali się ominąć pośrednictwo swego wroga. 

Najprawdopodobniej, gdy dowiedzieli się o wyjeździe do Rzymu węgierskiego ambasadora 

namówili Zygmunta by nawiązał współpracę z Brodaryczem. Po śmierci Ciołka nominacji 

Rafała Leszczyńskiego na biskupstwo płockie, król zwolnioną diecezję przemyską nadał 

Andrzejowi Krzyckiemu. Podobnie jak w przypadku wuja Piotra Tomickiego, elekt starał się 

uzyskać w kurii pozwolenie na zachowanie dotychczasowych beneficjów ze względu na małe 

 
518 AT, t. V, nr 113, s. 118. 
519 A. Brzozowska, op. cit., s. 149. 
520 AT, t. V, nr 295, s. 279-280. 
521 AT, t. V, nr 260, s. 254. 
522 AT, t. V, nr 300, s. 283. 
523 AT, t. V, nr 238, s. 239-240. 
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dochody diecezji nieustannie nękanej przez 

najazdy tTatarskie. O interwencje w tej 

sprawie Krzycki poprosił Brodarycza524. Na 

konsystorzu 5 grudnia 1520 roku kardynał 

protektor de Grassis referował nominację 

Andrzeja Krzyckiego na biskupstwo 

przemyskie, które opustoszało po 

przeniesieniu Tomickiego do Poznania525 

Spór o nominację biskupa płockiego po 

śmierci Erazma Ciołka  

Zgodnie ze zwyczajem prawo do nominacji 

na beneficjum po zmarłym w Rzymie 

duchownym miał papież. Opustoszałe 

biskupstwo płockie po zmarłym nad Tybrem 

Ciołku, Hadrian VI nadał bratu wielkiego 

mistrza, Janowi Albrechtowi 

Hohenzollernowi526. Za podszeptem 

stronników krzyżackich papież uwierzył, że 

powołanie Hohenzollerna doprowadzi do 

pokoju między Polską a Zakonem527. Król Zygmunt dowiedział się o tym z listy kardynała 

protektora, datowanego na 12 września 1522 roku528. Monarcha był bardzo niezadowolony z 

takiego obrotu spraw, gdyż miał już swego kandydata na biskupstwo płockie w osobie Rafała 

Leszczyńskiego. Za wszelką cenę starał się odzyskać władzę nominacji biskupów we własnym 

królestwie. Oskarżał papieża o niesprawiedliwość w wyborze obcokrajowca na biskupstwo w 

jego kraju, gdzie wyższe duchowieństwo wchodziło w skład senatu. Jagiellon zarzucał 

Hadrianowi VI pogwałcenie jego woli oraz groził, że zerwie rozmowy w sprawie wyprawy 

 
524 AT, t. VI, nr 128, s. 135; P. Kasza, op. cit., s. 64. 
525 AAV, ACM, vol. 18, f. 68v; zob. Analecta Romana, s. 83. 
526 VMP., t. 2, nr 429, s. 411; L. Kolankowski, Kandydatura Jana Albrechta Hohenzollerna na biskupstwo płockie 

(1522-1523), Lwów 1906, s. 1; Na konsystorzu 26 września 1522 roku na biskupstwo płockie promowany został 

Jan Albrecht Hohenzollern murgrabia Brandenburski. AAV, ACM, vol. 18, f. 90; zob. Analecta Romana, s. 84. 
527 AT, t. VI, nr 154, s. 154-155. 
528 AT, t. VI, nr 142, s.144-145. 

Rysunek 29 Jan Albrecht Hohenzollern brat wielkiego mistrza 
Albrechta i kandydat na biskupa płockiego  
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antytureckiej. Prosił przy tym kardynała protektora, aby wraz z innymi purpuratami przekonał 

papieża do zmiany zdania529.  

Stefan Brodarycz w listach z 1 i 15 stycznia 1523 roku informował Zygmunta o staraniach w 

sprawie biskupstwa płockiego530. Węgierski ambasador ściśle współpracował w tej kwestii z 

kardynałem protektorem de Grassisem. Wspólnie udali się do Hadriana VI, aby kolejny raz 

prosić o anulowanie nominacji Jana Albrechta. W czasie rozmowy biskup Rzymu twardo bronił 

swych prawa wyboru następcy biskupa, który zmarł na terenie jego jurysdykcji. Polski władca 

nie zgadzał się z decyzją Hadriana VI, powołując się na prawa międzynarodowe i 

eksterytorialne, a także immunitet dyplomatów twierdził, że nie miało to żadnego znaczeni 

gdzie zmarł jego przedstawiciel531. Zygmunt w liście do Brodarycza nie krył swego 

rozczarowania, co do decyzji papieża, lecz nieugięcie twierdził, że on również nie zmieni swego 

zdania.  

Papież zmienił swą decyzję w kwestii nominacji biskupa płockiego dopiero na wieść o 

zachętach do układów pokojowych z sułtanem, jaki czynił Zygmunt względem swego bratanka 

Ludwika II. Wkrótce po tym, Hadrian VI skłonił Jana Albrechta do rezygnacji z biskupstwa 

płockiego i nominował na biskupstwo płockie kardynała protektora Achilesa de Grassisa. O 

przełomie jaki udało się osiągnąć Brodarycz poinformował władcę listem z 10 czerwca 1523 

roku532. Ambasador przypisywał dużą część tegoż sukcesu zasługom kardynała protektora, a 

także zapewniał władcę, że sam zrobił wszystko dla pozytywnego załatwienia tej sprawy. 

Ostatecznie de Grassis zgodnie z wolą króla zrzekł się beneficjum i przekazał je Rafałowi 

Leszczyńskiemu, który potwierdzony na tej godności został ma konsystorzu 8 lipca 1523533. 

Papieskie breve konfirmacyjne zatwierdziło królewskiego kandydata na stolicy płockiej, lecz 

równocześnie w dokumencie tym Hadrian VI dotkliwie podniósł opłaty z annat dla polskich 

biskupstw534.  

Warto podkreślić, że jeszcze przed nominacją Leszczyńskiego, na konsystorzu 26 września 

1522 roku, wychodząc z własną inicjatywą i samemu referując tę sprawę Hadrian VI,  

zarezerwował pensję z diecezji płockiej w wysokości 1000 skudów dla kardynała Tommaso de 

 
529 AT, t. VI, nr 153, s. 153. 
530 AT, t. VI, nr 197, s. 219-220; AT, t. VI, nr 202, s. 225-226. 
531 AT, t. VI, nr 159, s. 159-160. List króla Zygmunta do Jana Łaskiego. 
532 AT, t. VI, nr 245, s. 286-288. 
533 AAV, ACM, vol. 18, f. 106v. Na konsystorzu 8 lipca 1523 Na biskupstwie płockim promowany został 

dotychczasowy biskup przemyski Rafał Leszczyński.  
534 L. Kolankowski, op. cit., s. 333. Taksa dla Płocka wzrosła z 2000 fl. do 6000 fl. Podwyżka objęła także inne 

polskie diecezje.  
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Vio (zw. od miejsca urodzenia Gaetano, Gaetano, Caetano lub od tytułu S. Sixti)535. Król 

Zygmunt nie godził się na to. W listach do kardynała protektora536 i Lorenzo Pucciego537 prosił, 

aby przekonali papieża do cofnięcia decyzji w tej sprawie. Mimo to, nie udało się tego uczynić 

i kardynał Gaetanus pobierał pensję.  

Nominacjai de Grassisa biskupem pomezańskim 

Osłabienie Zakonu król Zygmunt chciał wykorzysta do przejęcia wpływów w jednej z 

sąsiednich diecezji pruskich. Od lat biskupstwo pomezańskie znajdowało się w krzyżackich 

rękach, lecz w wyniku ostatniej wojny przejęte zostało przez polskie wojska.  Po śmierci 15 

maja 1521 roku biskupa pomezańskiego Hioba von Dobenecka538, król polski postulował, aby 

stolicę tą przyznać kardynałowi Achillesowi de Grassisowi. Wbrew postulatom wielkiego 

mistrza Albrechta i kapituły, którzy widzieli na tej stolicy Jerzego von Polentza (1519-1524), 

papież Leon X odmówił jego zatwierdzenia. Na konsystorzu 9 sierpnia 1521 roku papież 

Hadrian VI referował nominację kardynała protektora de Grassisa na biskupstwo pomezańskie 

przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych godności i beneficjów539. 

Nadanie przez króla Polski biskupstwa pomezańskiego protektorowi stanowiło czysto 

polityczną decyzję, gdyż władca nie chciał dopuścić, by powróciło ono we władanie 

krzyżackie. Zygmunt wcześniej obiecywał de Grassiemu nagrodę za służbę, a taka forma 

wynagrodzenia stanowiła powszechną praktykę wśród władców europejskich. Mimo to, 

dochody z tej diecezji nie były zbyt wysokie540. Zgodnie ze stawką wynosiły dwa tysiące 

florenów, natomiast zwyczajowa taksa opłacana przy obejmowaniu diecezji wynosiła 1500 

florenów541. 

Sprzyjający krzyżakom Hadrian VI zabronił kardynałowi de Grassisowi objęcia pruskiego 

biskupstwa. Również miejscowa kapituła sprzeciwiała się tej decyzji i 10 września 1523 obrała 

zarządcą swego kandydata w osobie Erharda von Queissa542. Król Zygmunt starał się temu 

 
535 AAV, ACM, vol. 18, f. 90; Analecta Romana, s. 84. Just Ludwik Decjusz w liście z 24 listopada 1522 roku 

informuje Jana Dantyszka o podziale beneficjów po Ciołku: Episcopus Plocensis in urbe 9 Septembris mortuus. 

Eum episcopatum pontifex Gaietano cardinali contulit, hic ad mille ducatorum pensionem Joanni Alberto 

marchioni cessit, cui pontifex sic providit. A. Brzozowska, op. cit., s. 192n; E. Stöve, de Vio, Tommaso 

(Tommaso Gaetano, Caetano), Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 39 (1991); 

https://www.treccani.it/enciclopedia/tommaso-de-vio_(Dizionario-Biografico)/, (dostęp: 20.10.2020).    
536 J. Smołucha, Działalność…, s. 162.  
537 AGAD, LL 5, k. 263-263v. 
538 HC, t. II, s. 218; t. III, s. 277. 
539 Analecta Romana, s. 83; J. Smołucha, Działalność…, .s 159. 
540 J. Wiśniewski, Elekcje biskupów pomezańskich w średniowieczu, „Studia Warmińskie”, nr 38, 2001, s. 114. 
541 AAV, ACM, vol. 18, f.  
542 J. Wiśniewski, op. cit., s. 108. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/tommaso-de-vio_(Dizionario-Biografico)/
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zaradzić. W liście z 26 października 1523 roku zalecał protektorowi, aby nominował biskupa 

chełmińskiego administratorem w swojej diecezji, co pozwoliłoby utrzymać tam polskie 

wpływy543. Wiadomość prawdopodobnie nie dotarła już do rąk kardynała de Grassisa, gdyż ten 

zmarł 22 listopada 1523 roku.  

Bulla „Romanus Pontifex” – prawo alternatywy sześciu miesięcy 

Kluczową sprawą dla kwestii beneficjalnych w Polsce było wydanie przez Leona X 1 lipca 

1519 roku bulli „Romanus Pontifex“, która zapewniała polskiemu episkopatowi prawo tzw. 

alternativum sex mensium. Pozwalało ono biskupom na swobodne dysponowanie beneficjami 

kapłańskimi, które zawakowały w miesiącach parzystych, a pozostałe sześć miesięcy 

pozostawało w gestii papieża. Wyłączone z tego przywileju zostały tzw. ekspektatywy 

papieskie oraz rezerwacja z prawa ogólnego, która zapewniała ojcu świętemu nominacje 

beneficjów po zmarłym w kurii rzymskiej544.  

Warto zauważyć, że ostrze papieskiej bulli wymierzone było w działalność rzymskich 

kortezanów, którzy bez wiedzy i zgody władcy oraz episkopatu, czy kapituł, na najróżniejsze 

sposoby wyjednywali sobie w Rzymie prawa do beneficjów kapłańskich w kraju. Głównym 

celem bulli miała być zwiększona kontrola monarchy i hierarchii nad beneficjami. Z drugiej 

strony rozpoczęły się zabiegi o uzyskanie prawa prezenty na beneficja niższe. 

Już wcześniej, dokumentem z 23 stycznia 1519 roku król Zygmunt otrzymał od papieża prawo 

patronatu i prezenty na kantorię gnieźnieńska i prepozytury wiślicką, krakowską i warmińską. 

Tego samego dnia, a także dwoma kolejnymi bullami z  13 i 16 maja 1519 roku  Leon X nadał 

królowej Bonie przywilej obsadzenia swymi kandydatami, aż piętnastu beneficjów: po trzy w 

głównych kościołach katedralnych: Gnieźnie, Krakowie i Poznaniu oraz po dwa we 

Włocławku, Płocku i na Warmii.  Jak dowodzi Władysław Pociecha inicjatywa uregulowania 

w ten sposób spraw beneficjalnych wyszła z inicjatywy królowej Bony, która w ten sposób 

chciała wynagradzać ludzi zasłużonych dla królestwa, a także zachęcać ich do gorliwszej 

służby545. Z całą pewnością Włoszka uzyskała dzięki temu ogromne wpływy na polski Kościół. 

 

 
543 MNK, BCz, TN, mikr. 6493, t. 35, nr 154; L. Kolankowski, Sprawy… s. 339; Z. Wojciechowski, op. cit., s. 

203; J. Smołucha, Działalność…, s. 162. 
544 M. Osuchowska, Pierwsze polskie konkordaty (do czasów rozbiorów), „Studia Politologiczna”, vol. 23, s. 149-

153.  
545 W. Pociecha, Królowa Bona (1494-1557). Czasy i ludzie odrodzenia, t. II, Poznań 1949, s. 382-383. 
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Kanonizacja św. Kazimierza Jagiellończyka oraz Jacka Odrowąża  

Drugi spośród szóstki synów króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, 

Kazimierz Jagiellończyk zmarł w Grodnie w opinii świętości 4 marca 1484 roku. Za życia 

młody królewicz, który przez swego ojca przeznaczony był do władzy w Czechach i na 

Węgrzech, a także pomagał mu w rządach w Koronie. Uosabiał on ideał świętego władcy, 

odznaczającego się mądrością i sprawiedliwością. Pochowano został w katedrze wileńskiej, a 

jego grób stał się miejscem kultu. Rozpoczęto więc starania o wyniesienie na ołtarze 

królewicza. Sprzyjały temu okoliczności polityczne, gdyż Litwa jak dotąd nie miała jeszcze 

swojego patrona, a także były one zgodne z ambicjami Jagiellonów, święty z rodu dodałby 

splendoru dynastii.  

W oracji obediencyjnej z 1501 roku Erazm Ciołek wspomniał kult królewicza Kazimierza jaki 

miał miejsce w Wilnie. Natomiast, mowę zakończyło oświadczenie, będące zapowiedzą 

przyszłego procesu kanonizacyjnego, że cuda zdziałane za wstawiennictwem młodego 

Jagiellona, zostaną zebrane i przedstawione Stolicy Apostolskiej”546. Jakby potwierdzając 

słuszność starań papież Aleksander VI bullę odpustową dla kaplicy, w której spoczywało jego 

ciało.  

Kolejne kroki w sprawie podjęte zostały przez posła króla Zygmunta. Jednak ma fali 

entuzjazmu jaki w stosunku do królestwa polskiego wypełnił Stolicę Apostolską po 

zwycięstwie nad Orszą (8 września 1514).  Między innymi w tej sprawie posłował do Rzymu 

Wawrzyniec Międzyleski oraz biskup wileński Wojciech Radziwiłł. Polskie poselstwo wraz z 

prymasem Łaskim oraz wiceprotektorem Pietro Accoltim, 30 września 1514 roku, udało się na 

prywatną audiencje do Leona X. Na spotkaniu przedstawiono papieżowi prośbę króla Polski o 

wszczęcie kanonizacji Kazimierza Jagiellończyka. Biskup Rzymu zgodził się na rozpoczęcie 

procesu, lecz najpierw zlecił Międzyleskiemu przygotowanie wstępnej dokumentacji. 

Tymczasem prymas Łaski chcąc nagłośnić sprawię, 20 października 1514 roku wystosował 

petycję do ojców soborowych. Prosił ich o wsparcie starań o kanonizację nie tylko św. 

Kazimierza, ale również szeregu innych polskich kandydatów na ołtarze: księżnej Kingi, Jana 

Kantego, Jacka Odrowąża oraz Szymona z Lipnicy. 

Jak donosił adwokat konsystorialny Paweł Planca, który od czasów króla Kazimierza 

Jagiellończyka zajmował się sprawami polskimi w Kurii, należało skupić się w pierwszej 

 
546 VMP, t. II, s. 279. Zob. H.D. Wojtyska, Początki kultu i procesu kanonizacyjnego św. Kazimierza, „Analecta 

Cracoviensia”, XVI, 1984, s. 201-202. 
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kolejności na staraniach o wszczęcie procesu 

kanonizacyjnego młodego Jagiellona. W liście 

z 15 stycznia 1515 roku wyjaśniał królowi, że 

wymagało to cierpliwości, lecz nie należy 

tracić nadziei i nieustannie próbować. 

Obiecywał też, że zajmie się tą sprawą i 

doprowadzi ją do szczęśliwego końca547. 

Zgodnie z procedurą kanoniczną, nie 

zareagowano na pierwszą prośbę i zachęcano 

do składania kolejnych.548 Polski władca 

zastosował się do porad adwokata 

konsystorialnego i nie ustawał w staraniach. 

Niespełna rok po pierwszej próbie, 13 

września 1515 roku wysłano dwa listy, do 

papieża Leona X i protektora de Grassia. 

Władca przypominał biskupowi Rzymu o 

sprawie swego brata Kazimierza i prosił o 

zgodę na wszczęcie procesu kanonizacyjnego. 

Zgodnie z zaleceniem władcy kardynał protektor miał zdecydowanie poprzeć jego starania u 

Leona X, lecz także tym razem królewska petycja została bez odpowiedzi549.  

Trzecia prośba Zygmunta w tej sprawie datuje się na wiosnę 1517 roku. Polski władca wysłał  

10 maja kolejną już suplikę w sprawie wszczęcia procesu kanonizacyjnego. Starał się 

przekonać Leona X, przypominając mu, o nieskazitelności życia młodego królewicza, czci jaką 

był otaczany oraz cudach, które za jego pośrednictwem uczyniono. Podkreślał, że już po raz 

trzeci prosił o to Leona X oraz naciskał na niego biskup wileński Wojciech Radziwiłł, 

miejscowa kapituła oraz lud550. Osobną wiadomość król Zygmunt skierował, tym razem nie do 

kardynała protektora, lecz do całego Kolegium Kardynałów. Na konsystorzu 4 listopada 1517 

roku kardynała Alessandro Farnese (senior) odczytał wiadomość od króla Polski, w którym 

władca prosił, aby Święte Kolegium wsparło u papieża jego prośbę o zaliczenie jego brata 

Kazimierza w poczet świętych. Na tym samym konsystorzu, po omówieniu spraw tureckich, 

 
547 AT, t. III, nr 440, s. 323 
548 H.D. Wojtyska, Początki kultu…, s. 206. 
549 Ibidem, s. 205-207. 
550 VMP, t. II. s. 367. 

Rysunek 30 Zachariasz Ferreri piszący żywot św. Kazimierza, 
grafika z „Żywot błogosławionego Kazimierza wyznawcy”, 
1521 
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którymi zajmował się przybyły z Polski Wawrzyniec Międzyleski, papież polecił powołać 

komisję in partibus w celu zbadania życia i obyczajów błogosławionego Kazimierza551. 

Postanowiono oddelegować do tego zadania dwóch polskich biskupów, którzy zebraliby 

informacje i sporządzili proces ze świadectwami, a następnie jego akta przesłali do Stolicy 

Apostolskiej.  Zadanie to zostało powierzone dwóm największym wrogom – arcybiskupowi 

Janowi Łaskiemu i biskupowi przemyskiemu Piotrowi Tomickiemu. W ten sposób trzyletnie 

starania o oficjalne rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego zostały zakończone.  

Prawdopodobnie proces informacyjny w kraju został przeprowadzony niestarannie i 

pośpiesznie, a dokumentacja wysłana do Rzymu jeszcze w 1518 roku. Mimo to, papież 

zdecydował wysłać do Polski swego posła Zachariasza Ferreri, który oprócz zadania 

pogodzenia króla Polski i wielkiego księcia Moskiewskiego, miał zebrać informację o życiu i 

cnotach Kazimierza oraz napisać jego żywot, zgodnie z wymogami. Owocem jego pracy był 

dzieło Vita Beati Casimiri Confessoris ex Serenissimis Poloniae Regibus et Magnis Lithuaniae 

Ducibus clarissimi, wydanym w Krakowie latem 1521. Warto dodać, że Zachariasz Ferreri w 

dowód zasług otrzymał od króla Polski, podobnie jak wcześniej kardynał Achille de Grassis, 

przywilej używania połowy polskiego orła w swym herbie552. Misja Ferreriego była pełnym 

sukcesem i wydawało się, że nic już nie przeszkodzi w kanonizacji Kazimierza, lecz śmierć 

Leona X pogrzebała te nadzieje. Niektórzy badacze uznają za Święcickim, że medycejski 

papież dokonał aktu wyniesienia na ołtarze i przekazał go Erazmowi Ciołkowi, który nie długo 

po tym zmarł, lecz dzisiaj odchodzi się od tej teorii553. Na tym zakończyły się polskie starania 

o zaliczenie w poczet świętych jagiellońskiego królewicza w XVI wieku.  

*** 

Święty Jacek Odrowąż był pierwszym Polakiem, który wstąpił do nowo utworzonego zakonu 

św. Dominika oraz założycielem pierwszych dominikańskich klasztorów na ziemiach Polskich 

(Wrocławiu, Kamieniu, Krakowie, Gdańsku). Zgodnie z regułą zakonu prowadził działalność 

misyjną, ewangelizując ludność słowiańską Karyntii, Moraw, Czech, Polski, Rusi i Prus, przez 

co nazywany był później „Apostołem Słowian”. Zmarł 15 sierpnia 1257 roku w Krakowie w 

opinii świętości, a wkrótce po jego pogrzebie wierni zaczęli pielgrzymować do jego grobu. 

Niespełna sześć lat po śmierci w Krakowie zaczęto zbierać informacje na temat życia 

dominikanina oraz łaskach, jakie za jego pośrednictwem wyjednywali sobie wierni. Karkowscy 

 
551 AAV, ACM, vol. 18, f. 19; zob. Analecta Romana, s. 81. Zob. H.D. Wojtyska, Początki kultu…, s. 209-210.  
552 AGAD, Metryka Koronna, rkps 37 k. 203v 
553 H.D. Wojtyska, Początki kultu…, s. 221-222. 
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dominikanie zapisywali wszystko w tzw. Liber miraculorum, która miała posłużyć później na 

potrzeby kanonizacji554. Mimo starań polskich dominikanów zabiegających różnymi kanałami 

u papieży o wszczęcie procesu kanonizacyjnego, nie udało się tego dokonać.   

Na początku XVI wieku dominikanin i spowiednik króla Zygmunta Jędrzej z Parczewa zetknął 

się w 1518 roku na kapitule generalnej z generałem zakonu, kardynałem Tommaso de Vio. 

Purpurat pochwalił i pobłogosławił dążenia polskich dominikanów do kanonizacji. Tym 

bardziej, że w tym samym czasie król Zygmunt za pośrednictwem Jana Łaskiego uzyskał od 

Leona X zgodę na rozpoczęcie w kraju procesu informacyjnego swego brata Kazimierza. 

Równocześnie w Rzymie trwały postępowania w sprawie wyniesienia dwóch innych 

kandydatów na ołtarze, biskup Miśni św. Bennona oraz dominikanina biskupa Florencji św. 

Antonina555.  

Dzięki poradom i wsparciu kardynała de Vio rozpoczęto w Polsce działania w kierunku 

rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego św. Jacka. Pierwszym krokiem był uzyskanie listu 

postulacyjnego króla Zygmunta do Leona X. W wiadomości datowanej na 31 marca 1518 roku 

monarcha przedstawił papieżowi osobę Jacka Odrowąża z prośbą o przeprowadzenie badań nad 

życiem tego świętobliwego męża. List wsparty został przez prymasa Jana Łaskiego oraz innych 

biskupów i dostojników królestwa, a w załączniku dodano do niego dzieło Lenarda Alberti: De 

viris illustribus. Książka ta wydana w Bolonii w 1517 roku, zawiera żywot św. Jacka.  

Kardynał protektor Achille de Grassis osobiście przedłożył Leonowi X list królewski oraz 

dzieło Albertiego, a także przedstawił papieżowi sylwetkę Jacka Odrowąża. Purpurat opisał 

papieżowi kult jakim otaczany był grób dominikanina w Krakowie, a także prosił o jak 

najszybsze wszczęcie procesu beatyfikacyjnego. Prośba królewska została pozytywnie 

rozpatrzona przez Leona X. Już 28 lipca 1518 roku biskup Rzymu podpisał breve 

rozpoczynające proces informacyjny św. Jacka, nad którym czuwać miało dwóch komisarzy 

wskazanych przez króla: biskup krakowski Adam Konarski oraz ordynariusz przemyski Piotr 

Tomicki. Ich zadaniem był przeprowadzenie badania dotyczącego życia, świętości i cudów św. 

Jacka za życia i po śmierci, po czy zebranie materiału, autoryzowanie go pieczęciami i 

przesłanie do Kurii. Niespodziewanie jednak obu komisarzy wskazanych przez Zygmunta 

odmówiło podjęcia się tego zadnia. Według Obertyńskiego powodem tej decyzji była 

 
554 J. Woroniecki, Święty Jacek Odrowąż i sprowadzenie Zakonu Kaznodziejskiego do Polski, Kraków-Katowice 

2007, s. 234. 
555 Z. Obertyński, Dzieje kanonizacji św. Jacka, „Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny”, 4/1-4, 

1961, s. 92. 
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prawdopodobnie niechęć obu biskupów skonfliktowanych z Łaskim do podjęcia się inicjatywy 

firmowanej przez prymasa556.  

Zawiedziony postawą biskupów król Zygmunt wybrał nowych kandydatów, którymi zostali 

sufragan krakowski Giovanni Amicinus oraz kanonista i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Jakub Arciszewski. Listem 20 września 1518 roku monarcha ponownie zwrócił się do papieża 

z prośbą o zaakceptowanie nowych komisarzy. Nieoczekiwanie jednak na odpowiedz papieską 

przyszło czekać, aż trzy lata. Dopiero 28 sierpnia 1521 roku po interwencji Erazma Ciołka 

udało się uzyskać pozytywną decyzję Leona X, który zatwierdził nowych komisarzy 

apostolskich.  

Rozporządzenie papieskie zostało uroczyście ogłoszone 17 stycznia 1522 roku w Krakowie, od 

tego czasu rozpoczęły się prace polegające na przesłuchiwaniu świadków oraz zapisywaniu 

cudów św. Jacka. Przerwała ją wiadomość o śmierci 1 grudnia 1521 roku papieża Leona X, 

gdyż komisarze myśleli, że stracili swe pełnomocnictwa. Opisali swe wątpliwości w liście do 

protektora. W odpowiedzi de Grassis uspokoił ich pisząc, że zmiana ojca świętego nie 

wpływała na ważność ich nominacji komisarskich. Kardynał przesłał też Zygmuntowi 

zestawienie przepisów w tej sprawie od czasów Aleksandra VI, aż do Hadriana VI557. Była to 

ostatnia interwencja kardynała protektora w sprawie procesu kanonizacyjnego św. Jacka.   

*** 

Trzy dni po zakończeniu konklawe, które wybrało Klemensa VII z pewnością wyczerpany 

niemal dwumiesięcznym odseparowaniem od świata, 22 listopada 1523 roku, w wieku 60 lat 

zmarł Achilles de Grassis. Protektor Polski pochowany został w swoim kościele tytularnym 

Santa Maria in Trastevere, gdzie położono mu piękny nagrobek z inskrypcją558.  

 

Podsumowanie i ocena działalności Achillesa de Grassisa jako kardynała protektora Polski  

Współpraca polskiej dyplomacji z Achillesem de Grassisem datuje się od jego pobytu w 

Krakowie w 1510 roku. Wówczas biskupa Citta di Castello spotkał się z królem Zygmuntem 

Starym, który przekonał go, aby opowiedział się po stornie Jagiellonów w konflikcie z 

Zakonem. Po powrocie do Rzymu bolończyk został kreowany kardynałem i na prośbę króla 

 
556 Ibidem, s. 93-94. 
557 Ibidem, s. 100.  
558 G. Fantuzzi, Notizie degli Scrittori Bolognesi, vol 4, Aquino 1784, s. 230-238. 
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zajął się sprawami królestwa wraz z Pietro Isvalesem. Po jego śmierci w 1511 roku de Grassi 

został pełnoprawnym protektorem. 

Wybór kardynała de Grassisa na obrońcę polskich spraw w Rzymie stanowił naturalną decyzją 

króla Zygmunta. Był on wręcz idealnym kandydatem na protektora. Polski władca miał okazję 

poznać go osobiście, był to obok Isvaliesa jedyny taki przypadek w historii polskiego 

protektoratu w XVI wieku, a także był przekonany o jego szczerym wsparciu dla Polskiej 

sprawy w konflikcie z wielkim mistrzem. Do tego kardynał posiadał wysoką pozycja przy 

papieżu Juliuszu II, którego mistrzem ceremonii był rodzony brat protektora Parys de Grassis. 

Dwunastoletnia działalności protektora na rzecz królestwa polskiego za pontyfikatu Juliusza II, 

Leona X oraz Hadriana VI koncentrowała się głównie na sprawach politycznych. Król Zygmunt 

w czasie soboru laterańskiego V budował wokół Achillesa de Grassia polskie stronnictwo w 

Rzymie, które miało za zadanie stawić czoło poplecznikom wielkiego mistrza i przekonać 

papieża, aby zaakceptował rozporządzenia pokoju toruńskiego. Mimo szerokiej zakrojonej 

akcji i uzyskaniu wsparcia szeregu wpływowych kardynałów sprawa nie została rozstrzygnięta. 

Ku niezadowoleniu polskiego władcy w czasie nasilenia się konfliktu z krzyżakami protektor 

opuścił Wieczne Miasto udając się z misją papieską do Bolonii. De Grassis świadomy, że nie 

będzie mógł wypełniać obowiązków protektora wyznaczył zastępcą swego przyjaciela 

kardynała Pietro Accoltisa.  

Pierwszemu wiceprotektorowi Polski, choć nie zaniedbywał on swych obowiązków względem 

królestwa, dzielnie przeciwdziałając z Janem Łaskim krzyżackim próbom wyniesienia sporu z 

Polską na forum soboru, to brakowało mu doświadczenia dyplomatycznego. Kardynał de 

Grassi powrócił do Rzymu dopiero na wieść o wspaniałym zwycięstwie króla Zygmunta pod 

Orszą. Leon X przez protektora starał się przekonać władcę, aby zgodził się objąć przywództwo 

generalnej wyprawy przeciwko Turcji. Wobec długiej absencji protektora polski monarcha oraz 

jego podkanclerz Piotr Tomicki, coraz częściej zwracali się w sprawach beneficjalnych do 

bliskiego współpracownika Medyceuszy, kardynała Lorenzo Pucciego. Purpurat ten od soboru 

laterańskiego V, stał się drugim po de Grassisie obrońcom polskich spraw, choć oficjalnie nie 

posiadał tytułu protektora, ani współprotektora.  

 

Po oddaleniu z Rzymu sporu z wielkim mistrzem król Zygmunt podjął działania militarne 

względem zakonu, co ostatecznie doprowadziło do wojny z zakonem. Zadaniem polskiej 

dyplomacji, a w tym i protektora de Grassisa, było usprawiedliwienie przed papieżem działań 

polskiego władcy. Leon X nie poprzestał w staraniach organizacji krucjaty przeciwko Turcji, a 
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także pomocy dla królestwa Węgier. Protektor został powołany do specjalnej komisji w sprawie 

wyprawy tureckiej zorganizowanej przez Leona X w 1517 roku. Ostatecznie zgodnie z 

interesem króla Zygmunta, który posiadał rozejm z sułtanem, udało się odwieść papieża od idei 

krucjaty. Po objęciu tronu piotrowego przez Hadriana VI nastąpił wyraźny kryzys w relacjach 

Polski ze Stolicą Apostolską. Holenderski papież starał się za wszelką cenę wciągnąć 

Jagiellonów do swych planów krucjaty antytureckiej oraz cofnął wiele przywilejów dla 

królestwa nadanych przez Leona X. Mimo protestów kardynała protektora wnoszonych do 

Hadriana VI za życia de Grassisa nie udało się odwrócić niepomyślnych decyzji.  

Wśród najważniejszych spraw beneficjalnych i kościelno-religijnych, które były udziałem 

protektora de Grassisa były starania o odwołanie prowizji dla biskupa płockiego po śmierci 

Erazma Ciołka w Rzymie. Ostatecznie papież zmienił swą decyzję na wieść o zachętach do 

układów pokojowych z sułtanem. Hadrian VI skłonił Jana Albrechta do rezygnacji z biskupstwa 

płockiego i nominował na biskupstwo płockie kardynała protektora Achilesa de Grassisa. 

Ostatecznie protektor zgodnie z wolą króla zrzekł się beneficjum i przekazał je Rafałowi 

Leszczyńskiemu. Warto podkreślić również rolę kardynała de Grassisa w planach króla 

Zygmunta rozszerzenia swych wpływów w Prusach. Polski władca wbrew woli miejscowej 

kapituły nadał mu godność biskupa pomezańskiego. Mimo to, Hadrian VI zabronił 

protektorowi objęcia pruskiego biskupstwa. W sprawach religijnych protektor odznaczył się 

dużym zaangażowaniem w rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego polskich świętych Jacka i 

Kazimierza. 
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ROZDZIAŁ IV LORENZO PUCCI (1523-1534), część I 

Czwarty rozdział ze względu na dramatyczne wydarzenia związane ze złupieniem Rzymu 

(Sacco di Roma) podzielony został na trzy podrozdziały. Pierwszy, zaczyna się od 

przedstawienia młodości i początków kariery duchownej Lorenzo Pucciego oraz 

najwcześniejszego okresu jego działalność u boku Achilessa de Grassisa w interesach króla 

Polski. Następnie omówione zostały okoliczności powołania go na urząd protektora, by przejść 

do analizy jego działalności w latach 1523-1526. W tym czasie główne problemy polityki 

polskiej w Stolicy Apostolskiej oscylowały wokół sprawy sekularyzacji Zakonu w Prusach oraz 

śmierci Ludwika II Jagiellończyka pod Mohaczem. Wówczas polska dyplomacja rozwinęła w 

Rzymie akcje propagandową mającą na celu usprawiedliwienie w Stolicy Apostolskiej 

postępowania Zygmunta Starego. Lorenzo Pucci wspierał również zabiegi o odzyskanie spadku 

po Izabeli Aragońskiej. Znacznie więcej miejsca zaczynały zajmować kwestie kościelno-

religijne, a także beneficjalne. Dużo energii kosztowały protektora zabiegi o przywrócenie 

Polsce przywilejów kościelnych przyznanych przez Leona X, które anulował Hadrian VI. 

Pozostałe kwestię dotyczyły wsparcia króla Zygmunta dla arcybiskupstwa ryskiego oraz próby 

przejęcia jurysdykcji w diecezji pomezańskiej. Na koniec omówione zostały starania Polski o 

rozszerzenie tegoż przywileju, a także udział protektora w rywalizacji o beneficja kapłańskie 

wśród polskich biskupów. 

1. Działalność Lorenzo Pucciego jako protektora Polski w latach 1523-1527 

Pochodzenie i kariera duchowna Lorenzo Pucciego  

Rodzina Puccich był to stary florencki ród szlachecki, który swoją wysoką pozycję zbudował 

na bliskich relacjach z familią Medicich. Lorenzo Pucci urodzony 10 sierpnia 1458 roku był 

synem Antonia, zaufanego doradcy i stronnika Lorenzo „il Magnifico”, który przez lata pełnił 

wiele ważnych funkcji politycznych we Florencji oraz jego pierwszej żony Maddaleny di Betto 

di Giuliano Gini559. 

Lorenzo jako najmłodszy syn spośród siedmiorga potomstwa (wg starszeństwa: Lucrezia, 

Giovanni, Selvaggia, Puccio, Alessandro, Oretta) Antonia i Maddaleny od początku 

przeznaczony był do kariery kościelnej. Po odbyciu studiów na Uniwersytecie w Pizie w latach 

1474-1475, które uwieńczył tytułem doktora obojga praw, otrzymał pierwsze prebendy 

kościelne. Od 1479 roku posiadał beneficja w diecezji Arezzo, wkrótce został kanonikiem i 

 
559 V. Arrigji, Pucci Lorenzo, DBI, Vol. 85 (2016), http://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-

pucci_%28Dizionario-Biografico%29/, (dostęp: 22.09.2020).  

http://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-pucci_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-pucci_%28Dizionario-Biografico%29/
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dziekanem katedry Florenckiej oraz 

kanonikiem bazyliki San Lorenzo. 

Ukończywszy studnia Pucci 

przeniósł się do Rzymu, gdzie 

dzięki koneksjom z potężnymi 

rodami Medicich oraz Farnese560 

został audytorem Kamery 

Apostolskiej oraz rozpoczął 

gromadzenie urzędów administracji 

papieskiej.  

Oprócz działalność kościelnej Pucci 

służył także jako dyplomata 

Republiki Florenckiej. W 1486 

Lorenzo Medici wysłał go jako 

swego nieoficjalnego przedstawiciela do Neapolu, żeby nadzorował rozmowy pokojowe 

między skonfliktowanymi ze sobą papieżem Innocentym VIII oraz królem Neapolu Ferrantem 

d’Aragona. Podobną rolę Pucci odgrywał w 1494 roku, gdy był mediatorem w rozmowach 

między Aleksandrem VI, a Pierem de’ Medici, w sprawie sojusz obronnego przeciwko inwazji 

na Italię króla Francji Karola VIII. Po upadku rządów medycejskich we Florencji Lorenzo Pucci 

brał udział w tajnych naradach dotyczących przywrócenia Medyceuszy do władzy. 

Za pontyfikatu Juliusza II kariera Lorenza nabrała tempa. W 1509 roku otrzymał pierwsze 

wyższe beneficjum kościelne. Został koadiutorem biskupstwa w Pistoi, a w pełni diecezje tę 

objął w dziewięć lat później. Równocześnie Pucci zaczął zdobywać pierwsze urzędy w kurii. 

W 1511 roku Pucci uzyskał godność datariusza apostolskiego, który sprawował pieczę nad 

udzielaniem papieskich dyspens, indultów, przywilejów oraz niektórych beneficjów, a także 

nadzorował wydawanie dokumentów, które potwierdzały nadania Stolicy Apostolskiej. Dzięki 

temu stanowisku Pucci w krótkim czasie stał się jednym z najbardziej wpływowych ludzi w 

Kurii. 

Bardzo ważną role odegrał Lorenzo w czasie konfliktu Juliusza II z Francją oraz soboru w Pizie 

w latach 1511-12, który pod egidą Ludwika XII starał się podważyć legalność rządów papieża. 

 
560 Brat Lorenza, Puccio Pucci (1453-1494) ożenił się w 1483 roku z Girolamą Farnese, siostrą Giulii („Giulia la 

bella”), faworyty i kochanki kardynała Rodrigo Borgii (późniejszego papieża Aleksandra VI) oraz siostry 

kardynała Alessandro Farnese (późniejszego papieża Pawła III).  

Rysunek 31 Herb Puccich nad wejściem do rodzinnego pałacu we Florencji  
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Dzięki jego mediacjom Florencja porzuciła sojusz z Francją i przyłączyła się do Świętej Ligi, 

a nad Arnem po dwunastu latach wygnania przywrócona została władza Medyceuszy. Pucci z 

całego serca nakłaniał swych patronów do zacieśnienia sojuszu z Państwem Kościelnym. 

Sojusz ten stał się faktem 9 marca 1513 roku, gdy kardynałowie zgromadzeni na konklawe po 

śmierci Juliusza II wybrali Giovanniego di Lorenzo de Medici na jego następcę. Swą 

wdzięczność dla Pucciego, nowy papież okazał na konsystorzu 23 września 1513 roku, gdy 

Lorenzo jako pierwszy z nominatów Leona X otrzymał kapelusz kardynalski z tytułem Satni 

Quattro Coronati. Wraz z wyniesieniem Florentczyk stał się jednym z najbardziej wpływowych 

ludzi w Stolicy Apostolskiej. W swych dziennikach wenecjanin Mario Sanudo zaliczał 

Pucciego wraz z Giulio de Medicim i Bibbieną do grona kardynałów „pałacowych” (paltino), 

czyli najbliższych przyjaciół Leona X561. Florencki purpurat był również doradcą finansowym 

papieża, który znany z wystawnego trybu życia i hojnego mecenatu artystycznego cierpiał na 

ciągły brak pieniędzy. Pucci starał się różnymi sposobami zapełnić papieski skarbiec, przez 

tworzenie nowych urzędów, zakonów (z jego inicjatywy powstał zakon Cavalieri di S. Pietro), 

a nieraz samemu pożyczając pieniądze biskupowi Rzymu562. Oprócz władzy, Pucci zdobył 

również najbardziej dochodowe beneficja i urzędy. Od 1515 roku był nadzorcą Datarii 

Apostolskiej, a w 1520 roku został mianowany Wielkim Penitencjarzem, to znaczy 

kierownikiem jednego z głównych trybunałów papieskich, który zajmował się udzielaniem 

łask, dyspens duchowych oraz odpustów. Urząd wielkiego penitencjarza, będący najwyższą 

 
561 L. Pastor, op. cit., t. 8, s. 113. 
562 Ibidem, s. 92-96.  

Rysunek 32 Lorenzo Pucci wśród pierwszych kardynałów kreowanych przez Leona X – fresk G. Vasariego z Palazzo Vecchio 
we Florencji 
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godnością w Stolicy Apostolskiej po papieżu i wicekanclerzu, zwyczajowo przyznawany był 

papieskim nepotom. Wszystkie skumulowane przez Lorenzo Pucciego tytuły i godności 

przynosiły mu olbrzymie dochody563. Warto wspomnieć, że Lorenzo Pucci piastował urząd 

protektora Portugalii, Danii oraz arcyksięcia Ferdynanda i jego dziedzictwa, to znaczy Czech, 

Węgier oraz prowincji austriackich564.  

Od przełomu 1514 i 1515 roku datuje się współpraca Lorenzo Pucciego z polskim władcą i jego 

dworem. Kardynałem protektorem niezmiennie pozostawał Achille de Grassi, on odgrywał 

główną rolę jako reprezentant polskich spraw w Kurii oraz najważniejszy współpracownik i 

doradca króla Zygmunta w Rzymie. Lorenzo Pucci początkowo nie był angażowany przez 

monarchę przy najważniejszych politycznych interesach Polski: sporze z Krzyżakami, 

pozyskaniu funduszów na walkę z Turcją i Tatarami, drażliwej kwestii wyboru biskupa 

warmińskiego, czy próby kanonizacji brata króla Zygmunta Kazimierza Jagiellończyka, które 

prowadził de Grassi. Natomiast o niektórych kwestiach politycznych król Zygmunt jedynie 

informował Pucciego.  

Wydaje się, że okazją dla króla Zygmunta do podjęcia współpracy z Florentczykiem były 

niepowodzenia Achillesa de Grassisa w sprawie wydania bulli konfirmacyjnej Piotra 

Tomickiego oraz fiasko sprawy krzyżackiej na Soborze Laterańskim. Nie znamy dokładnych 

okoliczności jego pozyskania. Prawdopodobnie stało się to za sprawą prymasa Jana Łaskiego, 

który zgodnie z poleceniem króla zdobył dla współpracy z Polską florenckiego kardynała. 

Mimo to, już po pierwszym okresie działalności widać, że Pucci nawiązał kontakt i sprzyjał 

Piotrowi Tomickiemu, który przy każdym swoim awansie zwracał się do niego bezpośrednio. 

Wydaje się, że od samego początku podkanclerzy starał się wkraść się w łaski kardynała. 

Tomicki doskonale zdawał sobie sprawę, że w rękach protektora, w dużej mierze, leżały losy 

jego awansów w hierarchii kościelnej oraz kwestie uposażenia. Właśnie finanse biskupa 

przemyskiego,  były jedną z pierwszych spraw podjętych przez Pucciego. W 1516 roku król 

Zygmunt za namową Tomickiego zwrócił się do kardynała Pucciego z prośbą o włączenie do 

dóbr diecezji przemyskiej prepozytury miechowskiej oraz kościoła św. Michała na zamku 

krakowskim565. Za pewne dzięki poświęceniu florenckiego kardynała udało się załatwić tę 

 
563 V. Arrigji, Pucci Lorenzo, DBI, vol. 85 (2016), http://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-

pucci_%28Dizionario-Biografico%29/, (dostęp: 22.03.2021) 
564 P. Tusor, I cardinali della corona ed i protettori del regno d’Ungheria (o degli stati asburgici) tra Quattro e 

Seicento, Gli “angeli custodi” delle monarchie: I cardinali protettori delle nazioni. a cura di Matteo Sanfilippo, 

Péter Tusor, Viterbo: Sette Citta 2018, s. 259-260. 
565 AGAD, LL 5, k. 5v-6.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-pucci_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-pucci_%28Dizionario-Biografico%29/
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sprawę pomyślnie566. Ponownie Piotr Tomicki zwracił się o do Pucciego, gdy król Zygmunt 

nominował go na biskupstwo poznańskie po śmierci Jana Lubrańskiego w 1520 roku567. Jak 

już wspomniano, dobre stosunki obu duchownych przynosiły im obopólne korzyści. 

Tomickiemu znajomość z protektorem w pewnym sensie ułatwiała zdobywanie kolejnych 

szczebli w karierze duchownego, a także pozyskiwanie ulg finansowych oraz beneficjów dla 

swych stronników w kraju. Pucci natomiast zyskiwał zaufanego człowieka na polskim dworze, 

który był blisko króla i posiadał u niego duże wpływy. Wydaje się, że obaj dygnitarze byli sobie 

bliscy pod względem poglądów politycznych. Jak już wspomniano, podkanclerzy Tomicki 

wraz z kanclerzem Szydłowieckim stanowili głównych popleczników Habsburgów w Polsce, 

tymczasem również kardynał Lorenzo Pucci należał w Kolegium Kardynałów do frakcji 

imperialistów568.    

W pierwszym okresie współpracy Pucciego z polską dyplomacją zajmował się on w dużej 

mierz sprawami beneficjalnymi. Wspólnie z Achille de Grassim poproszony był o 

zatwierdzenie nominacji Jana Dantyszka na kustodii i kanonikacie warmińskim569, obsadzenie 

kanonii poznańskiej przez Walentego Kucharskiego570 oraz kanonikatu krakowskiego przez 

Rafała Choteckiego571. Wśród innych spraw powierzanych kardynałowi były prośby o 

przyjęcie przybywających do Rzymu Giovanniego Andrea de Valentinisa572 oraz biskup 

Monopoli Donato Acquaviva d'Aragona, których Polski władca polecał dobroci Pucciego573. 

*** 

Wraz ze śmiercią kardynała protektora zakończył się pierwszy okres współpracy Lorenzo 

Pucciego z polskim dworem. Pucci bez wątpienia stanowił dobrego kandydata na protektora. 

Jako zaufany doradca Leona X posiadał odpowiednią pozycję i wpływy przy papieżu, a przez 

 
566 Piotr Tomicki uzyskał zgodę króla i papieża na włączenie Klasztoru Miechowskiego do uposażenia diecezji 

przemyskiej (Arch. par. w Miechowie, Dispositio privilegiorum, scat. II), Słownik Historyczno-Geograficzny 

Ziem Polskich w Średniowieczu, Kraków, cz.  IV, s. 401:  

http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=25686&q=Miech%C3%B3w&d=0&t=1, (dostęp: 01.10.2021).  
567 AT, t. V, s. 279-280. Na konsystorzu 22 lipca 1520 roku papież zatwierdził Tomickiego na biskupstwie 

poznańskim.  AAV, Archivo Consistoriale, Acta Miscellanea, vol. 18, f. 68v. zob. Analecta Romana, s. 82. 
568 L. Pastor, op. cit., t. X, s. 206.  
569 AGAD, LL 5, k. 29v.   
570 AGAD, LL 5, k. 43v; AT, t. IV, s. 172. 
571 AGAD, LL 5, k. 225v-256. W liście tym polski władca poleca dobroci kardynała bliżej nie określonego 

Jakuba. Chodzi prawdopodobnie o Jakuba Szucza  (Schucza) z Poznania, kanonika gnieźnieńskiego i proboszcza 

kolegiaty Wileńskiego. 
572 W. Pociecha, Królowa Bona, t. II, s.58-63. Należeli oni do ślubnego orszaku królowej Bony, który w 1518 

roku przybył do Krakowa. Andrea de Valentinis był nadwornym lekarzem królowej, w Polsce dorobił się kilku 

polskich beneficjów (prepozytury sandomierskiej). 
573 AGAD, LL 5, k. 362v-363.  

http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=25686&q=Miech%C3%B3w&d=0&t=1
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lata współpracy z królem Florentczyk nabrał rozeznania w sytuacji jagiellońskich państw w 

Europie. 

Po śmierci Achillesa de Grassisa król Zygmunt powołał na urząd protektora dotychczasowego 

przyjaciela Polski Lorenzo Pucciego. W niedatowany liście z 1523 roku polski władca 

zaproponował papieżowi Florentczyka na protektora swego królestwa574. Równocześnie 

Zygmunt wysłał list do samego kardynała z informacją o powołaniu. Na podstawie ich 

wcześniejszej współpracy, polski władca wychwalał jego doświadczenie (edoctus fatis), cnoty 

(singularvi virtute), zręczność (dexteriate) oraz autorytet i łaskę, jaką cieszył się u papieża oraz 

polecił mu siebie, swoje królestwo oraz wszystkie jego sprawy575. Wspomniany tzw. list 

opcyjny do Klemensa VII z propozycją nominacji Lorenzo Pucciego stanowi pierwszy znany 

dokument nominacyjny polskiego protektora. 

 Pamiętać należy, że w tym czasie król Polski utrzymywał stały kontakt z ambasadorem 

węgierskim Stefanem Brodaryczem, który był obok protektora głównym przedstawicielem 

Zygmunta w Rzymie. Współpraca polskiego władcy z węgierskim dyplomatą datuje się z 

przerwami do 1525 roku576. Jego rola w załatwieniu i rozwiązaniu sprawy biskupstwa 

płockiego przyniosła mu szacunek i prestiż w Polsce. Również wysłannicy królewscy w 

Rzymie byli polecani opiece Brodarycza, który udzielał im wsparcia w pomyślnym  

wypełnieniu misji. W zamian za wierną służbę polskiemu władcy dyplomata otrzymał 

wynagrodzenie. Po śmierci swego patrona arcybiskupa Esztergom Györgya Szathmári wiosną 

1524 roku, Brodarycz zwrócił się do Zygmunta z prośbą o interwencję na dworze węgierskim, 

w sprawie nadania mu bogatszego beneficjum. Prośba Zygmunta początkowo nie została 

wysłuchana, lecz dwa lata później 1526 roku udało mu się pomóc Brodaryczowi zostać 

biskupem w diecezji Szerem (Sirmio, Srijem; Sirmium)577. 

Zygmunt napisał do Brodarycza wiosną 1525 roku, gdy dowiedział się od byłego nuncjusza w 

Polsce Giovanniego Stafileo, że po krótkim pobycie na Węgrzech, dyplomata powrócił do 

Rzymu. Władca prosił go, aby zechciał reprezentować jego spawy przy Stolicy Apostolskiej. 

Brodarycz z pewnością zgodził się na współpracę z polskim monarchą. W kwietniu Zygmunt 

zlecił mu zajęcie się sprawą franciszkanów obserwantów, którzy zabiegali w Rzymie o 

przejęcie dóbr zakonu franciszkanów konwentualnych w Polsce i w Czechach. Prosił 

 
574 AGAD, LL 5, k. 202-202v. 
575 AGAD, LL 5, k. 202v-203v. 
576 P. Kasza, op. cit., s. 60-73. 
577 HC, vol. 3, s. 301, 325. 
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Brodarycza o podjęcie kroków przeciwko temu, ponieważ było to sprzeczne z jego życzeniem. 

Władca bardzo sobie cenił franciszkanów konwentualnych, którzy bardzo pomagali w walce z 

szerzeniem się herezji w kraju. Ich prowincjał Marcus della Torre był bardzo szanowany 

Polsce. List z kwietnia 1525 roku stanowi ostatni znaną wiadomość pomiędzy Zygmuntem i 

Brodarczyem578. Niestety nic nie wiadomo na temat współpracy między Węgrem i kardynałem 

protektorem. Wydaje się jednak, że kooperacja obu zaangażowanych w polskie sprawy 

duchownych musiała mieć miejsce. 

Próby przywrócenia w Polsce przywilejów kościelnych przyznanych przez Leona X 

Swoje urzędowanie nowy protektor rozpoczął od prób przywrócenia Polsce przywilejów, które 

zostały cofnięte przez Hadriana VI. Zygmunt wysyłał do swego nowego protektora listy579, 

ponaglając go, żeby ten wpłynął na decyzję papieża tej w sprawie. Była to priorytetowa kwestia 

dla polskiego władcy. Nic nie wiadomo na temat starań kardynał Pucciego w tej sprawie, ale z 

pewnością protektor niewiele wskórał za pontyfikatu Hadriana VI, u którego popadł w niełaskę. 

Za rządów niderlandzkiego papieża do głosu doszli jego przeciwnicy. Oskarżyli go o 

defraudację pieniędzy oraz nadużycia związane ze sprzedażą odpustów w czasie pontyfikatu 

Leona X. Jedynie protekcja kardynała Giulio de Mediciego ochroniła Pucciego przed 

postawieniem go przed sądem580. 

Nadzieje na pomyślny rozwój spraw dla Polski nadszedł wraz z konklawe po śmierci 

niemieckiego papieża. Nowym następcą św. Piotra obrany został 19 listopada 1523 roku kuzyn 

Leona X, kardynała Giulio Medici, który przyjął imię Klemensa VII. Wraz z jego elekcją 

notowania Lorenzo Pucciego ponownie wzrosły. Czego świadectwem były kolejne zaszczyty i 

godności spływające na Florentczyka. Już w czasie papieskiej  koronacji 26 listopada 1523 roku 

otrzymał miasteczko Bagnoregio581. Niedługo później został mianowany biskupem jednej z 

siedmiu diecezji suburbikalnych pod Rzymem, najpierw Albano, a później Palestrine, które 

uważane były w kolegium kardynalskim za najwyższe kapłańskie godności582. 

Priorytetem dla nowego zwierzchnika Kościoła było przede wszystkim uspokojenie zamętu 

religijnego w Niemczech spowodowanego wystąpieniem Marcina Lutra oraz utworzenie ligi 

 
578 P. Kasza, op. cit., s. 66. 
579 AGAD, LL 5, k. 244-245. 
580 V. Arrighi, DBI, http://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-pucci_%28Dizionario-Biografico%29/, (dostęp: 

22.09.2020). 
581 L. Pastor, op. cit., t. 9, s. 245. 
582 HC, t. III, s. 152, 216, 241, 248, 275. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-pucci_%28Dizionario-Biografico%29/
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antytureckiej. Z perspektywy Rzymu król 

Zygmunt stanowił pewnego 

sprzymierzeńca we wspólnym froncie 

antytureckim. Klemensowi VII zależało 

na pozyskaniu polskiego króla. Chciał on, 

aby Zygmunt bardziej zaangażował się w 

sprawy najbardziej zagrożonych przez 

Turków Węgier. Jagiellon jednak za 

wszelką cenę pragnął odwieść swego 

bratanka Ludwika od niechybnej klęski w 

starciu z turecką potęgą, starając się go 

namówić do podpisania ugody z sułtanem. 

Relacje między krewnymi monarchami 

uległy wyraźnemu rozluźnieniu po 

śmierci Władysława Jagiellończyka. 

Zygmunt czuł niechęć do krewniaka, 

który pod wpływem agentów obcych 

państw prowadził kraj ku destrukcji. 

Polski dwór trzeźwo oceniał możliwość organizacji promowanej przez papieża 

ogólnoeuropejskiej krucjaty. Jeżeli Zygmunt miał nadzieje na wspólne działanie 

chrześcijańskich władców, to atak armii tureckiej na jego królestwo, a później najazd tatarski 

latem 1524 roku, sprawiły, że szybko się one rozwiały. Już w styczniu 1525 roku król zwrócił 

się do Sulejmana z prośbą o rozejm, który na okres 3 lat jeszcze tego samego roku 18 

października w Konstantynopolu podpisał w imieniu polskiego władcy Stanisław ze Sporawy 

Odrowąż583. 

Król Zygmunt wykorzystując pomyślnie ustosunkowanie Klemensa VII, starał się odwołać 

wszystkie nieprzychylne Polsce postanowienia zmarłego papieża. Już 15 lutego 1524 biskup 

Rzymu zgodnie z wolą polskiego monarchy, mianował Piotra Tomickiego kolektorem 

świętopietrza w Polsce584. Następnie Medyceusz dokumentem z 10 czerwca 1524 roku 

anulował  podwyższone przez Hadriana VI annaty585. Polskiej dyplomacji udało się również 

 
583 J. Smołucha, Papiestwo…, s. 206. 
584 VMP, t. II, s. 413; L. Kolankowski, Sprawy polskie przed Stolicą Apostolską w okresie rewolucyi religijnej w 

Niemczech (1513-1534), „Kwartalnik Historyczny”, t. 22, Lwów 1908, s. 235-236.  
585 L. Kolankowski, op. cit., s. 333-334.  

Rysunek 33 Kardynał Lorenzo Pucci  
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uzyskać potwierdzenie bulli Leona X, która przyznawała Polsce całoroczny odpust 

jubileuszowy. Był to pomyślny początek współpracy Zygmunta z nowym papieżem. 

Sekularyzacja Zakonu w Prusach i  klęska Ludwika II pod Mohaczem  

Równocześnie ze sprawą turecką rozstrzygała się, równie ważna dla stosunków Polski ze 

Stolicą Apostolską, kwestia Zakonu w Prusach. Po zakończeniu wojny polsko-krzyżackiej w 

latach 1519-1521, nastał czteroletni rozejm, który odkładał rozwiązanie konfliktu. 8 kwietnia 

1525 roku zawarty został pokój z Albrechtem, który przez sekularyzację Zakonu stał się władcą 

świeckim oraz lennikiem króla Zygmunta586. Dwa dni później stosunek lenny między polskim 

władcą, a Albrechtem zaprezentowany został na rynku głównym w Krakowie, gdzie miał 

miejsce słynny hołd pruski. Zaskoczenie dla polskiego władcy stanowiła decyzja jego 

siostrzeńca i lennika o przyjęciu luteranizmu jako oficjalnego wyznania księstwa. W ten sposób 

Prusy Książęce stały się pierwszym, oficjalnym, ewangelickim państwem.  

Król Zygmunt uchodził w Stolicy Apostolskiej za wzór chrześcijańskiego władcy. Jednak 

ostatnie wydarzenia, jak zamiar podpisania pokój z sułtanem oraz sekularyzacja Zakonu 

Krzyżackiego bez konsultacji z papieżem, nie wystawiał mu najlepszego świadectwa w 

Rzymie. Polska dyplomacja podjęła zorganizowaną akcję, aby przywrócić dobre imię 

Zygmunta w Stolicy Apostolskiej oraz całej katolickiej Europie. 

W pierwsze kolejności król Zygmunt skierował listy do papieża i kardynała protektora587. W 

wiadomości do Pucciego władca wyjaśniał mu pobudki jakie kierowały nim decydując się na 

podpisanie pokoju z Albrechtem i sekularyzacją zakonu oraz prosił, aby wyjaśnił Klemensowi 

VII i kardynałom jego stanowisk. Na sekretnym konsystorzu 3 lipca 1525 roku odczytano dwa 

list króla Zygmunta skierowane do papieża588. Oprócz tego biskup przemyski Andrzej Krzycki 

w specjalnym memorandum napisanym na życzenie polskiego władcy, adresowanym do 

papieża i cesarza, przedstawił stanowisko królestwa w tej kwestii oraz odpierał wysuwane 

zarzuty. Krzycki podkreślał, że zakon krzyżacki zupełnie odstąpił od pierwotnego swego 

powołania i stał się największym nieprzyjacielem Polski. Przypominał o niezatwierdzeniu 

pokoju toruńskiego z 1466 roku przez kolejnych papieży. Konflikt z Krzyżakami nie pozwalał 

polskim władcom zaangażować się w działania antytureckie. Autor memoriału odbijał również 

zarzuty o bezczynność Zygmunta względem sekularyzacji zakonu, podając, że ani papieża ani 

 
586 HDP, t. I, s. 639-643; M. Biskup, op. cit., s. 416-418. 
587 AGAD, LL 23, f. 356-356v.  
588 AAV, ACM,, vol. 18, f. 143v. zob. Analecta Romana, s. 87. 
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cesarz – choć wiedzieli co dzieje się w Prusach – nie zareagowali. Poza tym, sprawa przejścia 

na luteranizm była wewnętrzną kwestią księstwa i polski władca nie mógł się do niego mieszać. 

Pod władzą Jagiellonów żyło bowiem wielu przedstawicieli innych niż katolicka religii jak: 

prawosławni, muzułmanie, Ormianie, czy Żydzi589. 

Wydaje się, że argumentacja przedstawiona w imieniu władcy przez kardynała protektora 

Pucciego oraz memorandum Krzyckiego przekonały Klemensa VII, który sam nie czuł się bez 

winy w tej sprawie. Jeszcze jako kardynał będąc protektorem Zakonu Najświętszej Marii Panny 

faworyzował wielkiego mistrza590. Papież, mimo wyraźnych sygnałów potwierdzających, że  

Albrecht dawał posłuch nowinkom religijnym, nie dopuszczał tego do myśli591. Klemens VII o 

decyzji księcia w Prusach dowiedział się dużo wcześniej. Już na spotkaniu papieża z 

kardynałami 20 marca 1525 roku odczytane zostały listy biskupa Wormackiego, który donosił, 

że wielki mistrz krzyżacki Albrecht i biskup sambijski Georg von Polentz porozumieli się z 

Lutrem. W konsekwencji wraz ze swymi dominiami odłączyli się od kościoła rzymskiego i 

przeszli na stronę „sekty luterskiej”592. Niespełna miesiąc później na konsystorzu 17 maja 1525 

roku prokurator Zakonu Krzyżackiego  Giovanni Battista de Sensis donosił o przejściu księcia 

na luteranizm593. 

Sekularyzacja państwa zakonnego nie spowodowała jednak pogorszenia stosunków Zygmunta 

z Klemensem VII. Mimo, że wiadomym było już wówczas, że polski władca podpisze pokój z 

sułtanem, to papież wciąż zabiegał o pomoc dla Węgier. W liście z 20 lipca 1525 roku Klemens 

VII prosił Zygmunta o poparcie w staraniach o włączenie Moskwy do krucjaty antytureckiej594. 

W tej sprawie papież na konsystorzu 14 października 1525 zdecydował o wysłaniu do Wasyla 

III nuncjusza apostolskiego w osobie arcybiskupa Giananniego Francesco Cina (Cito)595, który 

wraz z wracającym z Rzymu posłem Dymitrem Gersimowem, miał w drodze do stolicy 

Księstwa zatrzymać się w Polsce596. Papież w liście do Zygmunta uspakajał władcę, iż 

poinstruowano nuncjusza by stosował się do rad polskiego władcy597.  

 
589 P. Kras, Jagiellonowie wobec reformacji, „Europa Jagiellonika 1386-1572. Sztuka kultura i polityka w 

Europie Środkowej za panowania Jagiellonów”, red. P. Mrozowski, P. Tyszka, P. Węcowski, Zamek Królewski 

w Warszawie Studia i Materiały, (2005), tom V, s. 208-209.  
590 L. Kolankowski, Sprawy…., s. 333-334. 
591 J. Smołucha, Papiestwo a Polska…, s. 206-208. 
592 AAV, ACM, t. 18, f. 140v-141; Zob. Analecta Romana, s. 86. 
593 AAV, Acta Consistorialia Miscellanea, vol. 18, f. 140v. Zob. Analecta Romana, s. 86. 
594 VMP, nr 460, s. 433-434.   
595 HC, vol. 3, s. 219, 254, 294. 
596 AAV, ACM, vol. 18, f. 149; zob. Analecta Romana, s. 87. 
597 J. Smołucha, Papiestwo a Polska…, s. 206-208. 
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Dobre stosunki Klemensa VII z Jagiellonem potwierdza przesłanie monarsze kapelusza i 

miecza598. Insygnia wręczone władcy podczas uroczystości na Wawelu stanowiły wyraz zgody, 

a być może ostateczną próbę nakłonienia Zygmunta do zmiany decyzji w sprawie tureckiej. 

Mimo szczerych chęci Klemensa VII i jego apelów o pomoc do chrześcijańskich władców, był 

już za późno na ratunek dla Węgier. Armia Sulejmana Pod Mohaczem 29 sierpnia 1526 roku 

rozbiła wojska Ludwika II, a sam monarcha zginął przy próbie ucieczki. W liście do kardynała 

Pucciego Zygmunt informował go swym bólu oraz stracie jaką poniósł świat chrześcijański 

wraz ze śmiercią jego bratanka. Polski władca winą za sytuację na Węgrzech obarczał 

chrześcijańskich władców, którzy zajęci sporami między sobą doprowadzili do tego, że Ludwik 

II został osamotniony w walce z potężnym nieprzyjacielem599. Wiadomość ta była z pewnością 

odpowiedzią na list z kondolencjami, jakie kardynał protektor przesłał polskiemu władcy.  

Zabiegi w Rzymie o odzyskanie spadku po Izabeli Aragońskiej  

Wśród spraw załatwianych przez protektora przy Stolicy Apostolskiej były również kwestię 

związane z interesem dynastycznym króla Zygmunta. Po śmierci pierwszej małżonki Barbary 

Zapoyli polski władca ożenił się w 1518 roku z Boną Sforzą. Nowa żona Zygmunta należała 

do najznakomitszych rodów Europy. Jej matką była Izabela Aragońska córka króla Neapolu 

Alfonsa II, a ojcem książę Mediolanu Gian Galeazzo Sforza. W wyniku przewrotu został on 

pozbawiony władzy w tym księstwie przez stryja Lodovico Sfrorzę (il Moro). Jako 

odszkodowanie za zajęcie przez Mora Mediolanu, Izabela otrzymał od niego dwa księstwa na 

południu Italii: Bari (Apulia) i Rossano (Kalabria). Stały się one uposażeniem małżeńskim 

Bony. Księstwa te były lennem królestwa Neapolu i podlegały zwierzchnictwu Karola 

Habsburga, który formalnie w 1502 roku nadał księżnej Izabeli inwestyturę. Majątek matki 

Bony, miał się powiększyć w 1518 roku, po śmierci ciotki Joanny, królowej Neapolu, lecz o 

jego egzekucję wynikł spór z cesarzem Karolem V Habsburgiem. Księżna o pomoc w 

rozwiązaniu konfliktu zwróciła się do swego zięcia, króla Polski.  

Po śmierci matki Bony, Izabeli Aragońskiej, 11 lutego 1524 roku, tytuł do południowowłoskich 

księstw oraz spadku po Joannie przeszedł na Bonę i jej małżonka Zygmunta. Para polskich 

monarchów natychmiast podjęła kroki w celu potwierdzenia praw królowej do spadku. 

Przybywający w Bari w chwili śmierci Izabeli poseł królewski Ludwik Jost Decjusz, na 

 
598 Kronika Marcina Bielskiego, t. 2 (Księga 4, 5), Sanok 1856, s. 1032. 
599 AGAD, LL 5 k. 346-347v.  
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polecenie władcy pozostał na miejscu600. Oprócz niego na południe Italii wysłany został 

zaufany Zygmunta, Jan Dantyszek oraz sekretarz królowej Bony Ludwik Aliphio, którzy jako 

ich pełnomocnicy przejęli ziemię w posiadanie. Spotkało się to ze sprzeciwem wicekróla 

Neapolu, który obłożył księstwo sekwestrem. Reakcją króla Zygmunta była prośba o 

interwencję w tej sprawie papieża Klemensa VII, któremu wówczas zależało na utrzymaniu 

dobrych stosunków z Jagiellonem. W liście do protektora polski władca prosił go o przychylne 

przyjęcie wysłanego do Bari posła601, który miał przedstawić papieżowi kwestię sporu oraz 

prosić go o poparcie602. Równocześnie król poinformował Pucciego o misji Dantyszka, który 

wybierał się na dwór cesarski, aby przekonać Karola V, do nadania inwestytury polskiemu 

władcy603. Ostatecznie polskiemu agentowi na dworze Karola udało się doprowadzić do hołdu 

lennego z księstw Bari i Rossano. W imieniu króla Polski 3 grudnia 1524 roku złożył go 

cesarzowi Jan Dantyszek604. 

Beneficja i sprawy kościelno-religijne (1523-1527) 

Niezmiennie dużą część aktywności Lorenzo Pucciego zajmowały kwestie beneficjalne. 

Jeszcze przed katastrofą Sacco di Roma protektor czterokrotnie występował na konsystorzach 

w imieniu polskiego władcy.  

Pierwsza znana aktywność konsystorialna Florentczyka jako protektora pochodzi z 14 grudnia 

1523 roku. Na konsystorzu tego dnia referował nadanie koadiutorii z prawem następstwa na 

biskupstwie krakowskim ordynariuszowi poznańskiemu i podkanclerzemu Piotrowi 

Tomickiemu. Miało to miejsce na życzenie (cessione) schorowanego biskupa krakowskiego 

Jana Konarskiego605. Dzięki przychylności Pucciego Tomicki przez ponad rok kumulował dwie 

wysokie godności polskiego kościoła, co można uznać za wyraz przychylności Stolicy 

Apostolskiej. Dopiero po śmierci Konarskiego 3 kwietnia 1525 roku podkanclerzy objął w pełni 

stolicę Krakowską606. Na konsystorzu 17 maja 1525 roku kardynał protektor referował 

nominację sekretarza królewskiego Jana Latalskiego na biskupstwo poznańskie, z którego 

zrezygnował Tomicki607. 

 
600 Decjusz przebywał w Bari w momencie śmierci królowej Izabeli, gdyż polski władca wysłał go tam z misją 

(w 1520 roku) wsparcia starań księżnej w sprawie egzekucji testamentu królowej Neapolu Joanny, o który 

spierał się z Karolem Habsburgiem, a także pobierając od niej pieniądze z posagu Bony.  
601 Najprawdopodobniej chodziło o Jana Dantyszka, lub Lodovica Aliphio udających się do Bari.  
602 LL 23, k. 164; AT., t. VII, s. 109, s. 102. 
603 LL 23, k. 192; AT, t. VII, nr 141, s. 124. 
604 HDP, t. I, s. 781. 
605 AAV, ACM, vol. 18, f. 112v. Zob. Analecta Romana, s. 85. 
606 HC, vol. 2, s. 139; vol. 3, s. 180. 
607 AAV, ACM, vol. 18, f. 143 v. zob. Analecta Romana, s. 86. 
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Kolejna polska aktywność konsystorialna miała miejsce 1 czerwca 1526 roku. 

Najprawdopodobniej Lorenzo Pucci referował nominację dziekana wileńskiego Mikołaja 

Wiżgajły na biskupstwo kijowskie, opróżnione po śmierci Jana Filipowicza. Nominat mógł 

zachować dotychczasowe beneficja608. Najprawdopodobniej również Lorenzo Pucci referował 

nominację prepozyta i kanonika gnieźnieńskiego Jana Busińskiego na sufraganię gnieźnieńską 

z tytułem biskupa natureńskiego in partibus infidelium. Konsystorz miał miejsce 11 stycznia 

1527 roku. Nominat uzyskał zgodę na zatrzymanie wszystkich wcześniejszych beneficjów609.  

Ostatnia znaną aktywnością konsystorialną w 1527 roku była nominacja dominikanina 

Dominika Małachowskiego na sufraganię krakowską z tytułem biskupa laodieceńskiego in 

partibus infidelium. Kandydata do tej godności przedstawił papieżowi i kolegium kardynałów 

na konsystorzu 3 kwietnia 1527 roku kardynał protektor Lorenzo Pucci. Nominat otrzymał 

pensję wysokości stu dukatów z dochodów przypisanych sufraganii krakowskiej610.  

Wsparcie króla Zygmunta dla arcybiskupstwa ryskiego (1524-1527) 

Jednym z sposobów rozszerzenia wpływów królestwa na ościenne państwa była podejmowane 

przez polską dyplomację próby umieszczenia swych biskupów w sąsiednich diecezjach, bądź 

rozszerzanie granic metropolii. W taki sposób król Zygmunt przy poparciu Stolicy Apostolskiej 

chciał zwiększyć swe wpływy w Inflantach. 

Hołd lenny złożony przez Albrechta Hohenzollerna królowi Zygmuntowi oraz sekularyzacji 

Zakonu Krzyżackiego spowodował odłączenie się od pruskich współbraci Inflanckich 

Kawalerów Mieczowych. Polskiemu władcy zależało na utrzymaniu tam swych wpływów. 

Narzędziem, które dawało mu możliwość ingerencji, było prawo protektoratu nad 

arcybiskupstwem ryskim. Prawo to otrzymał, od cesarza Karola IV Luksemburskiego w 1366 

roku, Kazimierz Wielki. Był to następstwo konfliktu metropolity ryskiego z Zakonem 

Krzyżackim, który chciał przejąć zwierzchnictwo nad tą prowincją kościelną. Przywilej ten dla 

polskich monarchów potwierdził kolejny cesarz Wacław, a także Sobór Bazylejski w 1435 

roku, na którym ojcowie soborowi wzywali Władysław Warneńczyka, aby był stróżem praw i 

wolności kościoła ryskiego. Prawo protektoratu dawało polskim władcom możliwość 

ingerencji w wewnętrzne sprawy metropolii, włącznie z wyborem arcybiskupa611.  

 
608 AAV, ACM, vol. 18, f. 59v; Zob. Analecta Romana, s. 87. 
609 AAV, ACM, vol 18, f. 173v; zob. Analecta Romana, s. 88. 
610 AAV, ACM, vol 18, f. 177v; zob. Analecta Romana, s. 88. 
611 A. Kłodziński, Stosunki Polski i Litwy z Inflantami, przed zatargierm z r. 1556/7, „Kwartalnik Hirstoryczny”, 

XXII, 1908 Lwów, s. 344-561. 
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Po śmierci arcybiskupa Jaspara Lindego 29 czerwca 1524 roku612 nowym metropolitą został 

mianowany wspominany wielokrotnie prokurator generalny Zakonu Krzyżackiego w Rzymie, 

biskup Dorpacki i dotychczasowy koadiutor (od 11 maja 1523 roku) Jan Blankenfeld613. Od 

początku swej działalności na stolicy ryskiej dał się poznać jako zdecydowany przeciwnik 

rozprzestrzeniającej w się na Inflantach reformacji. Jego postawa nie spodobała się 

popierającym Lutra mieszczanom Rygi, których poplecznikiem był Albrecht Hohenzollern 

oraz wielkiemu mistrzowi kawalerów Inflanckich Walterowi von Plattenbergowi. Arcybiskup 

poskarżył się na tą sytuację królowi Zygmuntowi, który interweniował w jego sprawie 

wysyłając poselstwo do mistrza zakonu oraz delegując swych przedstawicieli na sejm szlachty 

inflanckiej w Wolmarze. Polski władca jako protektor arcybiskupstwa ryskiego ubolewał nad 

jego sytuacją, domagał się stłumienia herezji w mieście oraz zadośćuczynienia za krzywdy 

metropolity. Napominał Plattenberga, aby poparł Blankenfelda, a szlachtę skłaniał ku wierności 

Rzymowi614. W trakcie zjazdu nastąpiło pozorna zgoda między wielkim mistrzem, a 

arcybiskupem, lecz niedługo po tym metropolita opuścił Rygę i udał się do Rzymu i Hiszpanii, 

chcąc przedstawić sprawę swym zwierzchnikom papieżowi i cesarzowi.  

Od tego czasu datuje się ożywiona korespondencja między polskim dworem, a arcybiskupem 

Blankenfeldem615. Zygmunt w związku z wyprawą metropolity do papieża, napisał listy 

polecające do Klemensa VII616 oraz protektora Pucciego617. Prosił w nich, aby kardynał 

dopomógł arcybiskupowi podczas audiencji z papieżem i Świętym Kolegium. W wiadomości 

Zygmunt pokrótce wytłumaczył Florentczykowi krzywdę jakiej doznał arcybiskup. Również 

Piotr Tomicki korespondował z arcybiskupem Blankenfeldem. W niedatowanym liście biskup 

krakowski i wicekanclerz przedstawił metropolicie ryskiemu instrukcję poselską, według której 

ten, wraz z protektorem, miał przedstawić papieżowi również szereg polskich spraw, wśród 

których były głównie kwestie beneficjalne618.   

Polski władca chciał wykorzystać znajomości w kurii i doświadczenie arcybiskupa 

Blankenfelda wybierającego się do Rzymu, aby w ten sposób zwiększyć rangę poselstwa i wagę 

przedstawianych spraw. W ten sposób król Zygmunt, chciał rozszerzyć swe wpływ na 

 
612 HC, vol. 3, s. 285. 
613 HC, vol. 3, s. 308, 285. 
614 Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, tom 5, red. M. Dogiel, Wilno 1759, nr 104, 

s. 385. 
615 Ibidem, nr 103, s. 384.   
616 AGAD, LL 5, k. 336-336v.  
617 AGAD, LL 5, k. 336v-337.  
618 AGAD, LL 5, k. 337-338v. 
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Inflantach. Kres tych dążeń przyszedł wraz ze śmiercią Blankenfelda 9 września 1527 roku w 

Hiszpanii. Kolejnym arcybiskupem ryskim przy poparciu kapituły wybrany został Thomas 

Schöning619, a jego koadiutorem z prawem sukcesji w 1529, za zgodą króla Zygmunta, obrano 

jego siostrzeńca, brata księcia Albrechta, Wilhelma Hohenzollerna620. Był on ostatnim 

metropolitą tej diecezji, gdyż w 1561 roku nastąpiła sekularyzacja państwa kawalerów 

mieczowych, a w nowym Księstwie Kurlandii luteranizm stał się religią dominującą621.  

Próby przejęcia jurysdykcji w diecezji pomezańskiej   

Inną diecezją, gdzie król Zygmunt próbował rozszerzyć swe wpływy było biskupstwo 

pomezańskie, należące do metropolii ryskiej. Na wybór biskupa w Kwidzynie największy 

wpływ miała kapituła katedralna, która była uzależniona od krzyżaków, dlatego większość 

zarządców tej diecezji było jednocześnie zakonnikami. Już Kazimierz Jagiellończyk 

bezskutecznie starał się osadzić w Kwidzynie biskupa chełmińskiego Wincentego Kiełbasę 

(1467-1478). W obsadę stolicy pomezańskiej, na prośbę polskich władców, ingerował również 

sam papież. Na konsystorzu 23 marca 1520 roku w Rzymie zatwierdzony został wybór kapituły 

pomezańskei Jerzego von Polentz, który był kandydatem krzyżackim622. W odpowiedzi Leon 

X, na prośbę króla Zygmunta, wbrew życzeniom wielkiego mistrz Fryderyka Saskiego, 

mianował (9 sierpnia 1521) biskupem pomezańskim kardynała Achille de Grassisa. Mimo to, 

kandydat wielkiego mistrza Polentz zarządzał diecezją wobec nieobecności protektora. 

Niedługo po tym, wbrew decyzjom Stolicy Apostolskiej, kapituła katedralna za poparciem 

wielkiego mistrza Fryderyka wybrała (10 września 1523) biskupem pomezańskim Erharda von 

Queissa623. Chcąc temu zapobiec król Zygmunt napisał do swego protektora z radą, aby ten 

mianował administratorem swej diecezji biskupa chełmińskiego, który zakończyłby samowolę 

kapituły624. Kardynał de Grassis nie zdążył jednak tego uczynić, gdyż 22 listopada 1523 roku 

zmarł. 

Po jego śmierci król Zygmunt w liście do protektora Lorenzo Pucciego,  starał się przeforsować 

przejęcie jurysdykcji nad diecezją pomezańską przez biskupa chełmińskiego oraz usunięcie 

uzurpatora, który okupował stolicę w Kwidzynie – Erharda von Queissa625. Zgodnie ze 

 
619 HC, Vol. 3, s. 285.  
620 HC, Vol. 3, s. 285.  
621 A. Kłodziński, op. cit, s. 344-561. 
622 AAV, ACM, vol. 18, f. 44v. 
623 J. Wiśniewski, Elekcje biskupów pomezańskich w średniowieczu, „Studia Warmińskie”, nr 38, (2001), s. 97-

116.  
624 J. Smołucha, Działalność…, s. 162. 
625 AGAD, LL 5, k. 333-334; AT, t. VIII, nr 97, s. 133.  
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zwyczajem po śmierci kardynała w Rzymie to papież dysponował jego beneficjami. Na 

konsystorzu 22 listopada 1523 roku Klemens VII mianował biskupem pomezańskim swego 

krewniaka, kardynała Nicola de Rodulfis, lecz ten zrezygnował z tej godności na początku 1524 

roku626. Interwencja króla polskiego za pośrednictwem kardynała protektora nie przyniosła 

spodziewanego skutku. Sprzyjający reformacji biskup pomezański Queiss bez konfirmacji 

Stolicy Apostoslkiej sprawował władzę w diecezji. Ostatecznie diecezja od 1 stycznia 1525 

roku, odłączyła się od Rzymu na mocy dekretu reformacyjnego, a próba rozszerzenia wpływów 

polskiego władcy na Warmii nie powiodła się 627.  

 Przywilej alternatywy dla polskich ordynariuszy  

Jedną z głównych kwestii, które zajmowała polską dyplomację w Rzymie w tym czasie był 

sprawa przywileju ordynariuszy. Zgodnie z prośbą Zygmunta, 1 grudnia 1525 roku, Klemens 

VII wydał bullę: „Cum singularem fidei eon stan tiam“, która była potwierdzeniem i 

rozszerzeniem dokumentu: „Romanus Pontifex” z czasów Leona X. Dzięki niej polscy biskupi 

odzyskiwali po anulowaniu przywileju przez Hadriana VI, prawo alternatywy, czyli swobodnej 

kolacji ordynariuszy w miesiącach parzystych (privilegium ordinariarium regni)628. Mimo to, 

od początku Zygmunt pod wpływem i naciskiem polskiego episkopatu starał się o rozszerzenie 

tegoż przywileju na cały rok. W liście z 15 grudnia 1526 roku Zygmunt dziękował protektorowi 

za jego zaangażowanie w tą sprawę629.  

W ten sposób udało się w większości przywrócić uzyskane za Leona X przywileje dla Polski. 

Mimo to, bulla ta nie załagodziła sporu wewnątrz duchowieństwa dotyczącego obsady 

beneficjów. Prawo alternatywy bardzo często było obchodzone poprzez tzw. ekspektatywy 

uzyskiwane w Stolicy Apostolskiej za zgodą żyjących właścicieli beneficjów630. Do roku 1527 

sprawa nie uzyskała akceptacji Rztmu, lecz polska dyplomacja nie ustawała w staraniach. 

Rywalizacja o beneficja kapłańskie między Tomickim i Łaskim  

Korzystając z pomyślnych układów z protektorem biskup krakowski Piotr Tomicki na mocy 

przywilejów papieskich, które Pucci pomógł uzyskać u Klemensa VII starał się zagarniać do 

swojej dyspozycji kolejne beneficja i przeszkodzić w ich uzyskaniu ludziom prymasa Jana 

 
626 HC, vol. III, s. 198, 213, 289, 333, 335, 336. 
627 J. Wiśniewski, op. cit., s. 108-109. 
628 M. Osuchowska, Pierwsze polskie konkordaty (do czasów rozbiorów), „Studia Politologiczna”, vol. 23, s. 149-

153.  
629 AGAD, LL 5, k. 326-327. 
630 M. Osuchowska, op. cit., s. 149-153.  
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Łaskiego. W ten sposób przez obsadzanie swymi zaufanymi ludźmi tworzył siatkę wpływów 

zwiększając swą władzę w kraju. Często Tomicki pozyskiwał do swych planów króla Zygmunt, 

który wstawiał się u protektora z nim. W 1524 toku władca prosił Pucciego, aby świeżo 

mianowany biskup krakowski Piotr Tomicki, otrzymał przywilej nominacji kanonika 

krakowskiego po śmierci Bernarda Wapowskiego631. 

Spór między sekretarzem Jana Łaskiego, a Tomickim ciągnął się od czasu soboru 

Laterańskiego, gdy ten drugi starał się o potwierdzenie nominacji na biskupstwo przemyskie, a 

ten pierwszy mu to utrudniał. Konflikt złagodniał, gdy Wapowski wydał w 1515 roku w Rzymie 

panegiryk sławiący Zygmunta jako zwycięzcę spod Orszy, w zamian za co, otrzymał urząd 

sekretarza królewskiego oraz kanonię i kantorię krakowską. Tomicki jednak nie odpuścił, starał 

się pozbawić swego wroga beneficjów, a gdyby to się nie udało, to chociaż uzyskać prawo 

nominacji na kanonikat po jego śmierci632. Dwa lata później, w liście z 9 listopada 1526 roku, 

Zygmunt ponawia apel o przeniesienie na inne beneficjum Wapowskiego, lub oddanie go do 

dyspozycji biskupa krakowskiego633. W tym samym liście Zygmunt prosił Pucciego, aby nie 

dopuścił do nominacji Michała z Pacanowa (Pacanow) na kanonika krakowskiego, o który ten 

starał się osobiście u papieża Klemensa VII.  

Doktor teologii i obojga praw, studiował w Krakowie i Rzymie oraz był jednym z 

protegowanych Jana Łaskiego. Nad Tybrem przebywał od długich lat pracując w Kurii i 

przebywając na dworze kolejnych papieży, gdzie zdobył względy wielu wpływowych 

dygnitarzy. Dawało to mu możliwość ubiegania się o beneficja bezpośrednio u biskupa Rzymu, 

z czego skwapliwie korzystał, zyskując w Polsce miano kortezana i „łowcy beneficjów”. Do 

uzyskanych przez niego godności należały m.in.: prepozytura w Kurzelowie, kanonia łęczycka, 

uniejowska, kruszwicka, kielecka i skalbmierska oraz probostwo szczawińskie i rosieńskie634. 

Najprawdopodobniej niedługo po śmierci w 1524 roku Feliksa Lisieckiego (Lessiczki)635 

Pacanowski rozpoczął starania o kanonię krakowską. Gdy wiadomość o tym dotarła do Polski 

wywołała zdecydowany sprzeciw biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego oraz króla 

Zygmunta, który w liście nazwał Pacanowa niegodnym i złych obyczajów636. Swe wezwanie 

polski władca ponowił w kolejnej wiadomości przesłanej do Pucciego. Monarcha zgodnie z 

 
631 AGAD, LL 5, k. 257-257v. 
632 L. Łątkowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, Kraków 1853, t. IV, s. 196-203.  
633 AGAD, LL 5, k. 329-331v. 
634 Klerycy z ziem polskich, litewskich i pruskich święceni w Rzymie (XVI – pocz. XX w.), oprac. S. Jujeczka, 

Wrocław 2018, s. 40. 
635 AGAD, LL 5, k. 331; L. Łątkowski, op. cit., t. III, s. 240. 
636 Ibidem, k. 331-331v. 
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wolą Tomickiego przedstawiał Benedykta Izdbieńskiego (homini nobili et idoneo) jako swego 

kandydata na to beneficjum oraz ubolewał, że wbrew prawu królestwa i przywilejom kościoła 

beneficjum to otrzymał Pacanowski637. W 1527 roku Tomicki oskarżył Michała z Pacanowa o 

fałszerstwa w Rzymie, a dwa lata później sam oskarżony skarżył się papieżowi, że Tomicki i 

król Zygmunt zabierali mu przyznane przez niego beneficja. Spory z udziałem kortezana w 

Wiecznym Mieście ciągnąć się będą jeszcze długie lata. 

Sprawy zakonów w Polsce  

Król Zygmunt Stary przez całe swoje życie był głęboko wierzący i wierny Kościołowi 

Katolickiemu. Przy całej swego gorliwości religijnej i przywiązaniu do tradycji, potrafił on 

jednak oddzielić kwestie polityczne od spraw religijnych. Jego tolerancja wyznaniowa 

wynikała z jagiellońskich korzeni z pogranicza tradycji polskiej i bizantyjsko-ruskiej. Z drugiej 

strony Zygmunt zawzięcie krytykował nowinki religijne oraz nauczanie Lutra, którego uważał 

za rewolucjonistę i burzyciela ładu społecznego. Władca był w pełni świadom głębokiego 

kryzysu w jakim znajdował się Kościół, a także wykazywał zainteresowanie dyskusją na temat 

odnowy chrześcijaństwa i reformatorskich idei Erazma z Rotterdamu. Mimo to, monarcha w 

latach 1520-1543 za namową papieskich legatów wprowadził szereg edyktów 

antyreformacyjnych, które zakazywały sprowadzania i rozpowszechniania literatury 

reformacyjnej, a także zabronił wyjazdu na ogarnięte naukami Lutra uczelnie niemieckie. 

Dekrety królewskie nie były jednak ściśle egzekwowane w Polsce, gdyż godziły one w 

przywileje szlacheckie. Kompromis w tej kwestii jaki preferował władca wynikał z faktu, że 

Zygmunt przedkładał nad sprawy religijne interes polityczny i dynastyczny638. 

W korespondencji polskiego władcy z protektorem przejawia się również troska monarchy o 

sprawy religijne w Polsce. W niedatowanym liście Zygmunt pisał do Pucciego w sprawie 

Wenecjanina, Maco della Torre639. Przybył on nad Wisłę w 1518 roku na zaproszenie władcy 

jako komisarz z ramienia zakonu franciszkanów, który przeżywał wówczas w Polsce kryzys. 

Upadek moralny braci oraz rozstrój administracji zgromadzenia sięgnął szczytu, gdy zakonnicy 

krakowscy w 1516 roku zamordowali swego prowincjała Francesco Fantiniego. Sytuacją miał 

się zająć właśnie della Torre, który przez zwołanie generalnej kapituły oraz wizytację 

klasztorów bardzo skutecznie i sprawnie zreformował polskie zgromadzenie. Dzięki temu 

 
637 Ibidem, k. 346-347v. 
638 P. Kras, Jagiellonowie wobec reformacji – próba bilansu, „Europa Jagiellonica 1384-1572”, red. P. 

Mrozowski, P. Tyszka, P. Węcowski, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum Studia i Materiały V, 

Warszawa 2015, s. 198-221. 
639 AGAD, LL 5, k. 258-259.  
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został dostrzeżony przez króla Zygmunta, a także królową. Monarcha chwalił go w listach do 

Achille de Grassiego, a Bona mianowała go swym nadwornym kapelanem, spowiednikiem i 

zaufanym doradcą. Duchowny osiadł na stałe w Polsce. Jego pozycja na dworze była na tyle 

silna, że gdy został wezwany na kapitułę generalną franciszkanów, król osobiście pisał do 

kardynał protektora Pucciego prosząc, aby zwolniono go z tego obowiązku640. 

Kardynał protektor z pewnością przychylił się do prośby polskiego króla, gdyż jako Wielki 

Penitencjarz zajmował się sprawami zakonów i wykazywał wiele troski w kwestii dyscypliny 

w zgromadzeniach. W 1526 roku przyjął w Rzymie dwóch braci franciszkanów Raffaello da 

Fossombrone oraz Matteo da Bascio, którzy wbrew swym przełożonym oddalili się z klasztoru 

z powodu zgorszenia i domagali się jego reformy. Dzięki Pucciemu zostali oni upoważnieni do 

prowadzenia ascetycznego życia według reguły św. Franciszka poza klasztorem. Tym samym 

powołując do życia nową gałąź zgromadzenia – Zakon Braci Mniejszych Kapucynów641.   

Podobny charakter miał list Zygmunta do kardynała protektora z 15 grudnia 1526 roku, w 

którym poruszał sprawę zakonu paulinów na Jasnej Górze i krakowskiej Skałce642. Od czasu 

króla Aleksandra, Jagiellonowie okazywali szczególne względy klasztorowi i obrazowi Matki 

Boskiej w Częstochowie. Zygmunt wielokrotnie pielgrzymował na Jasną Górę. W dniach 20-

23 kwietnia 1523 roku adorował cudowny obraz wraz z królową Boną643. Najprawdopodobniej 

wówczas Zygmuntowi ku swemu niezadowoleniu dostrzegł, że wśród częstochowskich braci 

paulinów przeważają Węgrzy. Nie przypadł mu do gustu również przeor brat Jerzy Utiešenović 

(Georgius Martinuzzi), który później odegrał wielką rolę prowadząc węgierską politykę jako 

związany z Zapoyilami współregent, a później kardynał. Jeszcze w drodze powrotnej z 

Częstochowy, w dniu 26 kwietnia 1523 roku król wysłał listy do kardynała Achillesa Grassiego, 

protestując przeciw ingerencjom węgierskim w życie polskiej prowincji zakonnej644. Zygmunt 

chciał uniezależnić polskich paulinów od generała zakonu i oddać ich jurysdykcji Stolicy 

Apostolskiej oraz biskupa krakowskiego. Ten ostatni miał mieć możliwość ingerencji w wybór 

przeora oraz wizytacji zakonów. Wszystko to, król uczynił na prośbę samych paulinów 

częstochowskich, którzy prosili go o pomoc w załatwieniu autonomicznego zarządu645. Na 

nowo król Zygmunt podjął starania w tej kwestii pod koniec 1526 roku, gdy 15 grudnia wysłał 

do Lorenzo Pucciego list z prośbą uwolnienia paulinów polskich z prowincji węgierskiej. 

 
640 W. Pociecha, op. cit., s. 68. datuje list na rok 1529. 
641 L. Pastor, op. cit., t. 10, s. 463. 
642 AGAD, LL 5, k. 327v-329. 
643 U. Barkowska, Jasna Góra w pobożności królów polskich, „Studia Claromontana”, t. 4, (1983), s. 126-146.  
644 AT, t 6 s. 346-347. 
645 J. Zbudniewek, Rola Jasnej Góry w dobie kontrreformacji, „Saeculum Christianum” (1994), nr 1, s. 85-107. 
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Zabiegi protektora przyniosły sukces, gdy w 1526 roku przeor Martinuzzi został usunięty ze 

stanowiska i zastąpił go Polak ojciec Stanisław646. Klęska pod Mohaczem oraz wojny tureckie 

doprowadziły prowincję Węgierską do zupełnej ruiny, wskutek czego właściwe przewodnictwo 

w zakonie objęła prowincja polska. 

Troska o duchową kondycję zakonów w Polsce objawia się w liście Zygmunta do protektora 

Pucciego, w którym władca porusza sprawę dwóch zbiegłych z klasztoru krakowskiego sióstr 

klarysek647. Klasztor krakowskich klarysek założony przez bł. Salomeę w XIII wieku przy 

kościele św. Andrzeja na początku XVI wieku przeżywał kryzys „ogólnego upadku i 

rozluźnienia dyscypliny”. Siostry pochodzące z wyższych stanów oraz świeckie „pobożne 

panie”, które rezydowały przy klasztorze były szczególnie podatne na nowinki religijne oraz 

prowadzenie stylu życia wbrew dyscypliny zakonnej648. Wspomniane uciekinierki miały zostać 

postawione przed komisją, która miała zadecydować, czy będą one mogły prowadzić życie poza 

zakonem. Król Zygmunt zastanawiał się jak zapobiec podobnym skandalom na terenie kościoła 

w Polsce.  

  

 
646 Ibidem, s. 96. 
647 AGAD, LL 5, k. 333-334.  
648 https://www.klaryski.pl/klaryski-krakow.php#NaN , (dostęp: 19.03.2020).  

https://www.klaryski.pl/klaryski-krakow.php#NaN
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ROZDZIAŁ IV, część 2. 

Działalność Lorenzo Pucciego w 

czasie Sacco di Roma (grudzień 

1526-czerwiec 1528) 

Drugi podrozdział dotyczy 

działalności protektora w 

burzliwym czasie Sacco di Roma. 

W okresie między grudniem 1526 

roku, a czerwcem 1528 roku 

został zerwany kontakt między 

Polską, a Stolicą Apostolską. 

Kancelaria królewska oraz 

najważniejsi oficjałowie 

polskiego dworu starali się 

uzyskać informacje na temat 

sytuacji w oblężonym mieście, 

lecz bezskutecznie. Sytuację 

papieża i kardynałów na polskim dworze wyjaśnił dopiero list protektora Pucciego wysłany do 

króla Zygmunta z oblężonego Zamku Anioła. Zakończenie grabieży miasta i uwolnienie 

Klemensa VII zmusiły papieża do opuszczenia Rzymu i szukania schronienia w Orvieto i 

Viterbo. Tułaczka ojca świętego zakończyła się w październiku 1528 roku. W tym burzliwym 

czasie starano się załatwić wiele spraw kościelno-religijnych, lecz trudno było to osiągnąć 

wobec braku odpowiedzi z Rzymu. Wśród poruszanych kwestii były starania o uzyskanie bulli 

konfirmacyjna dla Andrzeja Krzyckiego, próby włączenie parafii w Wawrzeńczycach do 

uposażenia sufragana krakowskiego oraz anulowanie pensji pobieranej przez kardynała 

Tommaso de Vio z dochodów biskupstwa płockiego. 

*** 

Wyraźną cezurę w kontaktach dyplomatycznych miedzy Polską, a Stolicą Apostolską stanowi 

rok 1527. W tym czasie nastąpiła bardzo długa, niemal roczna, przerwa w oficjalnej 

korespondencji między Stolicą Apostolską, a Polską. Trwała ona od końca 1526 roku, gdy 

kardynał protektor wysłał dwa listy do króla Zygmunta i wicekanclerza Piotra Tomickiego (7 

grudnia 1526 roku), aż do jesieni 1527 roku, kiedy Lorenzo Pucci nadał z obleganego Zamku 

Anioła wiadomość do króla Zygmunta (7 października 1527 roku). W związku z niepokojami 

Rysunek 34 Portret Lorenzo Pucciego pędzla Parmigianina  
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na półwyspie apenińskim problemy z komunikacją z papieżem i całym jego dworem ciągnęły 

się, aż do czerwca 1528 roku.  

W tym czasie, tak zwane Wojny Włoskie – konflikt trwający nieprzerwanie od końca XV wieku  

apenińskim o hegemonię nad Europą pomiędzy dynastią Habsburgów, a Francją i jej 

sojusznikami – weszły w nowy etap. Po sromotnej klęsce pod Pawią, 24 luty 1525 roku, 

pokonany i wzięty do niewoli Franciszek I zmuszony został do zrzeczenia się do swych 

roszczeń do księstw w Italii. Nieprzychylnie patrząc na wzrastającą potęgę Habsburgów władcy 

europejscy oraz książęta włoscy z inicjatywy papieża Klemensa VII utworzyli nowy sojusz. W 

skład tzw. Ligi z Cogniac, od miejsca podpisana porozumienie 22 maja 1526 roku, wchodzili 

obok Państwa Kościelnego oraz Francji również Wenecja, Mediolan i Florencja. Wojna 

rozpoczęła się po ataku przez sprzymierzonych na miasto Lodi w Lombardii. Wkrótce jednak 

cesarz zaciągnął w Niemczech 12 tysięcy lancknechtów pod wodzą Jerzego Frundsberga, 

którzy przeprawili się przez Alpy i rozbili wojska sprzymierzonych w okolicach Mantui. Siły 

Karola V zajęły również Mediolan, zmuszając Sforzów do opuszczenia swojej stolicy. Liga z 

Cogniac, tak szybko jak się zawiązała, tak szybko została zneutralizowana. Tymczasem, 

stacjonująca w północnej Italii armia cesarska składająca się ze wspomnianych niemieckich 

lancknechtów Frundsberga i oddziałów hiszpańskich pod wodzą Karola III de Burbon-

Montpensier, szukała okazji do grabieży i rabunku649. 

Grabież Borgo przez wojska Colonnów  

Latem 1526 roku Ugo di Moncada, nadzwyczajny poseł cesarski pojawił się w Rzymie. Miał 

on za zadanie za wszelką cenę nakłonić Klemensa VII do wystąpienia z ligi antycesarskiej. 

Mimo to, papież nie zdradził swych sojuszników uporczywie odmawiając cesarskiemu 

posłowi. Wobec tego, zgodnie z tajną instrukcją Karola V, Moncada spotkał się w zamku w 

pod rzymskim Marino z kardynałem Pompeo Colonną. Arystokratyczny ród był wrogiem 

Medyceuszy oraz odwiecznym sprzymierzeńcem cesarzy. Na rozkaz posła Karola V, prywatna 

armia Colonnów w nocy z 19 na 20 września 1526 roku wkroczyła do Rzymu. Klemens VII 

dopiero nad ranem zorientował się w sytuacji, gdy zdał sobie sprawę ze swego położenia. Wraz 

z gronem kardynałów, w którym był również Lorenzo Pucci, schronił się w Zamku Anioła. 

Tymczasem wojska Colonnów rozpoczęły plądrować Borgo. Ich łupem padły zakrystie 

bazyliki św. Piotra, pałac apostolski, mieszkania kardynałów, prałatów i dworzan. Następnego 

 
649 P. Tafiłwoski, Wojny włoskie 1494-1559, Zabrze 2007.  
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dnia Ugo di Moncada spotkał się z oblężonym Klemensem VII i wymógł jego odstąpienie od 

ligi z Cogniac650. 

Najprawdopodobniej już na początku 1527 roku wieści o wydarzeniach w Italii dotarły na dwór 

polski. Świadczy list Zygmunta do papieża z 18 lutego, w którym monarcha pisał, że kardynał 

protektor poinformował go o niepokojach w Wiecznym Mieście651. Miał on nadzieje, że 

sprawcy świętokradztwa nie unikną kary, a także zapewnił papieża o swej wierności do Stolicy 

Apostolskiej. Przy okazji król Zygmunt donosił Klemensowi VII o zwycięstwie odniesionym 

nad Tatarami 27 stycznia 1527 roku w bitwie pod Olszanicą. Zginęło wówczas 24 tysiące 

niewiernych i wyswobodzono około 10 tysięcy jeńców zabranych w jasyr z Rusi, Podola i 

Podgórza652. Zwycięstwo, choć pokaźnych rozmiarów, nie miało jednak strategicznego 

znaczenia, nie powstrzymało kolejnych najazdów oraz nie zakończyło konfliktu z Tatarami. 

Mimo to, polska dyplomacja starała się, tak jak to uczyniła po bitwie nad Orszą, wykorzystać 

swój triumf do celów propagandowych, aby uzyskać od papieża wsparcie finansowe na walki 

z niewiernymi. W dalszej części listu Zygmunt tradycyjnie zarzuca złą wole chrześcijańskim 

władcą, których niekończące się konflikty uniemożliwiały wspólną akcję przeciwko Turcji.  

W niedatowanej odpowiedzi król Zygmunt pisał, że otrzymał dwa listy od kardynał 

protektora653. Władca ponownie informował Pucciego o zwycięstwie nad Tatarami, 

odniesionym 27 stycznia 1527 roku w bitwie nad Olszanicą, Król prosił kardynała, aby 

przekazał papieżowi wiadomość o polskim triumfie nad niewiernymi. Ta miła wiadomość miał 

być dla Klemensa VII pocieszeniem w tych ciężkich dla papiestwa czasach. W dalszej części 

listu Zygmunt poruszał najbardziej wówczas dyskutowaną sprawę, rozszerzenia przywileju 

ordynariuszy w Polsce. Na koniec, monarcha poinformował papieża o zaistniałej sytuacji na 

Węgrzech. Na niniejszy list jaki wcześniejszy król Zygmunt nie otrzymał odpowiedzi.   

Powrót nuncjusza moskiewskiego Giovanniego Francesco Cina do Rzymu   

Tymczasem, polski władca zlecił szereg polskich spraw wracającemu z Moskwy nuncjuszowi 

apostolskiemu, biskupowi skarańskiemu (Szwecja) Giovanniemu Francesco Cina, który wiosną 

1527 roku w drodze powrotnej do Rzymu zatrzymał się w Krakowie654. Wizyta nuncjusza w 

 
650 Z. Morawski, Sacco di Roma złupienie Rzymu w 1527 roku, Kraków 1923, s. 90-95. 
651 AT, t. IX, nr 50, s. 45-46. 
652 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VII, red. B. Chlebowski, W. 

Walewski, Warszawa 1886, s. 497. 
653 AT. t. IX, nr 305, s. 306.  List ten datować należy na początek 1527 roku. Mowa w nim niepokojach w 

Rzymie, lecz nie dotyczą one  Sacco di Roma, ale grabieży Borgo z września 1526 roku.  
654 HC, vol 3, s. 219, 254, 294. 
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Polsce była okazją dla Zygmunta na pozyskanie wysokiej rangi duchownego, zaufanego 

papieża dla polskiej racji stanu.  

W instrukcji nadanej nuncjuszowi, polski władca prosił go, aby przedstawił Klemensowi VII 

jak dyskryminowane było jego królestwo przez Moskwę, która wchodziła w sojusze z 

niewiernymi i schizmatykami przeciwko Polsce, a napięcie między państwami wzrastało z dnia 

na dzień. Najważniejszą jednak kwestią dla monarchy, była sprawa uzyskania ze Stolicy 

Apostolskiej środków finansowych. Zygmunt prosił, aby nuncjusz wspólnie z kardynałem 

protektorem zwrócili się do Klemensa VII z supliką o udzielenie całemu królestwu jubileuszu, 

zniesienie annat, świętopietrza oraz innych opłat biskupich. Do tego władca suplikował o 

ogłoszenie odpustu zupełnego dla wszystkich poddanych walczących z niewiernymi. 

Powoływał się na podobne decyzje Leona X sprzed kilkunastu lat. Argumentem mającym 

przekonać papieża była bieda poddanych króla Zygmunta uciskanych i nękanych przez najazdy 

tureckie oraz brak jakiejkolwiek pomocy z innej strony. Przyczynić się to miało do zwiększenia 

szacunku i poparcia dla papieża oraz miał stanowić przykład dobroci Klemensa VII dla 

heretyków w kraju, którzy wątpili w jego łaskę. Na koniec król Zygmunt polecił 

moskiewskiemu nuncjuszowi, aby zaapelował o pokój między władcami europejskimi i 

wspólne działanie przeciwko Turkom na Węgrzech655.  

Orszak nuncjusza został wyposażony również w listy polecające do papieża i kardynała 

protektora. W wiadomości z 1 kwietnia 1527 roku król Zygmunt rekomendował osobę 

nuncjusza moskiewskiego Pucciemu, któremu powierzył kilka spraw. Prosił protektora, aby 

raczył ich wysłuchać oraz pośredniczył w ich przedstawieniu papieżowi. Do tego zgodnie z 

wolą króla, Pucci, miał nadzorować poczynania nuncjusza i reagować jeśli ten nie byłby 

posłuszny woli władcy656. W szczególności chodziło o kwestię pokoju zawartego między 

Polską, a Moskwą na sześć lat. Podobny ton przybrał list Zygmunta do Klemensa VII, w którym 

zachwalał nuncjusza Giovanniego Francesco Cina oraz informował, że powierzył mu kilka 

spraw. Prosił papieża, aby zechciał ich wysłuchać i przychylić się do nich dla dobra Polski i 

całego królestwa Chrześcijańskiego657. W osobnym liście do Klemensa VII, Zygmunt polecał 

Nicolę Fontanę kanonika skarańskiego i protonotariusza apostolskiego, który w czasie misji do 

 
655 AT, t. IX, nr 91, s. 99-100.  
656 AT, t. IX, nr 92, s. 100. 
657 AT, t. IX, nr 93, s. 100-101. 
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Moskwy odegrał bardzo ważną rolę w negocjacjach pokojowych przy boku biskupa 

Giovanniego Franciszka Ciny658. 

Wykorzystując zmierzającego do Rzymu duchownego Zygmunt przekazał mu listy do 

Klemensa VII oraz całego Kolegium Kardynałów, w których władca omawiał sytuację 

polityczną na Węgrzech. Przedstawił papieżowi sprawę podwójnej elekcji, która była 

utrapieniem dla polskiego monarchy. Jagiellon pisał o swym rozdarciu, gdyż obaj władcy byli 

jego krewnymi: arcyksiążę Ferdynand Habsburg był mężem jego bratanicy Anny, a wojewoda 

siedmiogrodzki Jan Zapoyla dawnym szwagrem. Zygmunt nie popierał żadnego z kandydatów, 

ale chciał zapobiec konfliktowi i wojnie domowej, prosił więc papieża by poparł go w 

pokojowym apelu659. W podobnym tonie był list zaadresowany do Kolegium Kardynałów, w 

którym Zygmunt zwracał się z prośbą o podjęcie akcji pomocy królestwu Węgierskiemu, które 

jako „puklerz chrześcijaństwa” (propunaculum tostius christianitatis) zostało obrócone w 

ruinę. Polski władca widząc siebie w roli jego następcy, który nieustannie odpierał ataki 

niewiernych i schizmatyków, apelował do członków Świętego Kolegium o pomoc dla Węgier. 

W mniemaniu Zygmunta  mogło to się udać jedynie przy wspólnym działaniu władców 

chrześcijańskich660. Osobny list polskiego monarchy do kardynała protektora dotyczył spraw 

beneficjalnych.   

Dziesięć dni później, 11 kwietnia 1527 roku, król Zygmunt ponownie pisał do kardynała 

protektora oraz papieża Klemensa VII. Władca informował ich, że najprawdopodobniej do 

Rzymu, pod pozorem pielgrzymki do Loreto, wybiera się Hieronim Łaski (Jaroslaus). Bratanek 

prymasa, kasztelan sieradzki, senator królestwa był znany ze sprzyjania nowinkom religijnym. 

Łaski, tak jak jego stryj, był osobistym wrogiem biskupa Piotra Tomickiego. Król prosił usilnie 

Pucciego by ten przestrzegł papieża przed bratankiem prymasa, a także pod żadnym pozorem 

nie przyznawać mu beneficjów i godności kościelnych w Polsce. Władca radził, aby nie dawać 

posłuchu jego słowom, gdyby chciał ingerować w interesy królestwa. Na koniec monarcha 

 
658 AT, t. IX, nr 94, s. 101. 
659 AT, t. IX, nr 96, s. 102. 
660 AT, t. IX, nr 95, s. 101. 
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prosił Pucciego, żeby mu o wszystkim doniósł661. W rzeczywistości bratanek arcybiskupa 

Hieronim Łaski poświęcił się służbie wojewody siedmiogrodzkiego, króla elekta węgierskiego 

Jana Zapoyli. Jego pozorowany wyjazd w połowie kwietnia 1527 roku miał na celu 

odwiedzenie europejskich dworów w poszukiwaniu poparcia dla węgierskiego władcy w 

konflikcie z arcyksięciem Ferdynandem. Łaski odwiedził Monachium, Paryż, Londyn i 

Kopenhagę. Ominął jednak Rzym, nie tylko z powodów niepokojów jakie ogarnęły wówczas 

półwysep Apeniński662.  

Najprawdopodobniej listy z początku 1527 roku, jak i korespondencja wracającego z Moskwy 

nuncjusza, a także przestroga przed Hieronimem Łaskim, nie dotarły do swych adresatów. 

Czego świadectwem było niezadowolenie króla Zygmunta, który pod koniec kwietnia wysyłał 

kolejne wiadomości do kardynała protektora i papieża. Dopytywał w nich o sytuację w Rzymie 

oraz zapewniał protektora o swym poparciu i ofiarował pomoc663.  

Sacco di Roma (6 maja – 6 grudnia 1527)    

Tymczasem w północnej Italii pojawił się problem z opłaceniem zwycięskiej armia cesarza 

Karola V. Zbuntowani żołnierze w liczbie 34 tys. zmusili swego dowódcę księcia Karola III de 

 
661 AT, t. IX nr 117,118, s. 120-122. 
662 W. Urban, Łaski Hieronim, PSB, t. XVIII, Wrocław 1973, s. 225–229.  
663 AT, t. IX, nr 181, s. 196. 

Rysunek 35 Sacco di Roma na rycinie Maartena van Heemskerca  
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Bourbon, do poprowadzenia ich na Rzym. Jeszcze w kwietniu 1527 roku spragnione łupu 

wojska, w dużej mierze złożone z niemieckich protestantów, wyruszyły w stronę Wiecznego 

Miasta. Niespełna miesiąc później 6 maja 1527 roku armia cesarska zaatakowała mury 

Watykanu od strony wzgórza Gianicolo. Podczas szturmu jego dowódca Karol Burobon został 

śmiertelnie ranny, mimo to jego żołnierze zdobyli mury. Ostatnią ochroną papieża pozostała 

gwardia Szwajcarska, która osłaniała ucieczkę Klemensa VII z jego dworem przez kryty ganek 

(tzw. pasetto) łączący Pałac Apostolski z Zamkiem św. Anioła. Po tym rozpoczęła się krwawa 

grabież miasta. Kościoły i klasztory, a także pałace prałatów i kardynałów zostały splądrowane 

i zniszczone. Po trzech dniach spustoszenia nowy dowódca Philibert de Chalon nakazał 

zaprzestanie grabieży, ale niewielu jego żołnierzy posłuchało rozkazu. Stan bezprawia trwał 

przez miesiąc, aż do ostatecznego podpisania kapitulacji przez papieża 6 czerwca 1527664.  

Klemens VII poddał się i zgodził się zapłacić okup w wysokości 400 000 dukatów w zamian 

za swe życie. Warunki poddania obejmowały również cesję Parmy, Piacenzy, Civitavecchii i 

Modeny do Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Nie był to jednak koniec utrapień papieża i jego 

dworu. Zgodnie z umową biskup Rzymu miał na miejscu wypłacić wojsku 100 tys. dukatów, a 

resztę w późniejszym terminie. Do tego czasu pozostawał on wraz z sześcioma innymi 

zakładnikami pod strażą cesarską w Zamku św. Anioła. Problem w tym, że papież nie posiadał 

odpowiedniej sumy. Z zebranych w twierdzy pieniędzy oraz reszty przetopionych na miejscu  

kielichów, krzyży (nie uniknęła tego losu nawet papieska tiara) oraz innych precjozów udało 

się uzyskać jedynie 80 tys. dukatów. Pertraktacje między papieżem, a cesarskimi 

wysłannikami, ku utrapieniu dręczonych przez cesarskich żołdaków zakładników i całego 

miasta, ciągnęły się w nieskończoność. Ostatecznie dopiero 6 grudnia 1527 roku wojsko 

opuściła Zamek Anioła, a papież był wolny665. 

Kardynał Lorenzo Pucci jako szczególnie bliski Klemensowi VII znalazł się w gronie sześciu 

zakładników, którzy wraz z nim byli przetrzymywani od czerwca do grudnia 1527 roku w 

Zamku Anioła. W tym czasie niemieccy lancknechci starając się uzyskać od purpuratów 

pieniądze, co kilka dni wyprowadzali ich na Campo di Fiore. Tam grożąc im śmiercią, 

skrępowanych stawiali na rusztowaniu z szubienicami na szyjach. Nad umęczonymi 

purpuratami ulitował się ich kolega ze Świętego Kolegium, a zarazem poplecznik cesarza 

Pompeo Colonna, który miał już dość bezprawia w Rzymie. Pewnego dnia uraczył on 

 
664 Z. Morawski, op. cit., s. 143. 
665 Ibidem, s. 156.  
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strażników wieczerzą, a gdy posnęli wywiózł swych kolegów za miasto. Był to 

najprawdopodobniej koniec udręk protektora Polski.  

List Lorenzo Pucciego do króla Zygmunta z oblężonego Zamku Anioła 

Zanim jednak udało mu się zbiec z niewoli, własnoręcznie napisał i wysłał list adresowany z 

Zamku Anioła, datowany na 7 października 1527 roku do króla Polski. Najprawdopodobniej w 

czasie oblężenia dotarł do protektora któryś z wcześniej wysłanych listów, bowiem w pierwszej 

części wiadomości odnosił się do powierzonych mu spraw beneficjalnych. Po tym przeszedł do 

opisu wydarzeń Sacco di Roma, w czasie którego sam niemal stracił życie. Kardynał w dniu 

ataku, 6 maja od samego rana obchodził mury pobudzając ducha walki wśród obrońców. Przez 

to, gdy nastąpiło przełamanie obrony i wojska cesarskie zalały miasto, Pucci musiał przedzierać 

się do Zamku św. Anioła. W czasie tego rajdu spadł z konia i niemal został zadeptany przez 

ciżbę cisnącą się do twierdzy. Mocno poturbowanego i rannego w głowę kardynała podniesiono 

z fosy i przez okno wciągnięto do zamku666. W wyniku tego, jak sam pisał, został poważnie 

zraniony (multis affectus vulneribus), ale uniknął śmierci. Kardynał protektor oglądał grabież 

miasta z wysokości Zamku Anioła przez cały czas oblężenia Rzymu. Widział stamtąd jak płonie 

jego dobytek w rodzinnym pałacu, które znajdowały się w zasięgu wzroku. W dalszej części 

listu prorokował, powołując się na biblijne cytaty, zmartwychwstanie miasta: „doskonałej 

piękności i wesela wszelkiej ziemi.”. Na końcu przeszedł do opisu pertraktacji papieża z 

wojskami cesarskimi oraz okupu jaki musiał zapłacić Klemens VII667.  

Po tragicznych wydarzeniach w Rzymie i dramatycznym liście kardynała prorektora z opisem 

wydarzeń Sacco di Roma, nikt na polskim dworze nie wątpił w tragedię jaka dotknęła Stolicę 

Apostolską. Z pewnością zweryfikowało to plany Zygmunta względem Rzymu. W tych 

okolicznościach nie było szans na uzyskanie pieniędzy ze zrujnowanego papiestwa i 

zadłużonego Klemensa VII. Monarcha zrezygnował więc z wielu roszczeń o ulgi finansowe, 

które zawierały instrukcje nuncjusza moskiewskiego Ciniego, jak: ustanowienie jubileuszu, 

zniesienie annat oraz świętopietrza. Wydaje się, że władca od tego czasu skupił się na mniej 

opresyjnych wobec Stolicy Apostolskiej kwestiach, jak rozszerzenie przywileju ordynariuszy 

w Polsce oraz innych sprawach beneficjalnych. 

Tułaczka papieża i próby nawiązania kontaktu z Rzymem 1527-1528 

 
666 L. Pastor, op. cit., t. X, s. 394. 
667 AT, t. X, nr 97, 98, s. 108-109. 
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Oprócz wspomnianego listu protektora z 7 października 1527 roku Polski dwór nie otrzymał 

odpowiedzi na wcześniejszą korespondencję. Wiadomości Zygmunta do papieża i kardynała 

protektora z datą 23 kwietnia 1528 roku rozpoczynają się od narzekań monarchy na brak 

kontaktu z Klemensem VII i jego dworem668. Choć minął już niemal rok od szturmu wojsk 

cesarskich na Wieczne Miasto to Polski władca był zaniepokojony brakiem informacji z 

Rzymu. Monarcha bał się, że papież został pozbawiony władzy. Prosił protektora, aby 

pogratulował Klemensowi VII uwolnienia z uwięzi i zakończenia oblężenia. Oprócz tego 

przypominał o palącej sprawie Węgier, gdzie trwała wojna domowa. Król miał również 

informacje o planowanej przez sułtana inwazji. Polski władca apelował o zjednoczenie 

władców chrześcijańskich i pomoc dla rozdartego królestwa węgierskiego. Tego samego dnia 

w tym samym tonie, list do kardynała protektora wysłał Piotr Tomicki669.  

Brak odpowiedzi z Rzymu irytował polskiego władcę. W liście do protektora napisanym 

najprawdopodobniej w maju 1528 roku, Zygmunt dziwił się, że tak długi czas Pucci nie 

odpowiadał na wiadomości z Polski. W drugiej części wiadomości Zygmunt, zmieniając 

nastawienie względem protektora, zamiast ciągłych narzekań i dyktowania kolejnych zadań do 

wykonania, podziękował Pucciemu za jego dotychczasową działalność na rzecz Polski. 

Monarcha chwalił, wysoką pozycję kardynała przy papieżu oraz podkreślał jak bardzo cenił 

sobie jego służbę. Pod wrażeniem opisywanych przez purpurata strat jakie dotknęły go w czasie 

grabieży miasta przesyłał mu 300 złotych węgierskich w podarku. Miało to być podziękowanie 

i docenienie dotychczasowej działalności Pucciego na rzecz królestwa i jego poddanych670. 

Warto odnotować ten list, gdyż wiadomość ta, stanowi pierwsze świadectwo wynagrodzenia 

polskiego protektora w formie podarków pieniężnych, które król sporadycznie przesyłał 

kardynałom broniącym jego interesów671. Z wiadomości Tomickiego do Stanisława Borka 

dowiadujemy się, że przesłany prezent był pierwszym podarkiem jaki król Zygmunt przesyłał 

protektorowi od początku jego działalności na tym urzędzie – czyli od 14 lat672. 

Tomicki na rozkaz Zygmunta poprosił skarbnika królewskiego Seweryna Bonera, żeby wysłał 

do Rzymu jednego ze swych doświadczonych gońców Andreola. Miał on dostarczyć ojcu 

świętemu listy i od razu przywieźć odpowiedz Klemensa VII. Jego zadaniem było również 

przekazać 300 czerwonych złotych kardynałowi protektorowi. Podkanclerzy chcąc także 

 
668 AT, t. X, nr 97, 98, s. 108-109. 
669 AT, t. X, nr 99, s. 110-111.  
670 AT, t. X, nr 123, s. 127-129.  
671 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 252-253.. 
672 AT, t. X, nr 250, s. 237. H.D. Wojtyska, op. cit., s. 252-253. 



183 
 

utrzymać łaskę Pucciego, polecił Bonerowi, aby jeden z jego prokuratorów zatrzymał się w 

drodze do Rzymu w Wenecji i kupił podarek dla niego o wartości 60 złotych, lub więcej. Miała 

to być srebrna, pozłacana czara, którą Andreolo miał oddać protektorowi673. Równocześnie, w 

osobnej wiadomości Tomicki poinformował przebywającego w Rzymie Stanisława Borka, o 

listach wysłanych do papieża i kardynała protektora, a także o pieniądzach i podarku z Wenecji 

dla tego ostatniego. Biskup krakowski prosił swego przyjaciela, żeby osobiście przekazał 

kardynałowi pieniądze i jego prezent, a całość uświetnił uroczystą mową674. 

Zniecierpliwiony brakiem odpowiedzi z Rzymu Piotr Tomicki postanowił napisać również do 

kanonika gnieźnieńskiego Jakuba Szucza. Wspominany już wcześniej duchowny pochodził z 

plebejskiej rodziny z Poznania. Po ukończeniu nauk w kraju wyjechał około 1490 roku do 

Rzymu, aby ukończyć studia prawnicze. Od tego czasu jako zdolny jurysta był rzecznikiem 

spraw polskiego episkopatu na dworze papieskim, gdzie cieszył się dużym szacunkiem. W 1511 

roku Jan Łaski i kapituła gnieźnieńska wyznaczyła go na prokuratora w kurii. Szucz był wiec 

zaufanym człowiekiem arcybiskupa. W nagrodę za swe zasługi mimo nieszlacheckiego 

pochodzenia otrzymał od niego kanonikat gnieźnieński. W czasie Sacco di Roma kanonik 

gnieźnieński przebywał w Rzymie, lecz cudem uszedł z życiem. Tymczasem jego kolega 

Mikołaj Gamrat zginął z rąk cesarskich żołnierzy na ulicach Wiecznego Miasta675. 

Dowiedziawszy się o tym Tomicki zwrócił się do Jakuba Szucza z prośbą, aby zajął się jego 

sprawami wobec impasu spowodowanego brakiem odpowiedzi ze strony papieża i kardynała 

protektora. Dla biskupa krakowskiego zwrócenie się o pomoc do zaufanego człowieka swego 

największego wroga stanowiło ostateczność676. 

*** 

Zgodnie z instrukcjami cesarza, po długim okresie pertraktacji 6 grudnia 1527 roku zakończyła 

się niewola papieska. Klemens VII po siedmiu miesiącach zamknięcia wreszcie był wolny. 

Zagrożenie ze strony wojsk cesarskich jednak nie minęło, gdyż lancknechci stacjonujący w 

Rzymie wciąż czekali na należny im okup. Bezbronny papież zdecydował się więc na ucieczkę. 

 
673 AT, t. X, nr 249, s. 236-237; J.U. Niemcewicz, Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze z 

rękopisów, vol I, s. 288-289. 
674 AT, t. X, nr 250, s. 237.  
675 L. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych. 

Podług źródeł archiwalnych, Gniezno, 1883, t. IV, s. 77-80. 
676 AT, t. X, nr 248, s. 234-236.  
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W nocy z 6-7 grudnia Klemens VII w przebraniu i towarzystwie paru przybocznych opuścił 

Wieczne Miasto, udając się do Orvieto677.  

Sytuacja papieża w tym mieście nie była najlepsza. Pomijając sprawy zakwaterowania w 

zrujnowany pałac biskupim oraz problem zaopatrzenia dworu i brak wody, to Klemens VII miał 

do dyspozycji jedynie garstkę żołnierzy. Okolica Orvieto była zagrożona przez zbrojne bandy, 

papież więc był praktycznie zamknięty w swojej górskiej fortecy. Wynikały stąd problemy z 

komunikacja ze światem.  Z czasem jednak papież zaczął się organizować w nowym miejscu. 

W styczniu 1528 roku do biskupa Rzymu dołączyli kardynałowie del Monte, Pucci, Accolti i 

Spinola, a później do Orvieto przybyło kolejnych siedmiu purpuratów. Pomimo biedy i 

niewygody stopniowo na papieski dwór dołączało coraz więcej prałatów i dworzan, a także 

wznowiono działalność Kurii. Mimo wszystkich trudności kancelaria apostolska wznowiła 

korespondencję z europejskimi władcami, a do Orvieto przybywać zaczęli zagraniczni 

posłowie. Pomimo wygnania i biedy papież nadal reprezentował potężną siłę w Europie. 

Rozgorzała więc rywalizacja między cesarzem i jego przeciwnikami o zdobycie jego poparcia. 

Klemens VII nauczony doświadczeniem nie chciał się deklarować po żadnej ze stron w czasie 

wciąż trwającego konfliktu w Italii. Jedynie na czym mu zależało to odzyskanie utraconych 

przez Państwo Kościelne ziem. Wenecjanie skorzystali z kryzysu papiestwa i zajęli Cervię i 

Rawennę. Papież ubolewał też, że w jego rodzinnej Florencji upadły rządy Medyceuszy, 

przeciwko którym powstali mieszkańcy ustanawiając republikę678. 

Na początku marca do Orvieto przybyła deputacja z Rzymu, która prosiła papieża, aby powrócił 

do swej stolicy. Klemens VII nie przystał jednak na to, ze względu na niedostatek i nieporządek 

w mieście, a także niepewność związaną z wciąż trwającą wojną o Neapol, między wojskami 

cesarskimi a ligą. Mimo to, biskup Rzymu pod koniec kwietnia nakazał, aby część oficjałów 

Kurii przeniosła się nad Tyber. Natomiast sam, 1 czerwca 1528 roku wraz z całym dworem 

osiadł w niedalekim Viterbo. W mniemaniu papieża powrót do Rzymu był niemożliwy, dopóki 

Państwo Kościelne nie odzyska dwóch strategicznych miast Ostii i Civitavecchii będących w 

rękach cesarza. Ostatecznie zniszczenie wojsk francuskich pod Neapolem sprawiły, że 

całkowite zwycięstwo Karola V i jego hegemonia na półwyspie apenińskim – stała się faktem. 

Choć Ostia i Civitavecchia wciąż były w rękach cesarskich, Klemens VII był namawiany przez 

imperialistów do powrotu do miasta. Ostatecznie we wrześniu 1528 roku papież zadecydował 

o powrocie do Rzymu. Wygnanie Klemensa zakończyło się nieco ponad miesiąc później. 5 

 
677 Z. Morawski, op. cit., s. 156-157. 
678 L. Pastor, op. cit.,  t. X, s. 1-31. 
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października opuścił Viterbo z całym swoim dworem, pod ochroną około tysiąca żołnierzy. 

Następnego wieczora, po niespełna roku, powrócił do swojej stolicy. Zakazał jakiegokolwiek 

publicznego przyjmowania z obawy przed niepokojami w mieście. Klemens VII najpierw 

złożył wizytę w Bazylice św. Piotra, aby uczynić dziękczynienie, a następnie udał się do pałacu 

apostolskiego679. 

Datowany na 22 czerwca 1528 roku z Viterbo list Klemensa VII, był długo wyczekiwany w 

Polsce. Papież pisał, że ze wszystkich wyżej wspomnianych listów dotarła do niego jedynie 

wiadomość dana 23 kwietnia 1528 roku z Wilna. Na wstępie opisał nieszczęście jakie spadło 

na Rzym, przy czym nie widział w tym swojej winy. Przewidywał czarną przyszłość dla 

Republiki Chrześcijańskiej. Klemens dziękował za zaangażowanie Zygmunta w pomoc dla 

królestwa węgierskiego i pochwalał wszelkie próby pogodzenia władców. Pisał również, że w 

sprawie Węgier zrobił już wszystko był w jego mocy. Co zaś się tyczyło spraw kościelnych 

królestwa, to papież godził się na wszystkie prośby króla, a co do szczegółów, władca miał je 

konsultować z kardynałem protektorem680. Od tego czasu korespondencji i kontakty 

dyplomatyczne między dworem polski, a Stolicą Apostolską odzyskały swą dawną regularność.   

2. Sprawy beneficjalne i kościelno-religijne 1527-1528 

W tym trudnym dla Stolicy Apostolskiej okresie oraz mimo problemów z komunikacją kwestie 

beneficjalne stanowiły dużą część spraw polecanych protektorowi Polski. Dla biskupa 

Tomickiego, od czasu nominacji jego siostrzeńca Andrzeja Krzyckiego na biskupstwo płockie, 

priorytetem była kwestii uzyskania dla niego bulli konfirmacyjnej681.  

Bulla konfirmacyjna dla Andrzeja Krzyckiego jako biskupa płockiego  

W liście z 1 kwietnia 1527 roku Zygmunt przedstawił kardynałowi protektorowi 

dotychczasowego ordynariusza w Przemyślu Andrzeja Krzyckiego jako swego kandydata na 

biskupstwo płockie opróżnione po śmierci 23 marca 1527 roku Rafała Leszczyńskiego682. 

Natomiast na stolicę przemyską został nominowany sekretarz królewski, prepozyt krakowski 

bliski współpracownik i zaufany królowej Bony – Jan Karnkowski. Zygmunt prosił o 

zachowanie dotychczasowych beneficjów dla obu nominatów oraz zwolnienie ich z opłat z 

annat. Władcy zależało na jak najszybszym załatwieniu nominacji na diecezję płocką, która 

 
679 Ibidem, t. X, s. 1-31. 
680 AT, t. X, nr 350, s. 334-336.  
681 HC, vol 3, s. 204, 276.  
682 HC, vol 3, s. 276, 279. 
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jako granicząca z Prusami była szczególnie narażona na zagrożenie ze strony heretyków683. 

Sprawa w ocenie władcy była na tyle pilna, że król Zygmunt przygotował dla gońca, który miał 

udać się do Rzymu osobny list adresowany do dowódców wojsk cesarskich w Italii. W 

wiadomości władca informował o przysłanej do papieża korespondencji, a także zapewniał 

żołnierzy, że porusza w niej tylko i wyłącznie sprawy kościelne684. 

Podkanclerzy Tomicki wobec braku kontaktu ze Stolicą Apostolską starał się na wszelkie 

sposoby wprowadzić swego siostrzeńca na biskupstwo Płockie. W liście napisanym 

najprawdopodobniej w maju 1527 roku, dziwił się, że bulle konfirmacyjne jeszcze nie zostały 

wysłane do Polski. Najprawdopodobniej niedługo po tym dowiedział się o wydarzeniach w 

Rzymie. Nad Wisłę dotarła też informacja, że obaj kandydaci na konsystorzu 29 kwietnia 1527 

roku (tydzień przed atakiem wojsk cesarskich na Rzym) zostali zatwierdzeni i promowani przez 

papieża na swych diecezjach685. Tomicki zrozumiał wówczas, że nie ma co liczyć na wysyłkę 

dokumentów potwierdzając ich nominacje. Napisał więc do Pucciego, z nadzieją, że pismo 

dotrze do protektora, prośbę aby wyjątkowo zgodził się na instalację nominatów Krzyckiego, 

Karnkowskiego oraz Małachowskiego, bez bulli konfirmacyjnych z Rzymu. Podstawą objęcia 

biskupstw miała być pisemne oświadczenie Tomickiego.  

W dokumencie Testimoniales  wydanym 28 czerwca 1527 roku biskup Krakowski zaświadcza, 

że zgodnie z procedurą nominaci królewscy na konsystorzu z 25 kwietnia 1527 roku zostali 

zaprezentowani papieżowi i Świętemu Kolegium, jako kandydaci do objęcia wspomnianych 

beneficjów (redditae et preasentate fuissent). Na kolejnym spotkaniu 4 dni później (29 

kwietnia), oficjalnie promowano i ogłoszono ich (promovisset et pronuntiari fecisset) na 

swoich diecezjach. Uiszczono również odpowiednie opłaty przypisane do każdej diecezji. Dalej 

biskup krakowski tłumaczył, że ta nadzwyczajna sytuacja spowodowana była niepokojami w 

Rzymie, gdzie papież został uwięziony, działalność kurii zawieszona, a miasto zniszczone. 

Wobec czego niemożliwe było wysłanie bulli konfirmacyjnych dla nominatów686. Dokument 

Tesinomiales stanowi jedno z najwcześniejszych świadectw zastosowania w praktyce 

zapowiedzi kandydatów na beneficja przed ich oficjalnym zatwierdzeniem, które postulowano 

na soborze laterańskim V.  

 
683 AT, t. IX, nr 97, s. 102-103. 
684 AT, t. IX, nr 184, s. 198. 
685 HC, vol. 3, s. 204, 276, 279, 336. 
686 AT, t. IX, nr 233, s. 237-238. 
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Warto podkreślić determinację Piotra Tomickiego, dla którego przy instalacji swego bratanka 

nie stanowiły przeszkody, ani wojska cesarskie, ani przepisy prawa kanonicznego. Mimo to, w 

kolejnych listach do papieża i kardynała protektora wciąż domagano się wysłania bulli 

konfirmacyjnych687. Dopiero wiadomość z 27 października 1527 roku wysłana z Zamku Anioła 

przez kardynała protektora rozjaśniła tą sprawę. Na wstępie Pucci informował, że otrzymał 

jeden z listów z Polski i tłumaczył się władcy z zarzutów zaniedbania, lub zapomnienia spraw 

polskiego króla, których – jak podkreślał – zawsze chętnie bronił. W kwestii nominacji na 

biskupstwa płockie i przemyskie, zaświadczał, że na konsystorzu 29 kwietnia (dokładnie 

tydzień przed atakiem na Rzym wojsk cesarskich) osobiście pełnił rolę relatora ich spraw, za 

którą pobrał zwyczajową zapłatę. Następnie na jego zlecenie wykonano bulle konfirmacyjne 

dla obu diecezji podpisane ręką papieską i sygnowane jego pieczęcią. Wraz z innymi listami  

Pucciego miały zostać wysłane do Polski, lecz nie uczyniono tego. W rzeczywistość, jak się 

pokrętnie tłumaczył, była to wina jego służby. W liście pisał, że zanim wydarzyła się ta tragedia 

w pałacu penitencjarii (Palazzo dei Penitenzieri), gdzie prowadził swoją kancelarię, miał 

przygotowane listy podbite pieczęcią oraz podpisane przez papieża688. Sprawa wysłania tych 

dokumentów do Polski ciągnęła się niespełna rok. Ostatnie wzmianki z przypomnieniem tej 

sprawy pochodzi z listów datowanych na wiosnę 1528 roku689. 

Włączenie parafii w Wawrzeńczycach do uposażenia sufragana krakowskiego 

Drugą, bardzo ważną sprawą dla Piotra Tomickiego była kwestia włączenia parafii w 

Wawrzeńczycach (diec. krakowska) do uposażenia sufragani krakowskiej. Podkanclerzy 

korzystając z łaski kardynała protektora oraz króla Zygmunta, a także swej wysokiej pozycji w 

polskim Kościele, starał się zagarnąć najbogatsze beneficja dla swoich współpracowników i 

klientów budując w ten sposób sieć wpływów. Prośba Tomickiego do kardynała protektora w 

sprawie permanentnej unii parafii w Wawrzeńczycach z sufraganią krakowską pojawiła się 

równocześnie z nominacją Dominika Małachowskiego na krakowskiego biskupa 

pomocniczego wiosną 1527 roku690. Z powodu Sacco di Roma i późniejszych perturbacji 

związanych z papieskim wygnaniem oraz związanych z tym problemów z komunikacją ze 

Stolicą Apostolską Tomicki wiosną 1528 rok zwrócił się do Jakuba Szucza. W wiadomości 

tłumaczył mu, że sam ze względu na obciążenie obowiązkami państwowymi oraz słabe zdrowie 

zmuszony był powołać sufragana w swej diecezji. Skarżył się, że sprawa połączenia parafii 

 
687 AT, t. IX, nr 306, s. 306-307; AT, t. IX nr 117,118, s. 120-122; AT, t. IX, nr 181, s. 196. 
688 AT, t. IX, nr 304, s.302-304.   
689 AT, t. X, nr 97, 98, s. 108-109; nr  123, s. 127-129.    
690 AT, t. IX, nr 185, s. 198-199. 
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Wawrzeńczycach z sufraganią krakowską, która trwała już bardzo długo (według jego wyliczeń 

15 miesięcy) i nie mogła dojść do skutku. Podkanclerzy informował polskiego duchownego, że 

wysłał wcześniej pieniądze przez bank Fuggerów na ręce Mikołaja Gamrata w tej sprawie. Na 

końcu prosił Szucza żeby podjął się w kurii starań w tej kwestii691. 

Anulowanie pensji pobieranej przez 

kardynała Tommaso de Vio z dochodów 

biskupstwa płockiego 

Inną sprawą poruszoną przez władcę 

była kwestia uposażenia 1000 skudów 

rocznie kardynała Tommaso de Vio (zw. 

Gaetano, Caetano, lub S. Sixti) z 

dochodów biskupstwa płockiego było 

jednym z warunków zmiany decyzji 

Hadriana VI w sprawie nominacji tegoż 

biskupstwa. W każdym bądź razie, po 

czterech latach pobierania pensji z 

Płocka przez kardynała de Vio sprawa 

zaczęła doskwierać polskiemu władcy, a 

jeszcze bardziej samemu biskupowi 

płockiemu Andrzejowi Krzyckiemu. 

Zygmunt w liście do protektora pisał 

wprost, że pobieranie przez kardynała pieniędzy było sprzeczne z jego wolą, prawem patronatu, 

jakim monarcha roztaczał nad tą diecezją oraz wbrew zwyczajom jego królestwa. Monarcha 

podkreślał, że przeciwna tym praktykom była również szlachta królestwa692. 

W 1527 roku sprawa pensji na nowo odżyła. W odpowiedzi na wcześniejsze listy odniósł się 

do niej kardynał protektor w wiadomości z 27 października 1527 roku danej z Zamku Anioła. 

Pucci zaznaczył, że trudno będzie w obecnej sytuacji, gdy Rzym leżał w ruinie, a papież musiał 

przeznaczyć olbrzymie sumy na okup dla wojsk, zwolnić kardynała Gaetanusa z dochodów z 

biskupstwa płockiego. Protektor nie wróżył sobie samemu i innym zubożałym kardynałom, 

którzy mieli na głowie utrzymanie rodzin, świetlanej przyszłości693. W odpowiedzi Tomicki 

 
691 AT, t. X, nr 248, s. 234-236.  
692 AGAD, LL 5, k. 263-263v. 
693 AT, t. IX, nr 305, s. 304-306. 

Rysunek 36 Kardynał Tommaso de Vio zw. Gaetanusem  
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pisał do protektora, że słyszał o trudnej sytuacji kardynała de Vio, który w czasie Sacco di 

Roma został schwytany przez lancknechtów i był przez nich maltretowany i więziony, oraz z 

całego serca mu współczuł. W rzeczywistości jednak, pobierana przez niego pensja była wbrew 

zwyczajom i prawu królestwa polskiego. Biskup krakowski tłumaczył, że decyzję o udzieleniu 

takiej pensji mógł podjąć tylko król. Obiecał jednak przedstawić tą sprawę polskiemu 

władcy694. Również król Zygmunt prosił Pucciego o interwencję u Klemensa VII w sprawie 

anulowania opłat z biskupstwa płockiego, jakie kardynał de Vio pobierał z tej diecezji695. 

Tomicki w niedatowanym liście z 1530 roku do Krzyckiego pisał, że doszły go słuchy o śmierci 

kardynała Gaetano. Purpurat ten istotnie był w niebezpieczeństwie w czasie oblężenia Rzymu, 

gdyż został wzięty do niewoli przez żołnierzy cesarskich – musiał zapłacić żołdakom 5 tysięcy 

dukatów, aby kupić sobie wolność. W czerwcu 1527 roku udał się do Gaety, a do Rzymu 

powrócił w październiku 1529 roku696. Ostatecznie plotki dotyczące śmierci kardynała de Vio 

okazały się nieprawdziwe. Piotr Tomicki – jak donosił Krzyckiemu – dowiedział się o tym z 

listu od kardynała protektora. Biskup krakowski nie ukrywał, że po śmierci Gaetanusa pensję 

chcieli zarezerwować sobie Krzycki i Tomicki697. Na to jednak przyszło im poczekać jeszcze 

cztery lata. 

Rywalizacja o niższe beneficja w kurii rzymskiej  

Zgodnie z bullą Leona X i prawem alternatywy nominacje na niższe beneficja (sacerdotia) 

leżały w gestii ordynariuszy, jeśli beneficjum opróżniło się w miesiącu parzystym. Natomiast 

papież miał prawo decydować o nadaniu dobra, gdy wcześniejszy jego posiadacz zmarł w 

miesiącu nieparzystym (tzw. papieskim). Królowi Zygmuntowi układ ten nie odpowiadał, więc 

podobnie jak kortezani i łowcy beneficjów starał się wyjednać u biskupa Rzymu tzw. 

„rezerwację”, czyli prawo do nadania godności zanim zostanie ono opróżnione i bez względu 

czy stanie się to w miesiącu papieskim, czy zwykłym. Podobne zabiegi w kurii rzymskiej 

mające na celu uzyskanie prawa do nominacji czynili inni prominenci polskiego dworu. 

Zgodnie z tym rozumowaniem w liście z wiosny 1528 roku król Zygmunt prosił protektora o 

rezerwację pierwszego wolnego beneficjum dla elekta poznańskiego Jana Czarnkowskiego 

 
694 AT, t. IX, nr 306, s. 306-307.  
695 AT, t. IX, nr 305, s. 306. 
696 E. Stöve, De Vio, Tommaso, DBI, Vol. 39 (1991), https://www.treccani.it/enciclopedia/tommaso-de-

vio_%28Dizionario-Biografico%29/ (dostęp: 20.08.2021). 
697 AT, t. XII, nr 311, s. 282-283.  

https://www.treccani.it/enciclopedia/tommaso-de-vio_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/tommaso-de-vio_%28Dizionario-Biografico%29/
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oraz rezerwację siedmiu godności kapłańskich większych oraz dwóch mniejszych w 

miesiącach papieskich dla biskupa krakowskiego698. 

Kwestia nadawania niższych beneficjów była polem rywalizacji pomiędzy najbardziej 

wpływowymi ludźmi na dworze królewskim oraz w polskim episkopacie. Na pierwszy plan 

wysuwała się rywalizacja między biskupem krakowskim Piotrem Tomickim, a prymasem 

Janem Łaskim, warto podkreślić również pierwszorzędną rolę jaką od w polskim Kościele 

posiadała królowa. Bona posiadała przywilej obsadzania, aż piętnastu godności kapłańskich, 

bez względu na miesiące zwykłe bądź papieskie. Klemens VII rozszerzył jeszcze jej 

kompetencje nadając trzecią godność w kościele warmińskim, którą królowa chciała nadać 

Janowi Dantyszkowi699. Biskup warmiński Maurycy Feber w liście do królowej z 26 czerwca 

1528 roku, pisał o wakacie na kanonikacie warmińskim po śmierci Ebreharda Febera. 

Przewidywał on na to beneficjum Jana Dantyszka (Flaschbindera) i prosił królową, aby napisała 

w tej sprawie do kardynała protektora. Ostrzegał przy tym, że ubiegał się o to beneficjum w 

Rzymie prokurator kurialny Andrea Grappa700. Warto podkreślić, że Feber nie zwrócił się do 

króla, czy bezpośrednio do protektora, ale do królowej Bony. 

Zgodnie ze zwyczajem wszystkie beneficja duchownych, którzy zmarli w Rzymie przechodziły 

w ręce ordynariusza tej diecezji, czyli papieża. Otwierało to kortezanom i łowcom beneficjów 

możliwość ubiegania się u ojca świętego o godności po zmarłym rodaku. Rywalizacja o 

godność kanonika krakowskiego rozgorzała po śmierci nad Tybrem Feliksa Lisieckiego 

(Lissieckiego)701. Piotr Tomicki wysuwał kandydaturę swego zaufanego Benedykta 

Izdbieńskiego, natomiast pryma Jan Łaski promował na te godność znanego łowcę beneficjów 

Michała Pacanowskiego. W liście do Pucciego król Zygmunt przestrzegał protektora przed 

zakusami poplecznika prymasa702.  

 

  

 
698 AT, t. X, nr 123, s. 127-129. 
699 W. Pociecha, Królowa Bona, t. II. s. 381-386. 
700 AT, t. X, nr 297, s. 280-281. 
701 L. Kolankowski, op. cit., s. 235-236. 
702 AT, t. IX, nr 305, s. 306. 
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ROZDZIAŁ IV, cz. III,  Działalność Lorenzo Pucciego jako kardynała protektora (1528-

1531) 

Trzecia część rozdziału czwartego obejmuje ostatnie trzy lata działalności Lorenzo Pucciego. 

W tym czasie miało miejsce spotkanie cesarza Karola V z Klemensem VII w Bolonii. Tam też 

na jednym z konsystorzy król Zygmunt zaproponowany został na przywódcę krucjaty 

antytureckiej, a prymasa Jana Łaskiego oskarżono o współprace z sułtanem. Protektor był 

zaangażowany w obie kwestie, gdy tłumaczył papieżowi stanowiska polskiego władcy. Oprócz 

tego Pucci zajmował się dyspensą od pokrewieństwa na małżeństwo Zygmunta Augusta z 

Elżbietą Habsburżanką. W sprawach beneficjalnych i kościelnych dużo uwagi pochłonęła 

kwestia rozszerzenia przywileju dla ordynariuszy w Polsce, rywalizacja o beneficja po zmarłym 

Jakubie Szuczu oraz odzyskanie zagubionych przez niego 200 dukatów. Protektor 

zaangażowany był również w szeregi drobnych kwestii kościelnych, jak uzyskanie jubileuszu 

dla katedr w Płocku i Wilnie, oddanie dochodów ze świętopietrza, czy starania o kanonizację 

św. Jacka Odrowąża.    

 Nominacja Stanisława Rzeczycy na penitencjarza mniejszego bazyliki św. Piotra 

Ostatni okres działalności kardynała protektora rozpoczął się od bardzo ważnej decyzji 

personalnej dla polskiej polityki w Rzymie. Od czasów awiniońskich w kurii działali 

prokuratorzy kurialni, którzy załatwiali przy papież mniej ważne sprawy władców, a także 

innych osób, książąt, biskupów oraz zgromadzeń zakonnych bądź kapituł. Takich prokuratorów 

w Rzymie było zawsze bardzo wielu, ci którzy zajmowali się sprawami jednego narodu 

nazywani byli procuratori, lub sollecitatori della nazione. Od końca XV wieku ugruntował się 

praktyka, aby tylko jeden prokurator narodowy w kurii rzymskiej załatwiał interesy króla. Za 

czasów Zygmunta Starego urząd ten został związany z penitencjarią mniejszą języków 

słowiańskich przy bazylice św. Piotra703. Penitencjarz odpowiedzialny za spowiedź i pokutę 

przybywających do Rzymu pielgrzymów posługujących się językami słowiańskimi. 

Prawdopodobnie pierwszym Polakiem powołanym na ten urząd był sekretarz królewski i 

dworzanina Erazma Ciołka Jan Zambocki. Być może wpływ na tę – jak to określił H.D 

Wojtyska – „zrodzoną zupełnie przypadkowo więź penitencjarii słowiańskiej z urzędem 

prokuratora dworu polskiego”, miał kardynał protektor. Od 1520 roku Lorenzo Pucci 

sprawował godność wielkiego penitencjarza. Wydaje się więc, że jako zwierzchnik tej 

instytucji mógł się przyczynić do powiązania tych dwóch godności. Praca w penitencjarii 

 
703 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 421-422. 
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przynosiła polskiemu prokuratorowi stałą pensję i możliwość utrzymania w Rzymie bez 

większej pomocy polskiego dworu.  

Po śmierci w 1528 roku Jana Zambockiego, o którego działalności w Rzymie mamy mało 

wiadomości, opróżniona został penitencjaria mniejsza języka słowiańskiego przy bazylice św. 

Piotra704. Polska dyplomacja rozpoczęła starania o powołanie kolejnego Polaka na ten urząd. 

Kandydatem króla Zygmunta wysuniętym przez Piotra Tomickiego był doktor obojga praw 

Stanisław Rzeczyca, lecz prymas Jan Łaski zabiegał, aby penitencjarzem został Michał 

Pacanowski. 

W wiadomościach z 6 marca 1528 roku nadanych z sejmu w Radomiu do Klemensa VII oraz 

kardynała protektora, Zygmunt prosił papieża, aby wbrew zwyczajowi pozwolił jemu wskazać 

następcę Zambockiego. Następnie władca przedstawił papieżowi i kardynałowi protektorowi 

jako swego kandydata Stanisława Rzeczycę, a także ostrzegł Pucciego przed zakusami Jana 

Łaskiego, który forsował na ten urząd Michała Pacanowskiego705. Wobec problemów z 

komunikacją ze Stolicą Apostolską w tym czasie Zygmunt ponowił swą prośbę do papieża i 

kardynała protektora w listach z 23 kwietnia 1528 roku706. Swój list polecający Rzeczycę wysłał 

do Pucciego również Piotr Tomicki707.  

Po myśli króla Zygmunta i biskupa krakowskiego już w październiku 1528 roku doktor 

Rzeczyca został potwierdzony na urzędzie penitencjarzem języków słowiańskich. Służbę 

rozpoczął natomiast wraz ze swym przybyciem do Rzymu wiosną 1529708. Od tego czasu z 

racji powierzanych mu spraw, do których należały głównie kwestie beneficjalne stał się on 

jednym z najbliższych współpracowników kardynała protektora Lorenzo Pucciego.  

W liście z 8 lipca 1531 roku Zygmunt dziękował Stanisławowi Rzeczycy za jego pracę i wciąż 

liczył na jego wierną służbę. W podzięce władca chciał zarezerwować dla niego jedno z 

beneficjów w Polsce przynoszące rocznie 500 dukatów. O swej decyzji napisał już do kardynała 

protektora i papieża709. 

Pewnym wyrazem sympatii do Polski i Polaków kardynała protektora stanowiło przyjmowanie 

przez nich nas swój dwór przybyszów z nad Wisły. Była to najczęściej młodzież studencka 

 
704 AT, t. III, nr 581, s. 433. Zob. K. Hartleb, Jan Zambocki, dworzanin i sekretarz Jego Królewskiej Mości, 

Warszawa 1937; H.D. Wojtyska, op. cit., s. 421-422. 
705 AT, t. X, nr 118, 119, s. 124-125. 
706 AT, t. X, nr 97, 98, s. 108-109. 
707 AT, t. X, nr 120, s. 126.  
708 H. Kowalska, Stanisław Rzeczyca (z Rzeczycy), PSB, t. XXXIV;  
709 AT, t. XIII, nr 225, s. 214. 
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wysyłana do Rzymu po naukę lub praktykę kościelną w kurii rzymskiej. Studenci dzięki 

zaliczeniu w poczet domowników kardynalskim mogli być spokojni o utrzymanie nad Tybrem. 

Wydaje się również, że młodzi Polacy mogli być zatrudnieni do służby kardynała i pomagać 

mu w licznych sprawach dotyczących królestwa. Listem z 25 października 1528 roku Piotr 

Tomicki prosił kardynała Pucciego, aby przyjął młodego Stanisława Podlodowskiego do 

swojego domu710. Wydaje się, że umieszczenie zaufanego człowieka na dworze kardynała 

protektora mogła zwiększyć wpływy Piotra Tomickiego w jego otoczeniu. 

Zjazd cesarza i papieża w Bolonii w 1529-1530 

Naprawa stosunków między 

cesarzem, a papieżem po 

bolesnych doświadczeniach Sacco 

di Roma rozpoczęła się od 

wysłania przez Karola V swego 

ambasadora na dwór papieski. 

Wówczas obaj władcy zrozumieli, 

że porozumienie będzie dla nich 

najlepszym rozwiązaniem. 

Potwierdzeniem tegoż był pokój w 

Barcelonie zawarty 29 czerwca 

1529 roku, zgodnie z którym 

Klemens VII zgodził się uznać 

zwierzchnictwo cesarskie nad całą 

Italią, oraz zaakceptować 

Francesco II Sforzę księciem Mediolanu. W zamian za to przywrócona została władza 

Medyceuszy we Florencji oraz zwrócono zrabowane w 1527 roku tereny Państwa Kościelnego. 

Cesarz przyrzekł zaangażować się w działania przeciwko protestantom, natomiast papież 

obiecywał poprzeć antytureckie inicjatywy Karola V. Potwierdzeniem tych postanowień i 

przyjaźni między władcami miało być ich osobiste spotkanie w Bolonii, w czasie którego cesarz 

miał być oficjalnie koronowany przez Klemensa VII. 

 
710 AT, t. XI, nr 108, s. 98-100. Zob. I. Kaniewska, Stanisław Lupa Podlodowski, działacz sejmowy pierwszej 

połowy XVI wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”,  t. 5 (1960), s. 51-52. 

Rysunek 37 Cesarz Karol V i papież Klemens VII w czasie spotkania w Bolonii  
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Zjazd w Bolonii był okazją do spotkania się polskich dyplomatów w służbie obu władców. W 

orszaku Karola V przybył do Italii królewski poseł przy cesarzu Jan Dantyszek, a z Klemensem 

VII protektor Lorenzo Pucci oraz Stanisław Rzeczyca. Pod koniec grudnia 1529 roku – jak pisał 

Dantyszek w listach do Zygmunta i Piotra Tomickiego – miało miejsce spotkanie z 

protektorem. Kanonik warmiński wspominał, że pewnego dnia purpurat odwiedził jego 

tymczasowy dom w Bolonii w towarzystwie biskupa Gurk Girolamo Balbi. Pucci mówił wiele 

dobrego o biskupie krakowskim711, a także chwalił króla Zygmunta. Podkreślał pobożność i 

cnotę władcy oraz wynosił jego zasługi, jak i całego królestwa.  

Girolamo Balbi (Accellini) urodzony około 1450 roku w Wenecji był uczonym humanistą, 

poetą i dyplomatą. Był prawdopodobnie uczniem Juliusza Pomponiusa Laetusa w Rzymskiej 

Akademii. Po oskarżeniach o herezję przeniósł się na uniwersytet do Wiednia, następnie do 

Pragi, a w końcu do Pesztu. Tam nawiązał relacje i wstąpił na służbę do króla Węgier 

Władysława II Jagiellończyka, a później jego następcy Ludwika II i rozpoczął karierę 

duchowną. Niedługo potem zatrudnił go arcyksiążę Ferdynanda austriacki, który w 1522 

mianował go biskupem Gurk i wysłał do Rzymu jako posła obediencyjnego do papieża Adriana 

VI. Balbus od tego czasu przebywał w Wiecznym Mieście, gdzie mieszkał w Pałacu 

Apostolskim i zaliczał się do wpływowych domowników Klemensa VII712. W tym czasie 

zapewne nawiązał relację z protektorem Lorenzo Puccim, który należał do najbliższego kręgu 

medycejskiego papieża. 

Dantyszek w liście do Zygmunta informował monarchę, że biskup Gurk przekazał mu poufną 

wiadomość z ostatniego konsystorza kardynalskiego, jakie miał miejsce w Bolonii. Według 

nich purpuraci wytypowali jego osobę do objęcia dowództwa w wyprawie przeciw Turkom. 

Była to prawdopodobnie poufna informacja i z jej przecieku nie był zadowolony kardynał 

protektor, a także sam papież713. Na kolejnym bolońskim konsystorzu, jak opisywał władcy 

Dantyszek w liście z 2 lutego 1530 roku, kardynał Alessandro Farnese (senior) oficjalnie 

zaproponował króla Polski na przywódcę krucjaty antytureckiej714. 

Polski władca, choć propozycja papieża i kardynałów mogła mu schlebiać, to nie kwapił się z 

odpowiedzią na wezwanie. Dopiero w liście z kwietnia 1531 roku Zygmunt ustosunkował się 

do wezwania Klemensa VII. Pisał, że musiał naradzić się w tej kwestii z sejmem, po czym da 

 
711 AT, t. XI, nr 443, s. 330-331.  
712 T. Oestreich, Hieronymus Balbus, „Catholic Encyclopedia” (1913), vol. II,  

https://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/Hieronymus_Balbus, (dostęp: 22.11.2020). 
713 AT, t. XI, nr 444, s. 331-334.  
714 AT, t. XII, nr 39, s. 43-44.  

https://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/Hieronymus_Balbus
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odpowiedz papieżowi w tej sprawie. Wyprawa krzyżowa przeciw Turkom była jego zdaniem 

sprawą słuszną i wielkiej wagi. Ostrzegał jednak, że wróg był już nie tylko przed domem, ale 

już w jego wnętrzu. Przypominał też, iż dotychczas nie udało się nic wskórać, a potęga turecka 

zagraża całej Republice Chrześcijańskiej. Jedyną nadzieją, według Zygmunta, na 

przeciwstawienie się tej „burzy” było zjednoczenie po przewodnictwem papieża wszystkich 

władców chrześcijańskich. Polski monarcha bez współpracy nie widział nadziei na 

powodzenie. Polski król, póki co, nie dawał definitywnej odpowiedzi papieżowi, ale obiecywał 

ustosunkować się do propozycji papieża przez list, lub osobnego posła. Dalej wspominał, że 

jego królestwo stale walczy z wrogami chrześcijaństwa: Tatarami, Moskwą i Hospodarstwem 

Mołdawskim (Valachia). Przez to Zygmunt zmuszony był do trzymania się z dala od innych 

wojen i zdobyczy, a jego poddani ścierali się z wrogami bez pomocy innych władców. 

Twierdził, że dla władców europejskich generalne wyprawy przeciw Turkom były jedynie 

pretekstem do wyciągania pieniędzy ze Stolicy Apostolskiej na prywatne interesy. W ten 

sposób wielu książąt obiecywało wziąć udział w wyprawie obronnej na Węgry, która nigdy nie 

doszła do skutku. Polski król apelował więc o pokój między książętami i zaprzestanie 

prywatnych wojen. Był to jeden z warunków przystąpienia Zygmunta do krucjaty wysunięty 

przez królewskich poddanych. Radzili oni również, aby utrzymać pokój z Sułtanem w 

Polsce715.      

Równocześnie król Zygmunt napisał do protektora w sprawie wyprawy tureckiej. Powtarzał on 

wyżej poruszane sprawy, lecz w nieco mniej formalnym tonie. Zygmunt tłumaczył 

protektorowi, że nie chciał dawać papieżowi pustych obietnic, zanim nie skonsultuje się z 

sejmem. Później stwierdzał, że wyprawa ta wymagała wielkiej rozwagi i była to bardzo trudna 

sprawa. Nie wierzył bowiem, że władcy europejscy zaprzestaną walk między sobą. Zygmunt 

miał również wątpliwości, czy w momencie zerwania układu z sułtanem, ten nie będzie chciał 

się na nim zemścić. Prosił zatem protektora, aby wytłumaczył jego postępowanie papieżowi 

oraz przedstawił jego warunki. Dopóki książęta chrześcijańscy prowadzą miedzy sobą walki 

wyprawa nie była pewna. Apelował zatem o pokój i prosił, żeby Pucci przekazał to 

papieżowi716. Na tym w zasadzie zakończyła się próba Klemensa VII organizacji 

ogólnoeuropejskiej krucjaty antytureckiej. 

 

 
715 AT, t. XIII, nr 130, s. 129-130. 
716 AT, t. XIII, nr 131, s. 131. 
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Monitorium cesarskie oskarżające Jana Łaskiego 

Na pierwszym ze wspominanych bolońskich konsystorzy, jak donosił Dantyszek w liście z 30 

grudnia 1529 roku, w gronie kardynałów w imieniu cesarza Karola V wniesiono skargę 

przeciwko Janowi Łaskiemu717. Natomiast 9 stycznia 1530 roku z inicjatywy kardynała i 

kanclerza Mercurino Arborio di Gattinary sekretarz cesarza Cornelius Schepper wystąpił z 

oficjalnym oskarżeniem prymasa Polski i wystosował monitorium oskarżające718. W 

dokumencie zarzucano arcybiskupowi gnieźnieńskiemu sprzymierzenie się z Turkami, 

wspomaganie działań bratanka Hieronima z kościelnych pieniędzy, żywienie luterańskich 

najemników, a także wyposażanie wojsk tureckich w broń. W tekście nie szczędzono ostrych 

epitetów pod adresem prymasa, którego nazywano: zdrajcą, bratem Judasza, arcydiabłem 

gnieźnieńskim. Na końcu dokumentu wezwano Jana Łaskiego do stawienia się przed 

trybunałem w Rzymie w ciągu 80 dni, a gdyby tego nie uczynił miała mu grozić klątwa papieska 

oraz grzywna wysokości 25 tys. dukatów719. W załączniku do wiadomości z 2 lutego 1530 roku 

Jan Dantyszek przesłał polskiemu władcy monitor rzymski wystawiony przeciwko Janowi 

Łaskiemu720. 

Prymas będąc wielkim przeciwnikiem cesarstwa i Habsburgów starał się na wszelkie sposoby 

zwalczać wpływy niemieckie w Koronie. Gdy na Węgrzech wybuchła wojna domowa między 

arcyksięciem Ferdynandem, a Janem Zapoylą wsparł tego drugiego i namawiał króla 

Zygmunta, aby uczynił to samo. Prymas uważał, że dużo większą złem dla Korony byłoby 

opanowanie przez Habsburgów całych Węgier niż porozumienie z Turcją. Niemców uważał za 

odwiecznych wrogów. Mimo to polski władca opowiadał się za neutralnością wobec wojny na 

Węgrzech. Prymas oficjalnie odcinał się od działań swego bratanka Hieronima, lecz w 

rzeczywistości były one zgodne z jego polityką i głębi duszy ją popierał721.  

Tymczasem jego bratanek Hieronim Łaski w pełni zaangażował się po stornie króla Jana 

Zapoyli w wojnie z Habsburgami. W 1527 roku odbył szereg misji dyplomatycznych w Europie 

w celu uzyskania sojuszników w koalicji antyhabsburskiej, którą chciał stworzyć. Wówczas to 

król Zygmunt myśląc, że Hieronim Łaski chciał udać się do Rzymu, ostrzegał Klemensa VII 

oraz kardynała protektora przed wojewodą sieradzkim. Posłował również na początku 1528 

roku do Konstantynopola, gdzie w imieniu Jana Zapoyli zawarł przymierze węgiersko-tureckie. 

 
717 AT, t. XI, nr 444, s. 331-334.  
718 W. Dworzaczek, Jan Łaski h. Korab, PSB, t. XVIII, 1973, s. 229–237. 
719 W. Dworzaczek, Łaski Jan, PSB, s. 229–237.  
720 AT, t. XII, nr 40, s. 44- 51. 
721 W. Dworzaczek, Łaski Jan, PSB, s. 229–237. 
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Witał Sulejmana na polach Mohacza, gdy ten wkroczył na Węgry ze swą armią, a później brał 

udział w walkach z wojskami cesarskimi722. Wszystko to spowodował, że Habsburgowie, choć 

nie mogli nic zrobić Hieronimowi Łaskiemu, to postanowili się zemścić na jego stryj uderzając 

w niego przez Stolicę Apostolską. 

Kardynał protektor napisał list do króla Zygmunta w sprawie monitoruium przeciwko 

prymasowi. Na wstępie podkreślił, że wojna nigdy się nie kończy, a nieprzyjaciel może 

znajdować się ukryty w wnętrzu (nawiązanie do konia trojańskiego). Donosił on królowi, iż 

papież wyznaczył go, żeby wraz z papieskim prokuratorem przyjrzał się sprawie pomocy i 

wsparcia, jakiego zgodnie z dokumentem cesarskim arcybiskup gnieźnieński miał udzielać 

swemu bratankowi oraz sułtanowi tureckiemu. Wysłał więc monitor oskarżający i wzywający 

Jana Łaskiego, do króla. Na koniec protektor zaznaczył, żeby władca uczynił z dokumentem 

to, co uzna za właściwe, oddając w rzeczywistości sprawę do jego decyzji723. 

W niedatowanym liście do protektora, z końca kwietnia lub początku maja 1530, król Zygmunt 

odniósł się do kwestii monitorium oskarżającego Jana Łaskiego. Zygmunt trafiając od razu w 

sedno sprawy pisał, że ze względu na neutralność w sporze między arcyksięciem Ferdynandem 

i Janem Zapoylą nie mógł go przyjąć. Obawiał się bowiem, że każdy z nich mógł wykorzystać 

jego decyzję w tej sprawie. Po za tym, Zygmunt nie uważał za godne publikować treści 

monitorium, gdyż uważał oskarżenia wobec prymasa za nieprawdziwe. Władca nie uwierzył, 

że Jan Łaski, który przez wiele lat służył mu wiernie, jaki i całemu królestwu mógł dokonać 

zarzuconych mu czynów. Zygmunt prosił więc kardynała protektora, żeby wytłumaczył jego 

stanowisko papieżowi i ostrzegł, że nie chciał go urazić, lecz kierowało nim tylko i wyłącznie 

troska o dobro całej Republiki Chrześcijańskiej. Apelował więc o pokój między książętami 

królestw chrześcijańskich. Zygmunt nie wierzył w winę prymasa, dlatego nie chciał 

dochodzenia w tej sprawie724. Prosił papieża, by zadziałała swym autorytetem w tej kwestii. 

Gratulował mu koronacji cesarskiej oraz zawarcia pokoju między ligą świętą i Karolem V. Na 

końcu władca, informował protektora i prosił o przekazanie informacji papieżowi, o koronacji 

na króla Polski jego syna Zygmunta Augusta, która miała miejsce 20 lutego 1530 roku725. 

 
722 W. Urban, Hieronim (Jarosław) Łaski h. Korab, PSB, t. XVIII, 

https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/hieronim-jaroslaw-laski-h-korab, (dostęp: 21.07.2020). 
723 AT, t. XII, nr 63, s. 74-75.  
724 Bezpodstawność wysuwanych w monitorium oskarżeń pod adresem Jana Łaskiego król potwierdzał w liście 

do Dantyszka: AT, t. XII, nr 427, s. 410-411. 
725 AT, t. XIII, nr 104, s. 106-107. 
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Ostatecznie władca nie przyjął monitorium oskarżającego Jana Łaskiego i – jak pisał Tomicki 

do Rzeczycy – nie chcąc robić przykrości arcybiskupowi odesłał dokument z powrotem 

protektorowi Pucciemu726. Na tym właściwie zakończyła się sprawa. Choć prymas bardzo 

przeżywał ten afront i żądał, aby wysłano do Rzymu specjalne poselstwo wyjaśniające 

monitorium. Śmierć kardynała Gattinary (5 czerwca 1530), który był głównym motorem 

oskarżenia, ostatecznie pogrzebała sprawę727.   

Dyspensa małżeńska dla Zygmunta Augusta i Elżbiety Habsburżanki  

W osobnych listach datowanych na 12 lipca 1531 roku król Zygmunt pisał do protektora oraz 

Stanisława Rzeczycy w sprawie rozpoczętych traktatach małżeńskich między córką arcyksięcia 

Ferdynanda Habsburga Elżbietą, a synem polskiego władcy Zygmuntem Augustem. Jednak ze 

względu na trzeci stopień pokrewieństwa pomiędzy nimi, Elżbieta była wnuczką Zygmunta, 

małżeństwo wymagało papieskiej dyspensy. Prosił zatem król kardynała protektora oraz 

Stanisława Rzeczycę o przedstawienia tej sprawy Klemensowi VII728.  

Wiadomość o triumfie Polski w bitwie pod Obertynem z 22 sierpnia 1531 

W liście z 3 września 1531 rok Zygmunt informował kardynała protektora o swoim 

zwycięstwie odniesionym nad wojewodą mołdawskim Piotrem Rares (Petryłą) w bitwie pod 

Obertynem. Król prosił Pucciego, by przekazał radosną nowinę papieżowi729. Nic nie wiadomo 

nam na temat reakcji na triumf nad niewiernymi papieża i Świętego Kolegium. W aktach 

konsystorialnych nie znaleziono żadnej wzmianki na ten temat. Zygmunt miał w głowie radę 

kardynała protektora Achillesa de Grassisa, który przed laty radził mu, aby informował Stolicę 

Apostolską o każdym swym zwycięstwie militarnym nad niewiernymi. Z pewnością w pamięci 

króla była sukces propagandowy jaki w Rzymie odniósł po triumfie pod Orszą w 1518 roku. 

W liście z 8 lipca 1531 roku do Pucciego Zygmunt pisał, o że zdawał sobie sprawę z doniosłych 

zasług jakie kardynał protektor wyświadczył jemu i jego poddanym. Władca przesyłał więc 

mały podarek w postaci 400 złotych (aureów) w monecie730. Każdorazowo, gdy król Zygmunt 

decydował się wysłać wynagrodzenie dla kardynała protektora, w tym samym czasie czynił to 

Piotr Tomicki. Tym razem biskup krakowski, o czym dowiadujemy się z niedatowanego listu 

 
726 AT, t. XII, nr 267, s. 247-248. 
727 W. Dworzaczek, Łaski Jan, PSB s. 229–237.  
728 AT, t. XIII, nr 229, 230, s. 216-217.  
729 AT, t. XIII, nr 305, s. 288.  
730 AT, t. XIII, nr 224, s. 213. 
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Tomickiego do Rzeczycy z 1531, przesłał Pucciemu dwa konie (equos gradarios). Ordynariusz 

prosił penitencjarza, aby sprezentował je Pucciemu w uroczysty sposób731. 

Wynagrodzenie polskich protektorów z pewnością nie należało do najbardziej atrakcyjnych. 

Jeszcze w XV wieku kardynał Branda de Castiglione otrzymywał od Zygmunta 

Luksemburskiego pensję 600 dukatów rocznie732. 

 Sprawy beneficjalne i kościelne 1528-1531 

Kardynał Lorenzo Pucci w ostatnim okresie swej działalności (1528-1531) jako protektor miał 

okazję występować czterokrotnie jako relator konsystorialny przy nominacji polskich 

biskupów, w jednym przypadku zastąpił go sam papież.  

Po śmierci biskup chełmińskiego Jana Konopackiego 23 kwietnia 1530 roku król Zygmunt 

poinformował papieża i kardynała protektora listami z 5 maja, że na jego następcę przewidział 

kanonika warmińskiego Jana Dantyszaka733. 

Wieść o decyzji królewskiej w sprawie Dantyszka rozniosła się szybko. W liście z 30 lipca 

1530 roku Stanisław Rzeczyca gratulował mu nominacji, a także donosił, że wszyscy się bardzo 

ucieszyli, a w szczególności Stanisław Borek oraz kardynał protektor. Penitencjarz informował 

Dantyszka, iż przedstawił list z nominacją Pucciemu, a przewidziana taksa za to biskupstwo 

wynosiła 700 dukatów, o które prosił protektor. Rzeczyca wystarał się o uwolnienie Dantyszka 

z pierwszych annat, które zbierane były na Boże Narodzenie. Na najbliższym konsystorzu 3 

sierpnia miał on być ogłoszony biskupem chełmińskim. Natomiast już nazajutrz (31 lipca) miał 

odbyć się testy życia i obyczajów Dantyszka. Penitencjarz obiecywał, że najwcześniej jak to 

tylko będzie możliwe prześle mu wystawioną i podbitą bullę konfirmacyjną z rezerwacją 

dotychczasowych beneficjów734. 

W proces konsystorialny Dantyszka w Rzymie zamieszany był również bliżej nieznany 

kurialista Jan Colardo, który prowadził jego akces. W liście z 30 lipca 1530 roku dziękował 

agentowi króla Zygmunta, że mógł pomóc oraz ofiarował mu swą służbę. Zapewniał go, że 

wraz ze swym krewnym, doradcą i ambasadorem cesarza Karola V i Ferdynanda I, 

Corneliuszem Scheppem czuwać będą nad jego interesami w Rzymie. Wspominał, że kardynał 

protektor Pucci bardzo się ucieszył na wieść o jego nominacji735. Ponownie pisarz listów 

 
731 AT, t. XIII, nr 137, s. 135-137. 
732 H.D. Wojtyska, Papiestwo…, s.  
733 AT, t. XIII, nr 122, 123, s. 122.  
734 AT, t. XIII, nr 214, s. 209.  
735 AT, t. XIII, nr 215, s. 210.  
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apostolskich Giovanni Colardi zwrócił się do Jana Dantyszka 19 września 1530 roku. W liście 

informował go o zatwierdzeniu biskupstwa chełmińskiego oraz redukcji annat, a także 

meldował, że udało mu się uniknąć wysokich wydatków dzięki łasce kardynała protektora736. 

Dokładny opis kosztów jakie poniósł Dantyszek w czasie całego procesu konsystorialnego 

przesyłali mu w załączniku do listu z 15 maja 1532 roku faktor banku Fuggerów Quirynius 

Galler i Stanisław Rzeczyca. W wiadomości przedstawiono trudności jakie pojawiły się przy 

próbie uzyskania zniżki taksy za ekspedycję bulli konfirmującej. Wspominano przy tym, że o 

obniżenie kosztów dla Dantyszka wnioskował kardynał protektor Pucci oraz poseł cesarski w 

Rzymie Cornelio Scheppe, a w ich imieniu wystąpił Giovanni Colardi. W załączeniu do 

wiadomości przesłano rachunek kosztów poniesionych w powyższej sprawie737. 

Z wyliczeń podpisanych prze Quirynusa Gallera i Stanisława Rzeczycę wyszło, że koszty 

procesu konsystorialnego oraz ekspedycji bulli konfirmacyjnej wyniosły łącznie 1159 dukatów. 

Z czego 70 dukatów (jedna dziesiąta wyznaczonej taksy) otrzymał kardynał protektor Lorenzo 

Pucci oraz Stanisław Rzeczyca. Znacznie więcej, bo aż 559 dukatów  zostało rozdzielone 

miedzy oficjalistów kurii rzymskiej, jurystów i pisarzy, którzy przygotowali wystawienie bulli 

oraz minut. Inne koszty stanowiły drobne dodatki, za wysyłkę listów z ekspedycją agent 

Baltazara Welserora otrzymał 2 dukaty. Za przeprowadzenie wywiadu dotyczącego zdolności 

Dantyszka do objęcia urzędu biskupa (examine testium super habilitate) oraz sprawdzenia 

sytuacji biskupstwa chełmińskiego notariusz otrzymał 2 dukaty. Pisarz i sprawozdawca 

apostolski Henryk Bussybo za sporządzenie dokumentu testimoniales oraz wysyłkę go do 

kardynała Pucciego wziął 15 dukatów. Dokument ten stanowił podsumowanie całego procesu 

informacyjnego dotyczącego kandydata oraz beneficjum, a także był podstawą dla protektora 

do przeprowadzenia relacji konsystorialnej. Oprócz tego słudzy kardynała protektora otrzymali 

20 dukatów za wysyłkę pism738. Dokument ten oprócz tego, że stanowi jedno z 

najwcześniejszych świadectw prowadzenia procesu informacyjnego przed nadaniem 

beneficjum, to świetnie ilustruje złożoność biurokracji kurialnej. 

Wracając do spraw konsystorialnych, po śmierci Wawrzyńca Międzyleskiego 13 maja 1529 

roku, dzięki poparciu Bony, jego następcą wybrany został ulubieniec i zaufany królowej Piotr 

Gamrat. Listem z 1 sierpnia 1530, król Zygmunt prosił kardynała protektora o powołania 

dziekana płockiego Piotra Gamrata na biskupstwo kamienieckie, przy jednoczesnym 

 
736 AT, t. XIII, nr 291, s. 266. 
737 AT, t. XIV, nr 241, s. 388-390. 
738 AT, t. XIV, nr 241, s. 388-390. 
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zachowaniu dotychczasowych beneficjów. Słuszność tejże rezerwacja król argumentował 

ubogością diecezji i jej ciągłym narażeniem na najazdu nieprzyjaciół739. Zgodnie z wolą króla 

i królowej – co odnotowano w archiwach konsystorialnych – na konsystorzu 23 stycznia 1531 

roku kardynał protektor Lorenzo Pucci referował nominację dziekana płockiego Piotra Gamrata 

na biskupstwo kamienieckie. Nominat otrzymał prawo zachowania wszystkich doczasowych 

beneficjów740. 

Kolejną aktywnością konsystorialną protektora było sprawa translacji biskupa kijowskiego 

Mikołaja Wieżgajły na biskupstwo Żmudzkie na Litwie. Miało to miejsce na spotkaniu papieża 

ze Świętym Kolegium 15 lutego 1531 roku, a przeniesiony duchowny zachował dotychczasowe 

beneficja741. Na konsystorzu 17 kwietnia 1531 roku kardynał Pucci referował nominację 

dominikanina Adriana Żakowskiego na sufraganię poznańską z tytułem biskupa eneńskiego742. 

W czasie tego samego spotkania protektor przedstawił prowizję kantora wileńskiego Jerzego 

Talata na biskupstwo kijowskie743. 

Nominacje biskupie po śmierci prymasa Jana Łaskiego  

Listem z czerwca 1530 roku Zygmunt poinformował kardynała protektorowa o śmierci 

prymasa Jana Łaskiego oraz związanych z tym zmianami personalnymi na polskich 

beneficjach. Król na arcybiskupa gnieźnieńskiego przewidział biskupa włocławskiego Macieja 

Drzewieckiego. Katedrę we Włocławku otrzymał dotychczasowy biskup przemyski Jan 

Karnkowski, a na jego diecezję nominowany został archidiakon krakowski i sekretarz 

królewski Jan Chojeński. Zygmunt polecał wszystkich nominatów kardynałowi protektorowi, 

prosił o przedstawienie kandydatów papieżowi i ich wyniesienie. Przy czym prosił o rezerwację 

dotychczasowych beneficjów dla Jana Chojeńskiego. Do tego prosił o uwolnienie ich od annat 

i opłaty za ekspedycję listów konfirmacyjnych744. Na konsystorzu 4 sierpnia 1531 roku sam 

papież Klemens VII referował prowizje zgodnie z wyżej przedstawioną wolą króla. Cały 

dochód z opat (taxae) zwyczajowo płaconych przy objęciu beneficjum w wysokości 6150 

dukatów został przeznaczony na wsparcie mieszkańców miasta Segni (Italia, Lacium) 

uprowadzonych prze Turków w jasyr745. 

 
739 AT, t. XIII, nr 216, s. 210.  
740 AAV, ACM, vol. 18, f. 213; zob. Analecta Romana, s. 89. 
741 AAV, ACM, vol. 18, f. 214; zob. Analecta Romana, s. 89.  
742 AAV, ACM, vol 18, f. 216; zob. Analecta Romana, s. 90. 
743 AAV, ACM, vol 18, f. 228; zob. Analecta Romana, s. 90. 
744 AT, t. XIII, nr 185, s. 182. 
745Analecta Romana, s. 90.  
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Rozszerzenie przywileju ordynariuszy w Polsce 1529-31 

Po nieudanych zabiegach w latach 1525-28 w dalszym ciągu trwały próby rozszerzenia na cały 

rok przywileju papieskiego nadanego ordynariuszom polskim. Jak donosił kardynałowi 

protektorowi król Zygmunt, w liście datowanym na początek 1527 roku, reguły te nie 

satysfakcjonowały polskich biskupów. Prosił więc Pucciego, aby zadziałał w tej sprawie u 

papieża i przekonał go, do rozszerzenia tegoż przywileju. Niestosowny w mniemaniu monarchy 

był fakt, że Stolica Apostolska zabraniała polskiemu episkopatowi rozporządzać beneficjami w 

jego królestwie746. Władca równocześnie zwrócił się do papieża Klemensa VII, prosząc go o 

uwolnienie episkopatu jego królestwa od miesięcy papieskich i dania im możliwość wolnej 

kolacji beneficjów (collatio libera) przez cały rok. Tym razem polski władca apelował o zakaz 

przejmowania niższych godności kościelnych w inny sposób niż przez nominację krajowych 

ordynariuszy, a mianowicie przez rezerwację, powoływanie koadiutorów z prawem następstwa, 

czy kumulację. Nie ustawał w trudach Piotr Tomicki, który w imieniu króla prosił papieża o 

rozszerzonej bulli ordynariuszy747. W liście do protektora napisanym najprawdopodobniej w 

maju 1528 roku, Zygmunt dziwił się, że tak długi czas Pucci nie odpowiadał na postulaty króla 

w sprawie rozszerzenia przywileju ordynariuszy748.  Mimo to, wszystkie zabiegi u protektora 

oraz samego papieża nie przynosiły efektu. 

Z pewnością prośba królewska nie spotkała się w Kurii z entuzjazmem, gdyż każde oddanie 

kompetencji Rzymu równało się z utratą części dochodów kurialistów. Procedura zatwierdzenia 

każdego beneficjum wiązała się z wystawieniem bulli konfirmacyjnej oraz uiszczeniem 

opłaty749. W szczególności przeciwni temu procederowi byli w polscy kortezani i inni łowcy 

beneficjów mieszkający w Rzymie, gdyż przywilej ten godził w ich możliwości ubiegania się 

o dobra kościelne bezpośrednio u papieża. Wydaje się, że opór jaki w Kurii napotkał projekt 

rozszerzenia bulli ordynariuszy stanowi odzwierciedlenie wpływów jakie w Stolicy 

Apostolskiej posiadali polscy kortezani. 

Zygmunt w liście najprawdopodobniej z wiosny 1531 roku do kardynała protektora, dziękował 

mu za wszelkie jego dotychczasowe starania w sprawie rozszerzenia przywileju ordynariuszów 

w Polsce. Podkreślał jednak, że wielu opatom, prałatom i innym osobistościom kościelnym 

kolacja beneficjów sprawiała wiele przykrości. Wszystko przez wcześniejsze mianowanie 

 
746 AT, t. IX, nr 305, s. 306. List datować należy na początek 1527 roku.  
747 AT, t. XI, nr 397, s. 296-297.  
748 AT, t. X, nr 123, s. 127-129. 
749 AT, t. XI, nr 397, s. 296-297. 
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koadiutorów, rezerwacje, recesie i inne prawa przejmowania beneficjów. Dlatego król prosił 

protektora, aby wyjednał u papieża rozszerzenie tegoż przywileju na kolejne sześć miesięcy 

papieskich750. Sprawa ta za życia Lorenzo Pucciego nie została pomyślnie rozwiązana.  

Rywalizacja o beneficja niższe po zmarłym Jakubie Szuczu 

Zygmunt w listach do papieża i kardynała protektora z 25 września 1528 roku pisał, że doszły 

go wieści o śmierci Jakuba Szucza w Rzymie. Z tego co się dowiedział, to papieżowi i 

kardynałom przysługiwało prawo nominacji duchownych zmarłych w Kurii. Król prosił jednak, 

aby w tym przypadku papież zgodził się uwzględnić jego wolę. Nazwiska swych kandydatów 

na beneficja po Szuczu podał kardynałowi protektorowi751.  

W osobnym liście do protektora król przedstawił długą listę swych kandydatów na opustoszałe 

po Szuczu beneficja: Stanisław Szyszkowski kanonikat i prebenda gnieźnieńska (miejsce w 

kapitule dla doktora obojga praw nadane przez przywilej Leona X, a dotąd niewykorzystany), 

Stanisław Hozjusz na prepozyturę kolegiaty wileńskiej, Andrzej Przecławski probostwo w 

Buku, Samuel Maciejewski kantoria św. Krzyża, Bartłomiej Gądkowski kościół parafialny w 

Parsinie (diec. Gnieźnieńska), Piotr Porębski kanonikat i prebenda łęczycka, na którą powołany 

był Szucz po śmierci Macieja Rogalki, Jan Zbąski kanonikat i prebenda łęczycka, Albert 

Lubowicki probostwo w Głuchowie. Oprócz tego, prosił o nadanie kanonikatu krakowskiego 

opróżnionego po śmierci Jana Zambockiego Janowi Zbąskiemu. Również Piotr Tomicki wysłał 

swój list do Pucciego w tej sprawie752.  

Tymczasem jak donosił biskup krakowski arcybiskup Jan Łaski wysyłał apelację do Stolicy 

Apostolskiej w tej sprawie. Z omawianych beneficjów przewidywał kanonikat i prebendę 

łęczycką dla Piotra Porębskiego, a parafię w Sędziejowicach do dyspozycji Mikołaja 

Górskiego. Tomicki prosił o listy prowizyjne, a dla bezprawnie okupujących te dobra ludzi 

prymasa o karę. Z woli Łaskiego bowiem kanonikat łęczycki zajął przebywający w Padwie 

Albert Siemichowski, a kościół w Sędziejowicach bratanek arcybiskupa Marcin Łopatecki. 

Biskup krakowski prosił Rzeczyce by czuwał na tą sprawą i informował go o wszystkich 

ruchach Łaskiego753. W kolejnej wiadomości z 2 czerwca 1529 roku podkanclerz skarżył się 

Pucciemu na Łaskiego, który utrudniał mu nominację swoich kandydatów. Twierdził, że była 

 
750 AT, t. XIII, nr 129, s. 128-129. 
751 AT, t. XI, nr 104, 105, 106, s. 95-97.  
752 AT, t. XI, nr 107, s. 97-98. 
753 AT, t. XI, nr 185, s. 146.  
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to zemsta arcybiskupa. Prosił więc kardynała, aby czuwał nad tą sprawą754. W ostateczność 

dzięki zaangażowaniu protektora sprawa beneficjów po Jakubie Szuczu została rozpatrzona po 

myśli Piotra Tomickiego. W liście do Pucciego z 30 października 1529, biskup krakowski 

wylewnie dziękował mu, obiecując dozgonną wdzięczność755. 

Odzyskanie zgubionych w kurii pieniędzy Tomickiego 

Równolegle ze sprawą beneficjów po zmarłym Jakubie Szuczu wyniknęła kwestia zaginięcia 

200 złotych dukatów. Piotr Tomicki wysłał pieniądze do Rzymu w celu opłacenia bulli 

konfirmacyjnej dla sufragana krakowskiego Dominika Małachowskiego. Początkowo 

adresatem przekazu był zmarły w czasie Sacco di Roma Mikołaj Gamrat. Następie przejął je 

Jakub Szucz, lecz w nieznany sposób – jak tłumaczył to Tomicki kardynałowi Pucciemu, w 

liście z 25 września 1528 roku – znalazły się one w rękach dwóch kurialistów Jakuba 

Cortesiego i Paolo de Capiuciusa756. 

Z tego co ustalono – jak pisał Tomicki do Pucciego w liście z 2 czerwca 1529 roku – to winnym 

był kurier królewski Andreolus, który nieopatrznie przekazał pieniądze Jakubowi Szuczowi757. 

Fundusze miały być przeznaczone na ekspedycję listów prowizyjnych dla protektora, a 

tymczasem po śmierci Szucza posłużyły one do spłat długów zmarłego, zgodnie z jego 

testamentem. Część otrzymał notariusz apostolski Jakub Cortesio, a pozostałą partię przejął 

Paolo de Capiaucis audytor roty. Tomicki prosił Pucciego, żeby postarał się wyciągnąć 

pieniądze od kurialistów. Informował też, że polecił te sprawę Rzeczycy758.  

W sprawę zagarniętych pieniędzy włączył się król Zygmunt, który 31 sierpnia 1530 roku 

napisał list do notariusza apostolskiego Jakuba Cortesio. Władca wyjaśniał, że w zeszłym roku 

wysłał do Rzymu swego kuriera z pieniędzmi z annat. Fundusze te wysłane przez biskupa 

krakowskiego adresowane były do kardynała protektora, lecz przez nierozsądek trafiły do 

Jakuba Szucza, a po jego śmierci – ku przykrości władcy – zostały rozdysponowane przez jego 

wierzycieli.  Z pewnych źródeł Zygmunt wiedział, że 60 złotych znajdowały się w jego rękach, 

a kolejne 70 posiadał audytor pałacu apostolskiego de Capisuchi. Władca prosił, żeby oddali je 

na ręce kardynała protektora lub Stanisława Rzeczycy. Podobny list wzywający do zwrócenia 

pieniędzy wystosował do Jakuba Cortesio Piotr Tomicki759. 31 sierpnia 1531 roku król 

 
754 AT, t. XI, nr 397, s. 296-297. 
755 AT, t. XI, nr 397, s. 296-297.  
756 AT, t. XI, nr 108, s. 98-100. 
757 AT, t. XIII, nr 137, s. 135-137. 
758 AT, t. XI, nr 217, s. 169-172.  
759 AT, t. XII, nr 265, 266, s. 246-247. 
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Zygmunt oraz Piotr Tomicki ponowili apel do Jakuba Cortesio w sprawie zwrotu pieniędzy, 

które trafiły przypadkowo do jego rąk i de Capisucisa. Pieniądze miały trafić do rąk kardynała 

protektora. Ostatecznie, Tomicki nie odzyskał już pieniędzy.  

Konflikt z Michałem Pacanowskim 

Michał Pacanowski po zakończeniu studiów w Krakowie w celu uzupełnienia edukacji 

wyjechał do Rzymu, gdzie w 1508 roku uzyskał tytuł doktora obojga praw. 

Najprawdopodobniej niedługo po tym dostał zatrudnienie w kurii, gdzie zbudował sobie 

znaczną pozycję i zdobył protekcję prymasa Jana Łaskiego. Dzięki temu pozyskiwał 

lukratywne beneficja dla siebie, w 1519 roku zdobył kanonikat kielecki. Znany też był z intryg, 

a nawet skończył w rzymskim więzieniu. Jak już wyżej wspominano, w 1528 roku przy 

wsparciu Jana Łaskiego Pacanow starał się uzyskać godność penitencjarza mniejszego przy 

bazylice św. Piotra, lecz jego działania zostały storpedowane przez Tomickiego i króla 

Zygmunta760. Biskup krakowski przy wsparciu protektora Pucciego starał się przeciwdziałać 

kortezańskiej działalności Pacanowa. Tomicki w liście z 2 czerwca 1529 roku do protektora 

wyliczał jego wady: plebejskie pochodzenie, przestępcze życie oraz prosił protektora, aby nie 

nadawał mu żadnego beneficjum761. 

Niedługo po tym, w latach 1535-1536 wybuch kolejny konflikt z Pacanowem w roli głównej. 

Tym razem chodziło o kanonię poznańską, o którą ubiegał się również protegowany 

Tomickiego Benedykt Izdbieński. Biskup krakowski pisał do Gądkowskiego, z prośbą, aby 

dopilnował nominacji jego podopiecznego na wspomniany kanonikat wbrew zabiegom 

kortezana. Gądkowski miał przekonać protektora, aby przedstawił tę nominację papieżowi. 

Tomicki chciałby zamknięcia Pacanowa do więzienia762. W kolejnym liście do protektora 

podkanclerz obawiał się, że Pacanow przez swe zdolności udawania i przekonywa na miejscu 

w Rzymie zdoła pozyskać protektora. Ostrzegł więc Pucciego przed tym i usilnie prosił, aby 

nadał Izbieńskiemu to beneficjum763. Równocześnie biskup krakowski napisał wiadomość do 

Stanisława Rzeczycy, w której donosił mu o sprawie Michała Pacanowa. Kortezan rozpoczął 

wówczas akcje propagandową rozsyłając nieprawdziwe wiadomość do różnych osobistości 

dotyczące jego zmagań o kanonikat poznański z Benedyktem Izdbieńskim. W listach tych miała 

być również informacja o tym, że kardynał protektor nie chciał zatwierdzić cesji na to 

 
760 AT, t. X, nr 118, 119, s. 124-125. Zob. podrozdział 4.1.1 Nominacja Stanisława Rzeczycy na penitencjarza 

mniejszego bazyliki św. Piotra. 
761 AT, t. XI, nr 217, s. 169-172.  
762 AT, t. XI, nr 394, s. 293-294. 
763 AT, t. XI, nr 397, s. 296-297.  
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beneficjum. Tomicki twierdził, że w ten sposób Pacanow ukrywał swoje kłamstwa. Prosił 

Rzeczyce, aby wytłumaczył papieżowi zachowanie króla. Zygmunt chciał wysłać w tej sprawie 

do Rzymu specjalnego posła w osobie Jana Zbąskiego, ale czekał na odpowiedz kardynała 

protektora764. Ostatecznie spór rozstrzygnięto na korzyść Izdbieńskiego, lecz jeszcze w 1536 

roku na pocieszenie Pacanow zdobył kanonię kruszwicką, która dołączyła do długiej listy jego 

zdobyczy: kanonii w Łęczycy, Uniejowie i Skalbmierzu oraz probostwa w Kurzelowie i 

Szczawnie765. Spory z rzymskim kortezanem będą jeszcze się przewijały w działalności 

protektorów. 

Włączenie parafii w Wawrzeńcach do uposażenia sufraganii krakowskiej 

W kolejnych latach powróciła sprawa unii parafii w Wawrzeńczycach z sufraganią krakowską, 

którą od 1527 roku bezskutecznie forsował w kurii Piotr Tomiki. W liście do swego zaufanego 

agenta w  Rzymie, Bartłomieja Gądkowskiego z kwietnia 1528 roku, biskup krakowski prosił 

go, aby zadziałał w sprawie połączenia parafii w Wawrzeńcach. Tłumaczył, że choć wieś 

należała do uposażenia Tomickiego, to tamtejsze probostwo trzymał zaufany Jana Łaskiego, 

Piotr Wapowski. Jeszcze bardziej komplikowało sprawę to, że pleban wyznaczył koadiutorem 

na parafii swego bratanka Bernarda Wapowskiego. Żalił się też, że dotychczas kardynał 

protektor pomimo wielu suplik w tej sprawie, ani słowem nie odpowiedział766. Tomicki 

ponawiał to wezwanie w listach do protektora z 2 czerwca 1529 roku767, 30 października 1529 

roku768 oraz niedatowanym liście z 1531 roku769, lecz bezskutecznie.  

Przywileje papieskie na odbudowę katedr w Płocku i Wilnie  

Wyjątkowe nieszczęście spadło na Kościół w Polsce w 1530 roku. W ciągu niespełna pół roku 

spaliły się dwa kościoły katedralne. Zygmunt 1 kwietnia napisał do Klemensa VII i kardynała 

protektora, listy w których informował ich o pożarze Płocka. Pożoga zniszczyła dużą cześć 

miasta oraz katedrę. Król prosił więc papieża oraz kardynała protektora o wszelkie możliwe 

wsparcie dla tegoż kościoła, w formie dyspensy, odpustu, jubileuszu lub innych ulg. Odbudowa 

budynku ze względu na niskie dochody diecezji była niemożliwa. Zygmunt powoływał się na 

pamięć papieża Leona X, który nadał temu kościołowi na ręce Erazma Ciołka wiele 

 
764 AT, t. XII, nr 267, s. 247-248. 
765 S. Jujeczka, Klerycy z ziem polskich, litewskich i pruskich święceni w Rzymie (XVI – pocz. XX w.), Wrocław 

2018, s. 40. 
766 AT, t. XI, nr 111, s. 101. 
767 AT, t. XI, nr 217, s. 169-172. 
768 AT, t. XI, nr 397, s. 296-297.  
769 AT, t. XIII, nr 136, s. 134-135.  
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przywilejów770. Podobną wiadomość, lecz dotyczącą Wilna król Zygmutn wysłał 31 sierpnia 

1530 roku do kardynała protektora. Władca informował Pucciego o spaleniu katedry wileńskiej 

i części miasta oraz prosił purpurata, aby – podobnie jak w przypadku kościoła płockiego – 

wyprosił u papieża pomoc dla tegoż kościoła w formie jubileuszu dla całego księstwa 

litewskiego771.  

Dzięki zabiegom kardynała protektora udało się uzyskać fundusze na odbudowę 

wspomnianych katedr w postaci wydania bull jubileuszowych. Król listem z 12 lipca 1531 roku 

podziękował papieżowi Klemensowi VII oraz kardynałowi protektorowi za okazaną łaskę772. 

Nie był to jednak koniec komplikacji w związku z pożarem Wilna. W czasie pożogi spłonęły 

wszystkie dokumenty potwierdzające godność nieślubnego syna królewskiego biskupa 

wileńskiego – Jana z książąt litewskich. Zygmunt w niedatowanym liście z 1531 roku prosił 

więc kardynała protektora, aby przesłano mu z Rzymu pisma potwierdzające godność 

ordynariusza oraz innych beneficjów jego syna773.   

 Od lat troska o duchowe życie swych poddanych przejawiała się u króla Zygmunta w 

szczególnej opiece jaką roztaczał nad zakonami. W niedatowanym liście z 1530 monarcha 

polecał Stanisławowi Rzeczycy swój list do kardynała protektora, w którym opisywał sprawę 

klasztoru benedyktynów w Lubiniu. Władca prosił, aby wyciągnąć go spod opieki Stolicy 

Apostolskiej i przekazać go jurysdykcji miejscowych biskupów. Powodem tego miała być 

niegodziwe zachowanie i bezwstydne życie tamtejszych zakonników774.   

Przedłużenie pobierania dochodów ze świętopietrza w Polsce przez króla Zygmunta 

Postulat zniesienia lub oddania władcy opłat tzw. denara św. Piotra z różną częstotliwością 

powracał na wokandę spraw przedstawianych przez polską dyplomację papiestwu w XVI 

wieku. W 1505 roku papież Juliusz II odstąpił na 10 lat królowi Aleksandrowi Jagiellończykowi 

świętopietrze na rzecz odbudowy zniszczonych przez niewiernych świątyń i zamków775. W 

niedatowanym liście z 1531 roku król Zygmunt prosił kardynała protektora, aby poruszył u 

papieża sprawę kończącego się przywileju pozwalającego władcy dysponować świętopietrzem 

 
770 AT, t. XII, nr 76,77, s. 87. 
771 AT, t. XII, nr 264, s. 246. 
772 AT, t. XII, nr 267, s. 247-248. 
773 AT, t. XII, nr 268, s. 248. 
774 AT, t. XII, nr 302, s. 273. 
775 T. Gromadzki, Świętopietrze w Polsce, Kraków 1908, s. 167. 
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w Polsce776. Papież Klemens VII pismem z dnia 19 czerwca 1531 roku przedłużył królowi 

Zygmuntowi o kolejną dekadę prawo poboru świętopietrza777.   

Kanonizacja Jacka Odrowąża oraz Jakuba z Marchii  

Po rozpoczęciu przez Leona X procesu beatyfikacyjnego św. Jacka i wyznaczeniu komisarzy 

apostolskich w Polsce, podjęto kolejne kroki postępowania mającego na celu wyniesienie 

dominikanina. 16 marca 1523 roku powołano w Krakowie trybunał procesowy, którego 

zadaniem pod opieką komisarzy przeprowadzić badanie, a także wezwano wiernych do 

składania zeznań o otrzymanych za pośrednictwem św. Jacka łaskach. Po zakończeniu 

spisywania świadectw trybunał zamknął dokumentacje i wysłał ją do Rzymu778. Dopiero jednak 

dwa lata później w kurii podjęto działania w tej sprawie. 

Na konsystorzu 17 grudnia 1526 roku Klemens VII ogłosił, że proces kanonizacyjny Jacka 

Odrowąża prowadzony w Polsce został zakończony. Wyznaczył więc do zbadania 

przedstawionej dokumentacji procesu informacyjnego komisję złożoną z trzech kardynałów z 

każdego stopnia: Giovanniego Piccolomini (biskup) Lorenzo Campeggio (prezbiter), 

Alessandro Cesarini (diakon) oraz dwóch audytorów roty: Paulo Capisucchi oraz Cristoforo 

Panigarola779. Dziwić może brak kardynała protektora w tym gronie, lecz wydaje się, że w 

sprawach kanonizacji urząd ten nie odgrywała większej roli. 

Mimo to, Lorenzo Pucci był zaangażowany w proces kanonizacyjny św. Jacka, przez 

załatwianie suplik króla Zygmunta w tej sprawie. Po ponad roku działania komisji, na wniosek 

protektora 2 lutego 1527 roku przeor krakowski zakonu dominikanów otrzymał brewe od 

Klemensa VII, w którym zgodnie z życzeniem króla i polskich zakonników zezwolił na 

publiczne wystawienie ku czci wizerunków św. Jacka oraz celebracje uroczystości jego imienia 

w dniu 17 sierpnia. Przywilej obejmował jedynie klasztory męskie i żeńskie na teryrotium 

Polski780. Był to pierwszy akt prawny w procesie wynoszenie na ołtarze Jacka Odrowąża, równa 

się on znaczeniowo z dzisiejszą beatyfikacją. 

Dalsze zabiegi w Rzymie zostały przerwane przez Sacco di Roma, dopiero wiosną 1530 roku 

na nowo powrócono do tematu. Nowe listy postulacyjne króla Zygmunta z datą 15 marca 1530 

roku zawiózł prowincjał polski dominikanów Tomasz ze Syczowa. W liście do papieża, władca 

 
776 AT, t. XIII, nr 129, s. 128-129. 
777 VMP, t. II, nr 520.  
778 Z. Obertyński, op. cit., s. 105. 
779 Analecta Romana, s. 88. 
780 VMP, t. II, s.468. Zob. Obertyński, op. cit., s. 105-106. 
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przypominał o swych zabiegach w sprawi kanonizacji błogosławionego Jacka i prosił, aby 

papież zechciał zaliczyć go do katalogu świętych. Natomiast wiadomość do Pucciego zawierała 

prośbę o kontynuowanie starań protektora w sprawie kanonizacji, na której tak bardzo zależało 

królowi781.  

W odpowiedzi danej Zygmuntowi 25 czerwca 1530 roku, kardynał protektor pisał, że papież 

bardzo chwalił i cenił pobożność króla polski, a także sam życzył sobie kanonizacji św. Jacka. 

Mimo to, z powodu niespokojnych czasów i wielu innych palących sprawy, które  zawracały 

głowę Klemensa VII, nie mógł tego uczynić. Papież chciał jednak dać obietnicę przyszłej 

kanonizacji. W brewe z 23 czerwca 1530 roku, rozszerzył wcześniej nadane przywileje 

dotyczące kultu św. Jacka. Protektor obiecywał, że w spokojniejszych czasach z pewnością 

papież dołączy polskiego dominikanina do grona świętych782. Podobne brzmienie miał list 

Klemensa VII do Zygmunta783. Brewe z 23 czerwca 1530 roku zawierało odpusty i przywileje 

związane z obchodzeniem uroczystości św. Jacka, jak  prawo odbycia uroczystej procesji w 

wyznaczonych przez króla kościołach784.  

Oprócz wspominanego przez papieża niespokojnych czasów była jeszcze jedna przeszkoda, 

ukrywana przez Stolicę Apostolską, z powodu której nie kontynuowano procesu 

kanonizacyjnego św. Jacka. Wkrótce jednak w Polsce dowiedziano się, że w czasie Sacco di 

Roma zaginęły akta krakowskiego procesu informacyjnego, które doręczono papieżowi pod 

koniec 1526 roku. Wydaje się, że zarówno Klemens VII jak i protektor byli świadomi, że bez 

dokumentów proces był niemożliwy, lecz mimo to ukrywali ten fakt. Spowodowało to długi 

przestój w zabiegach o kanonizację785.  

*** 

Prawdopodobnie na skutek podjętych działań Zygmunta w sprawie wyniesienia na ołtarze św. 

Jacka do władcy zwrócili się przedstawiciele zakonu franciszkanów obserwantów, którzy 

prosili, aby król wsparł ich starania w kanonizacji brata Jakuba z Marchii. Włoski święty 

franciszkanin z przełomu XIV i XV wieku, prawnik i kaznodzieja wsławił się głównie 

działalnością misjonarską. Głosząc ewangelię przemierzył niemal całe Włochy, a także dużą 

 
781 Z. Obertyński, op. cit., s. 107. 
782 Severinus, De vita miraculis et actis canonizationis Sancti Hyacinthi confessoris ordinis fratrvm praedicat. 

Libri qvatvor., Romae 1594, s. 242. 
783 Ibidem, s. 235. 
784 Ibdiem, s. 240. 
785 Z. Oberyński, op. cit., s. 110 
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cześć Europy, odwiedzając Bośnię, Dalmację, Albanię, Austrie, Węgry, Czechy, Polskę, Prusy, 

Ruś, a nawet Norwegię i Danię. W opinii świętości zmarł w Neapolu w 1476 roku786.   

W związku z prośbą braci bernardynów, Zygmunt zwrócił się do kardynała protektora oraz 

Klemensa VII w dwóch osobnych listach z 28 kwietnia 1531 roku, polecając im sprawę 

kanonizacji brata Jakuba z Marchii. Władca optował za szybkim postępowaniem procesu, jego 

zakończeniem i potwierdzeniem787. Mimo zabiegów władcy i protektora nie przyspieszyło to 

wyniesienia na ołtarze. Beatyfikował go niespełna sto lat później Urban VIII w 1624 roku, a 

kolejne wiek przyszło czekać na kanonizację, której dokonał Benedykt XIII w 1726.  

*** 

Lorenzo Pucci zmarł 18 września 1531 roku o trzeciej w nocy. Został pochowany w chórze 

bazyliki Santa Maria Sopra Minerwa  niedaleko nagrobka swego protektora papieża Leona X. 

Osobny nagrobek z rzeźbionym portretem kardynała został wystawiony w rodzinnej kaplicy 

Puccich przy kościele S. Annunziata we Florencji.  

 

 
786 C. Siccardi, San Giacomo della Marca, www.santiebeati.it (dostęp 21.08.2021). 
787 AT, t. XIII, nr 134-135, s. 133-134. 

Rysunek 38 Cenotaf kardynała Lorenzo Pucciego w kaplicy rodowej przy kościele S. Annunziata we Florencji  

http://www.santiebeati.it/
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Podsumowanie i ocena działalności Lorenzo Pucciego jako kardynała protektora Polski  

Relacje polskiej dyplomacji z Lorenzo Puccim datują się od przełomu 1514-1515 roku. 

Podobnie jak kilku innych kardynałów został on pozyskany dla polskiej sprawy w czasie soboru 

laterańskiego V, lecz początkowo doraźna pomoc przerodziła się w dłuższą współpracę. 

Wydaje się, że duży wpływ na to miały przyjazne stosunki purpurata z wpływowym 

podkanclerzem Piotrem Tomickim. Mimo, że protektorem pozostał niezmiennie Achille de 

Grassi, to Lorenzo Pucci pomagał mu w sprawach beneficjalnych oraz innych drobnych 

interesach. 

Po śmierci protektora de Grassisa w 1523 roku wybór Pucciego na jego zastępcę był oczywistą 

decyzją króla Zygmunta. Jego kandydatura różniła się od wcześniejszych dwóch protektorów 

tym, że nie odbył on misji jako nuncjusz na dwór jagielloński, ani nie miał styczności z polską 

sprawą. Jednak w przeciwieństwie do nich należał do najbliższego kręgu zaufania dwóch 

medycejskich papieży. Przez okres ośmiu lat, w czasie których zajmował się polskimi sprawami 

zdążył zapoznać się z ich specyfiką, a także nawiązał relacje z najważniejszymi osobistościami 

polskiej dyplomacji. Warto podkreśli przy tym przyjaźń jaka łączyła Pucciego z podkanclerzem 

Piotrem Tomickim, który prawdopodobnie był głównym promotorem nominacji Florentczyka 

na ten urząd. 

Działalność Lorenzo Pucciego jako protektora Polski obejmowała pontyfikaty Hadriana VI i 

Klemensa VII. W tym czasie główne problemy polityki polskiej w Stolicy Apostolskiej 

oscylowały wokół sprawy sekularyzacji Zakonu w Prusach oraz śmierci Ludwika II 

Jagiellończyka pod Mohaczem. Jednak coraz więcej miejsca zaczęły zajmować problemy 

administracji kościelnej i wewnętrznych relacji Polskiego Kościoła ze Stolicą Apostolską. W 

pierwszych latach protektoratu Lorenzo Pucci Polska dyplomacja rozwinęła w Rzymie akcje 

propagandową mającą na celu usprawiedliwienie w Stolicy Apostolskiej postępowania 

Zygmunta Starego. Inną polityczną sprawą, w którą zaangażowany był Lorenzo Pucci, były 

zabiegi o odzyskanie spadku po Izabeli Aragońskiej. Za protektoratu florentczyka znacznie 

więcej miejsca zaczynały zajmować kwestie kościelno-religijne, a także beneficjalne. Dużo 

energii kosztowały protektora zabiegi o przywrócenia w Polsce przywilejów kościelnych 

przyznanych przez Leona X, które anulował Hadrian VI. Za pontyfikatu Klemensa VII przy 

udziale Pucciego udało się odwołać decyzje nieprzychylnego Polsce papieża. Protektor 

zaangażowany był również w sprawę rozszerzenia władzy w sąsiednich diecezjach – 

arcybiskupstwie ryskim oraz diecezji pomezańskiej. Warto wspomnieć również, że Polski 

protektor ściśle współpracował z Piotrem Tomickim w jego działaniach mających na celu 
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rozszerzenie jego wpływów w Polsce. Biskup krakowski przy użyciu kościelnego majątku i 

pomocy Pucciego nadawał niższe beneficja kapłańskie w kraju swymi zaufanymi ludźmi, a 

także rywalizował o beneficja z poplecznikami prymasa i królowej Bony.  

Przechodząc do oceny Lorenzo Pucciego jako protektora Polski należy umieścić go wśród 

najlepszych protektorów królestwa. Wydaje się, że choć należał do florenckiej arystokracji i 

bliskich współpracowników medycejskich papieży, to cenił sobie przyjaźń króla Polski i jego 

otoczenia. Utrzymywał kontakty z najważniejszymi osobistościami polskiej dyplomacji, a 

także na swym dworze otaczał się przybyszami z nad Wisły, wśród których był Stanisława 

Podlodowski. Warto podkreśli przy tym przyjaźń jaka łączyła Pucciego z podkanclerzem 

Piotrem Tomickim. Wydaje się, że szczerze troszczył się o interesy polskiego króla i darzył 

sympatią Polaków. Najlepszą opinią na temat jego protektoratu stanowi fakt, że w czasie jego 

działalności król Zygmunt nie podjął współpracy z żadnym innym purpuratem, co miał w 

zwyczaju. Również listy z kondolencjami, jakie po śmierci protektora król Zygmunt wysyłał 

do papieża Klemensa VII były świadectwem wielkiego szacunku jaki był darzony w Polsce 

Lorenzo Pucci. Władca wychwalał w nich jego działalność jako obrońcy polskich interesów 

przy papieżu. Dowodem dobrej współpracy Florentczyka z Jagiellonem było to, że jego 

następcą na urzędzie protektora mianowany został jego bratanek Antonio. Był on nieustannie 

porównywany do swego krewniaka i życzono mu, aby wypełniał swe obowiązki tak jak on.    
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ROZDZIAŁ VI, cz. 1, Działalność Antonio Pucciego jak protektora Polski (1532-1535) 

Piąty rozdział podzielony został na dwa podrozdziały. Pierwszy obejmuje cztery pierwsze lata 

protektoratu Antonio Pucciego. Zaczyna się od przedstawienia młodości i początków kariery 

duchownej Florentczyka oraz najwcześniejszego okresu jego działalność w interesach króla 

Polski w latach 1531-1535. W tym czasie główne problemy polskiej polityki w Stolicy 

Apostolskiej skupiały się na kwestiach kościelno-religijnych, takimi jak sprawa objaśnienia 

przywileju ordynariuszy, a także próbach uzyskania w Rzymie dochodów z annat. Niedługo po 

powołaniu protektora, Pucci popadł w niełaskę na polskim dworze, a król Zygmunt poszukiwał 

kolejnych purpuratów do współpracy. W sprawach beneficjalnych oprócz zaostrzającej się 

rywalizacji między Piotrem Tomickim, a królową Boną o obsadę beneficjów kapłańskich coraz 

więcej miejsca zajmować zaczęły sprawy sądowe. 

Niespełna tydzień po śmierci Lorenzo Pucciego na konsystorzu 22 września 1531 papież 

Klemens VII wyniósł jego bratanka Antonio Pucciego do godności kardynalskiej788. Nie było 

to zaskoczenie, gdyż purpurat ten od dłuższego czasu szykowany był przez swego stryja na 

następcę. Kardynał stopniowo przekazywał Antoniemu wysokie godności i beneficja kościele, 

przez co stawał się coraz ważną osobistością na papieskim dworze. 

Pochodzenie i kariera duchowna Antonio Pucciego  

Syn brata protektora Polski, Alessandro Pucciego oraz Sibilli di Tommaso Sassetti po studiach 

na Uniwersytecie w Pizie uzyskał podwójny doktorat z teologii i filozofii. W wieku czternastu 

lat otrzymał uposażenie jako kanonik katedry we Florencji. Wkrótce jego stryj wezwał go do 

Rzymu, gdzie zapewnił mu szybki awans w hierarchii kościelnej, przekazując mu kolejne 

stanowiska, poczynając od kanonika i protonotariusza bazyliki św. Piotra, poprzez biskupstwo 

Pistoii (1518), kończąc na urzędzie wielkiego penitencjariusza (1529).  Antonio Pucci jako 

zaufany Leona X był wykorzystywany przez niego w misjach dyplomatycznych w wielu 

krajach europejskich. Już w 1514 roku wysłany został do Portugali, gdzie miał nakłonić króla 

Manuela do udziału w walce z Turkami. Trzy lata później udał się jako nuncjusz apostolski do 

Szwajcarii. Klemens VII, po traumatycznych przeżyciach Sacco di Roma prowadził zmienną 

politykę zagraniczną lawirując między Franciszkiem I i cesarzem Karolem V, chcą uzyskać jak 

 
788 HC, t. III, s. 275. 
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największe korzyści dla Stolicy 

Apostolskiej oraz przywrócić władzę 

Medyceuszy we Florencji. 

Wykonawcą jego polityki był Antonio 

Pucci, którego wielokrotnie wysyłał 

jako nuncjusza i mediatora na różne 

dwory Europy. W tym charakterze 

Pucci został wysłany w 1528 roku do 

Francji, skąd udał się do Hiszpanii, na 

dwór Karola V. 

Po powrocie do Rzymu w 1529 roku 

Pucci przejął od stryja Lorenzo jeden z 

najważniejszych i najbardziej 

dochodowych trybunałów papieskich, 

urząd wielkiego penitencjarza. Miał on 

szerokie uprawnienia w zakresie 

udzielania ułaskawień, dyspens i 

odpustów oraz zatrudniał dużą liczbę 

współpracowników. Niespełna tydzień po śmierci krewnego w na konsystorzu dnia 22 sierpnia 

1531 roku otrzymał od Klemensa VII kapelusz kardynalski z odziedziczonym po stryju tytułem 

Santi Quattro Coronati789. 

Niezwłocznie po kreacji kardynalskiej Antonio Pucci napisał wiadomość do króla Zygmunta, 

w którym poinformował monarchę o swym wyniesieniu oraz gotowości służby dla niego i jego 

królestwa. Była to powszechna praktyka wśród nowych członków Świętego Kolegium. 

Jagiellon odpowiedział mu listem z 22 lutego w 1532 roku, w którym gratulował wyniesienia 

oraz dziękował za ofiarowanie swych usług. Zygmunt prosił jedynie, aby Pucci zajął się 

aktualnymi sprawami polski, które przedstawić miał mu Stanisław Rzeczyca790. 

Sprawa nominacji protektora była otwarta, lecz nic nie wiadomo na temat starań innych 

członków Świętego Kolegium. Stanisław Rzeczyca zaproponował Antonio Pucciego na 

protektora i starał się przekonać do jego kandydatury Piotra Tomickiego. Propozycja 

 
789 V. Arrighi, Pucci, Antonio, DBI, vol. 85 (2016), https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-pucci_res-

e862b909-ed1c-11e6-b5f4-00271042e8d9_(Dizionario-Biografico)/, (dostęp: 11.05.2020). 
790 AT, t. XIV, nr 96, s. 158-159. 

Rysunek 39 Domniemany portret Antonio Pucciego   

https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-pucci_res-e862b909-ed1c-11e6-b5f4-00271042e8d9_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-pucci_res-e862b909-ed1c-11e6-b5f4-00271042e8d9_(Dizionario-Biografico)/
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penitencjarza mniejszego stanowi jedyną znaną kandydaturę. Poza tym florencki kardynał 

posiadał wszystkie przymioty idealnego protektora: jako zaufany Klemensa VII należał do 

grona najbardziej wpływowych członków Świętego Kolegium, zdobył doświadczenie jako 

dyplomata, a także przez swego stryja Lorenzo Pucciego był znany w Polsce.  

W liście do Rzeczycy z 22 lutego 1532 roku, podkanclerzy pisał, że za jego radą namówił króla 

do nominacji kardynała Pucciego na protektora791. W efekcie tego samego dnia Zygmunt wysłał 

do Klemensa VII wiadomość (tzw. list opcyjny), w której składał kondolencje z powodu 

śmierci kardynała Lorenzo Pucciego i prosił, aby mianować kardynała Antoniego jego następcą 

na urzędzie protektora Polski792. 15 kwietnia 1532 roku papież dziękował Zygmuntowi za 

kondolencje mu złożone oraz, zgodnie z jego wolą, nominował kardynała Antonio Pucciego na 

kardynała protektora Polski793. Cztery miesiące później, 12 lipca 1532 roku, Jagiellon 

dziękował Klemensowi VII za spełnienie jego woli oraz miał nadzieję,  że  Antonio będzie – 

podobnie jak jego stryj – wiernym obrońcą spraw króla i całego polskiego episkopatu794. Tego 

samego dnia Zygmunt napisał wiadomość również do samego Antonio Pucciego, w której 

powierzył mu opiekę nad sprawami polskich ordynariuszy i zlecał załatwienie kilku spraw 

beneficjalnych795. 

W Polsce z entuzjazmem przyjęto informację o nominacji Antonio Pucciego na urząd 

protektora Polski. Bez wątpienia z radością fakt ten przyjęło środowisko Piotra Tomickiego, 

które popierało jego kandydaturę i obiecywało sobie owocnej współpracy z purpuratem 

podobnie jak z jego stryjem Lorenzo Puccim. W liście Andrzeja Krzyckiego z 29 czerwca 1532 

roku do swego wuja biskupa krakowskiego wyrażał on radość z powodu nominacji 

protektorskiej796. Piotr Tomicki w liście do Antonio Pucciego z 12 lipca 1532 roku cieszył się, 

że kardynał zechciał przyjąć jego poparcie w sprawie nominacji na protektora Polski. Biskup 

krakowski wyrażał nadzieję, że podobnie jak jego stryj zjedna sobie powszechną miłość w 

Polsce797. W osobnej wiadomości Tomicki poprosił kardynała protektora, aby przyjął do grona 

swych dworzan Bartłomieja Gądkowskiego, który zaliczał się do familiantów jego stryja, a 

 
791 AT, t. XIV, nr 97, s. 159-161. 
792 AT, t. XIV, nr 98, s. 162-163. 
793 AT, t. XIV, nr 187, s. 286-287. 
794 AT, t. XIV, nr 332, s. 515-516. 
795 AT, t. XIV, nr 331, s. 513-515. 
796 AT, t. XIV, nr 305, s. 483-484.  
797 AT, t. XIV, nr 335, s. 518-519.  
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zarazem był zaufanym biskupa krakowskiego798. Tomicki, aby zachować wpływy umieścił 

swego zaufanego człowieka na dworze protektora. 

Podkanclerz dziękował Pucciemu za list, który przyszedł do niego 30 listopada 1532 roku. 

Kardynał złożył podziękowania biskupowi krakowskiemu za jego poparcie w staraniach o 

urząd protektora Polski. Tomicki prosił go, aby wzorem swojego stryja życzliwie popierał 

polskie sprawy, a w szczególności jego własne związane z beneficjami. Na koniec informował 

go o sytuacji na Węgrzech799. 

Starania o pozyskanie nowych współpracowników w kurii i Kolegium Kardynałów 

Jak pokazała dotychczasowa praktyka w relacjach Polski ze Stolicą Apostolską, król Zygmunt 

nie lubił uzależniać się od jednej osoby w Kolegium Kardynałów. Podobna sytuacja miała już 

miejsce podczas protektoratu Pietro Isvaliesa, gdy pozyskano Achille de Grassisa. Natomiast 

w czasie urzędowania tego ostatniego polskie sprawami zajmował się Lorenzo Pucci.      

Pozyskanie nowego protektora nie wykluczało zatem zabiegów o zdobycie dla królewskich 

interesów kolejnych purpuratów. W liście z nominacją Antonio Pucciego na protektora z 22 

lutego 1532, Zygmunt informował papieża, że zalecił swe sprawy w Kurii audytorowi kamery 

apostolskiej biskupowi Worcester, Girolamo Ghinucciemu800.  

Girolamo Ghinucci był sieneńczykiem urodzonym w szlacheckiej rodzinie w 1480 roku. Od 

najmłodszych lat, dzięki protekcji swego wuja biskupa Grosseto Andreoccio Ghinucciego, 

przebywał na dworze papieskim. Juliusza II mianował go swym sekretarzem oraz klerykiem 

Kamery Apostolskiej. Dzięki zasługom piął się w hierarchii kościelnej, już w 1512 roku został 

nominowany biskupem Ascoli Piceno, a cztery lata objął urząd sekretarza brewe apostolskich. 

Odegrał ważną rolę w czasie soboru laterańskego V, a w 1518 roku delegowany został przez 

Leona X jako nuncjusz apostolski na dwór angielski. Na wyspach Ghinucci szybko pozyskał 

zaufanie Henryka VIII, który uczynił go swym doradcą, a później przez trzy lata służył jako 

ambasador Tudora w Hiszpanii. Jednym z owoców nuncjatury Ghinucciego była ostre 

potępienie przez Henryka VII nauk Lutra za co Leon X nadał mu tytuł obrońcy wiary. Jako 

powiernik kardynała Wolseya Ghinucci był w pełni zaangażowany w politykę angielską, choć 

z tej pozycji pełnił również rolę pośrednika między Franciszkiem I, a Karolem V działając na 

rzecz przywrócenia równowagi sił w Europie. Za służbę dla Henryka VIII, władca w 1522 roku 

 
798 AT, t. XIV, nr 336, s. 519. 
799 AT, t. XIV, nr 531, s. 814-816. 
800 AT, t. XIV, nr 98, s. 162-163.  
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nadał mu biskupstwo Worcester. W 

czasie pontyfikatu Hadriana VI, 

jako zaufany cesarza Karola V, 

Ghinucci został Audytorem Roty 

Rzymskiej oraz należał do 

najbliższego kręgu zaufanych 

doradców niderlandzkiego papieża. 

Również kolejny Medyceusz na 

tronie papieskim doceniał jego 

wpływy na dworach Europy, a w 

szczególności w Londynie. 

Ghinucci jeszcze w 1531 roku 

starał się przekonać Klemensa VII 

do udzielenia dyspensy Henrykowi 

VIII i rozwiązania kwestii 

rozwodu, lecz niepowodzenie tych 

prób doprowadziły ostatecznie do 

zerwania stosunków z dworem 

angielskim oraz utraty biskupstwa 

Worcester w 1535801. 

Girolamo Ghinucci jako polityk papieski oraz dyplomata europejskiego formatu od lat 

wykazywał wiele życzliwości dla Polski i Polaków. W latach 1525-1529 opiekował się 

studiującym w Rzymie Janem Drohojowskim (późniejszym biskupem kujawskim)802, a dekadę 

później Stanisławem Orzechowskim803. Audytor kamery apostolskiej odznaczył się w 1532 

roku, gdy znacznie wspomógł Stanisława Rzeczycę w uzyskaniu potwierdzenia bulli papieskiej 

przyznającej ordynariuszom w Polsce prawo do kolacji beneficjów w miesiącach papieskich. 

Król Zygmunt listem z 22 lutego 1532 roku dziękował Ghinucciemu za wsparcie w obronie  

jego spraw Kurii, o której poinformował go Rzeczyca804.    

 
801 M. di Sivo, Ghinucci, Girolamo, DBI, vol. 53, (2000), https://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-

ghinucci_(Dizionario-Biografico)/, (dostęp: 14.05.2019). 
802 S. Kot, Jan Drohojowski, PSB, t. V, s. 380-382.  
803 H. Barycz, Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, Wrocław 1965., s. 189-190.  
804 AT, t. XIV, nr 95, s. 157-158.  

Rysunek 40 Kardynał Girolamo Ghinucci  
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Tylko brak kapelusza kardynalskiego przeszkadzał temu, aby audytor kamery apostolskiej był 

poważnym kandydatem do urzędu protektora, lecz mimo to, Zygmunt w przyszłości widział w 

nim być może współprotektora, a na pewno jednego ze swych zaufanych w Stolicy 

Apostolskiej. Wysiłki władcy w kierunku wyniesienia duchownego zdają się potwierdzać plany 

Jagiellona. Najprawdopodobniej jeszcze zimą 1532 roku na polskim dworze narodził się 

pomysł, aby jeszcze mocniej związać tego wpływowego duchownego ze sprawami królestwa, 

przez wyniesienie go do godności kardynalskiej. Polskiemu monarsze bardzo zależało na tym, 

aby Ghinucci otrzymał kapelusz kardynalski.  

Na polecenie Zygmunta, Rzeczyca napisał w tej sprawie do Jana Dantyszka królewskiego 

agenta przy cesarzu Karolu V. W wiadomości penitencjarz opisywał mu zasługi audytora 

kamery apostolskiej i prosił, aby przy najbliższym konsystorzu kardynalskim w imieniu króla 

uzyskał od cesarza pismo polecające Ghinucciego na godność kardynalską805. Zygmunt w 

osobnej instrukcji przygotowanej dla Dantyszka pisał, że zarezerwował na ten cel 100 dukatów 

zdeponowanych w banku Fuggerów u Quriniusa Gallera oraz prosił, aby w razie odmowy 

cesarza cała sprawa była zachowana w tajemnicy806. Dyskrecja wymagana przez króla, 

wynikała najprawdopodobniej z chęci uniknięcia zazdrości polskich biskupów, jaką mogłaby 

wywołać wiadomości, że polski władca poleca jednego z włoskich biskupów do wyniesienia 

do godności kardynalskiej, choć kilka lat wcześniej odmawiał jej najwyższym hierarchom w 

swoim królestwie (Erazm Ciołek, Jan Łaski).  

Zygmunt nie zaprzestawał swych starań w sprawie uzyskania godności kardynalskiej dla 

biskupa Worcaster Girolamo Ghinucciego. W liście z 12 lipca 1532 roku dziękował mu za 

życzliwość z jaką wspierał polskie sprawy w Kurii, o czym doniósł mu Stanisława Rzeczyca. 

Poinformował go również, że monarcha uzyskał od cesarza Karola V listy polecające go na 

godność kardynalską. Zygmunt prosił go, aby nadal popierał jego sprawy w Rzymie807. 

Również Tomicki zaangażowany był w tę sprawę i popierał wyniesienie Ghinucciego. W liście 

do Rzeczycy z 30 lipca 1532 roku informował, że wysłał przez bank list króla do cesarza 

polecający audytora kamery, a także napisał w tej sprawie wiadomość do kardynała Ippolito 

Mediciego, który jako ulubieniec papieża – zdaniem Tomickiego – mógł pomóc w tej 

kwestii808. Biskup krakowski listem z 1 grudnia 1532 roku prosił Krzyckiego, aby na polecenie 

 
805 AT, t. XIV, nr 208, s.324-327. 
806 AT, t. XIV, nr 209, s. 327-329. 
807 AT, t. XIV, nr 334, s. 517. 
808 AT, t. XIV, nr 366, s. 560-561. 
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Zygmunta napisał szkic listu królewskiego polecającego papieżowi audytora kamery 

apostolskiej Ghinucciego na godność kardynalską809. 

Niespełna miesiąc później król Zygmunt, 20 grudnia 1532 roku, wysłał wiadomość do 

sekretarza i posła cesarza Karola V, Corneliusa Duplico Sceppero. Przekazywał na jego ręce 

listy do cesarza i  legata apostolskiego kardynała Ippolito de Medici, listy polecające Girolamo 

Ghinucciego do wyniesienia na godność kardynalską. Władca prosił go, aby dręczył je 

adresatom osobiście, lub przesłał przez zaufaną osobę810. W odpowiedzi z 13 stycznia 1533 

roku danej z Innsbrucka sekretarz cesarza informował władcę, że w nowy rok otrzymał pisma 

królewskie i niezwłocznie przesłał je, zgodnie z życzeniem, do cesarza i kardynała de Medici811. 

Wydaje się, że Karol V przychylił się do prośby Zygmunta i wystosował listy z poparciem 

wyniesienia Ghinucciego do godności kardynalskiej.  

Najprawdopodobniej niedługo po tym również król Zygmunt wstawił się u Klemensa VII za 

biskupem Worcester, a gdy nie przyniosło to efektu, 3 maja 1533 roku ponownie apelował do 

papieża w tej sprawie812. W tej samym dniu monarcha napisał również do kardynała Mediciego 

i protektora Pucciego, z informacją, że ponownie polecił papieżowi Giroloamo Ghinucciego 

jako kandydata do kapelusza kardynalskiego. Prosił obu purpuratów, żeby poparli tę prośbę813. 

Zygmunt zwrócił się również w tej sprawie do cesarskiego posła w Rzymie Antonio 

Muscettoli814.   

Trudno ustalić dlaczego Klemens VII, mimo oczywistych zasług biskupa Worcester, starań 

króla Zygmunta oraz poparcia cesarza i króla Francuskiego, nie chciał nadać godności 

kardynalskiej Ghinucciemu. Być może były to różnice obu duchownych w stosunku do reformy 

Kościoła, albo Medyceusz miał żal w związku z polityką angielską i odłączeniem się królestwa 

od Rzymu. Nie wykluczone jednak, że była to po prostu odwieczna niechęć Florentczyka do 

obywatela sąsiedniej Sieny. W ostatecznym rozrachunku Klemens VII do końca swego 

pontyfikatu nie powołał Ghinucciego do grona kardynałów. 

*** 

 
809 AT, t. XIV, nr 530, s. 812-814.  
810 AT, t. XIV, nr 540, s. 824. 
811 AT, t. XV, nr 13, s. 21-26. 
812 AT, t. XV, nr 104, s. 145-146.  
813 AT, t. XV, nr 105, s. 146-147. 
814 AT, t. XV, nr 106, s. 147-148. 
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Mimo to, król Zygmunt nie poprzestał w 

staraniach aby pozyskać kardynała do 

współpracy z Polską. Po pierwszych 

rozczarowaniach w związku z brakiem 

pomyślnego rozwiązania kwestii objaśnienia 

przywileju ordynariuszy w Polsce, władca 

wyraźnie zawiedzony postawą protektora 

szukał poparcia wśród innych członków 

Świętego Kolegium. Prawdopodobnie za 

radą Tomickiego, który uważał, że kardynał 

Ippolito de Medici był ulubieńcem papieża, 

monarcha napisał do tego purpurata. 

W opinii biskupa krakowskiego było dużo 

racji. Ippolito urodzony w 1511 roku był 

jedynym, nieślubnym potomkiem Guliano de 

Medici księcia Nemours. Po przedwczesnej 

śmierci ojca wychowywał go stryj kardynał 

Giovanni de Medici (Leon X) oraz Giuliano 

de Medici (Klemens VII). Po zawierusze związanej z Sacco di Roma, przywróceniu pokój z 

cesarzem oraz odzyskaniu władzy przez Medyceuszy we Florencji, Ippolito miał nadzieję, że 

zostanie wybrany w miejsce swojego znienawidzonego kuzyna Alessandro namiestnikiem 

miasta. Tak się jednak nie stało, a w zamian za to otrzymał szereg wysokich godności 

kościelnych. W 1529 roku w wieku 18 lat Klemens VII uczynił go kardynałem z tytułem Santa 

Prassede i mianował  biskupem Awinionu. Trzy lata później, papież nadał mu urząd 

wicekanclerza kościoła oraz, gdy zagrożenie ze strony Turków na ziemiach Cesarstwa nasiliło 

się, wysłał go jako swojego nuncjusza na dwór Karola V. Młody nepot otrzymał od Klemensa 

VII 50 tysięcy dukatów oraz prawo do zaciągnięcia wojsk. Ippolito brał czynny udział w 

obronie Wiednia przed atakami armii osmańskiej, po czym powrócił do Rzymu w lutym 1533 

roku815. 

Już w czasie nuncjatury na dworze Karola V w 1532 roku król Zygmunt pisał do papieskiego 

nepota z prośbą o poparcie w staraniach o kapelusz kardynalski dla Ghinucciego. Gdy władca 

 
815 I. Fosi, G. Rebecchini, Medici, Ippolito de’, DBI, vol. 73, 2009, https://www.treccani.it/enciclopedia/ippolito-

de-medici_%28Dizionario-Biografico%29/, (dostęp: 21.12.2020). 
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dowiedział się o powrocie Ippolito de’ Mediciego do Rzymu, napisał do niego. W liście z 6 

maja 1533 roku Zygmunt pisał, że chociaż do tej pory nie miał z nim bliższych relacji, to 

pragnął zawrzeć z nim więzy przyjaźni. Prosił papieskiego nepota, aby poparł suplikę 

królewską w sprawie objaśnienia przywileju ordynariuszów oraz wyjaśnił, że chodziło jedynie, 

aby ich prawa nie były ograniczone na różne sposoby816. 

Sprawa objaśnienia przywileju ordynariuszy i nadania prawa patronatu świeckim 

Wśród głównych zadań jakie postawiono przez nowym protektorem była sprawa wyjaśnienia 

bulli dla ordynariuszów. Treść umowy, nawet po jej niedawnym rozszerzeniu wciąż jednak nie 

odpowiadał wymaganiom polskiego episkopatu oraz króla Zygmunta.  

Chodziło o prawa do koadiutorii nabytych w miesiącach papieskich. Jeszcze w grudniu 1532 

roku Tomicki roku prosił Krzyckiego, aby przygotował projekt pisma królewskiego do papieża, 

kardynała protektora i audytora kamery apostolskiej z wyjaśnieniem, dlaczego artykuł 

powinien obowiązywać także w miesiącach papieskich817. Sprawa ciągnęła się bardzo długo,  

5 kwietnia 1533 roku Tomicki zwrócił się do Krzyckiego, aby przygotował pisma do papieża 

w sprawie objaśnienia przywileju ordynariuszy dotyczącego swobodnej kolacji beneficjów, 

które usunęłoby wszelkie istniejące przeszkody, jak koadiutorie, rezerwacje papieskie i tym 

podobne818.  

Drugą sprawą, na której zależało Zygmuntowi, a w sumie jeszcze bardziej Piotrowi 

Tomickiemu była kwestia nadawania prawa patronatu trzech kanonii, prebend kolegiaty 

sandomierskiej i niektórych kościołów z diecezji krakowskiej przełożonemu zamku w Iłży oraz 

beneficjów z kościoła skalbmierskiego dowódcy zamku sławkowskiego. Według polskiego 

władcy, było to idealne rozwiązanie na zabezpieczenie dóbr kościelnych, które bardzo często 

narażone były na łupieżcze najazdy w czasie przemarszu wojska i wypraw wojennych. Według 

niego świeccy, na których mógł polegać biskup krakowski sami utrzymywali by silne załogi 

dla obrony dóbr, a żeby ich zachęcić do tego i zobowiązać należało nadać im prawo patronatu 

niektórych beneficjów kościelnych. 

Długotrwałe zabiegi polskiej dyplomacji w obu sprawach nie przynosiły pomyślnego 

rozwiązania. Docierały do króla informacje o przeszkodach czynionych przez kurialistów przy 

objaśnieniu przywileju ordynariuszy oraz nadaniu prawa patronatu świeckim. Zirytowało to 

 
816 AT, t. XV, nr 250, s. 343-344. 
817 AT, t. XIV, nr 530, s. 812-814. 
818 AT, t. XV, nr 176, s. 252-254. 
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polskiego władcę, czego efektem były napomnienie nowego protektora. Wiosną 1533 roku  

Zygmunt wysłał dwa listy do kardynała protektora oraz samego papieża, w których 

zastosowano bardziej zdecydowaną retorykę. 

W wiadomości do Klemensa VII z 6 maja 1533 roku monarcha dziwił się, że jego prośby 

dotyczące wyjaśnienia przywileju ordynariuszy oraz prawa patronatu świeckim dostojnikom, 

które miały na celu – w jego mniemaniu – dobro Kościoła, napotykały zawsze na trudności w 

Kurii. Stwierdzał z przekąsem, że papież – w przeciwieństwie do swych słów – w 

rzeczywistości nie myślał wcale o naprawie nadużyć w Kościele. Na koniec, przewrotnie 

stwierdził, że gdyby nie był przekonany o życzliwości Klemensa VII, to podejrzewałby raczej, 

że jego prośby nie docierały do rąk papieża, lub poszły w zapomnienie819. 

Podobnie dosadną formę miały wiadomości do kardynała protektora. W liście z 18 kwietnia 

1533 roku monarcha wprost zarzucał Pucciemu zaniedbania. Mimo tego, iż sam troszczył się o 

dobro kleru w swoim kraju, to urzędnicy kurii papieskiej czynili trudności przy załatwieniu 

jego spraw. Przypominał im, że mógłby uczynić to, co uważa za słuszne według własnego 

uznana, bez względu na ich roszczenia finansowe. Nie robi jednak tego jedynie z respektu 

względem Stolicy Apostolskiej. Życzył sobie, aby w kurii okazywano należny godności 

królewskiej szacunek. Na koniec prosił protektora o poparcie swych żądań820. Miesiąc 

późniejsza wiadomość, z 6 maja 1533 roku, utrzymana była w podobnym tonie. Zygmunt dziwił 

się, że jego starania w kurii rzymskiej o objaśnienie przywileju nadanego ordynariuszom w 

Polsce w sprawie swobodnej kolacji beneficjów do tej pory nie odniósł skutku. Tłumaczył 

Pucciemu, że chodziło o to, by prawa ordynariuszów nie były ograniczane przez rezerwacje, 

koadiutorie i tym podobne, zarówno w miesiącach zwykłych, jak i papieskich821. 

Ostry ton listów do protektora i papieża zaniepokoił Stanisława Rzeczycę, przez ręce którego 

przechodziła cała rzymska korespondencja. Zdecydował on, wbrew woli władcy, aby nie 

przekazywać wiadomości do adresatów. Według penitencjarza argumenty i forma w nich 

przedstawiona były wielce niestosowne. Poprosił więc Tomickiego, w liście z grudnia 1533 

roku, o przesłanie nowy tekstów822. Mimo tego, że wiadomości ostatecznie nie dotarły do 

adresatów był to pierwszy symptom królewskiej niełaski, jaka miała spłynąć na Antonio 

 
819 AT, t. XV, nr 249, s. 341-343. 
820 AT, t. XV, nr 213, s. 303-304. 
821 AT, t. XV, nr 251, s. 344-345. 
822 AT, t. XV, nr 574, s. 807-814. 
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Pucciego. W krótkim czasie, bo niespełna 14 miesięcy od nominacji na protektora, potrafił on 

zrazić swego mocodawcę. 

Tymczasem notowania audytora kamery apostolskiej Girolamo Ghinucciego u Zygmunta i jego 

dworu wciąż wzrastały. Świadczą o tym nieustanne starania o wyniesienie go do godności 

kardynalskiej. W czasie poselstwa Jana Wilamowskiego do Rzymu w 1534 roku zlecono mu, 

aby kolejny raz polecić Klemensowi VII Ghinucciego na godność kardynalską823.W liście do 

Tomickiego z 19 maja 1533 roku biskup Worcester dziękował mu za okazaną życzliwość. 

Wyrażał wdzięczność biskupowi krakowskiemu za to, że uprosił u króla listy polecające go na 

godność kardynalską od papieża, kardynała Ippolito de Medici i cesarza. Obiecał odwdzięczyć 

się za to poprzez wspieranie polskich spraw w Kurii824. 

Jak się wydaje powodem oporu takiego stanu rzeczy była plotka, o tym, że jeden z polskich 

biskupów sprzedał prawa (konsens) do nominacji na koadiutorię za 100 zł. Wywołało to – jak 

pisali Rzeczyca i Pucci do Tomickiego – ogólny sprzeciw wzburzony symonią kurialistów, a 

jeszcze bardziej tym, że wydzieli w tym zagrożenie pozbawienia ich dochodów825. Krzycki nie 

dziwił się zachowaniu kurialistów i uważał, że plotka o sprzedaży praw była prawda826. 

Niedługo po tym, latem 1533 roku, być może pod wpływem wstawiennictwa kardynała Ippolito 

de Mediciego, do którego Zygmunt napisał 6 maja 1533 roku, prośba królewska została 

spełniona. Do Polski dotarło breve papieskie objaśniające przywilej. Mimo to, dokument nie 

zadowolił Zygmunta i polskiego episkopatu. Tomicki uważał je za całkowicie bezwartościowe, 

gdyż nie spełniało stawianych postulatów. To znaczy wspominało jedynie o koadiutoriach i 

regresach oraz miało obowiązywać jedyne do końca życia obecnego papieża827. Klemens VII 

był jednak wciąż otwarty na współpracę. Zlecił swemu datariuszowi Johannowi Ingelvinklowi, 

aby zajął się sprawą objaśnienia i rozszerzenia przywileju dla ordynariuszy. W odpowiedzi na 

papieski list z 29 listopada 1533 roku, Zygmunt zapowiedział, że wysyła do Rzymu swego 

posła w osobie Jana Wilamowskiego i prosił, aby datariusz zastosował się do wskazówek, 

jakich ten miał mu udzielić wraz z Rzeczycą828. Misja Wilamowskiego miała przynieść 

ostateczne zakończenie tej kwestii wyjaśnienia przywileju dla ordynariuszy.  

 
823 AT, t. XV, nr 574, s. 807-814. 
824 AT, t. XV, nr 271, s. 373-375. 
825 AT, t. XV, nr 419, s. 574-576. 
826 AT, t. XV, nr 463, s. 637-638. 
827 AT, t. XV, nr 445, s. 610-612. 
828 AT, t. XV, nr 563, s. 792-793. 
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Poselstwo Jana Wilamowskiego i jego 

reperkusje (1533-1534) 

Tymczasem, Tomicki z królem 

Zygmuntem przygotowywali grunt pod 

sukces poselstwa Wilamowskiego. 

Biskup krakowski 14 października 1533 

roku napisał do Rzeczycy, że jeszcze we 

wrześniu wysłał listy króla do papieża i 

kardynałów polecające sprawę 

rozszerzenia i objaśnienia przywileju 

ordynariuszy. Prosił, go ponownie, aby 

poparł tę kwestię u kardynała Ippolito de’ 

Medici829. Tego samego dnia, król 

Zygmunt napisał do papieskiego 

ulubieńca, z prośbą, aby dołożył 

wszelkich starań by przywilej został 

objaśniony pod dyktando Jana 

Wilamowskiego i Stanisława Rzeczycy. Wyjaśniał również, że plotka o sprzedaży przez 

ordynariusza w Polsce konsensu na koadiutorię była kłamstwem830. Monarcha napisał również 

do protektora, lecz nie w sprawie przywileju ordynariuszy, ale w mało znaczącej kwestii sporu 

o beneficja. Władca prosił o poparcie pisarza kancelarii królewskiej Mikołaja Górskiego w 

sporze z Bernardem831. Wydaje się, że wyłącznie Pucciego z przygotowań do misji 

Wilamowskiego stanowi kolejne świadectwo niełaski królewskiej.  

Mimo to, Piotr Tomicki starał się naprawić napięte ostatnio relacje między Zygmuntem, a 

kardynałem Puccim. W liście z początku grudnia 1533 roku biskup krakowski przesyłał 

protektorowi w darze 300 zł węgierskich. Było to podziękowanie za życzliwość z jaką załatwiał 

jego sprawy. Tomicki pisał, że nakłonił króla, do przesłania tej sumy protektorowi oraz prosił 

Pucciego, aby tym razem dopilnował należytego objaśnienia i rozszerzenia przywileju dla 

ordynariuszy, który – enigmatycznie dodając – pewni ludzie usiłowali ograniczyć832. 

Najprawdopodobniej kilka dni po wysłaniu tej wiadomości, Tomicki otrzymał nieznany nam 

 
829 AT, t. XV, nr 498, s. 694-696. 
830 AT, t. XV, nr 564, s. 793-794. 
831 AT, t. XV, nr 565, s. 795. 
832 AT, t. XV, nr 527, s. 805. 
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list od Pucciego, i szybko mu odpowiedział (2 grudnia 1533 roku). Pisał, że dowiedział się o 

tym, że kurialiści nie chcieli dopuścić do rozszerzenia i objaśnienia przywileju dla 

ordynariuszy. Dziwił się temu, gdyż uważał, że król i duchowieństwo – starając się o 

objaśnienie przywileju – mieli na celu tylko dobro Kościoła w Polsce. Następnie tłumaczył 

protektorowi, że Stolica Apostolska w tym przypadku nie poniosłaby żadnej szkody, gdyż 

rozszerzenie przywileju nie zamykało godnym ludziom dostępu do godności duchownych, ani 

też nie znosiło koadiutorii, regestrów i tym podobnych. Tomicki zaświadczał również, że 

pogłoska jakoby jeden z biskupów wymusił 100 zł za udzielenie swej zgody na koadiutorię 

była kłamstwem. Dodał, że nawet gdyby doszło do takiej sytuacji, to Kamera Apostolska nie 

ponosiłaby żadnej straty, gdyż ekspedycja zawsze musiała być przeprowadzona w Rzymie833. 

Tymczasem Jan Wilamowski, na początku grudnia 1533 roku przebywał już w Padwie. Tam 

otrzymał wysłaną przez Tomickiego korespondencje dla posła. Znajdowały się w niej listy 

królewskie do papieża oraz kardynałów de Medici i Pucci, a także wiadomość od audytora Roty 

Ghinucciego. Podkanclerzy polecił mu udać się do Rzymu i doręczyć wiadomości wspólnie z 

penitencjarzem. Wobec nieobecności papieża w Rzymie poseł miał się naradzić z Rzeczycą, 

czy wysłać wspomniane listy do kardynała protektora, czy oczekiwać na powrót papieża. 

Przesyłał też, wspominane już wcześniej, 300 zł węgierskich w darze od króla dla Antonio 

Pucciego. Na koniec Tomicki poinformował Wilamowskiego, że polecał jego sprawę 

kardynałowi protektorowi i biskupowi Worcester834.  

Papież, a z nim prawdopodobnie również kardynał Pucci,  przebywał na przełomie 1532 i 1533 

roku w Bolonii, gdzie po raz kolejny zawierał przymierze z Karolem V. Władcy zawarli sojusz 

przeciwko Turkom, a także zadecydowano zwołać sobór powszechny. Następnie biskup 

Rzymu bezpośrednio z Bolonii udał się do Marsylii, na ślub swej bratanicy Katarzyny 

Medycejskiej z francuskim królewiczem Henrykiem II. Ślub miał miejsce 28 października 1533 

roku.  

Wobec braku odpowiedzi kardynała protektora na przesłane mu listy i pieniądze, Tomicki 

listem z 1 lutego 1534 roku przypominał mu o tym, a także po raz kolejny prosił Pucciego, aby 

przypilnował objaśnienia i rozszerzenia bulli dla ordynariuszy. Biskup krakowski polecał jego 

opiece również inne sprawy powierzone Rzeczycy i Wilamowskiemu835. 

 
833 AT, t. XV, nr 576, s. 815-816. 
834 AT, t. XV, nr 573, s. 806-807. 
835 AT, t. XVI/1, nr 81, s. 172-173. 
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W czasie trwania poselstwa w Rzymie, o czym wspominał Janowi Ocieskiemu w 1541 roku 

Antonio Pucci, Wilamowski został życzliwie przyjęty przez kardynała protektora i ugoszczony 

przez niego836. Wśród zleconych posłowi spraw była kwestia przedłużenia jubileuszu dla katedr 

w Płocku i Wilnie. W tej kwestii wynikły pewne komplikacje. Pisał o tym Rzeczyca do 

Tomickiego, a ten relacjonował swemu bratankowi Krzyckiemu. W liście z 18 marca 1534 roku 

pisał, że problem polegał na tym, że nie przesłano do Rzymu odpowiednich suplik królewskich. 

Prosił go więc, aby napisał listy tej samej treści, do papieża i innych wpływowych kardynałów 

oraz przesłał uwierzytelnione odpisy bulli i breve papieskiego dotyczącego jubileuszu837. W 

odpowiedzi danej Rzeczycy 29 marca 1534 roku, Tomicki dziwił się nowym porządkom, gdyż 

do tej pory mniejsze sprawy – jak odpusty i jubileusze – kierowano bezpośrednio do protektora. 

Obiecywał jednak przesłać mu odpowiednie dokumenty. Nie obyło się bez trudności w sprawie 

wyjaśnienia przywileju dla ordynariuszy. Tomicki wyjaśniał Rzeczycy, że inna była suplika, 

na podstawie której podstawie wystawiono bullę papieską dla ordynariuszów, aniżeli ta, którą 

przesłał mu przez Bartłomieja Gądkowskiego. Ta pierwsza spodobała się, ani królowi, ani 

prałatom, dlatego napisano drugą, którą monarcha podpisał. Kopię tej supliki przesłał mu w 

załączeniu838. 

Ostatecznie poselstwo Jana Wilamowskiego zakończyło się najprawdopodobniej późnym 

latem 1534 roku, gdy poseł królewski powrócił do kraju. Efekty jego misji były jednak mizerne. 

Tomicki listem z 20 września 1534 roku relacjonował Rzeczycy, że król był bardzo 

niezadowolony z efektów misji, gdyż Wilamowski nie zrealizował żadnego z celów poselstwa. 

Zygmunt zapowiadał, że zamierzał tym napisać do papieża i kardynałów. Największy żal 

monarcha miał do protektora Pucciego, którego w negatywnym świetle przedstawił 

Wilamowski. Według jego relacji purpurat nie tylko zaniedbywał swe obowiązki, nie broniąc 

należycie polskich spraw, a często nawet utrudniał ich załatwienie839.  

Zgoła odmienne wrażenia na temat Ghinucciego docierały do władcy po misji Wilamowskiego. 

W liście z 31 sierpnia 1534 roku Tomicki pisał do biskupa przemyskiego Jana Chojeńskiego, 

że wszyscy wracający z Rzymu Polacy zgodnie zaświadczają, że audytor kamery apostolskiej 

Ghinucci był najbardziej oddanym sługą króla Zygmunta i jego poddanych oraz służył pomocą 

przy załatwianiu różnych spraw w Kurii. Wobec tej życzliwości okazywanej królestwu Tomicki 

chciał odwdzięczyć się kurialiście. Wilamowski dowiedział się, że Ghinucci nie pobierał 

 
836 K. Hartleb, op. cit., .s 164-165. 
837 AT, t. XVI/1, nr 193, s. 364-367. 
838 AT, t. XVI/1, nr 219, s. 408-411. 
839 AT, t. XVI/2, nr 478, s. 175-182.  
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dochodów ze swego angielskiego biskupstwa Worcester, gdyż Henryk VIII niezadowolony z 

wyniku procesu rozwodowego, obłożył sekwestrem wszystkie dochody z beneficjów 

kościelnych będących w posiadaniu Włochów. Tomicki wpadł na pomysł, aby w imieniu króla 

Zygmunta napisać list do Henryka VIII, aby przywrócił dochody biskupowi Worcester. Prosił 

Chojeńskiego, aby dał go królowi do podpisania, a następnie odesłał na ręce Tomickiego840.  

Biskup krakowski listem z dnia 20 września 1534 informował Ghinucciego o całej akcji 

podjętej w jego imieniu, i że wiadomość do króla angielskiego został wysłana. Donosił mu 

również o niezadowoleniu króla po misji Wilamowskiego. Tomicki podejrzewał, że monarcha 

będzie miał jeszcze większy żal, gdy dowie się o anulowaniu rezerwacji na beneficja, które 

uczynił dla niektórych swych prałatów. Biskup krakowski był wdzięczny, za życzliwość 

okazywaną przez niego dla polskich spraw841. Wkrótce jednak król Zygmunt dowiedział się o 

tym. 

Reakcją na niepomyślne decyzje podjęte w Rzymie były gorzkie wiadomości do papieża i 

kardynała protektora z 7 i 8 października 1534 roku.  W pierwszej kolejności Zygmunt napisał 

do papieża Klemensa VII. W liście tłumaczy papieżowi, sprawę nadania dochodów z dóbr 

kościelnych świeckim dowódcom zamków, gdyż w jego mniemaniu miało to zabezpieczyć 

dobra kościelne w czasie przemarszu wojsk i wypraw wojennych. Zgodnie z planem władcy 

świeccy sami utrzymywać mieli załogi dla obrony dóbr, a zachęcić ich do tego miało nadanie 

im prawa patronatu beneficjów kościelnych. Monarcha będąc wierny Stolicy Apostolskiej, nie 

chciał sam decydować o sprawach związanych z beneficjami kościelnymi, bez wiedzy Kurii. 

Prosił więc Klemensa o spełnienie jego prośby w sprawie zamku Iłży. Zapewniał, że mogło to 

przynieść wielkie korzyści duchowieństwu842. 

Podobnie, od wytłumaczenia sprawy nadania prawa patronatu świeckim, rozpoczynała się 

wiadomość Zygmunta do protektora Pucciego. Podkreślał, że czynił to w interesie Kościoła, 

ale było przykre dla niego, że – podobnie jak z prośbą o interpretację przywileju ordynariuszy 

– spotkał się z odmową. Dziwił się, że papież Klemens VII nie wziął tego pod uwagę, że mógłby 

sam, mocą władzy królewskiej, zadecydować w tej kwestii. Mimo to, zgodnie z tradycją w 

sprawach kościelnych zwracał się do papieża i nadal chciał tak czynić. W ostrzejszym tonie 

dodawał, że obrażało go to, że jego prośby nie były uwzględniane i w Kurii lekceważono jego 

posłów. Nie spodziewał się takiego traktowania po tym narodzie, który według Zygmunta był 

 
840 AT, t. XVI/2, nr 440, s. 122-123. 
841 AT, t. XVI/2, nr 479, s. 182-283. 
842 AT, t. XVI/2, nr 524, s. 259-261. 
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źródłem całej kultury ludzkości. Ubolewał też, że przyznane jemu i polskiemu episkopatowi 

przywileje zostały odwołane. Dodawał z przekąsem, że chyba papież zapomniał o godności 

królewskiej Zygmunta jak i swojej. Na koniec wiadomości władca zostawił zarzuty względem 

kardynała protektora. Nie mógł pominąć milczeniem faktu, że protektor nie tylko nie popierał 

należycie spraw polskich przed papieżem, lecz często sprzeciwiał się pomyślnemu ich 

załatwieniu. Napominał, aby pamiętał o swych obowiązkach względem Polski, a za wzór brał 

swojego stryja Lorenzo Pucciego, który niestrudzenie bronił spraw królestwa843. 

Nieco bardziej przyjazny ton względem protektora wybrzmiewa z listu Tomickiego. Dziękował 

za wiadomość od kardynała, które przywiózł Wilamowski z wyrazami życzliwości dla niego 

oraz zapewnieniami, że starał się gorliwie o spełnienie jego próśb. Biskup krakowski zaznaczył, 

że szacunek dla Pucciego oraz całej Stolicy Apostolskiej skłonił go, do napisania nieco 

swobodniej o sprawach dotyczących królestwa. Na początku podkreślił, że król Zygmunt 

prowadził świętobliwy tryb życia, czcił Stolicę Apostolską i troszczył się o interesy kleru jak 

żaden inny monarcha chrześcijański. W interesie stanu duchownego był więc utrzymać go na 

tej drodze. Powaga Stolicy Apostolskiej zdaniem Tomickiego zależała od szacunku jaki jej 

okazują królowie i książęta chrześcijańscy. Widział, że w kurii inaczej postępowano, gdyż 

słuszne prośby króla spotkały się z odmową oraz odwołano wcześniej przyznane mu przywileje 

– co szczególnie go dotknęło. Tłumaczył, że jeśli król o coś prosił, to uważał to za swe prawo. 

Należało więc postępować bardzo ostrożnie, aby rozdrażniony nie zmienił swego 

postępowania, a szczególnie dlatego, że występował w interesie kleru, a nie własnym. W Polsce 

bowiem świeccy czyhali na dobra stanu duchownego i pałali nienawiścią do kleru. Dobra 

duchowne były narażone na rabunki, władca starał się więc, aby je zabezpieczyć. Później 

przezornie dodawał, że nie wiadomo było, czy jego syn Zygmunt August, lub inni potomkowie 

będą również gorliwie bronić interesów Kościoła. Usilnie więc prosił protektora, aby z 

gorliwością zajął się pomyślnym załatwieniem próśb króla Zygmunta844. 

Król Zygmunt oraz Tomicki napisali również osobne wiadomość do datariusza papieskiego 

Johanna Ingelvinkela, który zgodnie z wolą papieża był odpowiedzialny za sprawy nadania 

prawa patronatu świeckim i objaśnienia bulli dla ordynariuszy. Władca tłumaczył w nim, że 

według niego był to najlepszy sposób na zabezpieczenie beneficjów. Biskupi bowiem zgodnie 

z prawem kościelnym nie mieli obowiązku obrony swych dóbr, a przyznanie świeckim prawa 

prezenty na beneficja duchowe zobowiązywało do ich strzeżenia. Nie mógł więc zrozumieć, 

 
843 AT, t. XVI/2, nr 525, s. 261-263 
844 AT, t. XVI/2, nr 518, s.250-253. 
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dlaczego Kuria przeciwstawia się temu. Na koniec pisał, że przestrzegał obyczajów swych 

przodków i okazywał szacunek Stolicy Apostolskiej, więc zwracał się do niej, lecz również 

Kuria powinna dbać o jego godność królewską. Prosił o pomyślne załatwienie tych spraw845. 

Tomicki dodawał, że odmowa próśb królewskich sprawiła wielką przykrość władcy846. Tej 

samej treści list Zygmunt wysłał Rzeczycy, w którym prosił penitencjarza, aby zwrócił uwagę 

papieżowi i protektorowi, jak bardzo władca był dotknięty odrzuceniem jego próśb i 

odwołaniem wcześniejszych przywilejów847. 

Tomicki w wiadomości do Rzeczycy przekonywał, że powyższe listy – choć były napisane 

ostrym tonem – to było to niezbędne, aby osiągnąć cel. Zgodnie ze zdaniem Wilamowskiego, 

urzędnicy kurialni nie byli zdolni uczynić niczego z dobrej woli dla monarchów europejskich. 

Należało zatem zwrócić im uwagę, że królowie mają moc decydowania o wielu sprawach bez 

zgody papieża. Ostatecznie Tomicki pozostawiał do jego decyzji, czy ich nie złagodzić. Dalej 

pisał, że datariusz papieski Ingelwinkel miał wpływ na papieża, dlatego aby pozyskać jego 

przychylność przesyłał mu futro. Zastrzegał jednak, aby Rzeczyca przekazał mu je tylko w 

przypadku, gdyby Klemens VII wciąż żył. Do Polski docierały bowiem wiadomości o słabym 

stanie zdrowie Ojca Świętego. W razie śmierci Medyceusza podarek miał zostać przekazany 

audytorowi kamery Ghinucciemu. Przezorny Tomicki przesyłał również dwa listy do Johanna 

Ingelwinkela, jeden od siebie, a drugi od króla, ale bez wpisanego adresata. Na wypadek śmierci 

papieża należało oddać je temu datariuszowi, który cieszył się łaską nowego papieża. Na koniec 

biskup krakowski informował penitencjarza, że król był bardzo niezadowolony z pracy 

kardynała protektora, który nie wspierał należycie jego spraw w kurii. Władca był do tego 

stopnia rozgoryczony postawą Pucceigo, że czynił Tomickiemu wyrzuty za to, że poparł 

kandydaturę Florentczyka. Wobec tego polecił Rzeczycy upomnieć Pucciego, aby lepiej pełnił 

swe obowiązki848.  

Ostania część listu doskonale ilustruje sposób działania polskiej dyplomacji względem Stolicy 

Apostolskiej. Starano się pozyskać zaufanych ludzi na każdym szczeblu papieskiej 

administracji. Poczynając od członów „senatu” czyli kardynałów kurialnych, którzy mieli 

realny wpływ na decyzję biskupa Rzymu, aż po kurialistów i oficjałów niższej rangi. Działanie 

w tej sposób realnie zwiększało szansę na pomyślnie załatwienie sprawy.  

 
845 AT, t. XVI/2, nr 522, s. 256-257. 
846 AT, t. XVI/2, nr 521, s. 253-255. 
847 AT, t. XVI/2, nr 523, s. 258-259. 
848 AT, t. XVI/2, nr 529, s. 268-273. 
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W liście z 16 stycznia 1535 roku, 

Tomicki dziękował Pucciemu za 

przychylność w załatwianiu jego 

spraw beneficjalnych, o czym doniósł 

mu Rzeczyca, w dowód wdzięczność 

przesyłał mu przez swego posłańca 

Andrzeja Przecławskiego futro849. 

Tego samego dnia Tomicki, napisał do 

Ghinucciego, któremu przesyłał 

również podarek w postaci sukni 

podbitej futrem. Informowała go, że 

gdy dowiedział się od Rzeczycy, że 

zaszła pomyłka w sprawie jego nie 

otrzymywania poborów od Henryka 

VIII, próbował powstrzymać posła, 

ale ten dotarł już do Anglii. Tomicki 

zapewniał, że dołoży wszelkich starań, 

aby naprawić błąd850. Zgodnie z 

ustaleniami biskupa krakowskiego podarki miał otrzymać oprócz papieża, Ghinucci i datariusz 

papieski851. Natomiast dla kardynała protektora przeznaczono jedynie 10 złotych angielskich, 

gdyż zaniedbywał swoje obowiązki852. Przesłanie tak małej sumy Pucci mógł potraktować jako 

potwarz, gdyż – co odnotował Ocieski w swym dzienniku – był bardzo pazerny na pieniądze, 

narzekał na małe podarki przesyłane mu przez króla Polskiego. Ostatecznie jednak, wiadomość 

o śmierci papieża odsunęła w czasie poselstwo Andrzeja Przecławskiego.  

*** 

Docierające do Polski informacje o złym stanie zdrowia papieża nie były jedynie plotkami. 

Klemens VII zmarł 25 września 1534 w Rzymie. Konklawe ogłoszone po jego śmierci okazało 

się jednym z najkrótszych w historii. Mimo podziałów Kolegium Kardynalskiego na frakcje 

medycejską (I. de Medici, A. Pucci, G. Salviati, N. Ridolfi, I. Cibo, A. Spinola, M. Grimaldi, 

G.D. Cupis, P.E. Cesi) , profrancuską (J. Lorraine, F. Tournon, L. de Bourbon Vendome, J. de 

 
849 AT, t. XVII, nr 27, s. 45.  
850 AT, t. XVII, nr 28, s. 46.  
851 AT, t. XVII, nr 29, 30 s. 46. 
852 AT, t. XVII, nr 56, s. 78-82. 

Rysunek 43 Papież Paweł III Farnese na portrecie autorstwa Tyciana 



231 
 

Veneur, P. de la Chambre, O. de Coligny, N. Gaddi, A. Trivulzio, A. Sanseverino, F. Pisani) i 

cesarską (E.G. Merino, F. Quinones, M. Lang, B. von Cles, G. Piccolomini, A. Cesarini, G. 

Carafa, A.M. Palmieri, E. Gonzaga, G. Doria, L. Campeggio, P Accolti), to żadna z nich nie 

była zdolna uzyskać większości głosów. Kompromis stanowił wybór wiekowego kardynała 

oraz „pontyfikat przejściowy” idealnym kandydatem był należący do Świętego Kolegium od 

czasów Aleksandra VI kardynał biskup Ostii Alessandro Farnese. Konklawe rozpoczęło się 11 

października i już następnego dnia wybór nowego papieża był przesądzony853. 

Już 31 grudnia 1534 roku z Wilna Zygmunt napisał list gratulacyjny do nowo wybranego 

papieża Pawła III. Cieszył się, że to właśnie kardynał Farnese został wybrany następcą św. 

Piotra w tych trudnych dla Kościoła czasach. Prosił go, aby starał się zaradzić potrzebom 

chrześcijaństwa doprowadzając do zgody między władcami. Zygmunt informował również 

papieża, że starał się, aby w jego królestwie duchowieństwo żyło w zgodzie ze stanem 

duchownym, po czym zapowiedział, iż poinformuje go o tym w specjalnym memoriale, który 

zamierzał mu wysłać. Wiadomość zakończył formułą: obsequentissimus filius854. 

Nieco ponad miesiąc później wyruszyło do Rzymu przygotowywane od dawna poselstwo 

Andrzeja Przecławskiego. W liście z 6 lutego 1535 roku Zygmunt informował Pawła III o 

legacji swego sługi, który miał złożyć papieżowi oświadczenie uległości i oddania oraz załatwić 

kilka spraw, o których wspomniano wcześniej855. Swój list od papieża Pawła III wysłał również 

Tomicki. Biskup krakowski gratulował wyboru na papieża, prosił aby miał w opiece jego 

diecezję i jej sprawy, które przedstawić mu mieli Rzeczyca oraz Przecławski, a także aby 

przyjął skromny podarunek w postaci futra856. Natomiast prezent, który miał otrzymać datariusz 

papieski Ingelwinkel, przypadł dziekanowi kamery apostolskiej Filipowi de Senis857. 

Zapowiedzią nowego pontyfikatu był pierwsze nominacje kardynalskie. Na pierwszym 

konsystorzu, 18 grudnia 1534 roku zgodnie z panującym wówczas w Kościele nepotyzmem 

kreował kardynałami dwóch swych wnuków: czternastoletniego Alessandro Farnese oraz dwa 

lata starszego Guido Ascanio Sforza. Natomiast następne nominacje, które miały miejsce na 

konsystorzu 21 maja 1535 roku, stanowiły zapowiedz przyszłej reformy Kościoła, którą od 

początku pontyfikatu zapowiadał nowy papież. Już warto wspomnieć, że wśród kandydatów do 

kapelusza był Erazm z Rotterdamu. Humanista pisał o tym do Tomickiego, który w odpowiedzi 

 
853 L. Pastor, op. cit., t. 11, s. 6-14.  
854 VMP, t. II, s, 509. M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 12-13.  
855 VMP, t. II, s. 514. 
856 AT, t. XVII, nr 70, s. 96 
857 AT, t. XVII, nr 271 272, s. 364-366. 
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na jego list (25 października 1535 roku) gorąco namawiał go do przyjęcia tej godności858. 

Wśród siedmiu nowo nominowanych kardynałów byli najgodniejsi duchowni zasłużeni da 

Kościoła, jak: późniejszy męczennik angielski i święty John Fisher, Gaspare Contarini, 

Giacomo Simonietta oraz przyjaciel polski biskup Worcester Girolamo Ghinucci859. 

Wiadomość o wyniesieniu dotarła do polski w czerwca 1535 roku, gdy poseł cesarski w Rzymie 

Adolphus de Scornaro napisał do Dantyszka860. Wywołała on radość na dworze króla 

Zygmunta. Monarcha 20 lipca 1535 roku wysłał wiadomość do Pawła III, w której dziękował 

bardzo za nominacje Ghinucciego na kardynała, wychwalał jego zalety umysłu oraz przyjaźń 

jaką go darzył. Przy okazji składał podziękowania za wypełnienie prawie wszystkich jego 

próśb, a w sprawie jeszcze nie załatwionych kwestii liczył na pomoc kardynała protektora861. 

Również Piotr Tomicki w wiadomości z tego samego dnia gratulował Ghinucciemu 

wyniesienia do godności kardynalskiej, która mu się od dawna należała oraz wychwalał zalety 

nowego kardynała. Biskup krakowski prosi, aby dbał o trwałość decyzji papieża, aby ten nie 

odwoływał nadawanych przywilejów, bo to wywoływało skargi i potępienia862. Oprócz samych 

gratulacji Tomicki 28 września 1535 roku przesłał przez Rzeczycę dla Ghinucciego pięć guzów 

srebrnych. Podarek w postaci kolejnych dwóch futer biskup krakowski przesłał papieżowi863.      

Tymczasem pozycja protektora Pucciego na polskim dworze również uległa wyraźnej 

poprawie. W liście z 20 lipca 1535 roku Tomicki pisał do kardynał, że król wciąż był na niego 

obrażony. Mimo to, dzięki jego ostatnim staraniom i dbałości o sprawy królewskie przywrócił 

go do swych łask. Chodziło prawdopodobnie o sprawę nadania beneficjów świeckim, 

objaśnienie bulli dla ordynariuszy oraz inne kwestię beneficjalne, które dzięki działalności 

protektora zostały pomyślnie załatwione864.  

Mimo to, król Zygmunt nawiązał kontakt z ulubieńcem papieża, nowo wyniesionym do 

godności kardynalskiej wnukiem i imiennikiem Pawła III, Alessandro Farnese. Władca napisał 

do niego 28 października 1535 roku, w sprawie Wolfganga Lindera mieszczanina z Poznania. 

Polecał go purpuratowi i prosił, aby przyjął go na służbę.  Zapewniał, że Linder w zeszłym 

roku, gdy przebywał w Rzymie jako student na Collegium Anchoranum, zyskał przychylność 

 
858 AT, t. XVII, nr 537, s. 665-670. 
859 L. Pastor, op. cit., t. 11, s. 182-185. 
860 AT, t. XVII, nr 318, s. 417-420. 
861 AT, t. XVII, nr 460, s. 576-577. 
862 AT, t. XVII, nr 422, s. 530. 
863 AT, t. XVII, nr 495, s. 619-623. 
864 AT, t. XVII, nr 421, s. 529. 
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kardynała865. Mimo dość błahej sprawy, warto odnotować, że monarcha zwrócił się z tym do 

papieskiego nepota. 

 Sprawy beneficjalne i  kościelne 1531-1535  

Mimo królewskiej niełaski, w jaką popadł Antonio Pucci niedługo po objęciu urzędu 

protektora, to wciąż on odgrywał najważniejszą rolę na tajnych konsystorzach. W okresie 

czterech lat sześć razy referował prowizję polskich biskupów.  

Na spotkaniu papieża z kardynałami 17 kwietnia 1532 roku referował prowizję dominikanina 

Feliksa z Kazimierza na sufragana wileńskiego z tytułem biskupa caffijskiego in partibus 

infidelium866. Na tym samym konsystorzu na życzenie króla Polski, Pucci zaprezentował 

papieżowi i Świętemu Kolegium kantora wileńskiego Jerzego Talata jako kandydata na 

biskupstwo kijowskie867. Nominat nie zdążył objąć diecezji, gdyż niedługo po konsystorzu 

zmarł (1533 roku). Cztery miesiące później, 30 sierpnia 1532 roku protektor referował 

nominację archidiakona pułtuskiego Mikołaja Brolińskiego na sufraganię płocką z tytułem 

biskupa lacedemońskiego in partibus infidelium. Nominatowi przyznano pensję 200 

dukatów868. 

Listem z 8 kwietnia 1533 roku król Zygmunt przestawił papieżowi Klemensowi VII kandydata 

na biskupstwo żmudzkie w osobie biskupa kijowskiego Mikołaja Wieżgajły i prosił o 

zachowanie posiadanych godności kościelnych869. Pismo z prośbą o poparcie tej sprawy od 

króla otrzymał również protektor Antonio Pucci870. Prośba króla w sprawie Mikołaja Wieżgały 

prawdopodobnie nie doszła do skutku, gdyż ordynariusz zmarł871. Na konsystorzu 13 kwietnia 

1534 roku, kardynał Pucci referował nominację Wacława Wierzbickiego na biskupstwo 

żmudzkie opróżnione po śmierci Mikołaja Wieżgajły872. Wcześniej 11 lutego 1534 roku 

protektor przedstawił kanonika łuckiego Franciszka ze Lwowa na biskupstwo kijowskie 

opróżnione po śmierci Jerzego Talata (Soloch). Zgodnie z życzeniem króla Polski nominat 

zachował dotychczasowe beneficja, a także został zwolniony z annat i opłat związanych z 

objęciem biskupstwa873.  

 
865 AT, t. XVII, nr 540, s. 677. 
866 AAV, ACM, vol 18, f. 227v-228; Analecta Romana, s. 90. 
867 AAV, ACM, vol. 18, f. 227v-228; Analecta Romana, s. 90. 
868 AAV, ACM, vol. 18, f. 231; Analecta Romana, s. 91. 
869 AT, t. XV, nr 181, s. 258.  
870 AT, t. XV, nr 182, s. 259. 
871 HC, t. III, s. 165, 239; P. Nitecki, op. cit., s. 479; 
872 AAV, ACM, vol. 18, f. 242; Analecta Romana, s. 91. 
873 AAV, ACM, vol. 18, f. 241; Anelecta Romana, s. 91. 
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Ostatni występ Pucciego w omawianym okresie miał miejsce 27 października 1535 roku. Na 

konsystorzu referował on przenosiny biskupa płockiego Andrzeja Krzyckiego na metropolię 

gnieźnieńską opróżnioną po śmierci Jana Latalskiego. W miejsce tego pierwszego zajął biskup 

przemyski Jan Chojeński, natomiast stolicę przemyską objął biskup kamieniecki Piotr 

Gamrat874. 

Rywalizacja między Piotrem Tomickim, a królową Boną o obsadę beneficjów kapłańskich 

(1531-1535) 

Okres ten cechuje zaostrzenie konfliktu pomiędzy stronnictwem podkanclerza i biskupa 

krakowskiego Piotra Tomickiego, a coraz silniejszą frakcją królowej Bony. Tarcia między tymi 

ugrupowaniami przybierały na silę każdorazowo gdy pojawiał się wakat na którymś z 

lukratywnych beneficjów kapłańskich. Rywalizacja nie ograniczała się do dworu królewskiego 

w Polsce, gdzie zabiegano o łaskę króla Zygmunta, lecz rozgrywała się również w Stolicy 

Apostolskiej. Dla obu stronnictw wpływy protektora był kluczowy dla zdobycia upragnionych 

godności kościelnych. Frakcja Tomickiego, które wsparło kandydaturę Pucciego obiecywało 

sobie owocnej współpracy z purpuratem, podobnie jak wcześniej z jego stryjem Lorenzo. W tej 

sytuacji królowa Bona musiała szukać innych sposobów, aby rozszerzyć swe wpływy w 

Rzymie. Przypomnieć należy, że królowa posiadała przywilej obsadzania, aż szesnastu 

godności kapłańskich w najważniejszych polskich katedrach oraz na Warmii875. 

Jedną z pierwszych kwestii spornych, była rywalizacja o godność kanclerza kapituły 

katedralnej w Poznaniu. Królowa chciała, aby beneficjum otrzymał jej sekretarz Carlo Antonio 

Maresini de Montecinere, natomiast Tomicki nominował na tę godność swego rzymskiego 

agenta Bartłomieja Gądkowskiego. W myśl przywilejów udzielonych królowej przez Stolicę 

Apostolską i na ich mocy sekretarz otrzymał nominację na godność kanclerza kapituły katedry 

poznańskiej. Stronnictwo biskupa krakowskiego miało jednak znaczną przewagę w Kurii, 

czego świadectwo stanowił list Klemensa VII z 5 maja 1532 roku do Carlo Antonio 

Marchesiniego de Montecinere. Papież pisał w nim do sekretarza królowej Bony, że z powodu 

sprzeciwu Bartłomieja Gądkowskiego, który miał ekspektatywę na to beneficjum i wyrok sądu 

polubownego, nie mógł wejść w jego posiadanie. Jednak na prośbę królowej papież przywrócił 

 
874 AAV, ACM, vol. 18, f. 261v; Analecta Romana, s. 91-92 
875 W. Pociecha, Królowa Bona, t. II, s. 381-386. 
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moc prawną nominacji królowej, w ten sposób, aby jej kandydat mógł otrzymać kanonie, lub 

inną godność w diecezji poznańskiej przy pierwszym wakacie876. 

Mimo tego, królowa strzegła swych przywilejów i prawa nominacji na beneficja, których 

udzielił jej papież. Po śmierci kanonika krakowskiego Mikołaja Zamoyskiego w 1532 roku 

wybór nowego kanonika wywołał spór. Listem z 6 maja 1532 roku król Zygmunt prosił Antonio 

Pucciego, aby odnowił prawo przyznane królowej Bonie nominacji na kanonię krakowską. Nie 

zostało ono zrealizowane z powodu śmierć jej nominata Hieronima Okunia na to beneficjum 

nie zostało ono zrealizowane. Natomiast dwóch kolejny kandydatów wybranych przez królową 

Jan Zambocki oraz Jan Zbąski wówczas nie mogło objąć nadanej kanonii. Zygmunt w imieniu 

Bony prosił o przeniesienie tejże nominacji na Feliksa Naropińskiego877. 

Zwiększanie się wpływów królowej, która umiejętnie potrafiła wyjednać sobie u króla i papieża 

prawo nominacji na beneficja niepokoiło Tomickiego. Miał on jednak znaczną przewagę w 

Rzymie, gdyż posiadał nad Tybrem szereg zaufanych ludzi. W liście do Rzeczycy z 6 maja 

1532 roku Tomicki poufnie zlecił mu, aby na wszelkie sposoby nie odnowienia prawa 

nominacji na kanonię krakowską nadanego Bonie przez króla i przeniesienia go na Feliksa 

Naropińskiego. Choć była to wola Zygmunta to biskup krakowski nie chciał się na to zgodzić, 

gdyż kandydat królowej był jej bliskim współpracownikiem878. Było to jawne przeciwstawienie 

się woli króla przez Tomickiego.  

Mimo to, spór o kanonię krakowską ciągnął się dalej, jak w liście z 30 lipca 1532 podkanclerzy 

pisał do Rzeczyc. Król na za namową królowej na mocy prawa nominacji niedawno mu 

przyznanego nadał to beneficjum zaufanemu Bony Janowi Zbąskiemu. Tomicki nie mogąc się 

pogodzić z tą decyzją, napisał penitencjarzowi, aby utrudnić formalności w Rzymie, że nie było 

potrzeby, aby papież lub protektor pisali w tej sprawie do królowej. Należało również zwlekać 

z uzyskaniem zatwierdzenia nominacji dla zaufanych Bony: Zbąskiego i Naropiańskiego. 

Rzeczyca zgodnie z instrukcją Tomickiego miał się starać, aby przeniesie nominacji z tego 

pierwszego na jego zaufanego Andrzeja Czarnkowskiego. Biskup krakowski miał już gotowe 

breve z rezerwacją wystawionej dla swojego kandydata, a także gotowy plan jak storpedować 

kandydaturę Naropińskiego879.  

 
876 AT, t. XIV, nr 228, s. 359-261. 
877 AT, t. XIV, nr 230, s. 363-364. 
878 AT, t. XIX, nr 232, s. 366-367. 
879 AT, t. XIV, nr 366, s. 560-561. 
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W grudniu 1533 roku królowa żądała, aby Naropiński miał pierwszeństwo przed 

Czarnkowskim przy nominacji na kantorię krakowską. Tomicki polecał Rzeczycy 

przeszkadzać w odnowieniu tej nominacji, a także nie dopuścić do uzyskania innych beneficjów 

przez popleczników Bony oraz wspomóc stronników biskupa krakowskiego. Kandydatem 

Bony na kustodię kielecką był Czermiński, a o prawo do scholasteri płockiej ścierali się: 

zaufany Tomickiego Stanisław Górski oraz poplecznik królowej Piotr Gamrata880.  

Kolejny spór między Tomickim, a Boną wybuch o kanonię krakowską zwolnioną po śmierci 

Floriana Czuryły. Biskup krakowski 21 października 1534 pisał do Rzeczycy, że powołał na to 

beneficjum swego siostrzeńca Stanisława Pileckiego. Doniesiono mu jednak, że królowa, która 

– według Tomickiego – mieszała się już do wszystkich spraw, nie tylko świeckich, ale także 

duchownych, interweniowała w tej sprawie u papieża i kardynała protektora. Bona 

wykorzystała już swój limit nominacji kanoników, więc chciała obejść prawa ordynariusza 

przysługujące Tomickiemu. Ogłosiła więc, że prawa do beneficjum przynależały do Stolicy 

Apostolskiej, gdyż Czuryło był domownikiem Leona X. Zgodnie z prawem zwyczajowym to 

Paweł III miał możliwość wskazania nominata, dlatego królowa prosiła biskupa Rzymu oraz 

protektora, aby nadali beneficjum Sebastianowi Branickiemu. Tomicki prosił więc Rzeczycę, 

aby bronił praw Pileckiego881. W rezultacie zabiegów Rzeczycy i zapewne protektora Pucciego 

na początku 1535 roku udało się uzyskać prowizję dla krewniaka Tomickiego. W liście z 16 

stycznia biskup krakowski dziękował penitencjarzowi za interwencję oraz przesyłał pieniądze 

na bullę z prowizją882.  Mimo to, sprawa ciągnęła się jeszcze długo. W kwietniu 1535 roku 

Tomicki w liście do Rzeczycy pisał, że mimo wysiłków Naropińskiego cieszył się z powodu 

pomyślnych widoków Pileckiego na kanonie po Czuryle883. Listem z dnia 20 lipca 1535 roku 

biskup krakowski przypomniał również o sprawie protektorowi. Pisał do Pucciego, że w 

interesie Kościoła było oddać beneficja ludziom ze znakomitych rodzin. Tłumaczył, iż sytuacja 

wynikła z powodu jego absencji na dworze królewskim884. W liście z 28 września 1535, 

Tomicki polecił Rzeczycy, aby nie pozwolił uskutecznić zabiegów królowej o rezerwacje w 

jego diecezji oraz pilnował sprawy nominacji na kanonię krakowską Pileckiego885. 

Ostatni list Tomickiego do kardynała protektora nosi datę 28 września 1535 roku. W 

wiadomości biskup krakowski polecał królewskiego posła Andrzeja Przecławskiego, który 

 
880 AT, t. XV, nr 574, s. 807-814. 
881 AT, t. XVI/2, nr 547, s. 306-307. 
882 AT, t. XVII, nr 30, s. 46-47. 
883 AT, t XVII, nr 272, s. 365-366. 
884 AT, t. XVII, nr 421, s. 529.  
885 AT, t. XVII, nr 495, s. 619-623. 
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wyruszył do Rzymu. Prosił Pucciego, aby dopomógł mu w pomyślnym załatwieniu kilku 

spraw. Sam starał się zwiększyć swe prawa do nadawania beneficjów w Polsce, prosił więc, 

aby dano mu prawo nadawania pięciu beneficjów w diecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej, 

przypadających w miesiącach apostolskich, a także, aby mógł promować wszystkie kanonikaty 

i prebendy kolegiaty łęczyckiej z wyjątkiem prepozytury i scholasterii. Prośbę te uzasadnia 

tym, że jako podkanclerzy musi zatrudniać i utrzymać wielu uczonych mężów na potrzeby 

państwa, i obiecuje niegodnym beneficjów ich nie nadawać886. 

Było to prawdopodobnie ostatnia wiadomość wymieniona między biskupem krakowskim, a 

kardynałem protektorem. Niespełna miesiąc później 29 października 1535 roku po długiej 

chorobie Piotr Tomicki zmarł887. Śmierć realnego kierownika polskiej polityki względem 

Stolicy Apostolskiej stanowi kluczowe wydarzenie w relacjach dyplomatycznych oraz była 

zapowiedzą nowych porządków na dworze królewskich. Zmiana układu sił miał duże znaczenie 

dla protektora Antonio Pucciego. Tomicki był promotorem jego nominacji na ten urząd oraz 

popierał jego działalność w czasie niełaski króla. Biskup krakowski, jak Ocieski wspomina w 

swym dzienniku, również informował protektora o szkodliwej działalności jego wrogów na 

dworze króla Zygmunta (aemulos suos)888. Do głównych adwersarzy protektora zaliczał się 

biskup kamieniecki Jan Wilamowski, który w negatywnym tonie wypowiadał się na jego temat 

Pucciego, a także promować przy Zygmuncie Starym i Zygmuncie Auguście kardynała 

Ghinucciego. Śmierć Tomickiego, wpłynęła znacząco na dalszą współpracę między dworem 

królewskim, a protektorem. 

Starania Piotra Tomickiego o nadanie prawa patronatu świeckim 

Biskup krakowski za zgodą króla Zygmunta starał realizować w Rzymie swoje plany związane 

z dobrami w starostwach bodzentyńskim i kieleckim. Podobnie jak w wyżej opisywanym 

przypadku zamku w Iłży chodziło o nadanie prawa patronatu nad beneficjami kościelnymi 

dostojnikom świeckim. Listem z 12 lipca 1532 roku król Zygmunt prosił Klemensa VII o 

nadanie prawa patronatu scholasterii kościoła katedralnego i kanonii zwanej „pieniężan”, którą 

biskup krakowski Piotr Tomicki miał zamiar nadać staroście swego miasta rezydencyjnego 

Bodzentyna889, a także wszystkich godności i prebend w kolegiatach kieleckiej i dobrowodzkiej 

 
886 AT, t. XVII, nr 496, s. 623. 
887 AT, t. XVII, s. 543, s. 685. 
888 „Primum omnium meminit litterarium Mtis Regiae per olim d. Thomyczki sibi scriptas non tamen Mtis R. 

manu subscriptas, ex quibus cognoscebat aemulos suos”. J. Ocieski, Dziennik podróży rzymskiej, rkp. ze zbiorów 

Bibioteki Narodowe: https://polona.pl/item/dziennik-podrozy-rzymskiej,Nzk3NDk2MQ/1/#info:metadata, (dalej: 

Ocieski dziennik), k. 57; K. Hartleb, op. cit., s. 165. 
889 AT, t. XIV, nr 332, s. 515-516. 

https://polona.pl/item/dziennik-podrozy-rzymskiej,Nzk3NDk2MQ/1/#info:metadata
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staroście kieleckiemu890. Tę samą prośbę zawierały dwa listy do protektora od króla891 i biskupa 

krakowskiego892. Gdy sprawa nie ruszyła do przodu listem z 6 maja 1533 roku Tomicki starał 

się pozyskać dla tej sprawy również kardynała Ippolito Mediciego, który cieszył się szczególną 

łaską papieża893. Ponowiono również królewską prośbę u papieża894 oraz protektora895.  

Ostatecznie dzięki wsparciu wielu osobistości w Rzymie jesienią 1533 roku udało się uzyskać 

upragnione przywileje. Tomicki w liście do Rzeczycy z 14 października 1533 roku, pisał, że 

był bardzo zadowolony z zarezerwowania praw patronatu w kościołach kieleckim i wiślickim 

dla swoich starostów. Na wydatki związane z ekspedycją bulli przesyłał Rzeczycy 115 

czerwonych złotych896. Biskup krakowski zachęcony pomyślnym rozstrzygnięciem spraw w 

Rzymie wysuwał kolejne uposażenia dla podlagających mu urzędników świeckich. W liście z 

28 września 1535 pisał do Rzeczycy, że król dziękował za wcześniejsze nadania i prosił o 

przyznania prawa patronatu dwuch parafii dla starostów sławkowskiego i iłżeckiego897. Sprawę 

tę przedstawił również datariuszowi Johannowi Ingelvinklowi898.  

Konflikt z Michałem Pacanowem 

Po latach ponownie uaktywnił się znany rzymski kortezan i wróg Tomickiego Michał z 

Pacanowa. W liście do Ghinucciego z 8 października 1534 biskup krakowski pisał, że niepokoił 

on Benedykta Izdbieńskiego i usiłował mu zabrać kanonię krakowską, którą ten posiadał od lat. 

Tomicki nazywał Pacanowa straceńcem i zbiegiem oraz stwierdzał, że wbrew opinii 

niektórych, osoby jego pokroju nie mogły przynieść pożytku kurii rzymskiej. Według niego 

kortezani jak Pacanow najwięcej jej szkodzili, gdyż ściągali oni w Polsce nienawiść na cały 

kler. Według Tomickiego nie powinno dopuszczać do tego, aby ludzie niskiego stanu 

otrzymywali godności kościelne zamiast tych, dobrze urodzonych i zasłużonych dla ojczyzny, 

którzy osiągnęli to swą pracą i trudem. Polecał Ghinucciemu sprawę Izdbieńskiego899. 

Ponownie o tej sprawie przypominał Ghinucciemu listem z 10 maja 1535 roku900. W liście 28 

 
890 AT, t. XIV, nr 531, s. 814-816. 
891 AT, t. XIV, nr 333, s. 516-517. 
892 AT, t. XIV, nr 335, s. 518-519. 
893 AT, t. XV, nr 177, s. 254-255. 
894 AT, t. XV, nr 249, s. 341-343. 
895 AT, t. XV, nr 251, s. 344-345. 
896 AT, t. XV, nr 498, s. 694-696. 
897 AT, t. XVII, nr 495, s. 619-623. 
898 AT, t. XVII, nr 495, s. 619-623. 
899 AT, t. XVI/2, nr 526, s. 265-267. 
900 AT, t. XVIII, nr 293, s. 389-390. 
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września 1535, Tomicki przestrzegał Rzeczycę, aby unikał zakłamanego Michała z Pacanowa, 

bo mogło to mu zepsuć opinię901. 

Sprawy sądowe, zakonne i inne 

Król pisał do protektora w sprawie oskarżeń przeciwko kanonikowi poznańskiemu Janowi 

Żdżarowskiemu, który został pozwany do Rzymu z powodu podejrzenia biskupa poznańskiego 

Jana Latalskiego o jego udział w zabójstwie Jana Łukomskiego. Władca prosił, aby protektor 

uzyskał zwolnienie od obowiązku wyjazdu do Rzymu i skierowanie sprawy do sądu 

krajowego902. 

Od czerwca 1525 do 1530 roku Żdżarowski działał jako jeden z notariuszy w kurii biskupia 

poznańskiego Jana Latalskiego. Dzięki przychylności ordynariusza otrzymywał kolejne 

beneficja. Dalszą karierę na dworze Latalskiego przerwała Żdżarowskiemu sprawa zabójstwa 

kapłana Jana Łukomskiego — prepozyta kolegiaty św. Jerzego na zamku gnieźnieńskim i 

plebana w Dolsku. Żdżarowski i jego brata Andrzej oskarżeni zostali przez Latalskiego o 

zabójstwo. W wyniku tego kanonik poznański wezwany został przez biskupa poznańskiego do 

Rzymu903. Dzięki wsparciu biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego Żdżarowski nie musiał 

odbywać kosztownych podróży do Stolicy Apostolskiej i między 1533, a 1535 rokiem oczyścił 

się z zarzutów. Biskup krakowski 6 maja 1532 pisał do Rzeczycy, w sprawie monitorium 

karnego wystawianego przez biskupa poznańskiego Jana Latalskiego przeciwko osobom 

podejrzanym o zabójstwo Łukomskiego904.  

Dwa lata później, choć kanonik udowodnił swą niewinność przed biskupem, ponownie  

wszczęta została jego sprawa. Piotr Tomicki listem z 5 września 1534 roku zwrócił się do 

Pucciego, polecając mu tę sprawę Jana Zdzarowskiego, którego prokurator skarbu papieskiego 

ponownie starał się wezwać przed sąd rzymski. Prosił protektora, aby w porozumieniu z 

audytorem kamery apostolskiej Ghinuccim uwolnił go od obowiązku podróży do Rzymu, lub 

zezwolił na rozpatrzenie jego sprawy w diecezji krakowskiej905. Taką samą wiadomość 

otrzymał od Tomickiego 5 września 1534 roku Girolamo Ghinucci906. 

 
901 AT, t. XVII, nr 495, s. 619-623. 
902 AT, t. XIV, nr 396, s. 595-596. 
903 J. Łukaszewski, O Janie Żdżarowskim i jego znaku notarialnym, „Roczniki Biblioteczne”, Tom 63, Wrocław 

2019, s. 29-42.   
904 AT, t. XIV, nr 231, s. 364-366. 
905 AT, t. XVI/2, nr 452, s. 136-137. 
906 AT, t. XVI/2, nr 453, s. 138-139. 
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Król Zygmunt wciąż kontynuował swe starania o poprawę dyscypliny zakonów w Polsce. Stąd 

jego interwencja u Pawła III. Władca listem z 20 lipca 1535 roku skarżył się biskupowi Rzymu 

na bezkarność braci żebrzących w Polsce. Franciszkanie wywoływali procesy i zasłaniali się 

egzempcją papieską. Monarcha prosił Pawła III, aby upoważnił jakieś osoby do ich sądzenia 

nad Wisłą907. 

Nieco inny charakter miał prośba króla Zygmunta do protektora i Stanisława Rzeczycy z 2 

sierpnia 1533 roku. W wiadomościach monarcha rekomendował im Stanisława Spytka 

Tarnowskiego, który udawał się w podróż do Rzymu. Władca prosił protektora, aby ułatwił mu 

pobyt nad Tybrem i zaopatrzył go w papieskie listy bezpieczeństwa w dalszą podróż do Ziemi 

Świętej908. 

  

 
907 AT, t. XVII, nr 422, s. 530. 
908 AT, t. XIV, nr 382-383, s. 527-528. 
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Rozdział V, część 2, Działalność Antonio Pucciego jako protektora Polski 1536-1544 

Drugi podrozdział, podobnie jak pierwszy, w większości traktuje o kwestiach kościelno-

religijnych. Stolica Apostolska zabiegała o zwołane soboru powszechnego, w związku z czym 

nad Wisłę wysłano dwóch nuncjuszy. Polska dyplomacja kontynuowała próby przekonania 

papiestwa do oddania królestwu dochodów z annat. Poczynając od poselstwa obediencyjnego 

Tomasza Sobockiego, niemal każdego roku do Rzymu wyruszali kolejni wysłannicy w tej 

sprawie. Szczególnej analizie została misja z 1541 roku, gdyż poseł Jan Ocieski opisał ją w 

swym dzienniku, który stanowi bezcenne źródło do poznania działalności protektora Antonio 

Pucciego. W części beneficjalnej dużo miejsca zajmuję sprawa kumulacji dwóch najwyższych 

godności kościelnych w Polsce przez Piotra Gamrata, a także przeniesienie Samuela 

Maciejowskiego na biskupstwo płockie. Niezmiennie protektor angażowany był w rywalizację 

o niższe beneficja, a także kwestie sądowe, jak głośna sprawa kortezana Aleksandra 

Scultetiego. Na końcu przedstawiony została wkład Antonio Pucciego w dzieło kanonizacji św. 

Jacka Odrowążą.  

Próby zwołania soboru powszechnego 1534-1545 – nuncjatura Strassoldi i Truchsesse 

W tym czasie w Europie panowało ogólne przekonanie o potrzebach uzdrowienia Kościoła 

katolickiego. Remedium miało być zwołanie powszechnego i niezawisłego soboru, od którego 

mieli być dopuszczeni również protestanci. Idea zwołania takiego koncylium cieszyła się dużą 

popularnością. Rozumiał to papież Hadrian VI, lecz jego następca Klemens VII miał odmienne 

zdanie w tej kwestii. Mimo nacisków ze strony Niemiec, a także króla Zygmunt – nie zgodził 

się na zwołanie soboru powszechnego. Medyceusz miał świadomość potrzeby reform, jesienią 

1524 roku zwrócił się więc do władców europejskich, a w tym do polskiego króla z propozycją 

wysłania do Rzymu przedstawicieli w celu przedyskutowania reform. Zygmunt listem z 1 maja 

1525 roku odpowiedział, że proponowane spotkanie nie wystarczy i tylko sobór powszechny 

byłby odpowiedni do zażegnania kryzysu909. Pięć lat później Klemens VII zdecydował się 

jednak zwołać sobór powszechny. W wiadomości datowanej na 1 grudnia 1530 roku papież 

zachęcał Zygmunta do przysłania do Rzymu swych przedstawiciel, lecz ostatecznie spotkanie 

nie doszło do skutków. Nadzieje na reformę Kościoła i zwołanie soboru powszechnego odżyły 

po objęciu tronu piotrowego przez Pawła III. Nowy papież z dużą energią zabrał się do 

przygotowań koncylium. Już na konsystorzu 17 października 1534 roku, niespełna cztery dni 

 
909 H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, Bd. 1, „Der Kampf um das Konzil”, Freiburg in Br. 1949, s. 187; 

J. Gołąb, op. cit., s. 21; zob. J. Wijaczka, Kardynał Otto Truchsess von Waldburg i jego misja do Polski w 1542 

r., „Nasza Przeszłość”, nr 80, s. 250. 
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po konklawe, Paweł III oficjalnie 

ogłosił konieczność zwołania soboru 

powszechnego do Mantui. Niedługi po 

tym publicznie to ogłosił, po czym – 

rozpoczęły się prace przygotowujące 

to wydarzenie. 23 maja 1536 roku 

wydana została bulla konwokacyjna 

sobór. Paweł III w celu zaproszenia 

władców do udziału w koncylium 

wysłał szereg nuncjuszy na dwory 

monarsze całej Europy. Na 

konsystorzu 21 lipca 1536 roku 

sekretarz papieża i protonotariusz 

apostolski Panfilio Strassoldi 

nominowany został legatem 

papieskim do Polski w sprawie 

soboru910. Duchowny wyposażony w 

listy polecające do królowej Bony 

oraz prymasa Krzyckiego, a także instrukcję poselską wyruszył do Polski. W Krakowie 

Strassoldi przekazał władcy bullę informującą go o zwołaniu przez Pawła III powszechnego 

soboru911. Kardynał protektor nie został w żaden sposób zaangażowany w misję nuncjusza 

apostolskiego do Polski.  

Ostatecznie po wielu komplikacjach w 1537 roku sobór otwarto nie w Mantui, lecz Vincenzie, 

lecz nikła frekwencja, a przede wszystkim wznowienie wojny między Karolem V a 

Franciszkiem I spowodowały, że 21 maja 1539 roku sobór został odroczony. Mimo to papież 

Paweł III nie ustawał w soboru i dokonania reformy w Kościele katolickim. Wspierał go w tych 

zamiarach król Polski. Podczas poselstwa obediencyjnego w 1537 roku, o którym dokładniej 

będzie mowa poniżej, wysłannik króla informował, że Zygmunt bardzo pragnął zwołania 

soboru i deklarował wszelką pomoc w tej sprawie912. Papież Farnese ponownie zdecydował się 

zwołać sobór w maju 1542 roku, tym razem miejsce obrad wybrany został Trydent. Termin 

 
910 L. Pastor, op. cit. t. 5, s. 59; W. Pociecha, Królowa Bona (1494-1557): czasy i ludzie odrodzenia, t. 4, Poznań 

1948, s. 281. 
911 ANP, t. II, s. XX. 
912 M. Banaszak, op. cit, cz. II, s. 20. 

Rysunek 44 Otto Truchsess von Waldburg nuncjusz apostolski do Polski, 
późniejszy kardynał 
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otwarcia ustalono na 1 listopada tego roku. Po raz kolejny papież wysłał nuncjuszy, aby 

zaprosić władców chrześcijańskiej Europy do wzięcia udziału w soborze. Do Polski i Rzeszy 

Niemieckiej wysłany został legat apostolski Otto Truchsess von Waldburg913.  

Wysłannik papieża dotarł do Krakowa 12 października 1542 roku, gdzie został przyjęty przez 

Polskiego władcę. Trzy dni później Truchsess przedstawił Zygmuntowi cel swej misji, którym 

było zaproszenie na sobór do Trydentu na 1 listopada 1542 roku. Paweł III zwrócił się do 

polskiego władcy z prośbą, aby zechciał osobiści wziąć udział w obradach soboru. W 

przypadku, gdyby monarcha nie mógł pojawić się osobiście, papież prosił, aby delegował on 

swych przedstawicieli do Trydentu. Podczas audiencja pożegnalnej 6 listopada 1542 roku 

Zygmunt Stary stwierdził, że również jego życzeniem był to, aby sobór doszedł do skutku. Król 

poinformował legata, że żałuje bardzo, lecz nie mógł wziąć udziału w obradach w Trydencie 

osobiście. Mimo to, chciał wysłać na sobór swych przedstawicieli914. Na tym w zasadzie 

zakończyła się misja Truchsessa w Polsce. Następnego dnia opuścił on Kraków, by na początku 

1543 roku dotrzeć do Rzymu. Po powrocie do Wiecznego Miasta nuncjusz zredagował 

specjalny memoriał, który adresowany był do kardynała wicekanclerza Alessandro Farnese, w 

który zdawał sprawę z odbytej misji915. Warto zauważyć, że podobnie jak w przypadku misji 

Hieronima Roraria to kardynał Farnese nepot i wicekanclerz, a nie protektor Pucci był 

adresatem relacji i sprawozdań nuncjusza z Polski. Ostatecznie sobór został otwarty 13 grudnia 

1545 roku. Polska mimo zapowiedzi króla Zygmunta nie przesłała swego przedstawiciela do 

Trydentu. 

Próby przekonania Stolicy Apostolskiej do oddania dochodów z annat i świętopietrza 

Do najpoważniejszych i najbardziej bolących szlachtę spraw w tym czasie należał wywóz z 

kraju pieniędzy w postaci annat. Były to opłaty na rzecz Stolicy Apostolskiej wnoszone przez 

biskupów przy każdorazowej zmianie diecezji. W myśl polskiego rycerstwa, te bardzo pokaźne 

sumy powinny być przeznaczone na obronę granic państwa. Argumentacja ta opierała się, na 

sięgającym jeszcze schyłku XIV wieku, etosie forsowanym przez polską dyplomację na 

papieskim dworze – Polski jako antemurale christianitas916. Już w drugiej połowie XV wieku 

Jan Ostroróg w swym dziele: „O urządzeniu Rzeczpospolitej”, rolą przedmurza uzasadniał 

odmowę wnoszenia jakichkolwiek opłat papieżowi. W jego mniemaniu, zatrzymanie tych 

 
913 J. Wijaczka, op. cit., s. 253. 
914 Ibidem, s. 260-261. 
915 S. Andretta, Farnese, Alessandro, DBI, vol. 45, (1995), https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-

farnese_%28Dizionario-Biografico%29/, (dostęp: 22.02.2020).    
916 J. Tazbir, Polska przedmurzem Europy, Warszawa 2004, s. 23. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-farnese_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-farnese_%28Dizionario-Biografico%29/
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pieniędzy było niezbędne dla Polski leżącej na skraju chrześcijańskiego świata, która osłaniała 

przed najazdem niewiernych nie tylko siebie, ale także Śląsk, Morawy, Czechy oraz niemal 

całe Niemcy917. 

Naciskany przez szlachtę król Zygmunt przedstawiał tę sprawę protektorowi Antonio 

Pucciemu. W liście z 21 stycznia 1536 roku polski władca skarżył się na wciąż podnoszone 

przez Rzym stawki przy obejmowaniu biskupstw918. Wysokość annat od lat była ustalona 

zgodnie z rzeczywistymi przychodami jakimi przynosiła diecezja, lecz ostatnimi laty kurialiści 

Kamery Apostolskiej ze względu na proceder psucia monety w Polsce zdecydowanie podnieśli 

stawki. Taksa za biskupstwo płockie, jak skarżył się król Zygmunt protektorowi Antonio 

Pucciemu w liście z  wzrosła dwukrotnie z 1000 do 2000 florenów. Natomiast ze znacznie 

uboższej stolicy wileńskiej, z której dotychczas płacono 50 zażądano, aż 700 florenów. Król 

Zygmunt w wiadomości do protektora wprost nazywał ten proceder bezprawiem, w którym 

przekroczono wszelkie normy. Ostrzegał też, że wywóz pieniędzy z kraju zwiększa w 

Królestwie Polskim niechęć do Stolicy Apostolskiej. Monarcha prosił więc protektora, aby nie 

podnoszono już więcej ciężarów finansowych nakładanych na episkopat i rycerstwo919. W 

kolejnej wiadomości z 11 czerwca 1536 roku władca donosił o nieustannych naciskach polskiej 

szlachty w tej sprawie920. 

Mimo królewskich apelów do protektora i samego papieża, niezadowolenie szlachty wzrastało. 

Na sejmie krakowskim z przełomu 1536 i 1537 roku – mimo obrony Kościoła przez biskupa 

Jana Chojeńskiego, wspieranego specjalną instrukcją przysłaną mu z Rzymu przez kardynała 

Girolamo Ghinucciego921 – przeforsowano zniesienie zależności finansowej państwa od Stolicy 

Apostolskiej. Król, początkowo neutralny wobec postulatów szlachty, zgodził się wysłać 

Tomasza Sobockiego do Pawła III, który – przy okazji złożenia zaległej obediencji papieżowi 

– miał przedstawić mu sprawę anulowania annat. Również polski episkopat poparł misję 

Sobockiego. Biskupi pod naporem królewskich próśb wysyłali 29 maja 1537 roku listy w 

imieniu synodu, które przedstawiały papieżowi i Kurii powagę sytuacji w kraju. 

 

 

 
917 Ibidem, s. 25.  
918 MNK, Teki Naruszewicza, nr 54; K. Hartleb, op. cit., s. 89. 
919 MNK, Teki Naruszewicza, nr 54; K. H a r t l e b, op. cit., s. 89.  
920 MNK, Teki Naruszewicza, nr 51; K. H a r t l e b, op. cit., s. 90. 
921 W. Pociecha, op. cit., s. 168. 
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Poselstwo obediencyjne Tomasza Sobockiego (1537) 

W 1537 roku król Zygmunt zdecydował się wysłać do Rzymu poselstwo obediencyjne. Listy 

uwierzytelniające wystawiono Tomaszowi Sobockiemu 17 maja 1537 roku922. Poseł zgodnie z 

wystawioną mu instrukcją poseł miał załatwić w Rzymie szereg spraw923. Jedną z nich była 

kwestia zwołania soboru powszechnego, czego bardzo pragną polski władca i deklarował 

wszelką pomoc w tej sprawie. Natomiast na prywatnej audiencji poseł miał przedstawić 

papieżowi sprawę przyznania Polsce dochodów z annat924. 

W sprawie anulowania annat trwała burzliwa debata w kraju. Na sejmie krakowskim 1536/37 

szlachta wysunęła żądania wobec kościoła, aby anulować wszelkie daniny przesyłane do 

Rzymu, a annaty przeznaczyć na obronę kraju przeciw niewiernym. Postulowano również 

egzekucję ustawy przeciwko tzw. kortezanom, to znaczy żądali swobodnego nadawania 

beneficjów przez ordynariuszy i kolatorów oraz zniesienia apelacji do Rzymu925. Również 

polski episkopat poparł projekt anulowania annat. Prowincjonalny synod piotrkowski 

zadecydował o tym, po czy wysłano list do papieża datowany na 29 maja 1537 roku, który 

polecał posła oraz popierał jego prośby. Wyjaśniali oni, że wobec żarliwych ataków szlachty 

na Kościół przyznanie królowi annat zamknęła by usta wszystkim wrogom kurii926. 

Było to główne zadanie całej misji. Przekonać papieża, aby darował Polsce na zawsze dochody 

z annat. W Polsce spodziewano się dużych trudności w załatwieniu tej sprawy. Sporządzono 

dokładną instrukcję dla posła oraz rozważano wiele wariantów przekonania Pawła III927. 

Starano się również o poparcie członków Świętego Kolegium. Tomasz Sobocki otrzymał 

szereg listów polecających do najwyżej postawionych purpuratów. Miał on złożyć im wizyty 

oraz prosić o udzielenie rady, jak pomyślnie załatwić sprawę annat (niestety nie podano w 

instrukcji o których kardynałów chodziło). Z pewnością wśród nich był protektor Pucci oraz 

przyjaciel króla Ghinucci928. Władca nie mógł już liczyć na pomoc Ippolito de Mediciego, gdyż 

ten zmarł w 1535 roku. 

W instrukcji posła argumentowano tą prośbę potrzebami finansowymi kraju na obronę przed 

niewiernymi. Król prosił o darowanie annat na zawsze. Miał on wytłumaczyć papieżowi, że 

 
922 VMP, t. 2, s. 520. 
923 AGAD, LL 7, k. 42-44v; M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 19-20. 
924 M. Banaszak, op. cit, cz. II, s. 20.  
925 Z. Wojciechowski, op. cit., s. 304; Uchańsciana, t. V, s. 271.  
926 VMP, t. 2, s. 520; M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 24.  
927 AGAD, LL 6, k 4-13v. 
928 VMP, t. 2, s. 547. 
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polski monarcha nie kierował się przy tym chciwością, lecz koniecznością zdobycia środków 

na zabezpieczenie granic. Innym argumentem miał być fakt, że dotychczas o to nie prosił, a 

także, to że został zachęcony do tego przez własnych poddanych, którzy zgłosili taki postulat 

na sejmie. Poseł zgodnie z instrukcją miał podkreślić, że wrogowie znajdowali się u samych 

granic Polski, a król nie mógł zatrzymać ich agresji. Los Węgier miał być przestrogą jakie 

skutki mogło przynieść nie udzielenie pomocy na czas. Poza tym pozbawienie annat nie 

uszczupliłby stanu posiadania Stolicy Apostolskiej, gdyż dochody z nich otrzymują 

kardynałowie, dla których nie były one koniecznością, a nawet – jak dosadnie stwierdził – nie 

należały się im. Instrukcja miała też przypomnieć, że annaty zostały ustanowione nie dla 

prywatnej korzyści, ale dla ogólnego dobra republiki chrześcijańskiej. Papież jako głowa 

Kościoła miał prawo do dysponowania tymi funduszami, lecz Zygmunt w poczuciu 

odpowiedzialności za swoje królestwo czuł się w obowiązku prosić papieża o udzieleniu mu 

pomocy z tych środków. Władca suplikował więc, aby udzielono mu tych środków jeszcze 

przed otwarciem soboru, aby mógł świadczyć o hojności Stolicy Apostolskiej. Gdyby nie 

przemówiło to do Pawła III, lub zasłaniał by się on, że decyzja należy do kolegium 

kardynalskiego, poseł miał prosić o publiczny konsystorz, na którym miał wygłosić przemowę 

prezentującymi te argumenty929.  

Osobną kwestię w negocjacjach, którą poseł miał poruszyć na prywatnej audiencji z papieżem,  

stanowił pewien rzymski pałac, do którego prawa posiadała królowa Bona. Rezydencja została 

wzniesiona przez kardynała Rodrigo Borgię, później przeszła jako cena za głos na Hiszpana na 

konklawe, w ręce Ascanio Sforzy, który darował go swemu bratu księciu Mediolanu Ludovico 

Sforzy. Papież Juliusz II z powodu długu 20 tys. skudów, jakie miał u niego syn Lodovico, 

Maksymilian, przejął pałac na rzecz Stolicy Apostolskiej. Po wygaśnięciu linii rodowej prawa 

do rezydencji przeszły na jedyną spadkobierczynię Bonę. Przez dłuższy czas królowa nie 

ujawniała mężowi tej sprawy, lecz gdy Zygmunt dowiedział się o tym zdecydował wykorzystać 

rezydencję do interesów z papieżem. Sobocki zgodnie z instrukcją miał czynić starania, aby 

królowa uzyskała prawo do spadku. Polski władca uważał, że książę Lodovico Sforza spłacił 

swój dług, więc królowej należały się prawa do pałacu. Władca zakładał, że jeżeli uda mu się 

uzyskać rezydencję, to posłuży ona jako pomoc przy załatwiana sprawy annat, na której 

najbardziej mu zależało. Za pośrednictwem kardynała protektora, Ghinucciego lub obu, 

należało zaproponować Pawłowi III wymianę praw do pałacu na zniesienie annat930.  

 
929 AGAD, LL 6, f. 7-8v; M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 20-21. 
930 AGAD, LL 6, k. 9v-10. 
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Poseł dotarł do Rzymu najprawdopodobniej pod koniec czerwca 1537 roku. Niestety nie znamy 

ani daty, ani innych szczegółów dotyczących wjazdu i miejsca pobytu posła obediencyjnego. 

Jedyną, lakoniczną wzmianką dotyczącą misji Sobockiego, stanowi zapis z akt 

konsystorialnych, który mówi że na konsystorzu 4 lipca 1537 roku w Palazzo di San Marco 

poseł  król polski wygłosił długą mowę obediencyjną, a następnie złożył hołd papieżowi931. Jak 

wynika z późniejszych wspomnień Antonio Pucciego, które zapisał w swym dzienniku Jan z 

Ocieszyna Ocieski, to kardynał protektor zajął się posłem obediencyjnym i służył mu pomocą 

przez całą misję. Według tejże relacji Tomasz Sobocki w czasie swego pobytu w Wiecznym 

Mieście wielokrotnie zapraszany był do stołu kardynała na obiady932. Pucci wspominał również 

wspólne zabiegi z posłem w sprawie annat, które w czasie ogromnych upałów jakie wówczas 

panowały w Rzymie, niemal nie pozbawiły go życia933. Według relacji Ocieskiego protektor 

proponował, aby w zamian za anulowanie annat domagać się wsparcia finansowego z 

dochodów pochodzących z dziesięciny, którymi Stolica Apostolska często obdarowywała 

 
931 VMP, t, 2, s. 520. M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 25. 
932 K. Hartleb, op. cit., s. 143.  
933 Ibidem, s. 164. 

Rysunek 45 Palazzo Sforza-Cesarini na panoramie Rzymu Antonio Tempesty z 1645 roku 
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władców. Przekonał się o tym Tomasz Sobocki, jak wspominał Pucci w rozmowie z Ocieskim, 

który trzy dni studiował księgi przedstawione mu przez protektora934. Mimo tych zabiegów 

protektor uważał, że darowanie opłat z annat polskiemu władcy w znacznym stopniu 

umniejszyłoby dochody papieża oraz kardynałów. Tych ostatnich narażało to wręcz na utratę 

koniecznego ze względu na stanowisko splendoru i wystawności. Według Pucciego ubóstwo 

nie miało żadnej powagi (pauperitas nullam auctoriatatem habet)935. 

Punktem kulminacyjnym poselstwa był konsystorz z 8 sierpnia 1537 roku, na którym Paweł III 

ogłosił swą decyzję w przedstawionych mu przez Sobockiego sprawach. Po naradzie z 

kardynałami wyraził zgodę na jednorazową ulgę w płaceniu annat wysokości 10 tysięcy 

dukatów z aktualnych prowizji na arcybiskupstwo gnieźnieńskie (5000 dukatów) oraz 

biskupstw krakowskiego (3040), płockiego (2000) i przemyskiego (150). Po odliczeniu 10 

tysięcy zostawało 190 dukatów, które papież zdecydował podzielić między kardynałów i 

kurialistów, którym normalnie przypadał udział w annatach936.  

Dziwić może natomiast zwłoka kardynała Pucciego w ekspedycji dokumentów, który zwrócił 

się w tej sprawie do datarii apostolskiej dopiero ponad trzy miesiące później 16 listopada 1537 

roku, choć wykonanie tego zadania zlecił mu osobiście wicekanclerz i kardynał nepot 

Alessandro Farnese937. Darowanie annat wywołało niechęć wobec króla polski w gronie 

kurialistów rzymskich i ściągnęło gromy na głowę kardynała protektora i w efekcie 

spowodowało zahamowanie ekspedycji dokumentów. Jeszcze cztery lata później w czasie 

spotkania z Ocieskim Antonio Pucci powołując się na Sobockiego, który miał być świadkiem 

tych wydarzeń, wspominał jak bezpardonowo został potraktowany przez kurialistów. 

Pozbawieni dochodów pracownicy kurii z krzykiem i żalami napadli na protektora Polski z taką 

gwałtownością, że purpurat pod ich naporem musiał ukryć się do komnat938. Wydarzenie to 

wywarło duże wrażenie na Puccim i zniechęciło go do poruszania spraw związanych z 

anulowaniem annat. Na tym samym konsystorzu papież wypowiedział się w sprawie pałacu, 

do którego prawa rościła sobie królowa Bona. Sprawa rezydencji została odroczona przez 

papieża do dalszego rozstrzygnięcia. Na tym prawdopodobnie zakończyła się misja Sobockiego 

 
934 Ibidem, s. 179. 
935 Ibidem, s. 143. 
936AAV, ACV, vol. 5, f. 63v; ACM, vol. 8, f. 101v; zob. Analecta Romana, s. 93; M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 

26. 
937 AAV, ACM, vol. 8, f. 112; zob. Analecta Romana, s. 94. 
938 K. Hartleb, op. cit., s. 130.  
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w Rzymie i niedługo po tym opuścił on Rzym. Jeśli wierzyć zapewnieniom Pucciego pozostał 

on nad Tybrem przez dwanaście miesięcy zatem do czerwca 1538 roku939. 

*** 

Pucci w rozmowach z Ocieskim w 1541 roku narzekał na niewdzięczność Tomasza 

Sobockiego, który według niego po odbyciu swej misji w Rzymie nie złożył odpowiednich 

świadectw w Polsce. Według protektora nie uwypuklił odpowiednio na polskim dworze jego 

roli w misji Sobockiego, nie podkreślił jego zachodów oraz poświęceń, które ściągnęły na jego 

głowę krzyki kurialistów i jawną nienawiść z ich strony940. 

Trzy dni po wyjeździe Sobockiego z Rymu, jak opisywał Pucci w rozmowie z Ocieskim, 

pieniądze pozyskane z annat przez króla Zygmunta za radą Świętego Kolegium zostały 

zwrócone do kurii. Według opowieści protektora polski monarcha oddał papieżowi i 

kardynałom pieniądze, gdyż miał dojść do wniosku, że sprawa ta sprawiła zbyt duże trudności 

Stolicy Apostolskiej941. Wydaje się, że Pucci zmyślił tę historię, aby przekonać Jana Ocieskiego 

do swej racji, czyli udowodnić królewskiemu posłowi z 1541 roku, że sprawa anulowania annat 

była z góry przegrana. Prawdopodobnie opowieść protektora miała również potwierdzić 

krążącą wówczas w kurii plotkę, o tym że to król Zygmunt jako ideał katolickiego władcy nie 

mógł być inicjatorem pozbawienia Stolicy Apostolskiej funduszy, lecz stał za tym któryś z 

wpływowych dworzan.  

Rzeczywistość była zgoła odmienna. Wobec zaostrzających się postulatów szlachty oraz 

ciągłych najazdów tatarskich król Zygmunt nie był usatysfakcjonowany decyzją papieża o 

jednorazowym darowaniu annat. Władca zwrócił się do swego agenta w Rzymie Andrzeja 

Czarnkowskiego, aby ponownie poruszył tę sprawę przed Pawłem III942. 

 Poselstwo Andrzeja Czarnkowskiego (1538) 

Andrzej Czarnkowski w latach 1531-1536 odbywał studia w Bolonii i Padwie. Nad Padem 

uczęszczał na wykłady razem z Stanisławem Hozjuszem, a także sprawował urząd konsyliarza 

i syndyka nacji polskiej studentów prawa. Po zakończeniu nauki wielkopolanin udał się do 

Rzymu, aby nabrać praktyki w Kurii. Nad Tybrem został bardzo życzliwie przyjęty otrzymał 

tytuł papieskiego szambelana od Pawła III, a król Zygmunt mianował go swym agentem przy 

 
939 Ibidem, s. 175. 
940 Ibidem, s. 176. 
941 Ibidem, s. 133-134 
942 Ibidem, s. 90. 
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papieżu. Czarnkowski przez cztery lata miał być reprezentantem polskich spraw przy Stolicy 

Apostolskiej. W 1538 roku z rozkazu Zygmunta składał Pawłowi III gratulacje w związku z 

udanymi mediacjami papieża, które przyniosły rozejmem w Nieci zawartym pomiędzy 

cesarzem Karolem V, a królem Francji Franciszkiem I. Przy okazji królewski agent miał 

ponownie przedstawić papieżowi i kardynałowi Antonio Pucciemu sprawę przeznaczenia 

dochodów z annat na poczet walki z Turcją943.  

Nie znamy dokładnego przebiegu poselstwa Czarnkowskiego, lecz dzięki dziennikowi Jana 

Ocieskiego wiemy, że Antonio Pucci w jakimś stopniu czuwał nad jego misją. Spotkał się z 

posłem, który z pocztem czterech koni przybył do Rzymu w 1538 roku. Tak jaki i wielu innych 

wysłanników królewskich z Polski protektor ugościł go przy swym stole, a  nawet udzielił 

gościny w jednej ze swych rzymskich rezydencji944. W czasie swego pobytu nad Tybrem 

Andrzej Czarnkowski miał kolejny raz poruszyć przed papieżem Pawłem III, kardynałem 

protektorem oraz całym Kolegium Kardynałów, sprawę przekazania funduszy przekazywanych 

z Polski do Stolicy Apostolskiej. Król Zygmunt wyjaśniał, że żądanie to nie wynikało z 

chciwości, lecz było konieczne ze względu na obronę państwa przed niewiernymi. Natomiast 

w liście do protektora, który był lepiej zorientowany w sytuacji wewnętrznej królestwa, władca 

prosił go, aby zwrócił uwagę na konsekwencję jakie wywołać mogło wśród szlachty negatywne 

rozpatrzenie prośby. Przestrzegał przed roznieceniem większego „pożaru”, który mógł 

odwrócić umysły szlachty od Stolicy Apostolskiej945. Ostatecznie misja Andrzeja 

Czarnkowskiego nie przyniosła oczekiwanych skutków w sprawie anulowania annat.   

*** 

W 1539 roku do na Węgry i do Polski wysłany został  Hieronim Rorario, który miał za zadanie 

udzielić królestwu polskiemu wsparcia w walkach z Turcją, a także działać na rzecz pojednania 

arcyksięcia Ferdynanda Habsburga i Jana Zapoyli. Nuncjusz wiózł do Polski kapelusz i miecz 

dla Zygmunta Augusta, który miał być symbolem związku z Rzymem i Katolicyzmem, gdyż 

młody władca posądzany był o sprzyjanie luteranom. Hieronim Rorario 14 stycznia 1540 roku 

przybył do Krakowa. Po wypełnieniu swej misji, która polegała na wezwaniu króla Zygmunta 

i jego syna do pośrednictwa w załagodzeniu konfliktu na Węgrzech (audiencja w połowie 

stycznia), a także uroczystemu wręczeniu Zygmuntowi Augustowi kapelusza i miecza (msza 

 
943 AGAD, LL 8, k. 33-34. 
944 K. Hartleb, op. cit., s. 175-176. 
945 MNK, BCz, rkp. 275, s. 88-90; zob. K. Hartleb, op. cit., s. 92. 
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święta w katedrze wawelskiej 15 lutego 1540 roku), nuncjusz wyruszył do Rzymu946. Zygmunt 

poinformował o wyjeździe posła papieskiego, Pawła III listem z 22 kwietnia 1540 roku947. 

Zanim jednak Rorario opuścił Kraków polski władca Zygmunt poprosił go, o wsparcie w 

staraniach o anulowanie annat dla jego królestwa948. 

Prawdopodobnie nuncjusz Rorario obiecał polskiemu władcy pomyślne rozwiązanie tej 

kwestii. Przypomniał o tym papieżowi Jan Ocieski podczas swej misji w 1541 roku. Paweł III 

bardzo się zdziwił z tego powodu, gdyż – jak mu się wydawało – nie udzielił nuncjuszowi 

pełnomocnictwa do pertraktacji w tej sprawie, lecz w obecności królewskiego posła rozmówił 

się kardynałem protektorem. Papież zwykł radzić się Pucciego przy każdej sprawie związanej 

z Polską. Również florencki purpurat nie mógł przypomnieć sobie podobnego zalecenia. Mimo 

to, Paweł III obiecał, że jeśli tylko Ocieski przedstawi mu listy, w których obietnica Rorari 

została zawarta, to spełni wolę króla, aby zrozumiał jak bardzo cieni się w kurii jego prośby949. 

Prawdopodobnie Rorario nigdy nie uczynił żadnych obietnic polskiemu władcy i nie wykroczył 

poza swoje kompetencji, a cała akcja był tylko prowokacją Ocieskiego, która miała na celu 

zmuszenie protektora Pucciego do zajęcia się sprawą annat. 

Poselstwo Jana Wilamowskiego w 1539 roku  

Poselstwo Jana Wilamowskiego stanowiło kolejną próbę w sprawie przekonania papieża do 

anulowania annat. Listem z 26 grudnia 1539 roku Zygmunt polecił papieżowi nominata 

kamienieckiego Jana Wilamowskiego jako swego posła, który wyruszył się do Rzymu. Miał on 

w imieniu władcy ucałować stopy papieża oraz przedstawić władcy kilka kwestii950. W 

wiadomości z następnego dnia polski władca poinformował protektora o rzymskiej misji 

nominata kamienieckiego. W wiadomości Zygmunt prosił Pucciego, aby wspomógł posła swą 

radą i doświadczeniem951. Tego samego dnia informacje o wysłaniu posła otrzymał kardynał 

Ghinucci952.  

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych dwóch poselstw nie znamy szczegółów jego 

przebiegu, lecz pewne wzmianki o misji Wilamowskiego zanotował w swym dzienniku Jan 

Ocieski. Na podstawie rozmów z Puccim, wiadomo, że protektor wciąż żywił urazę do posła, 

 
946 ANP, t. II, s. XXI-XXIII. 
947 AGAD, LL 8, k. 191-191v. 
948 VMP, t. II, s. 529; K. Hartleb, op. cit., s. 94. 
949 K. Hartleb, op. cit., s. 166. 
950 AGAD, LL 8, k. 185. 
951 AGAD, LL 8, k. 190-191. 
952 AGAD, LL 8, k. 191-191v 
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który po ostatniej misji w 1534 roku niepochlebnie się wypowiadał na jego temat przed królem 

Zygmuntem. Polski duchowny miał również promować kardynała Ghinucciego jako nowego 

protektora Polski po śmierci Zygmunta Starego. Mimo to, protektor – jak sam powiedział – 

przyjął go pocałunkiem pokoju i sercem otwartym. Niepomny dawnych krzywd Pucci, jak 

stwierdził, wypromował go na biskupstwo kamienieckie953.  Miało to miejsce na konsystorzu 

17 października 1539 roku954. 

 Poselstwo Jana Ocieskiego w 1541 roku 

Misja Ocieskiego miała inny charakter niż wcześniejsze poselstwa Sobockiego, 

Czarnkowskiego oraz Wilamowskiego, które skupiały się na sprawie anulowania annat. Tym 

razem poseł miał inne priorytety związane z żądaniami królowej Bony. Głównym jego celem 

było uzyskanie zgody na utrzymanie dotychczasowego biskupstwa krakowskiego przez Piotra 

Gamrata. Kolejnym celem misji była prośba Bony o nadanie jej przez Stolicę Apostolską 

inwestytury na biskupstwa Bari i Rosano wchodzące w jej dziedziczne posiadłości. Tymczasem 

pełnomocnictwa Ocieskiego w najbardziej interesującej króla Zygmunta sprawie, kwestii 

anulowania annat dla królestwa, obejmowały jedynie łagodne przypomnienie prośby 

królewskiej oraz przytoczenie wcześniejszych argumentów w pertraktacjach. Co warto 

podkreślić status poselstwa Ocieskiego był zgoła odmienny od wcześniejszych misji 

Sobockiego, Czarnkowskiego, czy Wilamowskiego. 

Ocieski przybył do Rzymu 16 stycznia 1541 roku. Zatrzymał się w zajeździe u Angelusa na 

Campo dei Fiori. Tam przywitali go Polacy przebywający na stałe nad Tybrem. W tym 

 
953 K. Hartleb, op. cit., s. 164-165. 
954 AAV, ACM, vol. 18, f. 319-319v; Analecta Romana, s. 96. 
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Stanisaław Rzeczyca, doktor Michał Klyczewski, Stanisław Dąbrowski oraz wielu innych. 

Cztery dni później za pośrednictwem Wilińskiego, Ocieski umówił się na audiencję u 

protektora Pucciego, z którym zgodnie z procedurami należało się spotkać zanim poseł miał 

stanąć przed obliczem papieża955. 

Na audiencji w położonym na Watykanie  Pucci poseł przedstawił mu cele swojej misji, a także 

prosił o pomoc w ich pomyślnym przeprowadzeniu. Purpurat po zakończeniu oficjalnego 

spotkania zaprosił posła na obiad, który – jak odnotował Ocieski – uświetnił koncert lutnisty. 

W czasie nieformalnej pogawędki kardynał wyraźnie podkreślił swoje preferencje polityczne 

wyrażając zdziwienie, że podkanclerzy i biskup płocki Samuel Maciejowski – wychowanek i 

kontynuator polityki Piotra Tomickiego oraz lider obozu zwalczającego działalność królowej 

Bony – nie otrzymał dotąd wyższej godności w polskiej hierarchii kościelnej956. Była to aluzja, 

którą z pewnością zrozumiał polski poseł, do ówczesnej rywalizacji o godność biskupa 

krakowskiego, jaka rozgrywała się po śmierci Jana Latalskiego (29 sierpnia 1540 roku), między 

Piotrem Gamratem, a Samuelem Maciejowskim. W wyniku tegoż spotkania Pucci 

poinformował papieża o przybyciu do Rzymu polskiego posła oraz umówił Ocieskiego na 

audiencje z Pawłem III. W czasie pierwszego spotkania u Ojca Świętego protektor wprowadził 

posła do sali audiencjonalnej i towarzyszy mu przez cały czas trwania spotkania957.  

 
955 K. Hartleb, op. cit., s. 115 
956 W. Dworzaczek, Samuel Maciejowski, PSB, t. XIX, s. 64. 
957 K. Hartleb, op. cit., s. 121-123. 

Rysunek 46 Palazzo Pucci na planie E. Duperac’a z 1577 roku 
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Ocieski rozpoczął swój pobyt w Rzymie od załatwiania sprawy kumulacji biskupstw dla 

Gamrata. Kwestię tą promował jako królewską inicjatywę, nie wspominał jednak papieżowi o 

drażliwej prośbie Zygmunta dotyczącej annat, ani o pozostałych interesach królowej. Sprawa 

darowania opłat nie wydawała się prosta do załatwienia. Natomiast sam protektor reagował 

wybuchami złości na wspomnienie kwestii annat, które w jego mniemaniu były niemożliwe do 

przeforsowania w kurii. Oświadczył wręcz, że nie będzie interweniował w tej sprawie u 

papieża958.Wobec oporu stawianego przez Pucciego, jeszcze w dniu papieskiej audiencji 

Ocieski udał się do kardynała Girolamo Ghinucciego, któremu przekazał listy 

uwierzytelniające oraz wiadomości od biskupa Gamrata i króla. Poseł przestawił mu również 

sytuację po pierwszej wizycie u papieża. Kardynał zdziwił się bardzo, że Zygmunt w takiej 

błahej sprawie wysłał posła do Rzymu, a także zdumiał się nad problemami, jakie stwarzał 

protektor w kwestii kumulacji biskupstwa na trzy lata959. Na tym spotkanie dobiegło końca. 

Jeszcze tego samego wieczora obydwaj kardynałowie otrzymali od Ocieskiego przeznaczone 

dla nich podarki960. 

Konflikt między kardynałem Ghinuccim oraz Puccim, jak się wydaje, ciągnął się od czasu 

powołania tego drugiego na protektora. Florentczyk z pewnością nie mógł zrozumieć, dlaczego 

polski władca starał się pozyskać jeszcze jednego purpurata do pilnowania jego interesów w 

Rzymie. Wrogość Pucciego pogłębiły z pewnością pochwały kierowane pod adresem 

Ghinucciego po misji Wilamowskiego oraz niełaska w jaką popadł protektor. Irytowało go 

również to, że niektórzy widzieli sieneńskiego purpurata jako jego następcę po śmierci 

Zygmunta Starego. Bez wątpienia protektor miał również problem z tym, że Ghinucci 

otrzymywał od polskiego króla takie same podarki, choć w jego mniemaniu nie czynił on nic 

dla dobra królestwa.    

Obu kardynałów oprócz normalnej niechęci, którą żywili do siebie mieszkańcy dwóch 

odwiecznie rywalizujących miast Florencji i Sieny, różnił również stosunek do ówczesnej 

sytuacji w Kościele. Pucci był głównym przeciwnikiem reform oraz zaciętym obrońcą 

przywilejów kardynałów. Przy każdorazowych próbach dyskusji nad zmianami w Penitencjarii 

kończyła się ostrą dyskusją z protektorem961. Tymczasem Ghinucci znajdował się po 

przeciwnej stronie barykady, jeśli chodzi o stosunek do zmian w Kościele. Wraz z Reignaldem 

 
958 K. Hartleb, op. cit., s. 126.  
959 Mirabatur demum, dum sibi molestum animum dni SS. Quattuor declarassem praesertim in obtentione trium 

annorum, Ocieski dziennik., k. 26; K. Hartleb, op. cit., s. 127. 
960 Eodem vespre misi Rv. Dno SS. Quattour armell per d. Vilinski, quos gratissime accepit, Rev. dno de Ghinuciis 

foderam, quam cumprimum vidisset quaesivit ansit de lupo, tamże, k. 26; K. Hartleb, op. cit., s. 127. 
961 L. Pastor, op. cit., t. XI, s. 195-197. 
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Polem i Giandomenico de Cupisem został powołany przez Pawła III do specjalnej komisji 

mającej na celu reformę Kurii. Komisji tej przypadło przeprowadzić zmiany w trybunale Roty 

oraz podlegającej kardynałowi Pucciemu Penitencjarii962. Obu purpuratów, jak wynika z 

dziennika Jana Oceskiego, sympatyzowało z przeciwnymi stronnictwami na polskim dworze.  

Florentczyk od początku sympatyzował ze zgromadzonym wokół Piotra Tomickiego opozycji 

względem królowej Bony. Jeszcze przed swą śmiercią w 1535 roku biskup krakowski 

informował Pucciego jak bardzo szkodzą mu na dworze jego rywale (aemulos suos)963. Od 

początku pełnienia swego urzędu, to znaczy od 1531 roku, miał przeciwników politycznych na 

polskim dworze. Do głównych adwersarzy protektora zaliczał się biskup kamieniecki Jan 

Wilamowski, który miał w negatywnym tonie wypowiadać się na temat Pucciego, a także 

promować przy Zygmuncie Starym i Zygmuncie Auguście osobę kardynała Ghinucciego. Do 

przyjaciół protektora na polskim dworze należał lider opozycji przeciw królowej Samuel 

Maciejowski. W czasie rozmowy z Ocieskim protektor dziwił się z jego niskiej pozycji w 

polskiej hierarchii kościelnej (biskupstwo płockie)964. Tymczasem Ghinucci sympatyzował ze 

stronnictwem królowej Bony, o czym świadczą jego związki z Drohojowskim oraz ciepłe słowa 

na temat wiernego Bonie Piotra Opalińskiego965. Wydaje się, że król Zygmunt umyślnie 

wykorzystywał Ghinucciego w polityce zagranicznej, aby wywrzeć w ten sposób presję na 

protektorze.  

*** 

Wracając do misji Ocieskiego, przez kolejne trzy miesiące (21.01-28.03), z przerwą na 

trzydziestodniowy wyjazd posła do Bari (14.02-14.03) zabiegał on o załatwienie 

przedstawionych mu zadań. W tym czasie wielokrotnie odwiedzał Pucciego w jego pałacu, 

zdarzało się też, że protektor przysyłał do zajazdu u Angelusa na Campo dei Fiori swego 

sekretarza Piotra z Viterbo, aby poinformował posła o aktualnym stanie spraw. Działalność 

protektora polegała na przedstawianiu spraw poselstwa na konsystorzu przed Kolegium 

Kardynalskim oraz podczas prywatnych spotkań z Pawłem III.  

W wyniku współpracy Pucciego z Ocieskim na konsystorzu 28 stycznia 1541 roku pomyślnie 

załatwiono prośbę królowej Bony dotycząca kumulacji beneficjów dla biskupa Gamrata. 

 
962 M. di Sivo, op. cit., https://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-ghinucci_(Dizionario-Biografico)/, (dostęp: 

14.05.2019).  
963 Primum omnium meminit litterarium Mtis Regiae per olim d. Thomyczki sibi scriptas non tamen Mtis R. manu 

subscriptas, ex quibus cognoscebat aemulos suos. Ocieski dziennik., k. 57; K. Hartleb, op. cit., s. 165. 
964 W. Dworzaczek, Samuel Maciejowski, PSB, t. XIX, s. 64. 
965 K. Hartleb, op. cit., s. 126. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-ghinucci_(Dizionario-Biografico)/


256 
 

Tymczasem, ważniejsza pod względem politycznym, sprawa anulowania annat dla Królestwa 

Polskiego wciąż pozostawała nierozstrzygnięta. Poseł często poruszał ten drażliwy temat w 

rozmowach z protektorem, lecz ten najczęściej na wspomnienie tej kwestii reagował wybuchem 

złości i potokiem żalów. Mimo nalegań Ocieskiego, Pucci wciąż nie podjął działań w tej 

sprawie. Protektor chciał przekonać posła przytaczając mu swoje doświadczenia związane z 

misją Tomasza Sobockiego z 1537 roku, na którą bardzo często się powoływał. Twierdził, on 

że prośba króla w sprawi annat była niemożliwa do spełnienia, a także stanowiła zniewagę dla 

całej Kurii. Ocieski starał się odeprzeć zarzuty protektora, obierając starą linię obrony – z 

pewnością słyszaną już przez Pucciego z ust Sobockiego i Czarnkowskiego – i zastrzegał, że 

król nie chciał uszczuplać papieskiej kasy, ale jedyne zakończyć wywóz pieniędzy z kraju oraz 

wstrzymać niezadowolenie szlachty. 

Nie przekonało to jednak protektora, który wierzył, według poręczeń jego wysoko 

postawionych na polskim dworze informatorów, że sprawa annat nie była inicjatywą samego 

króla Zygmunta, lecz wolą kogoś z jego najbliższego otoczenia966. Niechęć Pucciego do 

przedstawiania tej sprawy na konsystorzu była wielka, że Ocieski musiał posunąć się do gróźb, 

aby przekonać go do podjęcia się tej sprawy. Zagroził protektorowi złożeniem skargi do papieża 

i króla o niewypełnienie obowiązków. Wydaje się, że pod wpływem tych gróźb na konsystorzu 

28 stycznia 1541 roku Pucci przedstawił papieżowi i kardynałom sprawę annat. Święte 

Kolegium zgodnie z zapowiedziami protektora było oburzone żądaniami Zygmunta. Nie 

przyniosła skutku także próba załatwienia sprawy kompromisowo, gdyż protektor odrzucił 

propozycję Ocieskiego zmniejszenia wysokości annat. 

Wynagrodzenie kardynała Pucciego oraz pokaz starożytności dla posła   

Dużą część spotkań Ocieskiego z protektorem zajęła dyskusja dotycząca wynagrodzenia jego 

pracy przez polskiego króla. Miało ono formę doraźnych podarunków pieniężnych lub darów 

wręczanych przez posłów kardynałowi na początku każdej misji w Rzymie. Pucci nie był 

zadowolony, ani z wysokości wynagrodzenia, ani z jego formy. Kardynał wolał dostawać złote 

puchary, lub futra sobolowe zamiast kwoty 300 skudów967. Powołał się przy tym na swą 

współprace, jako wiceprotektor Francji z Franciszkiem I, który były mniej wymagający niż 

 
966 Ab uno clarissimo patriae nostrae viro edocti sumus Ser. Regnem seniorem numquam esse nec fuisse eius 

desideriim, quod aliquid ab hac Sanctasede abstraheretur, Ocieski dziennik., k. 31; K. Hartleb, op. cit., s. 133. 
967 Numquam se aliter a Mte sua desiderasse nec scuttorum numerum sed aurem crateram vel sibellinas pelles 

sperasse. Scuttorum trecenta parvi fecisse ettantominoris tandem estimasse cum simili mercede illi (Ghinucci), 

qui inficiebat negocium sit gratificaturum. Ocieski dziennik, k. 39; K. Hartleb, op. cit., s. 143. Nie wiemy jakie 

wynagrodzenie otrzymał Pucci od Ocieskiego. Sądząc jednak po jego reakcji wydaje się, że otrzymał 300 skudów, 

taką samą sumę, lub zbliżoną do tej jaką wypłacił mu Sobocki w trakcie misji w 1537 roku. 
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polski władca i znacznie więcej płacił. Pucci wspomniał jak za drobną przysługę otrzymał od 

Walezjusza cesję z biskupstwa weneckiego w wysokości 2700 dukatów. Tymczasem od 

Zygmunta nie uzyskał nawet beneficjum opróżnionego po śmierci jednego ze swoich polskich 

dworzan, nie mówiąc już o stałej pensji968. Po raz kolejny sprawę swego wynagrodzenia 

kardynał protektor poruszył w czasie spotkania z Ocieskim 17 maja 1541 roku. Narzekał, że 

chciałby otrzymywać od polskiego władcy stałą pensję w wysokości 1000 skudów.  

Na innym ze spotkań 12 maja 1541 roku Pucci wysunął alternatywną propozycję 

wynagrodzenia za jego pracę. Na wokandzie była wówczas sprawa rzymskiego pałacu, o 

którego prawa ubiegała się królowa Bona w czasie poselstwa Sobockiego w 1537 roku. Dom 

był własnością Lodovico Sforzy Il Moro, który przekazał go synowi swego brata, Gian Gelazzo 

Sforzy (ojcu królowej Bony). Następnie rezydencja przeszła w ręce jego najstarszego syna 

Francesco II Sforzy, lecz ten przebywając na stałe w Mediolanie, wynajmował go kardynałowi 

Lorenzo Pucciemu, stryjowi protektora – stąd też jego zainteresowanie tym obiektem. Po 

śmierci księcia Mediolanu w 1535 roku, Kamera Apostolska przejęła budynek. Od tego czasu 

zamieszkiwał w nim wnuk papieża Pawła III, kardynał Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora, 

lecz pałac wciąż nie był jego własnością. Pucci dziwił się, że królowa Bona nie ubiegła się o 

przynależne jej prawa własności do pałacu. Zaproponował więc, aby jemu samemu przekazać 

dom w formie darowizny, jako wynagrodzenie za służbę protektora. Sprawa rezydencji 

 
968 Chodzi najprawdopodobniej o Stanisława Podlodowskiego, który w 1528 roku zaliczał się do dworzan 

kardynała-protektora. H. Barycz, Polacy…, Kraków 1938, s. 94. 
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pozostawała otwarta, do 23 maja 

1541 roku, gdy biskup Rzymu 

zakończył spekulacje dotyczące 

pałacu zapisał go na własność 

swemu wnukowi Guido Ascanio 

Sforzy969. 

Antonio Pucci nie należał do 

łatwych w obyciu ludzi. Ze 

względu na swój porywczy 

charakter nie był wymarzonym 

współpracownikiem dla 

Ocieskiego. Miał on również 

bardzo wygórowane mniemanie o 

własnej osobie i swej działalność 

jako protektor Polski. Do tego 

wynagrodzenie przeznaczane mu 

przez władcę nie 

satysfakcjonowało go. Często 

podczas spotkań z Ocieskim 

kardynał żalił się na 

niewdzięczność króla Zygmunta. Miał on również wyraźny kompleks kardynała Ghinucciego, 

który otrzymywał od monarchy – w mniemaniu Pucciego zupełnie niesłusznie – takie same 

podarki jak on, a także cieszył się zaufaniem króla. W swej małostkowości protektor posunął 

się do tego, że wynosząc swe zasługi dla Polski, wyliczał nawet obiady, na które zapraszał 

przebywających w Rzymie posłów z nad Wisły. 

Na szczególną uwagę zasługują podjęte przez Pucciego kroki w celu załagodzenia napiętych 

stosunków z Ocieskim, jakie nastały w trakcie patowej sytuacji w związku z bezpłatnym 

wydaniem breve konfirmacyjnym dla Gamrata oraz impasem w sprawie annat. Wówczas 

protektor zaprosił posła, o którym wiedział, że jest humanistą oraz miłośnikiem antyku i 

starożytności, na pokaz świeżo wydobytych starożytnych rzeźb970. Zwiedzanie niedostępnych 

 
969 C. Luitpold Frommel, Il Palazzo Sforza Cesarini nel Rinasciment, „Palazzo Sforza Cesarini”, red. L. Calabrese, 

De Luca Editori d’Arte, s. 23-45; zob. www.palazzosforzacezarini.it (21.12.2016).  
970 Duas statuas in ruinis inventas mirae pulchritudinis, vixque discerni possunut a viva hominium forma ita 

artificiose et propriissime exculpate sunt. Unus est ex Ovidii Metha. Qaem ursus occiderat, unde lividum vulnus 

Rysunek 47 Portret Antonio Pucciego autorstwa Piera Francesco Foschiego 

http://www.palazzosforzacezarini.it/
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dla niewtajemniczonych i niedostępnych na co dzień zabytków, miał dopełnić wspólny obiad 

oraz oglądanie dzieł sztuki z kolekcji kardynała. W zbiorach Pucciego znajdował się portret 

króla Zygmunta podpisany sentencją: hic est rex, cui similis non est inventus971. Wydaje się, że 

wyrzuty sumienia gryzły protektora – wobec sprzeczek i ostrych słów, jakie padły podczas 

ostatnich kilku spotkań – a wspólne zwiedzanie starożytności Rzymu, pokaz antycznych rzeźb 

oraz obiad miały być formą rekompensaty. Sprawiły one z pewnością dużą przyjemność 

posłowi. 

*** 

Wracając do sprawy annat, przełamaniem impasu było przybycie (15.05) do Rzymu 

Bartłomieja Gądkowskiego z pocztą od króla. Jeden z listów wzywał Ocieskiego do 

zintensyfikowania starań w tej sprawie, aby z całą starannością i troską (cum omnem 

diligentiam et curam) podjął się pertraktacji w sprawie annat972. Natomiast drugi – skierowany 

bezpośrednio do papieża – zdecydowanie zaostrzył dotychczasową retorykę polskiego władcy. 

Zygmunt w wiadomości stawiał twarde żądana Pawłowi III. Kulminacyjnym punktem 

pertraktacji w kwestii annat, a także całej misji Ocieskiego, była papieska audiencja 

wyznaczona na 20 maja 1541 roku. W czasie spotkania papież ustosunkował się do 

królewskiego listu przywiezionego przez Gądkowskiego. Paweł III wykazał się bardzo dużą 

znajomością aktualnych spraw polskiej polityki. Jak na rasowego dyplomatę przystało 

wytłumaczył, dlaczego nie mógł zgodzić się na rezygnację z pobierania annat z Polski. W 

pierwszej kolejności obalił odwieczny argument władców z nad Wisły, czyli Polski jako 

antemurale christianitatis. Kwestionując tragiczną sytuacje kraju otoczonego przez 

niewiernych, wspomniał o traktatach pokojowych, jakie król Zygmunt podpisał z Turcją i 

Moskwą. W istocie z monarcha w 1533 roku zawarł traktat pokojowy z Turcją oraz wciąż 

obowiązywał go pięcioletni rozejm zawarty po zakończeniu III wojny moskiewskiej w 1537 

roku973. Następnie porównał sytuację polskiego władcy z innymi europejskimi koronowanymi 

głowami: cesarzem Karolem V, królem Francji Franciszkiem I, czy królem Portugalii Janem 

III Pobożnym, którzy nie żądając wyjątkowych przywilejów prowadzili nieustanne walki z 

niewiernymi. W końcu zaświadczył, że również on sam ponosi koszty obrony przed 

niewiernymi, buduje statki i werbuje żołnierzy przeciwko Turkom. Wobec tego papież polecił 

 
in pede sculptor reliquit, ut vix in vero corpore malius cognosci posit, Ocieski dziennik., k. 41. H. Barycz, 

Spojrzenia w przeszłość…, s. 153-170; B. Biliński, op. cit., s. 61-81; M. Wrześniak, op. cit., s. 49-65. 
971 Ocieski dziennik., s. 40; K. Hartleb, op. cit., s. 146. 
972 AT, t. XVII, nr 227. s. 527. 
973 HDP, t. I, s. 658-659. 
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polskiemu władcy w pierwszym rzędzie szukać pomocy materialnej u bogatego duchowieństwa 

w swoim kraju. Tą zdecydowanie odmowną odpowiedzią Pawła III zakończyły się pertraktacje. 

Podczas tej samej audiencji papież wydał swoją decyzję w kwestii inwestytury dla Bony na jej 

posiadłościach, Bari i Rossano. Paweł III kategorycznie odmówił nadania tego przywileju 

królowej, argumentując swą decyzje niemożliwością pozbawiania Kościoła należnych mu 

dochodów. 

Jak już wspominano, kardynał protektor Antonio Pucci nie był łatwym partnerem w 

negocjacjach. Bardzo często zamiast podejmować z posłem merytoryczną rozmowę, brał górę 

jego temperament i konwersacja zamieniała się w wylewy żalów. Dotyczyły one kwestii 

opłacania jego pracy, niedocenienia jego działalności przez króla Zygmunta oraz zaufania 

jakim władca miał obdarzać jego rywala – Girolamo Ghinucciego. Szczytem oburzenia 

purpurata była reakcja na ostry ton królewskiego listu, po wysłuchaniu którego miał rzec, iż nie 

jest on – co stanowiło wyraźną aluzją do dziedzictwa królowej Bony – poddanym Bari i 

Rossano, aby móc mu urągać w ten sposób974. Protektor przytoczył również rzekomą 

wypowiedz Pawła III, który miał z najmniejszą sympatią odnosić się do Polaków i Brytów 

pracujących w Kurii. Nieelegancko Pucci zachował się również usprawiedliwiając się z 

zarzutów zaniedbania jego działalności protektorskiej wysuwanych przez Ocieskiego w 

obecności papieża, wymuszając na Pawle III obronę jego osoby przed posłem975. Niezbyt 

dobrze świadczy o nim samym także jego małostkowość, objawiająca się przy wyliczaniu 

wszystkich, nawet najdrobniejszych, przysług jakie wyświadczył Polakom (złote łańcuchy jaki 

zakupił dla Czarnkowskiego i Sobockiego, obiady na które zapraszał posłów), a także jego 

pazerność na pieniądze. Jej szczytem była propozycja protektora, żeby w formie 

wynagrodzenia za jego służbę oddano mu spadek po ojcu Bony – rzymski pałac Sforzów. 

Protektor lubił również podkreślać swoje zasługi dla Polski i uważał, że wszyscy wcześniejsi 

protektorzy nie dokonali tyle dla królestwa, co on sam. Dla poparcia tej tezy wspomniał 

o swoim projekcie małżeńskim jednej z królewskich córek, któremu bardzo sprzyjał cesarz 

Karol V. Plan matrymonialny Pucciego, nie znany szerzej w polskiej historiografii, mógł 

dotyczyć jedynie zamążpójścia najstarszej córki Bony i Zygmunta, Izabelli Jagiellonki. 

Poszukiwania małżonka dla królewny trwały od 1523, aż do 1539 roku, gdy poślubiła ona króla 

Węgier Jana Zapoyle. Sprawa jej mariażu była polityczną kwestią o wyjątkowej wadze, w którą 

 
974 K. Hartleb, op. cit., s. 176. 
975 Ad haec verba surrexit protector egitque immensas gratias cum humili pedum beatorum exoculatione, quod 

hoc responso fassa sit sua Sctas esse sui animi et sententiae, quod non satisfit postulationibus Mtis suae non autem 

id ex negligentia eius, quae sibi a. R. Mte adscribitur procedure. Ocieski dzienniki, k. 71. 
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zaangażowanych było wiele dworów Europy. Wśród kandydatów do jej ręki wymieniano: 

królewicza francuskiego Henryka, księcia Mediolanu Francesco Sforze, Maksymiliana 

Habsburga, księcia Mantui Federico II Gonzagę, księcia Ferrary Ercole II d’Este oraz książąt 

Sabaudzkich – Ludwika oraz Emanuela Filiberta. Pucci, pełniąc funkcję protektora od 1531 

roku, mógł podsuwać swych kandydatów królewskiej parze szczególnie w ostatniej fazie 

poszukiwań kandydata dla Izabelli. Wówczas, coraz bardziej realna stawała się – niekorzystna 

dla Habsburgów – wizja mariażu Jagiellonów z Zapoylami. Wówczas mógł on wysunął on 

jednego z książąt włoskich, jako kandydata dla królewny976. Być może chodziło o książąt 

Sabaudii. Jednak bez względu na to, kto był tym kandydatem, znamienna jest – wspomniana 

przez protektora – aprobata jego projektu matrymonialnego przez cesarza. 

Niechęć kardynała protektora do Piotra Gamrata spowodowała, że papież oraz całe Kolegium 

Kardynalskie było przeświadczone o tym, iż żądanie anulowania annat nie wyszło od króla 

Zygmunta977. Bez wątpienia ta nagła zmiana decyzji w postrzeganiu osoby Gamarata, który 

jeszcze dwa miesiące wcześniej od tego samego Kolegium Kardynałów otrzymał zezwolenie 

na kumulację dwóch najwyższych godności w polskim Kościele, musiała być poparta 

zdecydowaną akcją propagandową nad Tybrem jego adwersarzy z kraju. Wiele wskazuje na to, 

że stał za tym ówczesny podkanclerzy i biskup płocki Samuel Maciejewski, który nie do końca 

pogodził się jeszcze z faktem, iż królowa Bona przeforsowała dla swego kandydata 

arcybiskupstwo gnieźnieńskie. 

Audiencja z 20 maja 1541 roku dała odpowiedzi na wszystkie cele misji Ocieskiego, dlatego 

niedługo po tym poseł rozpoczął przygotowania do powrotu do kraju. Wysłannik królewski nie 

mógł opuścić Rzymu bez rozmówienia się z kardynałem protektorem. Pucci zaprosił 

Ocieskiego na pożegnalną audiencję dwa dni przed wyjazdem z Wiecznego Miasta. 

Na spotkaniu protektor podsumował całą misję posła, a także ponownie wyjaśnił, dlaczego 

zapadły takie, a nie inne decyzje w przedstawionych sprawach. Z pewnością również przy tej 

okazji przekazał posłowi papieskie listy do króla Zygmunta oraz jego własną korespondencje 

do władcy. Po podsumowaniu misji odbyła się nieoficjalna rozmowa, podczas której Pucci 

zapytał Ocieskiego wprost, czy zatrzymanie biskupstwa krakowskiego przez Gamrata było 

 
976 M. Duczmal, Izabella Jagiellonka królowa Węgier, Warszawa 2000. 
977 Quandum ex se esset cuperet satisferi desiderio Mtum suarum, sed ponteficemad peruadendum difficilem esse, 

ex eo quia credat non in regni, sed d. archiepiscopi commodum haec postulari ea argumento, quia priores cognovit 

fuisse impetratas nullo tunc regniexeunte periculo. Unde credat et nunc sugesstionem d. archiepiscopi haec Fieri, 

nam et Villas Inter prelatos distributas Suisse, sibi relatum erat. Ocieski dziennik, k. 68; K. Hartleb, op. cit., s. 176. 
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związane z interesami 

królowej Bony978. Ocieski 

zapewnił kardynała, a nawet 

przysiągł, że nie miało to 

związku z królową – co było 

oczywiście kłamstwem. Po 

czym protektor zapytał, czy 

listy królewskie odpowiadają 

jego rzeczywistym 

przekonaniom. W tym 

przypadku poseł potwierdził 

prawdę tego stwierdzenia. 

Pucciego bolał, że zmiana w 

nastawieniu Zygmunta do 

Stolicy Apostolskiej zaszła w 

czasie jego protektoratu979. 

W słowach protektora na audiencji pożegnalnej dało się odczuć, że w stosunkach między 

Polską, a Stolicą Apostolską nastąpiło pewne pęknięcie. Zygmunt Stary uznawany za 

najwierniejszego Kościołowi pośród chrześcijańskich władców, stawiał twarde żądania 

papieżowi i chciał pozbawić Kurię pieniędzy z annat. Zarówno w mniemaniu protektora, jak i 

całej Kurii było to nie możliwe, a cała akcja musiała być napędzana przez biskupa Gamrata, o 

którego złe imię w Rzymie zadbali jego wrogowie. Dopiero na ostatniej audiencji Pucci 

zrozumiał, że sprawa kumulacji dla Gamrata była tylko i wyłącznie związana z interesem 

królowej Bony. Wówczas też protektor dopuścił do siebie myśl, że żądania królewskie były 

inicjatywą Zygmunta, a nie ukrytą intrygą Gamrata. Świadectwo pewnego pęknięcia w 

stosunkach między Polską a papiestwem stanowi wróżba protektora. Pucci stwierdził, że po 

śmierci Zygmunta Starego nad Wisła zaniknie cześć i oddanie Stolicy Apostolskiej. Okazało 

się to prawdziwym proroctwem. Na tym zakończyła się misja Ocieskiego w Rzymie. 

 
978 Semoto dno Gandkowski summo studio ex me quaesivit an retention ecclesiae Cracoviensis ita, ut sibi relatum 

sit in commodum Rlis. Mtis. Cedat, sed iuramento etiam rem in contrarium firmavi. Ocieski dziennik, k. 74; K. 

Hartleb, op. cit., s. 187.  
979 Deinde futurum litterae Mtis. R. sunt omnino de mente suae Mtis, quod cum sic procul dubio fore probarem, 

ingemuit plurimumque dolere se dicebat, quod haec mutation tempore eius protectioniss fiat. Ocieski dziennik, k. 

74; K. Hartleb, op. cit. s. 187. 

Rysunek 48 Medalion z profilem kardynała protektora Polski Antionio Pucciego 
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 Sprawy beneficjalne i kościelno-religijne 1535-1544 

Okres od 1535 do 1544 roku był okresem intensywnej działalności konsystorialnej kardynała 

protektora. W czasie tych dziewięciu lat przedstawił on, aż trzydziestu duchownych na 

beneficja w polskim Kościele.  

Śmierć prymasa Macieja Drzewickiego 22 sierpnia 1535 roku spowodowała duże poruszenie 

w polskiej hierarchii. W liście króla Zygmunta do Pawła III z 4 października 1535 roku, władca 

przedstawił biskupa płockiego Andrzeja Krzyckiego na arcybiskupa gnieźnieńskiego. 

Monarcha wychwalał zalety umysłu oraz cnoty swego kandydata, a także prosił o szybką 

ekspedycję nominacji. Suplikował u papieża o zwyczajowe roszczenie kompetencji prymasa 

jako legatus natus, by wzmocnić pozycję prymasa, jak i całego polskiego Kościoła980. Tego 

samego dnia Zygmunt napisał do Pucciego informując go o nominacji na arcybiskupstwo 

gnieźnieńskie Andrzeja Krzyckiego, a także pozostałych przesunięciach w hierarchii. 

Biskupstwo płockie objął ordynariusz przemyski Jan Chojeński, a jego diecezję otrzymał 

biskup kamieniecki Piotr Gamrat. Władca prosił protektora, aby dopilnował dla nich 

konfirmacji papieskiej, a także uzyskał zgodę zatrzymania dotychczasowych beneficów 

kapłańskich dla dwóch ostatnich, a także nie obciążono ich kosztami ekspedycji i annat981. W 

osobnym liście król Zygmunt prosił Pawła III, aby zezwolił zachować kanonikaty krakowskie 

Janowi Chojeńskiemu oraz Piotrowi Gamratowi. Miało to ułatwić temu ostatniemu spełnienie 

obowiązków publicznych przy królu, którzy przebywał głównie w Krakowie982. Powyższe 

spraw beneficjalne zostały bardzo sprawnie załatwione przez Pucciego. Na konsystorzu 28 

października 1535 roku kardynał protektor zreferował powyższe nominacje, które zostały 

zatwierdzone przez papieża i Święte Kolegium983.  

Kolejna aktywność konsystorialna miała miejsce 15 marca 1536 roku, gdy Pucci referował 

przenosiny biskupa wileńskiego Jana z książąt litewskich na stolicę poznańską opróżnioną po 

przeniesieniu Jana Latalskiego na biskupstwo krakowskie984. Nieco ponad miesiąc później, 24 

kwietnia 1536 roku, na życzenie króla Polski protektor przedstawił papieżowi i kolegium 

kardynałów biskupa łuckiego i księcia Pawła Algimunta Holszańskiego jako nowego 

ordynariusza wileńskiego. Na tym samym konsystorzu Pucci referował Sebastiana Branickiego 

 
980 AT, t. XVII, nr 515, s. 643-644. 
981 AT, t. XVII, nr 516, s. 644-645. 
982 AT, t. XVII, nr 517, s. 645-646. 
983 AAV, ACM, vol. 18, f. 261; Analecta Romana, s. 92. 
984 AAV, ACM, vol. 18, f.  265; Analecta Romana, s. 92. 
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na biskupstwo kamienieckie z zachowaniem dotychczasowych beneficjów985. Cztery dni 

później (28 kwietnia 1536), na spotkaniu papieża ze Świętym Kolegium protektor referował na 

biskupstwo łuckie kantora i kanonika wileńskiego Jerzego Chwalczewskiego z zachowanie 

beneficjów986. 

Niespełna dwa lata po objęciu arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, 10 maja 1537 zmarł Andrzej 

Krzycki. Śmierć prymasa powodowała przetasowanie w polskiej hierarchii kościelnej, a także 

dużo pracy dla kardynała protektora. Na konsystorzu 17 sierpnia 1537 roku prawdopodobnie 

Pucci referował przeniesienie trzech duchownych oraz nominację biskupią dla jednego. 

Zgodnie z wolą króla Zygmunta prymasem został dotychczasowy biskup krakowski Jana 

Latalski, a katedrę na Wawelu objął Jan Chojeński. Opustoszałą po nim diecezję płocką dostał 

Piotr Gamrat, a jego miejsce w Przemyślu zajął archidiakon lubelski Stanisław Tarło987. Wydaje 

się, że kwestia wydania dokumentów potwierdzających papieskie zatwierdzenie nominacji 

napotkały na jakieś przeszkody w kurii. Świadectwem tego była interwencja Pucciego na 

konsystorzu 16 listopada 1537 roku, kiedy w obecności papieża i kardynałów zabrał głos. 

Protektor informował zebranych, że Paweł III zlecił jemu oraz Ippolito Mediciemu ekspedycję 

zwykłym trybem, nieprzerwanie, w jednym ciągu, bulle konfirmacyjne dla biskupstw 

krakowskiego, płockiego, gnieźnieńskiego i przemyskiego988.     

Na konsystorzu 11 stycznia 1538 roku, prawdopodobnie kardynał Pucci, prosił papieża i 

kolegium kardynałów o zatwierdzenie zgodnie z wolą miejscowej kapituły Jana Dantyszka na 

biskupa warmińskiego989. Na tym samym spotkaniu przedstawiono Tiedemana Giese na stolicy 

chełmińskiej, która opustoszała po przenosinach Jana Dantyszka do Fromborka990. 

Również poza Rzymem odbywały się sekretne konsystorze papieża i kardynałów. Latem 1538 

roku Paweł III udał się do Nicei, gdzie pośredniczył w mediacjach pokojowych między 

cesarzem Karolem V, a królem Francji Franciszkiem I. Pokój podpisano 18 czerwca, po czym 

papież udał się w drogę powrotną i pewien czas spędził w Genui. Tydzień po zawarciu 

porozumienia odbył się konsystorz, na którym sam Paweł III, co było dość rzadkim 

przypadkiem, referował nominację polskich biskupów. Prawdopodobnie kardynała protektora 

nie było wówczas przy papieżu, dlatego to on przedstawił dotychczasowego starostę 

 
985 AAV, ACM, vol. 18, f. 266; Analecta Romana, s. 92. 
986 AAV, ACM, vol. 18, f. 266; Analecta Romana, s. 92. 
987 AAV, ACM, vol. 18, f. 287; Analecta Romana, s. 92. 
988 AAV, ACM, vol. 18, f. 290v; Analecta Romana, s. 94. 
989 AAV, ACM, vol. 18, f. 294; Analecta Romana, s. 94. 
990  AAV, ACM, vol. 18, f. 294; Analecta Romana, s. 94. 
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generalnego Wielkopolski oraz kasztelana poznańskiego Łukasza Górkę, który dotychczas nie 

posiadał żadnych święceń kapłańskich, a także był wdowcem, na biskupstwo włocławskie. Król 

Polski wnioskował o dyspensę dla niego, aby mógł objąć wspomnianą diecezję991. Na tym samy 

konsystorzu przedstawiono sekretarza królewskiego i dziekana krakowskiego Stanisława 

Oleśnickiego na biskupstwo poznańskie, które opustoszało po śmierci Jana z książąt 

litewskich992. 

Kolejna aktywność konsystorialna miała miejsce 24 lipca 1538 roku. Wówczas 

prawdopodobnie kardynał protektor na życzenie króla Polski referował przeniesienie biskupa 

płockiego Piotra Gamrata na stolicę krakowską opróżnioną po śmierci Jana Chojeńskiego993. 

Na tym samym spotkaniu przedstawiono biskupa chełmskiego Jakuba Buczackiego jako 

kandydata do objęcia biskupstwa płockiego994. Natomiast opustoszałą stolicę chełmską nadano 

dotychczasowemu ordynariuszowi kamienieckiemu Sebastianowi Branickiemu z zachowaniem 

dotychczasowych beneficjów oraz pensją 100 dukatów995. 

Ten sam Branicki, ulubieniec królowej Bony w okresie zaledwie czterech lat objął już trzecią 

stolicę biskupią. Kolejny awans przyniosła mu śmierć biskupa poznańskiego Stanisława 

Oleśnickiego. Król Zygmunt zwrócił się do Pawła III listem 12 września 1539 roku, w którym 

prosił o zatwierdzenie biskup chełmskiego Sebastiana Branickiego na biskupstwie 

poznańskim996. Osobnym listem król prosił papieża w sprawie prowizji Jan Wilamowskiego na 

biskupstwo kamienieckie997. Branicki został przedstawiony papieżowi i kolegium kardynałów 

na konsystorzu 9 września 1539 roku998. Choć w archiwach konsystorialnych nie podano kto 

referował nominację, lecz wydaje się, że królewskie listy polecające tę sprawę protektorowi nie 

pozostawiają wątpliwości, iż Pucci zajmował się tą kwestią.  

Niespełna miesiąc później (17 października 1539) Pucci referował nominację sekretarza 

królewskiego Jana Wilamowskiego, na biskupstwo kamienieckie999. We wspomnieniach Jana 

Ocieski zanotował, że protektor mimo napiętych relacji z polskim duchownym „wypromował” 

go na wspomniane biskupstwo1000. Na tym samym konsystorzu na biskupstwo chełmińskie 

 
991 AAV, ACM, vol. 18, f.  Analecta Romana, s. 95. 
992 Analecta Romana, s. 95. 
993 AAV, ACM, vol. 18, f. 302; Analecta Romana, s. 95.  
994 AAV, ACM, vol. 18, f. 302v; Anelecta Romana, s. 95. 
995 AAV, ACM, vol. 18, f. 302v; Analecta Romana, s. 95. 
996 AGAD, LL 8, k. 112v-114v. 
997 AGAD, LL 8, k. 114v-115. 
998 AAV, ACM, vol. 18, f. 319: Analecta Romana, s. 96. 
999 AAV, ACM, vol. 18, f. 319: Analecta Romana, s. 96. 
1000 K. Hartleb, op. cit., s. 164-165. 
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opróżnione po przenosinach Branickiego otrzymał wicekanclerz królestwa Samuel 

Maciejowski1001. 

Kolejną nominacją, którą promował Pucci, była sufragania poznańska z tytułem biskupa 

eneńskiego opustoszałą po śmierci Adriana Żakowskiego. Na konsystorzu 15 marca 1540 roku 

protektor przedstawił bernardyna Jakuba Dziaduskiego z przywilejem noszenia stroju 

pontyfikalnego1002. Jeszcze w tym samym roku, 31 maja, kardynał protektor referował 

nominację kantora przemyskiego Piotra Starzechowskiego na metropolię lwowską opustoszałą 

po śmierci Bernarda Wilczka1003. Listy w tej sprawie, 26 kwietnia 1540 roku, król Zygmunt 

wysłał do Pawła III1004 oraz kardynała protektora1005. 

Warto odnotować, że czasami listy wysłane do Rzymu w sprawach beneficjalnych nie 

przynosiły pozytywnego rozwiązania. W wiadomości do kardynała Pucciego z 17 listopada 

1540 roku, król Zygmunt prosił, o zachowanie dla prepozyta wileńskiego Jana z Domaniewa 

prawa ekspektatywy na biskupstwo wileńskie1006. Nigdy jednak nie doszło to do skutku.  

Ponad pół roku później, 1 grudnia 1540 roku, Pucci zaprezentował archidiakona włocławskiego 

Jana Dziaduskiego na sufraganię włocławską z tytułem biskupstwa margaritańskiego (in 

partibus infidelium) opróżnioną po śmierci Aleksandra Myszczyńskiego1007.  

Kumulacja biskupstwa krakowskiego i arcybiskupstwa gnieźnieńskiego przez Piotra 

Gamrata 

Po śmierci prymasa Jana Latalskiego (29 sierpnia 1540 roku) rozpoczęła się rywalizacja o 

najwyższą godność w polskim Kościele. Dzięki wsparciu królowej Bony Piotr Gamrat miał bez 

rezygnacji ze swego dotychczasowej godności objąć arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Kumulacja 

dwóch najwyższych godności duchownych w Polsce – wcześniej piastowana jedynie przez 

kardynała Fryderyka Jagiellończyka – wymagała specjalnej zgody Stolicy Apostolskiej. 

Sprawę tą miał załatwić wysłany do Rzymu w 1541 roku Jan Ocieski. W tym samym czasie 

główny przeciwnik polityczny stronnictwa królowej biskup płocki Samuel Maciejowski, 

obecny w czasie misji Ocieskiego przy królu w Wilnie, usilnie starał się o nominacje na stolicę 

krakowską. Zygmunt Stary podobno jeszcze w lutym 1541 roku, czyli w czasie trwania misji 

 
1001 AAV, ACM, vol. 18, f. 319v; Analecta Romana, s. 96. 
1002 AAV, ACM, vol. 18, f. 319v; Analecta Romana, s. 97. 
1003 AAV, ACM, vol. 18, f. 327v; Analecta Romana, s. 97. 
1004 AGAD, LL 8, k. 246v-247. 
1005 AGAD, LL 8, k. 246-246v. 
1006 AGAD, LL 9, k. 39v-40. 
1007 AAV, ACM, vol. 18, f. 335; Analecta Romana, s. 97. 
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Ocieskiego, miał przeciwstawiać się żądaniom żony, która popierała Gamarata i być za 

kandydaturą Maciejowskiego. Najprawdopodobniej niedługo po tym zmienił zdanie, o czym 

świadczą listy z 10 stycznia 1541 roku, które Zygmunt wysłał do Pawła III1008, kardynała 

protektora1009 oraz Ghinucciego1010, w których prosił o możliwość kumulacji przez Piotra 

Gamarata biskupa krakowskiego przez rok. Samuel Maciejowski nie poddawał się jednak 

łatwo. Na własną rękę występował jako obrońca godności episkopatu i interesu duchowieństwa 

polskiego i sprzeciwiał się temu w Kurii Rzymskiej1011.  

Ocieski w czasie swej misji do Rzymu, rozpoczął od załatwiania tej sprawy, którą przedstawił 

papieżowi na pierwszej audiencji (21 stycznia 1541). Tego samego dnia wieczorem polski poseł 

odwiedził kardynała Ghinucciego. Ten zdziwił się bardzo, że Zygmunt w takiej błahej sprawie 

wysłał posła do Rzymu, a także zdumiał się nad problemami, jakie stwarzał protektor w kwestii 

kumulacji biskupstwa na trzy lata1012.  

Po audiencji u papieża ruszyły prace przy procesie informacyjnym Gamrata. Według relacji 

Ocieskiego sekretarz protektora Piotr Jan z Viterbo, w celu dokładnego zbadania osoby oraz 

diecezji kilkakrotnie odwiedził go wypytując o ilość prałatur, kanonii oraz samego miasta 

Gniezna, a także dochodów arcybiskupstwa gnieźnieńskiego1013. Były to niezbędne dane do 

utworzenia propozycji konsystorialnej (dokument), która przekazywana była kardynałom przed 

konsystorzem. Następnie – zgodnie z procedurą – na pierwszym konsystorzu 24 stycznia 1541 

roku protektor zapowiedział, że sprawa Gamrata będzie rozstrzygana na kolejnym spotkaniu 

(27 stycznia). Prawdopodobnie wówczas sprawa napotkała jednak opór ze strony gremium 

kardynałów. Purpuraci byli bardzo podejrzliwi wobec prośby królewskiej – dopatrywali się 

braku podpisu króla pod listem w sprawie Gamrata. Mimo to, protektorowi sprawnie udało się 

przeprowadzić tę sprawę i na konsystorzu następnego dnia (28 stycznia) referować 

kumulację1014. Zezwolono jedynie – zgonie z wolą Zygmunta wyrażoną w liście do protektora 

– na najkrótszy, jednoroczny przywilej kumulacji dwóch godności. W wyniku tej decyzji Piotr 

Gamrata był upoważniony przez rok do pobierania dochodów ze swej dotychczasowej godności 

biskupa krakowskiego oraz nowo uzyskanego arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. 

 
1008 AGAD, LL 9, 64-66. 
1009 AGAD, LL 9, 66-67v.   
1010 AGAD, LL 9, 67v-69.   
1011 K. Hartleb, op. cit., s. 64-69. 
1012 Mirabatur demum, dum sibi molestum animum dni SS. Quattuor declarassem praesertim in obtentione trium 

annorum, J. Ocieski, op. cit., k. 26; K. Hartleb, op. cit., s. 127.  
1013 K. Hartleb, op. cit., s. 134. 
1014 AAV, ACM, vol. 18, f. 337v: Analecta Romana, s. 97. 



268 
 

Mimo to, sprawa Gamrata jeszcze nie zakończyła się. Znacznie więcej czasu i energii 

pochłonęło uzyskanie breve potwierdzającego rozporządzenie w sprawie kumulacji obu 

biskupstw. Gremium kardynałów zażądało od Jana Ocieskiego zwyczajowej zapłaty, lecz w 

związku z objęciem dwóch diecezji wyniosła ona, aż 24 tysiące dukatów. W tej sytuacji 

Ocieski, który nie dysponował taką kwotą, starał się na wszelkie sposoby uzyskać poręczenie 

w banku, lub zaciągnąć pożyczkę od Polaków mieszkających w Rzymie. Wobec 

niepomyślnego obrotu sprawy poseł zwrócił się do Pucciego, a później do kardynała 

Ghinucciego, z prośbą o bezpłatne wydanie breve, lecz bezskutecznie. Ostatecznie, po 

nieudanych staraniach, które trwały równo dwa miesiące (28.01-28.03), poseł uzyskał zgodę 

od samego papieża na wydanie dokumentu za poręką, bez uiszczania zapłaty. Udało się to 

dzięki krótkotrwałej współpracy między skłóconymi kardynałami Ghinuccim i Puccim, którzy 

przekonali Pawła III do ulgi wobec polskiego posła.  

Warto podkreślić, jaką wielką rolę ogrywała wola kardynała protektora, przy każdej decyzji w 

polskiej sprawie w Kurii. Pucci od początku, a z nim także kolegium kardynalskie, sceptycznie 

podchodzili do sprawy wydania breve bez zapłaty, podważając wiarygodność podpisów i 

pieczęci królewskich na listach w sprawie Gamarata. Dopiero po przeczytaniu wiadomości z 

Polski, kardynał przekonał się, że był w błędzie i obiecał z całą energią zająć się tą sprawą. 

Wcześniej w ogóle nie podjął się uzyskania breve bez zapłaty, bądź czynił to bez entuzjazmu. 

Nie bez znaczenia w kwestii wydania dokumentu było również wsparcie kardynała 

Ghinucciego1015. 

W tym czasie udało się posłowi uzyskać – mimo silnych sprzeciwów Kurii – wydanie 

dokumentów dla królowej oraz Zygmunta Augusta potwierdzających przywilej kumulacji 

beneficjów dla biskupa Gamrata1016. Zabiegi Ocieskiego o wydanie breve w sprawie Gamrata, 

potwierdziły ogromną niechęć protektora, papieża, jak i całego Kolegium Kardynalskiego do 

prymasa, a także skuteczność propagandowej akcji jego wrogów. Jak słusznie stwierdził 

protektor, gdyby Ocieski nie rozpoczął swej misji w Rzymie od przeforsowania sprawy 

Gamrata, to po dwóch miesiącach nie byłoby szans na zakończenie jej sukcesem1017. 

 

 
1015 K. Hartleb, op. cit., s. 160. 
1016 Z datami 28 i 29 maja 1541 r. zachowały się dwa listy papieskie do Gamrata i królowej Bony oddające mu 

obie stolice biskupie na rok, a także na kolejne 12 miesięcy. VMP, t. II s. 535-536. 
1017 Cum nihil haec, quae tantaret, prodessent pulsata tabula manu pro his iniuriis, quiibus litterarum scriptis 

affectus sit fecisset, sufficeret enim scripsisse subdito suo tales, quales pontifici scriptae sunt et haec omnia ab isto 

bono praelato provenere, J. Ocieski, op. cit., k. 72; K. Hartleb, op. cit., s. 184. 
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Przeniesienie Samuela Maciejowskiego na biskupstwo płockie 

Na konsystorzu 22 sierpnia 1541 

miało miejsce pierwsze znane 

zastępstwo Antonio Pucciego. 

Wówczas protektora z niewiadomych 

przyczyn wyręczył wenecjanin 

kardynał Pietro Bembo. Pochodził on 

z patrycjuszowskiej rodziny związany 

był z dworami w Ferrarze i Urbino, a 

później został sekretarzem papieża 

Leona X. Już w czasie studiów w 

Padwie nawiązał on relacje z polskim 

poetą z Klemensem Janickim, który 

prawdopodobnie należał do jego 

domowników1018. Natomiast w 

drugiej dekadzie XVI wieku Bembo z 

racji pełnienia funkcji sekretarza 

czuwał nad korespondencją 

urzędowo-dyplomatyczną Leona X z Zygmuntem oraz Jagiellonami czesko-węgierskimi. 

Polski władca bardzo cenił Wenecjanina. Świadczy o tym list monarchy do swego sekretarza 

Jana Wincentego Ducis de Lasco z 18 lipca 1539 roku, który przebywał wówczas w Padwie i 

miał razem z kardynałem udać się do Rzymu. W wiadomości Jagiellon nakazał swemu słudze 

pogratulować purpuratowi nominacji kardynalskiej (20 grudnia 1538 roku) oraz zapewnić o 

swej przyjaźni. Zygmunt prosił Łaskiego, aby informował go o wszystkim, co uważał za 

stosowne1019. Również wojewoda krakowski Piotr Kmita w liście do Łaskiego złożył gratulacje 

kardynałowi z okazji otrzymania kapelusza. Bembo osobiście odpowiedział na obydwa 

listy1020.  

W liście z 30 maja 1541 roku król Zygmunt prosił Pawła III o przeniesienie biskupa 

chełmskiego Samuela Maciejowskiego na biskupstwo płockie1021. Polski władca zwrócił się w 

 
1018 D. Kowalczyk, Kontakty Pietra Bemba z Polakami, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, 

Studia Historicolitteraria 17 (2017), s. 17-25. 
1019 AGAD, LL 8, k. 95v-96. 
1020 Opera del Card. P. Bembo ora per la prima volta tutte in un corpo, Venetiis 1729, t. 4, s. 252; zob. D. 

Kowalczyk, op. cit., s. 23. 
1021 AGAD, LL 9, k. 129-130. 

Rysunek 49 Kardynał Pietro Bembo na portrecie Tycjana  
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tej sprawie również do Pucciego1022. Mimo to, na konsystorzu 22 sierpnia 1541 roku to nie 

protektor, a kardynał Pietro Bembo wystąpił jako relator. Referował on nominację kantora 

wileńskiego Sebastiana Żydowskiego na sufraganię gnieźnieńską (z tytułem biskupa 

naturieńskiego in partubus infidelium), która opustoszała po śmierci Jana Busińskiego. Biskup 

pomocniczy miał zachować dotychczasowe beneficja oraz otrzymać zwyczajową pensję1023. 

Na tym samym spotkaniu prawdopodobnie również Pietro Bembo przedstawił biskupa 

chełmskiego Samuela Maciejowskiego jako nowego ordynariusza płockiego. Stolica ta 

opustoszał po śmierci Jakuba Buczackiego1024.  

Być może zatrudnienie kardynała Bembo przy nominacji wicekanclerza na biskupstwo płockie 

miała związek z konfliktem pomiędzy stronnikami królowej Bony, a  jej przeciwnikami pod 

dowództwem Samuela Maciejowskiego. Warto pamiętać, że niedawno w kurii przy udziale 

protektora Pucciego udało się przeforsować kumulację dwóch najwyższych godności w 

polskim Kościele dla ulubieńca królowej Piotra Gamrata.  

Prawdopodobnie Maciejowski gdy dowiedział się o tym stracił zaufanie do protektora Pucciego 

i zdecydował się znaleźć innego zaufanego w Świętym Kolegium. Wydaje się, że pośrednikiem 

w kontakcie z Pietro Bembo mógł być jego dawny domownik Klemens Janicki. Należał on do 

kręgu Samuela Maciejowskiego, któremu wysyłał swoje dzieła licząc na jego protekcję1025. 

Wystąpienie na konsystorzu weneckiego kardynała być może stanowiło wyraz nieufności 

względem kardynała protektora ze strony stronnictwa Maciejowskiego.  

Nie wykluczone również, że spowodowane to było niedyspozycją protektora, o czym może 

świadczyć list Zygmunta do kardynała Agostino Trivulzio z 28 września 1541 roku. W 

wiadomości władca prosił purpurata, aby dopilnował ekspedycji dokumentów konfirmacyjnych 

dla Samuela Maciejowskiego oraz Sebastiana Żydowskiego na sufraganię gnieźnieńską. 

Wszystko to z powodu choroby Pucciego1026. Być może relacja konsystorialna kardynał Pietro 

Bembo również była inicjatywą niedysponowanego protektora. 

*** 

 
1022 AGAD, LL 9, 130-131v. 
1023 AAV, ACM, vol. 18, f. 345; Analecta Romana, s. 98. 
1024 AAV, ACM, vol. 18, f. 345; Analecta Romana, s. 98. 
1025 K. Ziemba, Klemens Janicjusz – Jan Kochanowski. Dwie koncepcje elegii neołacińskiej, „Pamiętnik 

Literacki”, 1998, 4, s. 125-137.  
1026 AGAD, LL 9, k. 150v.  
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Niespełna rok później kardynał Pucci wrócił do roli relatora konsystorialnego. W liście z 26 

marca 1541 roku do Pawła III1027 oraz protektora1028 król Zygmunt zawiadamiał o nominacji 

Mikołaja Dzierzgowskiego na biskupstwo kamienieckie. Sprawa ta została podjęta na 

konsystorzu 31 maja 1542 roku. Protektor referował przeniesienie biskupa kamienieckiego 

Mikołaja Dzierzgowskiego na stolicę chełmską, która opustoszała po translacji Samuela 

Maciejowskiego do Płocka1029. 

Kolejna aktywność konsystorialna Pucciego miała miejsce przy okazji nominacji sufragana 

włocławskiego Jana Dziaduskiego na biskupstwo kamienieckie. Listami z 6 lutego 1542 roku 

król Zygmunt poprosił papieża Pawła III1030 oraz protektora1031 o prowizję swego kandydata na 

biskupstwo kamienieckie. Z nieznanych przyczyn kardynał protektor sprawę zreferował 

dopiero na konsystorzu 31 maja 1542 roku1032. 

Kolejną nominację kardynał protektor referował na konsystorzu w Bolonii. Paweł III wraz z 

kolegium kardynałów udał się do drugiego pod względem wielkości miasta Państwa 

Kościelnego, gdzie oczekiwał na spotkanie z cesarzem Karolem V zaplanowane na czerwiec 

1543 roku w pobliskim Bussetto. Miało ono na celu kolejne pojednanie między cesarzem, a 

królem Francji, które było niezbędne do otwarcia soboru w Trydencie. Zanim jednak papież 

opuścił Bolonie, 30 marca 1543 roku, kardynał protektor referował nominację ordynariusza 

chełmskiego Mikołaja Dzierzgowskiego na biskupstwo włocławskie, opustoszałe po śmierci 

Łukasza Górki1033. Na tym samym konsystorzu protektor na życzenie króla Polski przedstawił 

biskupa kamienieckiego Jana Dziaduskiego jako kandydata na stolicę chełmską1034. Natomiast 

ordynariuszem kamienieckim mianowany został kanonik krakowski Andrzej 

Zebrzydowski1035.    

Ostatnia znaną interwencją konsystorialną Pucciego miała miejsce 11 lipca 1544 roku. Na 

spotkaniu papieża z kardynałami protektor przedstawił prośbę o przedłużenie kumulacji 

biskupa krakowskiego i arcybiskupstwa gnieźnieńskiego dla Piotra Gamrata na całe życie. 

Prośba została zaakceptowana1036. 

 
1027 AGAD, LL 9, k. 113. 
1028 AGAD, LL 9, k. 113. 
1029 AAV, ACM, vol. 18, f. 354v; Analecta Romana, s. 98. 
1030 AGAD, LL 9, k 190v-191. 
1031 AGAD, LL 9, k. 191-191v. 
1032 AAV, ACM, vol. 18, f. 354v; Analecta Romana, s. 98. 
1033 AAV, ACM, vol. 18, f. 365; Analecta Romana, s. 98-99. 
1034 AAV, ACM, vol. 18, f. 365v; Analecta Romana, s. 99. 
1035 AAV, ACM, vol. 18, f. 365v; Analecta Romana, s. 99. 
1036 AAV, ACM, vol. 18, f. 378v; Analecta Romana, s. 99. 



272 
 

Rywalizacja o beneficja niższe, sprawy sądowe oraz inne 1535-1545 

Podobnie jak w poprzednich latach nie ustawały spory między ordynariuszami poszczególnych 

katedr, królowej oraz królem o obsadę beneficjów niższych. Bez zmian największym 

posiadaczem praw nominacji pozostawała Bona dysponująca szeregiem przywilejów 

nominacyjnych. Mimo to, gdy tylko nadarzyła się okazja starała się za pośrednictwem 

protektora uzyskać taką prerogatywę. W liście z 6 maja 1539 roku król Zygmunt w imieniu 

królowej prosił Pucciego o zarezerwowanie dla swej małżonki prawa nominacji kanonikatu 

warmińskiego po degradacji z niego Aleksandra Scultetiego1037. Bona korzystając ze swych 

rozległych przywilejów nominowała kanonikiem krakowskim Carlo Antonio Marchesiniego. 

W tej sprawie 6 października 1541 roku sekretariat króla Zygmunta wystosował listy do Pawła 

III1038, a także protektora Pucciego1039 oraz Stanisława Rzeczycy1040.  

Również protegowany królowej Bony biskup krakowski i arcybiskup gnieźnieński Piotr 

Gamrat starał się pozyskać prawa nadawania beneficjów kapłańskich dla siebie. Był to 

najłatwiejszy sposób na zbudowanie swej siatki wpływów poprzez obdarowywanie prebendami 

swych klientów. W marcu 1544 roku Piotr Gamrat wysłał do Rzymu Marcina Kromera z misją, 

aby wyjednał dla niego przywilej nadawania w miesiącach papieskich beneficjów kapłańskich 

na terenie diecezji krakowskiej. Poseł otrzymał listy polecające do kardynał Alessandro Farnese 

od króla Zygmunta, królowej Bony oraz Zygmunta Augusta, co ciekawe pominięto przy tym 

protektora Pucciego. Kromer wręczył papieskiemu nepotowi memoriał w sprawach mu 

zleconych oraz prosił o szybką odpowiedz, bo zamierzał niezwłocznie powrócić do kraju1041. 

Wiadomość wyjaśniała papieskiemu wnukowi, że poselstwo wysłane zostało w celu uzyskania 

dla Gamrata przywileju nadawania beneficjów w diecezji krakowskiej w miesiącach 

papieskich1042. 

Wśród pozostałych drobniejszych spraw docierających do protektora były kwestie sporów 

beneficjalnych. Listem z 12 sierpnia 1539 roku król Zygmunt prosił Pucciegom aby zajął się 

konfliktem o obsadę komandorii poznańskiej1043. Podobny charakter miała prośba monarchy 

Zygmunt do Pucciego w sprawie sporu o scholasterię gnieźnieńską między Szymonem 

 
1037 AGAD, LL 8, k 38-40. 
1038 AGAD, LL 9, k. 153v-154v. 
1039 AGAD, LL 9, k. 154v-155. 
1040 AGAD, LL 9, k. 155-155v. 
1041 Uchańsciana czyli Zbiór dokumentów wyjaśniających życie i działalność Jakóba Uchańskiego arcybiskupa 

gnieźnieńskiego, legata urodzonego, Królestwa Polskiego Prymasa i Pierwszego Księcia, [dalej: Uchańsciana] 

1581, t. II, s. 12. 
1042 VMP, III, s. 544. zob. H.D. Wojtyska, op. cit., s. 303. 
1043 AGAD, LL 8, k. 115-117v. 
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Chobielskim, a Andrzejem Mieszkowskim1044, a także z 1 lipca 1540 w sprawie zatargu Wita 

Droszyńskiego z Michałem o kościół parafialny w Gowłabie1045.  

W wiadomości z 12 kwietnia 1540 w władca suplikował o zaakceptowanie ustępstwa kanonii 

krakowskiej przez Jerzego Myszkowskiego na rzecz na jego rzecz bratanka1046. Zygmunt do 

Pucciego 22 kwietnia 1540 roku w sprawie nominacji Mikołaja Pieniążka na kanonikat 

gnieźnieński1047. Natomiast w wiadomości z 1 marca 1542 roku Zygmunt zwrócił się do Jana 

Naropińskiego w sprawie beneficjów po zmarłym w Rzymie Feliksie Naropińskim1048. 

Monarcha zwrócił się tej kwestii również do Pawła III 1049 oraz Antonio Pucciego1050.   

Wśród spraw zlecanych kardynałowi protektorowi bywały również kwestie mniejszego kalibru. 

Takie jak prośba króla Zygmunta do Pawła III oraz kardynała protektora z 8 czerwca 1539 roku 

o pozwolenie na wstąpienie do stanu duchownego stolnika krakowskiego Achacego 

Jordana1051.  Bądź prośba monarchy do Pucciego 15 lipca 1541 w sprawie unieważnienia 

małżeństwa rajcy krakowskiego złotnika Erazma1052. Charakter polecenia miała natomiast 

prośba Zygmunt do 

Od czasu nadania przywileju ordynariuszy dla polskich biskupów za pontyfikatu Leona X, jego 

potwierdzenia przez Klemensa VII oraz ponownej jego interpretacji gwałtownie wzrosła ilość 

próśb o interwencję w sprawach ustąpienia prawa dla ordynariuszy, króla, królowej, lub innych 

dostojników. Nie mogli się z tym pogodzić przebywający nad Tybrem polscy kortezani i łowcy 

beneficjów, którzy podważali prawomocność podejmowanych decyzji. Bardzo często 

kwestionowano w kurii wolę polskiego władcy, bądź polskiego episkopatu, a także oskarżano 

nominatów o herezję lub inne przestępstwa przeciwko wierze, bądź obyczajom, aby nie 

dopuścić ich do objęcia beneficjum1053.  

W stosunku do wcześniejszych lat zauważyć można zwiększoną ilość spraw sądowych 

dotyczących polskich duchownych, a także większe zaangażowanie protektorów w ich 

rozwiązywanie. Opat tyniecki został niesłusznie pozwany przed sąd w kurii przez jednego 

mnicha. Prosi, aby zaopiekował się są sprawą przy pomocy kardynała protektora i uwolnił opata 

 
1044 AGAD, LL 8, k. 297av-297b 
1045 AGAD, LL 8, k. 279-279v. 
1046 AGAD, LL 8, k. 238. 
1047 AGAD, LL 8, k. 242. 
1048 AGAD, LL 9, k. 192v-193. 
1049 AGAD, LL 9, k. 223-223v. 
1050 AGAD, LL 9, k. 223v-224. 
1051 AGAD, LL 8, k. 107-108; k. 108-108v. 
1052 AGAD, LL 9, k. 137. 
1053 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 250. 
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od nagabywań ze strony wspomnianego mnicha1054.  Tomicki do Pucciego 29 marca 1534 roku, 

poleca mu sprawę opata tynieckiego pozwanego do Rzymu przez pewnego mnicha. Prosił więc 

kardynała, by nie dawał wiary oskarżeniem owego mnicha i wziął opata w obronę przed jego 

nagabywaniem1055. 

Sprawa kanonika warmińskiego i kortezana Aleksandra Scultetiego (1539-1544) 

Aleksander Sculteti (Scholtcze, Schulteti) urodzony ok. 1485 roku w Tczewie. Po 1503 roku 

podjął studia prawnicze w Rzymie. W 1509 roku uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego, 

a także został zatrudniony w Kurii jako notariusz. Z czasem zrobił błyskotliwą karierę na 

dworze kolejnych papieży, a także zyskał zaufanie kardynałów. Wśród jego protektorów byli 

Alessandro Farnese (senior) oraz Gregorio Cortese. Ten pierwszy zaliczył go nawet w poczet 

swoich dworzan. Dzięki rozeznaniu w meandrach kurialnej biurokracji oraz wsparciu 

wpływowych purpuratów Sculteti uzyskiwał prowizje papieskie na lukratywne beneficja: 

kanonikaty w Dorpacie, Ozylii (1514), na Warmii (1519) oraz w Rewlu (1521). W 1529 roku 

jako oficjał kurii rzymskiej uzyskał przywilej wyłączenia spod jurysdykcji biskupiej. W 

kapitule warmińskiej odgrywał kluczową rolę i cieszył się zaufaniem biskupów, lecz popadł w 

konflikt z ordynariuszem chełmińskim Janem Dantyszkiem.  

Jan Dantyszek wypominał, że kapituła warmińska cieszyła się wyjątkowo złą sławą, gdyż 

dzięki przywilejom wolnej elekcji kanoników nominowano tam wyłącznie osoby ubiegające 

się o ten urząd w Rzymie1056. W tych słowach można dostrzec rozżalenie duchownego, który 

postanowił uzyskać urząd, zabiegając o niego w Krakowie, a nie w kurii rzymskiej1057.  

Sculteti należał do kanoników, którzy chcieli aby nadano Tiedemannowi Giese biskupstwo 

warmińskie po Maurycym Feberze w drodze koadiutorii z prawem następstwa, lecz król 

Zygmunt widział na tej godności Jana Dantyszka. Sculteti wykorzystując swoje znajomości w 

Rzymie starał się nie dopuścić do jego wyboru. Wystosował w imieniu kapituły oficjalny 

protest przeciwko działaniom Dantyszka, podważył jego prawa do kanonikatu warmińskiego, 

a także wysunął kandydaturę Giesego na koadiutora. Cieszący się łaską królewską oraz mający 

 
1054 AT, t. XVI/1, nr 219, s. 408-411. 
1055 AT, t. XVI/1, nr 221, s. 413-414.  
1056 AT, t. XIV, nr 533, s. 818–820. 
1057 M. Ptaszyński, Motor reformy czy średniowieczny balast? Uwagi na marginesie pracy Teresy Borawskiej, 

przy współudziale Henryka Rietza, Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko, przyjaciele, echa wielkiego 

odkrycia, wyd. 2, Toruń 2017, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce", LXII 2018, s. 165. 
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poparcie w kurii biskup chełmiński udaremnił zabiegi Scultetiego. W konsekwencji król 

rozkazał Feberowi upomnieć kanonika warmińskiego.  

Kolejny konflikt oficjał kurii rzymskiej wywołał przy okazji nominacji Stanisława Hozjusza na 

kanonikę warmińską. W 1538 roku po objęciu przez Jana Dantyszka biskupstwa warmińskiego 

i cesji tamtejszego kanonikatu rozpoczęła się rywalizacja o to beneficjum. Kandydatem do 

objęcia prebendy był sekretarz królewski Stanisław Hozjusz, lecz Aleksander Sculteti 30 lipca 

1538 roku wystąpił z zarzutem, że wszedł w jego posiadanie bezprawnie podobnie jak 

poprzednik na tym stanowisku. Wychodząc z tego założenia stwierdził, że objęcie przez 

Dantyszka biskupstwa warmińskiego było również bezprawne. W odpowiedzi na to Hozjusz, 

zarzucił Scultetiemu wiarołomstwo, krzywoprzysięstwo, a także oskarżył go o herezję i 

złamanie celibatu. Oprócz tego domagał się u Dantyszka ukarania oficjała kurialnego, a także 

zamierzał poinformować o konflikcie króla Zygmunta oraz kardynała protektora Pucciego. W 

obronie Scultetiego u biskupa warmińskiego wstawił się Tiedeman Giese, któremu udało się 

wstrzymać Hozjusza przed nagłośnieniem sprawy w Rzymie. Choć nie zwrócono się do Stolicy 

Apostolskiej w sprawie Scultetiego to, Jan Dantyszek, jesienią 1538 roku wszczął proces 

kanoniczny oskarżając go o życie w konkubinacie. Oficjał kurii zlekceważył zarzuty i 

wezwania do oddalenia konkubiny z dziećmi, a także wdał się w kolejny spór z Hozjuszem o 

kantorię warmińską. To przelało czarę goryczy i sprawa Scultetiego została zgłoszona królowi 

Zygmuntowi, a ten bardzo zdecydowanie i energicznie rozpoczął akcję przeciwko butnemu 

kanonikowi. Jak podkreślił Jerzy Sikorski, u podstaw tej reakcji leżało to, że Sculteti należał 

do grona pruskich separatystów, którzy sprzeciwiali się polskim staraniom zjednoczenia 

biskupstwa warmińskiego z Koroną. Popularności w polskim Kościele nie przynosiło mu 

również jego działalność jako kortezan i łowca beneficjów1058. 

Władca listem z 5 maja 1539 roku opisał protektorowi Pucciemu cały konflikt, a także prosił 

go, aby cofnięto oskarżonemu kanonikowi egzempcję spod jurysdykcji biskupa warmińskiego, 

gdyż jego zdaniem awanturnik i intrygant pokroju Scultetiego nie powinien cieszyć się takim 

przywilejem1059. W podobny ton miała wiadomość z 10 maja 1539 roku, w której Zygmunt 

zwrócił się do Pawła III1060. Sprawą butnego kanonika warmińskiego polski monarcha kazał 

zająć się również przebywającemu w Rzymie posłowi Janowi Wilamowskiemu listem z 28 

 
1058 J. Sikorski, Sculteti Aleksander, PSB, t. 36, s. 89. 
1059 Ibidem, s. 89. Autor podaje, że Zygmunt zwrócił do kardynała Alessandro Farnese, lecz w tym czasie 

protektorem był Antonio Pucci. 
1060 AGAD, LL 8, k. 43v-44v. 
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lutego 1540 roku1061. Wkrótce za inicjatywą Jana Dantyszka i Stanisława Hozjusza Aleksander 

Sculteti został oskarżony o związki z wyznawcami szwajcarskiego reformatora protestanckiego 

Huldrycha Zwingliego w Polsce zwany sakramentariuszami i wezwany przed sąd królewski. 

Akt oskarżenia złożony został 3 marca 1540 roku, lecz wezwany do wyjaśnień Scluteti, na które 

miał czas do 22 maja, nie stawił się w wyznaczonym terminie. Dwa dni później, po 

przesłuchaniu świadków, kanonik warmiński Aleksander Sculteti został uznany za króla 

Zygmunta za heretyka i skazano go na wygnanie. Wiązało się to z utratą czci oraz konfiskatą 

majątku1062. Polski władca o oskarżeniu o herezję skazaniu na banicję kanonika warmińskiego 

Aleksandra Sculteti poinformował papieża Pawła III oraz kardynała protektora listami z 2 

czerwca 1540 roku. Monarcha prosił biskupa Rzymu o aprobowanie swego osądu1063. W Polsce 

za niewinnością kanonika warmińskiego opowiadali się biskup chełmiński Tiedeman Giese, a 

także prepozyt wileński Jan z Domanowa i lekarz królewski Benedykt Solfa. Ten ostatni 

wszelkimi sposobami starał się wpłynąć przez królową Bonę na decyzję króla1064.  

Oskarżony Sculteti w celu oczyszczenia się ze stawianych mu zarzutów udał się do Rzymu. 

Nad Tybrem dzięki protekcji nepota papieskiego, kardynała Aleksandra Farnesego po 

wstępnym rozpoznaniu sprawy kanonik warmiński został uniewinniony. 7 kwietnia 1541 roku 

odmówiono zatwierdzenia proskrypcji wystawionych przez króla Zygmunta. Tymczasem, to 

Sculteti w Rzymie oskarżył Jana Dantyszka o nadużywanie władzy w kancelarii królewskiej 

oraz zainsynuował, że listy wysłane przez króla Zygmunta był w istocie jego autorstwa, 

wystawione bez wiedzy władcy.  

Przełomem w sprawie Scultetiego, a zarazem potwierdzeniem stawianych mu zarzutów było 

odnalezienie w jego domu we Fromborku pism autorstwa szwajcarskiego reformatora i teologa 

protestanckiego Henryka Bullingera. Księgi opatrzone były odręcznymi notatkami, które 

uznano za pochodzące spod jego ręki1065. Król Zygmunt o nowych dowodach w sprawie 

poinformował papieża i protektora w listach z 22 marca 1541 roku1066. Druk wysłano do Rzymu 

jako dowód 22 października 1541 roku. Niedługo po tym Sculteti został uznany za 

podejrzanego i umieszczony został w Zamku Anioła. Rozpatrzeniem jego sprawy miało się 

 
1061 AGAD, LL8, k.217-218. 
1062 AGAD, Metryka Koronna, t. 62, k. 45; ibidem, k. 49, k. 71. 
1063 AGAD, LL 8, k. 258-260v; LL 8, k. 260v-262v 
1064 J. Sikorski, op. cit., s. 89. 
1065 Stanislai Hosii S. R. E. Cardinalis Maioris Poenitentiarii Episcopi Varmiensis (1504-1579) et quae ad cum 

scripae sunt Epistolae tum etiam eius Orationes legationes, t. 1, 1525-1550, Appendix, nr 19, s. 425–426. 
1066 AGAD, LL 9, k. 108-109v; LL 9, k. 109-112. 
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zająć specjalna komisja złożona z czterech kardynałów, która miała ponownie przesłuchać 

światków1067.  

Stronnicy kanonika warmińskiego w Rzymie nie dawali za wygraną. Szczególne zabiegi czynił 

z pewnością dla swego dworzanina kardynał Aleksander Farnese. Podczas legacji do Polski w 

1542 roku Otton Truchsesse wypytywał podkanclerza Samuela Maciejowskiego o szansę na 

uniewinnienie Scultetiego. Ostatecznie pod koniec 1543 roku bez wyroku w jego sprawie został 

zwolniony z więzienia. Król Zygmunt, gdy dowiedział się o tym napisał do Pawła III list, 

datowany na 3 kwietnia 1544 roku, w którym wyrażał swe zdziwienie z powodu takiego 

postępowania oraz oświadczał, że utrzymuje wszystkie oskarżenia oraz proskrypcję względem 

Scultetiego1068. Na tym w zasadzie zakończyła się sprawa oskarżenia kanonika warmińskiego 

za urzędowania kardynała protektora Antonio Pucciego, lecz kontynuowana będzie jeszcze 

przez kolejne lata. 

Kanonizacja Jacka Odrowąża 1539-1542 

Od czasu listów Klemensa VII i kardynała Lorenzo Pucciego z czerwca 1530 roku w sprawie 

procesu kanonizacyjnego św. Jacka nic się nie ruszyło w tej kwestii. Dalsze starania Polaków 

podjęte zostały dopiero w 1539 roku. Motorem napędowym kolejnych prób byli dwaj 

dominikanie przybywający wówczas w Polsce: generalny inkwizytor i komisarz polskiej i 

czeskiej prowincji Marco della Torre oraz brat Marcin Sporn z Wrocławia1069. Ten drugi, przy 

zachęcie swego przełożonego, ponownie postulował w Polsce wszczęcie procesu 

kanonizacyjnego pozyskując do tego najważniejsze osobistości w kraju1070.  

Król Zygmunt 7 marca 1539 roku wystosował do Pawła III oraz kardynała Antonio Pucciego 

listy postulacyjne, w których prosił papieża o ponowne wszczęcie procesu kanonizacyjnego 

Jacka Odrowąża. Protektora natomiast zobowiązał do wspierania sprawy przy Ojcu Świętym i 

w Kolegium Kardynalskim1071. Wkrótce swoje poparcie w tej sprawie wyraził synod 

prowincjonalny, który odbył się w Piotrkowie Trybunalskim. Uczestnicy synodu pod 

przewodnictwem prymasa Jana Latalskiego oraz najważniejszych członków polskiego 

episkopatu, w tym biskupa krakowskiego Piotra Gamrata, włocławskiego Łukasza Górki oraz 

 
1067 J. Sikorski, op. cit., s. 89. 
1068 Ibidem, s. 89. 
1069 Z. Obertyński, op. cit., s. 111. 
1070 S. Barącz, Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego, t. I, Lwów 1861, s. 233, t. II, s. 54; J. Fijałek, Zabiegi o 

kanonizację św. Jacka, „Czas”, nr 195, 1894; Z. Obertyński, op. cit., s. 111.    
1071 LL 8, k. 4-6.  
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płockiego Jakuba Buczackiego, podpisali list z prośbą do Pawła III w sprawie kanonizacji 

polskiego dominikanina1072.  

Listy postulacyjne osobiście zawiózł do Rzymu ojciec Marcin Sporn, który udał się nad Tyber 

na kapitułę generalną dominikanów. Paweł III przyjął życzliwie polskiego kaznodzieję i skłonił 

się ku jego prośbą. Na konsystorzu 14 lipca 1539 roku papież zlecił sprawę kanonizacji św. 

Jacka kardynałowi Gianpietro Carafie1073. Następnie Paweł III powołał specjalną komisję 

komisja złożoną z czterech kardynałów (po jednym z każdego stopnia), która miała na celu 

rozważyć przywiezione przez polskiego dominikanina dokumenty. W gremium tym znaleźli 

się oprócz wspominanego Pietro Carafy, kardynałowie: Giovanni Domenico de Cupis, oraz – 

jedyny pamiętający pierwszy proces z 1526 roku – Alessandro Cesarini. Tożsamość czwartego 

purpurata nie jest znana. Być może był to protektor Antonio Pucci, lub zaprzyjaźniony z Polską 

Girolamo Ghinucci. Z dotychczasowych obserwacji można stwierdzić, że protektorzy raczej 

nie wchodzili komisji kardynalskich związanych z kanonizacją świętych z krajów, których 

spraw bronili.  

Ostatecznie na konsystorzu 18 sierpnia 1539 roku komisja zadecydowała, aby w Krakowie 

rozpocząć kolejny proces informacyjny. Dekret powołujący go do życia wspominał o 

wcześniejszych staraniach króla Zygmunta u Leona X oraz wcześniejszym procesie. Polskimi 

komisarzami nominowani zostali doskonale znani w Rzymie: opat mogilski Erazm Ciołek, 

dziekan krakowski Stanisław Borek oraz archidiakon krakowski Jerzy Myszkowski. Ich 

zadaniem było przesłuchać świadków i spisać ich zeznania, po czym zebrać całą dokumentację, 

opieczętować i wysłać do Rzymu, gdzie zająć się nimi miała komisja kardynalska1074. 

W czasie misji w Rzymie w ojciec Marcin Sporn uzyskał od papieża Pawła III zezwolenie na 

przeniesienie i odpowiednią oprawę szczątków św. Jacka. Odpowiedni dokument w tej sprawie 

przygotował 1 lipca 1539 roku kardynał protektor Antonio Pucci1075. Ostatecznie po 

odnalezieniu relikwii polskiego dominikanina w czerwcu 1543 roku uroczyście w asyście 

najwyższych dostojników państwowych i kościelnych umieszczono je w specjalnej kapliczce 

przy kościele dominikanów.  

Ostatecznie drugi krakowski proces informacyjny prowadzony przez Borka i Myszkowskiego 

zakończył się w 1543 roku. Natomiast dokumentacje uporządkowano i wysłano do Rzymu 

 
1072 Severinus, op. cit., s. 246-248; Z. Obertyński, op. cit., s. 111.  
1073AAV, ACM, vol. 18; f. 316; zob. Analecta Romana, s. 96. 
1074 Severinus, op. cit, s. 246-248; J. Fijałek, op. cit., s. 196; Z. Obertyński, op. cit., s. 112-113.  
1075 Severinus, op. cit., s. 249n; Z. Obertyski, op. cit., s. 118. 
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dopiero dwa lata później. Prawdopodobnie powodem zwłoki był konflikt Jerzego 

Myszkowskiego z dworem królewskim i prymasem Gamratem. Nowy biskup krakowski 

Samuel Maciejowski niezwłocznie po objęciu rządów w diecezji na prośbę kapituły oraz 

prowincjała dominkanów powołał do życia komisję, która miała za zadanie zrewidowanie i 

uporządkowanie aktów procesu informacyjnego św. Jacka. Najprawdopodobniej niedługo po 

tym dokumenty dotarły do Rzymu1076. Wcześniej, w 1542 roku krakowscy dominikanie 

najprawdopodobniej za poparciem ich współbrata arcybiskupa Burgos, kardynała Jana 

Alvareza de Toledo uzyskali przywilej odprawiania w każdy wolny od święta czwartek mszę 

wotywną do św. Jacka. Paweł III przyznając ten przywilej zezwolił na szerszy kult polskiego 

dominikanina. Na tym w zasadzie zakończyły się polskie starania o wyniesienie do grona 

świętych Jacka Odrowąża, a w Rzymie proces nie postępował1077. 

*** 

Kardynał Antonio Pucci poważnie chorował już od 1541 roku, kiedy musiał załatwiać sobie 

zastępstwo na konsystorzach papieskich. Zmarł 12 października 1544 w miejscowości 

Bagnoregio w okolicach Viterbo. Podobnie jak jego stryj został pochowany w rzymskiej 

 
1076 Severinus, op. cit., s. 316; Z. Obertyński, op. cit., s. 116. 
1077 Z. Obertyński, op. cit., s. 119. 

Rysunek 50 Cenotaf kardynała Antonio Pucciego w kaplicy rodowej przy kościele S. Annunziata  



280 
 

bazylice S. Maria sopra Minerva, w pobliżu grobu Leona X. Natomiast cenotaf kardynała 

wystawiony został w rodzinnej kaplicy przy kościele S. Annunziata we Florencji.  

Podsumowanie i ocena działalności Antonio Pucciego jako kardynała protektora Polski 

Antonio Pucci, jako protegowany swego stryja, kardynała protektora Polski Lorenzo Pucciego, 

już od lat dwudziestych XVI wieku, miał kontakt z przybyszami z nad Wisły i polską sprawą 

przy Stolicy Apostolskiej. Świadczy o tym jego opieka nad Stanisławem Polodowskim, który 

studiował w Rzymie w 1528 roku1078. Po śmierci stryja i kreacji kardynalskiej zastąpił on 

Lorenza na tym urzędzie. Promotorem jego nominacji na protektora Polski był wcześniejszy 

współpracownik jego stryja i zaufany biskupa Tomickiego, Stanisław Rzeczyca. Gorąco 

polecał on kandydaturę kolejnego kardynała Pucciego królowi Zygmuntowi. Polski władca 

będąc wówczas pod wpływem prohabsburskiego stronnictwa, a także zachowując dobrą pamięć 

o protektoracie jego stryja – zgodził się na tą kandydaturę. Podobnie jak Lorenzo, Antonio 

należał do najbliższego kręgu zaufania papieża Klemensa VII. Świeżo mianowany protektor od 

początku związany był z prohabsburskim stronnictwem zwalczającym działalność królowej 

Bony na polskim dworze. 

Czternastoletnia działalność Antonio Pucciego jako protektora Polski obejmowała pontyfikaty 

Klemensa VII oraz Pawła III. Po zakończeniu sporu z Zakonem Krzyżackim oraz wstrzymaniu 

starań papiestwa o organizację generalnej krucjaty antytureckiej, coraz więcej miejsca zaczęły 

zajmować problemy administracji kościelnej i wewnętrznych relacji Polskiego Kościoła ze 

Stolicą Apostolską. Główne siły polskiej dyplomacji w Rzymie koncentrowały się na  sprawie 

objaśnienia przywileju ordynariuszy oraz próbach przekonania papieża do oddania Polsce 

dochodów z annat i świętopietrza. W tej sprawie do Wiecznego Miasta wysłano cały szereg 

posłów króla Zygmunta. Dwukrotnie nad Tybrem przebywał Jan Wilamowski, protektor 

współpracował również z Tomaszem Sobockim, Andrzejem Czarnkowskim oraz Janem 

Ocieskim. W kwestiach beneficjalnych oprócz spraw związanych z rywalizacją o obsadę 

beneficjów kapłańskich oraz staraniach Piotra Tomickiego o nadanie prawa patronatu świeckim 

coraz więcej miejsca w działalności protektora zajmować zaczęły kwestie sądowe oraz 

konflikty rozstrzygane w Stolicy Apostolskiej, jak spór z kortezanem Michałem Pacanowem. 

Początki działalności Antonio Pucciego nie były łatwe i szybko, bo czternaście miesięcy po 

nominacji, polski władca zawiódł się na swym nowym protektorze. W pierwszej kolejności 

należy podkreślić, że w dużej mierze sam purpurat zapracował sobie na niełaskę królewską, 

 
1078 H. Barycz, Polacy na studiach…, s. 94.  
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gdyż nie udało mu się pomyślne rozwiązać ważnej dla Zygmunta i Tomickiego kwestii 

objaśnienia przywileju ordynariuszy oraz nadania prawa patronatu świeckim. W negatywnym 

świetle przedstawił protektora wracający z Rzymu Wilamowski. Według relacji posła Pucci 

zaniedbywał swe obowiązki, a nawet utrudniał ich załatwienie.  

Oprócz tego, król Zygmunt zgodnie ze swoją praktyką, równocześnie poszukiwał wpływowych 

kardynałów do współpracy. Wśród nich był zasłużony dla polskich spraw audytor kamery 

apostolskiej Girolamo Ghinucci, którego Jagiellon promował do wyniesienia do godności 

kardynalskiej. Obaj purpuraci należeli do przeciwnych stronnictw w kolegium kardynalskim i 

mieli zupełnie inny stosunek do reformy Kościoła, a do tego nie pałali do siebie sympatią. 

Wydaje się, że zaproszenie do współpracy Ghinucciego było celowym zabiegiem Zygmunta, 

który chciał mieć alternatywę oraz narzędzie do wywierania presji na chimerycznego 

protektora. Utrata królewskiego zaufania przez Pucciego związana była również ze zmianami 

w otoczeniu władcy. Po śmierci w 1532 roku głównego stronnika Habsburgów i bliskiego 

przyjaciela króla, kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego wzrosły znacznie wpływy królowej 

Bony przy Zygmuncie. Niedługo potem Włoszka obsadziła swoimi ludźmi całą kancelarię 

koronną. Wówczas kardynał protektor stracił zaufanie króla, o czym świadczy zaangażowanie 

przez Zygmunta Girolamo Ghinucciego przy prowadzeniu spraw Królestwa przy Stolicy 

Apostolskiej, a także próby pozyskania papieskiego nepota i wicekanclerza kościoła Ippolito 

Mediciego. Nie bez znaczenia w kwestii utraty znaczenia przez protektora była również zmiana 

papieża, gdy po śmierci Klemensa VII w 1534 roku papieżem został Paweł III. Pucci nie miał 

przy nim tak wysokiej pozycji, jak przy Medyceuszach. Protektor był świadom utraty 

uprzywilejowanej pozycji na polskim dworze, o czym donosił mu skrzętnie biskup Piotr 

Tomicki. Mimo to, już na początku pontyfikatu Pawła III dzięki pomyślnemu rozwiązaniu 

kwestii objaśnienia bulli ordynariuszy oraz innych spraw beneficjalnych Pucci został 

przywrócony do łask króla. 

Wkrótce jednak rozpoczęła się batalia polskiego władcy, naciskanego przez szlachtę 

sprzeciwiającą się wywozu z kraju pieniędzy, o oddanie dochodów z annat i świętopietrza. 

Kardynał Pucci  mimo olbrzymich oporów jakie w napotkał w Kurii ze strony oficjalistów, 

którzy ostro zareagowali na zakusy polskiego króla. W czasie poselstwa obediencyjnego 

Tomasza Sobockiego w 1537 roku protektorowi udało się uzyskać jednorazowe darowanie 

annat, w wyniku którego król Zygmunt otrzymał 10 tys. florenów. Pucci wielokrotnie 

wspominał swój wielki wkład w finalizację tego przywileju, podkreślając przy tym swoje 

poświęcenie. Ku niepocieszeniu protektora, sprawa annat była wciąż głównym celem polskiej 
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dyplomacji, podejmowana był przy poselstwach Andrzeja Czarnkowskiego (1538), Jana 

Wilamowskiego (1539), oraz Jana Ocieskiego (1541). Mimo to, nie udało się osiągnąć 

pomyślnego rezultatu, a Paweł III nie zgodził się oddać pieniędzy z annat. Inną aktywnością 

Pucciego był bliżej nieokreślony projekt matrymonialny wydania za mąż Izabeli Jagiellonki, 

który, jak się wydaje, przystawał bardziej do linii polityki cesarza Karola V niż Zygmunta 

Starego.  

Odgrywał pierwszorzędną rolę jako pośrednik polskich sprawy przy papieżu w kwestiach 

konsystorialnych. Regularnie referował prowizje na polskie beneficja oraz brał czynny udział 

w gromadzeniu informacji na temat kandydatów na biskupstwa. Był czynnym uczestnikiem 

rywalizacji między Piotrem Tomickim oraz królową Boną o obsadę beneficjów kapłańskich, a 

także konfliktu z kortezanem Michałem Pacanowem. Wśród najciekawszych spraw należała 

kwestia kumulacji biskupstwa krakowskiego i arcybiskupstwa gnieźnieńskiego przez Piotra 

Gamrata, którą również dzięki zaangażowaniu Pucciego udało się załatwić po myśli królowej 

Bony. Inną kwestią było przeniesienie Samuela Maciejowskiego na biskupstwo płockie, przy 

którym, jak się wydaje, nominat starał się ominąć pośrednictwo protektora prosząc kardynała 

Pietro Bembo, aby zajął się tą kwestią. Protektor, podobnie jak jego stryj był zaangażowany w 

sprawy sądowe i zakonne.  

Protektor był aktywny również jako opiekun Polaków przebywających w Rzymie. Pucci lubił 

podkreślać swą gościnność i hojność, jaką okazywał przybyszom z nad Wisły. Przyjął w swym 

pałacu Maciejowskiego, Sobockiego oraz Czarneckiego. Tych dwóch pierwszych podjął 

obiadem, a także zafundował im złote łańcuchy niezbędne przy papieskiej ceremonii nadania 

tytułu rycerskiego. Protektor utrzymywał także studentów z Polski jako swych dworzan, 

jednym z nich był Stanisław Podlodowski.  

Antonio Pucci  ze względu na swój porywczy charakter nie należał do łatwych w obyciu ludzi. 

Miał on bardzo wygórowane mniemanie o własnej osobie i swej działalność jako protektor 

Polski. Do tego wynagrodzenie przeznaczane mu przez władcę nie satysfakcjonowało go. 

Często podczas spotkań z Ocieskim kardynał żalił się na niewdzięczność króla Zygmunta. Miał 

on również wyraźny kompleks kardynała Ghinucciego, który otrzymywał od monarchy – w 

mniemaniu Pucciego zupełnie niesłusznie – takie same podarki jak on, a także cieszył się 

zaufaniem króla. W swej małostkowości protektor posunął się do tego, że wynosząc swe 

zasługi dla Polski, wyliczał nawet obiady, na które zapraszał przebywających w Rzymie posłów 

z nad Wisły. Wynagrodzenie protektora miało formę doraźnych podarunków pieniężnych lub 

darów wręczanych kardynałowi w trakcie misji, a dokładnie na samym jej początku. 
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Najprawdopodobniej Pucci podczas poselstwa otrzymał 300 skudów, nie zadowalało go to 

jednak. Starał się otrzymać lepsze wynagrodzenie we wszystkich możliwych formach. 

Poczynając od wypłacanej przez króla stałej pensji, przez uzyskanie kościelnego beneficjum w 

Polsce, aż po propozycję przejęcia dziedzictwa królowej Bony – pałacu Sforzów w Rzymie. 

Tymczasem polski władca nie dość, że nie zadowalał finansowych oczekiwań protektora, nad 

czym Pucci bardzo ubolewał, to takie same wynagrodzenie wypłacał Ghinucciemu. 

*** 

Przechodząc do oceny działalności protektora, należy podkreślić, że Antonio Pucci 

prezentowała postawę typową dla arystokratów swego czasu. Jako kardynał z potężnego rodu 

wyniesiony dzięki poparciu Medyceuszy był wierny wyznaczonej przez nich polityce. Jego 

choleryczny, wybuchowy charakter, pazerność na pieniądze oraz chęć bogacenia się były 

charakterystyczne dla kurialistów tego czasu. Warto zauważyć, że Pucci miał całkiem dobre 

rozeznania w sytuacji w kraju, a jego przepowiednia utraty czci dla katolicyzmu w Polsce po 

śmierci Zygmunta Starego – była prawdziwym proroctwem.  

Ocena działalności Pucciego jako kardynała protektora Polski wypada dla niego niezbyt 

korzystnie. Pamiętać należy jednak, że na całej jego aktywności zaważyły – niezależne od niego 

– mechanizmy polityczne, które ułożyły się w niekorzystnej dla niego konfiguracji. Szybko 

stracił zaufanie swego polskiego mocodawcy, nie mógł liczyć również u Pawła III na takie 

poparcie, jakie miał za pontyfikatu medycejskich papieży. Mimo wszystko jednak potrafił on 

wznieść się ponad podziały polityczne i poprzeć przed papieżem sprawy swych przeciwników 

królowej Bony i Gamrata. Był zdolny również postawić na pierwszym miejscu dobro Polski 

przedkładając je ponad korzyści Kościoła, jak to uczynił przedstawiając Pawłowi III sprawę 

annat, która ściągnęła na jego głowę gromy.  
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CZĘŚĆ II – Alessandro Farnese i wiceprotektorzy (1545-1589) 

Działalność Alessandro Farnesego na urzędzie protektora znacznie różniła się od dotychczas 

omawiaych. Po raz kolejny, podobnie jak w przypadku Lorenzo i Antonio Puccich, Zygmunt 

Stary zdecydował o wyborze wpływowego kardynała. Tym razem jednak był to ulubiony wnuk 

zasiadającego wówczas na tronie papieskim Pawła III, wicekanclerz Kościoła, którego ojciec 

święty szykował na swego następcę. Nie można zapomnieć, że familia Farnese była rodziną 

książęcą. Ojciec protektora Pietro Aloisio, a później od 1547 roku jego brat Ottavio zasiadał na 

tronie księstwa Parmy i Piacenzy. Alessandro więc – jako pierwszy z polskich protektorów – 

był nie tylko pośrednikiem w kontaktach Królestwa ze Stolicą Apostolską, ale również 

aktywnym uczestnikiem europejskiej polityki. 

W porównaniu ze wcześniejszymi protektorami zupełnie inaczej wyglądał również organizacja 

współpracy z protektorem Farnese. Polska dyplomacja nie była jego jedynym zleceniodawcą, 

jako wicekanclerz Kościoła oraz najbliższy doradca papieża, a także protektor innych państw 

– wyręczać się musiał gronem współpracowników. Żeby sprostać obowiązkom obrońcy 

polskich spraw kardynał zatrudniał szereg wiceprotektorów. W czasie niespełna 45 lat pełnienia 

urzędu powołano ich, aż pięciu.  

W końcu w drugiej połowie XVI wieku zasadniczo zmieniły się sprawy będące przedmiotem 

relacji dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską. Już za protektoratu Lorenzo 

Pucciego, gdy nastąpiła sekularyzacja Zakonu Krzyżackiego, a także klęsce pod Mohaczem, 

po którym papiestwo zaniechało prób wciągnięcia Jagiellonów do organizacji kolejnych 

wypraw antytureckich, dało się zauważyć stałe zmniejszanie się kwestii politycznych w relacja 

Polski ze Stolicą Apostolską. Wyjątek stanowiły zabiegi polskiej dyplomacji w Rzymie o 

odzyskanie spadku po Izabelli Aragońskiej, a później po królowej Bonie – tzw. sumami 

neapolitańskimi. Stopniowo następowało przesunięcie środka ciężkości w stronę kwestii 

kościelno-hierarchicznych i sądowych. Już za protektoratu dwóch kardynałów Puccich, 

większość poruszanych przez polską dyplomację problemów dotyczyło kwestii administracji 

kościelnej i wewnętrznych relacji Polskiego Kościoła ze Stolicą Apostolską. Do czego można 

zaliczyć kwestie związane z potwierdzenia i ponowną interpretacją przywileju dla polskich 

ordynariuszy, a także próby anulowania annat. W związku ze zmianą zasad dysponowania 

niższymi beneficjami znacznie zwiększyła się liczba próśb o prawo nominacji na niższe 

godności, a także sporów z tego wynikających. Novum stanowiły kwestie czysto religijne, 

których w pierwszej części stanowiły margines, jak poruszane przez Zygmunta Starego kwestie 
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związane z brakiem dyscypliny wśród zakonników w Polsce, bądź starania o wszczęcie 

procesów kanonizacyjnych.    

W miarę jak zwiększała się ilość informacji docierających do Rzymu na temat 

rozprzestrzeniającej się w Polsce reformacji, a także rozłamu i moralnych rozterek polskiego 

episkopatu, wywołało to aktywną działalność Stolicy Apostolskiej na rzecz poprawy życia 

religijnego nad Wisłą. Polacy niejednokrotnie zwracali się z tym problemem do protektorów. 

Zygmunt Stary w liście nominacyjnym na protektora Alessandra Farnese do Pawła III 

podkreślał, że potrzebuje protektora bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, gdyż brak mu było 

obrońcy w Rzymie, a wrogowie otaczają go wewnątrz kraju jak i poza nim1079. O roli 

protektora, jako obrońcy katolicyzmu w Polsce, przypominał kardynałowi Farnese, Stanisław 

Orzechowski1080. W liście do protektora, zwracał mu uwagę, że jego obowiązkiem jako 

protektora była w pierwszym rzędzie obrona religii i pobożności nad Wisłą, a dopiero później 

wszystkie inne sprawy beneficjalne, czy procesy między duchownymi1081. 

Wreszcie, w czasie protektoratu Farnesego, znacznie zmieniła się organizacja służby 

dyplomatycznej samej Stolicy Apostolskiej. W tym czasie, głównie w związku z 

kontrreformacyjną walką Kościoła z protestantami o utrzymanie katolicyzmu w Europie, 

powołano do życia stałą nuncjaturę w Polsce. Permanentnie przebywający nad Wisłą 

przedstawiciel papieża miał ogromne wpływ na kształt relacji polsko-papieskich. Początkowo 

protektorzy mieli duży wpływ na organizację i realizowanie misji polskiej nuncjatury, ale z 

czasem ich kompetencję przejęli odpowiedzialni za politykę zagraniczną Stolicy Apostolskiej 

– kardynałowie sekretarze stanu. Tymczasem protektorzy Polski odsunięci od spraw 

politycznych, sprowadzeni zostali do roli papieskich konsultantów i doradców do spraw Polski. 

Coraz częściej bowiem, przy papieżu, w ramach działalności międzynarodowej powstawały 

specjalistyczne zespoły tzw. kongregacje, lub konsulty kardynałów. Na ich czele stawali 

protektorzy, a także wszyscy purpuraci, którzy mieli związek z polską sprawą: byli nuncjusze 

wyniesieni do godności kardynalskiej, purpuraci zaprzyjaźnieni z królem oraz wiceprotektorzy. 

Bez zmiennie protektorzy pełnili natomiast rolę reprezentacyjną przyjmując polskich posłów 

nad Tybrem, dbając o ich odpowiednią prezentację w Rzymie.  

 
1079 VMP, t. II, s. 547.  
1080 J. Korzeniowski, Orichoviana. Opera inedita et epistulae Stanislai Orzechowski. 1543-1566, [dalej: 

Orichoviana], vol. 1, Cracoviae 1891, s. 262. 
1081 H. D. Wojtyska, op. cit., s. 252. 
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Rozdział I  Alessandro Farnese i Francesco Sfondrati (1545-1550) 

Pierwszy rozdział drugiej części swym zakresem obejmuje pierwsze pięć lat protektoratu 

kardynała Alessandro Farnese oraz działalność pierwszego wiceprotektora Francesco 

Sfondratiego. W tym czasie papieska dyplomacja starała się przekonać Polskę do udziału w 

organizowanym przez Pawła III soborze powszechnym. W tym celu nad Wisłę wysłany został 

nuncjusz Hieronimo Martinengo, dla którego instrukcję napisał kardynał protektor. W tym 

samym czasie do Rzymu przybył Mikołaj Myszkowski, jako poseł obediencyjny wielkiego 

księcia litewskiego Zygmunta Augusta. Dwa lata później, po śmierci króla Zygmunta Starego 

młody władca już jako król polski wysłał Marcina Kromera, aby złożył hołd papieżowi. Nad 

pobytem obydwu posłów czuwał kardynała Farnese. W czasie tego drugiego poruszona została 

sprawa dyspensy małżeńskiej dla siostry króla, a także wysunięta została propozycja mariażu 

rodu Farnese z Jagiellonami. W części dotyczącej kwestii kościelno-beneficjalnej, omówiona 

została aktywność konsystorialna obu protektorów, a także coraz częściej przysyłane do Rzymu 

pozwy sądowe. Wobec drastycznego zwiększenia liczby polskich spraw rozstrzyganych w 

kurii,  Paweł III, udzielił kardynałowi protektorowi specjalnego pełnomocnictwa. Wśród 

najgłośniejszych spraw było odwołanie banicji dla Aleksandra Sculteti. Ważną sprawę dla 

polskiej dyplomacji stanowiło powołanie penitencjarzem mniejszego języków słowiańskich po 

śmierci Stanisława Rzeczycy. 

Okoliczności powołania Alessandro Farnese na protektora Polski 

Niezwłocznie po śmierci Antonio Pucciego (12 października 1544) rozpoczęły się zabiegi o 

powołanie nowego protektora. Prawdopodobnie kandydaci do objęcia tego urzędu sami 

zgłaszali się do króla Zygmunta oferując mu swe usługi. Zgodnie z procedurą władca wybierał 

jednego spośród nich i prosił papieża o zgodę na nominację. Dopiero po desygnacji królewskiej 

biskup Rzymu, jeśli było to zgodne z jego intencjami, nominował purpurata protektorem. Na 

koniec król Polski w specjalnym liście polecał obrońcę swego królestwa papieżowi.  

Król Zygmunt przykładał dużą wagę do nominacji odpowiedniej osoby na protektora, gdyż 

przyjęło się, że urząd ten był dożywotni, więc rzutował on na całą politykę królestwa względem 

Stolicy Apostolskiej. Wydaje się, że chciał uniknąć elekcji osoby, z której nie byłby do końca 

zadowolony, jak to miało miejsce z Antonio Puccim. Przy wyborze jego następcy Zygmunt 

zaangażował już nie tylko swych najbliższych doradców, ale prosił o akceptację kandydata 

przez senat. Alessandro Farnese w liści do Zygmunta Starego dziękował członkom izby 
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wyższej za wybór na ten urząd1082. Polski władca w wiadomości do Pawła III pisał, że zanim 

wysunął kandydaturę jego wnuka na protektora jego królestwa zasięgnął rady senatu1083. 

Niestety nie znamy innych kandydatów na ten urząd, wydaje się jednak, że konkurencja była 

znaczna. Polski władca w liście z 4 grudnia 1544 roku do Pawła III podkreślał to, że zastanawiał 

się długo kogo mu przedstawić jako protektora1084. Głównym inicjatorem i pomysłodawcą 

nadania protektoratu kardynałowi Alessandro Farnese był Marcin Kromer. Kanonik krakowski 

poznał się papieskim wnukiem przy okazji jego bytności w Rzymie w 1544 roku. Wówczas na 

zlecenie Piotra Gamrata Kromer miał wyjednać przywilej nadawania w miesiącach papieskich 

beneficjów kapłańskich na terenie diecezji krakowskiej. Znamienne, że biskup krakowski i 

prymas w jednym polecił swemu posłowi, aby – w przeciwieństwie do normalnej praktyki, 

która nakazywała kontakt z protektorem Puccim – porozumiał się w tej kwestii z papieskim 

wnukiem1085. Kromer wyposażony  był również w listy polecające do Farnesego od Zygmunta 

Augusta oraz jego ojca1086. Purpurat bardzo gościnnie przyjął polskiego posła, z którym szybko 

znalazł nić porozumienia. W konsekwencji kardynał zaprosił go na swój dwór skupiający 

najwybitniejszych rzymskich humanistów, gdzie Kromer nawiązał wiele cennych znajomości i 

przyjaźni. Wśród jego towarzyszy znalazło się trzech późniejszych kardynałów: Niccolo 

Ardinghelli, Durante de Duranti oraz Bernardino Maffei1087. 

Kromer po powrocie z Rzymu, pod koniec 1544 roku, zaproponował kandydaturę Farnesego 

na protektora oraz starał się przekonać do tego najważniejsze figury polskiej polityki: prymasa 

Gamrata oraz podkenclerza Samuela Maciejowskiego. Świadczy o tym list protektora do 

Kromera z 8 kwietnia 1545 roku, w którym purpurat dziękował za poparcie jego 

kandydatury1088. Mimo to, jak zaświadczał podkanclerzy Maciejowski, nie trzeba było zbytnio 

zabiegać o pomyślność tej kandydatury, gdyż kardynał Farnese był już wówczas w Polsce 

dobrze znany1089. 

 

 

 
1082 Elementa ad Fontium Editiones. Documenta Polonica ex Archivo Parmensi, I pars, [dalej: Elementa XXII], 

s. 20; zob. H.D. Wojtyska, Papiestwo…, s. 244.    
1083 VMP, t. II, s. 548. 
1084 Ibidem, t. II, s. 548. 
1085 Uchańsciana, t. II, s. 12. 
1086 VMP, t. II, s. 544. 
1087 H.D. Wojtyska, Papiestwo..., s. 303 
1088 Elementa, t. XXII, s. 21. 
1089 H.D. Wojtyska, Papiestwo… s. 258. 
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 Alessandro Farnese (1520-1544) – młodość i kariera duchowna 

Alessandro Farnese zwany młodszym (il giovane)  urodził się 7 października 1520 roku w 

Valentano jako najstarszy syn z piątki potomstwa Pierluigiego i Girolamy Orsini z Pitigliano. 

Dziadkiem przyszłego protektora Polski był jego imiennik Alessandro Farnese, dla odróżnienia 

zwany starszym, późniejszy papież Paweł III. Pierluigi był owocem związku z kochanką Sylwią 

Ruffino. Po okresie nauki w Parmie Alessandro został wysłany do kolegium „Ancarano” w 

Bolonii. Tam mając jedenaście lat, rozpoczął studia pod kierunkiem hrabiego Filippo Manzoli. 

Tam też po raz pierwszy spotkał się z przebywającymi na studiach Polakami, między innymi 

Stanisławem Hozjuszem oraz Stanisławem Orzechowskim. Ten ostatni w liście z do Farnesego 

z 1 maja 1549 roku powołuje się na ich znajomość z czasów studenckich1090. 

Wybór dziadka na papieża przyspieszył jego wejście w struktury hierarchii kościelnej. Na 

konsystorzu 1 listopada 1534 roku zaledwie czternastoletni Alessandro został biskupem Parmy, 

a  miesiąc później (18 grudnia) Paweł III nominował go kardynałem in pectore. Oficjalnie 

ogłoszenie tej wiadomości miało miejsce na konsystorzu 21 maja 1535 roku. Po śmierci 

wpływowego kardynała Ippolita de Medici (10 sierpnia 1535) młody Farnese odziedziczył po 

nim większość beneficjów oraz najwyższy po papieżu urząd wicekanclerza Kościoła1091.   

W okresie dorastania młody kardynał był w rękach papieża instrumentem polityki 

dynastycznej, która polegała na zachowaniu równowagi pomiędzy Francją i cesarzem. Z  

czasem Farnese wykorzystywany był w delikatnych misjach dyplomatycznych, w których miał  

łagodzić efekty niepopularnych decyzji wywołanych przez papieża. W tym czasie wokół 

młodego kardynała zgromadziło się grono wiernych doradców i współpracowników 

tworzących sekretariat Farnsego: Marcello Cervini, Nicolò Ardinghello oraz Bernardino 

Maffei, wszyscy duchowni wyniesieni zostali później do godności kardynałów. Stopniowo 

kardynał Farnese zaczął zajmować się sprawami państwowymi. W 1538 roku został 

zaangażowany w próbę utworzenia ligi antytureckiej między Wenecją, Rzymem i cesarzem 

oraz powstrzymanie zagrożenia osmańskiego na Morzu Śródziemnym. Współpracował z 

nuncjuszami w przygotowaniu podróży Pawła III do Nicei w celu zawarcia rozejmu w 

konflikcie Francji z cesarstwem. Pierwszą samodzielną misją dyplomatyczna Alessandro 

Farnese podjął po śmierci cesarzowej Izabeli (1 maja 1539). W Toledo wraz z Cervinim 

wysunął propozycję małżeństwa Karola V z Małgorzatą, córką Franciszka I, co miał – w 

 
1090 Orichoviana, t. s. 260. Zob. H.D. Wojtyska, Papiestwo…, s. 257. 
1091 S. Andretta, Farnese, Alessandro, DBI, vol. 45 (1995), https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-

farnese_%28Dizionario-Biografico%29/, (dostęp: 22.03.2019). 

https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-farnese_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-farnese_%28Dizionario-Biografico%29/
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mniemaniu kardynałów być remedium na napięcia francusko-cesarskie. Przy okazji kardynał 

poruszył z cesarzem sprawy dynastyczne rodziny Farnese, a mianowicie kwestie nadania 

księstwa dla jego brata Ottavia i nieślubnej córki Karola V Małgorzaty Austriaczki1092.   

Młody Alessandro daleki był od teoretycznej i teologicznej debaty na temat reformy Kościoła, 

lecz uczestniczył w politycznych działaniach na rzecz zwołania soboru. Został wyznaczony 24 

listopada 1539 roku specjalnym nuncjuszem, który miał pilnować interesów papieskich na 

spotkaniu Karola V z Franciszkiem I. W czasie zjazdu 3 i 4 stycznia 1540 roku spotkał się na 

prywatnej audiencji z władcami, których zachęcał do zaniechania tajnych porozumień i 

konsultowania wszystkich decyzji z papieżem. Dopiero podczas pobytu w Gandawie na dworze 

cesarskim zrozumiał, że Karol V wcale nie pragnął zawrzeć pokoju, na rękę mu nie było też 

zwoływanie soboru powszechnego. Najprawdopodobniej w tym czasie zainteresował się 

żądaniami Polski w sprawie zwołania koncylium, które przekazał papieżowi1093. Ostatecznie, 

11 maja 1540 roku, gdy kontynuowanie misji okazało się daremne Farnese wyjechał do Rzymu, 

a przy cesarzu pozostał kardynał Marcello Cervini1094. 

Po powrocie do Rzymu Farnese nadal śledził najważniejsze kwestie polityki międzynarodowej. 

Wówczas nawiązał regularną korespondencję z nuncjuszami na dworach francuskim i 

cesarskim, a także Polskim. Kardynał Farnese wykazywał żywe zainteresowanie sprawami 

państw jagiellońskich już w drugiej połowie 1539 oraz 1540 roku, o czym świadczy jego 

korespondencja z wysłanym do Węgier i Polski nuncjuszem Hieronimo Rorario. Papieski 

wysłannik regularnie zdawał relacje kardynałowi wicekanclerzowi ze stanu spraw w 

odwiedzanych królestwach1095. Warto zauważyć, że to kardynał Farnese nepot i wicekanclerz, 

a nie protektor Pucci był adresatem sprawozdań nuncjusza z Polski. W 1542 roku Farnese 

odbierał relację Ottona Truchsessa. Jako papieski legat wysyłany był wielokrotnie na dwór 

cesarski i króla Francji, zabiegając o pokój, który umożliwiłby otwarcie soboru 

powszechnego1096. W końcu w 1545 roku kardynał Farnese miał osobiście pojawić się w 

 
1092 Ibidem 
1093 Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergaenzenden Aktenstuecken, (dalej: Nuntiaturberichte), ed. M. 

Niemeyer, Romae 1903, t. I, cz. 5, s. 135; AAV, Carte Farnesiane, rps 6, k. 20r-23r. zob. H.D. Wojtyska, 

Papiestwo…, s. 259. 
1094 S. Andretta, Farnese, Alessandro, DBI, vol. 45 (1995), https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-

farnese_%28Dizionario-Biografico%29/, (dostęp: 22.03.2019). 
1095 Acta Nuntiaturae Poloniae tomus II Zacharias Ferreri et Nuntii Minores (1522-1553), (dalej: ANP), ed. 

H.D. Wojtyska, Romae 1992, t. II, nr 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 21, s. 322-351.  
1096 S. Andretta, Farnese, Alessandro, DBI, vol. 45 (1995), https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-

farnese_%28Dizionario-Biografico%29/, (dostęp: 22.03.2019). 

https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-farnese_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-farnese_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-farnese_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-farnese_%28Dizionario-Biografico%29/
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królestwie w celu zachęcenia Zygmunta i polskiego episkopatu do udziału w soborze trydencki, 

przy okazji podróży po Niemczech. 

Od czasu jego wyniesienia do godności kardynalskiej polska dyplomacja zwracała się do niego 

w różnych sprawach. Król Zygmunt zwrócił się do niego polecając mu młodego scholara z 

Poznania udającego się do Rzymu1097. W aktach konsystorialnych odnotowano jego 

interwencje w polskich sprawach. Na konsystorzu 27 maja 1541 roku wnioskował o paliusz dla 

Gamrata1098, a rok później interweniował dla niego w sprawie indultu, który pozwalał mu na 

nominacje na beneficja kapłańskie w miesiącach papieskich w diecezji gnieźnieńskiej1099. 

Poza tym za jego kandydaturą na urząd protektora Polski przemawiała pozycja na dworze 

Pawła III oraz Świętym Kolegium. Wszystko to sprawiło, że 4 grudnia 1544 roku Zygmunt 

zwrócił do papieża z prośbą o nominację jego wnuka na protektora Polski1100. Wydaje się, że 

nominacja na ten urząd ucieszyła Alessandro Farnese, o czym świadczą listy dziękczynne z 8 

kwietnia 1545 roku oraz 25 lutego 1546, które wystosował do samego króla1101 oraz 

pomysłodawcy jego kandydatury Marcina Kromera1102. 

Powołane nowego protektora spowodowała, że najwyżsi dostojnicy państwowi zaczęli 

zabiegać o przychylność Farnesego. W 1545 roku Piotr Ganrat prosił papieskiego wnuka, aby 

przyjął do grona swych dworzan Jana Wicińskiego, który wcześniej od wielu lat pozostawał na 

usługach protektora Antonio Pucciego1103. Nieco później Samuel Maciejowski wzorem 

wcześniejszych podkanclerzy, chciał umieścić swego człowieka na dworze protektora.  W liście 

z 15 marca 1546 roku król Zygmunt prosił Farnesego, aby przyjął do grona swych dworzan 

Wawrzyńca Warmuntowskiego1104. Dzięki znajomości z innym Polakiem należącym do 

familiantów protektora dostał się na dwór papieskiego wnuka1105. Przez niespełna roczny pobyt 

nad Tybrem Warmuntowski zawarł znajomości z wpływowymi ludźmi, w tym braćmi 

Maffei1106. Wydaje się, że podkanclerzy – idąc w ślady Piotra Tomickiego – chcąc utrzymać 

swoje wpływy na dworze kardynała protektora umieścił w jego domu swego sługę. Relacje 

między Farnesym, a Maciejowskim układały się bardzo dobrze. Papieski wnuk w latach 1548-

 
1097 AT, t. XVII, nr 540, s. 677. 
1098 Analecta Romana, s. 97. 
1099 AAV, Arm. 41, rps 24 k. 316r-318r; VMP, t. II, s. 544; zob. H.D. Wojtyska, Papiestwo…, s. 258. 
1100 VMP, t. II, s. 547-548. 
1101 Elementa, t. XXII. s. 20; MNK, Biblioteka Czartoryskich, nr 307, s. 167. 
1102 Elementa, t. XXII, s. 21. 
1103 Elementa XXII, s. 25, zob. H.D. Papiestwo…, s. 254. 
1104 Elementa, t. XXII, s. 30. 
1105 AAV, Carte Farnesiana, rkp 7, k. 58. Zob. H.D. Wojtyska, Papiestwo…, s. 323. 
1106 VMP, t. II, s. 557. 
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1550 zabiegał i wspierał dążenia do wyniesienia biskupa krakowskiego do godności 

kardynalskiej1107. Natomiast Samuel Maciejowski starał się przez Farnesego, oraz przy jego 

wsparciu, o ustanowienie stałej nuncjatury w Polsce o profilu religijnym i 

kontrreformacyjnym1108.  

Wydaje się, że protektor od początku starał się nie angażować w konflikty wewnętrzne i 

dworskie rozgrywki oraz utrzymać zdrową równowagę i dobre stosunki z możliwie wszystkimi 

frakcjami. Zarówno z przeciwnikami politycznymi Maciejowskiego, to znaczy z 

antyhabsburskim stronnictwem narodowym, które skupiało się wokół królowej Bony i prymasa 

Mikołaja Dzierzgowskiego. Podobne tarcia i próby wciągnięcia Farnesego do wewnętrznych, 

dworskich rozgrywek będą charakterystyczne dla późniejszego okresu urzędowania protektora 

Polski. Purpurat od początku jednak starał się nie angażować w konflikty między frakcjami. 

Poselstwo obediencyjne Zygmunta Augusta jako Wielkiego Księcia Litewskiego 1545/46 

6 października 1544 roku Zygmunt August otrzymał we władanie Litwę. Jako wielki książę 

litewski miał on też władzę nominacji duchownych na wyższe beneficja na terenie swego 

władztwa. Prawdopodobnie z tego powodu, a także chcąc zamanifestować w Rzymie swe 

samodzielne rządy oraz uzyskać pomoc finansową od papieża,  Zygmunt August zdecydował 

się wysłać nad Tyber poselstwo obediencyjne. Posłem wyznaczony został miecznik krakowski 

Mikołaj Myszkowski1109.  

Instrukcja poselska, wystawiona w sierpniu 1545 roku, dokładnie opisywała jak powinien 

zachować się wysłannik wielkiego księcia zgodnie z zasadami ceremoniału. Wskazywał w jaki 

sposób przywitać papieża, a także które sprawy poruszyć na prywatnej audiencji z Ojcem 

Świętym, a które omówić z protektorem1110. Osobny dokument wystawił Myszkowskiemu 

Zygmunt Stary. Według niego poseł miał skonsultować pewne kwestie z kardynałem 

Farnese1111.  

Zgodnie z dokumentem po ogłoszeniu oracji poseł miał poprosić Pawła III o prywatną 

audiencję, na której zgodnie z instrukcją przedstawiono papieżowi trudne położenie Litwy. 

Problem wielkiego księstwa polegał na tym, że było bardzo rozległym i słabo zaludnionym 

 
1107 VMP, t. II, s. 570; Elementa, t. XXII, s. 37. 
1108 Stanislai Hosii epistolae, (dalej: Hosii epitolae), t.. I, (1525–1550), ed. F. Hipler, W. Zakrzewski, Cracoviae 

1879, s. 262. Maciejowski pisze o tym w liście do Kromera z 26 czerwca 1548 roku. 
1109  M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 30. 
1110 MNK, BCz rkp 285, f. 31v-34. 
1111 MNK, BCz rkp 285, f. 71. 
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krajem, który zewsząd otoczony był wrogimi, heretyckimi państwami. Innowiercy stale jej 

zagrażali, a obrona granic wymagała znacznych nakładów sił. Państwo nie mogło liczyć na 

pomoc ze strony Korony, choć Zygmunt Stary, nigdy nie odmawiał wsparcia, lecz on sam był 

w ciągłym zagrożeniu ze strony Turcji, która zajęła już Węgry i Wołoszczyznę. Zygmunt 

August zwracał się więc do Pawła III z prośbą, aby wspomógł obronę państwa przez oddanie 

dochodów z annat, które powinny trafić do Stolicy Apostolskiej przy nominacji dwóch 

najwyższych godności w kraju 27 sierpnia 1545 roku po śmierci Piotra Gamrata, 

arcybiskupstwo gnieźnieńskie i biskupstwo krakowskie zawakowały, a także nastąpiły 

przesunięcia na wszystkich kolejnych stolicach. 

Wielki książę litewski podobnie jak jego ojciec, który wielokrotnie wnioskował u Pawła III o 

anulowanie opłat ściąganych przez Stolicę Apostolską, w ten sam sposób również 

argumentował słuszność tej prośby. Wskazywał innych władców, którzy w trudnych sytuacjach 

prosili biskupów Rzymu o pomoc materialną. Natomiast on sam nie prosił o wsparcie ze 

skarbca papieskiego, lecz jedynie o zatrzymanie wywozu pieniędzy z kraju. Poseł miał 

przypomnieć Pawłowi III, że podobnej ulgi udzielił królowi Zygmuntowi Staremu w 1537 roku 

oraz, że inne państwa zostały już zupełnie zwolnione z płacenia tej opłaty. Na koniec władca 

podkreślał, że ideą przyświecają ustanowieniu annat miała była pomoc w obronie granic 

chrześcijaństwa1112. 

Zgodnie z zaleceniami instrukcji poselskiej Myszkowski przed audiencją papieską miał spotkać 

się z kardynałem protektorem Alessandro Farnese. Dokument zobowiązywał go, aby powitał 

protektora w imieniu Zygmunta Augusta wymieniając wszystkie tytuły króla i wielkiego 

księcia litewskeigo, po czym miał wręczyć mu listy uwierzytelniające oraz przedstawić 

przyczyny poselstwa. Główny celem legacji było złożenie obediencji Pawłowi III przez 

Zygmunta Augusta jako wielkiego księcia litewskiego, a także próba uzyskania dochodów z 

annat na obronę granic państwa przeciwko niewiernym. Poseł miał prosić papieskiego wnuka, 

aby wsparł jego suplikę u papieża oraz poradził mu w jaki sposób załatwić pomyślnie tą sprawę. 

Instrukcja zalecała Myszkowskiemu, aby spróbował zadziałać na ambicję Farnesego 

informując go, że jego poprzednikowi na urzędzie protektora Polski, Antonio Pucciemu, udało 

się pozytywnie załatwić podobną prośbę. Choć jego pozycja przy papieżu była 

nieporównywalnie niższa 1113. 

 
1112 MNK, BCz rkp 285, f. 32-33. 
1113 MNK, BCz rkp 285, f. 33v-34. 
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Po audiencji u papieża Myszkowski – zgodnie z instrukcją – miał ponownie złożyć wizytę 

protektorowi. W czasie spotkania miał rozwinąć argument dotyczący ubóstwa Litwy oraz braku 

pomocy ze strony Królestwa Polskiego. Państwo Jagiellońskie było biedne samo w sobie, gdyż 

w kraju nie było zasobów złota, a dużą jego część wywożono do bogatego Rzymu. Powodowało 

to utratę wartości polskiej monety o ponad połowę. Potwierdzić to miał fakt, że na początku 

rządów króla Zygmunta Starego 1 złoty był wart 28 groszy, natomiast trzydzieści lat później, 

aż 50 groszy. Osłabienie złotego spowodowało, że opłaty z annat płacone z polskich biskupstw 

zostały znacznie podwyższone. Myszkowski miał podkreślić, że taksa obowiązująca na 

arcybiskupstwie gnieźnieńskim wzrosła z 9 do 16 tysięcy złotych. Pozytywne spełnienie tej 

prośby nie tylko miało zwiększyć obronność kraju, ale także wzmocnić powagę Stolicy 

Apostolskiej w Wielkim Księstwie Litewskim1114.  

Niestety poselstwo Myszkowskiego znane jest niemal wyłącznie z instrukcji, dlatego trudno 

ustalić przebieg uroczystości oraz ocenić udział w nim kardynała protektora Farnese. Według 

ustaleń Marian Banaszaka poseł przybył do Rzymu na początku 1546 roku1115. 

Prawdopodobnie zatrzymał się w jednej z rezydencji kardynała protektora. Mógł to być 

podobnie jak w przypadku późniejszych poselstw Palazzo di Arciprete di Basilica di San Pietro, 

lub Palazzo Cancellaria. Najprawdopodobniej, tak jak w przypadku Erazma Ciołka (w 1501 

roku składającego obediencję w imieniu Wielkiego księcia litewskiego) nie zorganizowano dla 

niego publicznego konsystorza, lecz został przyjęty po zakończeniu tajnego konsystorza.  

Misja Myszkowskiego przyniosła jedynie szczątkowy sukces. W tym czasie na konsystorzach 

referowano nominacje królewskie na arcybiskupstwo gnieźnieńskie oraz biskupstwa 

krakowskie, kujawskie, chełmskie i kamienieckie, za które łącznie annaty wyniosły 9.066 i 2/3 

dukata1116. Nie udało się uzyskać zgodnie z wolą Zygmunta Augusta całości sumy, ale 

zgodzono się na zatrzymanie 2 tysięcy dukatów, które należały się z tytułu wakującego 

biskupstwa płockiego1117. Wspomniała o tym Bona w liście do kardynała protektora Farnese z 

22 grudnia 1546 roku. Królowa wyjaśniał, że napisała wiadomość w imieniu osłabionego 

Zygmunta, który był już tak chory, że nie mógł podpisać listu. Mimo tego, że papież darował 

opłaty Zygmuntowi Augustowi, kurialiści domagali się od nowego biskupa płockiego Andrzeja 

 
1114 Ibidem, f. 34-34v. 
1115 M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 36. 
1116 AAV, Acta Consistorialia Vicecancellaria (dalej:ACV), vol. V, f. 279-280; Analecta Romana, s. 100-101. 
1117 AAV, ACV, vol. V, f. 87; 158v; Analecta Romana, s. 100-101. 
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Noskowskiego zapłaty taksy. Bona interweniował w tej sprawie u protektora oświadczając, że 

jej syn zgodnie z rozporządzeniem papieża otrzymał pieniądze od hierarchy1118. 

Sprawa darowania annat Polsce ciągnęła się od lat 30’ XVI wieku, w dalszym ciągu jednak 

była jednym z głównych antyklerykalnych postulatów polskiej szlachty. Przed sejmem 

zaplanowanym w 1546 roku  szlachta zachęcała władcę i senatorów, aby bez względu na 

stanowisko kleru w tej sprawie sprzeciwił się wywozowi pieniędzy z kraju, a dochody z annat, 

zamiast wywozić do Rzymu przeznaczyć na cele obrony1119. Podobnie jak Anglia, Francja, czy 

Węgry, które uwolniły się od płacenia papieskiej opłaty. Radykalnie postulaty stanowią dowód 

na duże niezadowolenie i wzrastający antyklerykalizm polskiej szlachty.    

Próby przekonania Polski do wzięcia udziału w soborze powszechnym - Nuncjatura 

Martinenga 

Alessandro Farnese jako wicekanclerz Kościoła oraz nepot papieża Pawła III zaangażowany 

był najważniejsze sprawy polityki Stolicy Apostolskiej. Najważniejszym zadaniem papiestwa 

stanowiło wówczas zwołanie soboru powszechnego. Jak już wspominano, w czasie tej pracy 

kardynał Farnese miał okazję zetknąć się ze sprawami polskimi. Najprawdopodobniej już w 

czasie pobytu w Gandawie w 1540 roku w czasie poselstwa do Karola V interesował się 

żądaniami polski w sprawie zwołania soboru powszechnego, które przekazał papieżowi1120. 

Dwa lata później odbierał relację nuncjusza w Polsce Ottona Truchsessa. W końcu w 1545 roku 

przy okazji podróży po Niemczech kardynał Farnese miał osobiście pojawić się w królestwie 

w celu zachęcenia Zygmunta i polskiego episkopatu do udziału w soborze trydenckim. 

Ostatecznie jednak wizyta papieskiego nepota nie doszła do skutku, ale o planach tych świadczy 

list Kromera do sekretarza kardynała protektora Bernardino Maffeiego z 26 lutego 1545 

roku1121.  

W liście z 17 kwietnia 1545 roku Zygmunt Stary pisał do papieża, że nie mógł osobiście 

przybyć na sobór, ale z chęcią wyśle posłów na koncylium1122. Sobór został zwołany 15 marca 

1545 roku, mimo zapewnień władcy, żaden przedstawiciel Polski nie pojawił się w Trydencie. 

W instrukcji poselskiej dla Myszkowskiego pominięto tą sprawę. W liście do Pawła III z 15 

kwietnia 1547, prymas Gamrat pisał, że wcześniej już usprawiedliwiał nieobecność polskich 

 
1118 VMP, t. II, s. 555. 
1119 MNK, BCz rkp 285, f. 61v. 
1120 Nunziaturberichte, t, I, cz. 5, s. 135; AAV, Carte Farnesiane, rps 6, k. 20r-23r. 
1121 H.D. Wojtyska, Papiestwo..., s. 259. 
1122 MNK, BCz rkp 285, f. 35. 
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przedstawicieli na soborze w wiadomości do protektora1123. W marcu 1547 roku przeniesiono 

obrady z Trydentu do Bolonii. Nie spodobało się to polskiemu episkopatowi. Prymas Gamrat 

20 października 1547 roku wystosował sprzeciw do tej decyzji, pisząc w tej sprawie do 

kardynała Farnese1124. Protektor starał się przekonać Polaków do słuszności tej decyzji. W tym 

celu wysłany został do królestwa nuncjusz Girolamo Marinengo1125. 

Oficjalnie decyzję o wysłaniu do Polski nuncjusza apostolskiego podjęli ojcowie soborowi, lecz 

głównym inicjatorem tej misji oraz największy wpływ na wybór opata leleńskiego Hieronima 

Martinengo miał kardynał Marcello Cervini. Był on papieskim legatem na sobór i bliskim 

współpracownikiem protektora1126. Instrukcję dla opata leneńskiego wystawiona została 15 

lipca 1548 roku1127. Autorem dokumentu był kardynał protektor Polski Alessandro Farnese, 

który sporządził również listy polecające do najważniejszych osobistości w kraju. Świadczą o 

tym odpowiedzi na polecenia skierowane do niego przez Zygmunta Augusta1128, królową Bonę, 

prymasa Dzierzgowskiego, kanclerza Maciejowskiego i biskupów: Leonarda Słonczewskiego 

i Jana Dziaduskiego1129. Farnese był również głównym odbiorcą raportów składanych przez 

nuncjusza Martinenga z Polski1130.  

Warto podkreślić, że po raz pierwszy to właśnie protektor Polski był w tak dużym stopniu 

zaangażowany w sprawę nuncjatury w Polsce. Wcześniejsi purpuraci broniących spraw polski 

znajdowali się jedynie w gronie papieskich doradcó. Wydaje się, że Pietro Isvalies mógł mieć 

wpływ na wysłanie do Polski w 1509-1510 swego sekretarza biskupa Jakuba Piso, napisał 

również listy polecające dla niego1131. Podobnie protektor Achilles de Grassis oraz 

wiceprotektor Pietro Accoltis w 1519 roku roku zasiadali w komisji, która miała za zadanie 

wybór nuncjusza nad Wisłę1132. Jednak żaden z dotychczasowych protektorów Polski nie miał 

tak wielkiego wpływu na politykę zagraniczną Stolicy Apostolskiej. Pamiętać jednak należy, 

że w czasach Pawła III Alessandro Farnese był równocześnie wicekanclerzem kościoła, który 

był uważany za najważniejszy urząd w Kościele zaraz po papieżu. 

 
1123 Uchaściana, t. II, nr 15. 
1124 VMP, t. II, s. 558. 
1125 Concilium Tridentunum. Diariorum, actorum, epistularum, tractatuum, nova collectio, (dalej: CT), ed. 

Societas Goerresiana, Friburgii 1963-1967, t.  X, s. 677. 
1126 H.D. Wotyska, op. cit., s. 55. 
1127 Relacye Nuncjuszów Apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548-1690, (dalej: Relacye), t. I, Berlin-

Poznań 1864, s. 3; L. Pastor, op. cit., t. V, s. 701, p. 2; M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 44. 
1128 AAV, Arm 41, rkp. 42, k. 260-261; Annales ecclesiastici, t. 14, s. 351-352. 
1129 AAV, Arm 41, rkp. 42, k. 258-259 i 262.  
1130 Nunziaturberichte, t. I, cz. 9, s. 379-380. zob. H.D. Wojtyska, Papiestwo…., s. 259. 
1131 Zob. rozdział II. 
1132 Zob. rozdział III. 
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Według instrukcji sporządzonej przez Farnesego zadaniem nuncjusza było złożenie 

kondolencji Zygmuntowi Augustowi z powodu śmierci ojca. Martinengo miał zachęcać 

młodego króla, aby za przykładem ojca bronił kraj przed rozprzestrzeniającą się herezją oraz 

napaścią zewnętrzną ze strony niewiernych. Namawiał monarchę do tego, aby podobnie jak 

ojciec przyjmował rady i upomnienia Stolicy Apostolskiej. Następnie miał złożyć  

sprawozdanie z przebiegu odbywającego się w Trydencie soboru powszechnego, a także 

zachęcić władcę do wysłania swych przedstawiciela na zjazd. Kolejny punkt instrukcji 

nakazywał nuncjuszowi wybadać nastroje króla i najwyższych dostojników państwowych, a w 

szczególności episkopat, na temat możliwości nawrócenia na katolicyzm Moskwy1133.  

Martinengo przybył do Polski prawdopodobnie pod koniec sierpnia 1548 roku. Niedługo po 

tym został przyjęty przez króla Zygmunta Augusta w Sandomierzu. 6 września władca udzielił 

mu odpowiedzi na przedstawione sprawy. Podziękował za złożone kondolencje i zapewniał, że 

będzie naśladował swego ojca i przodków w wierności Stolicy Apostolskiej. Następnie 

informował, że polscy posłowie na Sobór Trydencki już byli wyznaczeni, lecz z powodu 

zmiany miejsca obrad z Trydentu na Bolonię zostali wstrzymani1134. Zygmunt August 

opowiadał się za zaniechaniem sporu o miejsce obrad soboru. Jego zdaniem, najlepiej byłoby 

kontynuować go w Trydencie. Heretycy nie uznają zjazdu za ważny, gdy ten odbywał się będzie 

poza granicami Niemiec1135.  

Dzień po uzyskaniu odpowiedzi od Zygmunta Augusta Martinengo udał się do Warszawy, 

gdzie spotkał się z królową Boną, następnie w Łowiczu widział się z prymasem 

Dzierzgowskim, a później w Bodzentynie odwiedził biskupa krakowskiego Samuela 

Maciejowskiego. Niedługo później uzyskał od króla zgodę na powrót do Rzymu. Opuścił 

Kraków prawdopodobnie 23 września 1548 roku. Miesiąc później 27 października 1548 roku 

w okolicach Wenecji, w drodze do Włoch spotkał wracającego z Rzymu posła obediencyjnego 

Marcina Kromera, który po wypełnieni swej misji powracał do Polski1136. 

Poselstwo obediencyjne Marcina Kromera 1548 

W wieku 81 lat, 1 kwietnia 1548 roku zmarł Zygmunt Stary. Na wieść o śmierci króla kardynał 

protektor Farnese wysłał list kondolencyjny, na który odpowiedział mu Zygmunt August1137. 

 
1133 Relacyje, t. I, s. 1-3; MNK, BCz, Teki Naruszewicza, 66, s. 193-194.  
1134 AGAD, LL 12, f. 32-32v. 
1135 H.D. Wojtyska, Papiestwo..., s. 54-60. 
1136 ANP, t. II, s. 393. 
1137 VMP, t. II, s. 561.  
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Nowy monarcha Polski i Litwy bardzo szybko zdecydował się na wysłanie poselstwa 

obediencyjnego. Przygotowania do niego rozpoczęto już dwa miesiące po zgonie króla. Posłem 

wyznaczony został kanonik krakowski i sekretarz królewski Marcin Kromer. 14 czerwca 1548 

roku wystawiono listy uwierzytelniające oraz polecające do Pawła III1138 i kardynała protektora 

Farnese1139, a także przygotowano instrukcję1140. Listy polecające datowane na 16 czerwca 

1548 roku do kardynała protektora wystawił posłowi również kanclerz Samuel 

Maciejowski1141. 

Uroczysty wjazd do Rzymu posła królewskiego miał miejsce 25 sierpnia 1548 roku. Niestety 

papiescy ceremoniarze nie odnotowali szczegółów entraty oraz nie zanotował miejsca 

tymczasowej rezydencji posła. Wydaje się jednak, że kardynał Farnese ugościł swego 

przyjaciela w jednym ze swych pałaców. 27 sierpnia 1548 roku w Palazzo San Marco Kromer 

złożył obediencję na publicznym konsystorzu1142. Poseł samodzielnie wygłosił mowę 

obediencyjną1143, w której informował papieża i Święte Kolegium o śmierci Zygmunta Starego 

oraz wychwalał dokonania i osobę zmarłego króla. Następnie poseł deklarował w imieniu 

młodego monarcha swą wierność względem papieża i Stolicy Apostolskiej oraz zapewniał, że 

się będzie starał naśladować swego ojca. Kromer w imieniu Zygmunta Augusta apelował, aby 

sobór był kontynuowany w Trydencie, oraz żeby nie przenosić go do Piacenzy, ani żadnego 

innego miasta1144. W oficjalnej odpowiedz danej posłowi 30 sierpnia 1548 roku, papież nie 

odniósł się do sprawy przenosin soboru1145. Dwa tygodnie później 14 września 1548 roku 

kardynał protektor w listach do króla i kanclerza Maciejowskiego wyjaśniał, że Paweł III 

bardzo chciał doprowadzić sobór do końca, lecz przeszkadzali mu w tym cesarz i król Francji. 

Informował również, że polecił wysłanemu do Polski nuncjuszowi Hieronimowi Martinengo 

wyjaśnić tą sprawę. Więcej miał przedstawić po powrocie do Polski Marcin Kromer, który 

według protektora, znakomicie się wywiązał z roli posła obediencyjnego. Farnese pisał, że 

obiecano nadać Maciejowskiemu kapelusz kardynalski przy najbliższej okazji. Paweł III 

 
1138 M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 40 
1139 VMP, t. II, s. 560-561. 
1140 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 306. Autor uważa, że nie została wystawiona Kromerowi żadna instrukcja. 

Natomiast M. Banaszak twierdzi, że były takowe nawet dwie.  
1141 Elemeneta, t. XXII, s. 37-38. 
1142 AAV, Acta Consistorialia Cameraria (dalej: ACC), vol. VI, f. 147v; ACV, vol. VI, f. 91v. zob. Analecta 

Roaman, s. 103. 
1143 AGAD, LL 12, f. 13v-15; AAV, ACC, vol. 6, f. 148; Uchańsciana, t. III, s. 265-267: M. Banaszak, op. cit., 

cz. II, s. 42-43.  
1144 Tekst mowy Kromera: LL 12, k. 8v-13v; Uchańsciana, t. III, s. 263-264. 
1145 AGAD, LL 12, k. 15-16; Uchańsciana, t. III, s. 267-268. 
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obiecał również, że wystawi specjalne breve dla polskiego episkopatu, które nakazywało 

oddawać Barbarze Radziwiłłównie honory należne królowej1146. 

Po niespełna dwóch miesiącach od ceremonii złożenia obediencji, w których Kromer wypełnił 

kilka zadań zleconych przez króla był on gotowy do wyjazdu. 14 listopada 1548 roku wyruszył 

z Rzymu, ale cztery dni później w Bolonii spotkał go kurier Zygmunta Augusta z nową 

instrukcją przysłaną mu z Krakowa. Zgodnie z zaleceniami powrócił nad Tyber i przedstawił 

papieżowi kilka nowych spraw1147. Pierwsza z nich dotyczyła kwestii finansowych, a druga 

miała naturę matrymonialną. 

Pierwszą kwestią, którą Kromer miał poruszyć w czasie rozmów z papieżem, była sprawa 

świętopietrza. Paweł III darował je w 1541 roku Zygmuntowi Staremu na okres 10 lat, tak więc 

w momencie śmierci zostały jeszcze trzy lata wolności. Poseł obediencyjny miał wnioskować 

u papieża o zwolnienie z opłat do 1550 roku, a gdyby Paweł III przychylił się do tej prośby, 

poseł miał wnioskować o kolejną dekadę1148. W odpowiedzi danej posłowi 6 października 1548 

roku papież zezwolił jedynie zatrzymać dochody do 1550, choć król miał również wypłacić 

kurialistom należną im opłatę z tytułu zbierania świętopietrza, które nie było im wypłacane w 

poprzednich latach1149. 

Sprawy matrymonialne Jagiellonów 

Druga sprawa, dotyczyła dyspensy na małżeństwo dwóch sióstr Zygmunta Augusta, które 

władca zamierzał wydać w niedalekiej przeszłości. Ofertę matrymonialną złożył monarsze 

owdowiały w wieku 58 lat książę pruski Albrecht Hohenzollern, który starał się o rękę 

królewny Anny. Natomiast o trzy lata młodszą Katarzynę zabiegał bratanek księcia, Albrecht 

Młodszy Alcybiades murgrabia Brandmbrug-Kulmbach. Projekt zyskał już poparcie królowej 

Bony, a Maciejowski uważał, że wyszedł on bezpośrednio od niej1150. Obaj Hohenzollernowie 

byli jednak zbyt blisko spokrewnieni z Jagiellonkami, dlatego poseł miał wyjednać u papieża 

dla nich dyspensę od pokrewieństwa. Plany matrymonialne nie były jeszcze definitywne, lecz 

na wszelki wypadek Kromer miał dyskretnie omówić sytuację z papieżem i kardynałem 

 
1146 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 307. 
1147 M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 47-51. 
1148 Uchańsciana, t. III, s. 259-270. 
1149 T. Gromnicki, op. cit., s. 168-169. 
1150 Hosii Epotolae, t. I, s. 268. Maciejowski do Kromera 21 sierpnia 1548 roku. 
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protektorem. Polskiemu monarsze bardzo zależało na tym, aby sprawa nie została 

nagłośniona1151.  

W odpowiedz danej Kromerowi 6 października 1548 roku, Paweł III informował króla 

Zygmunta Augusta, że, choć pokrewieństwie było istotnie bardzo bliskie, to mógłby liczyć na 

dyspensę. Spełnić musiał jednak jeden warunek. Obaj książęta, którzy odłączyli się od Kościoła 

Katolickiego mieli powrócić na jego łono, a przy tym mieli publicznie odwołać swe błędy oraz 

uznać władzę Stolicy Apostolskiej. Paweł III podkreślał, że jeśli król był na to zdecydowany, 

mógł napisać do nuncjuszów apostolskich w Niemczech, aby udzielili rozgrzeszenia 

młodszemu księciu Albrechtowi. Trudniejsza była kwestia starszego księcia pruskiego, który 

załamał śluby czystości składając profesję zakonną. Papież jednak skłonny był i jego przyjąć z 

powrotem na łono do Kościoła Katolickiego1152. 

Warto wspomnieć przy tej okazji, że istniej w przeszłości projekt mariażu Fanesych z 

Jagiellonami. Po śmierci 15 czerwca 1545 roku pierwszej żony Zygmunta Augusta Elżbiety 

Habsburżanki powstał projekt małżeństwa młodego króla z papieską wnuczką Vittorią 

Farnese1153. Autorem tej propozycji był bliski przyjaciel protektora kardynał Marcello Cervini, 

który w listem z 30 lipca 1545 roku przedstawił tej projekt wracającemu z Polski nuncjuszowi 

Girolamo Rorario1154. Nie wiemy jak zareagował na ten pomysł Zygmunt August, lecz sam 

protektor Farnese początkowo liczył na ten mariaż, lecz później stracił zainteresowanie wobec 

korzystniejszej z punktu widzenia interesów rodziny oferty wydania kuzynki za księcia Urbino 

Guidobalda della Rovere. Mimo to, Farnese wciąż żywo interesował się sprawami 

matrymonialnymi Jagiellonów i poparł projekt mariażu króla z księżniczką Ferrary Anną 

d’Este1155. 

Francesco Sfondrati – wiceprotektor 1545-1550  

Wnuk papieża oraz wicekanclerz kościoła wobec natłoku obowiązków zmuszony był do 

zatrudnienia pomocnika do spraw polskich. Nie znamy dokładnej daty nominacji 

wiceprotektora, lecz wydaje się, że musiało się to wydarzyć wkrótce po objęciu urzędu przez 

 
1151 AGAD, LL 12, k 8-8v; Uchańsciana, t. III, s. 258-259. 
1152 Uchańsciana, t. III, s. 268-270. 
1153 CT, t. X, s. 138. Rorario do Cerviniego 30 VII 1545 
1154 ANP, t. II, s. XXIII. 
1155 A. Grabowski, Starożytności historyczne polskie, t. II, Kraków 1840, s. 4. 
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Alessandro Farnese. Jego wybór, bo 

decyzja ta leżała w gestii protektora, padł 

na kardynała Francesco Sfondratiego. 

Urodził się on w 26 października 1493 

roku w Cremonie. Studia prawnicze odbył 

w Pawii, gdzie też uzyskał doktorat w 

1520 roku. Następnie był wykładowcą 

obojga praw na uniwersytetach w Padwie, 

Pawii, Bolonii, Rzymie i Turynie, ciesząc 

się sławą wybitnego wykładowcy i 

profesora. Dzięki temu został dostrzeżony 

przez władców, którzy chętnie zatrudniali 

go w charakterze doradcy. Służył kolejno 

Karolowi III Dobremu (książę Saubadii), 

Francesco Franciszkowi II Sforzy, (książę 

Mediolanu) oraz cesarzowi Karolowi V. 

Za zasługi oddane Habsburgom we wspieraniu polityki włoskiej otrzymał w 1537 roku tytuł 

hrabiego Riviery di Lecco. Śmierć żony Anny Visconti, z którą miał szóstkę dzieci – w tym 

Niccolo przyszłego kardynała i papieża Grzegorza XIV – zmieniła jego życie. Wstąpił do stanu 

duchownego i został zatrudniony przez Pawła III w kurii jako referendarz obydwu sygnatur 

trybunału Roty. Dzięki wsparciu rodu Farnese rozpoczęła się jego błyskawiczna kariera w 

kościelnej hierarchii. W 1542 roku mianowany biskupem Sarno, a następnie Amfali. Paweł III 

ze względu na jego bliskie stosunki z cesarzem wysłał go jako nuncjusza na dwór Karola V. 

Sfondrati wywiązał się ze swego zadania doskonale doprowadzając do zgody między cesarzem 

i królem Francji Franciszkiem I. Dzięki niemu usunięto polityczne problemy leżące na 

przeszkodzie rozpoczęciu soboru w Trydencie. W ramach podziękowania za zasługi Paweł III 

na konsystorzu 19 grudnia 1544  roku kreował Sfondratiego kardynałem1156.  

Wybór Sfondratiego na wiceprotektora prawdopodobnie podyktowany był znajomością przez 

niego spraw cesarstwa i Niemiec, w których przebywał jako nuncjusz. Jego działalność dla 

Polski znana jest jedynie z paru wzmianek z oficjalnej korespondencji. W listach króla 

 
1156 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 276; C.G Massimo, Sfondrati, Francesco, DBI, vol. 92 (2018), 

https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-sfondrati_%28Dizionario-Biografico%29/, (dostęp: 23.04.2019).     

Rysunek 51 Kardynał wiceprotektor Sfondrati  

https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-sfondrati_%28Dizionario-Biografico%29/
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Zygmunta1157 i królowej Bony1158 do kardynała Farnesego z 21 i 22 grudnia 1546 roku dodano, 

aby w razie absencji protektora w Rzymie korespondencje przekaz wiceprotektorowi 

kardynałowi Sfondrati. W latach  1547-1548 roku wiceprotektor przebywał poza Wiecznym 

Miastem, więc raczej nie miał okazji wspierania Polskich spraw. Po przeniesieniu soboru z 

Trydentu do Bolonii Sfondrati jako przyjaciel Karola V został wysłany przez Pawła III do 

cesarza, aby przekonać go o słuszności tej decyzji. Nie udało mu się to jednak. Wyjazd 

kardynała z Rzymu wiosną 1550 roku do Cremony uznaje się za zakończenie jego działalności 

jako wiceprotektora Polski. Tego samego roku kardynał Sofndrati zmarł w swym rodzinnym 

mieście. 

Sprawy beneficjalne i kościelno-religijne 

1545-1550 

W czasie pierwszej fazy soboru trydenckiego 

w 1547 roku poruszono sprawę relatorów 

konsystorialnych oraz procesu 

informacyjnego. Według ojców soborowych 

zebranych w Trydencie pozyskiwanie 

informacji na temat kandydata do beneficjum 

powinien odbywać się ex partibus, czyli w 

miejscu jego urzędowania. Burzliwa dyskusja 

nie przyniosła rozstrzygnięcia i sprawa 

została zawieszona, aż do kolejnej sesji 

soboru1159. 

Czas od śmierci Antonio Pucciego (12 

października 1544 roku) do nominacji 

Alessandro Farnesego na protektora (4 

grudnia 1544 roku) był w sprawach konsystorialnych okresem przejściowym. W zastępstwie 

rolę relatorów polskich beneficjów odgrywało dwóch kardynałów: Marcello Cresenzio oraz 

Girolamo Recanati Capodiferro. 

 
1157 Elementa, t. XXII, s. 31,  
1158 VMP, t. II, s. 555. 
1159 H. Fokciński, Wprowadzenie czynności…, s. 18. 

Rysunek 52 Kardynał Marcello Cresenzi  
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Warto w tym miejscu wyjaśnić, że obaj purpuraci byli jedynie zastępcami protektorów, bez 

praw tytułowania się tą godnością. Należy podkreślić, że nie każdy relator konsystorialny był 

protektorem, lub wiceprotektorem, ale każdy protektor i jego zastępca pełnił rolę relatora.  

Marcello Cresenzio pochodził z szlacheckiej rzymskiej rodziny. Urodził się w 1500 roku jako 

syn Marzia i Pantasili de' Maddaloni di Capodiferro. Studiował w Bolonii, gdzie uzyskał 

doktorat obojga praw. Jako zdolny jurysta papież Klemens VII w 1529 zatrudnił go jako 

audytora Świętej Roty. Z zasługi w pracy w Paweł III 1534 roku nadał mu biskupstwo Marsi, 

a osiem lat później ten sam papież na konsystorzu 2 czerwca kreował go kardynałem z tytułem 

San Giovanni e Paolo. 11 maja 1543 roku został powołany przez Pawła III do nowo utworzonej 

delegacji kardynałów w celu omówienia kwestii soborowej. Jego pozycja umocniła się w 

ostatnich latach pontyfikatu Farnese: kiedy w 1545 roku rozpoczęły się długie negocjacje 

dyplomatyczne między przedstawicielami Karola V w Rzymie, Juanem de Vega i Diego de 

Mendoza, a Pawłem III w sprawie Soboru odegrał pierwszorzędną rolę w ich prowadzeniu, 

razem z najbliższymi współpracownikami Alessandro Farnes kardynałami N. Ardinghellim i 

F. Sfondratim. Wtedy to, podczas gdy jego wpływy w Kurii rosły, musiał bronić się przed 

oskarżeniami niektórych kardynałów. W lipcu 1547 roku Cresenzi wraz z kardynałami Farnese, 

Morone, Ardinghelli i Sforza di Santa Fiora zdecydowanie potępili postępowanie 

wiceprotektora Sfondratiego, który był zbyt skłonny do poddania się cesarzowi w sprawie 

przeniesienia soboru z Trydentu do Bolonii1160. 

W kontekście polskich spraw kardynał Marcello Cresenzi pojawia się w 1543 roku, gdy 

zastępował Antonio Pucciego jako relator konsystorialny na konsystorzu w 1 czerwca 1543 

roku. Nic nie wiadomo na temat relacji obu kardynałów, lecz niespełna miesiąc po zgonie 

protektora Pucciego po raz kolejny występował w sprawie beneficjum z nad Wisły. Na 

konsystorzu 14 listopada 1544 roku referował nominację na sufraganię krakowską Erazma 

Ciołka opata klasztoru cysterskiego w Mogilnie opróżnioną po śmierci Dominika 

 
1160 I.P. Fosi, Crescenzi Marcello, DBI, vol. 30, 1984, https://www.treccani.it/enciclopedia/marcello-

crescenzi_(Dizionario-Biografico)/, (dostęp: 22.05.2019).   

https://www.treccani.it/enciclopedia/marcello-crescenzi_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/marcello-crescenzi_(Dizionario-Biografico)/
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Małachowskiego1161. Być może na 

prośbę wówczas jeszcze nie 

będącego protektorem Farnesego, 

Cresenzi, który należał do bliskiego 

grona współpracowników 

wicekanclerza kościoła zajął się tą 

sprawą. Hipotezę ta potwierdza to w 

pewien sposób późniejsza aktywność 

konsystorialna Cresenziego, który 

obok wiceprotektora Sfondratiego 

był głównym zastępcą protektora 

Farnesego. 

Bliskie relacje z rodziną Farnese 

mogły mieć wpływ na występ 

kardynał Girolamo Capodiferro. 

Urodził się on w Rzymie 22 czerwca 1502 lub 1504 z Alfonsa de 'Recanati, neapolitańskiego 

szlachcica i rzymskiej arystokratki Bernardiny Capodiferro. Według Angelo Massarelli, po 

Rzymie krążyła plotka, że był on naturalnym synem papieża Pawła III. Jako młody chłopak 

został przyjęty na dwór kardynał Alessandro Farnese (starszego). Po objęciu tronu piotrowego 

w 1534 roku Paweł III korzystał z usług swojego protegowanego. Wykorzystywał go jako 

mediatora między państwami europejskimi, w celu ustanowienia trwałego pokoju, który 

umożliwiłby zwołanie soboru. W latach 1536-1539 był nuncjuszem w Portugalii, a dwa lata po 

powrocie do Rzymu został wysłany do Francji. Po powrocie do Włoch Girolamo Capodiferro 

został nagrodzony za swą pracę kapeluszem kardynalskim, który otrzymał z tytułem S. Giorgio 

in Velabro na konsystorzu 19 grudnia 1544 roku. Zajmował wpływową pozycję w „prywatnej 

radzie” Pawła III, w której ograniczonych spotkaniach uczestniczyli najbardziej zaufani 

purpuraci jak: Crescenzi, Sfondrati, czy Ardinghelli1162.  

Girolamo Recanti Capodiferro zaliczył jedynie jednorazowy „polski występ” na konsystorzu 8 

czerwca 1545 roku. Referował wówczas sprawę przeniesienia biskupa chełmskiego Jana 

Dziaduskiego na biskupstwo przemyskie, które zawakowało po śmierci Stanisława Tarły.  Na 

 
1161 Analecta Romana, s. 99. W tekście błędnie zamiast Dominika Małachowskiego podany został bliżej nie 

określony Ludwik Polak (Lodovici Polini).    
1162 Capodiferro, Girolamo, DBI, vol. 18, (1975), https://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-

capodiferro_%28Dizionario-Biografico%29/, (dostęp: 22.09.2019).  

Rysunek 53 Kardynał Girolamo Recanti Capodiferro. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-capodiferro_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-capodiferro_%28Dizionario-Biografico%29/
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tym samym spotkaniu przedstawił również propozycję przeniesienia na stolicę chełmską 

dotychczasowego biskupa kamienieckiego Andrzeja Zebrzydowskiego1163. Brak późniejszych 

aktywności kardynał powoduje, że jego jednorazowy występ należy traktować jako zastępstwo. 

Wyręczył on prawdopodobnie swego bliskiego współpracownika świeżo mianowanego 

protektorem Alessandro Farnesego. 

Przechodząc do działalności konsystorialnej protektora Farnese, pierwszy jego występ w 

sprawie polskiego beneficjum miał miejsce na początku 1546 roku. Od tego czasu przez pięć 

pierwszych lat protektoratu, to on był głównym relatorem konsystorialnym. Na szesnaście 

wniosków o nadanie beneficjów, aż dziesięć przedstawiał Farnese. Natomiast pozostałe pięć, 

gdyż w jednym przypadku nie zapisano purpurata, referowali kardynałowie Marcello Crescenzi 

oraz wiceprotektor Francesco Sfondrati.  

Pierwszy „polski” konsystorz nowego protektor miał miejsce 19 lutego 1546 roku. Po śmierci 

Piotra Gamrata, który kumulował dwie najwyższe godności kościelne w Polsce, nastąpiło wiele 

przesunięć: biskup płocki Samuel Maciejowski otrzymał stolicę krakowską, natomiast nowym 

prymasem został biskup włocławski Mikołaj Dzierzgowski. Opróżnione po nim beneficjum 

otrzymał biskup chełmski Andrzej Zebrzydowski, a jego miejsce zajął ordynariusz kamieniecki 

Jan Drohojowski. Jego miejsce na stolicy kamienieckiej zajął kleryk poznański Benedykt 

Izdbieński. Natomiast wakujące biskupstwo płockie po przenosinach Samuela Maciejowskiego 

na stolicę krakowską otrzymał kanonik płocki Jan Bieliński1164.  

Niespełna trzy miesiące później, 26 maja 1546 roku Farnese referował translację elekta 

kamienieckiego Benedykta Izdbieńskiego na biskupstwo poznańskie, które opróżniło się po 

śmierci Mikołaja Wolskiego1165. Był to ostatni występ protektora Farnese, aż do maja 1549 

roku, w tym czasie polskimi sprawami na zmianę zajmowali się dwaj kardynałowie Franceso 

Sfondrati oraz Marcello Cresenzi. Ten pierwszy z racji pełnienia misji legata apostolskiego do 

cesarza Karola V, od 25 lutego 1547 do czerwca 1548 roku, był nieobecny w Rzymie. 

*** 

Na konsystorzu 20 sierpnia 1546 roku kardynał wiceprotektor Sfondrati referował nominację 

Leonarda Słończewskiego, członka zakonu Bożogrobców i proboszcza kościoła św. Jadwigi na 

Stradomiu na biskupstwo kamienieckie1166. Tydzień później 27 sierpnia 1546 roku kardynał 

 
1163 AAV, ACM, vol. 18, f. 402; Analecta Romana, s. 100. 
1164 AAV, ACM, vol. 18, f. 402; Analecta Romana, s. 100-101. 
1165 AAV, ACM, vol. 18, f. 407v; Analecta Romana, s. 101. 
1166 AAV, ACM, vol. 18, f. 402; Analecta Romana, s. 101-102. 
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Crescenzio przedstawił rektora parafii w Mińsku Jana Andruszewicza na biskupstwo kijowskie 

po śmierci Franciszka ze Lwowa1167. Najprawdopodobniej ten sam kardynał przedstawił 20 

października 1546 roku na sufraganię płocką opróżnioną po śmierci Mikołaja Bolińskiego, 

kanonika płockiego i archidiakona pułtuskiego Jakuba Bielińskiego. Biskup pomocniczy miał 

otrzymywać ze stołu ordynariusza płockiego roczną pensję 200 dukatów1168. Dziewięć dni 

później, na konsystorzu 29 października 1546 roku, Sfondrati referował nominację kleryka 

płockiego Andrzeja Noskowskiego na biskupstwo płockie opróżnione po śmierci Jana 

Bielińskiego1169. Warto w tym miejscu sprostować pomyłkę J. Wodki, który na podstawie 

aktywności konsystorialnych Crescenziego uznał go za wiceprotektora Polski1170. 

Po wyjeździe Sforndratiego z Rzymu, Marcello Cresenzio przejął rolę polskiego relatora. Na 

konsystorzu 23 marca 1547 roku wspomniany purpurat referował nominację opata mogilskiego 

i wąchockiego oraz kanonika krakowskiego Andrzeja Spota na sufraganię krakowską, która 

zawakowała po śmierci Erazma Ciołka. Duchowny otrzymał pozwolenie na zachowanie 

wcześniejszych beneficjów1171. 

Szereg spraw beneficjalnych załatwił Farnese w czasie poselstwa obediencyjnego Marcina 

Kromera w 1548 roku. Władca prosił o zatwierdzenie kanonika krakowskiego Feliksa Ligęzy 

jako koadiutora na arcybiskupstwie lwowskim. Osobne listy w tej sprawie Zygmunt August 

wysłał do papieża i kardynała protektora. Kromer miał wyjaśnić, że metropolia lwowska, choć 

była bardzo zaszczytna stolicą, to przynosiła niskie przychody. Powodem tego był częste 

najazdy tatarskie oraz wołoskie. Poseł prosił więc o odciążenie Ligęzy z opłaty za wydanie bulli 

konfirmacyjnej jego nominacje1172. Suplikę rozstrzygnięto na korzyść sufragana lwowskiego.  

Poseł Mikołaj Myszkowski miał również przedstawić protektorowi sprawy zlecone mu przez 

Zygmunta Starego w osobnej instrukcji. Chodziło o dobra pozostałe po zmarłym w 1545 roku 

w Rzymie Stanisławie Rzeczycy, które zagarnął komisarz Kamery Apostolskiej1173. Polski 

władca zaprotestował przeciwko postępowaniu kurialisty i prosił kardynała protektora, aby 

zechciał odzyskać te rzeczy, gdyż rodzina zmarłego w kraju cierpiała wielką biedę. Do tego, 

poseł miał poinformować Farnesego, że wspomniany kurialista pisał również do Stanisława 

Borka, dziekana kapituły krakowskiej, z żądaniem przekazania mu dochodów z beneficjów 

 
1167 AAV, ACM, vol. 18, f. 425v-426; Analecta Romana, s. 102.  
1168 AAV, ACM, vol. 18, f. 429v; Analecta Romana, s. 102.  
1169 AAV, ACM, vol. 18, f. 429v; Analecta Romana, s. 102.  
1170 J. Wodka, Zur Geschichte…, s. 114; H.D. Wojtyska, op. cit., s. 246. 
1171 AAV, ACM, vol. 18, f. 438; Analecta Romana, s 102.  
1172 Uchańsciana, t. III, s. 259. 
1173 H. Kowalska, Rzeczyca Stanisław (z Rzeczycy), PSB, t. XXXIV, s. 12-14. 
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kościelnych zmarłego. Poseł miał poskarżyć się protektorowi, że komisarz kamery groził sądem 

królewskiemu sekretarzowi, gdyby ten nie spełnił jego żądań. Myszkowski miał więc prosić 

Farnesego, aby nie pozwolił skrzywdzić polskiego duchownego, a komisarzowi kamery 

nakazał by zaprzestał wysyłania gróźb do Stanisława Borka1174. 

Wiosną 1549 roku kardynał Farnese powrócił do wypełniania swych obowiązków 

konsystorialnych. Na spotkaniu papieża ze Świętym Kolegium 20 maja referował on prowizję 

na biskupstwo warmińskie po śmierci Jana Dantyszka. Zgodnie z wolą miejscowej kapituły 

jego następcą miał został dotychczasowy ordynariusz chełmiński Tiedemana Giese1175. 

Tydzień później, 27 maja 1549 roku, protektor przedstawił kanonika wileńskiego Waleriana 

Suskowskiego jako kandydata na biskupstwo łuckie opustoszałe po śmierci Grzegorza 

Falczewskiego1176. Niespełna dwa miesiące później ten sam kardynał referował nominację 

kantora warmińskiego Stanisława Hozjusza na biskupstwo chełmińskie opróżnione po 

przenosinach Tiedmana Gise na stolicę warmińską1177. Była to ostatnia aktywność 

konsystorialna protektora za czasu pontyfikatu jego dziadka, oraz w pierwszym pięcioleciu jego 

działalności dla Polski. 

Pełnomocnictwa dla protektora oraz potwierdzenie przywileju ordynariuszy 

Od czasu wprowadzenia przywilej ordynariuszy za Leona X, potwierdzenia go przez Klemensa 

VII oraz ponownej interpretacji za Pawła III – gwałtownie wzrosła ilość próśb o interwencję w 

związku z ustępowaniem przez Stolicę Apostolską praw alternatywy na korzyść ordynariuszy 

bądź króla. Nie mogli pogodzić się z tym polscy kortezani przebywający nad Tybrem oraz inni 

łowcy beneficjów, którzy podważali prawomocność decyzji podejmowanych przez biskupów i 

władcę. Wojtyska dowodzi, że między 1548, a 1563 rokiem niemalże nie było nominacji 

królewskich i biskupich, która nie zostałaby zakwestionowana w kurii. Oskarżano więc 

nominatów najczęściej o herezję, lub inne przestępstwa przeciwko wierze i obyczajom1178. 

W związku z tym kardynał protektor już na początku swego urzędowania na wniosek Zygmunta 

Augusta, przedstawiony przez Marcina Kromera w 1548 roku, otrzymał od Pawła III specjalne 

pełnomocnictwo w sprawach beneficjalnych i sądowych. Według niego datariusze i audytorzy 

kamery apostolskiej mieli przed podjęciem decyzji w spornych sprawach dotyczących o 

 
1174 MNK, BCz, rkp.285, f. 71. 
1175 AAV, ACM, vol. 19, f. 14v-15; Analecta Romana, s. 103. 
1176 AAV, ACM, vol. 19, f. 15; Analecta Romana, s. 103. 
1177 AAV, ACM, vol. 19, f. 16v; Analecta Romana, s. 104.  
1178 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 250. 
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beneficjów, lub konfliktach o prawo do nominacji pomiędzy ordynariuszami, a władcą – 

skonsultować sprawę z protektorem. W zakres ich kompetencji wchodziły równie kwestie 

dotyczące monitoriów sądowych dotyczących poddanych króla polskiego1179. Protektor 

zyskiwał tym samym olbrzymi wpływ na przebieg polskich spraw w Kurii. Bez jego zgody i 

wiedzy nie można było w kurii nadać żadnej godności czy prebendy, które wykraczałyby poza 

potwierdzone przywileje polskich ordynariuszy. Po za tym Farnese mógł umorzyć każde 

postępowanie zanim to zdążyło by wejść na wokandę Roty, inkwizycji, lub innego trybunału. 

Jak relacjonował Marcin Kromer w swym sprawozdaniu po powrocie do kraju, kardynał 

Farnese wykazał się niezwykłą opieką nad polskimi sprawami. Protektor z własnej inicjatywy 

pozyskiwał informację, którzy sędziowie w kurii zajmowali się sprawami Polaków, po czym 

starał się, aby wszystkie spory będące wówczas na wokandzie zakończyły się pomyślnie dla 

Zygmunta Augusta1180. Jedną ze spraw, w które zaangażowano protektora były oskarżenia o 

herezję pod adresem prymasa Macieja Dzierzgowskiego. Farnese nie dał wiary karnemu 

monitorium, podobnego do tego jakie w 1530 roku wystawiono Janowi Łaskiemu, które 

wyzywało duchownego do wyjaśnienia zarzutów w Rzymie1181. Sam oskarżony przy wsparciu 

królowej Bony prosił kardynała protektora, aby bronił go przez oskarżeniami o herezję w 

Rzymie1182. Ostatecznie Farnese nie uwierzył w oskarżenia wysuwane pod adresem prymasa i 

nie dopuści do procesu. Przekonał go do tego  list od Bony z 15 stycznia 1549 roku, w którym 

królowa wyjaśniła protektorowi polityczny kontekst oskarżeń1183. 

Protektor zadbał nawet, aby wcześniejsze, zakończone sprawy anulowano i jeszcze raz je 

rozpatrzono ku zadowoleniu władcy, jak miało to miejsce w przypadku sprawy Bartłomieja 

Gątkowskiego. Sfondrati jako inkwizytor prowadził proces archidiakona krakowskiego, który 

oskarżony został o sprzyjanie herezji i pozwany do Rzymu. Jego przyjazdu nad Tyber 

bezwzględnie zażądał Sfondrati, choć królowa Bona starała się uchronić go od 

tego1184.Ostatecznie udało się zapobiec temu dzięki interwencji kardynała Farnese.  

Oprócz tego w czasie poselstwa Marcina Kromera w 1548 roku potwierdzone zostały prawa 

polskich ordynariuszy do nadawania beneficjów kapłańskich w miesiącach im przyznanych. 

Marcin Kromer miał przypomnieć papieżowi, że polski episkopat posiadają zgodnie z bullą 

 
1179 AGAD, LL 12, k. 18v-20v.  
1180 Elementa, t. XXII, s. 37. 
1181 W. Pociecha, Arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Dzierzgowski prymas polski (ok. 1490-1559) – zarys 

biograficzny, „Nasza Przeszłość”, t. II, 1947, s. 57. 
1182 VMP, t. II, s. 565. Bona do Farnesego 15 I 1549. 
1183 W. Pociecha, Arcybiskup…, s.  58. 
1184 VMP, t. II, s. 556. List Bony do kardynała B. Maffei 31 II 1547 
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„Romanus Pontifex“ z 1 lipca 1519 roku wydaną przez Leona X, a później potwierdzonym 

przez Klemensa VII, prawo dysponowania beneficjami kapłańskimi w miesiącach parzystych. 

Prosił zatem Pawła III i kardynała protektora Farnese, aby nikt w Rzymie nie postępował 

wbrew temu prawu1185. Papież zgodnie z wolą króla zapewnił, że zostało wydanie polecenie 

datariuszowi, aby nie podejmował żadnych decyzji, które naruszałyby prawa polskiego króla, 

jak i całego episkopatu1186. W ramach tego rozporządzenia Zygmunt August domagał się u 

papieża cofnięcia nadanych bez zgody miejscowego biskupa beneficjów dla Jana Dębnickiego 

herbu Poraj oraz Hieronima Ossolińskiego. Paweł III zdecydował, że sprawa nie leżała w jego 

kompetencjach oraz bez wezwania ich do Rzymu i wysłuchania nie mógł podejmować 

decyzji1187. Kilka podobnych spraw związanych ze sporami o beneficja przedstawił Kromer w 

imieniu królowej Bony1188. 

Odwołanie banicji Aleksandra Sculteti  

Po śmierci Zygmunta Starego poplecznicy i przyjaciele Aleksandra Scultetiego ponowili swe 

starania, aby odwołać wygnanie z Polski dla duchownego z Warmii nadając mu list żelazny. 

Nuncjusz Martinengo w czasie swej misji w Polsce starał się odwołać banicję byłego kanonika 

warmińskiego, o czym Stanisław Hozjusz donosił w liście (7 września 1548 roku) do 

Dantyszkowi1189. Była to inicjatywa kardynała Farnese, który za pośrednictwem nuncjusza 

starał się oczyścić z zarzutów i przywrócić do łask swego dawnego domownika1190. 

Wstawiennictwo protektora był na tyle skuteczne, że 7 września 1548 roku Zygmunt August 

wystawił list żelazny dla byłego kanonika. Monarcha uczynił to, jak wyraźnie podkreślił, na 

prośbę kardynała Alessandro Farnese1191. Polski duchowny, mimo pozwolenia powrotu do 

kraju, a także objęcia biskupstwa warmińskiego przez sprzyjającego mu Tiedemann Gisego – 

pozostał w Rzymie. Naciskał na kapitułę warmińską o wypłacenie dochodów z jego beneficjów, 

lecz król nie chciał się zgodzić na przywrócenie mu kanonikatu. W listach datowanych na 18-

20 lipca 1549 roku Zygmunt August prosił protektora, aby uzyskał dla niego prawo nominacji 

w miesiącach papieskich na kanonikaty warmińskie. Przy okazji przypominał i ostrzegał przed 

przywracaniem kanonii warmińskiej Aleksandrowi Sculteti. Prosił również o zachowanie 

nienaruszalności prawa nominacji dla biskupów polskich w ich miesiącach oraz przywileju 

 
1185 Uchańciana, t. III, s. 259. 
1186 Uchańsciana, t. III, s. 271. 
1187 Uchańsciana, t. III, s. 271. 
1188 VMP, t. II, s. 565; Uchańsciana, t. III, s. 271-273; M. Banaszak, op. cit., t. II, s. 51-52. 
1189 Hosii Epostolae, t. I, s. 270. 
1190 AGAD, LL 13, k. 67v-68v, 83v-84v; H. Barycz, Polacy…, s. 99. 
1191 J. Sikorski, Sculteti Aleksander, PSB, nr XXXVI, s. 90.  
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miesięcy papieskich1192. Niełaski królewskiej jaka spoczęła na Scultetim nie zmieniła jego 

pisemna obrona (Instructio totius causae…), którą napisał w czasie banicji. Poseł obediencyjny 

Andrzej Czarnkowski w 1550 roku na zlecenie władcy miał ukrócić działalność byłego 

kanonika1193. 

Nominacja Polaka penitencjarzem mniejszym 

Po śmierci Rzeczycy Zygmunt Stary listem z 16 maja 1546 roku polecił Pawłowi III na urząd 

penitencjarza języków słowiańskich, a zarazem swego agenta w Rzymie doktora praw Szymona 

z Kalisza, który już od wielu lat załatwiał rożne polskie sprawy w Kurii1194. Jak zaświadcza 

Hermann w liście do Kromera z 3 października 1545 roku, kardynał protektor Farnese był 

zaangażowany w spełnienie woli króla Zygmunta1195. Okazało się jednak, że wskazany przez 

monarchę człowiek nie był dobrym wyborem. Szymon z Kalisza, jak go określił Wojtyska, był 

„starym wyjadaczem” oraz „pieniaczem”, który jako kortezan bez przerwy toczył spory z 

innymi Polakami oraz starał się pozyskać dla siebie nowe beneficja1196. O niesubordynacji 

nowego penitencjarza doniosła kardynałowi protektorowi królowa Bona listem z  27 czerwca 

1548 roku1197. Nie spodobało się to Zygmuntowi Augustowi, który tuż po przejęciu władzy w 

kraju zdecydował się usunąć z urzędu krnąbrnego penitencjarza. Władca napisał w tej sprawie 

do Pawła III prośbę o odsunięcie Szymona. Natomiast przez przebywającego w Polsce 

nuncjusza Martinenga 6 października 1548 roku zapewniał, że wkrótce znajdzie 

odpowiedniego kandydata na ten urząd1198. Po niespełna roku poszukiwań Zygmunt August 

wskazał Wojciecha Siemikowskiego, który 12 sierpnia 1549 roku został nominowany 

penitencjarzem mniejszym języków słowiańskich przy bazylice św. Piotra, a zarazem polskim 

prokuratorem w Kurii. Kardynał Farnese na prośbę polskiego władcy zabiegał u papież o 

spełnienie woli władcy. 

Podsumowanie pierwszego okresu działalności protektora Alessandro Farnese jako 

protektora oraz wiceprotektora Pietro Sfondrati  

W pierwszych pięciu latach swego protektoratu Alessandro Farnese był bardzo aktywny i 

zaangażowany w Polskie sprawy. Jako wicekanclerz kościoła i ulubieniec Pawła III miał on 

 
1192 Ibidem, s. 90. 
1193 M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 54. 
1194 VMP, t. II, s. 554-555. 
1195 MNK, BCzart, rkp. 1620, s. 13. 
1196 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 422. 
1197 VMP, t. II, s. 560.  
1198 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 422. 
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bardzo duży wpływ na politykę Stolicy Apostolskiej. Wykorzystując swą pozycję starał się 

wychodzić naprzeciw wszystkim polskim postulatom. Między innymi udało mu się uzyskać 

części pieniędzy z annat. Nie widział on przeszkód w mariażu Zygmunta Augusta z Barbarą 

Radziwiłłówną, a nawet sam zaproponował polskiemu władcy małżeństwo ze swą siostrą 

Vittorią Farnese. Przede wszystkim jednak zaangażowanie kardynała w polskie sprawy 

objawiało się w jego zabiegach o utworzenie stałej nuncjatury w nad Wisłą. Farnese miał udział 

w wyborze nuncjusza Martinenga, ułożył dla niego instrukcję, a także był głównym odbiorcą 

raportów z Polski. W pierwszych pięciu latach swego protektoratu Farnese spełniał również 

role reprezentacyjne przyjmując w tym czasie dwóch posłów obediencyjnych polskiego 

władcy. Z pewnością przyjął ich z całą gościnnością oraz opiekował się w czasie ich misji w 

Rzymie. Od początku protektor starał się nie angażować w konflikty między dworskimi 

frakcjami na polskim dworze. Był on ponad wszystkim próbom wciągnięcia go do 

wewnętrznych rozgrywek. W sprawach konsystorialnych to Farnese najczęściej brał na siebie 

rolę relatora, choć w wspierali go w tym wiceprotektor Francesco Sfondrati oraz Marcello 

Cresenzi. Warto podkreślić, że protektor Farnese oraz jego wyżej wspomniani zastępcy 

uzyskali od papieża specjalne pełnomocnictwa w sprawach beneficjalnych oraz procesach 

Polaków toczących się w trybunale Roty. 

Trudno ocenić działalność kardynała Francesco Sfondratiego jako wiceprotektora wobec braku 

większej ilości źródeł. Archiwa konsystorialne potwierdzaj, że razem z kardynałem Marcello 

Cresenzim pełnił rolę zastępcy Farnezego w czasie jego absencji w Rzymie. Nie odmawiał on 

również załatwienia drobnych spraw beneficjalnych, o które prosili go biskupi z nad Wisły, a 

także rozstrzygał polskie procesy przed trybunałem Roty. Wydaje się, że w przeciwieństwie do 

kardynał Farnesego, który był prawdziwie zaangażowany w wypełnianie polskich spraw, dla 

wiceprotektora były one tylko i wyłącznie obowiązkiem. Nic nie wskazuje na to, aby dobro 

królestwa leżało Sfondratiemu na sercu bądź, żeby nawiązał głębsze relacje z którymś z 

Polaków. 
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Rozdział II, Alessandro Farnese i Bernardino Maffei (1550-1553) 

Drugi rozdział obejmuje, krótki, trzyletni okres obrony polskich spraw przez protektora Farnese 

i wiceprotektora Maffei. Po śmierci Pawła III pozycja jego wnuka na papieskim dworze 

diametralnie się zmieniła. Protektor bardzo szybko popadł w konflikt z nowym biskupem 

Rzymu i musiał opuścić Wieczne Miasto. Zastępcą nominował swego zaufanego 

współpracownika i kardynała Bernardino Maffeiego, który stał się głównym obrońcom spraw 

polskich. Wśród poruszanych wówczas kwestii było ponowne otwarcia soboru w Trydencie, a 

także wzbudzająca wiele emocji w Polsce koronacja Barbary Radziwiłłówny. W tym czasie 

nad Wisłą powstawały pierwsze projekty zwołania soboru narodowego, które były z wielką 

obawą przyjmowane w Rzymie. Świadomy zagrożenia wiceprotektor Maffei starał się zapobiec 

dążeniom ku soborowi narodowemu poprzez wysłanie nuncjusza do Polski. Wobec absencji 

kardynała Farnese zadbał on również o godne przyjęcie nad Tybrem posła obediencyjnego 

Andrzeja Czarnkowskiego. Omówiono również storpedowanie przez Maffeiego antypolskiej 

intrygi przygotowanej przez cesarza i księcia moskiewskiego. W części beneficjalnej oprócz 

analizy działalności konsystorialnej protektorów przedstawiono kwestię pełnomocnictw oraz 

ich udział w sporach o niższe beneficja.  

*** 

Zanim rozpoczęło się konklawe po śmierci Pawła III protektor osobiście zawiadomił Zygmunta 

Augusta o zgonie swego dziadka1199. W czasie długich, dziesięciotygodniowych wyborów 

nowego papieża protektor Polski był głową stronnictwa „farnezyjskiego”, które zrzeszało 

purpuratów wyniesionych przez ostatniego papieża. Frakcja ta rywalizowała z partią 

procesarską oraz profrancuską. Wśród papabile wymieniani byli kandydaci cesarza: Álvarez 

de Toledo, Carpi, Morone, a nawet wiceprotektor Polski Francesco Sfondrati. Francuzi 

natomiast popierali Lorraine, Ridolfiego, Salviatiego, de Cupis i d’Este, a w dalszej Cerviniego 

i del Monte. W pierwszej fazie konklawe głównymi kandydatami do tiary byli kardynał 

Reginalda Pole, Alvarez de Toledo oraz Salviati., mimo to propozycje te kolejno upadały. 

Impas trwał, aż do 6 lutego 1550 roku, gdy kardynał Sforza zaproponował kandydata 

kompromisowego w osobie Giovanniego Ciocchi del Monte. Następnego dnia został on obrany 

nowym następcą św. Piotra. Elekt przyjął imię Juliusza III. Nowy papież, listami z 17 lutego 

1550 roku, poinformował o swym wyniesieniu króla polski1200. 

 
1199 AAV, Lettere dei Principi, 14 A, k. 434v-435. 
1200 M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 54.  
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Sprawa małżeństwo Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną   

Listem z 20 marca 1550 roku królowa Bona gratulowała Juliuszowi III objęcia tronu 

piotrowego, a także informowała, że wysłała do Rzymu swego zaufanego posła Franciszka 

Lismanina. Wysłannik królowej osobiście miał omówić z papieżem pewne sprawy1201. Według 

ustaleń Wojtyski była to drażliwa kwestia małżeństwa Zygmunta Augusta z Barbarą 

Radziwiłłówną oraz planowany wyjazd królowej z Polski do Włoch. Król dowiedział się o 

rzymskiej misji Lismanina jesienią 1550 roku. W obawie, że poseł królowej w negatywnym 

świetle przedstawi papieżowi sprawę jego małżeństwa, monarcha zareagował natychmiastowo. 

Już 2 października 1550 roku wysłał list w tej sprawie do przebywającego w Wiedniu 

Stanisława Hozjusza, który miał storpedować plan Bony u cesarza Karola V1202. Przez swego 

sekretarza i agenta w Rzymie, Ludwika Montiego poinformował o tym również kardynała 

Farnese, którego poprosił o niezwłoczne działalnie. Polski władca wysłał do Rzymu również 

specjalnego posła, dawnego dworzanina protektora Wawrzyńca Warmuntowskiego, który miał 

przedstawić papieżowi jego punkt widzenia na sprawę małżeństwa z Barbarą Radziwiłłówną 

oraz parę innych kwestii.  

W ramach planów matrymonialnych Zygmunta Augusta poseł miał załatwić możliwie szybką 

kreację Samuela Maciejowskiego na kardynała. Wywyższenie biskupa krakowskiego miało dać 

mu przewagę nad prymasem Dzierzgowskim, który należał do przeciwników mariażu 

Jagiellonów z Radziwiłłami, a także być alternatywą gdyby arcybiskup gnieźnieński odmówił 

koronacji królowej1203. Według zaleceń władcy Farnese miał uzyskać nakaz Stolicy 

Apostolskiej dla całego polskiego kleru, aby poparli małżeństwo władcy z Barbarą 

Radziwiłłówną1204. Część episkopatu z prymasem Dzierzgowskim była przeciwna temu 

mariażowi. Król usiłował także uzyskać zgodę papieża, aby uniemożliwić wyjazd królowej 

Bony do Włoch1205. 

W zamian za to Zygmunt obiecywał pomoc w odzyskaniu „ogromnej straty jaki odniósł dom 

Farnese”. Chodziło o śmierć ojca kardynała Alessandro, księcia Parmy Pier Luigiego Farnese, 

który został zamordowany w 1547 roku przez swych poddanych za podpuszczeniem cesarza 

Karola V.. Natomiast  jego dwaj synowie, bracia protektora, Ottavio i Orazio zostali wypędzeni 

z księstwa. Parma został zajęta przez cesarza i oddana bezpośrednio papieżowi. Wkrótce jednak 

 
1201 VMP, t. II, s. 568. 
1202 Hosii Epistolae, t. I, s. 351-353. 
1203 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 324. 
1204 Elementa, t. XXII, s. 45. Zob. H.D. Wojtyska, op. cit., s. 261; 317-321. 
1205 Hosii Epistolae, t. I, s. 351. Zygmunt August do Hozjusza 2 X 1549 
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Zygmunt August zrezygnował z angażowania się w spory z Habsburgami. Rzymski agent 

polskiego władcy Lodovico Monti, 6 grudnia 1549 roku radził protektorowi, aby jego rodzina 

broniła swych praw we Włoszech własnymi siłami1206. Ostatecznie prywatny układ między 

królem a protektorem nie doszedł do skutku. 

Mimo to, Farnese uprosił w marcu 1549 roku u papieża przywilej przysługujący pełnoprawnym 

władcom dla nieukoronowanej Barbary Radziwiłłówny, aby mogła w czasie liturgii całować 

patenę i ewangeliarz1207. Miał być to przyczynek do pełnego uznania małżeństwa Zygmunta z 

Radziwiłłówną, lecz przeszkodziła temu śmierć Pawła III 10 listopada 1549 roku.  

Wznowienie soboru trydenckiego i konflikt Juliusza III z rodziną Farnese 

Osobnym listem Warmuntowski informował Juliusza III o rozprzestrzeniającej się w Polsce 

herezji. Zygmunt August domagał się więc, aby przysłano do Polski nuncjusza, a także 

apelował o wznowienie soboru w Trydencie1208. Wszystkie postulaty królewskiego posła 

zostały spełnione pomyślnie, gdyż 1 maja 1551 roku reaktywowano sobór w trydencie. 

Niedługo po tym został on zbojkotowany przez króla Francji Henryka II. Doprowadziło to do 

sporu pomiędzy Walezjuszami, a Habsburgami. Do konfliktu przyczyniło się również żądanie 

Francji, ponownego zwrócenia lenna papieskiego, w postaci Księstwa Parmy, które należało 

od czasu Pawła III do rodziny Farnese. Brat kardynała protektora książę Ottavio Farnese 

pozostał chorążym, generałem Kościoła oraz wasalem Stolicy Apostolskiej. Ostatecznie Juliusz 

III, pod wpływem Karola V, na tajnym konsystorzu 22 maja 1551 roku ogłosił, że książę 

Farnese utracił swe lenno oraz usiłowano go usunąć siłą1209. Książe Ottavio zwrócił się o pomoc 

do Henryka II. W rezultacie protektor i cała jego rodzina opowiedziała się za Francją i opuściła 

Rzym. Kardynał Alessandro niemal do końca pontyfikatu Juliusza III przebywał poza miastem 

i nie miał wpływu na bieg spraw kurialnych. 

Należy podkreślić, że za czasów papieża del Monte nastąpiła degradacja urzędu wicekanclerza 

kościoła, który dotychczas uważany był za drugą osobę po papieżu, na rzecz kardynała 

sekretarza stanu1210. Nie bez znaczenie był w tym kontekście konflikt Juliusza III z 

dotychczasowym wicekanclerzem Alessandro Farnese. Kardynał ten utrzymał swój urząd, lecz 

 
1206 Elementa, t. XXII, s. 46-47. 
1207 Annales Ecclesiastici, t. XIV, s. 379. Paweł III do Zygmunta Augusta 11 marca 1549 roku. 
1208 VMP, t. II, 570. 
1209 L. Pastor, op. cit., t. 13, s. 93-98. 
1210 N. Del Re, La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 

1984. Nie ma zgody wśród badaczy, co do tego kto był pierwszym kardynałem sekretarzem stanu i czy można o 

takich mówić w XVI wieku.  
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papież kierownictwo najważniejszych sprawy Stolicy Apostolskiej przekazał w inne ręce1211. 

Początkowo swemu nepotowi Innocenzo Ciocchi del Monte, a po wyjściu na jaw jego 

niekompetencji, powołał pierwszego w historii sekretarza stanu Stolicy Aposotolskiej w osobie 

Girolamo Dandiniego, który był jego prawą ręką w latach 1552-1555. Od pontyfikatu Juliusza 

III sekretariat stanu kierowany był przez kardynała nepota, który pełnić będzie funkcję 

nieformalnego „premiera” i najbliższego współpracownika papieża w sprawach politycznych. 

Natomiast kierujący kancelarią apostolską wicekanclerz stopniowo tracił  kompetencji oraz 

znaczenie. Alessandro Farnese wobec konfliktu z papieżem oraz przymusową absencją w 

Rzymie, zmuszony był wyznaczyć nowego wiceprotektora. Urząd ten otrzymał były sekretarz 

i zaufany Farnesego, kardynał Bernardino Maffei. 

Działalność wiceprotektora Bernardino Maffei 1550-1553 

Maffei urodził się 28 stycznia 1514 roku w Rzymie. Studia prawnicze odbył na Sapienzie i 

kontynuował w Padwie. Zdolności i humanistyczne zamiłowania zwróciły uwagę kardynała 

Alessandro Farnese seniora, który przyjął go na swój dwór. Po wyborze na papieża Pawła III 

rozpoczęła się błyskawiczna kariera młodego duchownego. W wieku dwudziestu lat otrzymał 

godność kanonika bazyliki św. Piotra oraz został wraz z Marcello Cervinim zatrudniony jako 

sekretarz papieski oraz wychowawcą młodego kardynała Alessandro Farnesego juniora1212. Od 

tego czasu Bernardino Maffei stał się bliskim współpracownikiem papieskiego wnuka, przez 

co wszedł on w krąg wielkiej polityki papieskiej. Jako kierownik kancelarii kardynała nabył 

zdolności dyplomatycznych. Z czasem redagował całą korespondencję Farnesego, gdy ten był 

nuncjuszem w Niemczech1213. Wraz z tym przyszły kolejne awanse w hierarchii kościelnej, 

począwszy od biskupstwa Massy Maritimy w 1547 roku, aż po arcybiskupstwo Chieti1214. 

Bernardino Maffei zasłużył się również jako wytrawny miłośnik starożytności, bibliofil oraz 

organizator życia naukowego. Pod patronatem Farnesego wraz z kardynałem Cervinim 

zorganizowali koło humanistów zaangażowanych religijnie, którzy oddawali się studiom na 

zabytkami starożytności oraz biblii i ojców Kościoła zgromadzonych w Bibliotece 

Watykańskiej.  

 
1211 A. Foa, Dandini, Girolamo, DBI, vol. 32, (1986), https://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-dandini_res-

ccd9762a-87eb-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Dizionario-Biografico%29/, (dostęp: 20.09.2020). Autorka 

uważa, że del Monte zastąpił Farnesego jako sekretarz stanu. a dopiero później Girolamo Dandino został 

prawdziwym szefem sekretariatu stanu.   
1212 L. Pastor, op. cit., t. V, s. 727-728. 
1213 Ibidem, t. V, s. 581-585. 
1214 HC, t. III, s. 155, 237, 311. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-dandini_res-ccd9762a-87eb-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-dandini_res-ccd9762a-87eb-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Dizionario-Biografico%29/


316 
 

Zainteresowania humanistyczne i 

naukowe sprawiły, że dwór 

Farnesego przyciągał ludzi o 

podobnych zainteresowaniach. 

Podczas poselstwa w Rzymie w 1544 

roku trafił tam Marcin Kromer. 

Dzięki pośrednictwu kardynała 

kanonik warmiński poznał  się z 

Bernardino Maffeim, z którym 

szybko znalazł wspólny język i 

zawiązał więzy przyjaźni. Od tego 

czas stał się on rzecznikiem polskich 

spraw w Kurii. Zarówno Kromer jak i 

Maffei mieli wydatny udział w 

nominacji Alessandro Farnese na 

urząd protektora Polski. W liście z 26 

lutego 1545 roku Kromer pisał do 

Maffeiego, że zyskiwał nad Wisłą wielu „przyjaciół”1215. Po objęciu przez Farnesego urzędu 

protektora Polski jego sekretarz był pierwszą osobą, do której zwracali się Polacy chcący 

uzyskać protekcję papieskiego wnuka. Szczególnie pragnął wsparcia Maffeiego biskup 

włocławski Andrzej Zebrzydowski, który lubił podkreślać, że był on szczególnym przyjacielem 

purpurata1216. Korespondencję z nim prowadził również biskup krakowski Samuel 

Maciejowski1217. Działalność sekretarza Farnesego zauważona została przez króla Zygmunta 

Starego, który lubił pozyskiwać w Kurii zaufanych i życzliwych ludzi. Władca w liście z 16 

maja 1546 roku do Pawła III, prosił papieża, aby ustanowił go adwokatem konsystorialnym 

Królestwa Polskiego, gdyż cenił jego wiedzę, uczciwość oraz dobre relacje z Polakami. 

Monarcha dodał, że po nominacji protektorem Alessandro Farnesego, dla  do pełnego 

zabezpieczenia swych spraw w kurii brakuje mu jeszcze tylko adwokata konsystorialnego1218. 

 
1215 Elementa, t. XXII, s. 23. 
1216 MNK, BCzart, rkp. 1620, s. 13; VMP, s. 556-557; W. Wisłocki, Andrzeja na Więcborku Zebrzydowskiego 

Biskupa włocławskiego i krakowskiego korespondencyja z lat 1546-1553 z przydaniem Synodów r. 1547 i 1551, 

jako też innych dokumentów współczesnych, „Acta Historica Res Gestas Poloniae Illustranta”, t. I, [dalej: 

Zebrzydowskiego Korespondencya], Kraków 1878, s. 436. 
1217MNK, BCzart, rkp. 1620, s. 19; Hosii Epistolae, t. I, s. 397.  
1218 VMP, t. II, s. 555. Zob. H.D Wojtyska, op. cit., s. 297. 

Rysunek 54 Herb kardynała wiceprotektora Bernardino Maffeiego 
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Berardino Maffei ze względu na zbyt dużą ilość obowiązków nie mógł przyjąć tej funkcji, ale 

polecił królowi na to stanowisko swego brata kanonika bazyliki laterańskiej Achillesa Maffei. 

Zygmunt dał się przekonać do tego projektu i nadał mu ten urząd1219. Warto dodać, że niedługo 

po nominacj Achilles Maffei zaproponował królowej Bonie swe usługi jako jej agent w kurii 

rzymskiej1220. Nie był to koniec kontaktów polskiej dyplomacji z rzymską rodziną, bowiem 

dwa lata później Bernardino polecił Zygmuntowi Augustowi usługi swego drugiego brata  

Marc’Antonio Maffeiego jako adwokata konsystorialnego. Prawdopodobnie wiązało się to z 

rezygnacją Achillesa z tej funkcji, więc władca zgodził się zatrudnić także drugiego brata1221. 

Jego następcom został bliżej nieznany Marc’ Antonio Burghesio1222. Po 1555 roku polscy 

władcy nie starali się pozyskać kolejnych adwokatów królestwa polskiego i powrócono do 

współpracy z prokuratorami królestwa polskiego. Od 1553 roku urząd ten pełnić będzie Jerzy 

z Tyczyna1223. 

Warto w tym miejscu wyjaśnić na czym polegał urząd adwokata konsystorialnego (advocatus 

regni Poloniae). Jak dowodzi H.D Wojtyska, był on ściśle związany z polskim protektoratem. 

Mianowanie adwokatów leżało w gestii papieża, a król mógł prosić, aby wszystkie polskie 

sprawy trafiały do jednego kurialisty, który otrzymywał miano adwokata królestwa. W zasadzie 

urząd ten polegał na rezerwacji wszystkich polskich spraw przez jednego kurialistę. W zakresie 

ich kompetencji leżało jedynie prawne opiniowania przedstawianych im spraw. Działalność 

adwokatów konsystorialnych ograniczała się do roli doradców protektorów, którzy 

potrzebowali ich pomocy w załatwieniu skomplikowanych kwestii prawych1224. Jedyną 

oficjalną funkcją tegoż urzędu było prawo wnoszenia na konsystorzach prośby o udzielenie 

paliusza arcybiskupom. Z swe usługi adwokaci byli odpowiednio wynagradzani przez króla1225. 

Z badań Wojtyski wynika, że urząd ten był jedynie przejściowym zjawiskiem i nigdy nie miał 

określonego statutu prawnego. Z racji podobieństwa wnioskować można, że adwokaci 

królestwa polskiego niczym nie różnili się od prokuratorów kurialnych.  

Wracając do wiceprotektora Bernardino Maffeiego, jego znaczenie wzrosło, gdy na 

konsystorzu 8 kwietnia 1549 roku został wyniesiony przez Pawła III do godności kardynalskiej 

 
1219 VMP, t. II, s. 555. 
1220 VMP, t. II, s. 557. 
1221 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 297. 
1222 Na konsystorzu 6 lutego 1555 roku Marco Antonio Burghesio wnioskował o paliusz dla arcybiskupa 

lwowskiego Feliksa Ligęzy. Zob. Analecta Romana, s. 105. 
1223 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 299-300. 
1224 A.A. Strand, Breslaus Kardinalprotektor an der römischen Kurie, vornehmlich im 16. Jahrhundert', „Archiv 

für Schlesische Kirchengeschichte”, 29, (1971), s. 92; zob. H.D. Wojtyska, op. cit., s. 297-300. 
1225 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 299. 
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z tytułem San Ciriaco alle Terme Diocleziane. Zupełnie przeciwnie niż protektor Farnese, 

Maffei, cieszył się względami papieża Juliusza III, dzięki wsparciu jaki okazał mu w czasie 

konklawe. Ojciec święty faworyzował go bardziej niż innych członków Świętego Kolegium. 

Po rezygnacji kardynał Sfondratiego z pełnienia urzędu wiceprotektora, kandydatura Maffeiego 

była naturalnym posunięciem Farnesego. Zygmunt August z radością zaakceptował tą decyzję, 

listem z 10 lipca 1550 roku dziękował Maffeiemu za przyjęcie tego urzędu oraz życzliwość 

jaką okazywał Polakom1226. 

Poselstwo obediencyjne Andrzeja Czarnkowskiego 1550 

Decyzję o wysłaniu poselstwa obediencyjnego do nowego papieża Zygmunt August podjął w 

kwietniu 1550. Wcześniej gratulację Juliuszowi III składał poseł Warmuntowski, który w liście 

do Hozjusza donosił, że papież pragnął szybkiego przybycia posła z obediencją. Biskup Rzymu 

uzależniał od tego obiecaną królowi kreację kardynalską dla Samuela Maciejowskiego oraz 

przywileje legata na Polskę i Niemcy1227. Posłem obediencyjnym wybrany został dobrze znany 

w Rzymie kanonik krakowski i sekretarz królewski Andrzej Czarnkowski, który w latach 1537-

1541 rezydował nad Tybrem jako polski agent1228. Król Zygmunt August wystawił listy 

posłowi obediencyjnemu instrukcję oraz listy polecające do wicprotektorowi Maffei z datą 10 

lipca 1550 roku1229. 

Instrukcja standardowo polecał posłowi złożyć obediencję zgodnie ze zwyczajem, dziękować 

za życzliwość Stolicy Apostolskiej i zapewnić o wierności króla i całego królestwa. 

Czarnkowski miał prosić papieża o nadanie kapelusza kardynalskiego Maciejowskiemu oraz 

apelował o jak najszybsze zwołanie soboru powszechnego1230. Mniej więcej w tym samym 

czasie, w kwietniu 1550 roku Bernardino Maffei, który zajmował się na zlecenie Juliusza III 

kwestią soboru powszechnego w Trydencie1231, pisał do kanclerza Samuela Maciejowskiego, o 

wznowieniu concilium oraz prosił o wysłanie przedstawicieli z Polski1232. W osobnych 

wiadomościach do papieża1233 i kardynała Farnese1234 z 16 września 1550 roku Zygmunt 

 
1226 AGAD, LL 13, k. 89. 
1227 Hosii Epistolae, t. I, s. 394-395. 
1228 J. Nowacki, Andrzej Czarnkowski, PSB, t. IV, Kraków 1938, s. 216-217. 
1229 AGAD, LL 13, k. 89. 
1230 AGAD, LL 12, k. 301-304v; Uchanściana, t. III, s. 275-276. Instrukcja posiadała też dodatek: LL 12, k. 

304v-305. 
1231 L. Pastor, VI, s. 60; H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, bd. III, Bologneser Tagung (1547/48). 

Zweite  Trienter Tagungsperiode  (1551/52), Herder- Freiburg 1970, s. 229. 
1232Hosii Episolae, t. I, s. 397. Maciejowski do Hozjusza 25 VIII 1550; MNK, BCzart, rkp. 1620. s. 19. List 

Maffeiego z 3 maja 1550 przesłał przez Ludwika Hermana.  
1233 AGAD, LL 13, k. 95v-96v  
1234 AGAD, LL 13, k. 87v-88. 
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August prosił o rozwiązanie kilku kwestii personalnych, dotyczących przebywających w 

Rzymie osób.  

Uroczysty wjazd do Rzymu Andrzeja Czarnkowskiego miał miejsce10 listopada 1550 roku. 

Niestety papieski ceremoniarz nie odnotował składu delegacji powitalnej królewskiego posła, 

lecz wspomniał, że po przekroczeniu murów udał się on do pałacu San Giorgio, zwanego 

również Cancellaria. Zarząd nad tą rezydencją, która był tradycyjną siedzibą wicekanclerza 

kościoła sprawował protektor Farnese. Mimo, że osobiście nie było go w Rzymie, to z 

pewnością dzięki jego gościnności poseł obediencyjny mógł zamieszkać w jednym z 

najpiękniejszych rzymskich pałaców tego czasu1235. Konsystorz publiczny odbył się 19 

listopada 1550 roku w sali królewskiej Pałacu Apostolskiego na Watykanie. W czasie 

uroczystości Czarnkowski osobiści wygłosił orację obediencyjną, w której w imieniu 

Zygmunta Augusta ślubował wierność i oddanie papieżowi oraz apelował o wznowienie 

soboru. Juliusz III następnego dnia zaprosił posła na obiad w towarzystwie wiceprotektora 

Maffei oraz przyjaciela Polski kardynała Marcello Crescenziego. Protektor Farnese zajęty 

rodzinnym sprawami był wówczas nieobecny w Rzymie1236.    

 
1235 M. Banaszak, op. cit., t. II, s. 59; H.D. Wojtyska, op. cit., s.326-335. 
1236 S. Andretta, Farnese, Alessandro, DBI, vol. 45, (1995), https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-

farnese_%28Dizionario-Biografico%29/, (dostęp: 22.02.2020). 

Rysunek 55 Palazzo Cancellaria na grafice G. Vasiego  

https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-farnese_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-farnese_%28Dizionario-Biografico%29/
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W czasie spotkania, o którym Juliusz III listem z 20 grudnia 1550 roku relacjonował 

Zygmuntowi Augustowi, Czarnkowski przedstawi papieżowi wszystkie sprawy, jakie zlecił mu 

władca. Zdezaktualizowała się kwestia kapelusza kardynalskiego dla Maciejowskiego, gdyż w 

ten zmarł 26 października 1550 roku. Natomiast Juliusz III pomyślnie odpowiedział na zachęty 

króla dotyczące wznowienia soboru trydenckiego. Już miesiąc wcześniej 14 listopada 1550 

roku wystawił bullę konwokacyjną zgromadzenie1237. Poruszono również sprawę polskich 

awanturników Dębnickiego i Scultetiego, którzy toczyli procesy z nominatami królewskimi1238. 

Koronacja Barbary Radziwiłłówny  

Prawdopodobnie w czasie tej samej wizyty u papieża, Czarnkowski poruszył sprawę koronacji 

Barbary Radziwiłłówny. Władca spodziewał się, że prymas Dzierzgowski, jako jedyny 

uprawniony do tego aktu człowiek, odmówi1239. Dlatego za pośrednictwem posła prosił 

papieża, aby wystosował nakaz koronacji dla arcybiskupa gnieźnieńskiego, lub dał 

pełnomocnictwo innemu biskupowi. Juliusz III zgodził się na propozycję króla, czego efektem 

były dwa breve papieskie. W pierwszym, biskup Rzymu mocą zwierzchnika Kościoła 

nakazywał Dzierzgowskiemu dokonać koronacji. W przypadku gdyby jednak prymas odmówił, 

to kolejny dokument przekazywał pozwolenie na ukoronowanie królowej przez dowolnego 

polskiego ordynariusza wskazanego przez władcę. Ostatecznie okazało się, że dokumenty nie 

były potrzebne, gdyż zanim dotarły do polski, 7 grudnia 1550 roku Dzierzgowski ukoronował 

Barbarę na królową1240. Na tym w zasadzie zakończyła się misja Czarnkowskiego w Rzymie, 

który opuścił miasto niedługo po 20 grudnia 1550 roku. Tego dnia Juliusz III napisał list do 

Zygmunta Augusta, w którym dziękował mu za przesłanie poselstwa oraz pochwalił 

Czarnkowskiego1241. 

Projekty soboru narodowego oraz intryga Iwana Groźnego 1552-1553 

Po ponownym otwarciu koncylium w Trydencie w maju 1551 roku ojcowie soborowi ponownie 

podjęli prace nad reformą Kościoła. Mimo owocnych obrad w kwietniu 1552 roku sobór został 

ponownie zawieszony. Powodem tego był wybuch wojny pomiędzy cesarzem Karolem, a 

książętami protestanckimi (wojna szmalkaldzka). 

 
1237 VMP, t. II, s. 572. List z 20 grudnia 1550 Juliusza III do Zygmunta Augusta. 
1238 AGAD, 14, k. 32-32v; Biblioteca Apostolica Vaticana, [dalej: BAV], Vaticanus Latinus 7160, k. 264. 
1239 J. Gołębiowski, op. cit., s. 227, 239-240; H.D. Wojtyska, op. cit., s.  
1240 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 332. 
1241 VMP, t. II, s. 571-572. 
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W tym czasie w Polsce wzrastało zainteresowanie soborem powszechnym, zarówno wśród 

katolików jak i protestantów. Na sejmie piotrkowskim w 1552 roku wywiązała się dyskusja na 

temat niedoskonałości Kościoła rzymskiego oraz wybuch spór szlachty z episkopatem o 

jurysdykcję nad heretykami. Posłowie domagali się odebrania tego prawa biskupom. Król 

starając się pogodzić obie strony obiecał wysłać na sobór Trydencki delegację, a gdyby 

postanowienia zjazdu nie odpowiadały by szlachcie, wtedy Zygmunt August obiecał powołać 

concilum nationale1242. Zebrzydowski listami z 26 i 30 marca 1552 roku informował o 

przebiegu sejmu papieża i wiceprotektora Maffeiego. Prosił w nich o jak najszybsze 

zakończenie obrad soboru trydenckiego1243. Tymczasem, jak wspomniano, sobór nie został 

zamknięty, lecz jedynie zawieszony w kwietniu 1552 roku1244. W wiadomości z 5 stycznia 1554 

roku Zebrzydowski donosił Juliuszowi III, że szlachta domagała się, aby wysłać do papieża 

posła, z prośbą o przesłanie legata na kolejny sejm, albo o pozwolenia na odbycie soboru 

narodowego. Ostatecznie zdecydowano jedynie, że należy w tej sprawie wysłać posła do 

papieża1245. Wyznaczony legatem do papieża Stanisław Tęczyński z niewiadomych przyczyn 

nie wyruszył do Rzymu. Dopiero jesienią 1552 roku król zdecydował wysłać nad Tyber 

podkomorzego płockiego Wojciecha Kryskiego. Poseł otrzymał pod koniec listopada 1552 

roku listy polecające do Juliusza III oraz instrukcję, po czym wyruszył w drogę. Na początku 

marca 1553 roku staną w Rzymie1246.  

W tym czasie za sprawą wiceprotektora Maffeiego światło dzienne ujrzała intryga uknuta 

przeciwko Polsce przez Wielkiego Księcia Moskiewskiego Iwana IV Groźnego oraz cesarza 

Karola V. Moskiewski władca dążąc do zjednoczenia wszystkich ziem ruskich pod swym 

berłem zażądał od Zygmunta Augusta ustąpienia mu Wołynia i Kijowszczyzny oraz uznania 

jego tytuły „cara wszech Rusi”. Polski monarcha oczywiście nie zgodził się na to, wobec czego 

Iwan rozpoczął zabiegi dyplomatyczne. Miały na celu przy pomocy Habsburgów uzyskać 

wspominany tytuł. W 1550 roku Karol V przez swych rzymskich przedstawicieli zabiegał u 

papieża o to nadanie, w zamian za uznanie przez Wielkie Księstwo Moskiewskie zwierzchności 

Stolicy Apostolskiej oraz unię kościoła prawosławnego z katolickim. Carski poseł Jan 

Steinberg we wrześniu 1551 roku przybył w tej spawie do Rzymu. Cała akcja habsbursko-

moskiewska bardzo długo utrzymywana była w ścisłej tajemnicy przed Polakami nad Tybrem. 

Juliusz III nie orientował się w zakulisowych motywacjach księcia i naiwnie wierzył, że decyzja 

 
1242 M. Banaszak, op. cit., cz. II, s.73-81. 
1243 Zebrzydowskiego Korespondencya, s. 397-401.  
1244 H. Jedin, op. cit., t. III, s. 391. 
1245 Zebrzydowskiego Korespondencya, s. 424. 
1246 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 340-343. 
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o nadaniu tytułu Iwanowi Groźnemu zakończy konflikt polsko-moskiewski.  Wyszła ona na 

jaw dopiero, gdy papież przedstawił projekt unii Kolegium Kardynałów, a później 

wiceprotektor Maffei miał poinformować o tym Zygmunta Augusta. Kardynał napisał do 

władcy list datowany na 17 listopada 1552 roku, do którego załączył dokument z warunkami 

porozumienia pomiędzy papieżem, a Iwanem Groźnym1247. Wiceprotektor zanim napisał do 

władcy poinformował o działaniach cesarskich polskiego agenta w Rzymie, Adama 

Konarskiego. Ten, jak pisał w liście do króla i podkanclerzego Przerembskiego, uświadomił 

go, że sprawa nie rysowała się zgodnie z oczekiwaniami polskiego monarchy1248. Królewski 

agent w wiadomości z 25 listopada 1552 roku zgodnie z prośbą Maffeiego prosił 

podkanclerzego,  aby zachęcił władcę do jak najszybszej deklaracji w sprawie, gdyż w Rzymie 

nieustannie presje na nim wywierali przedstawiciele cesarza Herberstein i Steinberg1249. 

Monarcha listem z 15 stycznia 1553 roku poprosił kardynał o zwłokę by zasięgnąć opinii 

senatorów1250, po czym polecił przebywającemu w Rzymie Wojciechowi Kryskiemu, aby w 

porozumieniu z Maffeim przeciwdziałał inicjatywie habsburskiej w Rzymie. 18 lutego 1553 

roku Zygmunt August przesyłał Kryskiemu list oraz osobną instrukcją. W dokumentach władca 

dziękował papieżowi i wiceprotektorowi za szybkie poinformowanie go o działaniach Iwana 

oraz przedstawiał swoje warunki w sprawie moskiewskiej, które pozwolił przekazać tylko 

Maffeiemu1251. W odpowiedzi Maffei obiecywał królowi, że nie dopuści do skrzywdzenia 

Polski1252. Ostatecznie wiceprotektor otrzymawszy prośbę króla, episkopatu oraz senatorów by 

uniemożliwił realizację sprawy według żądań Habsburgów doprowadził do jej zakończenia1253. 

Juliusz III w listach z 15 kwietnia 1553 roku do Zygmunta Augusta1254 oraz biskupów 

Zebrzydowskiego, Drohojowksiego, Czarnkowskiego i Uchańskiego tłumaczył, że dzięki 

wiadomościom z Polski przekazanym mu przez Kryskiego dostrzegł skryte zamiary Iwana 

Groźnego oraz obiecywał więcej nie prowadzić rozmów z księciem moskiewskim bez wiedzy 

króla i episkopatu polskiego1255. W oficjalnej odpowiedzi danej Wojciechowi Kryskiemu 

papież potwierdził, że Stolica Apostolska wobec dyskredytacji Iwana przyjmuje polski punkt 

widzenia i kończy rozmowy z Moskwą1256. Niedługo po tym Juliusz III napisał do Zygmunta 

 
1247 AGAD LL 15, k. 97v-99. 
1248 Dyariusze sejmów koronnych 1548, 1553, 1570, „Scriptores Rerum Polonicarum” [dalej: SRP], t. I, wyd. J. 

Szujski, s. 65. Zob. H.D. Wojtyska, op. cit., s. 281-282. 
1249 SRP, t. I, s. 65.   
1250 SRP, t. I, s. 66. 
1251 SRP, t. I, s. 71. 
1252 AGAD, LL 16, k. 110v. 
1253 AGAD, LL 16, k.111. 
1254 AAV, Arm. 41, rkp 68, k. 76. 
1255 AAV, Arm. 41, rkp 68, k. 75; Annales Ecclesiastici, t. XIV, s. 517-518. 
1256 BAV, Vaticanus Latinus 7160, k. 261v-263; Uchańsciana, t. II, s. 30-33. 



323 
 

Augusta, że sprawa została ostatecznie zakończona dzięki zasługom wiceprotektora 

Maffeiego1257. 

Próby wysłania nuncjusza oraz zabiegi o poprawę sytuacji religijnej w Polsce 

Poselstwo Kryskiego zgodnie z przesłaną instrukcją miało poruszyć sprawę anulowania annat, 

wysłania nuncjusza do Polski, a także szereg nadań beneficjów i przywilejów dla króla i 

biskupów. Oprócz kwestii annat, którą papież po raz kolejny odrzucił twierdząc, że pieniądze 

te z „prawa bożego” należały się Stolicy Apostolskiej oraz były potrzebne na utrzymanie 

kurialistów – resztę rozpatrzono pozytywnie. Zgodnie z wolą króla Zygmunta Augusta Juliusz 

III obiecał wysłać nad Wisłę swego nuncjusza podobnie, jak wysłał już do cesarstwa i 

Francji1258. Ostatecznie misja Kryskiego była bardzo udana. Wydaje się, że duża zasługa w tym 

kardynała wiceprotektora. Potwierdza to zawarta w tym czasie przyjaźń królewskiego posła z 

kardynałami Maffeim i Puteo oraz domownikami obu purpuratów1259. 

W tym czasie do Stolicy Apostolskiej docierały niepokojące wiadomości na temat sytuacji 

religijnej w Polsce. O rozruchach religijnych w Toruniu donosił Maffeiremu Zebrzydowski 

oraz Hozjusz w swym De actis cum Torunensibus, które przesłał wiceprotektorowi za 

pośrednictwem Kromera1260. Ten pierwszy apelował do wiceprotektora o wysłanie nad Wisłę 

nuncjusza apostolskiego, który uspokoił by napiętą sytuację religijną w kraju1261. Dodatkowo 

oburzenie w pewnych kręgach wywołała nominacja Jakuba Uchańskiego na biskupstwo 

chełmskie. Spowodowało to wysunięcie szeregu posądzeń o brak prawowierności Zygmunta 

Augusta. Maffei zdołał w 1552 roku obalić te podejrzenia oraz zatwierdził posądzanych 

nominatów na wyznaczone diecezje1262.  

Wiceprotektor Maffei z całego serca popierał inicjatywę wysłania nuncjusza nad Wisłę. Wiosną 

1551 roku misja była w zaawansowanym stadium realizacji, w kwietniu wybrano już osobę 

nuncjusza, którym miał być biskup Camerino Bernardo Bongiovanni oraz przygotowano dla 

niego instrukcję. Przy przygotowaniu dokumentu dla papieskiego wysłannika zaangażowany 

był wiceprotektor Maffei wraz z kardynałem Giovannim Moronem1263. Ostatecznie jednak 

Juliusz III nie zdecydował się wysłać nuncjusza do Polski i misja Bongiovanniego nie doszła 

 
1257 AAV, Arm. 41, rkp. 68 k. 103. 
1258 BAV, Vaticanus Latinus, 7160, k. 261v-263; Uchańsciana, t. II, s. 30-33. 
1259 BAV, Vaticanus Latinus, 6201, k. 62; Hosii epostolae, t. II, s. 337. 
1260 Hosii Epostolae II, s. 15. 
1261 Zebrzydowskiego Korespondencya, s. 368. 
1262 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 280-281. 
1263 Briefmappe. Herausg. G. Buschbell und andere, „Reformarionsgeschichtliche Studien und Texte”, Munster 

1912, z. 21/22, s. 70. 
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do skutku. Nie mogąc wpłynąć na decyzję papieża Bernardino Maffei 28 stycznia 1553 roku 

napisał list do Zygmunta Augusta, którym zachęcał go mimo wszystko do obrony katolicyzmu 

na najbliższym sejmie1264. 

Mimo porażki w sprawie wysłania nuncjusza, wiceprotektor nie zaprzestał działać na rzecz 

poprawy sytuacji religijnej w Polsce. Jako jeden z członków dziesięcioosobowej komisji 

kardynalskiej do spraw reformy Kościoła powołanej przez Juliusza III, od 1552 roku zajmował 

się zbieraniem informacji na temat problemów dotykających polski Kościół1265. Wiceprotektor 

prosił członków polskiego episkopatu, aby wypowiedzieli się w jaki sposób zreformować tą 

instytucje. Apel spotkał się dużym odzewem wśród duchowieństwa polskiego. Maffei chwalił 

się zgromadzonym materiałem swym przyjaciołom. Na początku grudnia 1552 roku Girolamo 

Seripanda widział w ręku kardynała „plik pism z Polski i innych krajów odnośnie spraw, które 

powinny być zreformowane”1266. Na początku 1553 roku Maffei pisał do prymas 

Dzierzgowskiego, aby polecił biskupom i kapitułom przemyślenie i przekazanie mu informacji 

o wszystkim, co w Kościele należało naprawić. O życzliwym przyjęciu apelu wiceprotektora 

oprócz odpowiedzi prymasa Dzierzgowskiego z 30 kwietnia 1553 roku, świadczą prace 

kapituły płockiej1267. Na sesji 4 maja 1553 roku biskup Noskowski poinformował członków 

tego gremium o apelu Maffeiego i zatwierdził cały szereg wysuniętych postulatów1268. 

Zgromadzenie kanoników zdecydowało, że będzie wysyłać do Rzymu wykazy heretyków i ich 

stronników, aby wiceprotektor mógł wnioskować u króla o ich ukaranie. Innym wnioskiem 

kapituły było ustanowienie stałej nuncjatury w Polsce, a także aby w Kurii nie udzielano 

gorszących dyspens1269. Zgodzić się należy z twierdzeniem Wojtyski, że inicjatywa 

wiceprotektora była jedną z najcenniejszych w dziejach protektoratu1270. 

Sprawy beneficjalne i kościelno-religijne (1550-1553) 

Na początku pontyfikatu Juliusza III zanim rodzina Farnese popadła w konflikt z papieżem i 

protektor musiał opuścić Rzym, to właśnie on – podobnie jak pięć wcześniejszych lat – był 

 
1264 AGAD, LL 16, k. 107-107v. 
1265 SRP, s. 65. Konarski do Przerębskiego 18 listopada 1552 
1266 CT, t. XIII, s. 173, przypis 2; zob. H.D. Wojtyska, op. cit., s. 281. 
1267 W. Pociecha, Arcybiskup…, s. 76. 
1268 Acta Capituli Plocensis, s. 219. Zob. H.D. Wojtyska, op. cit., s. 281. Według kapituły należało niezwłocznie 

reaktywować obrady Soboru Trydenckiego, wysłać do Polski legata papieskiego, przekazać protektorowi 

kierowanie walki z innowiercami na terenie kraju oraz kontrolowanie jej przez niego, do czego miały pomóc 

specjalne listy heretyków. 
1269 C. Wollek, Das Domkapitel von Plock, 1524-1564, „Bonner Betitage zur Kirchengeschichte”, t. 2, Koln-

Wien 1972, s. 66; H.D. Wojtyska, op. cit., s. 252. 
1270 H.D. Wojtywska, op. cit., s. 281. 
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głównym relatorem polskich spraw. Przed opuszczeniem Wiecznego Miasta na konsystorzu 25 

lutego 1551 roku Farnese referował przenosiny biskupa włocławskiego Andrzeja 

Zebrzydowskiego na stolicę krakowską opustoszałą po śmierci Samuela Maciejowskiego. Jego 

miejsce we Włocławsku zajął Jan Drohojowski, a wakującą stolicę chełmską nadano 

kanonikowi krakowskiemu Jakubowi Uchańskiemu. Dwaj pierwsi bez problemu zostali 

zatwierdzeni w Rzymie. Na konsystorzu 25 lutego 1551 roku kardynał Alessandro Farnese 

referował ich nominacje1271. Natomiast nie wydano bulli konfirmacyjnej dla Uchańskiego. 

Po wyjeździe Farnesego z Rzymu, kardynał wiceprotektor Maffei przejął całość obowiązków 

relatora polskich spraw na konsystorzach. Choć akta konsystorialne z okresu (1551-1553) nie 

podają nazwisk kardynałów referujących nominacje na beneficja, to z innych źródeł wiadomo, 

że to wiceprotektor był aktywny w sprawach beneficjalnych. Prawdopodobnie on referował 

nominację biskupa chełmińskiego Stanisława Hozjusza na biskupstwo warmińskie opustoszałe 

po śmierci Tiedemana Giese. Miało to miejsce na konsystorzu 11 maja 1551 roku1272.  

Bez wątpienia również kardynał Maffei prowadził proces informacyjny przed konfirmacją 

Jakuba Uchańskiego, któremu odmówiono nadania sakry z powodu zarzutów o herezję. 

Oskarżenie te najprawdopodobniej dotarły do Rzymu z kapituły krakowskiej1273. 

Wiceprotektor nie mógł jednak zlekceważyć żadnych zarzutów stawianych nominatowi 

chełmskiemu. W tej sytuacji Uchański szukał poparcia u wpływowych osób, które pozwoliłyby 

obalić podejrzenia. Oprócz wsparcia króla Zygmunta Augusta1274 poparły go wysoko 

postawione na dworze osobistości jak: hetman Jan Tarnowski oraz królowa Bona, którzy 

napisali do Juliusza III listy oczyszczające nominata chełmskiego1275. Zawiózł je do Rzymu 

poseł królewski Jana Krzysztoporski. W październiku 1551 roku rozpoczął on rozmowy z 

wiceprotektorem Maffeim w sprawie oskarżeń stawianych Uchańskiemu. Przedstawi on 

kardynałowi katalog zarzutów jakie stawiano nominatowi chełmskiemu przysłane z Polski. Jak 

ustalił Wojtyska, Uchański sam dopisał do listy zarzutów również oskarżenia o herezje pod 

adresem Zygmunta Augusta, które miały skłócić władcę z papieżem. Chciał on w ten sposób 

sprytnie połączyć obie sprawy1276. Krzysztoporski zgodnie z taktyką Uchańskiego skarżył się 

Maffeiemu nie tylko na niegodziwość donosów skierowanych w stronę nominata chełmskiego, 

ale także na niegodne traktowanie króla Zygmunta, który przez złożenie obedienencji 

 
1271 AAV, ACM, vol. 19, f. 51v; Analecta Romana, s. 104. 
1272 AAV, ACM, vol. 19, f. 58v; Analecta Romana, s. 104. 
1273 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 336.   
1274 Uchansciana, t. IV, s. 172-173.  
1275 AAV, Arm 41, rkp. 62 k. 183r. Zob. Wojtyska, op. cit., s. 337. 
1276 H.D. Wojtyska, Papiestwo…, s. 337-338. 
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potwierdził swoją wierność Rzymowi. Prosił również wiceprotektora, aby zaświadczył o tym 

Juliuszowi III1277.  

Protest Krzysztoporskiego zadziałał, gdyż papież 18 listopada 1551 roku na specjalnie 

zwołanym konsystorzu zatwierdził nominację Uchańskiego na biskupstwo chełmskie, a także 

Jana Lubodzieckiego na chełmińskie. Obie prowizję referował kardynał wiceprotektor 

Bernardino Maffei1278. Niezwykle szybko poseł otrzymał bulle konfirmacyjne dla obu 

biskupów. Wojtyska uważa, że mogła to być zasługa jednego z kardynałów bliskich protektora 

Farnesego – Giacomo Puteo, z którym Krzysztoporski zaprzyjaźnił się w czasie pobytu nad 

Tybrem1279. Również wiceprotektor Maffei na konsystorzu 1 marca 1553 roku referował 

nominację Adama Czarnkowskiego na biskupstwo poznańskie po śmierci Benedykta 

Izdbieńskiego1280. Był to ostatni występ konsystorialny wiceprotektora w polskiej sprawie.  

Latem 1553 roku Bernardino Maffei w wieku zaledwie 39 lat nagle zachorował i zmarł 16 lipca.  

Pełnomocnictwa dla kardynałów oraz spory o beneficja niższe 1550-1553 

Zygmunt August przy okazji poselstwa Czarnkowskiego w wiadomościach do papieża1281 i 

kardynała Farnese1282 z 16 września 1550 roku Zygmunt August prosił o rozwiązanie kilku 

kwestii personalnych, dotyczących przebywających w Rzymie jego poddanych. Chodziło o 

prokuratora i zaufanego prymasa Dzierzgowskiego Jana Dębnickiego, znanego kortezana i 

byłego kanonika warmińskiego Aleksandra Sculteti oraz franciszkanina i zaufanego królowej 

Bony Francesco Lismanina. Wszyscy trzej należeli do wrogów Zygmunta Augusta: pierwszy 

miał rozpowiadać w Rzymie plotki o detronizacji króla polski; drugi starał się odzyskać 

beneficjum, które zostało obsadzone już przez władcę, a prowadząc różne spory w Rocie 

próbował odebrać królewskim nominatom ich beneficja; natomiast trzeci zdaniem monarchy 

rozpowszechniał heretyckie poglądy, dlatego prosił, aby papież zakazał mu powrotu do Polski. 

W odpowiedzi danej posłowi poruszono sprawę polskich awanturników: Dębnickiego i 

Scultetiego, którzy toczyli procesy z nominatami królewskimi. Wobec skarg polskiego 

monarchy Juliusz III, podobnie jak w czasie poselstwa obediencyjnego Marcina Kromera do 

Paweł III w 1548 roku, zdecydował się scedować część swych kompetencji na protektorów 

Polski. Uzyskali oni specjalne pełnomocnictwa.  Na mocy tej decyzji Alessandro Farnese, a w 

 
1277 AGAD, LL 14, k. 67-68v. 
1278 AAV, ACM, vol. 19, f. 72v; Analecta Romana, s. 104. 
1279 H.D. Wojtyska, op.cit., s. 338. 
1280 AAV, ACM, vol. 19, f. 72v; Analecta Romana, s. 105. 
1281 AGAD, LL 13, k. 95v-96v. 
1282 AGAD, LL 13, k. 87v-88. 
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razie jego nieobecności także Maffei oraz Marcello Cresenzio otrzymali moc ingerencji w 

polskie spory będące na wokandzie trybunału Roty1283. Zwiększyło to wydatnie znaczenie 

wymienionych kardynałów wśród polskiego episkopatu oraz niższego kleru, którzy nieustannie 

toczyli spory dotyczące beneficjów, prośby o nadanie „miesięcy”, czy oskarżeń o herezję.   

Poseslstwo obediencyjne było dobrym momentem, aby uzyskać u papieża nowe przywileje. W 

1550 roku Czarnkowski miał załatwić dla króla prawo nominacji na dwa beneficja katedralne, 

dwa kolegiackie, które zawakowały by w miesiącach papieskich w diecezjach gnieźnieńskiej, 

poznańskiej, włocławskiej, płockiej i warmińskiej1284. Również podczas misji Wojciecha 

Kryskiego w 1553 roku monarcha otrzymał pozwolenie na nadawanie beneficjów wakujących 

w miesiącach papieskich w diecezji warmińskiej1285. 

Również członkowie polskiego episkopatu starali się uzyskać przywileje dla siebie. Niedługo 

po wyborze Andrzeja Zebrzydowskiego na biskupa krakowskiego (25 luty 1551 roku), chciał 

on uzyskać prawo nominacji prawo do nominacji na beneficja wakujące w jego diecezji w 

miesiącach apostolskich. W celu uzyskania tego przywileju chciał przedstawić w Rzymie swą 

osobę w jak najkorzystniejszym świetle. Odmalowywała on sytuację religijną w królestwie w 

czarnych barwach, aby na tym tle uwypuklić swoje zasługi dla obrony katolicyzmu w Polsce. 

W liście do Maffeiego opisał głośny proces Konrada Krupki Przecławskiego, którego skazał na 

więzienie za publiczne atakowanie Kościoła Katolickiego oraz celebrowanie nabożeństw 

innowierczych1286. Wyrok na heretyku biskup krakowski przesłał Maffeiemu w załączniku listu 

z 9 listopada 1551 roku, z prośbą, aby przedstawił go papieżowi. Apelował przy tym, aby na 

nowo otwarty sobór zaproszono również delegacje protestantów. Miało to zamknąć usta 

polskim innowiercom, którzy nie mogliby zarzucać, że sobór był wolny i powszechny1287. 

Ostatecznie strategia Zebrzydowskiego zdała egzamin. Wiceprotektor przekazał Juliuszowi III 

prośby biskupa, a papież przekonany o jego gorliwości zgodził się nadać mu prawo prezenty w 

miesiącach papieskich. W liście z 28 stycznia 1553 roku Juliusz III pisał biskupowi 

krakowskiemu, że bardzo cenił sobie jego opinie w sprawie Soboru1288.  

*** 

 
1283 AGAD, LL 14, k. 32-32v; BAV, Vaticanus Latinus, 7160, k. 264. 
1284 M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 53-73  
1285 BAV, Vaticanus Latinus, 7160, k. 261v-263; Uchańsciana, t. II, s. 30-33. 
1286 H. Barycz, Proces Konrada Krupki Przecławskiego o wiarę w 1551 r., „Z epoki renesansu, reformacji i 

baroku. Prądy, idee, ludzie, książki”, Warszawa 1971, s. 293. Zebryzdowskiego Korespondencya, s. 379. 
1287 Zebrzydowskiego Korespondencya, s. 379-381. Zebrzydowski do Maffeiego i Juliusza III, 9 listopada 1551 

roku. 
1288 Annales ecclesiastici, t. XIV, s. 490.  



328 
 

W wieku niespełna czterdziestu lat, 16 lipca 1553 roku w Rzymie zmarł Bernardino Maffei. 

Przedwczesny zgon wiceprotektora wywołał wielki żal, nie tylko papieża Juliusza III, który 

cenił bardzo jego osobą, ale także wszystkich zwolenników reformy kościoła oraz Polaków. 

Jego szczątki zostały złożone w rodzinnej kaplicy w kościele S. Maria Sopra Minerwa w 

Rzymie1289.  

 Podsumowanie i ocena działalności Bernardino Maffeiego jako wiceprotektora Polski 

Pierwsze kontakty Bernardino Maffeiego datują się od czasu, gdy jako sekretarza Farnesego 

spotkał i zaprzyjaźnił się z Marcinem Kromerem. Już wówczas okazywał on wiele sympatii i 

pomocy Polakom zwracającym się do niego jako sekretarza protektora. Zwróciło to uwagę 

samego Zygmunta Starego, który już w 1546 roku chciał go zatrudnić jako adwokata 

konsystorialnego królestwa. Po nominacji kardynalskiej w 1549 roku i śmierci Sfondratiego 

rok później, prawdopodobnie Alessandro Farnese wysunął propozycję nominacji Maffeiego na 

wiceprotektora. Zygmunt August był bardzo zadowolony z wyboru dokonanego przez 

protektora. 

W czasie swej krótkiej, trzyletniej działalności w czasie pontyfikatu Juliusza III był on 

głównym obrońcom polskich spraw. Wobec nieobecności protektora Fanresego, Maffei przejął 

inicjatywę we wszystkich aspektach działalności protektora. Wiceprotektor nie tylko stawał na 

wysokości zadania we wszystkich sprawach. Jego aktywność, co będzie charakterystyczne dla 

jego następców, skupiała się głównie na sprawach religijnych, która miała na celu zwalczenie 

rozprzestrzeniającej się w Polsce herezji. Starał się przekonać Polaków do wzięcia udziału we 

wznowionym soborze w Trydencie, a także z trwogą  przyjmował wiadomości o projektach 

zwołania soboru narodowego nad Wisłą. Podobnie jak kardynał protektor Farnese, Maffei 

całym sercem zabiegał o polepszenie sytuacji religijnej w Polsce. Dobitnie świadczą o tym jego 

starania w kierunku wysłania nuncjusza nad Wisłę, a także zupełnie wyjątkowa, w całej historii 

relacji Polski ze Stolicą Apostolską w XVI wieku, inicjatywa polegająca na zbieraniu 

informacji na temat problemów polskiego Kościoła oraz generalnej naprawy katolicyzmu. 

Również w kwestiach politycznych zlecanych Maffeiemu przez Zygmunta Augusta, 

wiceprotektor wywiązał się bez zarzutów. Potrafi on zareagować, gdy zauważył, że 

podejmowane przez papieża decyzję nie były zgodne z interesem Polski. Dzięki jego 

interwencji intryga Iwana Groźnego i Karola V został szybko zneutralizowana. Nie można mu 

nic zarzucić również pod względem działalności reprezentacyjnej. Wobec absencji Farnesego, 

 
1289 HC, vol. III, s. 155, 237, 311. 
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Maffei opiekował się Andrzejem Czarnkowskim w czasie jego misji. Wiceprotektor wraz z 

kardynałem Marcello Cresenzim asystowali posłowi podczas obiadu, na który zaprosił go 

papież Juliusz III. Również w sprawach beneficjalnych Maffei odgrywał główną rolę w czasie 

nieobecności protektora.  

Według Wojtyski, Maffei był pierwszym z protektorów, który na serio zajął się sprawami 

religijnymi w Polsce. Należy zgodzić się z tą opinią. Kolejni wiceprotektorzy przy boku 

Farnesego pod wpływem wieści o pogarszającej się w Polsce sytuacji religijnej zyskiwali coraz 

większą świadomość w tej kwestii, a także zdawali sobie sprawę, że uzdrowienie tej sytuacji 

należało do ich obowiązków jako protektorów. Wyraźnie podkreślił to Maffei w liście do 

Zygmunta Augusta z 28 stycznia 1553 roku1290. Wszystko to sprawia, że ocenić go należy jako 

jednego z lepszych protektorów Polski w XVI wieku. 

 
1290 AGAD, LL 16, k. 107. 
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Rozdział III, Działalność Alessandro Farnese i Giacomo Puteo 1550-1563 

Trzeci z rozdziałów obejmuje okres trzynastu lat protektoratu Alessandro Farnese i 

wiceprotektoratu Giacomo Puteo. W tym czasie relacje Polski ze Stolicą Apostolską 

zdominowała kwestia uzdrowienia sytuacji religijnej w Polsce. Podczas poselstwa 

obediencyjnego Stanisława Maciejowskiego do papieża Pawła IV oficjalnie wysunięte zostały 

postulaty o zgodę na zwołanie soboru narodowego w Polsce oraz parę innych radykalnych 

żądań. Niedługo po tym po raz kolejny protektor Farnese w związku z konfliktem jego rodziny 

z papieżem został zmuszony do opuszczenia Rzymu. Całość obowiązków przejął wiceprotektor 

Puteo, który usilnie zabiegał o wysłanie nad Wisłę nuncjusza apostolskiego, który miał 

uzdrowić sytuację w kraju. Po śmierci królowej Bony zarówno protektor Farnese jak i 

wiceprotektor Puteo zostali zaangażowani przez Zygmunta Augusta w zabiegi o odzyskanie 

dziedzictwa i majątku po zmarłej. Wybór Piusa IV i powrót do Rzymu kardynała Farnese 

sprawiły, że relacje Polski ze Stolicą Apostolską znacznie się polepszyły. W 1560 roku do w 

imieniu Zygmunta Augusta nowemu papieżowi złożył obediencję Adam Konarski, a rok 

później do godności kardynalskiej wyniesiony został Stanisław Hozjusz. Pius IV świadom 

powagi sytuacji starał się wysłać do Polski nuncjusza apostolskiego. Przy tworzeniu instrukcji 

dla niego poprosił o pomoc wszystkich kardynałów i kurialistów, którzy mieli styczność z 

polską sprawą. Na apel odpowiedział protektor Farnese, który stworzył dokument „ Raccordi 

per Polonia”, wykazując się przy tym znakomitą orientacja stosunków panujących nad Wisłą. 

W sprawach beneficjalnych omówione zostały zmiany w pracy relatorów wprowadzone w 

czasie soboru trydenckiego, a także działalność konsystorialna protektorów. Wśród 

najgłośniejszych spraw rozstrzyganych przez protektorów w tym czasie wymienić należy spór 

o przeniesienie Uchańskiego z biskupstwa chełmskiego na włocławskie, a także oskarżenia 

względem Drohojowskiego i Zebrzydowskiego. 

*** 

Po śmierci Maffeiego oraz przedłużającej się absencji kardynała Farnese Zygmunt August 

potrzebował zaufanego kardynała dla obrony polskich spraw w Rzymie. Najprawdopodobniej 

już kilka miesięcy później Jagiellon wybrał kardynała Giacomo Puteo nowym 

wiceprotektorem. W wiadomości z 24 grudnia 1553 roku Zygmunt August dziękował 

kardynałowi Puteo za przyjęcie urzędu1291. Wiceprotektor odpowiedział mu listem z 14 

 
1291 Biblioteka Jagiellońska, [dalej: BJ], rkp 175, cz. 1, s. 118. W wiadomości z 15 kwietnia 1554 roku kardynał 

przypomniał władcy o liście królewskim z 24 grudnia 1553 roku, w który dziękował za przyjęcie 

wiceprotektoratu.  
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kwietnia 1554 roku1292. Nie znamy dokładnych okoliczności nominacji wiceprotektora. Wydaje 

się, że tym razem inicjatywa powołania na ten urząd Giacomo Puteo wyszła, nie od kardynała 

protektora, lecz z polskiego dworu. Świadczą o tym listy Zygmunta Augusta oraz fakt, że nowy 

wiceprotektor nie pochodził ze środowiska kardynała Farnese. 

Wojtyska uważa to za potwierdzenie hipotezy o zaawansowanej autonomizacji urzędu 

wiceprotektora. Według niego powoływanie wiceprotektora i jego odwoływanie było 

początkowo prywatną kwestią protektora (Sfondrati, Maffei). Dopiero dłuższa nieobecność 

Farnesego za czasów Juliusza III nadała temu urzędowi cech stałości i pewnej niezależności od 

protektora. Wydaje się, że był to wymuszone absencją Farnesego, a poza tym zależało od 

indywidualnych relacji pomiędzy kardynałami oraz polskim władcą. Nie można się zgodzić 

jednak ze stwierdzeniem Wojtyski, że po śmierci Putea  26 kwietnia 1563 roku wiceprotektor 

całkowicie wyswobodził się spod zależności protektora1293.  

 Młodość i kariera duchowna Giacomo Puteo 

Giacomo Puteo, urodził się 9 lutego 1495 roku w prowansalskiej miejscowości Puy pod Niecą, 

stąd nazywano z fr. Du Puy, wł. del Pozz, łac. Puteus. Jako syn nicejskiego szlachcica 

Antoniego del Pozzo oraz Praxedis Berard Caulelle. Studia prawnicze podjął na Uniwersytecie 

w Bolonii, gdzie obronił doktorat obojga praw. Po zakończeniu edukacji najprawdopodobniej 

około 1528 roku wyjechał do Rzymu i został audytorem dawnego wiceprotektora Polski 

kardynała Pietro Accoltiego. Za pontyfikatu Pawła III w 1539 roku został mianowany 

audytorem Świętej Roty Rzymskiej. Piastował stanowisko przez piętnaście lat, a później został 

jego dziekanem. Jego kariera nabrała rozpędu po objęciu rządów przez Juliusza III, który w 

1550 roku nadał Puteo godność arcybiskupa Bari, a rok później na konsystorzu 20 listopada 

1551 roku del Monte nadał mu kapelusz kardynalski z tytułem S. Simeone in Posterula1294. Był 

on wówczas znany jako znakomity uczony, człowiek dobrych obyczajów oraz wróg nepotyzmu 

 
1292 BJ, rkp. 175, cz. 1, s. 118. 
1293 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 247.  
1294 HC, t. III, s. 32. 
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i partyjności. Papież umieszczał go we 

wszystkich komisjach związanych z 

pracami nad reformą Kościoła. Od 1552 

roku należał razem z Mafferim do 

Commisionedi Riforma, z którym 

opracowali projekt reformy konklawe 

oraz przyczynili się do otwarcia 

Collegium Germanicum1295. 

Pierwsze kontakty Giacomo Puteo z 

Polską sięgają czasów, gdy 

współpracował on z wiceprotektorem 

Pietro Accoltim. W 1548 roku jako 

referendarz Sygnatury Sprawiedliwości 

zajmował się on sprawą sporu między 

Filipem Padniewskim i Marcinem 

Kromerem, a Szymonem Scipio. 

Konflikt dotyczył prepozytury w Iłży i kanonikatu w Kielcach1296. Przy tej okazji kardynał 

protektor Farnese prawdopodobnie przedstawił Kromerowi przebywającemu wówczas w 

Rzymie z poselstwem obediencyjnym referendarza Puteo. Potwierdza to fakt, że jeden z 

członków orszaku poselskiego Jerzy z Tyczyna został przyjęty do familii kurialisty. Polak 

określany był domownikiem kardynała w korespondencji w latach 1552-15541297. Po nominacji 

kardynalskiej i zatrudnieniu w komisji inkwizytorów Puteo miał częstsze okazje do stykania 

się ze sprawą polską. Zaangażowany był w procesy oskarżonych o herezje elektów królewskich 

na biskupstwa Dorohojowskiego i Uchańskiego. Do Putea zwrócił się w tej kwestii latem 1552 

roku agent króla Adam Konarski, który razem z Tyczynem przekonał kardynała o niesłuszności 

stawianych zarzutów. Zygmunt August listem z 1 września 1552 roku dziękował purpuratowi 

za jego życzliwość względem Polski oraz prosił o pomyślne zamknięcie sprawy nominatów1298. 

W odpowiedz z 19 listopada 1552 roku kardynał wyraził nadzieję, że nastąpi to wkrótce. Był 

przekonany o tym, że zarzuty stawiane duchownym wynikały jedynie ze złośliwości1299. 

Ugruntowała go w tym przekonaniu ilość donosów dotyczących braku ortodoksji, które 

 
1295 L. Pastor, t. VI, s. 123, 170, 344. 
1296 Elementa, t. XXII, s. 37. 
1297 Zebrzydowskiego Korespondecya, s. 534 
1298 BJ, rkp. 176, cz. 1, s. 117-118. 
1299 BAV, Vaticanus Latinus 6201, k. 93. 

Rysunek 56 Herb kardynała Giacomo Puteo  
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spływały do inkwizycji rzymskiej – jak pisał o tym Konarski – niemalże przy każdorazowej 

propozycji nowego nominata z Polski1300. 

Kardynał Giacomo Puteo zaangażowany był przez Juliusza III również w sprawę starań 

habsburskich o uzyskanie korony królewskiej dla księcia moskiewskiego Iwana Groźnego. 

Jako prawni został on wraz z trzema innymi purpuratami poproszony przez papieża o zbadanie  

i przygotowanie memoriału w tej sprawie. Dokument zatytułowany: Memoriale in quo 

refeuntur conditiones negotii Moscovitici, miał wyraźnie propolski wydźwięk. W jednym z 

punktów żądano od Iwana zawarcia pokoju z Polską1301. Puteo w dalszych pertraktacjach 

współdziałał z kardynałem wiceprotektorem Maffeim jako obrońca polskich interesów. O 

wszystkich swych działaniach donosił Zygmuntowi Augustowi w liście z 25 marca 1553 

roku1302. Otwarte opowiedzenie się po za Rzeczpospolitą przysporzyło kardynałowi Puteo 

wielu przyjaciół wśród Polaków. Oprócz wyżej wspominanych przyjaciół był nim również 

kanonik gnieźnieński Jan Wysocki, który dzięki wsparciu Putea w 1552 roku otrzymał 

komendę opactwa cysterskiego w Lądzie na Wartą1303. Szczególną relację kardynał nawiązał z 

królewskim agentem w Rzymie Adamem Konarskim, którego – jak sam twierdził w liście z 25 

marca 1553 do Zygmunta – pokochał od pierwszego spotkania1304. W czasie pobytu nad 

Tybrem polskiego agenta stał się on niemal domownikiem kardynała, gdyż bardzo często 

przebywał w jego domu. Podobnie gościnę u Putea znaleźli w 1553 roku Wojciech Kryski oraz 

Stanisław Uchański posłowie Zygmunta Augusta w sprawie moskiewskiej. Magnesem, który 

przyciągał wszystkich humanistów na dwór Putea, był jego sekretarz wybitny humanista Latino 

Latini. Świadectwo zawiązanych na dworze Putea przyjaźni stanowi długoletnia 

korespondencja między humanistami1305. Wobec tych wszystkich polskich akcentów w 

życiorysie Giacomo Puteo, nic dziwnego, że po śmierci wiceprotektora Maffeiego, Zygmunt 

August jego poprosił, aby pełnił tę funkcję. Wydaje się, że protektor Farnese nie oponował w 

kwestii wyboru swego zastępcy, choć obaj purpuraci należeli do przeciwnych stronnictw, 

zgodził się na Putea. Niespełna rok po powołaniu wiceprotektora, pod koniec 1554 roku, Juliusz 

III pojednał się z księciem Ottavio Farnese i uznał jego praw do Parmy. Wobec tego kardynał 

 
1300 SRP, t. I, s. 65.  
1301 Historica Russiae Monimenta,ex antiquis exterarum gentium archivis et bibliothecis deprompta, t. I, 

Petropoli 1841, s. 137-138. 
1302 AGAD, LL 16, k. 112. 
1303 Latini Latinii Viterbiensis Epistolae, coniectrae, & observationes sacra, profanaque eruditione ornatae, 

[dalej: Latinii Epistolae], t. I, Romae 1659, s. 88. 
1304 AGAD, LL 16, k. 111v-112; Zebrzydowskiego Koresponencya, s. 531. 
1305 BAV, Vaticanus Latinus, 6201, k. 93r.; Latinii epistlae, t. I, s. 1-2. 
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protektor powrócił do Rzymu. Listem z 18 października 1554 roku ponownie polecił swe usługi 

królowi Zygmuntowi Augustowi1306. 

*** 

Zarówno w czasie pierwszego, wygranego przez Marcelego II, jak i drugiego konklawe w 1555 

roku – zwołanego po niespełna miesięcznym pontyfikacie – kardynał Puteo był poważnym 

kandydatem do tiary. W czasie pierwszych wyborów zrzeszył on grupę purpuratów, którzy 

otrzymali kapelusze w czasie ostatniego pontyfikatu, a później był kandydatem partii 

cesarskiej. Na drodze do jego elekcji stanął protektor Polski Alessandro Farnese, który zdołał 

doprowadzić do wyboru profrancuskiego kardynała Giovanniego Pietro Carafy1307. Zakulisowe 

układy i rywalizacja z okresu obu konklawe zawarzyły na sympatiach nowego papieża. 

Zaufanie nowego papieża zdobył protektor Alessandro Farnese, natomiast wiceprotektor Puteo 

– jako niegdysiejszy kontrkandydat do tiary i kandydat cesarski – został odsunięty od wpływów 

w kurii.  

Próby uzdrowienia sytuacji religijnej w Polsce 

Podobnie jak wiceprotektor Maffei działalność Puteo charakteryzowała się wysokim 

poczuciem odpowiedzialności za religijny stan polskiego Kościoła. W pierwszych listach 

kardynała do króla Zygmunta Augusta, duchowny prosi monarchę, aby bronił katolicyzmu tak 

jak jego ojciec1308. Wiceprotektorowi nie podobały się mało stanowcze wystąpienia polskiego 

władcy przeciwko heretykom. W osobnych listach starał się nacisnąć na króla przez prymasa 

Dzierzgowskiego1309 oraz biskupa krakowskiego Andrzeja Zebrzydowskiego1310. Namawiał 

również wpływowego podkanclerzego Jana Przerembskiego, aby przeciwstawił się zmianom 

religijnym zachodzącym w Polsce1311. 

Również protektor Farnese w początkowym okresie pontyfikatu Pawła IV wyszedł z inicjatywą 

wzmocnienia katolicyzmu w Polsce. Podczas rozmowy z papieżem protektor zaproponował, 

aby wynieść jednego z biskupów do godności kardynalskiej. Miało to zapewnić prestiż całemu 

episkopatowi i wspomóc go w walce z innowiercami, a w szczególności z wojewodą wileńskim 

Mikołajem Czarnym Radziwiłłem. Paweł IV zaaprobował ten pomysł, a Farnese poinformował 

 
1306 AGAD, LL 16, k. 75-75v. 
1307 L. Pastor, op. cit., t.VI, s. 360-362. 
1308 BJ, rkp. 175, cz. 1, s. 118. 
1309 W. Pociecha, Arcybiskup…, s. 91. 
1310 Zebrzydowskieg korespondencya, s. 534. 
1311 AGAD, LL 16, k. 134v-135. 
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o tym Zygmunta Augusta oraz zapewnił go, że uczyni wszystko, aby uzdrowić sytuację 

religijną w Polsce. Monarcha podziękował protektorowi za propozycję, lecz zrezygnował z 

podania nazwiska kandydata, gdyż musiał się zastanowić kogo zaproponować do tej 

godności1312.  

W rzeczywistości polski władca w tym czasie miał zdecydowanie inną wizję uzdrowienia 

sytuacji religijnej w kraju, która zakładała radykalne – a czasami wręcz zakrawające o herezję 

– postulaty. Zygmunt August przedstawił je w liście z 29 grudnia 1555 roku kardynałowi 

Farnese z prośbą, aby protektor poparł je u Pawła IV1313. Projekt naprawy przewidywał 

zezwolenie na komunię pod dwoma postaciami, wprowadzenie języka polskiego do liturgii, 

zniesienie celibatu wśród duchowieństwa oraz zwołanie synodu narodowego. Więcej 

informacji na temat tych planów miał mu przekazać jego poseł obediecyjny Stanisław 

Maciejowski1314. Żądań tych protektor nie mógł zaaprobować. 

Poselstwo obediencyjne Stanisława Maciejowskiego 1556 rok  

Stanisław Maciejowski przybył do Rzymu w maju 1556 roku, w tym czasie protektora było 

nieobecny w Wiecznym Mieście, gdyż zaangażowany był wówczas na życzenie Pawła IV w 

montowanie sojuszu antyhabsburskiego w Paryżu i północnych Włoszech. Nie mógł więc 

spełnić obowiązku opieki nad przedstawicielem króla Polski w czasie jego misji nad Tybrem. 

Sądząc po listach polecających to kardynał Puteo wziął na siebie to zadanie. Niestety nie znamy 

szczegółów misji Maciejowskiego, ani dotyczących uroczystego wjazdu do Rzymu, ani miejsca 

jego rezydencji.  

Poseł obediencyjny miał przedstawić Pawłowi IV radykalne postulaty królewskie: zezwolenie 

na sobór narodowy w Polsce, udzielenie komunii pod dwoma postaciami, zniesienie celibatu 

wśród duchownych oraz wprowadzenie języków narodowych do liturgii. Zygmunt August 

listem z 31 grudnia 1555 roku polecił wiceprotektorowi Puteo posła obedeincyjnego, a także 

prosił go o poparcie w przedstawionych postulatach1315. Wiceprotektor przyjął posła z 

serdecznością, lecz odciął się od spraw, które miał referować papieżowi. Napisał do Zygmunta 

Augusta 26 maja 1556 roku list z prośbą, aby przeciwstawił się podobnym inicjatywom, a nawet 

przykładnie ukarać ludzi wysuwających takie bezbożne pomysły. W ten sposób władca miał 

 
1312 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 268. 
1313 AGAD, LL 16, k. 177v-178v. 
1314 Uchańsciana, t. III, s. 290; Idem, t. II 48-49.  
1315 Ibidem, II, s. 291. 
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dawać przykład swego przywiązania do katolicyzmu1316. Kardynał Puteo wykorzystał polską 

petycję jako formę nacisku na papieża, w sprawie wznowienia soboru powszechnego, którego 

za wszelką cenę Paweł IV chciał uniknąć1317. Wiceprotektor okazał wyrozumiałość w stosunku 

do twórców bezbożnych postulatów, gdyż zależało mu na prawowierności i ortodoksji 

polskiego episkopatu. Na tym w zasadzie zakończyła się misja Maciejowskiego w Rzymie1318.  

Wyjazd Alessandro Farnese z Rzymu i próby przekazania protektoratu 

Po przegranej wojnie Pawła IV z Hiszpania w 1557 roku relacje Farnesego z papieżem zaczęły 

się pogarszać. Zaprowadzony przez Carafę reżim inkwizycyjny w Rzymie nie podobał się 

tolerancyjnemu protektorowi Polski. Ofiarą tych represji padło dwóch kardynałów Giovanni 

Morone i Johann Gropper, a także słudzy kardynałów, wśród których był jeden z domowników 

protektora1319. Zmusiło go to Farnesego do ponownego opuszczenia Rzymu. Pod koniec 1557 

roku wyjechał z miasta, aby wrócić nad Tyber dopiero trzy lata później na konklawe po śmierci 

papieża Carafy.  

Kardynał Farnese miał świadomość, że wobec kolejnej, przymusowej absencji w Rzymie, nie 

będzie mógł wypełniać obowiązków protektora. Wydaje się, że w tym momencie Alessandro 

Farnese istotnie rozważał przekazanie obowiązków go swemu kuzynowi i bliskiemu 

współpracownikowi – Giudo Ascanio Sforzy di Santa Fiora. Wicekanclerz kościoła chciał 

zachować przy tym tytuł protektora Protektra, o czym poinformował Zygmunta Augusta. Mimo 

zabiegów Farnesego Polski władca nie zgodził się na taki układ, o czym poinformował 

kardynała Sforzę listem z 12 maja 1554 roku1320. Ostatecznie sprawa się zdezaktualizowała po 

powrocie do Rzymu kardynała Farnesego, Sforza zrezygnował ze swych planów, a protektor 

listem z 25 sierpnia 1554 roku ponownie zaoferował swe usługi królowi Polski1321. Dowodzi to 

prestiżu jakim cieszył się urząd protektora Polski wśród członków Świętego Kolegium, a także 

pozwala wnioskować, że protektorat nie był dożywotnim urzędem, choć z dotychczasowych 

badań wynika, że zmiany protektorów narodowych należały do rzadkości1322. Znany jest jednak 

przypadki zwolnienia z urzędu protektora. Henryk VIII zwolnił z obowiązków Francesco 

Aldiosiego, gdy władca dowiedział się o jego kolaboracji z Francją1323. 

 
1316 Latinii Epistolae, t. I, s. 74.  
1317 Ibidem, s. 75. 
1318 M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 89-90. 
1319 L. Pastor, op. cit., t. VI, s. 535. 
1320 Elemeneta, t. XXII, s. 47; AGAD, LL 15, k. 709v. zob. H.D. Wojtyska, op. cit., s. 265. 
1321 AGAD, LL 16, k. 76v.  
1322 J. Wodka, Zur Geschichte…, s. 46-100. 
1323 W.E. Wilkie, op. cit., s. 38. 
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*** 

W rezultacie po raz kolejny ciężar obrony polskich spraw spadał na barki wiceprotektora, tym 

razem Giacomo Puteo. Problem tkwił w tym, że również on wypadł z łask papieża. Powodem 

konfliktu był krytyczny stosunek wiceprotektora do polityki Pawła IV względem Habsburgów, 

z którymi planował wojnę. Kanonik Samson Worein 3 marca 1556 roku donosił Hozjuszowi z 

Rzymu, że z powodu niełaski jaka spadła na kardynała Puteo sprawy polskie nie były pod 

odpowiednią opieką, tak jak to miało miejsce za pontyfikatu Juliusza III. Wiceprotektor 

zaniechał zwracania się z niektórymi postulatami do Pawła IV, gdyż wiedział, że chimeryczny 

papież nie spełni jego próśb, gdyż go nie lubił. Innym powodem niełaski Putea była jego 

otwarta niechęć do profrancuskiego stronnictwa w kurii, do którego należał Farnese1324. 

Wiceprotektor nie mógł czuć się pewnie na papieskim dworze. Do Polski docierały nawet 

pogłoski, że – jak donosił Stanisław Orzechowski w liście do Marcina Kromera z 28 sierpnia 

1557 roku – Puteo został otruty z powodu zabiegów o utrzymanie pokoju z Hiszpanią1325. Sam 

wiceprotektor pisał Hozjuszowi w liście 29 maja 1558 roku, że nie mógł nic uczynić w sprawie 

Polski, dopóki papież nie skończy wojny Hiszpanią1326. Z pewnością relacji kardynała z 

Pawłem IV nie poprawiły zakrawające o herezję żądania religijne wysuwane przez Polskę w 

latach 1556-1559. W mniemaniu papieża Puteo był za mało surowy jako inkwizytor, co w 

ostateczności doprowadziło do takiej sytuacji1327. 

Sprawa wysłania nuncjusza do Polski – Alojzy Lippomano, Kamil Mentovato 

Radykalne postulaty wysuwane przez polskiego władcę skłoniły Stolicę Apostolską do 

natychmiastowego działania. Remedium na tą sytuację miało być wysłanie nad Wisłę nowego 

nuncjusza, którego wciąż domagał się Zygmunt August i polski episkopat. Świadczą o tym listy 

wysyłane przez prymasa Dzierzgowskiego 21 maja 1555 roku1328, a także Zygmunta Augusta 

z 8 sierpnia 1555 roku do protektora i kolegium kardynalskiego1329. Kiedy do papieża doszła 

wiadomość o zwołaniu synodu na czerwiec 1555 roku, wyznaczył swego delegata 

dominikanina Tomasza Stellę, biskupa Capo d’Istria. Gdy jednak Juliusz III otrzymał list od 

 
1324 Hosii Epistolae, t. II, s. 675. 
1325 Orichoviana, t. I, s. 281. 
1326 Latinii epistolae, t. I, 110. 
1327 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 289-290. 
1328 Elementa, t. XXII, s. 49. 
1329 AGAGD, LL 16, k. 101v-102v. 



338 
 

biskupów polskich, uświadomił sobie, że sytuacja katolicyzm u w Polsce była bardzo 

poważna1330.  

Dzięki staraniom Giacomo Putea, biskup Werony Alojzy Lippomano jeszcze za pontyfikatu 

Juliusza III został wybrany jako kandydat na nuncjusza do Polski1331. Dopiero jednak za 

pontyfikatu Pawła IV, przy poparciu Putea wysłano go do Polski1332. Również protektor 

Farnese bardzo zaangażowany w sprawę polskiej nuncjatury był bardzo uradowany z faktu 

delegacji do Polski papieskiego wysłannika. W liście z 3 sierpnia 1555 roku podkreślał, że od 

dawna zabiegał o wysłanie nuncjusza do królestwa oraz, że martwił go rozprzestrzeniający się 

w Polsce protestantyzm. Jako protektor miał on poczucie odpowiedzialności i obowiązku, więc 

wiadomość o szerzeniu się herezji w królestwie przyjmował bardzo osobiście. Pisał, że była to 

nie tylko nieszczęście dla całego chrześcijaństwa, ale także jego własna porażka. Zachęcał więc 

nuncjusza, do wytężonej pracy, aby uchronić ten naród, który – tak bardzo kochał – od 

oderwania się od Rzymu1333. 

Przed wyjazdem z Rzymu nuncjusz wyposażony został w listy polecające od wiceprotektora 

do króla (29 lipiec 1555) i królowej Bony (3 sierpnia 1555) oraz zaprzyjaźnionych biskupów: 

Hozjusza1334, Zebrzydowskiego1335 oraz Kromera1336. Instrukcja dana biskupowi Werony przed 

wyjazdem do Polski najprawdopodobniej około 18 VII 1555, jak dowodzi Wojtyska, była 

dziełem współpracy Farnesego i Puteo. Tekst w całości dotyczył problematyki religijnej, 

Wojtyska uznał to za wkład Putea, natomiast pewną łagodności i dozę tolerancji w instrukcji 

przypisywał Farnesemu1337. Warto podkreślić, że czasie trwania misji Lippomano w Polsce 

wiceprotektor był w stałym kontakcie z nuncjuszem oraz prosił go o przesyłanie raportów o 

stanie religii w Polsce1338. 

 

 

 
1330 J. Mandziuk, Początki nuncjatury w Polsce, „Studia Theologica Varsaviensis”, r. 30, 1992, nr 1, s. 37-45.   
1331 Hosii epistolae, t. II, s. 549; Tabularium Ecclesiae Romane saecili decimi sexti, in quo monuenta restituti 

calicis eucharistici, totiusque Concilii Tridentini historiam mirifice illustrantia continetur. Omnia ad fidem 

autographorum Bibliotecae Gothanae diligenter exacta, ed. C. Francoforti, Lipsiae 1743,[dalej: Tabularium], s. 

60-61. 
1332 Tabularium, s. 58. 
1333 Opere del commendatore Anibal Caro, vol.5 scritte a nome del Cardinale Alessandro Farnese, [dalej: 

Anibal Caro], Milano, 1807, s. 328; 314-316; 326-328. 
1334 Tabularium, s. 58-61.   
1335 Zebrzydowskiego Korespondencye, s. 536.   
1336 Latinii epistolae, t. I, 51-52. 
1337 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 264.  
1338 Ibidem, s. 264. 
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Sprawa spadku po królowej Bonie  

Śmierć królowej Bony w Bari 19 listopada 1557 roku rozpoczął okres prób odzyskania przez 

Polskę dziedzictwa i majątku po zmarłej, które zostało zagarnięte wraz z osobistymi 

kosztownościami wywiezionym z Polski przez regencję hiszpańską w Neapolu. Zarówno 

protektor Farnese jak i wiceprotektor Puteo, który był arcybiskupem Barii oraz bliskim 

przyjacielem królowej, zostali zaangażowani przez Zygmunta Augusta.  

Dla protektora Farnesego, przebywającego od czasu konfliktu z Pawłem IV poza Rzymem, 

próby pośredniczenia w sporze o księstwo Bari i Rossano, były jedynymi sprawami polskimi, 

w które był zaangażowany. Protektor próbował załatwić sprawę w 1558 roku przez 

pośrednictwo swej bratowej Margarity di Flandria, żony księcia Ottavio Farnese, która była 

naturalną córką cesarza Karola V1339. Starania nie przyniosły jednak spodziewanych efektów, 

podobnie jak kolejne próby w grudniu 1559 roku, gdy obiecał Hozjuszowi kontynuować swe 

wstawiennictwo1340. Jeszcze w 1560 roku brat protektora Ottavio Farnese poruszał tę sprawę w 

rozmowach z Adamem Konarskim, lecz ostatecznie nic z tego nie wyniknęło1341. 

Inaczej wyglądała pomoc wiceprotektora Puteo, który jako arcybiskup Bari, napisał 21 maja 

1558 roku do przebywającego w stolicy Apulii posła królewskiego Jana Wysockiego, aby 

przygotował pogrzeb królowej zgodny z przepisami kościelnymi. Bona pozostawała w czasie 

swej śmierci w stanie ekskomuniki, którą rzucił na nią Paweł IV, za to że popierała Habsburgów 

podczas ich wojny z papieżem1342. W późniejszych latach kardynał Puteo pomagał w tej trudnej 

sprawie kolejnym wysłannikom królewskim Wysockiemu, Konarskiemu oraz Hozjuszowi. 

Deklarował też w liście do Kromera z 14 lipca 1560 roku, że zawszę będzie bronił interesów 

Zygmunta Augusta1343. Na tym zakończyły się pierwsze próby odzyskania tzw. sum 

neapolitańskie, w które angażowane był kolejne pokolenia polskich dyplomatów. 

*** 

Burzliwe konklawe po śmierci Pawła IV (18 sierpnia 1559 roku) trwało ponad cztery miesiące. 

Obaj „polscy” kardynałowie odgrywali w nim główne rolę. Protektor Alessandro Farnese, który 

po niemal trzyletniej absencji powrócił do Rzymu, choć sam nie zgłaszał swej kandydatury, to 

 
1339 MNK, BCzart, rkp. 70, s. 35; rkp. 1574, s. 252. 
1340 MNK, BCzart, rkp. 1618, s. 809. 
1341 Elementa, t. XXII, s. 65-66. 
1342 BAV, Vaticanus Latinus, 6201, k. 67v. 
1343 Latini Epistolae, t. I, s. 159. 
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był jednym z przywódców frakcji, więc losy elekcji zależały w duże mierze od jego strategii1344. 

Natomiast wiceprotektor Giacomo Puteo ponownie był jednym z głównych kandydatów do 

objęcia stolicy piotrowej1345. Przebywający wówczas nad Tybrem Stanisław Hozjusz bardzo 

gorąco dopingował swego przyjaciela, gdy dotarła do niego wiadomość o realnych szansach 

zdobycia tiary. W listach do kraju pisał, że nie było w całym Świętym Kolegium drugiego 

takiego, który „kochał by Polaków bardziej niż on”1346. Biskup warmiński w sierpniu 1559 roku 

namawiał nawet protektora Farnese, aby wsparł kandydaturę Giacomo Puteo1347. W 

październiku wbrew polskim interesom sytuacja w gronie wyborców uległa zmianie i 

zarysowała się perspektywa elekcji jednego z dwóch hiszpańskich kardynałów (Pedro Pacheco 

lub Bartolomeo de la Cueva). Polscy agenci w Rzymie Adam Konarski oraz Lodovico Monti 

stwierdzili, jak donosił Hozjusz Kromerowi w liście z 2 grudnia 1559 roku, że gdyby ziściły 

się te prognozy sprawa odzyskania spadku po królowej Bonie byłaby przegrana1348. W tej 

sytuacji polscy agenci wraz z biskupem warmińskim zdecydował się na niecodzienne oraz – 

nie do końca zgodne z przepisami – rozwiązanie, to znaczy wystosowali list do elektorów, który 

miał wpłynąć na przebieg głosowania. Do zamkniętych „pod kluczem” purpuratów dotarł 

Francesco Creato – sługa Lodovico Montiego oraz nieznany z nazwiska krewniak Adama 

Konarskiego. Wierząc relacji Hozjusza, którą zawarł w liście do Kromera, 26 listopada 1559 

roku, polscy wysłannicy potajemnie spotkał się kardynałami, w tym z protektorem Farnese, i 

starali się przekonać ich do wyboru Giacomo Puteo na biskupa Rzymu1349. Francesco Creato 

miał przekazać wówczas wiceprotektorowi Polski mandat od samego Zygmunta Augusta. Jak 

twierdzi Wojtyska, była to prawdopodobnie inicjatywa Monteigo, który spreparował 

wiadomość od króla chcąc się w ten sposób przypodobać władcy1350. Ostatecznie następcą św. 

Piotra nie wybrano, ani żadnego z hiszpańskich purpuratów, ani wiceprotektora Puteo. Nowym 

biskupem Rzymu 26 grudnia ogłoszony został Giovanni Angelo de Medici, który przyjął imię 

Piusa IV. 

*** 

Od początku pontyfikatu nowego papieża wszystko zapowiadało pomyślne czasy dla Polski. 

Pius IV był bardzo przyjaźnie ustosunkowany do królestwa, jak i kardynałów 

 
1344 B. Dembiński, Wybór Piusa IV, „Studyja nad pontyfikatem Piusa IV”, t. I, Kraków 1886, s. 25.  
1345 Ibidem, s. 25-26. L. Pastor, op. cit., t. VII, s. 626-627. 
1346 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 294, 
1347 MNK, BCzart, rkp. 1618, s. 785, 809, 938; Hozjusz do Kromera 27 VIII; 2 XI; 2 XII 1559. 
1348 MNK, BCzart, rkp. 1618, s. 795; Dembiński, op. cit., s. 46. 
1349 MNK, BCzart, rkp. 1618, s. 805-811. 
1350 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 294. 
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odpowiedzialnych za relacje z Polską. Alessandro Farnese, zaraz po zakończeniu konklawe w 

liście do Zygmunta Augusta z 30 grudnia 1559 roku, poinformował władcę o swym powrocie 

do Rzymu oraz ponownym podjęciu polskich spraw1351. Również wiceprotektor Puteo był 

ceniony przez nowego zwierzchnika Kościoła. Pius IV przywrócił mu zabraną przez Pawła IV 

prefekturę Trybunału Sygnatury Apostolskiej, a także zaliczył go do członków 

nowoutworzonych komisji: do spraw reformy obyczajów oraz zespołu przygotowującego 

reaktywację soboru w Trydencie1352. Wyrazem jego zaufania i znaczenia jakim się cieszył u 

nowego papieża stanowi fakt, że Pius IV, na konsystorzu 15 listopada 1560 roku zlecił Giacomo 

Puteo zredagowanie bulli konwokacyjnej na nowy sobór, a niedługo później wiceprotektor 

został papieskim legatem na sobór1353. 

Poselstwo obediencyjne Adama Konarskiego 1560  

Zygmunt August chciał jak najszybciej złożyć obediencje nowo wybranemu papieżowi. Choć 

konklawe po śmierci Pawła IV (18 sierpnia- 25 grudnia 1559) wciąż trwało, to polski władca 

wysłał w tej sprawie polecenie do swego posła rezydencjonalnego w Rzymie Adama 

Konarskiego. Przedstawiciel króla otrzymał instrukcję z datą 4 listopada 1559 roku1354. Na 

początku 1560 roku dotarła do Polski wieść o wyborze Giovanniego Angelo de Medici, który 

przyjął imię Piusa IV. Zygmunt August zgodnie ze zwyczajem 17 stycznia 1560 roku wysłał 

list gratulacyjny do nowego papieża, w którym poinformował go, że obeidiencję w imieniu 

polskiego władcy złoży jego poseł rezydencjonalny w Rzymie Adam Konarski1355. 

Adam Konarski z pierwszą misją królewską wyjechał do Rzymu w 1552 roku, po sejmie 

piotrkowskim. Nad Tybrem przebywał trzy lata, wówczas wyrobił sobie znajomości wśród 

wpływowych osobistości w Kurii. Zawiązał relację z wiceprotektorem kardynałem Giacomo 

Puteo, z którym często współpracował załatwiając wspólnie sprawy zlecone przez Zygmunta 

Augusta. O przyjaźni obu duchownych świadczy list polecający prepozyta poznańskiego 

biskupowi krakowskiemu Andrzejowi Zebrzydowskiemu1356. W tym czasie 1559 przebywało 

w Rzymie trzy osoby, które odpowiedzialne były za sprawy królestwa. Biskup warmiński 

Stanisław Hozjusz, sekretarz królewski Lodovico Monti oraz prepozyt poznański Adam 

Konarski.  

 
1351 Anibal Caro, t. III, s. 272-273. 
1352 L. Pastor, op. cit, t. VII, s. 103.  
1353 CT, II, s. 351, L. Pastor, op. cit., s. 163-189.  
1354 AGAD, LL 17, f. 29-31.  
1355 Uchańściana, t. II, s. 135.  
1356 Zebrzydowskiego Korespondencya, s. 531; M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 94. 
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Zgodnie z instrukcją wysłannik monarchy miał złożyć gratulacje nowemu papieżowi oraz 

zaznaczyć wielkie nadzieje jakie Zygmunt August wiązał z następcą Pawła IV. Następnie poseł 

miał wskazać wielkie niebezpieczeństwa jakie grożą kościołowi powszechnemu, a także w jego 

królestwie. Zygmunt August przez usta posła miał przekazać papieżowi, że jedynym środkiem 

zaradczym i remedium na tą sytuację był sobór powszechny, a także prosił o ponowne jego 

zwołanie.  

Listy uwierzytelniające o władcy, bez których poseł nie mógł złożyć uroczystej obiediencji 

papieżowi, dotarły do Rzymu pod koniec lutego 1560 roku. Uroczysty wjazd do miasta odbył 

się z pewnością niewiele później. Zgodnie z zasadami ceremoniału na przywitanie posła wyszły 

familie kardynałów i papieża1357. Choć nie znamy nazwisk purpuratów, którzy wysłali swoje 

rodziny, z pewnością nie mogło zabraknąć przedstawicieli dworu wiceprotektora Putea. 

Wydaje się, że Farnese, który przebywał wówczas poza Rzymem mógł wysłać również swych 

dworzan, lub poprosić innego z swych zaufanych kardynałów by to uczynił. 

Publiczny konsystorz miał miejsce 5 marca 1560 roku w sali królewskiej Pałacu Apostolskiego 

na Watykanie1358. Ceremoniarz papieski zanotował, że poseł obediencyjny przybył na 

spotkanie z papieżem z wielką okazałością. W obecności 34 kardynałów Adam Konarski 

wygłosił mowę obediencyjną. Treść oracji pokrywała się z treścią wysłanej posłowi instrukcji. 

Poseł pogratulował więc papieżowi objęci tron św. Piotra, a także przedstawił trudną sytuację 

religijną w Polsce oraz wyraził gotowość Zygmunta Augusta do wspierania Stolicy 

Apostolskiej. Na końcu najprawdopodobniej przypomniał papieżowi sprawę zwołania soboru, 

na której bardzo zależało polskiemu władcy. W odpowiedzi, której udzielił posłowi osobiście 

Pius IV – co należało odczytać jako wyraz wielkiej przychylności papieża – biskup Rzymu 

zapowiedział wznowienie soboru, a także wysłanie nuncjusza do Polski1359. 

Szybkie złożenie obeciencji przez króla Polski bardzo ucieszyło Piusa IV, o czym 

poinformował Jagiellona w brewe z 22 marca 1560 roku. W wiadomości do Zygmunta Augusta 

biskup Rzymu wyraził swoje zmartwienie z powodu sytuacji religijnej w Polsce oraz zachęcał 

władcę do wypędzenia heretyków z kraju. Pius IV parafrazując tekst biblii przestrzegał 

monarchę, że lepiej było usunąć ze swego dworu zaufanych i miłych ludzi, niż gdyby się oni 

mieli stać powodem zgorszenia. Na koniec papież zapewniał władcę, że wszelkimi środkami 

 
1357 Concilii tridentini diariorum pars secunda, Massarelli diaria: V-VII, L Pratani, H. Seripandi, L. Firmani, O. 

Panivinii, A. Guidi, P.G. de Mendoza, N. Psalmaei Commentari, (dalej: CT II diaria), s. 533; M. Banaszak, op. 

cit., cz. II, s. 97.  
1358 AAV, ACC, vol. 9, f. 14v; CT II diaria, s. 533; Idem, s. 343.  
1359 AAV, ACC, vol. 9, f. 14v. 
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będzie starał się zapobiec rozprzestrzenianiu się herezji w Polsce, poprzez sobór powszechny, 

ogólną reformę kościoła oraz wysłanie nuncjusza do Polski1360. Aluzja papieska do usunięcia 

ludzi z dworu królewskiego odnosiło się do zaufanego Zygmunta Augusta i protektora 

protestantyzmu wojewody wileńskiego, księcia Mikołaja Radziwiłła zwanego Czarnym. O jego 

wielkich wpływach przy Zygmuncie Auguście informował Piusa IV przebywający wówczas w 

Rzymie biskup warmiński Stanisław Hozjusz1361. Równocześnie Adam Konarski w listach z 

marca i kwietnia 1560 roku informował władcę o życzliwości papieża względem króla1362. 

Po zakończeniu działalności reprezentacyjnej, Adam Konarski rozpoczął realizować zlecone 

mu przez władcę sprawy. Królewski wysłannik mógł tego dokonać zyskując poparcie 

kardynałów. W liście z 23 kwietnia 1560 roku Zygmunt August wspominał, że w załączniku 

do widomości przesyła mu listy polecające jego osobę wpływowym kardynałom, o którą 

wcześniej prosił1363. Niestety władca nie wymienił nazwisk purpuratów. Z całą pewnością 

wśród nich znajdowali się kardynałowie: wiceprotektor Puteo oraz wpływowy nepot i sekretarz 

stanu Carlo Borromeo. Można przypuszczać, że adresatami listów byli również były nuncjusz 

w Polsce Otto Truchsesse, a być może również przyjaciel Polski Giacomo Savelli. 

Wśród poleconych Konarskiemu zadań była sprawa odzyskania sum neapolitańskich. Papież 

obiecał pośredniczyć w tej kwestii u króla hiszpańskiego. Zygmunt August prosił Konarskiego, 

aby przesłał mu kopię breve papieskiego do Filipa II, gdyż chciał je wykorzystać w dalszych 

pertraktacjach o zwrot pieniędzy1364. Niedługo po tym późnym latem Konarski opuścił Rzym, 

by po krótkim pobycie w Polsce powrócić nad Tyber na początku 1561 roku, gdzie przebywał 

kolejne trzy lata1365. 

Wyniesienie Stanisława Hozjusza do godności kardynalskiej 1561 

Na samym początku pontyfikatu Piusa IV Polska zyskała nowego orędownika spraw królestwa 

w Świętym Kolegium. Na drugim konsystorzu (26 lutego 1561 roku) kreowany kardynałem 

został biskup warmiński Stanisław Hozjusz z tytułem S. Lorenzo in Panisperna1366. 

Wyniesienie Polaka do najwyższej godności kościelnej wymagało zgody króla, której Hozjusz 

 
1360 VMP, t. II, s. 597. 
1361 B. Dembiński, Rzym i Europa przed rozpoczęciem III okresu Soboru Trydenckiego, cz. I, Kraków 1890, s. 

26. 
1362 AGAD, LL 17, f. 62; f. 82. 
1363 AGAD, LL 17, f. 82. 
1364 AGAD, LL 17, f. 82. 
1365 Konarski Adam (1526-1547) biskup poznański, PSB, t. 13, s. 447. 
1366 AAV, ACM, vol. 19, f. 283v; Analecta Romana, s. 108.  
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nie posiadał. Mimo to, rzymscy przyjaciele biskupa warmińskiego wstawili się za nim i 

Zygmunta Augusta. 

Warto podkreślić, że wiceprotektor był jednym z głównych promotorów wyniesienia Hozjusza 

do godności kardynalskiej, o co apelował u Pawła IV już od 1558 roku1367. Natomiast po kreacji 

Hozjusza, która była niezgodna z polskim prawem. Puteo prosił króla Zygmunta Augusta, aby 

zaakceptował biskupa warmińskiego na tej godności1368. Kardynał Puteo oraz Stanisław 

Hozjusz od razu przypadli sobie do gustu. Choć wiceprotektor od lat cenił Hozjusza. W lipcu 

1555 roku prymas Dzierzgowski przesłał kardynałowi pierwsze wydanie Confessio1369, które 

zostało pochlebnie zrecenzowane przez wiceprotektora. Puteo wyrazy uznania dla autora 

przekazał mu w listach z 5 października 1555 oraz 2 sierpnia 1556 roku1370. Żartobliwie biskup 

warmiński podsumował swoje relacje z dostojnikami kurii, w liście do Kromera, gdzie pisał, 

że w Rzymie „używa wody ze studni (ex puteo), która lepiej mu smakuje niż wino z karafki 

(quam ex caraffa)”1371. 

Wstawił się za nim również Alessandro Farnese, który gorliwe zabiegał o zgodę króla na 

przyjęcie tej godności przez Hozjusza, co do której Zygmunt August i wielu jego doradców 

miało wiele zastrzeżeń1372. Protektor napisał do polskiego monarchy również prośbę, aby 

pozwolił pozostać w Wiecznym Mieście Hozjuszowi1373. 

W przeciwieństwie do wiernej przyjaźni jaka łączyła Hozjusza z wiceprotektorem Puteo, 

biskup warmiński nie znalazł wspólnego języka z Alessandro Farnese. Choć obaj kardynałowie 

współpracowali zgodnie walcząc z herezją w Polsce, to różnili się w kwestii narzędzi jakie 

należało stosować względem różnowierców. Biskup warmiński chciał z całą surowością i 

bezwzględnością tępić wszystkich, którzy wspierali reformacje. Natomiast Farnese uważał, że 

jedynie dobrocią i tolerancją można uratować królestwo dla Katolicyzmu. Przepełniony 

duchem kontrreformacji Hozjusz nie mógł z pewnością zaakceptować dworskości i 

światowości kardynała Farnese. Z całą pewnością – wielki kardynał („il gran cardinale”) 

papieski wnuk, renesansowy książę kościoła pławiący się w luksusie, który posiadał nieślubne 

dziecko (Cecylia Farnese) z jedną ze swych kochanek – nie był w mniemaniu biskupa 

 
1367 BJ, rkp. 60, s. 706; 960.  
1368 H.D. Wojtyska, Quarrel Concerning the Cardinalate of Hosius, „Sacrum Poloniae Millennium”, t. 8-9, 

Rzym 1962, s. 207-248. 
1369 Hosii Epistolae, t. II, s. 575.  
1370 Latini Epistolae, t. I, s. 64; 88.   
1371 MNK, BCzart, rkp, 1618, s. 795. Zob. H.D. Wojtyska, op. cit., s. 293. 
1372 H.D. Wojtyska, Quarrels…, s. 207-248. 
1373 BJ, 60, s. 611 Hozjusz do Kromera 30 XII 1559. 
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warmińskiego wzorcem do naśladowania. Nowym, kontrreformacyjnym ideałem był – 

późniejszy święty – kardynał Karol Borromeusz, który uosabiał wszystko do czego dążyła 

reforma Kościoła.   

Mimo to, Farnese bardzo cenił zdolności teologiczne Hozjusza. Na początku 1560 roku 

osobiście prosił o przysłanie mu egzemplarza Confessio, zaraz po jego wydaniu w  Wiedniu1374. 

Protektor nie miał jednak najlepszego mniemania o zdolnościach dyplomatycznych biskupa 

warmińskiego. Świadczy o tym fakt, że był on przeciwny objęciu przez Hozjusza nuncjatury w 

Wiedniu1375. Mimo to, obaj duchowni zgodnie współpracowali ze sobą i nazywali się 

przyjaciółmi.  

Hozjusz choć otrzymał kapelusz kardynalski nie przebywał na stałe w Rzymie. Pius IV wysłał 

polskiego duchownego go do stolicy cesarstwa, gdzie w latach 1560-1561 miał przekonać 

cesarza Ferdynanda I Habsburga do wznowienia soboru trydenckiego. Następnie papież 

mianował go jednym z pięciu legatów na ostatnią sesję koncylium. Początkowo nowo 

mianowany kardynał nie miał wpływu na obronę polskich spraw w Kurii. Zmieni się to, gdy 

Hozjusz zamieszka nad Tybrem w 1569 roku. 

Próby Piusa IV wysłania do Polski nuncjusz – Raccordi per Polonia 

Pontyfikat bezwzględnego i surowego Pawła IV był okresem kryzysu w stosunkach Stolicy 

Apostolskiej z Polską. Papież Carafa swą bezkompromisowością i surowością przyczynił się 

do zaognienia konfliktu religijnego w Polsce. Pozycja kościoła katolickiego w kraju była w 

mniemaniu kurialistów in temini quasi disperati1376. Pontyfikat przychylnego Polsce papieża 

stworzył możliwość ponownego ubiegania w Stolicy Apostolskiej o wysłanie nuncjusza nad 

Wisłę. Nowy papież Pius IV twierdził, że sytuację można naprawić, tylko poprzez poprawę 

reputacji papiestwa wśród Polaków. Zdecydował więc o wysłaniu nuncjusza nad Wisłę. Sprawa 

ta była kluczową kwestią dla Polski. 

Papież nie chciał brać całej odpowiedzialności w tak ważnej sprawie, jak wybór nuncjusza oraz  

więc zdecydował się na nietypowy krok i poprosił o radę wszystkich kurialistów mających 

wiedze na temat Polski. Mieli oni wypowiedzieć swoją opinię na temat jak sprostać trudnej 

sytuacji Kościoła nad Wisłą oraz w jak przyszły nuncjusz miał temu przeciwdziałać. W wyniku 

tej narady powstało kilka memoriałów, na podstawie których ułożono instrukcję dla nuncjusza, 

 
1374 Hozjusz do Kromera 3 II 1560, zob. H.D. Wojtyska, Papiestwo…, s. 265-266. 
1375 BJ, rkp. 60, s. 1083. Hozjusz do Kromera 6 I 1560  
1376 Relazioni degli Ambasiadori Veneti, t. 10,  s. 24. 
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którym wyznaczono Bernarda Bongiovanniego1377. W dotychczasowej praktyce najróżniejsze 

komisje kardynalskie powoływane przez papieży do zbadania rozmaitych spraw – nie były 

rzadkością. Nigdy wcześniej – jak się wydaje – biskup Rzymu nie poprosił o wypowiedzenie 

się wszystkich kurialistów posiadających wiedzę na temat sytuacji religijnej w Polsce. Ten 

niezwykły sposób rozwiązywania problemów zapoczątkowanych za pontyfikatu Piusa IV 

można uznać za początek pewnej „specjalizacji Kurii” i zapowiedz tworzenia późniejszych 

kongregacji w tym do spraw polskich. 

W tym czasie coraz wyraźniej krystalizuje się stałe grono sprzyjających Rzeczpospolitej 

członków Świętego Kolegium, w którego skład wchodzili oprócz protektora i wiceprotektora 

również byli nuncjusze w Polsce oraz inni przychylni władcom z nad Wisły purpuraci. Wszyscy 

ci kardynałowie byli powoływani do różnych komisji, które papież zwoływał w polskich 

sprawach, a także służyli jako kardynałowie zaufani („confidentes”) w czasie poselstw 

obediencyjnych. Z czasem grupa polskich purpuratów zyskała miano konsulty, czy kongregacji 

polskiej w Kolegium Kardynałów. Poseł obediencyjny z 1596 roku Stanisław Miński, w swym 

dziele: „Sposób odprawowania poselstwa” radził przyszłym wysłannikom do Rzymu z kim 

utrzymywać przyjazne relacje. O sprawach polskich należało konsultować się z kardynałem 

protektorem i wiceprotektorem, a także z tymi, którzy są: de la consulta et della congregatione 

di Polonia1378.  

*** 

Spośród przygotowanych w tej kwestii dokumentów na szczególną wagę  zasługuje anonimowe 

pismo zatytułowane: Raccodri per Polonia1379. Dokument, według ustaleń Wojtyski, powstał 

najprawdopodobniej w lutym 1560 roku, jego odbiorcą był Karol Boromeusz, a autorem 

kardynał Alessandro Farnese. Memoriał ten, według badaczy, stanowi wyjątkowy przykład 

wypowiedzi cudzoziemca na temat Polski oraz świadectwo doskonałej znajomości spraw kraju 

przez autora. Warto podkreślić, że to kardynał Karol Boromeusz był adresatem memoriału 

Farnesego. Za pontyfikatu Piusa IV kardynał sekretarz stanu był odpowiedzialny za 

najważniejsze sprawy polityczne Stolicy Apostolskiej w tym także kształtującej się w tym 

czasie stałej, polskiej nuncjatury, natomiast wciekanclerz i protektor służył papieżowi jedynie 

 
1377 H. D. Wojtyska, Papiestwo…, s. 170. 
1378 Stanisława Mińskiego (1563-1607) sposób odprawowania poselstwa. wyd. J. Korzeniowski, Scriptores 

Rerum Polonicarum, t. XIII, s. 460. W dotychczasowej polskiej historiografii nie zauważono tej grupy.   
1379 AAV Arm. 65 rkp 29, k. 51-53. Wydany również: Uchańsciana IV 218-223; Urkunden und Aktenstucke, s. 

77-82. Bronisław Dębiński i Jan Fijałek poświęcili Raccordi dużo miejsca w swoich pracach: B. Dembiński, 

Rzym…s. 202-206; Fijałek, Moderniści katoliccy Kościoła Lwowskiego w wieku XVI: sam x arcybiskup Paweł 

Tarło i mistrz Jan Trzciana kanonik-kaznodzieja katedralny, cz. II, „Pamiętnik Literacki”, 1908, s. 397.  
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jako doradca. Stanowiło to symptom procesu stopniowego odsuwania protektora Polski od 

sprawy politycznych, które staną się domeną kardynałów nepotów i wyznaczanych przez 

biskupa Rzymu sekretarzy stanu. 

Raccordi rozpoczyna się od przypomnienia 13 lat starań kardynała Farnese o ustanowienie 

nuncjatury w Polsce. Następnie krytykuję on politykę Pawła IV względem królestwa oraz 

wylicza błędy popełnione przez nuncjusza Lippomano. Wynikały one według protektora z 

nieznajomości kraju i natury ludzi oraz uchybieniach dyplomatycznych. Przyszły nuncjusz, 

według Farnesego, powinien przede wszystkim poznać naturę królestwa (la natura del Regno). 

Najważniejszymi cechami monarchii było według protektora przywiązanie Polaków do 

wolności i niezależności, a także wielonarodowy i wielowyznaniowy charakter państwa polsko-

litewskiego. Kardynał protektor podkreślał więc, że niezbędna cechą powinna być tolerancja, 

wobec schizmatyków na Rusi, jak i protestantów w Prusach.  

Według autora Raccordi przyszły nuncjusz powinien orientować się w organizacji państwa 

polskiego, która była odmienna niż w innych monarchiach europejskich. W Polsce bowiem król 

podlegał prawu, a biskupi – zaliczani do pierwszych senatorów – mieli władzę zarówno 

duchową, jak i świecką. Polski episkopat zdaniem Farnesego stanowił ogromną siłę, która 

dobrze pokierowana przez nuncjusza mogła zadecydować o zwycięstwie. Protektor usilnie 

zalecał więc, aby przy pomocy synodów oraz odpowiedniego ustosunkowania się do króla, 

zjednoczyć podzielonych biskupów polskich. Z drugiej strony Fanrese podkreślił rolę jaką w 

polityce królestwa odgrywał podkanclerz, który jako biskup miał bardzo duży wpływ na 

władcę. Zaznaczył również wagę sejmów oraz potrzebę nawiązywania indywidualnych relacji 

z przedstawicielami magnaterii, a nawet protestantami. Protektor przedstawiał przy tym 

charakterystykę najbardziej wpływowych ludzi na dworze: hetmana Jana Tarnowskiego, 

kanclerza Jana Ocieskiego, biskupa krakowskiego Jakuba Uchanńskiego oraz wojewodę 

wileńskiego Mikołaja Radziwiłła Czarnego. Zdaniem protektora to łagodność stanowiła klucz 

do zdobycia prominentnych figur polskiego dworu dla katolicyzmu. Nie było natomiast na nią 

miejsca dla zagranicznych propagatorów protestantyzmu, względem których należało 

postępować z całą bezwzględnością. Prawa krajowe bowiem zezwalały na wygnanie ich z 

kraju. Kolejną propozycją protektora było wzmocnienie prestiżu polskiego episkopatu. 

Proponował wyniesienie, kolejnych biskupów do godności kardynalskiej, dla każdej części 

kraju: prymasa Jana Przerębskiego dla Korony, Stanisława Hozjusza dla Prus oraz jednego z 

synów wojewody trockiego Mikołaja Radziwiłła Rudego dla Litwy. Ten ostatni purpurat miał 

być przeciwwagą dla protektora protestantyzmu Mikołaj Radziwiłła Czarnego. W dalszej 
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części tekstu Raccordi Farnese instruował nuncjusza, w jaki sposób postępować z Polakami; za 

swym przykładem zachęcał do utrzymywania ich na swym dowrze oraz obiecywał nieustannie 

wspierać nuncjusza, bez względu na napotkane koszty i niebezpieczeństwa1380. 

Raccordi stanowi jedyny w swoim rodzaju przykład doskonałej znajomości specyfiki budowy 

rzeczpospolitej szlacheckiej. Farnese dostrzegł to, że wielonarodowość  musiał prowadzić w 

stosunkach religijnych do tolerancji. Jak słusznie zauważył Wojtyska, protektor mimo 

kontrreformacyjnego fermentu, który współtworzył jako mecenas Jezuitów, potrafił promować 

tolerancję.   

Wszystkie przymioty idealnego nuncjusza opisane w memoriale kardynała protektora 

zmaterializowały się w osobie Bernarda Bongiovanniego, który za poparciem Farnesego został 

wybrany do wypełnienia misji w Polsce. Tymczasem wiceprotektor Puteo jako reprezentant 

bardziej surowego i konserwatywnego skrzydła kontrreformacji nie był zadowolony z wyboru 

Bongiovanniego jako nuncjusza. 

Puteo polecał papieskiego wysłannika królowi Zygmuntowi i biskupom, o czym świadczą jego 

listy do Kromera i Hozjusza z lipca i sierpnia 1560 roku1381. Mimo to, zawód jaki spotkał 

wiceprotektora w kwestii translacji Uchańskiego, a także wpływy Hozjusza sprawiły, że nie 

wykazywał on zainteresowania nuncjaturą biskupa Cammerino. Puteo miał wiele zastrzeżeń do 

postępowania nuncjusza w Polsce. Bongiovanni nie prowadził z nim korespondencji, a także 

był przekonany, że Puteo nie sprzyjał jego osobie oraz był przeciwny jego łagodnemu 

stosunkowi do Uchańskiego1382. Bongiovanni natomiast w czasie pobytu nad Wisłą utrzymywał 

stałą korespondencję z protektorem Farnese. Starał się przez niego uzyskać poparcie w kurii 

dla spraw, które mogły nie spodobać się zwolennikom kontrreformacji, jak absolucja dla 

Uchańskiego i Orzechowskiego1383. 

 Sprawy beneficjalne i kościelno-religijne (1553-1563)  

Okres rządów Juliusza III był czasem reformy kurii, w którą zaangażowany był jako członek 

komisji kardynał do spraw reformy wiceprotektor Polski Bernardino Maffei. Wnioskował on, 

aby kardynałowie i papież stosowali się do rozporządzeń Soboru Laterańskiego V. Relatorzy 

mieli poinformować o zamiarze przedstawienia prowizji tzw. „capita ordinum”, czyli trzech 

 
1380 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 266-272. 
1381 Latinii Epostolae, I, s. 160-168. 
1382 BAV, Vaticanus Latinus, 6414, f. 65.  
1383 BAV, Vaticanus Latinus, 6436, f. 256; AAV, Carte Farnesiane, rkp 7, k. 44. Zob. H.D. Wojtyska, op. cit., s. 

122-160. 
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przewodniczących komisji kardynalskich przed konsystorzem. Maffei twierdził, że ze względu 

na doniosłość decyzji należało dać członkom Świętego Kolegium więcej czasu. Postulował on 

informować „capita ordinum” co najmniej jeden konsystorz wcześniej, aby na kolejnym 

spotkaniu można było przeprowadzić głosowanie i zatwierdzić kandydata, gdyby okazał się 

godny. Potwierdzeniem zamierzeń Maffeiego był projekt bulli z 1554 roku, który 

zobowiązywał relatorów do przekazania „capita ordunum” protokołu z przeprowadzonego 

procesu informacyjnego. Dopiero po zapoznaniu się z nim przez przewodniczących sprawa 

miała być przedstawiana papieżowi, a dopiero później referowana na konsystorzu. Mimo starań 

wiceprotektora bulla nie została opublikowana, lecz oddaje ona pogląd na problemy rozważane 

podczas konsystorzy1384.  

Kolejne rozporządzenia papieskie w duchu reformy Kościoła oraz doskonalenia kleru podążały 

w tym samym kierunku. Dekret Pawła IV z 3 grudnia 1557 roku zakazywała podejmowania 

decyzji o prowizji na tym samym konsystorzu, na którym sprawa została przedstawiona. Mogło 

to nastąpić dopiero na następnym spotkaniu kardynałów z papieżem. Rozporządzenie to miało 

na celu zwiększenie czasu namysłu dla głosujących purpuratów, a w rezultacie polepszenie 

jakości duchownych zatwierdzanych na beneficjach.  

Kolejny z papieży Pius IV dekretem z 19 stycznia 1560 roku nieco zmodyfikował 

rozporządzenie swego poprzednika. Zezwalał on na udzielenie prowizji na jednym 

konsystorzu, pod warunkiem, że relator wcześniej roześle streszczenie (tzw. propositio) 

zebranych informacji na temat kandydata na beneficjum wszystkim członkom Świętego 

Kolegium. Wcześniej, jak wynika z ustaleń Fokcińskiego w czasie konsystorza przedstawiano 

informacje w formie ustanej, posługując się przy tym prywatnymi notatkami. Wprowadzenie 

streszczenia miał za zadanie przyśpieszenie pracy Kolegium Kardynałów, do którego spływało 

bardzo wiele petycji o nadania beneficjów1385. Dekret papieski kładł również nacisk, aby to 

kardynał relator osobiście, a nie przez swych sekretarzy, czy inne osoby przeprowadził proces 

informacyjny1386. 

Na forum soboru trydenckiego 10 maja 1563 roku podjęto dyskusję na temat roli relatorów 

konsystorialnych. Ponownie rozgrzał spór na temat tego, czy proces informacyjny powinien 

być prowadzony w Rzymie, czy na miejscu, gdzie znajdowało się beneficjum (ex partibus). 

 
1384 H. Fokciński, Wprowadzenie czynności zapowiadania i pisemnej informacji w procedurze nadawania 

beneficjów na konsystorzach papieskich – w XVI wieku, „Informationes”, 4, 1989, s. 13. 
1385 Ibidem, s. 30-31. 
1386 Ibidem, s. 19. 
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Według koncepcji wówczas ustalonej kardynałowie razem z przedstawicielami stopni mieli 

zbierać informacje przesyłane z kraju, gdzie w rzeczywistości miał toczyć się proces 

informacyjny, a następnie zatwierdzany był w Rzymie. Projekt ten nie został jednak 

zatwierdzony przez ojców soborowych1387.  

W czasie koncylium na 24 sesji, 4 czerwca 1563 roku, udało się jednak zatwierdzić dekret 

dotyczący relatorów. Dokument ten w przeciwieństwie do rozporządzenia Piusa IV zabraniał 

podejmowania decyzji na jednym konsystorzu. Kardynał relator miał przedstawić „capita 

ordine” nie tylko streszczenie, a cały materiał dotyczący kandydata. Gdyby okazał się on 

niewystarczający komisja miała zwrócić się do prymasa, lub nuncjusza po dodatkowe 

informacje. Wyraźnie wyczuwalny w tym zwrocie jest duch soboru trydenckiego1388. 

Rozporządzenie z 1563 roku, jak zauważył Fokciński, dało początek praktyce rozsyłania 

podstawowych informacji o kandydacie i jego beneficjum w formie pisemnej (tzw. 

propositiones).  

*** 

Akta Konsystorialne z tego czasu odnotowują dwadzieścia dwa wystąpienia w sprawie polskich 

beneficjów na tajnych konsystorzach. Niestety w wielu wypadkach lakoniczne wpisy nie 

podają osoby kardynała relatora. Z innych źródeł jednak wiadomo, że wobec długotrwałej 

absencji w Rzymie Farnesego, która trwała niemal całe pontyfikaty Juliusza III i Pawła IV, to 

wiceprotekor Puteo odgrywał główną rolę w sprawach beneficjalnych.  

Z całą pewnością wiceprotektor zajmował się sprawami przedstawianymi na konsystorzach od 

początku swego urzędowania. Pierwszą odnotowaną aktywnością pochodzi z 7 stycznia 1555 

roku, kiedy Puteo przedstawił prowizję Feliksa Ligęzy jako nowego kandydata na 

arcybiskupstwie lwowskim1389. Jeszcze zanim protektor Farnese opuścił Rzym aktywnie 

uczestniczył w prowizji polskich duchownych. Na konsystorzu 13 kwietnia 1556 roku 

referował przeniesienie biskupa łuckiego Waleriana Protasewicza na stolicę wileńską po 

śmierci Pawła Holszańskiego1390. Wiceprotektor Puteo znał dobrze nowego ordynariusza Litwy 

i cieszył się z jego nominacji na biskupstwo wileńskie. Swą radość i gratulacje przekazał mu w 

liście1391. Na tym samym konsystorzu Farnese referował przeniesienie biskup kijowski Jan 

 
1387 Ibidem, s. 19-20. 
1388 Ibidem, s. 31. 
1389 AAV, ACM, vol. 19, f. 136; Analecta Romana, s. 105. 
1390 AAV, ACM, vol. 19, f. 172; Anelecta Romana, s. 105. 
1391 MNK, BCzart., rkp. 1603, s. 267; zob. H.D. Wojtyska, op. cit., s. 290.  
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Andrusiewicz na opróżnioną stolicę łucką, a po śmierci biskupa żmudzkiego Wacława 

Wierzbickiego zastąpił go kanonik wileński i sekretarz królewski Jan Domanowski1392. Była to 

ostatnia aktywność konsystorialna protektora Farnese, gdyż pod koniec 1557 roku wyjechał z 

miasta, aby wrócić nad Tyber dopiero trzy lata później na konklawe po śmierci papieża Carafy.  

W tym czasie obowiązki relatora przejął wiceprotektor Puteo. Purpurat ten na konsystorzu 31 

października 1558 roku, zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami soboru trydenckiego, 

przedstawił papieżowi propozycję Jana Przerembskiego jako koadiutoria arcybiskupa 

gnieźnieńskiego Mikołaja Dzierzgowskiego z prawem sukcesji. Dopiero cztery dni później (4 

listopada), podczas których członkowie Świętego Kolegium mieli czas na zapoznanie się z 

informacjami na temat kandydata, Puteo referował jego prowizję1393. 

Pontyfikat Piusa IV i powrót Alessandro Farnesego do Rzymu zmienił nieco podział 

obowiązków wśród kardynałów zajmujących się polskimi sprawami. Zgodnie z zapisami akt 

konsystorialnych od 1560 roku ponownie protektor przejął inicjatywę jako relator. Natomiast 

Giacomo Puteo występuje jedynie jako jego zastępca. Miało to miejsce najczęściej w 

miesiącach letnich, gdy protektor swym zwyczajem opuszczał Rzym udając się na letnisko do 

jednej ze swych podmiejskich posiadłości. 

Kardynał Farnese 26 stycznia 1560 roku referował nominację prepozyta gnieźnieńskiego i 

wicekanclerza królestwa Filipa Padniewskiego na biskupstwo przemyskie opróżnione po 

śmierci Jana Dziaduskiego1394. Wojtyska dowodzi, że istnieją świadectwa zbierania informacji 

o zdolnościach i ortodoksji katolickiej nominata przemyskiego Filipa Padniewskiego1395. 

Niespełna miesiąc później 14 lutego 1560 protektor przedstawił kantora krakowskiego 

Stanisława Słomińskiego na sufraganię krakowską ze stolicą tytularną Laodycei w Frygii, po 

śmierci Andrzeja Spota1396.  

Kolejne dwie prowizję z 1560 roku referował wiceprotektor Puteo. Pierwsza nominacja z 17 

lipca 1560 roku dotyczyła przeniesieni biskupa przemyskiego Filipa Padniewskiego na 

biskupstwo krakowski opróżnione po śmierci Andrzeja Zebrzydowskiego1397. Niespełna trzy 

miesiące później, 4 września 1560, wiceprotektor przedstawił papieżowi i kolegium 

 
1392 Analecta Romana, s. 105. 
1393 AAV, ACM, vol. 19, f. 224; Analecta Romana, s. 106. 
1394 AAV, ACM, vol. 19, f. 245v-246; Analecta Romana, s. 106.  
1395 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 251. 
1396 Analecta Romana, s. 106-107. 
1397 AAV, ACM, vol. 19, f. 272; Analecta Romana, s. 107.  
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kardynałów Walenetego Herbuta jako nowego biskupa przemyskiego1398. Puteo w listach z 

lipca i sierpnia 1560 roku do Hozjusza i Kromera, chwalił Zygmunta Augusta za doskonały 

wyboru kandydata na wyższe beneficjum. W jego mniemaniu ludziom pokroju Herbuta 

należało się wyniesienie do najwyższych godności, gdyż dzięki swej gorliwości byli zdolni do 

ocalenia polskiego Kościoła1399. Przy tej okazji wiceprotektor zapytał Hozjusza dlaczego 

Zygmunt August nie wyniósł do godności biskupiej Marcina Kromera, którego kardynał bardzo 

cenił, jako teologa. Otrzymał od niego egzemplarz wydanego wówczas w Dillingen dzieła po 

łacinie: Rozmowy dworzanina z mnichem, w którym wiceprotektorowi przypadły o do gustu 

zestawienie ofiary Melchizedeka z eucharystią1400. Kromer był obok Hozjusza uważany przez 

Putea za filar Kościoła Powszechnego, dlatego dziwił się, na przekór wyjaśnieniom o 

mieszczańskim pochodzeniu Kromera, że dotychczas Zygmunt August nie wyniósł go do 

godności biskupiej. Równie pochlebianie w liście do Kromera z 13 lipca 1560 roku wypowiadał 

się o prymasie Janie Przerębskim, którego uważał za gorliwego i szlachetnego1401. 

Przeniesienie Uchańskiego z biskupstwa chełmskiego na włocławskie 

Dużo trudniejszą, niż wyżej opisane oskarżenia o herezje, była sprawa przeniesienia Jana 

Uchańskiego z biskupstwa chełmskiego na włocławskie. Po ujawnieniu nominacji Zygmunta 

Augusta do wiceprotektora zaczęły docierać liczne donosy na biskupa chełmskiego oskarżające 

go o brak ortodoksji i skłonności ku ideom kościoła narodowego. Za zarzutami tymi stał były 

nuncjusz Lippomano oraz królowa Bona1402. W obronie Uchańskiego Zygmunt August wysłał 

w październiku 1557 roku do Rzymu Jana Wysockiego, któremu kazał skonsultować sprawę z 

kardynałem Puteo1403. Wiceprotektor mimo tego, że dotychczas sprzyjał Uchańskiemu, a nawet 

bronił go wobec większości przeciwników w Świętym Kolegium oraz starał się sprostać 

życzeniom króla – tym razem dał się przekonać o prawdziwości stawianych zarzutów. Paweł 

IV bez pytania o zdanie wiceprotektora Polski w grudniu 1557 roku odrzucił królewską suplikę 

o przeniesienie Uchańskiego1404. Sprawa nie zakończyła się jednak na tym, gdyż stronnicy 

biskupa ponownie wnieśli do wiceprotektora prośbę o przeniesienie biskupa chełmskiego na 

stolicę włocławską. Apel do Putea wystosował również sam zainteresowany1405, król Zygmunt 

 
1398 AAV, ACM, vol. 19, f. 272; Analecta Romana, s. 107. 
1399 AAV, Arm, 42, rkps 14, k 124. 
1400 Latinie Epistolae, t. I, s. 156. 
1401 Ibidem, t. I, s. 159. 
1402 Uchańciana, t. II, s. 75.  
1403 Ibidem, t. II, s. 75. 
1404 Ibidem, t. II, s. 189-190. 
1405 Ibidem, t. IV, s. 195-196. 
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August1406 oraz najważniejsze osobistości w kraju hetman Jan Tarnowski1407, Wysocki, a nawet 

Stanisław Hozjusz1408. Pod wpływem tych nalegań, w lutym 1558 roku – choć niezbyt chętnie 

– Puteo przedstawił kwestię translacji Uchańskiego ponownie Pawłowi IV. Po raz kolejny 

jednak papież nie zgodził się na przeniesienie. Wystąpienie w obronie posądzanego o herezję 

Uchańskiego w oczach zatwardziałego papieża Carafy było niebezpieczne. Zbyt gorliwe 

popieranie sprawiło, że Puteo jeszcze bardziej wzbudził niechęć papieża do własnej osoby. 

Wiceprotetktor obawiał się, aby poseł królewski Jan Wysocki, który usilnie zabiegał w kurii o 

spełnienie prośby Uchańskiego, nie stał się obiektem badań inkwizycji. W listach do hetmana 

Tarnowskiego z 12 lutego 1558 roku kardynał chwalił królewskiego posła, a także wyraził 

obawę, czy nie stanie się on celem papieża1409. Ostatecznie Zygmunt August wbrew zasadom 

prowizji kanonicznej mocą godności królewskiej nakazał Uchańskiemu objąć we władanie 

diecezję włocławską. Paweł IV wpadł we wściekłość, gdy dowiedział się o tym i postanowił 

ostro zaprotestować przeciwko samowoli królewskiej, czego wyrazem było wycofanie z polski 

nuncjusza Camillo Mentovata. Wiceprotektor Puteo na konsystorzu 1 maja 1559 roku starał się 

przekonać papieża, aby złagodził swe kroki względem Zygmunta Augusta i próbował ostrzeżeń 

i perswazji. Donosił o tym Hozjusz w liście do Kromera z 5 maja 1559 roku1410. Ostatecznie 

ciągnąca się bardzo długo sprawa translacji Uchańskiego spowodował, że wiceprotektor 

wnioskował o ukaranie biskupa, choć wydano dokumenty konfirmujące jego przeniesienie1411. 

Skuteczność popierania polskich spaw w Kurii oraz życzliwość względem Polaków 

spowodowała, że za czasów Juliusza III i Pawła IV wiceprotektor był wyjątkowo ceniony przez 

Zygmunta Augusta, który wielokrotnie dawał mu wyrazy zaufania i pochlebnie się o nim 

wypowiadał. Król Polski listem z 5 grudnia 1557 roku zwrócił się nawet do papieża z prośbą, 

aby nadał mu podobne pełnomocnictwo jakie otrzymał wcześniej Farnese, Maffei oraz 

Cresenzio. Chodził o to, aby wiceprotektor mógł ingerować w spory sądowe, a głównie 

rozstrzygane przez Rotę konflikty beneficjalne, które coraz częściej były przesyłane z nad 

Wisły1412. Również inni Polacy, jak Hozjusz1413, Orzechowski1414 wychwalali wiceprotektora. 

 
1406 Latini Epistolae, I, s. 118. 
1407 Uchansciana, t. IV, s. 192. 
1408 Hosii Epistolae, t. II, 952. 
1409 Uchańsciana, t. IV, s. 194.  
1410 BJ, rkp. 60, k. 337.   
1411 BAV, Vaticanus Latinus, 6436, k. 256v. 
1412 AGAD, LL 15, k. 633v. 
1413 BAV, Vaticanus Latinus, 6201, k. 160. Hozjusz do Latina z 25 październik 1560 
1414 Orichoviana, t. I, s. 281.Orzechowski w liście do Kromera z 28 sierpnia 1558  
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Do Putea docierały również dowody uznania z Polski za pośrednictwem nuncjusza Lippomano, 

który donosił mu, że nad Wisłą cieszył się on ogromnym zaufaniem1415.  

Kwestię przeniesienia Uchańskiego z Chełma do Włocławka w 1560 roku, a rok później do 

Gniezna poparło u protektora wiele wpływowych osobistości z Polski w tym również 

Hozjusz1416. W pozytywnym załatwieniu sprawy Uchańskiego nie małe zasługi położył 

protektor Farnese. Przy tej okazji sam zainteresowany nawiązał kontakty z protektorem, pisał 

potem do niego często w sprawie nominacji na beneficja, a także odpierając zarzuty w sprawie 

herezji, którymi oskarżano wielu duchownych. Jak opata oliwskiego Kacpra Goschkaua i jego 

zwolenników w zakonie cystersów. Przed protektorem usprawiedliwiał się też Uchański w 

związku ze swoją absencję na soborze Trydenckim1417. 

*** 

Po kreacji kardynalskiej Hozjusza na początku 1561 roku królestwo zyskała kolejnego 

człowieka w Świętym Kolegium, który mógłby pełnić rolę relatora konsystorialnego polskich 

beneficjów. Biskup warmiński przebywał jednak poza Kurią, więc nie miał okazji referować 

spraw swego królestwa. 

Na konsystorzu 9 stycznia 1562 roku Farnese referował nominacje opata sulejowskiego 

Stanisława Falęckiego na sufraganię gnieźnieńskiej z tytułem biskupa Caffy1418. Na 

konsystorzu następnego dnia (10 stycznia) potwierdzono roczną pensję 150 dukatów dla 

biskupa pomocniczego, która pochodzić miała z funduszów arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana 

Przerębskiego1419. Kolejna polska sprawa miała miejsce na konsystorzu 15 stycznia wówczas 

protektor Farnese referował nominację Pawła Tarły na arcybiskupstwo lwowskie1420.  

Był to ostatni znany ze źródeł występ kardynała wiceprotektora w polskiej sprawie. Giacomo 

Puteo wiosną 1561 roku podupadł na zdrowiu, do tego stopnia, że na letnich konsystorzach, w 

których nie uczestniczył protektor, musiał wyręczać się zastępstwami. 31 sierpnia 1562 roku 

wyręczył go kardynał Giacomo Savelli, który należał do kręgu zaufanych Farnesego. Po śmierci 

Jan Przerębskiego referował on przeniesienie biskup włocławskiego Jakuba Uchańskiego na 

 
1415 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 296. 
1416 VMP, t. II, s. 646.  Hozjusz do Farnesego 15 VI 1562; Padniewski do Farnesego 18 VI 1562, Elementa, t. 

XXII, s. 57-58. 
1417 Elementa, t. XXII, s. 68-70. 
1418 Analecta Romana, s. 108-109.  
1419 Analecta Romana, s. 109.  
1420 Anelecta Romana, s. 107-108; Latini epistolae, t. I, s. 158-159; 166-167. 



355 
 

stolicę metropolitalną w Gnieźnie, a opustoszałą stolicę kujawską objął biskup chełmski 

Mikołaj Wolski1421.  

Niespełna miesiąc później 25 września 1562 roku ten sam Savelli referował nominację 

prepozyta poznańskiego Andrzeja Czarnkowskiego na biskupstwo poznańskie opróżnione po 

śmierci dobrze znanego w Rzymie Adama Konarskiego1422. Kardynał Giacomo Savelli, jak już 

wspominano we wcześniejszym rozdziale, był zaangażowany jako relator konsystorialny w 

zastępstwie schorowanego wiceprotektora Puteo. Prawdopodobnie uczynił to na prośbę 

Farnesego, który jednak zwrócił się o zgodę do Zygmunta Augusta1423. Pod koniec września 

1562 roku choroba zmogła kardynała Savelliego, który przekazał obowiązki konsystorskie 

Ottonowi Truchsesse1424. 

Kolejnym zastępcą schorowanego wiceprotektora Putea oraz nieobecnego w Rzymie Farnesego 

został były nuncjusz w Polsce, niemiecki kardynał Otto Truchsess von Waldburg. Na 

konsystorzu 9 października 1562 roku referował nominację opata cysterskiego z Pelplina 

Stanisława Żelisławskiego na biskupstwo chełmińskie. Opróżnione po śmierci Jana 

Lubodzieckiego1425. W następny miesiącu (6 listopada) ten sam purpurat referował nominację 

archidiakona krakowskiego Wojciecha Staroźrebskiego na biskupstwo chełmskie opróżnione 

po przeniesieniu Mikołaja Wolskiego na stolicę kujawską1426. 

Poprawa stosunków protektora z Pawłem IV i jego powrót do Rzymu spowodowały, że 

ponownie to Farnese przejął inicjatywę w sprawach beneficjalnych. Na konsystorzu 4 czerwca 

1563 roku przedstawił kanonika krakowskiego i kieleckiego Dionizego Secygniowskiego jako 

kandydata na biskupstwo kamienieckie opróżnione po śmierci Piotra Arciechowskiego. Nowy 

ordynariusz zachował prawo utrzymania dotychczasowych beneficjów1427.  

Spory i oskarżenia – Drohojowski, Zebrzydowski, Uchański 

W czasie pontyfikatu Pawła IV zaostrzyła się walka między stronnictwami w polskim 

episkopacie. Przy każdorazowej zmianie na stolicach biskupich wybuchały spory, a kurię 

zalewały donosy i zarzuty wobec elektów. Wicprotektor Puteo, który z pewnością prowadził 

 
1421 AAV, ACM, vol. 19, f. 363v; Analecta Romana, s. 109.  
1422 AAV, ACM, vol. 19, f. 363v; Analecta Romana, s. 110 
1423 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 247. 
1424 BJ, rkp. 60, s. 528. Hozjusz w liście do Kromer 1 grudnia 1562 roku. 
1425AAV, ACM, vol. 19, f. 309v-310; Analecta Romana, s. 110 
1426 AAV, ACM, vol. 19, f. 309v-310; Analecta Romana, s. 110.  
1427 Analecta Romana, s. 110.  
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procesy informacyjne przed ostatecznym 

nadaniem prowizji na konsystorzu – nie 

mógł lekceważyć żadnych informacji na 

temat kandydatów.   

Na początku 1556 roku oskarżono w 

Rzymie o herezję biskupa włocławskiego 

Jana Drohojowskiego oraz krakowskiego 

Andrzeja Zebrzydowskiego. Nuncjusz 

Lippomano wysłał wiceprotektorowi akta 

procesu jaki w kwietniu i czerwcu 1556 

roku w Polsce wytoczono obu duchownym. 

Biskup Werony listem z 21 czerwca 1556 

roku żądał potraktowania obu podejrzanych 

z całą surowością na najbliższym sejmie w Warszawie. Drohojowski, otrzymał od papieża 

naganę1428. 

Tymczasem Zebrzydowski chcąc się oczyścić z zarzutów wysłał wiceprotektorowi krótką 

publikację antyheretycką (Krótka odpowiedz na artykuły obłędliwe Marcina Krowickiego), 

wydaną przez niego samego w Krakowie. Kardynał Puteo po otrzymaniu aktu oskarżeń oraz 

publikacji biskupa krakowskiego, 21 listopada 1556 roku napisał do Zebrzydowskiego 

wiadomość z zachętą do gorliwości oraz pochwałą jego wystąpień w obronie katolicyzmu1429. 

O swych obawach co do zbliżającego się sejmu w Warszawie pisał Puteo do Hozjusza w liście 

z 2 sierpnia 1556 roku1430. Ostatecznie obyło się bez kolejnych pozwów względem biskupów, 

a Zebrzydowski stosując się do zaleceń wiceprotektora wystąpił na sejmie w Warszawie 7 

sierpnia 1557 roku, z mową (Pro sua et collegarum religione et jurisdictione) potępiającą 

herezję, którą wydano później drukiem, a jeden z egzemplarzy wysłano do Putea. 

Wiceprotektor w liście do Nideckiego z 24 kwietnia 1557 roku chwalił mowę oraz 

postępowanie biskupa krakowskiego1431.   

O względy nowego kardynała zabiegał również biskup krakowski Andrzej Zebrzydowski, który 

miał opinię „łowcy beneficjów”. Polski duchowny pisał do Puteo już 2 sierpnia 1553 roku, w 

 
1428 AAV, Arm. 44 rps, 4 k. 152-153. 
1429 Zebrzydowskiego korespondencya, s. 541-542.  
1430 Hosii Epistolae, t. II, s. 736. 
1431 Zebrzydowsiego korespondencya, s. 544. 

Rysunek 57 Portret prymasa Jakuba Uchańskiego 
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wiadomości deklarował swoją życzliwość, obiecywał podarki oraz prosił o wsparcie jego suplik 

o przywileje i ulgi kościelne1432. Wiceprotektor nie dał się przekonać o wielkim zaangażowaniu 

duszpasterskim Zebrzydowskiego, który chciał się przedstawić jako obrońca wiary, czym udało 

mu się  uzyskać przywileje od kardynała Maffeieigo. Nowy opiekun spraw polskich wiedział 

jednak z innych źródeł, że biskup krakowski nie był do końca taki jakim siebie przedstawiał. 

Zarzucano mu skąpstwo i niedbalstwo w prowadzeniu diecezji oraz ciągłe przebywanie poza 

Krakowem. Wiceprotektor listem z 8 czerwca 1554 roku osobiście napominał go, aby zmienił 

swoje postępowanie1433. W przeciwieństwie do relacji z Zebrzydowskim, nowy wiceprotektor 

bardzo szybko odnalazł wspólny język ze Stanisławem Hozjuszem i jego kontrreformacyjnym 

środowiskiem. Głównym promotorem biskupa warmińskiego w otoczeniu Putea był  jego 

przyjaciel, a zarazem dworzanin kardynała – Jerzy z Tyczyna. Pierwsze znane świadectwo 

kontaktów miedzy duchownymi pochodzi z czasów, gdy Hozjusz zwrócił się do Puteo jako 

inkwizytora, aby pomógł mu w walce z protestanckim mieszczaństwem Elbląga. Marcin 

Kromer radził mu postępować z całą stanowczością i bezwzględnie rozprawić się 

nieposłusznymi patrycjuszami, lecz kardynał Puteo – poproszony o radę listem z 8 czerwca 

1553 roku1434 – odradził Hozjuszowi ten plan. Według niego należało łagodnie postępować z 

odszczepieńcami, aby ich nie zrazić. Wiceprotektor pochwalił natomiast pomysł Hozjusza, aby 

wysłać do Polski nuncjusza wraz z dwoma teologami, którzy mieli pomagać w walce z 

innowiercami członkom episkopatu oraz samemu Zygmuntowi Augustowi1435. Ostatecznie 

jednak pertraktacje w tej sprawie między polskim władcą, a papieżem Juliuszem III przez 

niemal dwa lata, zakończyły się wraz ze śmiercią biskupa Rzymu. 

*** 

Pogarszający się od marca 1561 roku stan zdrowia kardynała Puteo nie poprawił się już. W 

maju kardynał ostatecznie zrezygnował z roli papieskiego legata soborowego jaką powierzył 

mu Pius IV. Jak wskazują na to zastępstwa kardynałów Savelli i Truchsess osłabiony 

wiceprotektor nie mógł wypełniać swych obowiązków względem Polski. Zmarł w swym domu 

wynajmowanym przy Monte Giordano w Rzymie w kwietniu 1563 roku, pochowany został w 

kościele S. Maria sopra Minerwa1436. 

 
1432 Ibidem, s. 436. 
1433 Ibidem, s. 532-533. 
1434 H.D. Wojtyska, Papiestwo…., s. 288. 
1435 Ibidem, s. 288. 
1436 Ibidem, s. 295. 
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 Podsumowanie działalności kardynała Giacomo Puteo jako wiceprotektora Polski 

Pierwsze kontakty kardynała Giacomo Puteo z Polską datuje się na czas poselstwa 

obediencyjnego Marcina Kromera w 1548 roku, wówczas poseł nawiązał kontakt z purpuratem 

oraz Jerzy z Tyczyna został zaliczony do grona jego domowników. Szczególną relację kardynał 

utrzymywał z królewskim agentem w Rzymie Adamem Konarskim. Puteo zaangażowany był 

przez Juliusza III również w sprawę starań habsburskich o uzyskanie korony królewskiej dla 

księcia moskiewskiego Iwana Groźnego. Dużą sympatię wśród Polaków wzbudziło 

opowiedzenie się po stronie interesu jagiellońskiego władcy. Otwarte opowiedzenie się po za 

Rzeczpospolitą przysporzyło kardynałowi Puteo wielu przyjaciół wśród Polaków, a także – jak 

się wydaje – również urząd wiceprotektora. Po śmierci Bernardino Maffeiego, Zygmunt 

August, najwyraźniej zniecierpliwiony, ciągłą absencją Farnesego postanowił sam wybrać 

wiceprotektora w osobie Giacomo Putea.  

Trzynastoletnia działalność wiceprotektora przypadła na pontyfikaty Juliusza III, Pawła IV i 

Piusa IV. Niedługo po wstąpieniu na tron tego drugiego, po raz kolejny, protektor Farnese 

został zmuszony do opuszczenia Rzymu, a całość obowiązków spadła na barki wiceprotektora 

Putea. W tym czasie relacje Polski ze Stolicą Apostolską zdominowała została przez kwestię 

uzdrowienia sytuacji religijnej nad Wisłą. Podczas poselstwa obediencyjnego oficjalnie 

wysunięte zostały postulaty o zgodę na zwołanie soboru powszechnego w Polsce oraz parę 

innych radykalnych żądań. Działalność Puteo charakteryzowała się wysokim poczuciem 

odpowiedzialności za religijny stan polskiego Kościoła. Wiceprotektor apelował do króla 

Zygmunta Augusta, aby bronił katolicyzmu tak jak jego ojciec, a także nie przyjął postulatów 

posła obediencyjnego. Dzięki staraniom Putea za pontyfikatu Pawła IV nad Wisłę wysłany 

został nuncjusz Alojzy Lippomano. Za pontyfikatu Piusa IV delegowano do Polski za 

poparciem kardynał Farnese nuncjusza w osobie Berarda Bongiovanniego. Wiceprotektor 

Puteo jako reprezentant bardziej surowego i konserwatywnego skrzydła kontrreformacji nie był 

zadowolony z wyboru nuncjusza. Protektora Farnese i wiceprotektora Puteo  różnił stosunek 

do narzędzi które należało używać przy walce z herezją. Protektor opowiadał się za pewną 

tolerancją w stosunku do innowierców w Rzeczpospolitej, natomiast Puteo zalecał obchodzić 

się z nimi z bezwzględną surowością. Warto odnotować, że Puteo jako biskup Bari 

zaangażowany był w sprawę odzyskania spadku po królowej Bonie w Bari i Rossano. Pomagał 

w tej trudnej kwestii sprawie kolejnym wysłannikom królewskim.  

Nic nie można zarzucić wiceprotektorowi w spawach reprezentacyjnych, opiekując się posłami 

obediencyjnymi Stanisławem Maciejowskim oraz Adamem Konarskim przybywającym do 
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Rzymu. Wiceprotekor odgrywał główną rolę w sprawach beneficjalnych za pontyfikatu Pawła 

IV oraz zastępcy Farnesego po jego powrocie do Rzymu. Wśród najgłośniejszych spraw była 

prośba królewska o przeniesienie biskupa Jakuba Uchańskiego z Chełmu do Włocławka.  Mimo 

tego, że osobiście sumienie mu nie pozwalało poprzeć sprawy królewskiego nominata, to starał 

się przekonać Pawła IV i spełnić wolę Zygmunta Augusta. Ostatecznie jednak wiceprotektor 

wnioskował o ukaranie biskupa, choć wydano dokumenty konfirmujące jego przeniesienie. 

Puteo zajmował się również sprawami oskarżeń o herezję biskupa włocławskiego Jana 

Drohojowskiego oraz krakowskiego Andrzeja Zebrzydowskiego. 

Na koniec należy podkreślić bliską relację wiceprotektora oraz głównego szermierza polskiej 

kontrreformacji Stanisława Hozjusza. Puteo był entuzjastą wyniesienia biskupa warmińskiego 

do godności kardynalskiej, a także bardzo cenił działalność pisarską Polaka. Zupełnie 

odwrotnie układały się relacje Hozjusza z protektorem Farnese, który nie mógł z pewnością 

zaakceptować dworskości i światowości wnuka Pawła III. 

Przechodząc do oceny kardynała Puteo należy podkreślić, że był on w pełni i szczerze oddany 

sprawie naprawy sytuacji religijnej w Rzeczpospolitej. W przeciwieństwie do wcześniejszej 

bardziej tolerancyjnej linii kardynała Farnesego i Maffeiego wraz z kardynałem Hozjuszem i 

jego środowiskiem postawił na nieprzejednaną walkę z herezją. Jako jeden z pierwszych, jak 

stwierdził Wojtyska, Puteo dostrzegł korzystne dla Kościoła w Polsce kontrreformacyjne 

przesilenie na przełomie lat 60. W liście do Kromera z 31 lipca 1560 roku zwrócił uwagę na 

wewnętrzne tarcia w polskim obozie protestanckim, który dokonywał się pod wpływem 

doktryny antytrynitarnej. Na tej podstawie słusznie wróżył wewnętrzne rozłam i klęskę obozu 

heretyckiego wobec umacniającego się po soborze trydenckim kościoła katolickiego1437. 

Wydaje się, że obok kardynała Hozjusza uznać go należy za jednej z filarów rodzącej się nad 

Wisłą kontrreformacji, a także jednym z ojców sukcesu tego ruchu. 

 

  

 
1437 MNK, BCz rkp. 1620, k. 40. 
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Rozdział IV, cz. I,  Alessandro Farnese i Giacomo Savelli (1563-1586) 

Czwarty rozdział, podzielony został na dwa podrozdziały, dla których datą graniczną była 

śmierć ostatniego z Jagiellonów. W pierwszym z nich opisane zostało dziewięć lat współpracy 

między Alessandro Farnese i nowym wiceprotektorem Giacomo Savellim. Po zakończeniu 

Soboru Trydenckiego relacje między Polską i Stolicą Apostolską skupiały się na przyjęciu 

rozporządzeń koncylium w Polsce i ich wprowadzeniu w życie. Działalność protektorów w tym 

czasie miała głównie charakter reprezentacyjny, to znaczy koncentrowała się na odpowiedniej 

prezentacji królestwa w Wiecznym Mieście. W 1567 roku purpuraci przyjmowali w Rzymie 

posła obediencyjnego Pawła Barzi, a dwa lata później w charakterze posła obediencyjnego nad 

Tyber wysłany został Stanisław Hozjusz. Pobyt polskiego kardynała w Wiecznym Mieście 

trwał, aż dziesięć lat, w  tym czasie protektorzy służyli mu zawsze pomocną dłonią. W zamian 

za to biskup warmiński obejmował rolę relatora konsystorialnego, w zastępstwie protektorów 

referując prowizje na Polskie beneficja.  

Giacomo Savelli  – młodość, edukacja i kariera duchowa 

Pochodził on ze starej rzymskiej rodziny, która lata swojej największej świetlności przeżywał 

w czasach średniowiecza. Wówczas dwóch jej członków Honoriusz III (1216-1227)1438 oraz 

Honoriusz IV (1285–1287) zasiadało na tronie piotrowym1439. Giacomo Savelli urodził się w 

Rzymie 28 października 1523 jako syn Giovana Battisty i Costanzy Bentivoglio. Od strony 

matki spokrewniony był z rodziną Farnese (babcia Camilla Farnese), dlatego od najmłodszych 

lat cieszył się protekcją tej wpływowej familii. Papież Paweł III wysłał go na studia do Padwy, 

gdzie uzyskał doktorat in utroque iure. Tym samym rozpoczęła się jego kariera kościelna. W 

1539 roku, w wieku szesnastu lat, dzięki wsparciu swego trzy lata starszego kuzyna kardynała 

Alessandro Farnese został mianowany kardynałem diakonem z tytułem S. Lucia in Settisolio. 

Od 5 listopada 1540 do 19 listopada 1554 administrował diecezją Nicastro, a od 29 maja 1555 

był biskupem Gubbio. Papież Juliusz III mianował go legatem w Marchii Ankońskiej od 1551 

do 1555, gdzie miał zadanie obronę wybrzeży przed atakami Turków. Paweł IV w 1557 roku 

wezwał go do wstąpienia do kongregacji Świętej Inkwizycji. Natomiast Pius IV 1560 mianował 

 
1438 Obecnie podważa się przynależność tego papieża do rodu Savellich. Historycy uważają, że teza ta została 

oparta na szesnastowiecznych fałszerstwach. W. Maleczek, Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216, 

Wiedeń 1984, s. 111-112; R. Lefevre, Un papa Savelli (Onorio III) che non fu Savelli?, in “Strenna dei 

romanisti” 52, (1991), pp. 283-290. 
1439 C. Rendina, Le Grande famiglie di Roma, T. II, 2010, s.  
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go wikariuszem miasta Rzymu. Od początku 

zarządzania diecezję wprowadził szereg 

środków zgodnych z zasadami postulowanymi 

przez sobór trydencki. Reforma miała 

ograniczyć nadużycia kleru, a także 

przyczynić się do moralizacji duchowieństwa, 

uregulowania kultu relikwii, a przede 

wszystkim przekształcenia i wsparcia 

duszpasterskich funkcji proboszczów. Edykty 

kardynała Savelli miały na celu kontrolę 

moralności duchownych w Rzymie1440.  

Pierwsze kontakty rzymskiego purpurata z 

Polską i Polakami z pewnością miały miejsce 

za pośrednictwem jego kuzyna kardynała 

protektora Farnese. Pierwsze odnotowane 

świadectwa relacji pochodzą z drugiej połowy 1562 roku, gdy kardynał Savelli, jako relator 

konsystorialny w zastępstwie schorowanego wiceprotektora Puteo, przedstawiał sprawy 

polskich beneficjów. Kardynał Farnese zwrócił się w tej sprawie o zgodę do Zygmunta 

Augusta1441. Wówczas w źródłach Savelli określany był już jako vice gerens protektoris, co 

można tłumaczyć jako pełniący obowiązki wiceprotektora, lecz nie miał jeszcze prawa do 

pełnego tytułu1442. 

Jeszcze zanim nastąpiła oficjalna nominacja na wiceprotektora wrześniu 1562 roku, Savelli 

został zaangażowany w sprawę sum neapolitańskich. Między innymi za jego pośrednictwem, a 

także Jerzego z Tyczna i Pawła Sempławskiego, Adam Konarski zwrócił się do Piusa IV z 

prośbą by nakazał swemu nuncjuszowi w Hiszpanii – Carlo Viscontiemu poprzeć sprawę 

polską. Papież otrzymał w tej kwestii specjalny dokument1443. Na początku marca 1563 roku 

Zygmunt August odwołał z Rzymu Adama Konarskiego, a jego miejsce miał zająć Paweł 

Sempławski. Miał on być stałym agentem królewskim w Neapolu oraz doraźnym posłem 

monarchy w Rzymie. Zygmunt August polecał swego wysłannika w listach do Piusa IV oraz 

 
1440 I. Fosi, Savelli Giacomo, DBI, vol. 90 (2017), https://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-

savelli_(Dizionario-Biografico)/, (dostęp: 22.07.2019). 
1441 Lund UB, Hist. Pol. k. 57; zob. H.D. Wojtyska, op. cit., s. 247. 
1442 H.D. Wojtyska, op. cit., s. 247. 
1443 Listy Konarskiego do G. Savelliego 4 IX 1563 roku, zob. H.D. Wojtyska, op. cit., s 

Rysunek 58 Kardynał wiceprotektor Giacomo Savelli na 
portrecie Scipione Pulzone 

https://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-savelli_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-savelli_(Dizionario-Biografico)/
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kardynałów sekretarza stanu Carla Borromea, protektora Farnese, wiceprotektora Puteo oraz 

Giacomo Savelliego1444. 

Po śmierci wiceprotektora Puteo 26 kwietnia 1563 roku kwestia jego następcy była otwarta. 

Jak pisał Zygmunt August do kardynała Hozjusza 23 czerwca 1563 roku, o urząd ten ubiegało 

się wielu kardynałów1445. Niestety nie znamy personaliów kandydatów, lecz wiadomo, że 

biskup warmiński za plecami protektora starał się u Zygmunta Augusta, aby nadać 

wiceprotektorat jego przyjacielowi kardynałowi Ottonowi Truchsesse1446. Ostatecznie pod 

koniec 1563 roku monarcha zdecydował się wybrać wiceprotektorem Polski najbliższego 

Farnesemu kardynała – Giacomo Savelliego. 

 Przyjęcie rozporządzeń soboru trydenckiego w Polsce i ich wprowadzenie w życie 

Pontyfikat Piusa IV był czasem bardzo dobrych relacji między Polską a Stolicą Apostolską, co 

rzutowało również na zmniejszenie tarć religijnych w kraju. Potwierdzeniem wierności 

względem Rzymu stanowiło przejęcie przez Zygmunta Augusta postanowień Soboru 

Trydenckiego na sejmie w Parczewie w 1564 roku. Nie bez znaczenia była również działalność 

nad Wisłą nuncjusza Commedone. Z pewnością wszystko to odsunęło od królestwa wizję 

zerwania z Rzymem i utworzenia kościoła narodowego. Przyjęcie dekretów soborowych przez 

polskiego władcę zostało bardzo pozytywnie odebrane w Rzymie.  

Pius IV na tajnym konsystorzu 6 października 1564 roku, poinformował kardynałów, że polski 

władca na sejmie, w obecności najwyższych dostojników z rąk nuncjusza przyjął dekrety 

soborowe. Następnie publicznie uznał sobór i przyrzekł zachowywać jego rozporządzenia w 

państwie, a także wydał dwa dokumenty: pierwszy nakazywał opuścić granice Rzeczpospolitej 

heretykom z obcych państw, a drugi rodzimym różnowiercom. Następnie Pius IV pochwalił 

polskiego monarchę za wszystkie wspomniane posunięcia i postawił jako wzór dla innych 

władców europejskich. Na koniec papież zwrócił się do kardynałów protektorów 

poszczególnych krajów, którzy byli obecni na konsystorzu. Po raz kolejny biskup Rzymu 

pochwalił polskiego władcę, twierdząc, że choć jego królestwo było najbardziej ogarnięte 

herezją, to jako pierwszy przyjął uchwały soboru uprzedzając w tym pozostałych władców. 

Wobec tego rozkazał wszystkim protektorom, którzy jako odpowiedzialni za sprawy swych 

 
1444 Lund UB, Hist. Pol, k. 71-72;  zob. H.D. Wojtyska, Papiestwo…, s. 393.  
1445 Lund UB, Hist. Pol., k. 84, Tabularium, s. 321, zob, H.D. Wojtyska, Papiestwo…., s. 248 
1446 Lund UB, Hist. Pol., k. 84, zob. H.D. Wojtyska, Papiestwo…, s. 248. 
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królestw, mieli poinformować swych mocodawców o zachowaniu króla Polski1447. Niestety 

dobre relacje z Piusem IV przerwała jego śmierć 9 grudnia 1565 roku. 

Na konklawe po śmierci Piusa IV na przełomie 1565-1566 roku kardynał protektor kolejny raz 

starał się przekonać Święte Kolegium, aby przyznało jemu tiarę. Początkowo inicjatywa 

należała do nepota zmarłego papieża Carlo Boromeusza, lecz nie udało mu się uzyskać 

większości dla swego kandydata – Giovanniego Morone. Tymczasem Farnese przekonał do 

swej kandydatury kardynałów ze stronnictwa książęcego (Gonzagę i d’Este), lecz stanowczo 

sprzeciwili się tej propozycji purpuraci hiszpańscy. Protektor Polski zamierzał przekonać do 

siebie Boromeusza, lecz ten nie dał się na to namówić. Farnese liczył, że nepot Piusa IV spłaci 

dług wdzięczności jaki jego krewny zaciągnął wobec rodu Farnese podczas ostatniego 

konklawe, gdy dzięki pomocy tej familii jego wuja zasiadł na tronie piotrowym, lecz nadzieje 

te okazały się płonne.  Ostatecznie marzenia o tiarze Farnesego pogrzebał śmierć kardynała 

Gonzagi oraz opuszczenie konklawe przez dwóch jego stronników (Ippolito d’Este oraz Guido 

Luca Ferrero) z powodu choroby. Kompromisowym kandydatem został dominikanin Antonio 

Michele Ghislieri, który 7 stycznia 1566 roku został wybrany papieżem1448. 

Nowy biskup Rzymu przyjął imię Piusa V. Nie znane jest jego breve, które każdy z papieży 

wysyłał do polskiego króla, nie zachował się również list gratulacyjny Zygmunta Augusta. 

Jedną z pierwszych posunięć nowego ojca świętego w sprawie Rzeczpospolitej była decyzja o 

wysłaniu nad Wisłę nowego nuncjusza, którym został Giulio Ruggeri.  

*** 

Wracając do kwestii wprowadzenie w życie postanowień soboru trydenckiego w Polsce, 

jednym z najważniejszych osiągnięć reformy Kościoła był zakaz kumulacji beneficjów oraz 

obowiązek rezydencji biskupów i innych duchownych w swych diecezjach oraz innych 

miejscach pracy duszpasterskiej1449. Mimo tego, że król Zygmunt August oficjalnie na sejmie 

w Parczewie przyjął postanowienia koncylium, to biskupi i członkowie kapituł z pewną rezerwą 

 
1447 AAV, ACV, vol. 9, f. 181; ACM, vol. 10, f. 424; Analecta Romana, s. 111-112; zob. M. Banaszak, op. cit., 

cz. II, s. 103.  
1448 L. Pastor, op. cit., t. 17, Londyn 1929, s. 8-40. 
1449 H. Karbownik, Ciężary stanu duchownego w Polsce na rzecz państwa od roku 1381 do połowy XVII wieku, 

Lublin 1980, s. 36–39; J. Gręźlikowski, Trydencka reforma i odnowa Kościoła : refleksje w 450. rocznicę od 

zakończenia obrad Soboru Trydenckiego (1545-1563), „Studia Włocławskie”, nr 16, 2014, s. 126-146. 
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przyjmowali dekrety o zakazie kumulacji 

beneficjów i obowiązku rezydencji1450. 

Wyższe duchowieństwo, szczególnie z 

drugorzędnych diecezji, a także kapituły 

kościołów katedralnych i kolegiackich 

niechętnie patrzyło na dekrety, a 

szczególnie te zabraniające kumulacji 

beneficjów. Odwracało to prałatów od 

zajmowania się sprawami politycznymi i 

pryzmowania świeckich godności 

państwowych. Członkowie kapituł 

narzekali, że rozszerzenie przez sobór 

jurysdykcji biskupów nad kapitułami 

będzie środkiem tyranizowania 

kanoników i prałatów1451. Chodziło 

konkretnie o rozporządzenie dekretu o 

tzw. imcompatibiliach nakazujące 

opuszczenie do 1 listopada 1564 roku beneficjów kapłańskich (sacerdotia), w których nie mógł 

być spełniony warunek rezydencji1452. 

W 1564 roku kapituły najważniejszych diecezji w Polsce w tajemnicy przed biskupami i 

nuncjuszem rozpoczęły starania o dyspensy od egzekucji wspomnianego dekretu. Inicjatywa 

wyszła z kapituł krakowskiej i gnieźnieńskiej, które w kwietniu 1564 roku postanowiły wysłać 

do Rzymu na wspólny koszt jednego z kanoników, a także wspólnie ufundować prezenty dla 

protektora Farnese oraz innych wpływowych kardynałów1453. Sprawa wydała się, gdy nuncjusz 

Commedone udał się do Płocka i Włocławka i upomniał tamtejsze kapituły o niestosowności 

tej prośby. Ostatecznie pod wpływem nuncjusza z inicjatywy wycofała się kapituła 

gnieźnieńska i tylko kanonicy krakowscy wysłali swój apel do Rzymu. List z prośbą w sprawie 

 
1450 J. Gręźlikowski, op. cit., .s 144. 
1451 Uchańsciana, t. V, s. 256. 
1452 Polski dyplomata na papieskim dworze, (dalej: JT) opr. J. Axer, Warszawa 1982, s. 205. 
1453 Uchańsciana, t. V, s. s. 257-260  

Rysunek 59 Były nuncjusz apostolski w Polsce Francesco 
Commedone    
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odroczenia dekretów adresowano do kardynała Morone, a swoją wiadomość w tej sprawie 

wystosował również Zygmunt August do protektora Farnese1454. 

Papież Pius IV był raczej nieprzychylnie usposobiony względem podobnych inicjatyw, gdyż 

wierzył, że przez zlikwidowanie mnogości beneficjów polscy biskupi będą pobawieni 

możliwości opłacania „darmozjadów i nierządnic”1455. Mimo to, papież zgodził się odroczyć 

egzekucję dekretu. Decyzja z 15 października 1564 upoważniała kardynała Hozjusza i 

nuncjusza Commedone do wstrzymania egzekucji wspomnianych dekretów do 1 listopada 

1565 roku1456.  

Na pomyślną dla kapituł decyzję papieża miała wpływ działalność świeżo mianowanego 

wiceprotektorem Giacomo Savelliego. Jak zaświadcza Jerzy z Tyczyna, w liście z 14 

października 1564 roku do Kromera, był to możliwe dzięki wsparciu kardynała wiceprotektora. 

Tyczyn radził więc: aby księża Ich Mcie nasi mu [Savelliemu] za to officium okazali jaką 

wdzięczność, to jest posłać mu kożuch jaki albo cokolwiek inne, bo iście z chucią wielką o to 

się starał na moje nalegania1457. Agent polskiego króla w Rzymie wielokrotnie podkreślał 

trudności jakich doznał przy odroczeniu egzekucji dekretu, a także wynosił zasługi 

wiceprotektora1458. Ostatecznie Pius IV rozkazał przesłać breve z tą decyzją do kardynała 

Hozjusza, a także nuncjusza Commedone, który był wówczas w Polsce.  

Mimo to, nie usatysfakcjonowało to przedstawicieli kapituł polskich diecezji. W połowie maja 

1565 roku zdecydowały się wysłać do Rzymu kolejne poselstwo, w osobie kanonika 

gnieźnieńskiego Stanisława Krasińskiego. Delegat został dobrze zaopatrzony w fundusze 

(kapituła gnieźnieńska dała 120 dukatów) oraz listy polecające od króla, prymasa i biskupów 

do kardynała protektora Farnese i wiceprotektora Savelli oraz samego Piusa IV. Krasiński wiózł 

ze sobą dwa memoriały, w których przedstawiono argumentację dotyczącą konieczności 

dyspensy, co do kumulacji beneficjów i obowiązku rezydencji duchownych. Dokumenty 

wskazywały również na złe skutki zwiększenia władzy biskupiej względem kapituł1459. Poseł 

przybył do Rzymu 24 czerwca 1565 roku, z pomoc Jerzego z Tyczyna rozpoczął starania o 

uzyskanie dyspensy. Początkowo unikano jednoznacznej odpowiedzi, dopóki nuncjusz 

 
1454 Pamiętniki o dawnej Polsce z czasów Zygmunta Augusta, obejmujące listy Jana Franciszka Commendoni do 

Karola Borromeusza z Biblioteki Barberińskiej, [dalej: Pamiętniki Commedone], opr. J. Albertandi, J. 

Krzeczkowski, Wilno 1851, t. 1, s. 194-195; t. 2, s. 198.  
1455 Uchańscianam t, II, s. 218; idem, t. V, s. 257. 
1456 Pamiętniki Commedone, t. II, s. 196. 
1457 JT, nr 9, s. 80-81. 
1458 Ibidem, nr 11, s. 83. 
1459 Uchańsciana, t. V, s. 258-260. 
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Commedone nie nadesłał swego zdania na ten temat. Papież Pius IV nie zdążył podjąć decyzji 

w tej sprawie, gdyż zmarł 9 grudnia 1565 roku. Mimo to Krasiński oczekiwał na decyzję, 

dopiero w liście z 3 czerwca 1566 roku nuncjusz wypowiedział się negatywnie na temat 

przedstawionych argumentów, lecz stwierdził również, że należałoby poczynić jakieś 

ustępstwo względem polskiego duchowieństwa1460. Nowy papież Pius V zaaprobował zdanie 

Commedone i przedłużył dyspensę do 1 stycznia 1569 roku. Miał on nadzieję, że w ten sposób 

uda mu się przekonać polski episkopat do formalnego przyjęcia dekretów soborowych. W 

Rzymie panowało przekonanie, że wyższe duchowieństwo Rzeczpospolitej z powodu zakazu 

kumulacji beneficjów i obowiązku rezydencji przeciwne było przyjęciu postanowień soboru w 

ogóle1461. 

Nie był to jednak koniec starań polskiego kleru, gdy zbliżał się koniec dyspensy, w połowie 

1568 roku, kapituły najważniejszych Rzeczpospolitej (metropolii gnieźnieńskiej oraz 

biskupstwa krakowskiego i poznańskiego) wysłały swych przedstawicieli do Rzymu. Ich celem 

był uzyskanie bezterminowej dyspensy od dekretu o incompatibiliach, lub jak najdłuższe jej 

odłożenie w czasie. W tym celu przygotowali oni memoriał o stanie Kościoła w Polsce: Rerum 

et religionis in regno Poloniae infelix statns anno 15681462. Już sama nazwa wskazuje, że 

sytuację religijną w Rzeczpospolitej przedstawiono w czarnych barwach, a winą za to 

obarczono w pierwszej kolejności króla Zygmunta Augusta i polskich biskupów, a w 

szczególności prymasa Jakuba Uchańskiego i ordynariusza krakowskiego Filipa 

Padniewskiego. Prośby kapituł przedstawił Piusowi V Jerzy z Tyczyna przy poparciu 

kardynałów: wiceprotektora Savelli, Giovanniego Morone, a także Gulielma Sirletti1463. 

Pius V miał zupełnie odmienne usposobieni względem polskiego duchowieństwa niż jego 

poprzednik. W liście z 3 września 1569 roku odpisał królowi i biskupom, że nie mógł się 

przychylić do ich prośby w sprawie dyspensy od zakazu kumulacji beneficjów oraz obowiązku 

rezydencji. Zgodził się jedynie na możliwość zatrzymania takich dóbr, które nie wymagały 

opieki duszpasterskiej (cura animarum), a więc nie była potrzeba stała rezydencja. Ostatecznie 

papież przedłużył dyspensę jedynie do końca 1569 roku1464. 

 
1460 Pamiętniki Commedone, t. II, s. 201. 
1461 Uchańsciana, t. IV, s. 100-101; idem, t. V, s. 262. 
1462 Uchańsciana, t. V, s. 263. Dokument zdaniem autora znajduje się w archiwum kapituły we Frauenburgu, vol. 

5, fol. 75. 
1463 VMP, t. II, 731; Uchańsciana, t. II, s. 219, 251; idem, t. V, s. 263. 
1464 Uchasciana, t. II, s. 265; idem, t. V, s. 264.  
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Kapituły nie były zadowolone z takiego 

obrotu spraw i nie zaprzestały zabiegów, 

aby zmienić decyzję papieża. Starano się 

wpłynąć na Piusa V za pośrednictwem 

protektora1465  oraz kardynała Sirleto1466, 

lecz był on nieprzejednany w swej 

decyzji. W październiku 1570 roku do 

Rzymu wyruszył w tej sprawie kanonik 

gnieźnieński Józef Zamojski, lecz papież 

zrobił dla niego żadnego ustępstwa w 

sprawie bezterminowej dyspensy. 

Wychodząc jednak naprzeciw 

życzeniom polskiego duchowieństwa w 

1571 roku wysłał do Polski kardynała 

Commedone z upoważnieniem do 

udzielania czasowych, indywidualnych 

dyspens od kumulacji beneficjów. Po 

upływie terminu każdy, to otrzymał ten 

przywilej powinien zachować tylko jedno beneficjum i zrezygnować z pozostałych, w których 

nie mógłby równocześnie przebywać. Nuncjusz w marcu 1572 roku na Warszawskim sejmie 

oświadczył, że będzie sprawiedliwym sędzią i obieca udzielać dyspens każdemu z osobna, po 

przeprowadzeniu odpowiedniego procesu kanonicznego. Commedone napotkał jednak na silną 

opozycję duchowieństwa polskiego, dlatego nie wykorzystywał danych mu pełnomocnictw, a 

sprawa kumulacji beneficjów pozostała nieroztrzygnięta1467. Po śmierci Zygmunta Augusta i 

Piusa V oraz nastaniu w Polsce bezkrólewia gorąca sprawa kumulacji beneficjów zachowała 

status quo. Rzymowi zależało w tym czasie na poparciu polskiego duchowieństwa, więc nie 

przestrzegano tegoż drażliwego zarządzenia1468. 

Poselstwo obediencyjne Piotra Barzi 1567 

Gdy tylko do Polski dotarła wieść o śmierci Piusa IV i wyborze jego następcy Zygmunt August 

zdecydował się wysłać poselstwo obediencyjne do nowego papieża. Wysłannikiem królewskim 

 
1465 Ibidem, t. V, s. 264. Kłodziński z Neapolu 25 listopada 1569 pisa do kardynała Farnese 
1466 Ibidem, t. II, s. 254; t. V, s. 265. 
1467 Uchasciana, t. V, s. 266. 
1468 Ibidem, t. V,. s. 264-267. 

Rysunek 60 Pałac Archiprezbitea Bazyliki św. Piotra obejmował lewe 
skrzydło kwadryportuku bazyliki konstantyńskiej. Rycina autorstwa 
Cavalieriego.  
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został wyznaczony Piotr Barzi , który po 

drodze do Hiszpanii, gdzie miał objąć 

posadę posła rezydencjonalnego, miał 

zatrzymać się w Rzymie i złożyć hołd 

posłuszeństwa Piusowi V. Uroczysty 

wjazd posła do Wiecznego Miast miał 

miejsce 9 stycznia 1567 roku. Jak 

odnotował papieski ceremoniarz na jego 

przywitanie przy Porta del Popolo 

przybyły familie kardynałów oraz 

papieża, a także dwudziestu prałatów, 

prefekt pałacu apostolskiego oraz 

arcybiskup sienieński. Na moście przy 

Zamku Anioła z twierdzy oddano salwy 

na cześć królewskiego wysłannika. Po 

czym poseł udał się swej tymczasowej 

rezydencji, która znajdował się w Pałacu 

Archiprezbiteriatu przy bazylice św. Piotra1469. Rezydencja była pod zarządem kardynała 

Alessandro Farnese, który od 1543 roku piastował godność archiprezbitera bazyliki św. Piotra. 

Prawdopodobnie dzięki jego gościnności poseł obediencyjny mógł się zatrzymać w tej 

rezydencji.  

Od czasów średniowiecza w bazylice św. Piotra nadzór nad kultem w świątyni pełnił 

archiprezbiter w osobie kardynała. Od 1543, aż do śmierci w 1589 roku, Alessandro Farnese 

pełnił funkcję archiprezbitera bazyliki św. Piotra i rezydencja formalnie należała do niego. 

Pałac archiprezbiteriatu św. Piotra, dziś już nieistniejący, znajdował się w południowo-

wschodnim narożniku dawnego atrium bazyliki konstantyńskiej i stanowił wraz z innymi 

budynkami, część kurtynowego zamknięcia placu św. Piotra od zachodu. Według źródeł, jako 

pierwszy Leon III (795-816) wzniósł w tym miejscu hospicjum dla pielgrzymów (Palatium 

Hospitium Peregrnorum). Za czasów Pawła II (1464-1471) francuski kardynał Richard Olivier 

 
1469 BAV, Vaticanus Latinus, 12312, f. 458; Idem, 12311, f. 94v. zob. M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 106. 

Rysunek 61  Giovanni Morone były nuncjusz w należał do 
zaufanych kardynałów polskiego króla  
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de Longueil pełniący funkcję 

archiprezbitera bazyliki św. Piotra 

gruntownie go przebudował1470. 

Publiczny konsystorz odbył się 15 stycznia 

1567 roku w sali królewskiej Pałacu 

Apostolskiego. Piotr Barzi z pobliskiego 

domu archiprezbiteriatu przybył do 

rezydencji papieskiej na Watykanie pieszo, 

otoczony orszakiem, który stworzyły 

familie przyjaznych Polsce kardynałów, a 

także baronowie rzymscy i szlachta. Choć 

papieski ceremoniarz nie odnotował 

nazwisk purpuratów, którzy przysłali swych 

przedstawicieli, to z pewnością byli wśród 

nich członkowie rodziny protektorów 

Farnese oraz Savelli. W pałacu poseł został 

przywitany przez kardynała Savelliego, 

który przyjął go w swych apartamentach, 

gdzie wysłannik króla polski mógł przygotować się do występu na konsystorzu. Po odczytaniu 

listów uwierzytelniających od Zygmunta Augusta mowę obediencyjną wygłosił rzymski orator 

Muret1471.  

Zgodnie ze zwyczajem na koniec konsystorza poseł zbliżył się papieskiego tronu by złożyć 

hołd obediencyjny. Wówczas otoczyli go zaufani kardynałowie tzw. „confidentes” lub 

„protectores”, którzy już wcześniej byli proszeni przez władcę, aby w tym momencie 

asystowali posłowi1472. Wśród purpuratów znajdowali się: protektor Alessandro Farnese, 

wiceprotektor Savelli, Giovanni , Gianantonio Capizucchi, Markus Sitticus von Hohenems, 

Innico d’Avalos d’Aragona, Marcantonio Colonna, Alessandro Sforza di Santa Fiora, Giovanni 

Francesco Commendone, Francesco Abbondio Castiglioni i Michele Bonelli1473. Ten 

szczególny gest kardynałów stanowił publiczną manifestację poparcia członków Świętego 

 
1470 F. Bonanni, Numismata Summorum Pontificum Templi Vaticani Fabricam Indicantia, Chronologica ejusdem 

Fabricae narratione, ac multiplici eruditione explicata, Romae 1700; P. Tomei, L’architettura a Roma nel 

Quattrocento, Roma 1942, s. 106-107. 
1471 BAV, Vaticanus Latinus, 12312, f. 459v. 
1472 M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 107. 
1473 BAV, Vaticanus Latinus, 12312, f. 459v. 

Rysunek 62 Kardynał Marcantonio Colonna należał do bliskich 
przyjaciół kardynała Stanisława Hozjusza  
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Kolegium dla królestwa Polskiego. Warto podkreślić, że podczas poselstwa Barziego po raz 

pierwszy papieski ceremoniarz wymienił polskich zaufanych kardynałów.  

Wymienionych kardynałów można podzielić na kilka grup. Pierwsza to purpuraci bezpośrednio 

związani z Rzeczpospolitą i jej interesami w Kurii, wśród których byli protektor, wiceprotektor 

oraz były nuncjusz w Polsce Commedone oraz przedstawiciel Stolicy Aposotolskiej w Wiedniu 

– Giovanni Morone. Drugą grupę tworzą nepoci i kardynałowie związani z byłym papieżem 

Piusem VI, a także aktualnym Piusem V. Był to siostrzeniec papieża de Medici, Markus Sitticus 

von Hohenems, a także krewniak Ghislierich i Michele Bonelli. Przypisanie związku 

pozostałych kardynałów z Rzeczpospolitą, lub Polakami nastręcza więcej problemów. 

Kardynał Alessandro Sforza di Santa Fiora był wnukiem Pawła III i kuzynem Alessandro 

Farnese. Choć nie był bezpośrednio zaangażowany w polskie sprawy w Kurii, to zapewne za 

sprawą namowy protektora zgodził się uhonorować królewskiego posła w czasie obediencji. 

Marcantonio Colonna należał do przyjaciół kardynała Hozjusza, natomiast Innico d’Avalos 

d’Aragona, jako Neapolitańczyk mógł mieć styczność z Polakami zajmującymi się sprawą 

odzyskania pieniędzy od Habsburskiego władcy. 

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, poseł obediencyjny zgodnie ze tradycją płacił 

oficjalistom papieskiego dworu i wszystkim zaangażowanym w ceremonię zwyczajową opłatę 

Suma 50 skudów należała się za przygotowanie i organizację uroczystego wjazdu do miasta. 

Poseł królewski Barzi chcąc zabłysnąć przed oficjałami bogactwem zdecydował zapłacić im 

dwa razy więcej. Ku niezadowoleniu papieskiego ceremoniarza, nie pozwolił mu na to 

czuwający nad posłem protektor Farnese, który sprzeciwił się jego nadmiernej hojności1474. 

Najprawdopodobniej niedługo po konsystorzu Piotr Barzi udał się do Hiszpanii, gdzie miał 

pełnić rolę posła rezydencjonalnego. 

Kardynał Hozjusz posłem rezydencjonalnym w Rzymie (1569-1572) 

Na sejmie w Lublinie 12 maja 1569 roku Zygmunt August osobiście przedstawił Hozjuszowi 

propozycję wyjazdu jako poseł rezydencjonalny do Wiecznego Miasta. Głównym celem misji 

biskupa warmińskiego było działanie na rzecz odzyskania od króla Filipa II sum 

neapolitańskich, choć monarcha zlecił mu również kilka pomniejszych spraw. Wydaje się, że 

władca chciał się pozbyć z kraju nieprzejednanego obrońcy katolicyzmu, który był wówczas 

 
1474 BAV, Vaticanus Latinus, 12312, f. 459v. 
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niewygodną figurą na dworze 

Jagiellona1475. Kardynał Hozjusz przyjął 

propozycję Zygmunta Augusta i 

niezwłocznie rozpoczął przygotowania 

do wyjazdu. W Wiecznym Mieście 

informacja o przyjeździe polskiego 

kardynała wywołała wielkie poruszenie 

i entuzjazm Piusa V oraz 

zaprzyjaźnionych purpuratów1476. 

Uroczysty wjazd do miasta, podobnie 

jak w przypadku posłów 

obediencyjnych, przysługiwał również 

świeżo kreowanym kardynałom, po raz 

pierwszy przybywającym do Rzymu. 

Gdy Hozjusz zbliżał się do miasta 

późnym wieczorem 5 grudnia 1569 roku, na jego spotkanie wyszedł jego przyjaciel kardynał 

Otto Truchsess (Augusburski), a swój powóz wysłał papieski nepot Michele Bonelli 

(Aleksandryjski). Około północy wspólnie udali się do Pałacu Apostolskiego, gdzie mimo 

później pory Pius V oczekiwał na polskiego kardynał1477. Uroczysty wjazd miał miejsce 8 

grudnia 1569 roku, po czym kardynał udał się do swej rzymskiej rezydencji.  

Sytuacja, aby Polak w randze kardynała został posłem rezydencjonalnym w Rzymie stanowi 

precedens w dotychczasowych relacjach Polski ze Stolicą Apostolską. Po raz pierwszy władca 

z nad Wisły posiadał w Kolegium Kardynałów swego poddanego, który przebywał na stałe w 

Wiecznym Mieście. Był to też nowa sytuacja w relacjach z kardynałem protektorem.  

Kontakty Alessandro Farnese ze Stanisławem Hozjuszem, mimo wcześniejszych animozji, o 

których wspominaliśmy we wcześniejszym rozdziale od początku układały się bardzo dobrze. 

Stanisław Reszka w liście do Kromera, z 7 stycznia 1570 roku pisał, że „z dnia na dzień 

zawiązuje się coraz większa przyjaźń między naszym Kardynałem, a Farnesem, którą ten 

ostatni jawnie manifestuje i gorąco obiecuje swą pomoc. Czy publicznie to czyni, nie wiem. Z 

 
1475 J.A, Kalinowska, Wjazd kardynała Hozjusza do Rzymu w 1569 roku, „Studia Warmińskie” t. XVIII, 1981, s. 

181-209. 
1476 Z dworu Stanisława Hozjusza. Listy Stanisława Reszki do Marcina Kromera 1568-1582, przekł. J.A. 

Kalinowska, Olsztyn 1992, s. VII. 
1477 Ibidem, nr 9, s. 10-11. 

Rysunek 63 Kardynał Stanisław Hozjusz  
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pewnością służy pomocą w każdej chwili”1478. Nie były to słowa rzucane na wiatr, gdyż przez 

cały dziesięcioletni pobyt biskupa warmińskiego w Rzymie kardynał protektor nigdy nie 

odmówił mu wsparcia. Pierwszą kwestią, w której Farnese wspomógł Hozjusza była 

fundamentalna sprawa rezydencji kardynała nad Tybrem. 

Biskup warmiński początkowo na własną rękę starał się znaleźć dla siebie odpowiednią kwaterę 

w Wiecznym Mieście, pisząc do swych przyjaciół przebywających w Rzymie. Sekretarz 

kardynała oraz opiekun młodych Lasockich w Wiecznym Mieście Paweł Zajączkowski został 

zatrudniony do tego i innych zadań związanych z wyjazdem1479. Biskup warmiński zwrócił się 

również do kardynała Commedone, który zapraszał go do jednego ze swych dwóch mieszkań 

w Rzymie1480. Jednym z nich był wspaniały Palazzo dei Convertendi przy dzisiejszej via del 

Concilazione1481. Mimo to, z niewiadomych przyczyn, ani Zajączkowski, ani były nuncjusz nie 

pomogli nie pomogli Hozjuszowi w znalezieniu rezydencji. Ostatecznie pierwsze dni pobytu 

nad Tybrem Hozjusz spędził w pałacu swego przyjaciela kardynała Ottona Truchsessa1482, lecz 

na wysokości zadania stanął protektor, który odstąpił biskupowi warmińskiemu pałac 

archiprezbiteriatu św. Piotra1483. Alessandro Farnese już wcześniej udostępniał tą rezydencję 

polskim posłom obediencynym. Jak już wspominano, dwa lata wcześniej zamieszkiwał tam 

poseł Piotr Barzi. 

Trudy podróży oraz nerwy związane z finansami spowodowały, że słabego zdrowia Hozjusz 

nabawił się dolegliwości żołądkowych (biegunki) oraz gorączki, już na początku swego pobytu 

nad Tybrem. Osłabienie kardynała spowodowało, że starał się nie wychodzić z domu. Lekarze 

za przyczynę dolegliwości podali „złe powietrze na przedmieściach”. Zalecali kardynałowi, 

aby opuścić pałac archiprezbiteriatu i przeniósł się do miasta. Biskup warmiński wysłuchał tej 

rady i nakazał Reszce, aby rozpoczął poszukiwania nowej kwatery z drugiej strony Tybru1484. 

Kwestia wyprowadzki z Watykanu była podejmowana przez Hozjusza jeszcze wielokrotnie, 

lecz znalezienie odpowiedniego mieszkania w Rzymie nie było prostym zadaniem. Główną 

przeszkodę stanowiły skromne finanse kardynała, gdyż opłaty za wynajem pałacu przekraczała 

 
1478 Ibidem, nr 12, s. 14. 
1479 H. Barycz, Polacy…, s. 147.  
1480 J.A. Kalinowska, Wjazd…., s.   
1481 L. Gigli, Guide rionali di Roma, Borgo (III), Roma, 1992, s. 48-50. 
1482 M. Nicolaci, Il Cardinale d’Augusta Otto Truchsess von Waldburg (1514-1573) mecenate della 

controriforma, „Principi di Santa Romana Chiesa i cardinali e l’arte”. Quaderni delle Giornate di Studio, a cura 

di M. Gallo, 2013, s. 38. Był to prawdopodobnie Palazzo Firenze. 
1483Z dworu Stanisława Hozjusza…, nr 9, s. 10; nr 35, s. 40-41.  
1484 Ibidem, nr 11, s. 13; nr 35, s. 41-43. 
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jego możliwości. Hozjusz jednak nie decydował się na ten krok z powodu, możliwości 

bezpłatnego użytkowania tegoż pałacu, jakie zapewniał protektor Farnese1485. 

Zaletą, a równocześnie mankamentem pałacu archiprezbiteriatu była jego lokalizacja. Z jednej 

strony kardynał miał pod ręką bazylikę św. Piotra, wszystkie urzędy kurialne, a także Pałac 

Apostolski z papieżem, lecz z drugiej strony bliskość miejsca gromadzenia się wszystkich 

duchownych Rzymu powodował inne wydatki. „Klęską kasy kardynała” - jak nazwał ich 

Stanisław Reszka, byli purpuraci, którzy w porze obiadowej odwiedzali Hozjusza. Przy okazji 

nabożeństw, szczególnie w okresie świątecznym wielkanocnym, purpuraci korzystali z 

dogodności sąsiedztwa pałacu archiprezbiteriatu i trójkami przychodzili do stołu polskiego 

kardynała korzystając z jego gościnności. Byli to zazwyczaj ci kardynałowie, którzy po ku 

służbowo powinni przebywać w pałacu papieskim. Wczoraj, 13 kwietnia 1571 roku, jak pisał 

Reszka, aż siedmiu przyszło z tą myślą do Hozjusza, by nieoczekiwanie zastać go przy stole. 

Sekretarz kardynała, przezornie zaprosił ich do stołu mówiąc, że Hozjusz w tych dniach 

spożywa jedynie chleb i wodę. Zawiedzeni purpuraci odeszli szukając darmowego posiłku do 

kardynałów Cristoforo Madruzzo (Trydenckiego) lub Ottona Truchsesse (Augsburskiego). 

 
1485 Ibidem, nr 35, s. 41-43. 

Rysunek 64 Pałac archiprezbiteriatu zajmował lewą część portyku bazyliki św. Piotra  
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Hozjusz był świadom, że 

uwolnić ich tych 

wydatków i przykrości, 

mogło tylko 

wyprowadzka z 

Watykanu i wynajęcie 

własnej rezydencji, do 

której kardynałowie będą 

mieli dostęp tylko na 

zaproszenie1486. 

Kardynał Farnese dbał 

również o komfort 

Hozjusza w czasie 

gorącego rzymskiego lata. Każdy z kardynałów na stałe przebywających w Rzymie miał pod 

miastem swoją majętność, lub ulubione miejsce, gdzie przenosił się, gdy tylko nad Tybrem 

zaczynało się robić zbyt gorąco. Hozjusz nie miał jeszcze swego miejsca na letnisko, lecz liczni 

kardynałowie zapraszali go do swych willi na wypoczynek. Protektor Farnese zapraszał 

Hozjusza na kanikułę do jednej ze swych rezydencji w Grottaferrata1487. Mimo zachęt Polak 

długi czas nie opuszczał Watykanu. Dopiero 28 maja 1570, gdy lekarza zalecili mu wyjazd, 

porzucił pałac archiprezbiteriatu. Hozjusz przeniósł się jedynie na drugą stronę Tybru, na 

Campo dei Fiori, gdzie korzystał z gościnności protektora w Palazzo Farnese. We wspaniałej 

rezydencji biskup warmiński zamierzał pozostać całe lato1488. Lekarze uważali, że było tam 

lepsze powietrze niż na Watykanie1489. Prawdopodobnie pod koniec sierpnia 1570, gdy upały 

w mieście były już nie do zniesienia, kardynał udał się z wizytą do rezydencji kardynała 

Farnese, najpierw do Frascati (Tusculum), a później do Grottaferata (16 września). Jak 

relacjonuje Reszka, pobyt na wsi, czyste powietrze i brak upalnego słońca wpłynęły bardzo 

korzystnie na Hozjusza, który „wypowiedział wojnę wszystkim chorobom i słabością”. 

Ostatecznie biskup warmiński na miejsce swego letniego wypoczynku upodobał sobie 

miasteczko Subiaco, gdzie od lata 1571 roku, aż do końca życia korzystał z gościnności 

 
1486 Ibidem, nr 60, s. 71-72. 
1487 Ibidem, nr 21, s. 27. 
1488 JT, nr 49, s. 119. 
1489 Z dworu Stanisława Hozjusza…, nr 30, s. 36-37.  

Rysunek 65 Fresk z przedstawiający herby kardynałów Marcantonio Colonny i 
Stanisława Hozjusza  w  alkowie Palazzo Colonna w Subiaco – miejsca letnisk 
polskiego purpurata  
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kardynała Marcantonio Colonny1490. Mimo to, często odwiedzał protektora Farnese w jego 

posiadłości w Grottaferata1491 i San Salvator (1577)1492. 

Protektor, choć nie zajmował się już sprawami politycznymi, które leżały w kompetencjach 

sekretariatu stanu, starał się również dopomóc Hozjuszowi w załatwieniu kwestii sum 

neapolitańskich. Problem ten Farnese znał bardzo dobrze, gdyż był wcześniej angażowany w 

odzyskanie pieniędzy od króla Hiszpanii. Protektor wraz z Savellim doradzali Hozjuszowi 

cierpliwość w sprawie ciągle odkładanej przez Piusa V audiencji, gdyż stosunki między 

papieżem, a Filipem II były napięte1493. Farnese chcąc dopomóc wysłał list do samego 

wicekróla Neapolu w sprawie sum, który – jak donosił Kłodziński – wielce go wzruszył. W 

efekcie spowodował on, że wytoczono oficjalny proces przeciw Pappacodzie o kradzież spadku 

po Bonie1494. 

Warto podkreślić również, zwykłą ludzką życzliwość jaką Farnese okazywał względem 

polskiego kardynała. Protektor regularnie wizytował Hozjusza, a także pamiętał o swym 

przyjacielu, gdy zmogła go choroba. 27 października 1571 roku odwiedził on biskupa 

warmińskiego, który podupadł na zdrowiu po powrocie z letniska w Subiaco1495. Dwór 

Hozjusza zawsze mógł liczyć na pomoc protektora. Po śmierci królowej Katarzyny 

Habsburżanki w ramach żałoby ściany pałacu Hozjusza został zasłonięte na czarno. Oszczędny 

Hozjusz materiały wypożyczył od kardynała Farnese oraz Markusa Sitticus von Hohenems1496. 

Na koniec warto wspomnieć, o prozaicznej przysłudze protektora, z 7 czerwca 1572 roku, gdy 

o 3 w nocy podwiózł Hozjusza karocą do jego rezydencji tuż po zakończonym konklawe1497. 

*** 

Pius V zmarł 1 maja 1572 roku w wieku 68 lat. Konklawe po śmierci Piusa V było jednym z 

najszybszych i najbardziej zgodnych elekcji papieskich w ostatnich latach. Podobnie jak przy 

ostatnich wyborach następcy św. Piotra wśród faworytów wymieniany był kardynał protektor 

Polski Alessandro Farnese. Miał on duże szanse na sukces, choć przeciwna jego wyniesieniu 

była Hiszpania i Toskania. Wśród papabile wymieniano również wiceprotektora Savelliego 

oraz kardynałów: Ricci, Correggio, Filippo Boncompagni, Rebiba, Sirleto, Albani i Burali. 

 
1490 M. Minasi, I Colonna nella Rocca di Subiaco. La decorazione ciquecentesa, 1997, s. 163-199. 
1491 Z dworu Stanisława Hozjusza…, nr 79, s. 94-95. 
1492 Ibidem, nr 158, s. 196. 
1493 Ibidem, nr 12, s. 14-15. 
1494 Ibidem, nr 14, s. 17-19.  
1495 Ibidem, nr 83, s. 98-99. 
1496 Ibidem, nr 101, s. 117-118 
1497 Ibidem, nr 106, s. 122. 
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Kluczowym momentem konklawe okazał się przyjazd hiszpańskiego kardynała Antoine 

Perrenot de Granvelle, który oznajmił, że król Filip II nie zaakceptował kandydatury 

Alessandro Farnese. Sprzeciw hiszpańskiego monarchy spowodował, że wnuk Pawła III po raz 

kolejny zrezygnował ze swych marzeń o tiarze. Mimo to, Alessandro Farnese jako jeden z 

liderów Świętego Kolegium spotkał się z przywódcami pozostałych frakcji, Antonie de 

Granvelle (hiszpańskiej), Michele Bonelli (kardynałowie nominowani za Piusa V) oraz Carlo 

Borromeo (kardynałowie Piusa IV), w wyniku rozmów uzgodniono kandydaturę Ugo 

Boncompagniego. Na pierwszym głosowaniu, które miało miejsce 13 maja 1572 roku purpurat 

otrzymał komplet głosów. Nowy papież przyjął imię Grzegorza XIII1498.  

Sprawy beneficjalne i kościelno-religijne 1563-1572 

Nowością w praktyce konsystorialnej był obowiązek przedstawiania informacji o kandydacie i 

samym beneficjum w formie pisemnej (tzw. propositiones). Najstarsze świadectwa 

zastosowania w praktyce tego rozwiązania pochodzą z 1564 roku, kiedy kardynał Morone na 

konsystorzu 1 marca zapowiadał, że na następnym spotkaniu będzie referował nominację kilku 

biskupów, o których informacje prześle purpuratom niebawem. Fokciński zauważył, że 

poszczególni papieże mieli swoje preferencje, co do terminu nadsyłania propositiones. Pius V 

życzył sobie przesłanie ich nie później niż cztery dni przed konsystorzem. Natomiast Grzegorz 

XIII akceptował dostarczenie ich nawet w dniu spotkania1499. 

Daj się również zauważyć, że Stolica Apostolska znacznie zwiększyła wymagania względem 

nominatów na wyższe beneficja, a także starała się dokładniej przebadać ich kompetencje. 

Odzwierciedlają to zapiski z archiwów konsystorialnych, które stają się coraz bardzie 

rozbudowane. Zachowane dokumenty wskazują, że propozycje miały jednolitą strukturę 

formularza, w którym zawarte były wszystkie najważniejsze informacje. We wstępie 

znajdowała się dane kandydata oraz wyjaśnienie, z jakiej przyczyny zawakowało beneficjum, 

a także podawano kto wysunął kandydaturę. Pierwsza część dotyczyła beneficjum i zawierała 

podstawowe informacje na jego temat: nazwa diecezji, przynależność do metropolii, określenie 

geograficzne. Podawano również wezwanie katedry, liczbę godności, stan budynków oraz 

sprzętu liturgicznego, a na koniec dochody jakie przynosi oraz taksę ustaloną przez Stolicę 

 
1498 L. Pastor, op. cit., t. 19, s. 11-15. 
1499 H. Fokciński, Wprowadzenie czynności…, s. 32-33. 
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Apostolską. Druga traktował o 

przymiotach kandydata, informowała o 

jego prawnym (ślubnym lub nie) 

pochodzeniu, wieku, wykształceniu oraz 

czy przyjął świecenia kapłańskie, lub 

zakonne. Następny punkt stanowiło 

zapewnienie, że kandydat zgodnie z 

wymaganiami soboru trydenckiego złożył 

wyznanie wiary oraz podawano świadka 

tej deklaracji. Część tą kończy 

zapewnienie relatora w imieniu komisji, że 

przedstawione informacje były prawdziwe 

i wystarczyły do nadania beneficjum. 

Dokument zamykała prośba o nadanie 

dobra, a także było tam miejsce na supliki w sprawie dyspens, od wieku, wykształcenia, 

urodzenia, a także petycje o możliwość zatrzymania dotychczasowych godności, czy darowanie 

opłat prowizyjnych. Teksty propositines był podstawą do dyskusji na konsystorzu, redagowane 

były one według Fokcińskiego, przez sekretarzy protektorów osobiście1500. 

*** 

W latach 1563-1572 na trzynaście występów w sprawie polskich nominacji odnotowanych w 

aktach konsystorialnych, aż w dziewięciu przypadkach protektor Farnese pełnił rolę relatora. 

Zastępował go sporadycznie wiceprotektor Savelli. 

Protektor Fanrese przestrzegał najnowszych zaleceń Soboru Trydenckiego, dlatego zgodnie z 

dekretem z 4 czerwca 1563 roku na konsystorzu 9 czerwca 1564 roku jedynie zapowiedział, że 

na następnym spotkaniu zamierzał referować prowizję na biskupstwo żmudzkie Stanisława 

Narkuskiego1501. W ten sposób dał członkom Świętego Kolegium czas nad zapoznaniem się z 

osobą kandydata, o którym purpuraci prawdopodobnie mogli się dowiedzieć z przesłanych im 

przez protektora notatek prepositiones.  Po dwunastu dniach, na konsystorzu 21 czerwca 1564 

roku Farnese przedstawił Stanisławała Narkusiego jako kandydata na biskupstwo żmudzkie. 

Protektor powołał się na świadectwo kardynałów Hozjusza oraz Commedone, że elekt złożył 

 
1500 H. Fokciński, Wprowadzenie czynności zapowiadania…, s. 30-44. 
1501 AAV, ACM, vol. 19, f. 324v; Analecta Romana, s. 111.  

Rysunek 66 Medal z profilem kardynała wiceprotektora Giacomo 
Savelliego 
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przysięgę na wiarę katolicką1502. Kardynał Gambara zapisał w swych notatkach, że Farnese 

dokonał przy tym krótkiego opisu kandydata oraz diecezji, którą miał objąć1503. Wydaje się, że 

od tego czasu według podobnego schematu odbywała się każda prowizja. 

Cały 1565 i 1566 roku protektor Farnese był głównym polskim relatorem konsystorialnym. 

Rozpoczął od konsystorza 7 lutego 1565 roku, kiedy referował prowizję podkanclerza 

królestwa Piotra Myszkowskiego na koadiutora biskupa płockiego Andrzeja Noskowskiego z 

prawem późniejszej sukcesji. Protektor w czasie wystąpienia zaświadczył, że kandydat złożył 

przysięgę wierności na ręce nuncjusza Commedone1504. Następna aktywność protektora miała 

miejsce 13 kwietnia 1565 roku, gdy ma prośbę biskupa włocławskiego Mikołaja Wolskiego 

referował prowizję na sufraganię kujawską (z tytułem biskupa margaryteńskiego in partibus 

infidelium) cystersa Adama Mierchowskiego opróżnioną po śmierci Macieja Waleriana z 

Warszawy. Kandydat zgodnie z zalecaniami soboru trydenckiego złożył  wyznanie wiary1505. 

Niespełna dwa miesiące później, 8 czerwca 1565 roku, Farnese zgodnie z życzeniem Zygmunta 

Augusta referował nominację na biskupstwo żmudzkie miejscowego kanonika i archidiakona 

Wiktoryna Wierzbickiego, które zostało opróżnione po śmierci Stanisława Nurkowskiego. 

Protektor zapewniał kardynałów o jego starannym wykształceniu, szlachetnym pochodzeniu 

oraz informował, że kandydat był polecany przez Stanisława Hozjusza, co wiele znaczyło w 

Świętym Kolegium1506. Na konsystorzu 3 kwietnia 1566 roku kardynał Farnese referował 

prowizję sufragan krakowskiego (z tytułem biskupa laodyceńskiego in partibus infidelium) 

cystersa opata mogilskiego Marcina Białobrzeskiego, która zawakowała po przenosinach 

dotychczasowego biskup pomocniczego Stanisława Słomowskiego na arcybiskupstwo 

lwowskie. Protektor zapewnił, że kandydat złożył odpowiednie przysięgi, a także prosił w jego 

imieniu o dyspensy1507. 

Po raz pierwszy od czasu objęcia urzędu wiceprotektora na konsystorzu 18 sierpnia 1567 roku 

jako relator wystąpił kardynał Giacomo Savelli. Na zlecenie króla polski referował on 

przeniesienie biskupa żmudzkiego Wiktoryna Wierzbickiego na stolicę łucką opróżnioną po 

śmierci Jana Andruszewicza. Kardynał zapewniał, że kandydat spełniał wszystkie wymogi oraz 

złożył przysięgę wierności zgodną z zarządzeniami soboru trydenckiego1508. Ostatni w 

 
1502 AAV, ACM, vol. 19, f. 324v; Analecta Romana, s. 111. 
1503 Analecta Romana, s. 111. 
1504 AAV, ACM, vol. 19, f. 342; Analaecta Romana, s. 112.  
1505 AAV, ACM, vol. 19, f. 344-344v; Analecta Romana, s. 113. 
1506 AAV, ACM, vol. 19, f. 347; Analecta Romana, s. 113. 
1507 AAV, ACM, vol. 19, f. 363v: Analecta Romana, s. 113-114.  
1508 AAV, ACM, vol. 19, f. 388v; Analecta Romana, s. 114.  
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omawianym okresie występ Savelliego miał miejsce 1 października 1567 roku. Wówczas 

wiceprotektor na zlecenie króla Polski referował prowizję doktora obojga praw Stanisław 

Karnkowskiego na biskupstwo włocławskie opróżnione po śmierci Mikołaja Wolskiego. 

Wiceprotektor odnotował, że kandydat spełniał wszystkie wymagania stawiane przez Sobór 

Trydencki1509. 

Kolejna prowizję na beneficja referował już kardynał protektor Farnese. Na konsystorzu 14 

listopada 1567 roku przedstawił papieżowi i Świętemu Kolegium Jerzego Pietkiewicza jako 

kandydata na biskupstwo żmudzkie, opróżnione po przenosinach Wiktoryna Wierzbickiego na 

stolicę łucką. Spełniał on wszystkie wymagania nakładane przez sobór trydencki, oprócz 

stopnia doktorskiego oraz złożył przysięgę1510. Kolejna prowizja miała miejsce pod koniec 

1568 roku. Na konsystorzu 3 grudnia ponownie w roli referenta wystąpił protektor Farnese, 

który zaprezentował osobę Stanisława Szedzińskiego jako kandydata do objęcia suffragani 

poznańskiej (z tytułem biskupa eneńskiego in partibus infidelium)1511. 

*** 

Przyjazd Hozjusza do Rzymu pod koniec 1569 roku sprawił, że Polska zyskała kolejnego 

kardynała w Kurii, który mógłby występować w polskich sprawach na tajnych konsystorzach. 

Biskup warmiński 15 listopada 1569 roku przyjęty został na konsystorzu publicznym, na 

którym otrzymał kapelusz kardynalski1512, a dopiero trzy miesiące później 11 stycznia 1570 

roku brał udział w pierwszym w swym życiu tajnym konsystorzu1513. Zwyczajowo na 

pierwszym posiedzeniu nowy purpurat był poddawany ceremonialnemu zamknięciu ust, co 

oznaczało jego zobowiązanie do zachowania tajemnic Świętego Kolegium. Natomiast na 

kolejnym spotkaniu, miał miejsce akt otwarcia ust, czyli symboliczne nadanie pełni uprawnień 

kardynała kurialnego. Mimo to, decyzją papieża ze względu na dotychczasowe zasługi dla 

Kościoła, Hozjusz już na pierwszym konsystorzu został dopuszczony do narada z pominięciem 

ceremonii1514.  

Zgodnie z wytycznymi soboru trydenckiego biskup warmiński nie mógł spełnić obowiązku 

rezydencji w swojej diecezji, dlatego chciał wyznaczyć swym sufraganem z prawem 

 
1509 AAV, ACM, vol. 19, f. 390-390v; Analecta Romana, s. 114 (błędnie podaje Stanisława Czarnkowskiego). 
1510AAV, ACM, vol. 19, f. 403v  Analecta Romana, s. 114. 
1511 Analecta Romana, s. 114-115. 
1512 AAV, ACM, vol. 19, f. 415v; Analecta Romana, s. 115.  
1513 AAV, ACC, vol. 11, f. 58v.; ACV, vol. 10, f. 75v; ACM, vol. 12, f. 173, vol 17, f. 304; zob. Analecta 

Romana, s. 115. 
1514 H. Fokciński, Udział kardynała Hozjusz w konsystorzach papieskich w latach 1569-1579, „Studia 

Warmińskie”, XVIII, 1981, s. 59. 
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następstwa. Sprawa był bardziej skomplikowana niż przy normalnej prowizji biskupiej. 

Hozjusz musiał uwolnić się od przysięgi złożonej kapitule na tzw. articuli iurati, czyli umowy 

między kapitułą warmińską, a biskupem, według której ordynariusz nie mógł wyznaczać swego 

następcy z prawem sukcesji1515. Komplikacji przysporzyło również to, że kardynał Hozjusz 

uparł się, aby Kromer otrzymał tytuł biskupa pomezańskiego in partibus infidelium, a nie jak 

to zwykle było Chrisopolis. Dwór polski nie poparł projektu kardynała, obawiając się oporu 

protestantów, przeciwny był mu również sam Kromer1516. Ostatecznie jednak na konsystorzu 2 

czerwca 1570 roku, dość nietypowo, bo sam papież Pius V na prośbę Hozjusza zreferował 

prowizję Marcina Kromera na sufragana biskupa warmińskiego z prawem późniejszej sukcesji. 

Kandydat był w kurii doskonale znany, lecz wymieniono jego wszystkie zasługi, a także 

dokładnie wskazano, które dobra biskupie przypadać będą koadiutorowi, a które zachowa 

kardynał1517. Jak relacjonował Jerzy z Tyczyna w liście do Kromera, w czasie spotkania 

kardynałowie Farnese, Tridentinus (Cristoforo Madruzzo), Savelli, Commedone i Augustanus 

(Otto Truchsesse) złożyli na forum konsystorza: „przepiękne świadectwo jego cnót”, które 

potwierdził sam papież1518. W ramach procesu konsystorialnego należała się zapłata 40 

dukatów tzw. zadatku sekretarzom papieskim, gdyż na konsystorzu to sam Pius V przedstawił 

wniosek, a nie kardynał protektor. Gdyby Farnese referował, wówczas opłata wynosiłaby 20 

dukatów więcej1519. Po wydaniu pozytywnej decyzji w sprawie Kromera w Kurii rozpoczął się 

proces wydawania odpowiednich dokumentów potwierdzających wolę papieża.   

Ostatnia polska aktywność beneficjalna za czasów rządów Zygmunta Augusta miała miejsce 

na konsystorzu 3 marca 1572 roku. Prawdopodobnie kardynał Farnese referował prowizję 

dominikanina Cypriana Wilskiego na biskupa pomocniczego wileńskiego (tytułem biskupa 

modońskiego in partibus infidelium), które opróżnione zostało po śmierci Jerzego Albnusa1520. 

Po śmierci ostatniego męskiego Jagiellona sytuacja konsystorialna nieco się skomplikowała.  

  

 
1515 JT, nr 53, s. 124; s. 222.  
1516 Ibdiem, nr 50, s. 120-121; s. 221. 
1517 AAV, ACM, vol. 19, f. 421v-422; Analecta Romana, s. 115-116. 
1518 JT, nr 50, s. 120. 
1519 Ibidem, nr 55, s. 126. 
1520 Analecta Romana, s. 117. 
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Rozdział 4, cz. 2, Alessandro Farnese i Giacomo Savelli (1572-86) 

Drugi podrozdział, obejmuje lata 1572-1586. Przedstawia on relacje ze Stolicą Apostolską w 

burzliwym okresie od pierwszej wolnej elekcji, przez krótkie rządy Henryka Walezego, drugiej 

elekcji, która po komplikacjach związanych z podwójnym wyborem cesarza Maksymiliana II 

oraz Stefana Batorego doprowadziła do objęcia tronu przez tego drugiego. Wyłonionemu w 

wyniku elekcji monarsze szczególnie zależało na złożeniu poselstwa obediencyjnego, które 

potwierdzałoby jego prawa do władzy. W czasie swych rządów, król Stefan, aż trzykrotnie 

wysyłał swych przedstawicieli z posłuszeństwem do Rzymu. W 1577 roku nad Tyber wyruszył 

Jakub Uchańskiego, sześć lat później posłem obediencjnym wysłany został bratanek króla 

Andrzej Batory, który składał obediencję z przyłączonych do królestwa Inflant. W końcu po 

śmierci Grzegorza XIII, w 1586 roku w imieniu króla Stefana do Sykstusa V posłował Jan 

Dymitr Solikowski. W tym samym roku dwóch kardynałów z nad Wisły Andrzej Batory i Jerzy 

Radziwiłł przybyło do Rzymu, w krótkim odstępie czasu miały miejsce trzy polskie entrataty 

do miasta. W niniejszym rozdziale omówiony został również wkład protektorów w powstanie 

polskiego kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie. Natomiast w części drugiej części 

poruszone zostały kontrowersje w związku wysyłaniem do Rzymu prowizji na beneficja przez 

władców elekcyjnych oraz protesty związane z nieakceptowaniem ich przez części kolegium 

kardynałów. W tej partii omówiono próby erygowania biskupstwa wnedeńskiego w Inflantach. 

Stolica Apostolska a elekcje królewskie w Polsce 1573-1576 

Wybór na króla Polski Henryka Walezego przyjęty został w Rzymie z nieukrywaną radością. 

Wyrazem poparcia tego wyboru była dziękczynna msza święta, którą odprawiono 11 maja 1573 

roku. Stanisław Hozjusz i całe kontrreformacyjne środowisko w Rzymie było bardzo 

szczęśliwe z wyboru Walezjusz na króla Polski. W uroczystości celebrowanej przez Stanisława 

Hozjusza wziął udział papież Grzegorz XIII w asyście 31 kardynałów oraz posłów Francji, 

Wenecji, Szwajcarii oraz Urbino1521. Niezwłocznie, gdy wieść o jego wyborze dotarła do 

Wiecznego Miasta biskup warmiński wysłał do Paryża Stanisława Reszkę z gratulacjami oraz 

radami jak rozpocząć królowanie w Polsce. Hozjusz przestrzegał władcę, aby nie podpisywał 

konfederacji warszawskiej, która dawała wolność heretykom w Polsce. Choć Walezy podpisał 

ten dokument, to deklarował, że zależy mu na wzmacnianiu katolicyzmu w Polsce1522. Jak pisał 

Reszka w liście do Kromera z 17 kwietnia 1574 roku, król Henryk był bardzo życzliwie 

 
1521 BAV, Vaticanus Latinus, 12312, f. 100v. 
1522 J. A. Kalinowska, Z dworu…, s. 142, p. 120. 
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usposobiony względem biskupa 

warmińskiego. W planach władcy 

kardynał miał spełniać rolę królewskiego 

posła w Rzymie, obiecał nawet wspomóc 

go finansowo1523.  

Wszystkie nadzieje i plany Hozjusza 

związane z rządami Walezjusza legły w 

gruzach po jego ucieczce z Polski 19 

czerwca 1574 roku. Stolica Apostolska 

starała się zainterweniować w tej sprawie. 

Na konsystorzu 25 czerwca 1574 roku 

zdecydowano wysłać na spotkanie z 

władcą nuncjusza w osobie papieskiego 

nepota kardynała Filippo 

Boncompagni1524. W czasie spotkania w 

Wenecji Walezjusz najprawdopodobniej 

oznajmił papieskiemu wysłannikowi, że 

mimo objęcia tronu francuskiego, nie zamierzał rezygnować z godności króla polski.  

Stolica Apostolska, a także protektor pośrednio zaakceptowali ten stan rzeczy. Jeszcze półtorej 

roku po opuszczeniu Polski król Henryk decydował o obsadzie polskich biskupstw. Na 

konsystorzu 5 grudnia 1575 roku kardynał Farnese na życzenie króla Polski Henryka referował 

prowizję na biskupstwo przemyskie1525. Oprócz tego Henryk po objęciu władzy nad Sekwaną 

na publicznym konsystorzu 19 czerwca 1576 roku przez swych przedstawicieli złożył 

papieżowi uroczystą obediencję jako król Francji, lecz wśród podległych mu ziem wymienił 

także Polskę1526. Występ w imieniu Henryka na konsystorzu to jedyna znana relacja jaka została 

nawiązana między protektorem Farnese, a polskim władcą. 

Mimo to, w Stolicy Apostolskiej z uwagą śledzono nową elekcję, która odbywała się w Polsce 

po opuszczeniu królestwa przez Walezjusza. Na konsystorzach Grzegorz XIII regularnie dzielił 

się z kardynałami relacjami nadsyłanymi z nad Wisły (9, 23 stycznia, 6, 10 lutego, 14 marca 

 
1523 Ibidem, s. 148, nr 125. 
1524 AAV, ACM, vol. 13, f. 108.  
1525 AAV, ACC, vol. 11, f. 219; Analecta Romana, s. 119. 
1526 BAV, Vaticanus Latinus, 12312, f. 357; AAV, Acta Vic. 11, f. 69v. 

Rysunek 67 Kardynała Giacomo Savelli  
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oraz 6 kwietnia 1576)1527. Wiadomości dawały nadzieje, ku uciesze części Świętego Kolegium, 

że to cesarz sięgnie po polski tron. Rzeczywiście, 12 grudnia 1575 roku pod naciskiem 

nuncjusza apostolskiego Vincenzo Laureo, który był wiernym sprzymierzeńcem cesarskim, 

senat okrzyknął Maksymiliana II królem Polski. Habsburg nie zdołał jednak objąć korony, gdyż 

dwa dni później niezadowolona z wyboru szlachta obwołała nowym władcą Annę Jagiellonkę 

i nadała jej męża w osobie księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego.  

Niedługo po tym Batory wysłał do Rzymu specjalnego posła, Jan Grzymałę Zamoyskiego, 

który przekazał papieżowi list od nowego polskiego króla. Na tajnym konsystorzu 12 

października 1576 roku odczytano wiadomość od monarchy, niestety nie znana jest jej treść, 

po czym papież powołał komisję kardynałów, która miała przygotować odpowiedz1528. Niestety 

nie znamy składu tego gremium, prawdopodobnie znaleźli się w nim purpuraci związani z 

Polską: protektor i wiceprotektor, kardynał Hozjusz, a być może także były nuncjusz 

Commedone. 

Podobnie jak w przypadku Henryka Walezego Grzegorz XIII i Święte Kolegium pośrednio 

zaakceptowały wybór Stefana Batorego na króla Polski, przez realizację przesłanych przez 

niego prowizji na polskie beneficja. Na konsystorzu 10 grudnia 1576 roku papież zaakceptował 

prowizję Jana Sienneńskiego na metropolię lwowską uczynioną na prośbę Stefana króla 

Polski1529. Oficjalny protest w tej sprawie złożył lider obozu francuskiego kardynał Nicolas de 

Pelleve, który nie zgadzał się na prowizję kandydata nominowanego przez Batorego, gdyż 

jedynym prawowitym i koronowanym władcą Polski był Henryk Walezy1530. Grzegorz XIII 

oddalił jego apel i uznał kandydata przedstawionego przez nowego władcę. W ten też sposób 

papież oficjalnie uznał prawa króla Stefana do polskiego tronu.  

Poselstwo obediencyjne Pawła Uchańskiego 1577-1579  

Władcom elekcyjnym w szczególności zależało na wysłaniu posła obediencyjnego do Rzymu, 

gdyż przyjęcie przez Ojca Świętego hołdu posłuszeństwa równało się de facto z uznaniem praw 

do tronu w całej chrześcijańskiej Europie. Nowy władca chciał więc jak najszybciej złożyć 

oficjalną obediencję Grzegorzowi XIII. Nuncjusz Laureo w swej depeszy do sekretariatu stanu 

datowanej na 13 grudnia 1576 roku z Wrocławia wspominał, że na królewskim dworze 

 
1527 AAV, ACC, vol. 11, f. 226-227.  
1528 AAV, ACC, vol. 11, f. 240, ACV, vol. 11, f. 73v, Analecta Romana, s, 122. Zob. M. Banszak, op. cit., cz. II, 

s. 117-119. 
1529 Analecta Roaman, s. 122. 
1530 AAV, ACV, vol. 11, f. 76v; ACM, vol. 13, f. 161; Analecta Romana, s. 122. 
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dyskutowano o tym kto miałby udać się do Rzymu z obediencją. Przedstawiciel Stolicy 

Apostolskiej rozmawiał o tym nowym władcą podczas spotkania 26 kwietnia 1577 roku. Batory 

podkreślał, że bardzo chciał spełnić ten obowiązek względem papieża1531. Ostatecznie posłem 

obediencyjnym wyznaczony został bratanek prymasa Paweł Uchański, lecz ten z różnych 

względów: braku pieniędzy, choroby stryja arcybiskupa i innych, wciąż opóźniał wyjazd z 

kraju1532.  

28 listopada 1577 roku Stefan Batory wystawił Uchańskiemu wszystkie dokumenty niezbędne 

do odbycia misji: listy uwierzytelniające, instrukcję poselską z tekstem mowy obeidiencyjnej, 

drugą instrukcję ze sprawami do przedstawienia na prywatnej audiencji oraz listy polecające 

do kardynałów1533. Zarówno pierwsza instrukcja, jak i tekst mowy obediencyjnej były dość 

ogólnikowe i standardowe nie poruszały żądnych konkretnych zagadnień związanych z nowym 

władcą. Więcej konkretów zawierał drugi dokument, według którego poseł miał przedstawić 

wewnętrzne i zewnętrzne trudności kraju w związku z kryzysem religijnym w kraju oraz 

podwójną elekcją, a następnie wskazać na poprawę sytuacji. Dalszy ciąg dotyczył kwestii 

konfliktu Stefana Batorego z cesarzem. Następnie poseł po wcześniejszej konsultacji z 

kardynałem Hozjuszem oraz Jerzym z Tyczyna miał poruszyć sprawę sum neapolitańskich oraz 

poprosić Grzegorza XIII o pośrednictwo u Filipa II. Batory zwrócił się do papieża z prośbą o 

nadanie mu przywileju „miesięcy” dla kanonikatów krakowskich. Na końcu poseł miał 

poruszyć sprawy związane z księstwem Siedmiogrodu1534. 

Listy polecające dla posła przygotowano dla grupy kardynałów. Wiadomości powstały według 

jednego schematu, a także prawdopodobnie nie miały konkretnych adresatów, aby poseł 

zgodnie ze długoletnią praktyką dyplomatyczną mógł dopisać nazwisko purpurat już na 

miejscu. Zachowały się tylko nazwiska dwóch kardynałów: Stanisława Hozjusza oraz 

Giulielma Sirletti1535. Z pewnością wśród listów polecających nie mogła zabraknąć wiadomości 

do protektora Farnese oraz wiceprotektora Savelli.  

Kardynał Giulielmo Sirleto był wybitnym uczonym humanistą prefektem Biblioteki 

Watykańskiej, który należał do kręgu kardynała Hozjusza, a także utrzymywał bliskie relacje z 

polskim agentem Jerzym z Tyczyna. Penitencjarz mniejszy nawiązał z nim kontakt za 

 
1531 Vincent Laureo, évêque de Mondovi, nonce apostolique en Pologne 1574-1578, et ses dépêches inédites au 

cardinal de Côme, [dalej Vincenzo Laureo], Varsovie 1887, s. 540-542. 
1532 M. Banaszak, op. cit., t. II, s. 118-137. 
1533 AGAD, LL 21, f. 231; Uchańsciana 3, s. 291.  
1534 AGAD, LL 21, f. 236v-238; Uchańsciana, t. 3, s. 297-300.  
1535 AGAD, LL 21, f. 232v. 



385 
 

pośrednictwem watykańskiej oficyny wydawniczej Manuncjuszów, gdzie starał się o wydanie 

drukiem hozjuszowego Confessio fiedei catholicae1536. Przyjaźń z Sirletto utrzymywał również 

prymas polski Jakub Uchański oraz Marcin Kromer1537.  

Mimo wystawienia wszystkich dokumentów, Paweł Uchański wciąż nie kwapił się by 

wyruszyć do Rzymu. W zamian niego przodem wysłany został sekretarz poselstwa Paweł 

Zajączkowski, który miał poinformować Grzegorza XIII, że król robił co mógł, aby wysłać 

posła obediencyjnego oraz upominał Uchańskiego, a także przedstawił kilka spraw papieżowi. 

Przede wszystkim Zajączkowski w imieniu Batorego miał zapewnić Grzegorza XIII o swej 

gotowości w sprawie obrony Kościoła przed zagrożeniem tureckim, a także poinformował 

papieża o swych planach wojny z księciem moskiewskim. Obiecywał, że z wyprawy tej 

korzyści odniesie również całe chrześcijaństwo, gdyż zamierzał przyczynić się do ustanowienia 

prymatu biskupa Rzymu na Rusi. Zajączkowski miał prosić Grzegorza XIII w imieniu władcy 

o pomoc w realizacji tych planów1538. W instrukcji dla posła znalazła się również ciekawa 

kwestia odpisów z archiwów papieskich dokumentów dotyczących Polski i Węgier. W tej 

ostatniej, wcześniej władca zwrócił się do Jerzego z Tyczyna, a Zajączkowski miał się 

skonsultować z prefektem archiwum kardynałem Giulielmo Sirlettim.  

Poseł Zajączkowski wyposażony został również w listy polecające do kardynałów, wśród 

których był Stanisław Hozjusz i Girolamo Sirletti. Wydaje się, że również w tym przypadku 

kancelaria królewska wystosowała pisma do protektora Farnese i wiceprotektora Savelli1539. 

Poseł przywiózł dla kardynała sekretarza stanu Tolomeo Galliego skórki sobolowe, a 

prawdopodobnie również podobne upominki przygotowano dla innych zaprzyjaźnionych 

purpuratów1540.   

Tymczasem poseł obediencyjny Paweł Uchański mimo nacisków z Rzymu, które docierały na 

dwór królewskie za pośrednictwem nowego nuncjusza Gianandrei Caligari, z różnych 

powodów wciąż odwlekał wyjazd do Rzymu1541. Stefan Batory kategorycznie nakazał swemu 

wysłannikowi wyruszyć, ten rzeczywiście opuścił Kraków, lecz dotarł jedynie do Wiednia, 

 
1536 JT, s. 21-22. 
1537 JT, nr 15, s. 88; nr 16, s. 89, nr 22, s. 95. Kardynał Sirleto często za pośrednictwem Tyczyna przesyłał 

Kromerowi pozdrowienia. 
1538 AGAD, LL 21, f. 297-300v; Uchańsciana, t. 3, s. 302-304. 
1539 AGAD, LL 21, f. 297v-298. Zob. M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 127.  
1540 I. A. Caligarii nuntii Apostolici in Polonia epistolae et acta 1578-1581, Monumenta Poloniae 

Vaticana,[dalej: MPV, t. 4], ed. L. Boratyński, Cracoviae 1915, t. 4, s. 315, p. 4. 
1541 Vincenzo Laureo, s. 684. 
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gdzie zatrzymał się do połowy 

września 1578 roku1542. Następny 

prawie trzymiesięczny postój w 

drodze do Rzymu poseł odbył w 

Wenecji1543, a następnie w Padwie. 

Tymczasem w Polsce wzrastało 

niezadowolenie. Do Stefana Batorego 

docierały wiadomości od nuncjusza z 

sekretariatu stanu, które mówiły o 

tym, że poseł zatrzymał się w Padwie 

i, że papież był bardzo zdziwiony jego 

lekceważącym postępowaniem1544. 

Ostatecznie rozmowa z nuncjuszem 

Gianandreą Caligarim w lutym 1579 

roku utwierdziła król w przekonaniu, 

że należy odwołać Pawła Uchańskiego 

z poselstwa obediencyjnego. Wysłał 

specjalnego kuriera, który miał za 

zadanie podążyć śladami posła, a gdyby go zastał poza Rzymem, miał go natychmiastowo 

odwołać. Tymczasem staraniem nuncjusza Caligari nowym posłem obediencyjnym 

wyznaczony został biskup płocki Paweł Wolski, który miał później pozostać nad Tybrem jako 

poseł rezydencjonalny1545. Caligari starał się zachęcić nowego wysłannika królewskiego do jak 

najszybszego wyjazdu nad Tyber. Nuncjusz poinformował o tej decyzji Rzym, a także prosił 

kardynała sekretarza stanu Tolomeo Galli, aby specjalnie uhonorowano nowego posła w czasie 

składania obediencyji: podczas uroczystego wjazdu, na konsystorzu publicznym, a także 

później zapewnił mu zaszczytne miejsce na uroczystościach1546. Papieski nuncjusz napisał 

nawet do protektora Farnese w sprawie rezydencji dla Wolskiego. Caligari prosił kardynał, aby 

przygotowano posłowi mieszkanie, albo w pałacu archiprezbiteriatu, bądź w Palazzo Farnese 

na Campo dei Fiori, „jak to zazwyczaj czyniono”1547. Warto podkreślić ostatnie zdanie, które  

 
1542 MPV, t. 4, s. 16; Vincenzo Laureo, s. 19. 
1543 MPV, t. 4, s. 74. Zob. M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 130. 
1544 MPV, t. 4, s. 100; zob. M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 131. 
1545 MPV, t. 4, s. 123. 
1546 MPV, t. 4, s. 126-127. 
1547 MPV, t. 4, s. 127. 

Rysunek 68 Kardynał sekretarz stanu Tolomeo Galli   
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potwierdza tezę, że kardynał Farnese jak i wcześniejsi protektorzy Polski często gościł 

przybyszów z nad Wisły pod swym dachem w jednej ze swych rezydencji.   

Mimo to, wszelkie plany nuncjusza i króla Stefana w związku z poselstwem Wolskiego nie 

powiodły się, gdyż Uchański przed przybyciem kuriera z jego odwołaniem zdążył dotrzeć do 

Wiecznego Miasta. W Rzymie wiedziano o odwołaniu posła obediencynego z duplikatów 

depesz z 3 i 10 lutego 1579 roku, które przesłał nuncjusz Caligari, lecz nie zastosowano się do 

nich. Grzegorz XIII ostatecznie zadecydował, aby wspomniane depesze uznać za niebyłe i 

czekać na oficjalne listy królewskie. Mimo to, za sprawą kardynała protektora Farnese oraz 

Jerzego z Tyczyna sprawa nabrała rozgłosu1548.  

Na początku kwietnia 1579 roku, po niespełna rocznej podróży, poseł obediencyjny dotarł do 

bram Rzymu. Wieczorem 4 kwietnia incognito wjechał do Wiecznego Miasta, a następnego 

dnia za pośrednictwem kardynał Hozjusza i protektora Farnese spotkał się z papieżem1549. Dwa 

dni później (6 kwietnia) poseł francuski wraz z kardynałem protektorem Lodovico d’Este i 

Nicolasem de Pellevé przybyli do pałacu Farnese, chcąc się spotkać z protektorem Polski, który 

był oficjalnym przedstawicielem króla Stefana w Rzymie. Celem wizyty był protest 

francuskich kardynałów przeciwko przyjęciu przez papieża obediencji od Stefana Batorego. 

Przedstawiciele Francji chcieli nakłonić protektora, aby przekonał Grzegorza XIII do nie 

przyjęcia Uchańskiego na audiencji, a tym bardziej publicznym konsystorzu, gdyż miał to 

godzić w prawa Henryka Walezego1550. Farnese poinformował papieża o francuskim apelu, po 

czym papież zdecydował się powołać specjalną komisję kardynalską, która miała zadecydować 

co czynić. Wydaje się, że Grzegorz XIII od początku sprzyjał królowi Stefanowi, o czym 

świadczy skład komisji, w skład której wchodzili głównie przychylni Polsce purpuraci: 

protektor Alessandro Farnese, sekretarz stanu Tolomoeo Galli, Giovanni Morone, Francesco 

Orsini oraz Alessandro Sforza di Santa Fiora. Ostatecznie gremium zdecydowało zezwolić  

posłowi francuskiemu na oficjalny protest w czasie publicznego konsystorza, lecz odrzucono 

prośbę, aby umieścić formułę, że papież przyjmuję obediencję Stefana Batorego „bez 

naruszania praw króla Francji”1551. 

Uroczysty wjazd Uchańskiego odbył się 10 kwietnia 1579 roku. Zgodnie ze zwyczajem za 

murami miasta przy pałacu Villa Giulia na posła oczekiwała rzymska szlachta, watykańscy 

 
1548 MPV, t. 4, s. 163 
1549 MPV, t. 4, s. 158.  
1550 MPV, t. 4, s. 160, p. 3. 
1551 Uchańścianam t, 3, s. 306. Zob. M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 140. 
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oficjaliści oraz familie kardynałów. Papieska troska o jak najlepsze przyjęcie polskiej delegacji 

objawiała się w nakazie uczestnictwa w uroczystości dla wszystkich kurialistów, pod groźbą 

utraty miesięcznych dochodów. Zabrakło jedynie kardynałów Francuskich i filofrancuskich, 

którzy ostentacyjnie manifestujący swój sprzeciw wobec objęciu trony przez Batorego1552. O 

wielkiej sympatii z jaką chciano przyjąć polskiego posła świadczy gniew kardynał Ferdinando 

de Mediciego, który rozgniewał na wiadomość o absencji w czasie uroczystości dwunastu 

prałatów i szlachciców z jego dworu1553. Trasa uroczystego wjazdu wiodła przez Porta Flaminia 

w okolicę Zamku Anioła, z którego oddano wiele salw na cześć posła, aż do tymczasowej 

rezydencji posła – palazzo Farnese. Pałac był własnością protektora i bez wątpienia dzięki jego 

uprzejmości udostępniony został Uchańskiemu. 

Następnego dnia, 11 kwietnia 1579 roku, w sali królewskiej Pałacu Apostolskiego miał miejsce 

publiczny konsystorz. Zanim na miejsce przybył Uchański, w obecności całego Świętego 

Kolegium wystąpił poseł francuski, który wygłosił kilka zdań protestu, po czym jego notariusz 

oczytał obszerny dokument broniący praw Walezjusza do polskiego tronu1554. Grzegorz XIII 

 
1552 BAV, Vaticanus Latinus, 12313, f. 522v; MPV, t. 4, s. 157-158. 
1553 MPV, t. 4, s. 158. 
1554 Uchańsciana, t. 3, s. 308-309. 

Rysunek 69 Palazzo Farnese był często udostępniany polskim posłom przez protektora Alessandro Farnese. Rycina Giuseppe 
Vasiego 
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odpowiedział, że przyjął protest do 

widomości. Tymczasem Jakub Uchański 

przybyły z Palazzo Farnese z liczną swą 

świtą złożoną z familii zaprzyjaźnionych 

kardynałów oraz rzymskich nobilów. W 

czasie występu francuskiego posła oczekiwał 

na wejście do sali królewskiej w 

apartamentach udostępnionych mu dzięki 

uprzejmości byłego adwokata 

konsystorialnego i nuncjusza w Polsce 

kardynała Marcantonio Maffeiego. Zgodnie 

ze zwyczajem poseł został wprowadzony na 

salę w asyście dwóch biskupów, gdzie złożył 

pokłon papieżowi, po czym udał się na 

wyznaczone miejsce. Po skończeniu 

wykładu wygłaszanego adwokata 

konsystorialnego, sekretarz papieski 

odczytał list uwierzytelniający Pawła 

Uchańskiego, po czym poseł osobiście wygłosił mowę obeideincyjną1555. Na orację 

odpowiedział sekretarz papieski, choć kardynał protektor zabiegał usilnie u Grzegorza XIII, 

aby osobiście udzielił odpowiedzi na mowę. W ten sposób Farnese chciał szczególnie uczcić 

polskiego posła, tak jak Pius IV uczynił względem przedstawiciela cesarza1556. W 

kulminacyjnym momencie konsystorza polska delegacja zbliżyła się do papieskiego tronu w 

asyście piętnastu kardynałów „confidenti”: protektora Farnese, Stanisława Hozjusz, sekretarz 

stanu Tolomeo Galliego, Niccolo Caetaniego, Alessandro Sforzy, Giovanni Francesco 

Gambary, Marcantionio Colonny, Francesco Orsiniego, Giulielmo Sirleto, Giovanni Francesco 

Commedone, nepot papieski Filippo Boncompagniego, Ferdinando de Mediciego, Giovanni 

Vincenzo Gonzagi oraz Andreasa von Austria1557. 

Każdy z kardynałów został poproszony wcześniej przez posła, aby zgodził się mu asystować w 

czasie aktu składania obediencji. Wśród wymienionych byli, oprócz oczywistych obrońców 

polskich spraw, jak protektor Farnese, Stanisław Hozjusz, Francesco Commedone, Gulielmo 

 
1555 AAV, ACC, vol. 11, f. 314; MPV, t. 4, s. 161. 
1556 MPV, t. 4, s. 161. 
1557 BAV, Vaticanus Latinus, 12313, f. 522v.  

Rysunek 70 Kardynał Alessandro Sforza di Santa Fiora był 
krewnym protektora Farnesego i zaliczał się do zaufanych 
króla Polskiego 
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Sirleti, czy wymieniany wśród „confidenti” w 1567 roku d’Avalez oraz Alessandro Sforza di 

Santa Fiora, znajdowali się również sekretarz stanu Tolomeo Galli, nepot papieża Grzegorza 

XIII Filippo Boncompgni. Tymczasem, Niccolo Ceatani oraz Alessandro Sforza di Santa Fiora 

byli krewnymi protektora Farnese, a ten pierwszy również wiceprotektora Savelliego, 

prawdopodobnie za ich pośrednictwem purpuraci zgodzili się uhonorować swą obecnością 

polskiego posła. Podobna sytuacja mogła mieć miejsca z kardynałami Giovanni Francesco 

Gambarą oraz Marcantonio Colonną, którzy należeli do kręgu przyjaciół Stanisława Hozjusza. 

Pozostali, jak Francesco Orsini, Ferdinando Medici, Giovanni Vincenzo Gonzaga oraz Andreas 

von Austria prawdopodobnie należeli do oficjalnie poproszonych przez samego Stefana 

Batorego listami polecającymi. Prawdopodobnie każdy z purpuratów za udział w ceremonii 

otrzymał od Uchańskiego podarunek w formie sobolowej skórki1558. Duża liczba kardynałów 

zgormadzonych przy polskim pośle wywołała głosy sprzeciwu wśród innych członków 

Świętego Kolegium, którzy uważali, że było ich zdecydowanie za dużo. Według nich 

wystarczyłoby jedynie sześciu, lub ośmiu purpuratów1559. 

Na zakończenie konsystorza poseł jako świecki doznał zaszczytu niesienia krańca papieskiej 

kappy, gdy Grzegorz XIII opuszczał salę królewską. W ostatnich sowach Uchański poprosił 

biskupa Rzymu o wyznaczenie mu prywatnej audiencji. W drodze powrotnej do swej 

rezydencji w Palazzo Farnese poseł został odprowadzony przez swych przyjaciół i 

domowników oraz oddział papieskich szwajcarów. Z okazji wypełnienia oficjalnej części swej 

misji poseł wydał przyjęcie w rezydencji. Kardynał protektor, aby uświetnić zabawę darował 

Uchańskiemu 30 beczek wina. Wieczorem na cześć króla polski puszczano sztuczne ognie oraz 

urządzono iluminację pałacu1560. 

Wiadomość o złożeniu obediencji przez Uchańskiego dotarła na dwór królewski w Wilnie 

dopiero 15 czerwca 1579 roku. Rozżalony tą sytuacją nuncjusz Caligari, który pokładał 

nadzieję w misji Mikołaja Wolskiego, dwa dni później wylał swoje żale w depeszy do 

sekretariatu stanu. Opisywał w niej swe starania w sprawie anulowania poselstwa Uchańskiego 

oraz wysłania w jego miejsce biskupa płockiego, a także pełną gniewu reakcję króla Stefana, 

w którego mniemaniu nie wysłuchano jego rozkazu. Winą obarczał rzecz jasna Uchańskiego, 

kuriera wysłanego za nim oraz Pawła Zajączkowskiego. Złość króla wywoływały również 

liczne listy napływające do niego z Rzymu, które opisywały splendor Uchańskiego i 

 
1558 MPV, t. IV, s. 315. 
1559 BAV, Vaticanus Latinus, 12313, f. 522v; Zob. M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 145. 
1560 MPV, t. 4, s. 162, p. 6. 
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wspaniałość uroczystości. Batory uważał wręcz, że akt złożenia obediencji przez odwołanego 

posła za nieważny i czym prędzej chciał wysyłać Mikołaja Wolskiego. Dopiero nuncjusz 

Caligari wyperswadował mu, tą myśl z głowy1561. 

Kardynał sekretarz stanu Tolomeo Galli tłumaczył się, że nie miał dostatecznych podstaw do 

odwołania Uchańskiego. Na co Caligari odpisał, że o decyzji królewskiej oprócz niego 

wiedzieli kardynał protektor Farnese oraz Jerzy z Tyczyna1562. W krótkiej odpowiedzi Galli 

napisał, że list od nuncjusza do protektora Farnese nie znalazł w poczcie adresowanej do siebie, 

nikt mu również jej nie przekazał. Ostatecznie stwierdził, że szkoda nie był tak wielka, aby ją 

zbytnio roztrząsać1563. 

Paweł Uchański po zakończeniu oficjalnej części misji przez miesiąc przebywał w Rzymie 

załatwiając różne sprawy, które zlecił mu król Stefan. Następnie około 10 maja 1579 roku 

wyruszył do Neapolu, gdzie przez miesiąc zajmował się sprawą odzyskania sum 

neapolitańskich po czym około 6 czerwca wrócił do Rzymu. W Wiecznym Mieście Uchański 

zaciągał coraz większe długi co niepokoiło papieża. Ostatecznie na początku grudnia 1579 

udało się wyprawić królewskiego posła do Polski. 

Niefortunne poselstwo obediencyjne nie zniszczyło jednak dobrych relacji między papieżem, a 

nowym królem Polski. Obu władców łączyła wspólny cel, to znaczy utworzenie ligi 

antytureckiej, która była marzeniem Grzegorza XIII1564. Również Stefan Batory od chwili 

wstąpienia na tron w swych politycznych planach widział generalną rozprawę z Turcją1565. W 

pierwszej kolejności jednak musiał się pokonać Księcia Moskiewskiego i zabezpieczyć granice 

królestwa. Swój plan przedstawił papieżowi już w czasie poselstwa obediencyjnego.  

*** 

Najazd Iwana Groźnego na Inflanty w 1577 roku spowodował wybuch konfliktu 

Rzeczpospolitej z Księstwem Moskiewskim. Kolejne kampanie militarne Stefana Batorego 

przynosiły mu sukces oraz spowodowały, że wielki książę moskiewski zwrócił się do 

Grzegorza XIII. Na tajnym konsystorzu 6 maja 1581 roku odczytano list od władcy, w którym 

ten prosił, aby Stolica Apostolska podjęła się rokowań pokojowych między nim, a królem  

vPolski. W zamian za to Moskwa obiecywała unię religijną z Rzymem oraz pomoc w walce z 

 
1561 M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 146. 
1562 MPV, t .4, s. 226-229. 
1563 MPV, t. 4, s. 267.  
1564 L. Pastor, op. cit., t. 9, s. 271.  
1565M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 154. 
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Turcją1566. Grzegorz XIII z wielkim 

zadowoleniem przyjął obietnice 

Iwana IV. Postanowił więc wysłać 

wybitnego dyplomatę, jezuitę 

Antonio Possevina z zadaniem 

doprowadzenia do rozmów 

pokojowych pomiędzy 

władcami1567. Ostatecznie 

rokowania prowadzone przez jezuitę 

zostały zwieńczone sukcesem w 

formie dziesięcioletniego rozejmu w 

Jamie Zapolskim, który podpisano 

15 stycznia 1582 roku. Na mocy 

układu Polska odzyskiwała Inflanty. 

Poselstwo obediencyjne Andrzeja 

Batorego 1583 po przyłączeniu 

Inflant 

Król Stefan Batory wobec zakusów Szwedów oraz Rosji chciał potwierdzić nowy nabytek 

terytorialny Rzeczypospolitej. Antonio Possevino gorąco zachęcał do tego monarchę już od 

1581 roku. Władca miał świadomość z korzyści jakie może uzyskać składając obediencję z 

nowo przyłączonych ziem. Na początku 1582 roku miał już nawet wybranego kandydata na 

posła, którym został jego dziewiętnastoletni bratanek Andrzej Batory1568. Ówczesny nuncjusz 

w Polsce Antonio Bolognietti w pełni popierał decyzję króla i uważał, że wysłanie krewniak 

będzie szczególnym honorem dla Stolicy Apostolskiej1569. Ochmistrzem i mentorem dla 

królewskiego bratanka wybrany został doświadczony dyplomata i były sekretarz kardynała 

Hozjusza – Stanisław Reszka.  

 
1566 AAV, ACC, vol. 11, f. 357; ACM, vol. 13, f. 249. 
1567 S. Obirek, Antonio Possevino i jego misja do Moskwy, s. 116; Ł. Barukiewicz, Sylwetka o. Antonia 

Possevina SJ (1533-1611), Antonio Possevino SJ (1533-1611). Życie i dzieło na tle epoki, red. D. Quirini-

Popławska, Kraków 2012, s. 167. 
1568 M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 156.  
1569 Alberti Bolognetti Nuntii Apostolici in Polonia epistolae et acta 1581-1585 a Ludovico Boratyński p. m. 

collecta, cz. 1, 1581-1582, „Monumenta Poloniae Vaticana, [dalej: MPV, t. 5] t. 5, ed. E. Kuntze, Cz. Nanke, 

Cracoviae 1923-1933, s. 7. 

Rysunek 71 Bratanek króla Stefana Batorego Andrzej, podczas poselstwa 
obediencyjnego został wyniesiony do godności kardynała 
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Wieść o ustanowieniu królewskiego bratanka posłem obediencyjnym została przyjęta w 

Rzymie z dużym entuzjazmem. Grzegorz XIII chcąc odpowiednio uhonorować młodego 

Batorego zadecydował udzielić królewskiemu bratankowi gościny w Pałacu Apostolskim. 

Podnosiło to znacznie splendor poselstwa oraz odejmował wiele kosztów związanych z 

wynajmem rezydencji. Nie wszystkim jednak to odpowiadało, kardynał Tolomeo Galli nie był 

zadowolony z takiego obrotu sytuacji. Świadczy o tym jego list z 24 lipca 1583 roku do Antonio 

Possevina, który usprawiedliwiał się przed sekretarzem stanu, że to nie on podsunął papieżowi 

pomysł, aby poseł zamieszkał na Watykanie1570. Prawdopodobniej, jak ustalił Banaszak, z 

inicjatywą wyszedł były nuncjusz w Polsce Gaianandrea Caligari. Zaproponował on nawet, aby 

przyjęto młodego Batorego w całym Państwie Kościelnym na koszt papieża, gdyż w ten sposób 

przyjmowano posłów moskiewskich. Wywiązała się z tego pewna kontrowersja w związku z 

kosztami jakie miał ponieść skarb papieski. Sekretarz stanu w liście z 26 listopada 1583 roku 

wyjaśniał biskupowi Bertinore, że przedstawiciel Iwana Groźne przyjmowani byli na innych 

zasadach. Antonio Possevino przebywa w Moskiwie na koszt państwa, więc taki sam przywilej 

należał się rosyjskim legatom. Tymczasem w Polsce papieskim nuncjuszom nie przysługiwała 

bezpłatna gościna, więc nie należało im to prawo w Państwie Kościelnym. Natomiast zupełnie 

inną kwestię stanowiła przywilej pobytu Andrzeja Batorego w Pałacu Apostolskim, gdyż 

podobny zaszczyt spotkał kardynała Andrzeja z Austrii oraz Ernsta Bawarskiego1571. 

Ostatecznie poselstwo obediencyjne wyruszyło 10 września 1582 roku, by po 80 dniach drogi, 

w dniu św. Andrzeja (30 listopada) dotrzeć do Rzymu. Obediencja składana przez Batorego 

była dość nietypowa, gdyż dotyczyła jedynie części kraju, a także posłem wyznaczony został 

krewny władcy. Pod względem ceremonialnym obywała się ono w inny niż nomralnie sposób. 

Pierwszą różnicę stanowił fakt, że Batoremu nie przysługiwał uroczysty wjazd do Rzymu. 

Niemniej chcąc odpowiednio uhonorować królewskiego bratanka ceremoniarz papieski 

zorganizował dla niego przyjęcie w innej formie. Wcześniej ustalono również, aby nie 

organizować dla niego publicznego konsystorza, ale przyjąć go w nieco mniej honorowej 

formie tuż po jego zakończniu1572. 

Na powitanie posła za mury miejskie wyszli przedstawiciel rodzin kardynałów, aż do mostu 

Mulwijskiego. W powitalnej delegacji znajdowały się familię protektora Farnese, 

 
1570 MPV, t. 5, s. 436, 537. 
1571 Alberti Bolognetti Nuntii Apostolici in Polonia epistolae et acta 1581-1585 a Ludovico Boratyński p. m. 

collecta, cz. 2, 1583, „Monumenta Poloniae Vaticana, t. 6, [dalej: MPV, t. 6], ed. E. Kuntze, Cracoviae 1938, t. 

6, s. 673-674.  
1572 BAV, Vaticanus Latinus, 12314. f. 422. 
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wiceprotektora Savelli, 

sekretarza stanu Galliego, nepota 

Filippo Boncompaniego i 

kardynała d’Avalos, a także 

rzymska szlachta wiedziona 

przez gubernatora Rzymu oraz 

księcia di Sora G. G. Cesariniego. 

Liczny orszak posła udał się do 

bazyliki św. Piotra, gdzie młody 

Batory uczcił relikwie św. 

Andrzeja oraz pomodlił się przy 

grobie pierwszego papieża. Po 

czym udał się do Pałacu 

Apostolskiego na Watykanie, 

gdzie oczekiwali go protektorzy 

Farnese i Savelli oraz papiescy 

nepoci F. Boncompagni oraz F. Guastavillani. Tam też nastąpiło oficjalne powitanie posła przez 

purpuratów. Następnie ceremoniarz papieski zaprowadził posła na spotkanie z papieżem 

Grzegorzem XIII, które odbyło się w obecności kardynałów Farnese, Savelli oraz d’Avalos1573. 

Andrzej Batory pokłonił się biskupowi Rzymu, po czym pozdrowił go w imieniu króla oraz 

oznajmił, że ma pewne sprawy do załatwienia zlecone mu przez monarchę. Papież wypytywał 

posła o podróż oraz sprawę inflancką. Po audiencji Andrzej Batory został odprowadzony do 

przygotowanego dla niego królewskiego apartamentu, który wcześniej zamieszkiwany był, co 

skrzętnie odnotowano, przez samego cesarza Karola V1574. 

Następnego dnia, 5 grudnia 1583 roku, odbyła się ceremonia złożenia obediencji. Zanim 

rozpoczął się tajny konsystorz, papież nadał Andrzejowi Batoremu tytuł protonotariusza 

apostolskiego, po czym udał się na spotkanie z kardynałami. W tym czasie poseł króla Polski 

oczekiwał na jego zakończenie w apartamentach i towarzystwie papieskiego nepota kardynała 

Filippo Boncompagniego. Po zakończeniu spotkania, Andrzej Batory w asyście biskupów 

Sieny i Vincenzy wkroczył do sali konsystorza. Poseł zgodnie z ceremoniałem trzykrotnie 

przyklęknął, po czym złożył pocałunek na stopie i ręce papieża, a Grzegorz XIII gestem 

 
1573 BAV, Vaticanus Latinus, 12293, f. 39; MPV, t. 6, s. 686. 
1574 MPV, t. 6, s. 686, p. 2. 

Rysunek 72 Kardynał Jerzy Radziwiłł  
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życzliwości wyniósł go do ucałowania twarzy. Następnie sekretarz papieski odczytał list 

uwierzytelniający od króla Stefana1575. Następnie Andrzej Batory osobiści wygłosił mowę 

obediencyjną, która została przychylnie przyjęta przez słuchających. Odpowiedzi na orację 

udzielił posłowi sekretarz papieski, w której wyraził podziękowania dla króla polski oraz 

spodziewał się, że jego rządy przyniosą pożytek całemu chrześcijaństwu1576. Na zakończenie 

Andrzej Batory ponownie zbliżył się do tronu papieskiego i ucałował stopę papieża, po czym 

całe polskie poselstwo złożyło mu hołd. Na tym zakończyła się ceremonia, a także pierwsza 

część misji Andrzeja Batorego. 

Warto wspomnieć, że niedługo po złożeniu obediencji przez królewskiego bratanka na 

konsystorzu 12 grudnia 1583 roku kapelusz kardynalski otrzymał biskup wileński 1577. Kreacja 

kardynalska Polaka była uwieńczeniem starań Jana Zamojskiego wspartych przez Batorego 

datujące się od 1580 roku. Uroczyste wręczenie biretów kardynalskich miało miejsce w Wilnie 

4 kwietnia 1584 roku, wówczas uhonorowany został również aktualny nuncjusz apostolski w 

Polsce, Alberto Bolognietti1578.  

Wracając do misji Andrzeja Batorego, zgodnie z praktyką kurialną królewski wysłannik mógł 

rozpocząć działalność dyplomatyczną dopiero po pierwszej audiencji u papieża i wyjawieniu 

celu misji. Mimo to, w przededniu złożenia obediencji (4 grudnia 1583) posła chciało 

odwiedzić dwóch kardynałów – sekretarz stanu Tolomeo Galli oraz Giulielmo Sirletti. 

Uświadomiony o tym, że sytuacja nie była zgodna ze zwyczajami Andrzej Batory zaciągnął 

rady parowników, lecz po wydaniu pozytywnej decyzji, przyjął wspomnianych purpuratów1579. 

Działalność posła po złożeniu obediencji polegała z jednej strony na aktywności 

dyplomatycznej, która polegała na spotkaniach z papieżem i pertraktacjach w związku ze 

zleconymi mu sprawami, a z drugiej na kurtuazyjnych wizytach i rewizytach składanych przez 

kardynałów. Zgodnie ze zwyczaje oraz przyjętymi standardami w pierwszej kolejności należało 

odwiedzić najbardziej wpływowych purpuratów, a dopiero później reszt. Jeszcze w dniu 

konsystorza (5 grudnia 1583), Andrzej Batory uhonorował wizytami kardynałów nepotów 

Filippo Boncompagniego i Filippo Guastavillaniego oraz sekretarza stanu Tolomeo Galliego, a 

także przyjął w swym apartamencie bratanka Grzegorza XIII, Giacomo Boncompagniego, 

 
1575 BAV, Vaticanus Latinus, 12314, f. 424. 
1576 BAV, Vaticanus Latinus, 12314, f. 426. 
1577 AAV, ACV, vol. 11, f. 182. 
1578 W. Muller, Radziwiłł Jerzy h. Trąby (1556-1600), PSB t. XXX, s. 229-234. 
1579 Stanislai Rescii Diarium 1583-1589, [dalej: SRD], ed. J. Czubek, Archiwum do Dziejów Literatury Polskiej, 

t. XV, cz. 1, Kraków 1915, s. 5. 
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który pełnił urząd gubernatora miasta oraz nosił tytuł księcia de Sora. Nazajutrz (6 grudnia) 

poseł królewski odwiedził protektora Farnese. Wśród wymienionych w diariuszu Stanisława 

Reszki kardynałów byli również: legat w Bolonii Pierdonato Cesi, były nuncjusz i przyjaciel 

Polaków Francesco Commedone, wikariusz Rzymu, Girolamo Rusticucci, wiceprotektor 

Giacomo Savelli, krewniaka protektora Francesco Sforza di Santa Fiora, a także kardynałowie 

Alfonso Gesualdi, Giovanni Francesco Gambara, Giovanni Vincenzo Gonzag, a także Gian 

Girolamo Albani, protektor Niemiec Lodovico Madruzzo, Pedro de Deza, Antonio Carafa, 

Giulio Antonio Santori, a także Francuz Nicole de Peleve1580. Wizyty u kardynałów miały 

miejsce zaraz po złożeniu obediencji przez posła, a także w ramach pożegnania pod koniec jego 

pobytu w Rzymie. Zdążało się, że również sami purpuraci składali wizyty Batoremu w jego 

apartamencie w Pałacu Apostolskim. 4 stycznia 1584 roku odwiedził go kardynał Scipione 

Lancelotti, a w lutym Filippo Spinola oraz Antonmaria Salviati1581. 

Francuski kardynał Nicolo de Peleve mimo wrogiego nastawienia jego władcy do króla Polski 

wykazał względem posła wyjątkową życzliwość. Na koniec spotkania odprowadził Andrzeja 

Batorego, aż do samego powozu, choć zgodnie z etykietą nie było to wymagane1582. Pozostali 

członkowie frakcji profrancuskiej w Kurii za wszelką cenę chcieli uniknąć spotkania z posłem 

króla Polski. Protektor Francji Lodovico d’Este w reakcji na kolejne próby kontaktu zaprosił 

do siebie Stanisława Reszkę i wyjaśnił mu swoje zachowanie. Tłumaczył ochmistrzowi 

poselstwa, że miał rozkaz od Henryka Walezego, aby przy każdej możliwej okazji w Stolicy 

Apostolskiej bronić jego praw do polskiej korony. Osobiście przyznał, że bardzo szanował 

Stefana Batorego i był mu szczerze oddany, lecz zmuszony był spełniać rozkazy swego 

mocodawcy. Również poseł rezydencjonalny króla Francji, arcybiskup Tuluzy Paul de Foix nie 

chciał przyjąć wizyty Andrzeja Batorego, aby nie stwarzać pozorów, że wbrew woli Walezjusza 

uznaje jego prawa do polskiego tronu. Mimo to, gdy spotykał się z polskim posłem na 

nabożeństwach papieskich zawsze był dla niego życzliwy. Uważał jednak, aby w rozmowie z 

posłem nie nazwać Batorego królem Polski1583. 

W czasie wizyty Batorego u protektora Farnese (6 grudni 1583) rozmowa dotyczyła ceremonii 

złożenia obediencji. Uwadze posła nie umknęło, że w czasie czytania listu uwierzytelniającego 

Grzegorz XIII wydawał się być czymś zaniepokojony. Farnese wytłumaczył Andrzejowi 

Batoremu, że wynikało to z planowanego przez kardynała protektora Niemiec Lodovico 

 
1580 SRD, s. 7.  
1581 SRD, s. 3, 12, 21, 22, 40. 
1582 SRD, s. 40. 
1583 MPV, t. 6, s. 687, p. 6. 
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Madruzzo protestu przeciwko obediencji z Inflant. Purpurat jeszcze zanim rozpoczęła się 

uroczystość zapytał się papieża, czy obediencja Batorego nie uszczupli praw cesarza do Inflant. 

Grzegorz XIII odpowiedział mu, że również Stolica Apostolska posiadała roszczenia wobec 

tego kraju, lecz dopuszcza do obediencji według zasady „szczęśliwy kto posiada”1584. 

Ostatecznie sprawa zakończyła się na tym, że 17 marca 1584 roku kardynał protektor Niemiec 

Madruzzo złożył oficjalny protest przeciwko przyjmowaniu obediencji z Inflant, lecz papież 

zbagatelizował ten apel1585. 

Dwa dni po złożeniu obediencji (8 grudnia) papież przyjął posła na prywatnej audiencji. Od 

tego czasu Batory spotykał się z Grzegorzem XIII regularnie raz w miesiącu (24 styczna, 9 

lutego, 12 marca, 5 kwietnia, 26 maja, 1 lipca). Ostatnia pożegnalna audiencja miał miejsca 24 

lipca 1584 roku.  

Spotkanie z Grzegorzem XIII otrzymał również Stanisław Reszka, który oznajmił papieżowi, 

że było wolą króla, aby we wszystkich sprawach publicznych i prywatnych dotyczących 

Andrzeja Batorego miano zwracać się bezpośrednio do niego. Był on faktycznym kierownikiem 

misji, dlatego również on składał wizyty kardynałom. Spotkania te oprócz kurtuazyjnego 

wymiaru, gdyż Reszka posiadał rozległe znajomości i był w Rzymie dobrze znany i szanowany, 

miały pragmatyczny cel – wypełnienie spraw powierzonych przez króla. Z tego powodu 

najczęściej gościł w Palazzo Farnese u kardynała protektora, wizytował wiceprotektora Savelli, 

bądź spotykał się z – odpowiedzialnym za sprawy polityki zagranicznej – sekretarzem stanu 

Tolomeo Gallim1586. 

21 czerwca Andrzej Batory otrzymał list od króla Stefana, w którym władca wzywał go do 

powrotu do kraju. Na najbliższej audiencji (1 lipca) oznajmił to Grzegorzowi XIII, po czym 

rozpoczął przygotowania do podróży. Niespodziewanie, trzy dni później (4 lipca) na tajnym 

konsystorzu, papież ogłosił Andrzeja Batorego kardynałem, a kolejne trzy doby później 

obwieścił tą uroczystą wiadomość na publicznym konsystorzu. Wówczas Polak otrzymał 

kapelusz kardynalski1587. Ostatecznie, dwa dni po pożegnalnej audiencji u papieża (26 lipca) 

poseł wyruszył w drogę powrotną do Polski. Warto odnotować, że Batory wracając do kraju 

 
1584 SRD, s. 7. 
1585 M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 173. 
1586 SRD, s. 14-42. 
1587 AAV, ACV, vol. 11, f. 189. 
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zatrzymał się w podrzymskiej Capraroli, gdzie w ramach pożegnania ugościł go kardynał 

protektor Farnese1588.  Na tym zakończył się misja Andrzej Batorego w Rzymie. 

Wraz ze śmierci Grzegorza XIII, 10 kwietnia 1585 roku, pogrzebane zostały wspólne plany 

papież i króla Polski. Konklawe rozpoczęło się 21 kwietnia z udziałem 39 kardynałów. 

Tradycyjnie to kardynał protektor Alessandro Farnese odgrywał główną rolę w wyborze 

papieża zgłaszając swą kandydaturę do tiary. Choć tym razem Filip II oficjalnie ogłosił, że nie 

zamierza ingerować w wynik elekcji, to nakazał swemu ambasadorowi w Rzymie, aby nie 

dopuścić do wyboru Farnesego. Również frakcja toskańska zaniepokojona wzrostem Farnesych 

rządzących księstwem Parmy nie sprzyjał wyborowi protektora Polski. Mimo to, Alessandro 

zdołał przekonać kardynałów kilku ugrupowań w tym nepota ostatniego papieża Filippo 

Boncompagniego i był pierwszym poważnym kandydatem do tiary. Mimo to, kardynał de 

Medici skutecznie odwiódł większość purpuratów od głosu na wnuka Pawła III. Ostatecznie w 

pierwszym głosowaniu Farnese uzyskał jedynie wsparcie niecałej frakcji Boncompagniego. 

Wiedząc, że nie miał szans na zrealizowanie swego marzenia, po raz kolejny wycofał swą 

kandydaturę. W kolejnych dniach konklawe odrzucono propozycję wyniesienia kardynałów 

Giulielmo Sirletto oraz Giambattista Castagnę. Czwartego dnia głosowania kardynał Ferdinand 

de Medici wysunął kandydaturę franciszkanina Felice Peretti de Montalto, który zdobywał 

coraz więcej zwolenników. Po uzyskaniu głosów stronnictw kardynałów d’Este, Altempsa, 

Bonelliego i Madruzzo, ostatecznie udało się uzyskać również poparcie frakcji 

Boncompagniego. W efekcie, 24 kwietnia 1584 roku, Felice Peretti Montalto został wybrany 

na papieża przez aklamację. Obrał sobie imię Sykstusa V.  

Alessandro Farnese, choć w czasie konklawe oddał głos na Felice Perettiego, a ten kurtuazyjnie 

zagłosował na niego, to relacji między nimi, nie można było uznać za ciepłe. Protektor Polski 

otwarcie stał się z papieżem, gdy ten odrzucił jego propozycje kreacji kardynalskiej biskupa 

Ancony Carlo Contiego1589. Na zmniejszoną aktywność Farnesego miał wpływ także 

zaawansowany wiek (75 lat), a także fakt, że od jakiegoś czasu cierpiał na podagrę i 

dolegliwości oczu. W ostatnich latach swojego życia żył między Rzymem, a Caprarolą 

„sprowadzony do słodkiej przystani spokoju”, w coraz większym oderwaniu od ziemskich 

zajęć, które ograniczały się prawie wyłącznie do dzieł miłosierdzia i dobroczynności1590. 

 
1588 SRD, s. 43. 
1589 HC, vol. 3, s. 108. 
1590 S. Andretta, op. cit., https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-farnese_%28Dizionario-

Biografico%29/, (dostęp: 24.05.2020). 

https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-farnese_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-farnese_%28Dizionario-Biografico%29/
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Niezbyt dobre relacje z Sykstusem V miał również kardynał wiceprotektor Polski Giacomo 

Savelli. Według Irene Fosi, powodem odsunięcia od wpływów purpurata była jego przyjaźń z 

kardynałem Giulio Antonio Santorim (zw. Santa Severina). Niechęć papież względem 

Savelliego objawiała się w całkowitym ignorowaniu go w pracy Świętego Oficjum, którego był 

dziekanem. W 1586 roku, wbrew wszelkim praktykom, papież wysłał memoriały dotyczące 

Świętego Oficjum bezpośrednio do Santoriego, a nie do dziekana tego urzędu, którym był 

wiceprotektor Polski. Jak wspomina kardynał Santa Severina, „niektórzy sądzili, że [Sykstus 

V] zrobił to, aby podważyć bliską przyjaźń, jaka istniała między kardynałem Savellim i 

mną”1591. Niechęć wiceprotektora wobec papieża objawiała się tym, że 10 czerwca 1587 roku, 

kiedy rozpoczął się proces kanonizacji Felice da Cantalice, Savelli jako wikariusz delegował 

biskupa Giulio Ricciego jako swego przedstawiciela1592. Prawdopodobnie niechęć kardynała 

do papieża, a także słabe zdrowie purpurata sprawiły, że Savelli w ostatnich latach swej 

działalności znacznie się zmniejszyła. 

*** 

W Polsce dopiero 5 maja dowiedziano się o śmierci Grzegorza XIII, a niedługo później nad 

Wisłę dotarła wiadomość o wyborze jego następcy, gdyż 27 kwietnia 1585 roku Sykstus V 

wystosował breve do władców europejskich z informacją o swym wyborze1593. Stefan Batory 

niezwłocznie po informacji o wyborze nowego papieża podjął decyzję o wysłaniu do Rzymu, 

już trzeciego posła obediencyjnego. Jesienią 1585 roku władca zdecydował aby wysłać nad 

Tyber swego siostrzeńca kardynała Andrzeja, który miał zająć się Polskimi sprawami przy 

nowym papieżu, natomiast jego towarzyszem, a zarazem posłem obediencyjnym miał zostać 

Stanisław Reszka. Sekretarz królewski podając, aż dziesięć powodów starał się 

wyperswadować ten pomysł Stefanowi Batoremu i ostatecznie udało mu się to uczynić. Nie 

zmieniło to jednak planów wyjazdu kardynała do Rzymu, któremu w misji miał towarzyszyć 

Reszka1594. Mimo to, monarcha nie zrezygnował ze złożenia obediencji. W lutym 1586 roku 

nowym kandydatem na posła wybrany został arcybiskup lwowski Jan Dymitr Solikowski. W 

tym samym czasie do Wiecznego Miasta wybierał się kardynał Jerzy Radziwiłł, który od czasu 

swej kreacji jeszcze nie był nad Tybrem. Wobec tego doszło do sytuacji, która wcześniej nie 

 
1591 Vita del card. Giulio Antonio Santori detto il card. di Santa Severina composta e scritta da lui medesimo, a 

cura di G. Cugnoni, in Archivio della R. Società di storia patria, XII, Romae 1889, s. 174. 
1592I. Fosi, Savelli Giacomo, DBI, vol. 90 (2017), https://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-

savelli_(Dizionario-Biografico)/ (dostęp: 22.02.2021).  
1593 AAV, Arm. 44, rkp. 30, f. 3-5; zob. M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 184. 
1594 M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 158. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-savelli_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-savelli_(Dizionario-Biografico)/
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mała precedensu w historii, w przeciągu kilku tygodni trzech Polaków odbywało uroczysty 

wjazd do Wiecznego Miasta. 

Andrzej Batory, Jan Dymitr Solikowski oraz Jerzy Radziwiłł  - trzy polskie entraty do Rzymu   

Uroczysty wjazd kardynała Andrzeja Batorego miał miejsce 3 czerwca 1586 roku. 

Królewskiemu wysłannikowi przysługiwała uroczysta entrata, a także przyjęcie na publicznym 

konsystorzu jako kardynałowi, który po raz pierwszy przybywał do Rzymu po kreacji. Na jego 

powitanie przy Porta Angelica, zgodnie z ceremoniałem przybyło wielu dostojników 

kościelnych, a także kardynałowie Alessandro Paretti de Montlato nepot nowego papieża i 

sekretarz stanu, Alessandro Ottaviano de Medici, Gabriele Paleotto, Filippo Boncompagni, 

Enrico Caetani oraz patriarcha jerozolimski Scipio Gonzaga1595. W dniu entraty kardynał został 

przyjęty przez papieża Sykstusa V na prywatnej audiencji. 

Wśród wymienionych warto podkreślić obecność czternastoletniego papieskiego nepota 

Alessandro Peretti de Montalto, który od 1585 do sprawował funkcję generalnego 

superintendenta Stolicy Apostolskiej, czyli faktycznego władcy Państwa Kościelnego i szefa 

papieskiej dyplomacji. Spośród pozostałych można wiązać z polską sprawą nepota Grzegorza 

XIII Filippo Boncompagniego, a także Enrico Caetaniego, który tak jak jego zmarły przed 

rokiem bratanek Niccolo był krewniakiem Farnesych i Savellich. Niespodziankę stanowi 

absencja protektorów w czasie wjazdu Batorego do Rzymu. 

Dziewięć dni później, 12 czerwca 1586 roku, odbył się uroczysty wjazd Jana Dymitra 

Solikowskiego. Zgodnie z ceremoniałem poseł obediencyjny rozpoczął entratę od Villa Giulia, 

następnie przez Porta del Popolo wjechał do miasta, po czym udał się do swej tymczasowej 

rezydencji, którą przygotowano posłowi w jednym z pałaców przy Monte della Trinita. Niestety 

papieski ceremoniarz nie odnotował, którzy kardynałowie wysłali swe familię na przywitanie 

posła. Wspomniał jedynie, że witali go zobowiązani do tego kardynałowie1596. Wydaje się 

zatem, że musieli to być purpuraci związani z Rzeczpospolitą. Z pewnością nie mogło 

zabraknąć familii protektora i wiceprotektora, a także innych przyjaciół Polski należących do 

Świętego Kolegium. 

Publiczny konsystorz wyznaczono na sobotę 14 czerwca 1586 roku w sali królewskiej Pałacu 

Apostolskiego na Watykanie. Solikowski przybył na miejsce w licznym orszaku złożonym 

zaprzyjaźnionych prałatów i szlachtę rzymską. Po wprowadzeniu na salę zgodnie z 

 
1595 SRD, s. 133.  
1596 BAV, Vaticanus Latinus, 12293, f. 239; Idem, 12426, f. 59-61; zob. M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 190-191. 
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ceremoniałem poseł oddał list uwierzytelniający, po czym samodzielnie wygłosił mowę 

obediencyjną. Po odpowiedzi na orację udzielonej przez papieskiego sekretarza, Solikowski 

zbliżył się tronu Sykstusa V by złożyć hołd obediencyjny. Asystowali mu kardynałowie 

„confidentes” niestety także tym razem ceremoniarz nie wymienił ani ich liczby, ani 

personaliów. Na zakończenie spotkania poseł poprosił papieża, aby wyznaczył mu prywatną 

audiencję1597. Najprawdopodobniej niedługo po złożeniu obediencji arcybiskup lwowski 

powrócił do Rzymu. 

Ostatni z trzech polskich uroczystych wjazdów do Rzymu w 1586 roku miał miejsce 26 

czerwca. Miał on bardzo podobną formę jak wcześniejszy o niespełna cztery tygodnie wjazd 

Batorego. Jerzy Radziwiłł przywitany został przez wysłanników purpuratów, a także 

królewskiego bratanka już na moście mulwijskim. Obaj polscy kardynałowie udali się wspólnie 

do Pałacu Apostolskiego na Watykanie, gdzie papież przyjął Radziwiłła na audiencji. 

Następnego dnia odbył się publiczny konsystorz, na którym Sykstus V uroczyście wręczył mu 

kapelusz kardynalskim1598. Jego pobyt nad Tybrem przedłużył się do lutego 1587 roku, lecz 

Radziwiłł nie odgrywał większej roli w politycznych pertraktacjach z papieżem, które 

prowadził Stanisław Reszka. 

Ich zadaniem było przekonać Sykstusa V do politycznych planów Stefana Batorego względem 

Moskwy i Turcji oraz uzyskać od niego wsparcie finansowe. Wiadomość o tym, że papież 

Peretti sprzyjał wizjom politycznym polskiego króla, Batory dowiedział się bardzo szybko po 

konklawe. Otrzymał od przyjaciela Polaków w Rzymie Vincenzo Crescenziego wiadomość o 

papieskich planach stworzenia ligi antytureckiej. Sykstus V w rozmowie z kardynałem 

Ferdinando de Medicim wspomniał, że byłby gotów udzielić królowi Polski milion skudów na 

wydatki wojenne, gdyby zgodził objąć dowództwo krucjaty. Polski władca, któremu z 

pewnością schlebiały takie propozycje, 15 października 1585 roku wysłał do Rzymu kopię 

wszystkich pism dotyczących spraw ligi antytureckiej prowadzonych z Grzegorzem XIII1599. 

Sykstus V wyprawił do Polski Antonio Possevino oraz nowego nuncjusza, Annibala z Kapui. 

Breve polecające nuncjusza wystawiono 15 listopada 1586 roku, niedługo po tym wysłannik 

papieski wyruszył do Polski. W drodze do kraju dotarła do niego wieść o śmierci Stefana 

Batorego 12 grudnia 1586 roku.  

 
1597 BAV, Vaticanus Latinus, 12426, f. 61. 
1598 SRD, s. 134. 
1599 L. Pastor, op. cit., t. 10, s. 389.  



402 
 

Wiadomość o zgonie polskiego monarchy dotarła nad Tyber w święto trzech króli 1587 roku. 

Niezwłocznie po tym kardynała Andrzej Batory wyruszył do Polski. Jak zanotował Stanisław 

Reszka w swym dzienniku informacja dotarła do niego za pośrednictwem nuncjusza biskupa 

kameryńskiego Hieronim De Buoi1600. Następnego dnia na tajnym konsystorzu Sykstus V 

powiadomił o stracie Święte Kolegium i ze łzami w oczach wychwalał przymioty zmarłego 

władcy1601. Wraz ze śmiercią monarchy przekreślone zostały wspólne plany krucjaty 

antytureckiej. 

Polski kościół i hospicjum św. Stanisława w Rzymie 1578-1586 

W zakres obowiązków protektorów, oprócz spraw politycznych, admiracji kościelnej, czy 

reprezentacji, wchodziła również opieka nad Polakami żyjącymi w Rzymie. Polonia nad 

Tybrem od wieków była bardzo liczna, składali się na nią studenci przyjeżdzający po naukę, 

duchowni załatwiający spraw w Kurii, a także liczni pielgrzymi. Początkowo przybysze z nad 

Wisły gromadzili się w kościele San Trifone położonym tuż przy świątyni Augustianów San 

Agostino. Tam też zrzeszyli się tworzą własną konfraternię pod wezwaniem Najświętszego 

Sakramentu i przyłączyli się do bractwa św. Tryfona. Polska organizacja w Wiecznym Mieście 

uzyskała oficjalną kuratelę królów Polski, a także na równi z innymi rzymskim konfraterniami 

uzyskała papieski przywilej raz do roku w dniu patrona Polski św. Stanisława (8 maja) 

uwalniania jednego skazańca z więzienia1602. Bractwo uroczyście celebrowało również dzień 

św. Tryfona, na który zapraszano prałatów i kardynałów związanych z królestwem. 

Przybywający do Rzymu Andrzej Batory w 1583 roku zgodnie z zaleceniami Stanisława Reszki 

miał wstąpić w szeregi bractwa św. Tryfona przy kościele San Agostino, a także otoczyć je 

szczególną opieką. Jak tłumaczył Reszka, nazywało się ono polskim oraz Polacy spełniali w 

nim funkcje kierownicze, a celem zgromadzenia była opieka nad ubogimi rodakami1603.    

Oprócz konfraterni Polacy nad Tybrem mieli również swoje schronisko dla pielgrzymów zwane 

Ospedale delli Polacchi. Znajdowało się ono w domu przy via del Pellegrino, naprzeciw 

kościoła Santa Lucia della Chiavica, który wcześniej należał do Czechów1604. Był to oficjalny 

ośrodek Polski w Rzymie, gdzie każdy przybysz z nad Wisły znajdował pomoc i schronienie. 

Wydaje się, że z czasem skromne schronisko podupadło, co dotarło do króla Stanisława 

Augusta, który zdecydował się zainterweniować w tej sprawie. W czasie poselstwa 

 
1600 SRD, s. 141. 
1601 AAV, ACM, vol. 14, f. 72; t. 13, f. 320. 
1602 Macieja Rywockiego Księgi Peregrynackie (1584-1587), wyd. J. Czubek, Kraków 1910, s. 55. 
1603 MPV, t. 6, s. 527-528.  
1604 M. Loret, Życie polskie w Rzymie w XVIII wieku, Roma 1930, s. 3. 
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obediencyjnego Andrzeja Czarnkowskiego w 1555 roku, wysłannik Zygmunta Augusta 

wręczył kardynałowi Farnese memoriał, w którym zawierała się prośba o protekcję i pomoc 

papieską dla polskiego hospicjum w Rzymie1605. Wydaje się, że po jakimś czasie Polacy utracili 

schronisko przy kościele S. Lucia, gdyż we wspominanej instrukcji dla Andrzeja Batorego z 

1583 roku, Reszka zalecał, aby bratanek króla zabiegał o odzyskanie dla Polaków hospicjum 

przy kościele S. Lucia1606. 

W rzeczywistości wspomniany przytułek przy via dei Pellegino w żaden sposób nie zaspakajał 

zapotrzebowania, ani ambicji królestwa polskiego. Kwestia odpowiedniego miejsca dla 

polskich pielgrzymów w Rzymie stał się aktualny przy okazji roku jubileuszowego 1575 roku, 

gdy do Wiecznego Miasta napływały rzesze wiernych z nad Wisły. Niedługo po tym Stanisław 

Hozjusz rozpoczął zabiegi o zgodę na utworzenie polskiego hospicjum nad Tybrem. 

Równocześnie biskup warmiński starał się o to u Grzegorza XIII, jak i szukał wsparcia w 

Polsce. Kardynał 5 września 1577 roku poprosi Batorego, aby uchwalony przez synod podatek, 

który biskupstwo warmińskie powinno płacić królowi, zechciał on darować na cele polskiego 

hospicjum1607. Niespełna dwa miesiące później, 31 października 1577 roku na synodzie 

warmińskim ustalono pensję na rzecz polskiego hospicjum pensję wysokości 1000 skudów1608. 

Wzmianki te potwierdzają, że już jesienią 1577 roku istniał instytucja hospicjum, która miała 

na celu powstanie polskiej placówki. Niespełna dwanaście miesięcy później, 15 października 

1578 roku, zabiegi Hozjusza przyniosły skutek. Grzegorz XIII w Tuskulum (Frascati) pod 

Rzymem wydał bullę erygująca polską instytucję hospicjum i kościoła narodowego. Po tym 

wydarzeniu rozpoczęły się poszukiwania odpowiedniego miejsca dla polskiego hospicjum i 

kościoła1609. 

Papież Grzegorz XIII do pomocy przy poszukiwaniach nowej świątyni dla Polaków w Rzymie 

delegował wiceprotektora Giacomo Savelli. Purpurat ten posiadał specjalne kompetencje w tej 

dziedzinie, gdyż jako wikariusz Kolegium Kardynalskiego już w 1559 roku wizytował 

rzymskie świątynie sprawdzając ich stan materialny oraz nadzorował sposób administracji. 

Wraz ze Stanisławem Reszką, który został wybrany pierwszym prepozytem hospicjum, wybrał 

się na przechadzkę po świątyniach Wiecznego Miasta. W czasie poszukiwań jeden z przyjaciół 

 
1605 Uchańsciana, t. II, s. 50. Zob. M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 88. 
1606 MPV, t. 6, s. 527-528. 
1607 Z dworu Stanisława Hozjusza, nr 161, s. 199-200. 
1608 Ibidem, nr 163, s. 202. 
1609 M. Machajek, 400 lat Kościoła i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie, 1978, s. 24-25. 
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zaproponował mu kościół: S. 

ore ad obscuras tabernas jako 

bardzo wygodny i odpowiedni 

do założenia hospicjum. Gdy 

Reszka przedstawił ten pomysł 

kardynałowi Hozjuszowi, ten: 

chciał przede wszystkim poznać 

zdrowotność powietrza na tej 

ulicy, czy było odpowiednie dla 

zdrowia i odpoczynku biednych, 

przyzwyczajonych do innego 

powietrza, chciał też zobaczyć 

sam kościół i domy do niego 

należące, a także oglądać 

dokoła obszerność całego 

miejsca. Gdy to uczynił zgodził 

się i powtórnie prosił papieża 

Grzegorza, aby tenże kościół S. 

Salvatoris z wszystkimi 

prawami i dochodami do niego 

należącymi przekazać na rzecz hospicjum polskiego, parafię zaś przenieść do najbliższych 

kościołów, a proboszczowi dać inne beneficjum i świątynię samą, domy i cokolwiek do niej 

należy pod prawo i władanie nacji polskiej przekazać raczył1610. 

Najprawdopodobniej wybór świątyni San Salvatore na siedzibę polskiego kościoła i hospicjum 

został podjęty dzięki sugestiom wiceprotektora Savelliego. Historia tej świątyni wiązała się z 

jego wielkim przodkiem ojcem świętym Honoriuszem IV (1285-1287), o czym świadczy 

zachowana do dzisiaj tablica inskrypcyjna. Być może w ten sposób potomek średniowiecznego 

papieża, chciał w pewien sposób uratować od zapomnienia świątynię związaną z jego 

przodkiem. Kolejnym argumentem przemawiającym za wyborem tego kościoła była 

wyśmienita lokalizacja. W najbliższym sąsiedztwie ulokowali się Jezuici, gdzie powstawała ich 

świątynia - Il Gesu, a w okolicy powstały kościoły Barnabitów i Teatynów.  gdyż zgodnie z 

 
1610 Archiwum Kościoła św. Stanisława w Rzymie, Codex Antiquissimus, f 6. Tłum. M. Machajek, op. cit., s. 24-

25.    

Rysunek 73 Przekazanie przez Hozjusza kościoła św. Stanisława polskim 
pielgrzymom, rycina autorstwa T. Treterea z Teatrum virtutum… 
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tradycją świątynia została wzniesiona przez wielkiego przodka wiceprotektora – papieża 

Honoriusza IV1611. W efekcie, 6 grudnia 1578 roku, kardynał Hozjusz oficjalnie przejął kościół 

i domy oraz inne posiadłości do niego należące1612. 

Po przejęciu w posiadanie kościoła San Salvatore i przynależnych do niego zabudowań 

fundator nakazał swemu sekretarzowi Stanisławowi Reszce rozpocząć starania o budowę nowej 

świątyni i hospicjum. Najprawdopodobniej już wiosną 1580 roku prace budowlane były w toku. 

Zaświadcza o tym informacja z 18 sierpnia tego roku, mówiąca, że w miejscu wcześniej 

rozebranych do fundamentów murów obwodowych średniowiecznego kościoła San Salvatore 

wzniesiono nowy budynek. Niecały rok później, 3 września 1582 roku Stanisław Reszka pisał 

w liście do biskupa Warmińskiego Marcina Kromera: 

Rozpoczęta przez naszego św. Kardynała budowa hospicjum jest już prawie ukończona. Na 

frontonie kościoła wyrzeźbiliśmy nieco większymi literami słowa: „Świątynia najświętszego 

Zbawiciela i św. Stanisława. Hospicjum Polskie”. Wewnątrz zaś na pozłacanym herbie 

kardynała umieściliśmy napis „Stanisławowi Hozjuszowi kardynałowi, najlepszemu 

fundatorowi”1613. 

Budowa kościoła narodowego w Rzymie – stolicy Kościoła była sprawą honorową, a także 

manifestacją potęgi i wyrazem aspiracji całego narodu. Świątynie tego typu odznaczały się 

szczególnym rozmachem oraz elegancją. W XVI wieku swoje świątynie posiadali nad Tybrem 

Francuzi (S. Luigi dei Francesi, S. Trinita dei Monti), Portugalczycy (S. Antonio dei 

Portoghesi), Hiszpanie (S. Maria in Monserrato degli Spagnoli), Niemcy (S. Maria dell’Anima, 

S. Spirito in Sassia) oraz wiele innych narodów1614. Wysokie ambicje Królestwa Polskiego z 

czasów Stefana Batorego nie pozwoliłyby, aby zarząd polskiej instytucji złożył projekt świątyni 

u podrzędnego artysty. 

Pierwszy rektor polskiego hospicjum w Rzymie Stanisław Reszka po śmierci fundatora 

kardynała Hozjusza pozostawiony został z zadaniem budowy kościoła. Sam nie mając 

odpowiednich wpływów i rozeznania w artystycznym środowisku Wiecznego Miasta 

najprawdopodobniej zwrócił się o pomoc do opiekuna Polaków w Rzymie, a zarazem wielkiego 

miłośnika i mecenasa sztuki – Alesandro Farnese. Reszka najprawdopodobniej poprosił 

 
1611 Wspomina o tym inskrypcja z XIII wieku znaleziona w  świątyni, a także wiersz .T. Treter, Rewia cnót 

Stanisława Hozjusza, wg. tłum. Wiktora Steffena, Poznań 2004, s.192. 
1612 Codex Antiquissimus, f 18 za M. Machajek, op. cit. s. 27 
1613 Z dworu Stanisława Hozjusza, nr 200, s. 249-250. 
1614 C. Sabatini, Le chiese nazionali di Roma, Roma 1979. 
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protektora o  pomoc w doborze 

architekta świątyni. Purpurat 

polecił wykonać plany Giacomo 

della Porcie, który wówczas był 

jego nadwornym architektem. 

Styl architektury, koncepcja 

przestrzenna, a także detal 

architektoniczny zdają się 

potwierdzać tę tezę. Być może 

projekt był konsultowany 

również z samym kardynałem 

Farnese, wskazują na to sama 

wczesnobarokowa stylistyka 

kościoła zbieżna z jego 

gustem1615. 

Uroczystym zakończeniem prac 

przy budowie kościoła była 

uroczysta konsekracja świątyni, 

której w 1591 roku dokonał 

biskup krakowski kardynał Jerzy Radziwiłł. Od tego czasu kościół i hospicjum św. Stanisława 

stały się prawdziwym centrum życia polskiego w Rzymie, gdzie każdy triumf Polski nad 

niewiernymi był uroczyście świętowany, a każda klęska, lub śmierć władcy wspólnie 

opłakiwana. Warto podkreślić wkład kardynałów protektorów w dzieło powstania polskiego 

kościoła i hospicjum. Wydaje się, że bez wsparcia Giacomo Savelliego Polacy nie otrzymaliby 

doskonale zlokalizowanej świątyni S. Salvatore. Natomiast bez rozległych kontaktów 

artystycznych kardynała Farnese, nie udało by się zatrudnić Giacomo della Porty oraz wznieść 

kościoła w eleganckiej wczesnobarokowej szacie1616. 

 Beneficja i sprawy kościelno-religijne 1572-87 

W okresie piętnastu lat od śmierci Zygmunta Augusta, aż do końca wiceprotektoratu Giacomo 

Savelliego w 1587 roku, na tajnych konsystorzach przedstawionych zostało trzydzieści spraw 

 
1615 M. Hirsch, Giacomo della Porta architect of the Polish National Church of St. Stanislao in Rome, Eastern 

European History Review, n. 2/2, (2019), s. 37-66.  
1616 Ibidem,  65-66. 

Rysunek 74 Kardynał Alessandro Farnese z modelem i planem ufundowanego 
przez siebie kościoła jezuitów il Gesu 
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prowizyjnych. Najczęściej, piętnaście razy funkcję relatora obejmował kardynał protektor 

Farnese, którego sporadycznie zastępowali wiceprotektor Savelli (7 razy) oraz kardynała 

Stanisław Hozjusz (3 razy). Nie zawsze jednak kurialiści tworzący akta konsystorialne 

odnotowali nazwisko relatora. 

Okres bezkrólewia i czas wolnej elekcji był w kwestiach konsystorialnych czasem 

wyjątkowym. Jedynie prawowity władca w świetle reguł Stolicy Apostolskiej miał prawo 

nominacji na beneficja konsystorialne. W rzeczywistości więc, zaakceptowanie prowizji 

przedstawionej na konsystorzu na życzenie któregoś z władców równało się z uznaniem jego 

władzy w kraju. W pierwszym okresie po śmierci Zygmunta Augusta na konsystorzach 

odnotowano jedynie dwie polskie aktywności, które dotyczyły prowizji biskupów 

pomocniczych. Pierwszą z nich referował protektor Farnese, a przy drugiej zastąpił go po raz 

pierwszy występujący jak relator konsystorialny Stanisław Hozjusz.   

26 czerwca 1573 roku kardynał Farnese referował prowizję opata paradyskiego Jana 

Węgorzewskiego na sufraganię poznańską (z tytułem biskupa Eneńskiego in partibus 

infedelium), która opróżniona została po śmierci Stanisława Dzedzińskiego (Szedińskiego)1617. 

Następna polska aktywność miała miejsce na konsystorzu 22 marca 1574 roku. Kardynał 

Hozjusz zgodnie z ustaleniami soboru trydenckiego zapowiedział wyniesienie sprawy prowizji 

na biskupstwo w Polsce, ale konsystorz miał miejsce miesiąc później1618. Na konsystorzu 19 

kwietnia 1574 roku kardynał Stanisław Hozjusz w zastępstwie protektora Farnese referował 

prowizję kanonika włocławskiego Andrzeja Blinowskiego na sufraganię włocławską, która 

zawakowała po śmierci Adama Mierchowskiego. Relator zapewnił Święte Kolegium, że 

kandydat był mu znany oraz posiadał wszystkie kompetencje. Mimo to, w głosowaniu kardynał 

Francesco Alciati, znany ze swej skrupulatności i gorliwości we wprowadzaniu reformy 

trydenckiej, zagłosował przeciw prekonizacji kandydata. Nie posiadał formalnie wymaganego 

do uzyskania godności biskupiej zgodnie z przepisami soboru trydenckiego dyplomu 

ukończenia studiów1619. W praktyce przepis ten nie był restrykcyjnie przestrzegany, dlatego 

mimo wysuwanych przeszkód Grzegorz XIII zgodził się na prowizję Blinowskiego1620. Warto 

podkreślić, że po niespełna pięcioletnim pobycie nad Tybrem była to pierwsza aktywność 

Hozjusza jako kardynała relatora. 

 
1617 AAV, ACC, vol. 6; ACV, vol 9; zob. Analecta Romana, s. 117. 
1618 AAV, ACM, vol. 45, f. 266v; zob. H. Fokciński, Udział kardynała Hozjusza w konsystorzach papieskich w 

latach 1569-1579, „Studia Warmińskie”, t. 18, 1981, s. 79. 
1619 Ibidem, s. 82. 
1620 AAV, ACM, vol. 19, f. 464v; Analecta Romana, s. 118. 
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Prowizje biskupie władców elekcyjnych Henryka Walezego i Stefana Batorego 

Po raz pierwszy prawo prowizji na biskupstwa przez nowego króla Polski Henryka Walezego 

została użyta na konsystorzu 4 czerwca 1574 roku. Na wyraźne życzenie władcy protektor 

Farnese referował prowizję kanonika warmińskiego Piotra Kostki na biskupstwo chełmińskie 

opróżnione po śmierci Stanisława Żelisławskiego. Kardynał Hozjusz potwierdził, że wszystkie 

zebrane i przedstawione informacje na temat nominata chełmińskim oraz samej diecezji były 

prawdą1621.  

W czasie gdy król Henryk, od dawna już nie przebywał w Polsce, a na polu elekcyjnym pod 

Warszawą wybierany był nowy władca, Walezjusz wciąż dysponował beneficjami nad Wisłą. 

Na konsystorzu 16 stycznia 1575 roku, jak odnotowały akta konsystorialne, kardynał Farnese 

na życzenie króla Polski, referował prowizję kustosza wileńskiego Melchiora Giedroycia na 

biskupstwo żmudzkie, które opróżnione zostało po śmierci Grzegorza Piętkiewicza. Relator 

zapewniał, że kandydat pochodził z prawego łoża, posiadał wymagany wiek oraz 

wykształcenie1622.  

Jeszcze półtorej roku po opuszczeniu Polski król Henryk decydował o obsadzie polskich 

biskupstw. Na konsystorzu 2 grudnia 1575 roku. Kardynał Farnese zgodnie z życzeniem króla 

Polski zapowiedział, nominację na biskupstwo przemyskie1623. Trzy dni później protektor 

przedstawił papieżowi i Świętemu Kolegium opata lubińskiego Łukasza Kościeleckiego, jako 

kandydata do objęcia biskupstwa przemyskiego, które zawakowało po śmierci Walentego 

Herbuta. Kardynał relator wspomniał o jego wykształceniu i zapewnił, że spełniał wszystkie 

wymagane warunki1624. 

*** 

Podobnie jak w przypadku Henryka Walezego, Grzegorz XIII i Święte Kolegium mimo 

podwójnej elekcji w Polsce pośrednio zaakceptowały wybór Stefana Batorego na króla Polski, 

przez realizację przesłanych przez niego prowizji na polskie beneficja. 3 grudnia 1576 roku 

zgodnie z wolą króla Stefana Batorego protektor Farnese zapowiedział, że na kolejnym 

konsystorzu będzie referował prowizję na arcybiskupstwo lwowskie1625. Tydzień później 

kardynał relator przedstawił papieżowi i Świętemu Kolegium Jana Sieneńskiego jako 

 
1621 AAV, ACM, vol. 19, f. 466v; Analecta Romana, s. 118; H. Fokciński, Udział kardynała…, s. 82. 
1622 AAV, ACM, vol. 19, f. 477v; Analecta Romana, s. 120. 
1623 AAV, ACM, vol. 19, f. 477; Analecta Romana, s. 119. 
1624 AAV, ACC, vol. 11, f. 219; Analecta Romana, s. 119. 
1625 Analecta Romana, s. 122.  
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kandydata do objęcia metropolii lwowskiej, która zawakowała po śmierci Stanisława 

Słomowskiego1626. Na głosowaniu swój sprzeciw wobec kandydaturze Sieneńskiego wyraził 

francuski kardynał Nicolas de Pelleve, który zaprotestował wobec prawa Stefana Batorego do 

nominacji beneficjów nad Wisłą, gdyż w jego mniemaniu jedynym, legalnym królem Polski 

był Henryk Walezy1627. Kardynał Commedone rekomendował tą nominację. Podobnie za 

prowizją Sieneńskiego był kardynał Iulio Antonio Sanctorius, który chciał, aby udzielono mu 

dyspensy w kwestii braku indygenatu, a także wcześniejszej kariery wojskowej. Tymczasem 

kardynał Alfonso Gesualdo, choć podkreślał jego braki w wykształceniu oraz niezbyt mile 

widzianą u duchownych praktykę militarną, to poparł kandydaturę Sienieńskiego. Papież 

ostatecznie udzielił mu dyspensy oraz nadał arcybiskupstwo1628. 

Na konsystorzu 4 marca 1577 roku kardynał Farnese, na życzenie króla Stefana Batorego 

referował przeniesienie biskupa przemyskiego Łukasza Kościeleckiego na stolicę poznańską 

opróżnioną po śmierci Adama Konarskiego1629. W głosowaniu po przedstawieniu kandydata 

kardynał Commedone wysunął sprzeciw wobec Kościeleckiemu, a Hozjusz ją poparł. Niestety 

na podstawie lakonicznej wzmianki w źródłach  nie można stwierdzić jakie zarzuty wysunął 

wobec nominata poznańskiego były nuncjusz1630. Ostatecznie jego prowizja została 

zatwierdzona. 

Kolejny konsystorz, na którym poruszano sprawy polskich beneficjów miał miejsce 5 lipca 

1577 roku. Na prośbę króla Stefana kardynał Farnese referował przeniesienie biskupa płockiego 

Piotra Myszkowskiego na stolicę krakowską opróżnioną po śmierci Franciszka 

Krasińskiego1631. Na tym samym konsystorzu protektor przedstawił królewskiego nominata na 

biskupstwo płockie w osobie prezbitera krakowskiego oraz kanclerza koronnego Piotra Dunina 

Wolskiego. Na koniec kardynał Farnese poprosił w imieniu nominata płockiego o obniżenie 

opłaty z annat1632. 

W głosowaniu nad obiema nominacjami kardynał Hozjusz pochwalił Piotra Myszkowskiego i 

zaaprobował jego przenosiny do Krakowa, a także wyraził zgodę na wyniesienie Piotra Dunina 

Wolskiego na biskupstwo płockie1633. Sam Grzegorz XIII wspomniał, że miał okazję zapoznać 

 
1626 AAV, ACM, vol. 19, f. 499; Analecta Romana, s. 122. W aktach błędnie odnotowano, że na życzenie króla 

Protugalii Sebastiana referowano nominację.   
1627 AAV, ACM, vol. 19, f. 499; M. Banaszak, op. cit., cz. 2, s. 112. 
1628 Analecta Romana, s. 122-123.  
1629 AAV, ACM, vol. 19, f. 501v; Analecta Romana, s. 123-124. 
1630 H. Fokciński, Udział kardynała…, s. 84. 
1631 AAV, ACC, vol 11, f. 262; ACV, vol. 11, f. 85v; Analecta Romana, s. 124-125. 
1632 AAV, ACM, vol. 19, f. 507v-508; Analecta Romana, s. 124. 
1633 H. Fokciński, Udziała kardynała…, s. 85. 
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się tym drugim, którego poznał w czasie swej misji w Hiszpanii i uważał za pobożnego i 

uczonego męża. Papież wnioskował o obniżenie taksy o połowę. Kardynał Morone wraz z 

protektorem oraz innymi purpuratami poparli propozycję biskupa Rzymu. Hozjusz również 

zaaprobował tą decyzję i pochwalił nominata. Kardynał Comensis był za nominacją Wolskiego, 

lecz nie zgadzał się za obniżeniem taksy. Wniosek o obniżenie taksy o połowę poparł kardynał 

Sforza. Ostatecznie wszyscy zaaprobowali ten układ i nominacje zostały zaakceptowane1634.  

W zastępstwie Farnesego, który prawdopodobnie z powodu letnich upałów opuścił Rzym, na 

konsystorzu 31 lipca 1577 roku, zastąpił go kardynał Giacomo Savelli. Na życzenie króla 

Stefana Batorego referował on prowizję opata mogilskiego, sufragana krakowskiego 

(tytularnego biskupa laodieceńskiego) Marcina Białobrzeskiego na stolicę kamieniecką 

opróżniona po śmierci Dionizego Secygniowskiego1635. Prawdopodobnie również Savelli, 11 

grudnia 1577 roku, referował przeniesienie biskupa chełmskiego Wojciecha Sobiejuskiego na 

stolicę przemyską, która zawakowała po translacji Łukasza Kościeleckiego do Poznania1636. 

Pół roku później na konsystorzu 16 czerwca 1578 roku na biskupstwo chełmskie 

zaproponowany został Adama Plichowskiego, które opróżniło się po przenosinach Wojciecha 

Staroźrebskiego Sobiejuskiego na stolicę przemyską1637.  

6 października 1578 roku  wiceprotektor Savelli w zastępstwie Farnesego referował nominację 

prezbitera płockiego Jakuba Milewskiego na sufraganię krakowską opróżnioną po 

przenosinach Marcina Białobrzeskiego na stolicę kamieniecką. Według relatora kandydat był 

odpowiednim kandydatem, choć nie ukończył studiów. Zawnioskowano o przyznanie zgodnie 

ze zwyczajem pensji 200 dukatów rocznie z dóbr biskupstwa krakowskiego. W czasie 

głosowania kardynał Francesco Alciati sprzeciwił się przypisanej dekretem konsystorialnym 

tak wysokiej pensji, wnioskując o 150 dukatów. W odpowiedzi Grzegorz XIII stwierdził, że 

zgodnie z założeniami Soboru Laterańskiego V, przypisane przez konsystorz kwoty miały być 

przestrzegane i oddalił wniosek1638. 

Próby erygowania biskupstwa wendeńskiego  

Po zwycięstwie nad Moskwą król Stefan Batory starał się jeszcze bardziej związać te tereny z 

Rzecząpospolitą. Środkiem do tego miało być erygowanie nowego biskupstwa wendeńskiego, 

 
1634 AAV, ACM, vol. 46, f. 32-32v; zob. Analecta Romana, s. 125. 
1635 AAV, ACM, vol. 19, f. 509; Analecta Romana, s. 125. 
1636 AAV, ACM, vol. 19, f. 515v; Analecta Romana, s. 125. 
1637 AAV, ACM, vol. 19, f. 524; Analecta Romana, s. 125; HC, vol. 3, s. 164. 
1638 AAV, ACM, vol. 19, f. 528v; Analecta Romana, s. 126. 
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które w wyniku rozprzestrzeniania się reformacji przestało istnieć. Polski władca 29 stycznia 

1583 roku napisał do papieża w tej sprawie, prosił Grzegorza XIII, aby zatwierdził jego 

nominata opata trzemeszeńskiego Aleksandra Mielińskiego, choć nie złożył jeszcze obediencji 

z tego obszaru królestwa1639. Papież odmówiono zatwierdzenia biskupstwa wendeńskiego, 

gdyż Inflanty były bezpośrednio zależne od  Stolicy Apostolskiej, czego król w liście 

prowizyjnym nie wspomniał o tym. Poza tym nuncjusz Bolognietti usilnie zabiegał, aby Rzym 

utrzymał swoje prawa w Inflantach1640. 

Mimo to, na konsystorzu 11 maja 1583 roku, który odbywał się w letniej rezydencji Grzegorza 

XIII na Kwirynale, kardynał Farenese przedstawił zgromadzeniu problem erekcji jednego 

biskupstwa z siedzibą w Wenden (pol. Kieś), które miało posiadać sześć kanonikatów oraz 

sześć innych godności z dochodem rocznym 4 tysiące dukatów, a także podlegać w ramach 

iuris patronatus et nominandi królowi Polski Stefanowi Batoremu. Kardynał relator zgodnie z 

wolą monarchy zaproponował jako pierwszego ordynariusza nowej diecezji opata 

trzemeszeńskiego Aleksandra Mielińskiego1641. 

Papież udzieli prowizji królewskiemu kandydatowi, co równało się z ustanowieniem 

biskupstwa, lecz problem pojawił się przy wydawaniu dokumentów konfirmacyjnych. Z 

powodu trudności prawnych erekcji nowego biskupstwa, które miało powstać na terenie starych 

diecezji zlikwidowanych przez reformację. Batory 27 maja 1584 roku wystawił na życzenie 

papież nowy dokument fundacyjny, lecz w kurii nie spieszono się z zatwierdzeniem 

dokumentów 1642. Stefan Batory nie był zadowolony ze zwłoki w wydaniu konfirmacji i 

oświadczył, że nie będzie już się więcej starał w sprawie biskupstwa wendeńskiego1643. 

Ostatecznie, dopiero Sykstus V, 1 maja 1585 roku, wydał bullę erekcyjną, powołując się na 

wcześniejszą prowizję papieża Grzegorza XIII z 11 maja 1583 roku1644. 

*** 

Śmierć Hozjusz ogłoszona na konsystorzu 5 sierpnia 1579 roku. W tym momencie Polska 

utraciła jednego z kardynałów kurialnych, który służył pomocą jako zastępca protektora, a co 

 
1639 MPV, t. 6, s. 80. Zob. B. Kumor, op. cit., s. 335. 
1640 MPV, t. 5, s. 389, 415, 440, 513, 535, 616. 
1641 AAV, ACM, vol. 19, f. 602-602v; Analecta Romana, s. 129. 
1642 B. Kumor, op. cit., s. 336. 
1643, Alberti Bolognetti nuntii apostolici in Polonia epistolarum et actorum. Pars 3, fasc. 1, (M. Jan.-Jun. 1584), 

„Monumenta Poloniae Vaticana”, [dalej: MPV, t. 7], ed. E. Kuntze, t. 7, s. 24.  
1644 G. Fąs, Inflancka diecezja, „Encyklopedia katolicka”, t. VII, Lublin 1997, s. 191–195. 
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ważniejsze często był wymieniany jako autorytet przy zatwierdzaniu nominatów królewskich 

na konsystorzach1645.  

Kardynał Farnese, 23 stycznia 1581 roku, referował prowizję prezbitera płockiego Macieja 

Wielickiego na sufraganię włocławską, która opustoszała po śmierci Andrzeja Blinowskiego. 

Według przeprowadzonego procesu kandydat spełniał wszystkie wymagania: posiadał 

odpowiednie wykształcenie (doktorat obojga praw), szlachetne urodzenie oraz wiek. 

Postulowano dla niego pensję w wysokości 200 dukatów1646.  

Śmierć prymasa zawsze powodowała dużo zmian w hierarchii w Polsce, a także była 

zapowiedzą wzmożonej pracy dla relatorów konsystorialnych. 7 sierpnia 1581 roku w 

zastępstwie protektora Farnese, kardynał Savelli na życzenie króla Stefana Batorego, referował 

przeniesienie biskupa włocławskiego Stanisława Karnkowskiego na stolicę metropolitalną w 

Gnieźnie, która opustoszała po śmierci Jakuba Uchańskiego1647. Cztery miesiące później, 6 

listopada 1581 roku Savelli przedstawił prowizję prepozyta płockiego Hieronima 

Rozdrażewskiego na biskupstwo włocławskie, które opustoszało po przenosinach Stanisława 

Karnkowskiego na arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Kandydat posiadał wszystkie niezbędne 

kwalifikacje: urodzenie z legalnego małżeństwa, wiek około 35 lat, choć brakowało mu 

doktoratu1648.  

Na konsystorzu 23 marca 1583 roku kardynał Farnese na życzenie król Polski referował 

nominację podkanclerza oraz prepozyta płockiego Jana Borukowskiego na biskupstwo 

przemyskie opustoszałe po śmierci Wojciecha Staroźrebskiego (Sobiejuskiego). Kandydat nie 

posiadał stopnia doktora, lecz Grzegorz XIII udzielił mu dyspensy i zaakceptował jego 

kandydaturę1649. Niespełna pięć dni później, na konsystorzu 28 marca 1583 roku, kardynał 

Farnese przedstawił Jana Dymitra Solikowskiego jako kandydata wysuniętego przez króla 

Stefana na arcybiskupstwo lwowskie, które zawakowało po śmierci Jana Sienieńskiego. 

Kandydat nie posiadał doktoratu, lecz papież i święte kolegium zaakceptowało jego 

nominację1650. Również protektor, 19 grudnia 1583 roku, był referentem prowizji opata 

mogilskiego Jana Gniazdowskiego na suffraganię gnieźnieńską z tytułem biskupa 

theodoziańskiego in partibus infidelium, które opustoszało po śmierci Stanisława Falęckiego. 

 
1645 AAV, ACM, vol. 19, f. 546; Analecta Romana, s. 126.  
1646 AAV, ACM, vol. 19, f. 570v; Analecta Romana, s. 127. 
1647 AAV, ACM, vol. 19, f. 581; Analecta Romana, s. 127. 
1648 AAV, ACM, vol. 19, f. 581Analecta Romana, s. 128. 
1649 AAV, ACM, vol. 19, f. 593v; Analecta Romana, s. 128.  
1650 Analecta Romana, s. 128. 
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Papież udzielił kandydatowi indultu z powodu braku doktoratu, a także zezwolił zachować 

dotychczasowe beneficja1651.  

Ponad rok później, 11 lutego 1585 roku kardynał Farnese na życzenie króla Polski Stefana 

Batorego referował prowizję sekretarza wielkiego koronnego Wojciecha Baranowskiego na 

biskupstwo przemyskie opróżnione po śmieci Jana Borukowskiego. Relator zapewniał, że 

kandydat posiadał wszystkie przymioty wymagane przez sobór trydencki, choć nie uzyskał 

doktoratu, a także prosił o zachowanie dotychczasowych beneficjów. Zgody oraz dyspensy 

udzielono1652. 

Na konsystorzu 8 kwietnia 1585 roku na prośbę kardynała Farnese nepot Grzegorza XIII – 

Filippo Boncompagni, zapowiedział (pronunciavit) sprawę prowizji Stanisława 

Brzozowskiego na sufragana płockiego z tytułem biskupa lacedemońskiego in partibus 

infidelium1653. Ponad miesiąc później, 20 maja 1585 roku, kardynał wiceprotektor 

wiceprotektor zaprezentował kandydaturę Stanisława Brzozowskiego na sufraganię płocką, 

która opróżniła się po śmierci Jana Bielińskiego1654. Na tym samym konsystorzu Savelli na 

życzenie króla Stefana Batorego referował prowizję archidiakona warszawskiego Andrzeja 

Patryka Nideckiego na świeżo erygowane biskupstwo wendeńskie, które zawakowało po 

śmierci Aleksandra Mielińskiego1655.  

*** 

W czerwcu 1586 roku do Rzymu przybyło dwóch Polskich kardynałów: Andrzej Batory oraz 

Jerzy Radziwiłł. Ten pierwszy, choć był wyniesiony w 1583 roku, nie tylko nie referował 

żadnej polskiej prowizji, ale – jak się wydaje – nawet nie uczestniczył w żadnym z sekretnych 

konsystorzy, aż do swego wyjazdu z Rzymu na początku 1587 roku. Drugi natomiast niedługo 

po publicznym konsystorzu (26 czerwca 1586), na którym otrzymał czerwony kapelusz, 

zgodnie ze zwyczajem na dwóch kolejnych spotkaniach Świętego Kolegium z papieżem został 

poddany aktowi zamknięcia (4 lipca)1656 i otwarcia ust (14 lipca)1657. Dopiero po tej inicjacji 

Jerzy Radziwiłł mógł pełnoprawnie barć udział w konsystorzach. Wydaje się, że mógł być on 

 
1651 AAV, ACM, vol. 19, f. 609; Analecta Romana, s. 129.  
1652 AAV, ACM, vol. 19, f. 624; Analeceta Romana, s. 129-130. 
1653 AAV, ACM, vol. 13, f. 301.  
1654 AAV, ACM, vol. 13, f. 303; Analecta Romana, s. 130. 
1655 AAV, ACM, vol. 13, f. 303; Analecta Romana, s. 130. 
1656 AAV, ACM, vol 13, f. 314; Analecta Romana, s. 130-131. 
1657 AAV, ACM, vol 13, f. 315; Analecta Romana, s. 130-131. 
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podobnie jak kardynał Hozjusz wykorzystywany jako świadek w procesach informacyjnych w 

sprawach polskich nominatów. 

*** 

Na konsystorzu 7 stycznia 1587 roku kardynał Farnese na życzenie Stefana Batorego referował 

prowizję opata mogilskiego Wawrzyńca Goślickiego na biskupstwo kamienieckie opróżnione 

po śmierci Marcina Białobrzeskiego. Z rezerwacją dotychczasowych beneficjów1658. Podczas 

tego samego spotkania papież oznajmił zgromadzeniu śmierć króla Polski Stefana Batorego. 

W czasie gdy w Polsce zapanowało bezkrólewie po śmierci Batorego sprawy konsystorialne 

toczyły się swoim trybem. W tym czasie odbyły się prowizje trzech biskupów w 

Rzeczpospolitej.  Konsystorz 28 stycznia 1587 roku był debiutem kardynała Radziwiłła w roli 

relatora konsystorialnego. Przedstawił on prowizję Jana Rozdrażewskiego (Nowomiejskiego) 

na sufraganię włocławską z tytułem biskupa margaryteńskiego in partibus infidelium, 

opróżnionego po śmierci Marcina Wielickiego1659. Być może również kardynał Radziwiłł 

przedstawił kolejną prowizję, która miła miejsce na konsystorzu 11 marca 1587 roku. 

Referowano wówczas Pawła Dembskiego na sufraganię krakowską (z tytułem biskupa 

laodieceńskiego in partibus infideilium), która zawakowała po śmierci Jakuba Milewskiego1660.  

12 czerwca 1587 roku kardynał protektor Farnese referował prowizję kanonika krakowskiego 

i dziekana warszawskiego Bernarda Maciejowskiego na biskupstwo łuckie opróżnione po 

śmierci Wiktoryna Wierzbickiego. Notatka w aktach konsystorialnych zawiera dopisek, że 

nominacja nie był poparta prośbą polskiego monarchy, gdyż w kraju panowało bezkrólewie1661. 

***  

Po długiej chorobie 5 grudnia 1587 roku zmarł w Rzymie wiceprotektor Giacomo Savelli. 

Ostatnie lata jego życia związane były z niełaską i odsunięciem od wpływów. Jeszcze po jego 

 
1658 Analecta Romana, s. 131. 
1659 AAV, ACM, vol 13, f. 321v; Analecta Romna, s. 131. 
1660 AAV, ACM, vol 13, f. 340; Analecta Romana, s. 131 
1661 Analecta Romana, s. 131-132. 
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śmierci Sykstus V dał dowód swojej niechęci 

wobec Savelliego, niszcząc jego testament. 

Jako dobrodziej jezuitów został pochowany w 

kościele Gesù w kaplicy ufundowanej przez 

siebie1662.  

Podsumowanie i ocena działalności Giacomo 

Savelliego jako wiceprotektora Polski 

Pierwsze kontakty rzymskiego purpurata z 

Polską i Polakami miały miejsce za 

pośrednictwem jego kuzyna kardynała 

protektora Farnese, lecz najwcześniejsze 

odnotowane świadectwa relacji pochodzą z 

drugiej połowy 1562 roku, gdy kardynał 

Savelli, jako relator konsystorialny w 

zastępstwie schorowanego wiceprotektora 

Puteo. Już wówczas kardynał protektor zwrócił 

się do Zygmunta Augusta o zgodę o nominację 

na swego zastępcę.  

Trzynastoletnia działalność kardynała 

Savelliego jako wiceprotektora obejmowała 

pontyfikaty Piusa IV oraz Piusa V. Po 

zakończeniu Soboru Trydenckiego relacje 

między Polską i Stolicą Apostolską skupiały się na przyjęciu rozporządzeń koncylium w Polsce 

i ich wprowadzeniu w życie. Biskupi i członkowie kapituł z pewną rezerwą przyjmowali 

dekrety o zakazie kumulacji beneficjów i obowiązku rezydencji i starali się możliwie odwlec 

egzekucje tych praw. Trzykrotnie kapituły najważniejszych diecezji w Polsce wysyłały do 

Rzymu swych przedstawicieli w sprawie dyspensy. Na pomyślną dla kapituł decyzję papieża 

miała wpływ działalność świeżo mianowanego wiceprotektora. Dzięki zaangażowaniu 

Savelliego, aż trzykrotnie udało mu się odłożyć u papieża Piusa V odroczyć egzekucję 

postanowień soboru. W końcu śmierć Zygmunta Augusta nastaniu w Polsce bezkrólewia 

 
1662 I. Fosi, op. cit., https://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-savelli_(Dizionario-Biografico)/, (dostęp: 

9.10.2020). 

Rysunek 75 Nagrobek kardynała Giacomo Savelliego w 
kościele Il Gesu  

https://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-savelli_(Dizionario-Biografico)/
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gorąca sprawa kumulacji beneficjów nie poruszano więcej drażliwego postanowienia. Oddanie 

się sprawy przysporzyło kardynałowi Savelliemu wielu przyjaciół wśród polskiego 

duchowieństwa.  

Działalność protektorów w tym czasie miała głównie charakter reprezentacyjny, to znaczy 

koncentrowała się na odpowiedniej prezentacji królestwa w Wiecznym Mieście. W 1567 roku 

purpuraci przyjmowali w Rzymie posła obediencyjnego Pawła Barzi, a dwa lata później w 

charakterze posła obediencyjnego nad Tyber wysłany został Stanisław Hozjusz. Pobyt 

polskiego kardynała w Wiecznym Mieście trwał, aż dziesięć lat, w  tym czasie protektorzy 

służyli mu zawsze pomocną dłonią. W zamian za to biskup warmiński obejmował rolę relatora 

konsystorialnego, w zastępstwie protektorów referując prowizje na Polskie beneficja. Podobną 

rolę zastępcy pełnił w tych latach wiceprotektor Savelli. Na koniec należy podkreślić wkład 

wiceprotektora w powstanie kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie. Bez wsparcia 

Giacomo Savelliego Polacy nie otrzymaliby doskonale zlokalizowanej świątyni S. Salvatore.  
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Rozdział V, Alessandro Farnese i Enrico Caetani 1587-1589 

Ostatni z rozdziałów drugiej części obejmuje schyłkowe lata protektoratu Alessandro Farnese 

oraz dwa lata polskiej działalności wiceprotektoratu Enrico Caetaniego. Okres ten 

zdominowany został przez polityczne kwestię związane z wyborem nowego władcy w 

Rzeczpospolitej. Po śmierci Stefana Batorego podczas podwójnej elekcji obrano Zygmunta III, 

a trzy dni później przeciwnicy Wazy ogłosili królem arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Ten 

pierwszy chcąc jak najszybciej potwierdzić prawomocność swego panowanie wysłał do Rzymu 

Stanisława Reszkę, który miał zrelacjonować Sykstusowi V sytuację w kraju oraz złożyć 

obediencję władcy. Papież przyjął hołd posłuszeństwa od Zygmunta III, lecz stwierdził, że nie 

miał on takiej mocy jak przy uroczystym poselstwie obediencyjnym. Polski władca starał się 

zadowolić papieża wysyłając do Rzymu oficjalne poselstwo. Nad Tybrem natomiast w tej 

sprawie działał Stanisław Reszka razem z protektorem Farnese. W wyniku ich współpracy 

powołany został nowy wiceprotektor kardynał Enrico Caetani. W części beneficjalnej 

przedstawiono kontrowersje w związku z wstrzymaniem przez Stolicę Apostolską prowizji na 

beneficja w Polsce zanim Zygmunt III nie przyśle posła z hołdem posłuszeństwa.      

Sykstus V gdy doszły do niego wieści o śmierci Stefana Batorego, 7 stycznia 1587 roku, 

wyznaczył w celu ustalenia polityki Stolicy Apostolskiej względem wolnej elekcji w Polsce 

komisję czterech kardynałów: protektora Alessandro Farnese, sekretarza stanu i faktycznego 

kierownika polityki zagranicznej Stolicy Apostolskiej Decio Azzolina, byłego nuncjusza 

Vincenzo Laureo oraz przebywającego w Rzymie Jerzego Radziwiłła. To gremium powołane 

przez papieża zdecydowało, aby zaprosić do swego grona kardynała Andrzeja Batorego, a także 

trzech byłych nuncjuszy w Polsce Vincenzo Portico, Flavio Ruggeri oraz Antonio Gaziliego, 

którzy mieli rozeznanie w sprawach Rzeczpospolitej1663. Wszyscy razem utworzyli tzw. 

komisję do spraw polskich, która radziła w jaki sposób wybrać katolickiego króla w Polsce. 

Podczas podwójnej elekcji w Rzeczpospolitej 19 sierpnia 1587 roku wybrano Zygmunta III, a 

trzy dni później przeciwnicy Wazy ogłosili królem arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Oba 

stronnictwa apelował do Rzymu o poparcie papieża, lecz  Sykstus V w breve do cesarza z 10 

października tłumaczył, że jako biskup Rzymu zobowiązany był do otoczenia ojcowską opieką 

obu kandydatów1664. Zwierzchnik Kościoła pozostał wierny swej neutralnej postawie do końca 

zamieszania związanego z wyborem polskiego władcy. Jedynym warunkiem była oczywiście 

 
1663 AAV, ACC, vol, 11, f. 55. 
1664 AAV, Arm, 43 vol. 47, f. 287. Zob. M. Banaszak, op. cit., cz. II, s. 196. 
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ortodoksja katolicka monarchy. Sykstus V z radością przyjął wiadomość napisaną przez 

przedstawicieli stanów polskich oraz list od królowej Anny Jagiellonki z 26 sierpnia 1587 roku, 

z informacją o wyborze Zygmunta III. Nepot papieski kardynał Alessandro Peretti di Montalto 

10 października napisał do nuncjusza Annibale di Capua z poleceniem, aby w ramach 

papieskiej neutralności zabiegał o pokój między obydwoma pretendentami do tronu1665. W 

odpowiedzi z 17 października 1587 roku Sykstus V nazwał Wazę królem elektem, co równało 

się z gotowością uznania go prawowitym władcą1666. Bitwa pod Byczyną i uwięzienie 

Maksymiliana spowodowały, że papież przy jednoczesnym apelu o pokój, uznał Zygmunta III 

królem. Świadczy o tym fakt, że w liście z 12 marca 1588 roku rozkazał swemu nuncjuszowi 

udać się na dwór Wazy1667. Wyraźnie niekontent z rozwoju sytuacji nuncjusz Annibale di 

Capua musiał jeszcze dwukrotnie, 9 kwietnia i 7 maja 1588 roku, być wzywany przez 

niezadowolonego z jego postawy Sykstusa V do przenosin na dwór nowego władcy1668. 

Misja Stanisława Reszki do Rzymu 1588-89 – ostatni akt działalności protektora Farnese 

Zygmunt III był świadom jak bardzo potrzebne było mu poparcie Rzymu dla uznania legalności 

jego władzy na forum międzynarodowym. Niezwłocznie zatem postanowił wysłać do papieża 

nadzwyczajnego posła (internuntius) w osobie opata jędrzejowskiego Stanisława Reszki. 

Ostatecznie 14 marca 1588 roku królewski wysłannik wyruszył do Rzymu, by stanąć nad 

Tybrem w święto św. Stanisława Reszka (8 maja 1588 roku). Następnego dnia poseł w 

towarzystwie wszystkich Polaków żyjących w Wiecznym Mieście udał się na audiencje 

papieską1669. W czasie dwugodzinnego spotkania poseł relacjonował biskupowi Rzymu 

sytuację w Polsce. Przedstawił mu jak wyglądała elekcja oraz koronacja Zygmunta III, a 

później opisał wybór Maksymiliana, bitwę pod Byczyną oraz pojmanie władcy. Reszka, 

zgodnie z wolą nowego monarchy, złożył papieżowi obediencję w imieniu króla Polski1670. W 

odpowiedzi Sykstus V oświadczył, że przyjmuje hołd posłuszeństwa i uznaję Zygmunta III 

Wazę królem Polski, lecz zastrzegł iż nie miało to takiej mocy jak obediencja złożona na 

publicznym konsystorzu. Papież radził uczynić to polskiemu władcy, gdyż tylko w ten sposób 

 
1665 AAV, Nunziatura di Polonia, 23, f. 103; 26, f. 4. 
1666 AAV, Arm, 43, vol, 47, f. 289. 
1667 AAV, Nunziatura di Polonia, t. 23, f. 232.  
1668 L. Pastor, op. cit., t. 10, s. 398. 
1669 SRD, s. 204. 
1670 M. Banaszak, op. cit., t. II, s. 199. 
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skutecznie uciszyłby stronników 

Habsburgów, którzy przy każdej okazji 

podważali jego prawa do tronu1671. 

Kardynał protektor polski Alessandro 

Farnese w rozmowie z Reszką również 

podkreślał wagę tego aktu1672. 

Nominacja wiceprotektora Enrico Caetani 

Od pierwszego dnia przyjazdu do Rzymu 

Reszka odwiedził prawie wszystkich 

kardynałów1673. W pierwszej kolejności 

spotkał się kardynałem protektorem, z 

którym przeprowadził długą 

konwersację1674. Na audiencji 9 czerwca 

1588 roku Sykstus V radził Reszce, aby 

nakłonił władcę do wysłania poselstwa 

obediencyjnego. Sykstus V zdecydował się również wysłać do Polski kardynała legata w celu 

pośrednictwa w rokowaniach pokojowych z cesarzem. Pod wpływem Reszki, a być może 

również protektora wybrano do tej misji wbrew naciskom popleczników habsburskich, którzy 

chcieli opóźnić wysłanie nuncjusza – kardynała Ippolito Aldobraniego. Purpurat ogłoszony 

został legatem na konsystorzu 23 maja 1588 roku1675. 

W czasie pobytu w Rzymie Stanisława Reszki, z pewnością na zlecenie Zygmunta III rozpoczął 

poszukiwania nowego wiceprotektora. Bez wątpienia konsultował to również z protektorem 

Farnese. W poniedziałek 13 czerwca 1588 roku po konsystorzu poseł króla Polski jadł obiad z 

kardynałami Scipione Gonzagą i Enrico Caetanim oraz bratem tego ostatniego Camillem1676. 

Dwa dni później w czasie kolacji u przyjaciela Polaków rzymskiego nobila Virgilio 

Crescenziego kardynał Farnese poinformował Reszkę, że wybrał Enrico Caetaniego 

wiceprotektorem Polski1677. Następnego dnia po uroczystej procesji papieskiej opat 

 
1671 AAV, Nunziatura di Polonia, t. 30, f. 96. 
1672 BJ rkp 159, f. 44v. 
1673 SRD, s. 205-210. 
1674 BJ rkp 159, f. 17v. 
1675 AAV, ACC, vol XII, f. 92; ACV, vol. XII, f. 61v; BAV, Vaticanus Latinus, 12426, f. 188.  
1676 SRD, s. 211. No 13, Fiera 2. Iunius 1588. Pransus sum cum D. Scipione cardinale Gonzaga et valedixi 

cardinal Caietano et fratrii. 
1677 SRD, s. 211-213. No 15, Fiera 4 Iunius 1588. Cenam sumsi apud D. Cresentium. Farnesius significavi mihi 

se elegisse pro viceprotectore Gaietanum. 

Rysunek 76 Kardynał wiceprotektor Polski Enrico Caetano  
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jędrzejowski odwiedził kardynała Caetaniego i złożył mu uroczyste gratulacje z okazji 

nominacji na ten urząd. Reszka podarował przy okazji jego bratu Camillowi skórę z białego 

niedźwiedzia z Moskwy, kopyta reniferów przeciw przeziębieniom ze Szwecji oraz nożyk 

wykonany z pruskiego bursztynu1678. 

Młodość, wykształcenie i kariera kościelna  

Enrico Caetani  urodził się w 1550 roku jako drugi syn Bonifacio, księcia Sermonety oraz jego 

drugiej żony Cateriny di Alberto Pio, hrabiny Carpi. Już w wieku dziesięciu lat otrzymał tonsurę 

i został przeznaczony do kariery kościelnej pod opieką swego wuja kardynała Nicola 

Caetaniego, który przekazywał mu liczne beneficja (m.in. opactwo S. Leonardo della Matina 

w Apuli; opactwo SS. Pietro e Stefano di Valvisciolo, niedaleko Sermonety). Enrico ukończył 

pierwsze studia w Rzymie, po czym udał się na dokończenie edukacji do Perugii, gdzie w 1573 

roku uzyskał doktorat z prawa. Następnie powrócił do Wiecznego Miasta, aby podjąć 

zatrudnienie w Kurii. 

Pierwsza misja dyplomatyczna do jakiej został zatrudniony Caetani była zarazem pierwszym 

przetarciem z sprawą polską. W 1574 roku był członkiem orszaku kardynała Filippo 

Boncompaniego, który na życzenie Grzegorza XIII udał się do Wenecji, aby spotkać się z 

uchodzącym z Rzeczypospolitej, aby objąć tron francuski – Henrykiem Walezym. Po powrocie 

do Rzymu został referendarzem obu sygnatur. Mimo to, dalsza kariera Enrico została 

zahamowana z powodu złych relacji jego stryja i opiekuna kardynała Niccola Caetaniego z 

papieżem Grzegorzem XIII. Zmieniło się to za pontyfikatu Sykstusa V, gdy Enrico zaczął 

otrzymywać urzędy i tytuły odpowiadające ambicjom jego, jak i całej rodziny Caetani. Sykstus 

V najpierw mianował go patriarchą Aleksandrii, a w grudniu 1585 roku podniósł go do 

godności kardynała, z tytułem S. Pudenziana. W następnym roku 22 sierpnia Ceatani został 

mianowany przez Sykstusa V legatem Bolonii. W drugim największym mieście Państwa 

Kościelnego Caetani przebywał ponad rok, aż został odwołany we wrześniu 1587 roku. Tam 

też po raz pierwszy kardynał spotkał się ze Stanisławem Reszką, który w 8 czerwca 1587 roku  

odwiedził go w czasie swej podróży do Rzymu. Niedługo po tym kardynał powrócił nad Tyber, 

gdzie objął prestiżowy urząd kamerlinga i zdobył silną pozycję na dworze papieskim1679. 

 
1678 SRD, s. 211. No 16, fiera 5 Iunius 1588. Visitavi cardinalem Gaietanum et gratulatus sum de 

Viceprotectoratu. Donavi D. Camillo pellem ursi albi ex Moscovia, pedes reniferi ex Suetia contra frigus et 

cultrum ex ambr Prussicum. 
1679 G. De Caro, Caetani, Nicola, DBI, vol. 16, 1973, https://www.treccani.it/enciclopedia/nicola-

caetani_%28Dizionario-Biografico%29/, (dostęp: 22.09.2021). 

https://www.treccani.it/enciclopedia/nicola-caetani_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/nicola-caetani_%28Dizionario-Biografico%29/
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Niespełna rok później kardynał został mianowany wiceprotektorem Polski. Warto podkreślić 

przy tym rolę jaką odegrał protektor, który był w pewnym stopniu spowinowacony z Enrico 

Caetanim. Stryj i opiekun nowego wiceprotektora, wspominany Niccolo Caetani, (zmarły 1 

maja 1585 roku), był kuzynem pierwszego stopnia z Alessandro Farnese. Nie bez znaczenia w 

kwestii wyboru wiceprotektora, wobec niełaski papieskiej w jaką popadł Farnese, była 

ugruntowana pozycja Caetaniego na dworze Sykstusa V. 

 Sprawa wysłania poselstwa obediencyjnego przez Zygmunta III  

Król Zygmunt po otrzymaniu wiadomości o przyjęciu przez papieża prywatnej obediencji, 

wyraził chęć jak najszybszego wysłania oficjalnego poselstwa do Sykstusa V1680. Po naradzie 

z senatorami monarcha rozpoczął poszukiwania odpowiedniej osoby do spełnienia poselstwa, 

lecz kolejni kandydaci (Mikołaj Firlej, M. Leśniowski, Piotr Wolski) odmawiali podjęcia się 

misji. Ciągłe nalegania z Rzymu na legata Aldobrandiniego by ten wypłyną na Zygmunta III w 

sprawie szybkiego wysłania poselstwa, a także wybuch zarazy w Polsce spowodowały, że 

władca starał się inaczej rozwiązać tą sytuację. Monarcha chcąc w prosty sposób wyjść z 

impasu, w liście z końca 1588 roku zaproponował, aby to przebywający w Rzymie Stanisław 

Reszka złożył uroczystą obediencję Sykstusowi V. Zygmunt III zapowiadał przy tym, że gdy 

zaraza się skończy wyślę do papież bardziej okazałe poselstwo1681.  

Specjalną instrukcją oraz listy uwierzytelniające posła obediencyjnego przesłano do Reszki. 

Opat jędrzejowski w czasie audiencji 16 stycznia 1589 roku wręczył papieżowi list królewski 

oraz oznajmił mu plany władcy1682. Sykstus V podziękował monarsze za gotowość spełnienia 

obowiązku względem Stolicy Apostolskiej. Papież nie wydał jednak decyzji w tej sprawie, lecz 

zaznaczył, że musi skonsultować tę kwestię ze starszymi kardynałami1683. Wcześniej już biskup 

Rzymu oznajmiał królewskiemu wysłannikowi, że według kurialistów przed złożeniem hołdu 

posłuszeństwa papieżowi nie powinno udzielać prowizji na beneficja. Przywołano przykład 

króla katolickiego Filipa II, który nie uzyskał potwierdzenia swych nominatów na biskupstwa 

portugalskie, zanim nie złożył obediencji z tego królestwa. Podobnie miała się sytuacja z 

królem Francji Henrykiem III1684. Wydaje się, że była to próba wymuszenia na królu wysłania 

poselstwa obediencyjnego do Rzymu. 

 
1680 AAV, Nunziatura di Polonia, t. 26, f. 84; VMP, t. III, s. 59.  
1681 AAV, Nunziatura di Polonia, t. 29, f. 32; BJ rkp 159, f. 112; VMP, t. III, s. 48. Zob. M. Banaszak, op. cit., 

cz. II, s. 204. 
1682 SRD, s. 242. 
1683 SRD, s. 243. 
1684 BJ rkp 159, f. 46, 58. 
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Niedługo po tym, 20 stycznia 

1589 roku, Reszka odwiedził 

protektora Farnese, który 

poinformował go, że papież zlecił 

mu zebrać się z czterema 

kardynałami: Tolomeo Gallim, 

Girolamo della Rovere, Enrico 

Gaetanim oraz Girolamo 

Matteim, w celu konsultacji 

królewskiej propozycji 

dotyczącej złożenia obediencji. 

Oprócz protektorów oraz byłego 

sekretarza stanu w skład komisji 

weszło dwóch purpuratów dotąd 

nie wymienianych w kontekście 

polskich interesów. Kardynał 

Girolamo della Rovere biskup 

Turynu należał do bliskiego 

kręgu przyjaciół Stanisława 

Hozjusza i za jego pośrednictwem sprzyjał Rzeczpospolitej. Już w 1570 roku doradzał 

biskupowi warmińskiemu jak wyjść z impasu w sprawie sum neapolitańskich, które ten usilnie 

starał się wydobyć od króla Hiszpani Filipa II1685. Hozjusz utrzymywał z nim stosunki 

towarzyskie często goszcząc go przy swoim stole1686. Della Rovere natomiast życzliwie 

odstąpił mu swój pałac na Kwirynale, gdzie Hozjusz spędził gorące lato 1575 roku1687. 

Tymczasem związki z Polską kardynał Girolamo Matteiego ograniczały się do tego, że pod 

koniec 1587 roku wysunięto jego kandydaturę na nuncjusza do Polski. Mimo to, odgrywał on 

niemałą rolę polityczną w polityce międzynarodowej Sykstusa V. Był jednym z niewielu 

prałatów, których papież wyznaczył do pracy przy traktacie hiszpańsko-angielskim w 1587 

roku1688.  

 
1685 J.A. Kalinowska, Z dworu…, nr 14, s. 18. 
1686 Ibidem, nr 15, s. 20; nr 16, s. 21.  
1687 Ibidem, nr 139, s. 165. 
1688 S. Tabacchi, Mattei, Girolamo, DBI, vol. 72, (2008), https://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-

mattei_(Dizionario-Biografico)/, (dostęp: 20.09.2019).  

Rysunek 77 Kardynał protektor Polski Alessandro Farnese na portrecie 
Scipione Pulzone  

https://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-mattei_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-mattei_(Dizionario-Biografico)/
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W czasie spotkania z Reszką 20 stycznia 1589 roku, protektor oznajmił mu wolę papieża oraz 

przedstawił cel zwołania komisja kardynałów. Gremium miało ocenić, czy propozycja 

Zygmunta III była stosowną, a także zastanowić się, czy nie odłożyć poselstwa do czasu 

zawarcia pokoju polsko-austriackiego. Kardynał Farnese, najwyraźniej sceptycznie nastawiony 

do trudności jakie robił papież, prywatnie poradził Reszce, aby był gotowy do spełnienia roli 

posła obediencyjnego. Po spotkaniu sprawa ucichła na ponad miesiąc1689. Dopiero na audiencji 

24 lutego 1589 roku poseł króla Polski zapytał Sykstusa V, czy zapadła już jakaś decyzja w 

sprawie obediencji. Papież zmieszany odparł, że zlecił tę kwestię protektorowi Farnese oraz 

komisji kardynałów. Dotąd jednak nie otrzymał od nich żadnej wiadomości, więc odesłał 

Reszkę do protektora. Bezpośrednio z Pałacu Apostolskiego opat jędrzejowski udał się do 

Palazzo Farnese, gdzie gospodarz oznajmił mu, że komisja kardynałów jeszcze się nie zebrała. 

Protektor tłumaczył się, że zwłoka ta wynikała z woli papieża, który chciał odwlec w czasie 

złożenie obediencji przez Reszkę. W tej sytuacji protektor rozkazał niezwłocznie zwołać naradę 

kardynałów1690. 

Następnego dnia, 25 lutego 1589 roku, zebrali się kardynałowie Farnese, Caetani, della Rovere, 

Galli, Maffei, oraz Vincenzo Laureo, który został później dołączony do komisji, lecz nie 

przyszedł z powodu choroby. Nie wiadomo jaki był wynik posiedzenia purpuratów, według 

nieoficjalnych wieści, jakie uzyskał Tomasz Treter w czasie spotkania zdecydowano, aby to 

Reszka złożył obediencję. Dwa dni później na konsystorzu 27 lutego 1589 roku Święte 

Kolegium podjęło odmienną decyzję. Po spotkaniu, kardynał Tolomeo Galli wezwał Reszkę i 

oznajmił mu, że zgodnie z wolą papieża zadecydowano, aby czekać na oficjalnego posła z 

Polski1691. Jeszcze tego samego dnia wysłannik królewski, mimo otrzymanej pomyślnej dla 

niego wiadomości, koniecznie chciał spotkać się z protektorem, lecz stan zdrowia Alessandro 

Farnese nie pozwalał na to1692.  

Od dłuższego czasu dokuczała mu podagra, a także cierpiał na dolegliwości oczu. Następnego 

dnia, 28 lutego 1588 roku, Farnese prawdopodobnie doznał udaru mózgu, choć uznano to za 

atak epilepsji. Nadworni lekarze widząc niebezpieczeństwo zdecydowali się dwukrotnie 

przyłożyć rozgrzane głownie do czoła kardynała. Przyniosło to chwilowe polepszenie stanu 

zdrowia Farnesego, mimo to plotki roznoszone po Rzymie mówiły już o śmierci „Wielkiego 

 
1689 SRD, s. 243. 
1690 SRD, s. 249. 
1691 SRD, s. 250. 
1692 SRD, s. 250. 
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Kardynała”1693. Jak zanotował w dzienniku Stanisław Reszka wielki ból ogarnął wszystkich 

oraz wszędzie rozbrzmiewały pobożne modlitwy w intencji chorego, tylko w Pałacu 

Apostolskim cieszono się, co było aluzją do nie najlepszych relacji między kardynałem Farnese, 

a Sykstusem V1694. 

Sprawy beneficjalne i kościelno-religijne 1587-1589 

Ostatnie dwa lata urzędowania kardynała Farnese oraz początki wiceprotektoratu Enrico 

Caetaniego przypadły na okres bezkrólewia i wojnę między Zygmuntem III Wazą, a 

arcyksięciem Maksymilianem II. W tym czasie, choć Sykstus V oświadczył, że przyjmuje hołd 

posłuszeństwa i uznaję Zygmunta III Wazę za nowego króla Polski, to zastrzegł iż deklaracja 

ta nie miała takiej mocy jak obediencja złożona na publicznym konsystorzu. Chodziło o to, że 

zanim Zygmunt III nie przyśle posła z hołdem posłuszeństwa, to wstrzymane zostały prowizje 

na beneficja w Polsce. Już na audiencji 9 czerwca 1588 roku Sykstus V radził Reszce, aby 

nakłonił króla do jak najszybszego złożeni obediencji, gdyż według zdania kardynałów zgodnie 

ze zwyczajem nie powinno się udzielać konfirmacji biskupom mianowanym przez monarchów, 

którzy nie złożyli uroczystej obediencji. 

Sprawa wstrzymania prowizji biskupich w Rzeczpospolitej szczególnie dotknęła biskupa 

kamienieckiego Wawrzyńca Goślickiego, który po śmierci Adama Pilchowskiego decyzją 

Zygmunta III, miał się przenieść na stolicę w Chełmie. W tej sprawie zwrócił się o pomoc do 

wyjeżdzającego do Rzymu Reszki1695. Mimo zabiegów królewskiego posłańca nie udało się 

załatwić prowizji.  

Wydaje się, że nieco inne zasady panowały przy prowizji na sufraganię i nie czyniono takich 

problemów jak przy ordynariuszach. Potwierdza, to konsystorz z 13 czerwca 1588 roku, na 

którym kardynał Farnese referował prowizję archidiakona gnieźnieńskiego i kanonika 

poznańskiego Jakuba Brzeźnickiego na sufraganię poznańską (z tytułem biskupa Eneńskiego 

in partibus infidelium), która opróżniła się po śmierci Jana Węgorzewskiego1696. Wspomniana 

prowizja była ostatnim występem kardynała protektora jako relatora konsystorialnego w 

Polskiej sprawie. 

 
1693 S. Andretta, DBI, vol. 45, (1995), https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-farnese_%28Dizionario-

Biografico%29/, (dostęp: 22.09.2020). 
1694 SRD, s. 250. 
1695 BJ rkp nr 159, f. 36, 44v.; SRD, s. 206. 
1696 AAV, ACM, vol 13, f. 340; Analecta Romana, s. 132. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-farnese_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-farnese_%28Dizionario-Biografico%29/
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Ponad pół roku później, na audiencji 16 stycznia 1589 roku, Reszka po raz kolejny poruszył 

sprawę konfirmacji nominatów królewskich na wakujące w Polsce biskupstwa. Papież upierał 

się przy swym zdaniu, że mogło to być załatwione dopiero po złożeniu oficjalnej obediencji 

przez władcę1697. Wcześniej już biskup Rzymu oznajmiał królewskiemu wysłannikowi, że 

według kurialistów przed złożeniem hołdu posłuszeństwa papieżowi nie udzielano konfirmacji 

na beneficja. Przywołano przykład króla katolickiego Filipa II, który nie uzyskał potwierdzenia 

swych nominatów na biskupstwa portugalskie, zanim nie złożył obediencji z tego królestwa. 

Podobnie miała się sytuacja z królem Francji Henrykiem III1698. Także później, po konsystorzu 

27 lutego 1589 roku kardynał Tolomeo Galli zapewniał Reszkę, że w sprawie wakujących 

beneficjów starają się, aby jak najprędzej załatwić ich prowizję1699. Ostatecznie przyszło na to 

czekać niemal kolejny rok, gdy nowy kardynał protektor Alessandro Peretti da Montalto na 

konsystorzu 11 stycznia 1590 roku na życzenie Zygmunta III Wazy referował translację 

Wawrzyńca Gośliciego z biskupstwa kamienieckiego na chełmskie1700. 

*** 

2 marca 1589 roku w swym pałacu przy Campo dei Fiori około godziny 20 zmarł kardynał 

protektor Polski Alessandro Farnese1701. Stanisław Reszka pod datą w swym dzienniku zapisał 

krótki tekst sławiący osobę kardynała Farnese. Opat jędrzejowski scharakteryzował go jako 

człowieka roztropnego (prudens), rozważnego (moderatus), pobożnego (pius) , hojnego 

(liberalis) i hojnego w rozdawaniu jałmużny (elemosinarius), który przeznaczał rocznie 30 

tysięcy aureów rocznie na potrzebujących. Otaczał się uczonymi i ich karmił, na jego wikcie 

pozostawały również sieroty, a także wspierał wiele organizacji charytatywnych. Na końcu 

Reszka podkreślił jego rolę jako kardynała protektora Polski, który to urząd z pełnił z najwyższą 

godnością, a także zapewnił o uczuciu przyjaźni i przywiązaniu jakie miał do jego osoby. 

Zaświadczył również o wielkiej żałobie jaka opanowała całe miasto1702. 

Dwa dni po śmierci protektora Stanisław Reszka udał się w pielgrzymkę po siedmiu kościołach 

Rzymu, w intencji duszy kardynała Farnese. W jego pałacu w obecności wszystkich 

kardynałów odprawiono egzekwie, po czym ciało zostało przeniesione w uroczystej procesji 

przez żałobnie przybrane miasto do kościoła Il Gesu, gdzie pochowano go pod głównym 

 
1697 SRD, s. 243; BJ rkp 159, f. 104.  
1698 BJ rkp 159, f. 46, 58. 
1699 SRD, s. 250. 
1700 AAV, ACM, vol 13, f. 372v; Analecta Romana, s. 135. 
1701 SRD, s. 250. 
1702 SRD, s. 250 
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ołtarzem. W ostatniej drodze, jak zanotował Reszka, z wielką pompą towarzyszył mu cały 

Rzym: zakonnicy, konfraternie, szlachta, wszyscy członkowie Kurii, a także prosty lud. Całe 

Wieczne Miasto tonęło we łzach1703. 

Podsumowanie i ocena działalności Alessandro Farnese jako protektora Polski 1587-1589 

oraz Enrico Caetani jako wiceprotektora 1588-89  

Choć w schyłkowych latach protektoratu schorowany Alessandro Farnese coraz częściej 

przebywał w swych rezydencjach pod Rzymem oddając się modlitwie i dobroczynności, to w 

tej trudnej dla Rzeczpospolitej chwili podwójnej elekcji nie odmówił swej pomocy. Wysłany 

nad Tyber Stanisław Reszka w pierwszej kolejności zwrócił się do protektora. Konsultował z 

nim też wszystkie najważniejsze sprawy misji, to znaczy wyznaczenie nowego wiceprotektora 

oraz propozycję, aby to opat jędrzejowski osobiście złożył uroczystą obediencję. Warto 

podkreślić udział Farnesego w wyborze wiceprotektora Enrico Caetaniago, a także 

przychylność protektora w kwestii złożenia obediencji przez Stanisława Reszkę. Sykstus V 

powołał specjalną komisję, która miała wydać decyzję w tej kwestii, a Farnese stanął na jej 

czele. Purpurat wyraźnie sprzyjał królowi Zygmuntowi III w tej kwestii nie przymuszając go 

do wysyłania kosztownego poselstwa, lecz papież i kardynałowie byli nieprzejednani. Wydaje 

się, że dopóki siły nie opuściły Farnesego sprawa obediencji Stanisława Reszki była aktualna, 

lecz wobec gasnących sił purpurata wygrała przeciwna strona. Był ostatni akt polskiej 

działalności kardynał Farnesego.  

Trudno cokolwiek powiedzieć na temat działalności wiceprotektora w tym krótkim okresie od 

jego powołania 13 czerwca 1588 roku, aż do śmierci 2 marca 1589 roku protektora Alessandro 

Farnese. W tym czasie wobec zablokowania prowizji na beneficja przysyłanych z nad Wisły 

purpurat nie miał okazji wykazać się na konsystorzu. Jedyną jego polską aktywnością było 

powołanie go do komisji przewodzonej przez protektora Farnesego, która miała zadecydować 

o tym, czy Stanisław Reszka mógł złożyć obediencję. Mimo to, po śmierci protektora Enrico 

Caetani nie porzucił polskich spraw. Choć nic nie wiadomo, czy utrzymał urząd wiceprotektora 

u boku nowego protektora Alessandro Peretti di Montalto, lecz w 1596 wysłany został jak legat 

apostolski nad Wisłę, gdzie przebywał do czerwca 1597. 

 
1703 SRD, s. 250; S. Andretta, op. cit, https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-farnese_%28Dizionario-

Biografico%29/, (dostęp: 220.09.2020).   
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ZAKOŃCZENIE 

W pierwszej kolejności w zakończeniu podsumowane zostały kwestię formalne działalności 

protektorów. Poczynając od samego aktu ich wyboru, omówiono procedurę i formalności z tym 

związane oraz strategię jakie obierali polscy władcy przy obsadzie tego urzędu. Następnie 

poruszone zostały sprawy wynagrodzenia, prestiżu polskich protektorów oraz wskazano ich 

miejsce w polskiej służbie dyplomatycznej w Rzymie oraz na dworze królewskim. Po czym 

syntetycznie omówione zostały sprawy polityczno-dyplomatyczne poruszane przez 

kardynałów, ich aktywność jako relatorów konsystorialnych oraz działalność kościelno-

religijną.  

Wybór protektora – formalności, strategia,  

Powołanie kardynała protektora leżało w gestii władcy i to od niego wychodziła inicjatywa. 

Polscy królowie, jak się wydaje, po raz pierwszy odczuli potrzebę posiadania wpływowego 

człowieka w Świętym Kolegium za panowania Władysława Jagiełły. Monarcha pozyskał 

wówczas wpływowego kardynała Brande de Castiglione, który przez lata reprezentował jego 

interesy przy papieżu, a także występował jako relator konsystorialny. Abstrahując od kwestii 

jego nazewnictwa, czy uznać go za protektora, czy promotora, wydaje się, że był on pierwszym 

znanym purpuratem kurialnym, który został zatrudniony przez polskiego króla, w celu obrony 

jego interesów przy papieżu. Miało to jednak wyraźnie charakter tymczasowy, gdyż po paru 

latach współpraca została zakończona. Kolejnym władcą, który szukał wsparcia swoich 

interesów w Świętym Kolegium był Jan Olbracht pod koniec swego panowania oraz jego 

następca Aleksander Jagiellończyk. Wśród pozyskanych przez niego kardynałów byli Giovanni 

Battista Orsini, Juan López, Giovanni Battista Ferrari oraz Pietro Isvalies. Ten ostatni 

prawdopodobnie przy okazji poselstwa obediencyjnego w 1505 roku został nominowany 

protektorem Polski.  

W omawianym okresie wyróżnić można dwie strategie wyboru polskich władców na ten urząd. 

Z jednej strony królowie obierali byłych legatów apostolskich, których mieli okazję poznać 

osobiści w czasie ich misji w nad Wisłą lub w Budzie. Monarchowie byli przekonani o ich 

dobrej orientacji w politycznych interesach królestwa, a także mieli pewność ich wsparcia w 

konflikcie z wielkim mistrzem. Do tego grona zaliczyć należy Pietro Isvaliesa, który 

nominowany został przez króla Aleksandra Jagiellończyka, a także zatrudnionego przez 

Zygmunta Starego Achillesa de Grassisa. Druga strategia w większym stopniu 

dowartościowywała pozycję kardynała na dworze papieskim, kosztem jego rozeznania w 
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polskich interesach. Kandydatów szukano więc wśród wpływowych purpuratów z najbliższego 

kręgu biskupa Rzymu, a nawet papieskich nepotów. Do grona zaufanych Leona X i Klemensa 

VII należeli Lorenzo i Antonio Pucci, natomiast Alessandro Farnese był ukochanym wnukiem 

Pawła III. Purpuraci nigdy nie byli nad Wisłą, ani wcześniej nie zajmowali się polskimi 

sprawami. Rekompensowała to ich wysoka pozycja przy papieżu.  

W ciągu XVI wieku ustabilizowała się procedura wyboru polskich protektorów. Po wyborze 

przez króla jednego z kandydatów król wysyłał list do papieża z prośbą o zaakceptowanie jego 

woli. Następnie biskup Rzymu nominował kardynała protektorem, po czym władca zatwierdzał 

tą decyzję i w specjalnej wiadomości polecał papieżowi nowo kreowanego protektora oraz 

wszystkie sprawy królestwa. Najstarszy znany list związany z procedurą wyboru kardynała na 

protektora pochodzi z 1532 roku, gdy urząd ten objął Lorenzo Pucci. Znamy również 

korespondencję powstałą przy nominacji Antonio Pucciego oraz Alessandro Farnese. Wydaje 

się, że pod względem formalny podobnie wyglądała procedura powoływania wiceprotektorów. 

Wybór protektora była kluczową decyzją dla polskiej polityki względem Stolicy Apostolskiej, 

dlatego z czasem coraz większy wpływ na nią zyskiwał senat. Przy nominacji kardynała 

Alessandro Farnese sprawa została skonsultowana przez izbę wyższą polskiego parlamentu. 

Warto podkreślić bardzo duży wpływ otoczenia króla na nominację protektorów. W przypadku 

kardynała Isvaliesa król Aleksander Jagiellończyk polegał z pewnością na doświadczeniach 

dyplomacji węgierskiej oraz współpracy purpurata z jego bratem Władysławem II oraz 

kardynałem Fryderykiem Jagiellończykiem. Zygmunt Stary miał okazję spotkać się z 

Achillesem de Grassisem, więc z pewnością polegał na własnej autopsji przy jego nominacji. 

Przy powołaniu trzech kolejnych protektorach dużą rolę odegrali zaufani dyplomaci władcy. 

Głównym promotorem wyniesienia Lorenzo i Antonio Puccich był podkanclerz Piotr Tomicki 

oraz jego prawa ręka w Rzymie Stanisław Rzeczyca. Natomiast kandydaturę Alessandro 

Farnese na polskim dworze propagował Marcin Kromer. 

Wydaje się, że wybór wiceprotektorów leżał w gestii samego protektora, lecz wymagał 

potwierdzenia przez władcę. Świadczą o tym bliskie relacje protektorów z ich zastępcami; 

Pietro Accoltis należał do przyjaciół de Grassisa, podobnie Sfondrati, Maffei Savelli oraz 

Caetani byli najbliższymi współpracownikami Alessandro Farnesego. Uznać więc należy, że 

inicjatywa protektorów była kluczowa przy nominacji wiceprotektorów. Wyjątek od tej reguły 

stanowi wiceprotektorat Giacomo Puteo, który nie należał do środowiska Alessandro 

Farnesego, a inicjatywa jego powołania wyszła od samego Zygmunta Augusta. Źródła 
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potwierdzają jednak, że kardynałowie prosili o zgodę polskich królów przy powoływaniu 

swych zastępców. 

Przyjęło się, że protektorat sprawowany był przez kardynałów dożywotnio, choć znane są 

jednak przypadki zwolnienia purpuratów z urzędu. Henryk VIII odwołał z obowiązków 

protektora Anglii Francesco Aldiosiego, gdy dowiedział się o jego kolaboracji z Francją. 

Kardynał Antonio Pucci wspomniał w rozmowach z Ocieskim, że wiedział o planach jego 

wrogów na dworze królewskim, którzy chcieli po śmierci Zygmunta Starego powołać 

Ghinucciego protektorem. Wydaje się jednak, że było tylko plotka. Natomiast zupełnie 

poważnie rozpatrywana była w 1554 roku rezygnacja kardynała Alessandro Farnese w związku 

z jego wyprowadzką z Rzymu. Papieski wnuk świadomy, że nie będzie wstanie wypełniać 

obowiązków protektora, chciał je przekazać swemu kuzynowi kardynałowi Guido Ascanio 

Sforzy di Santa Fiora. Warto podkreślić, że Farnesemu wciąż zależało na zachowaniu tytułu 

protektora Polski, który chciał zachować. Mimo to, Zygmunt August nie zgodził się na taki 

układ, a protektor Farnese pełnił ten urząd, aż do śmierci.  

Chęć zachowania tytułu protektora Polski przez papieskiego wnuka dowodzi, że urząd ten 

cieszył się w Świętym Kolegium pewnym prestiżem. Estyma obrońcy polskich spraw objawiała 

się przy każdorazowej ich nominacji, gdy do władcy i jego otoczenia zgłaszało się wielu 

kardynałów ofiarując swe usługi oraz rywalizacja między nimi. Świadczą o tym zabiegi 

kardynała Antonio Maria Ciocchi del Monte, który przez Jana Łaskiego starał się nawiązać 

współpracę z polskim władcą, a także list z ofertą służby, który wysłał do Zygmunta Starego 

Antonio Pucci. Potwierdza to również duża liczba kandydatów na wiceprotektora, która 

zgłosiła się do Zygmunt Augusta po śmieci Giacomo Puteo.    

Z pewnością urząd obrońcy polskich spraw nie mógł się równać z estymą protektora cesarstwa 

(narodu niemieckiego), Francji czy Hiszpanii. Wydaje się, że hierarchia protektoratów zbliżona 

była do listy precedencji ustalanej przez papieskiego ceremoniarza. Rzym w XVI wieku był 

miejsce formowania się hierarchii i rywalizacji władców europejskich. W 1504 roku królestwo 

polskie zajmowało dopiero 14 miejsce wśród królów europejskich. Z czasem jednak w wyniku 

politycznych perturbacji, reformacji i innych czynników państwo zdecydowanie awansowała 

w papieskiej hierarchii wartości. W zależności od aktualnej sytuacji politycznej, a w 

szczególności papieskich ambicji w kwestii organizacji ogólnoeuropejskiej wyprawy 

antytureckiej – notowania nadwiślańskiego królestwa w Rzymie wzrastały, a wraz z nimi 

prestiż protektorów. O wzroście znaczenia Rzeczpospolitej w Stolicy Apostolskiej w XVI 

wieku świadczy rywalizacja polskiego posła obediencyjnego z 1579 roku z przedstawicielem 



430 
 

króla Portugalii, który zgodnie z hierarchią ustaloną przez ceremoniarza z 1504 roku zajmował 

szóste miejsce1704.  

Wynagrodzenie protektorów    

Oprócz prestiżu protektorat przynosił również kardynałom konkretne korzyści finansowe. 

Początkowo było to wynagrodzenie w formie sporadycznych podarunków, które wypłacano w 

formie nagrody, bądź motywacji do spełnienia konkretnych próśb władcy. Miało ono formę 

pieniężną, lub kosztownych podarków. Niestety nie znamy żadnych wzmianek na temat 

wynagrodzenia dwóch pierwszych protektorów. Król Zygmunt hojnie obdarował Achillesa de 

Grassisa w czasie jego wizyty w Krakowie. Duchowny otrzymał wówczas 600 złotych 

dukatów, dwa kielichy oraz futro z gronostajów, choć wówczas nie był protektorem ani nawet 

kardynałem. Podarek miał być prezentacją hojności polskiego władcy oraz obietnicą dalszej 

owocnej współpracy. Prawdopodobnie również później kardynał otrzymywał sporadyczne 

prezenty. 

Pierwsze świadectwo wynagrodzenia protektora pochodzi z listu króla Zygmunta do Lorenzo 

Pucciego z wiosny 1528 roku. Było to pierwsze pieniądze przesłane przez polskiego władcę 

protektorowi po czternastu latach służby. W podziękowaniu za dotychczasową służbę władca 

przesłał kardynałowi 300 czerwonych węgierskich. Trzy lata później polski władca przesłał 

protektorowi w ramach podziękowania za służbę 400 złotych (aureów) w monecie. W 1535 

roku Antonio Pucci otrzymał od polskiego władcy jedynie 10 złotych angielskich, gdyż – jak 

twierdził król Zygmunt – zaniedbywał swoje obowiązki. Wydaje się, że wypłata tak niskiego 

wynagrodzenia mogła być próbą zmotywowania protektora. Oprócz tego Antonio Pucci 

regularnie otrzymywał po 300 skudów od polskich posłów przybywających do Rzymu: w 1533 

roku taką kwotę wypłacił mu Jan Wilamowski, cztery lata później pieniądze otrzymał od 

Tomasza Sobockiego, a w 1541 roku od Jana Ocieskiego. 

Dość regularna wypłata oraz, jak na polskie warunki, wysoka stawka nie satysfakcjonowała 

jednak protektora Antonio Pucciego, który starał się o lepsze wynagrodzenie we wszystkich 

możliwych formach. Poczynając od wypłacanej przez króla stałej pensji (w wysokości 1000 

skudów), przez uzyskanie kościelnego beneficjum w Polsce, aż po propozycję przejęcia w 

ramach zapłaty dziedzictwa królowej Bony – pałacu Sforzów w Rzymie. Protektorowi nie 

pasowała również forma wynagrodzenia, gdyż wolał dostawać złote puchary, lub futra 

 
1704 M. Banaszak, op. cit., cz. I, s. 34-35. 
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sobolowe zamiast kwoty 300 skudów. Najbardziej jednak ubolewał nad tym, że król Zygmunt 

takie samą kwotę jak jemu wypłacał kardynałowi Girolamo Ghinucciemu.  

Wynagrodzenie polskich protektorów z pewnością nie należało do najbardziej atrakcyjnych. 

Jeszcze w XV wieku kardynał Branda de Castiglione otrzymywał od Zygmunta 

Luksemburskiego pensję 600 dukatów rocznie. Jeśli wierzyć słowom Antonio Pucciego, za 

drobną przysługę oddaną królowi Franciszkowi, otrzymał on od Walezjusza jednorazową cesję 

z biskupstwa weneckiego w wysokości 2700 dukatów. Marzenia Antonio Pucciego o stałej 

pensji ze skarbca królewskiego ziściły się w czasie protektoratu jego następcy. Alessandro 

Farnese otrzymywał regularne wypłaty w wysokości 300 florenów rocznie. Świadczą o tym 

wzmianki z Archiwum Skarbu Koronnego z 1556 i 1557 roku. Wydaje się jednak, że protektor 

pobierał pensję przez cały okres swego protektoratu Farnesego.  

Przechodząc do wynagrodzenia kardynałów wiceprotektorów, to wydaje się, że miało ono 

formę doraźnych podarków. Nic nie wiadomo na temat stałych pensji dla nich, a także nadania 

im polskich beneficjów. Brak również świadectw, aby to sami protektorzy finansowali swych 

zastępców. 

Warto wspomnieć, że oficjalne podarki od króla, czy pensja ze skarbca królewskiego nie 

stanowiły jedynego źródła dochodu polskiego protektora. Każdorazowo gdy król Zygmunt 

decydował się wysłać wynagrodzenie dla kardynała protektora, w tym samym czasie czynił to 

Piotr Tomicki. W 1528 roku podkanclerzy, chcąc pozostać w łaskach Lorenzo Pucciego, 

polecił, aby goniec udający się do Rzymu zatrzymał się w Wenecji i kupił podarek dla 

protektora o wartości 60 złotych, w formie srebrnej, lub pozłacana czary. Kolejnym razem 

biskup krakowski przesłał Lorenzo Pucciemu mu dwa konie (equos gradarios). W 1535 roku 

Tomicki w dowód wdzięczność przesyłał mu futro. Biskup krakowski dbał również o 

odpowiednią oprawę wręczenia  prezentów. Za każdym razem prosił jednego z Polaków 

przebywających w Rzymie, Stanisława Borka, lub Stanisława Rzeczycę, aby uświetnili ten 

moment krótką mową okolicznościową. Podobne podarki od członków polskiego episkopatu i 

oficjałów dworu królewskiego, którym zależało na utrzymaniu dobrych relacji z protektorami 

– nie należały do rzadkości. W 1552 roku Kromer przesłał wiceprotektorowi Maffeiemu 

szczególnie cenione nad Tybrem polskie wyroby ze skóry oraz futra1705. W następnym roku 

Andrzej Zebrzydowski podarował kardynałowi Puteo futerka z fretek oraz czterdzieści skórek 

 
1705 Hosii Epistolae, t. II, s. 1001. 
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sobolowych1706. W 1554 roku Kromer temu samemu protektorowi podarował bliżej nie 

określony kosztowny podarek1707. Również Puteo otrzymał od kardynała Hozjusza elegancki 

krucyfiks1708. Warto zauważyć, że podarki posyłane były również w drugą stronę. Antonio 

Pucci, gdy popadł w niełaskę królewską wysłał Zygmuntowi Augustowi w prezencie rumaka, 

za którego nie otrzymał nawet podziękowania, o czym z żalem wspomniał Ociskiemu. 

Jeśli chodzi o inne formy wynagrodzenia protektorów, jak nadawanie im polskich beneficjów, 

to nie ma dowodów na praktykowanie tego wśród polskich władców. Była to popularna forma 

zapłaty za służbę wśród monarchów europejskich na przełomie XV i XVI wieku. Warto 

wspomnieć, że kardynał Pietro Isvalies przy wsparciu króla Aleksandra Jagiellończyka 

otrzymał od władcy Węgier Władysława II bogate biskupstwa Veszprem oraz sufraganię w 

Ostrzyhomiu. Wyjątek od tej zasady stanowi prowizja Achillesa de Grassisa na biskupstwo 

pomezańskie. Miała ona jednak bardziej wymiar polityczny, niż podyktowana była chęcią 

wynagrodzenia protektora. Również Antonio Pucci w rozmowach z Ocieskim wspominał, że 

nie udało mu się wyprosić u polskiego króla żadnego beneficjum. Wydaje się, że na ten sposób 

wynagrodzenia protektora nie zgodziłby się episkopat oraz szlachta, gdyż polscy biskupi 

zaliczani byli do grona senatorów. 

Polski protektorat był źródłem dochodów dla kardynałów także w związku z ich rolą relatorów 

konsystorialnych i udziałem w prowizjach na beneficja. Jak wskazuje na to rachunek z procesu 

konsystorialnego Jana Dantyszka na biskupstwo chełmińskie, jednorazowy występ zasilał kasę 

protektora kwotą około 70 dukatów (w zależności od taksy przypisanej do danego beneficjum). 

Przy prowizjach na polskie biskupstwa okazję do zarobku mieli również członkowie kancelarii 

protektora. 

Miejsce protektorów w polskiej służbie dyplomatycznej w Rzymie oraz na polskim dworze 

Polskim władcom od czasów Jana Olbrachta i Aleksandra coraz bardziej zależało na 

utrzymaniu silnych wpływów w Rzymie. Protektorzy gwarantowali stałą reprezentację przy 

papieżu. Mimo to, polscy władcy nie lubili polegać tylko i wyłącznie na jednym kardynale. 

Starali się więc pozyskać co najmniej dwóch, a przy specjalnych okazjach nawet więcej 

purpuratów. Już Jan Olbracht współpracował równocześnie z Giovannim Battistą Orsinim, 

Juanem Lópezem, Giovannim Battistą Ferrarim oraz Pietro Isvaliesem. Ten ostatni już jako 

 
1706 Zebrzydowskiego Korespondencya, s. 436. 
1707 BAV, CVL 6201, k. 66. 
1708 Latini Epistolae, t. I, s. 89-90; 98-99. 
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protektor bronił polskie sprawy z polecenia król Zygmunta Starego, co nie przeszkodziło 

monarsze pozyskać legata Achillesa de Grassisa. W czasach soboru laterańskiego na życzenie 

polskiego władcy powstało całe polskie stronnictwo w Kolegium Kardynałów, w skład którego 

oprócz protektora i wiceprotektora wchodzili również inni purpuraci pozyskiwani przez 

polskich dyplomatów. Wydaje się, że była to pierwsza na taką skalę mobilizacja polskiej 

dyplomacja w Rzymie. Oprócz protektora i wiceprotektora wśród purpuratów znajdowali się 

również kardynałowie: Bakócz, Soderini, d’Este, Aragona, Cornaro, Grimani oraz Bibbiena, 

Cybo i Pucci.  W stałą współpracę zaangażowany został tylko ten ostatni, lecz nie posiadał on 

żadnego oficjalnego tytułu. Po śmierci de Grassisa, Florentczyk został mianowany protektorem. 

Okres sprawowania przez niego tego urzędu w latach 1523-1531 było wyjątkowy czasem, gdyż 

jako jedyny kardynał bronił spraw polskiego władcy. Po objęciu protektoratu przez jego 

bratanka Antonio Pucciego król Zygmunt powrócił do starej praktyki i rozpoczął starania o 

wyniesienie do godności kardynalskiej audytora roty Girolamo Ghinucciego. Równocześnie z 

otrzymaniem kapelusza stał się on nieformalnym przyjacielem Polski w Świętym Kolegium. 

Wydaje się, że pozyskiwanie do współpracy co najmniej dwóch kardynałów było celowym 

zabiegiem Zygmunta, który chciał mieć alternatywę oraz narzędzie do wywierania presji na 

protektorze. 

Za czasów kardynała Alessandro Farnese protektorat nabrał jeszcze bardziej kolegialnego 

charakteru. Wnuk papieża Pawła III od początku mianował wiceprotektorów. W ten sposób 

ukształtowało się stałe grono purpuratów sprzyjających Polsce. Oprócz polskich kardynałów 

przebywających w Rzymie: Stanisława Hozjusza, Jerzego Radziwiłła, czy Andrzeja Batorego, 

w jego skład wchodzili również byli nuncjusze w Polsce: Otto Truchsess, Giovanni Francesco 

Commedone, Alberto Bolognietti, Vincenzo Laureo oraz inni przychylni władcom z nad Wisły 

purpuraci. Wszyscy ci kardynałowie byli powoływani do różnych komisji, które papież 

zwoływał w polskich sprawach, a także służyli jako kardynałowie zaufani (confidentes) w 

czasie poselstw obediencyjnych. Wydaje się, że z czasem grupa polskich purpuratów zyskała 

miano konsulty, czy kongregacji polskiej w Kolegium Kardynałów. Poseł obediencyjny z 1596 

roku Stanisław Miński, w swym dziele: „Sposób odprawowania poselstwa” radził przyszłym 

wysłannikom do Rzymu, z kim utrzymywać przyjazne relacje. O sprawach polskich należało 

konsultować się z kardynałem protektorem i wiceprotektorem, a także z tymi, którzy są de la 

consulta et della congregatione di Polonia1709.  

 
1709 Stanisława Mińskiego (1563-1607) sposób odprawowania poselstwa. wyd. J. Korzeniowski, Scriptores 

Rerum Polonicarum, t. XIII, s. 460. W dotychczasowej polskiej historiografii nie zauważono tej grupy.  
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Należy pamiętać, że protektorzy, choć byli kluczowymi postaciami polskiej dyplomacji w 

Rzymie, to stanowili część większego zespołu. Na co dzień współpracowali oni ze stałymi 

przedstawicielami polskich władców, jak prokuratorzy kurialni i adwokaci konsystorialni, 

agenci, posłowie rezydencjonalni, a także okresowo przebywającymi nad Tybrem 

przedstawicielami polskich władców. Starano się pozyskać zaufanych ludzi na każdym 

szczeblu papieskiej administracji. Poczynając od członków „senatu”, czyli kardynałów 

kurialnych, którzy mieli realny wpływ na decyzję biskupa Rzymu, aż po kurialistów i oficjałów 

niższej rangi. Działanie w tej sposób realnie zwiększało szansę na pomyślnie załatwienie 

sprawy. Wśród pracowników kurii znajdowało się wielu Polaków, jak: Mikołaj Czepiel, Jakub 

Szucz, Stanisław Borek, Bernard Wapowski, Bernard Sculteti oraz wielu innych. Wśród 

ważniejszych dyplomatów na dłużej przebywających nad Tybrem wymienić należy Jana 

Łaskiego, Erazma Ciołka, czy Adama Konarskiego.  

Stronnicy Polski w kurii rekrutowali się również spośród Włochów, czego dowodem jest 

działalność adwokata Paulo Coriusa de Planco, który od czasów Kazimierza Jagiellończyka 

występował w obronie interesów władców z nad Wisły. Polska dyplomacja starał się pozyskać 

adwokatów kurialnych, jak byłego adwokata krzyżacki Angelo de Cesiego, który miał być 

czwartym z prawników opłacanych przez władcę w czasie Soboru Laterańskiego V. Polscy 

dyplomaci współpracowali również z datariuszem papieskim Johannem Inkelwinklem. Do tej 

grupy zaliczyć należy również audytora roty Girolamo Ghinucciego, który dzięki współpracy 

z polską dyplomacją i wsparciu króla Zygmunta otrzymał kapelusz kardynalski. Wśród 

zaufanych polskiego władcy nad Tybrem znajdowali się również Węgrzy. Warto wspomnieć 

w tym przypadku Stefana Brodarycza posła rezydencjonalnego króla Ludwika Jagiellończyka, 

który czynnie współpracował z kardynałem Achillesem de Grassisem w polskim interesie. 

Nie tylko władca utrzymywał swych przedstawicieli przy papieżu. Swych agentów w Rzymie 

utrzymywała królowa Bona, a prokuratorów posiadali członkowie polskiego episkopatu, a 

także ważniejsze kapituły. Polscy kurialiści w Rzymie stanowili często personel kancelarii 

protektorów. Szczególną współpracę kardynałowie Lorenzo i Antonio Pucci nawiązali z 

penitencjarzem mniejszym języków słowiańskich w Bazylice św. Piotra – Stanisławem 

Rzeczycą. Od jego czasu godność ta została powiązana z funkcją królewskiego agenta w 

Rzymie. Również zastępca Rzeczycy, Jerzy z Tyczyna pozostawał w ścisłej współpracy z 

kardynałem Farnese i jego zastępcami. 
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Miejsce kardynałów protektorów na polskim dworze  

Kardynałowie obejmując urząd protektora automatycznie wchodzili w krąg oddziaływania 

stronnictw rywalizujących o wpływy przy władcy na polskim dworze. Szczególnie dla 

wyższego duchowieństwa, które stanowiło personel dyplomatyczny, pracowników kancelarii 

królewskiej oraz zasiadali w senacie – dobre relacje z protektorem były bardzo ważne. Polscy 

biskupi dzięki ich wsparciu mogli zyskać wpływ na obsadzanie beneficjów kapłańskich 

(sacerdotia), którymi obdarowywali swych klientów. Protektor jako relator konsystorialny i 

prowadzący procesy informacyjne miał realny wpływ na podejmowane tam decyzję.  

Pietro Isvalies na polskim dworze sympatyzował ze środowiskiem Erazma Ciołka, z którym 

utrzymywał stałą korespondencje. Tymczasem Achilles de Grassis raczej stronił od 

towarzystwa biskupa płockiego, a darzył względami jego zaciętego wroga, prymasa Jana 

Łaskiego. Kolejny protektor Lorenzo Pucci od czasu soboru laterańskiego należał do przyjaciół 

Piotra Tomickiego oraz jego środowiska realizującego politykę prohabsburską oraz 

rywalizującego o wpływy z królową Boną. Po śmierci podkanclerza w 1535 roku Antonio Pucci 

pozbawiony wsparcia na królewskim dworze popadł w niełaskę królewską. Do przyjaciół 

florenckiego protektora na polskim dworze należał lider stronnictwa zwalczającego wpływy 

królowej – Samuel Maciejowski. Choć, wydaje się, że pomyślne rozpatrzenie przez Pucciego 

kumulacji beneficjów dla Gamrata nieco zepsuło ich relacje.  

Za protektoratu Alessandro Farnese w czasie rządów Zygmunta Augusta na polskim dworze 

zaostrzyła się rywalizacja między innowiercami, a stronnictwem kontrreformacyjnym. 

Protektorzy wspierali oczywiście to drugie, lecz różnił ich stosunek do narzędzi które należało 

używać przy walce z heretykami. Jedni biskupi jak: Uchański, Zebrzydowski, czy Drohojowski 

opowiadali się za pewną tolerancją w stosunku do innowierców w Rzeczpospolitej, natomiast 

Stanisław Hozjusz i całe jego środowisko zalecało obchodzić się z nimi z bezwzględną 

surowością. Kardynał Alessandro Farnese od początku starał się zachować przyjazne stosunki 

z wszystkimi stronnictwami na polskim dworze. Wydaje się jednak, że sympatyzował on z tym 

pierwszym, gdyż uważał, że w państwie wielowyznaniowym – jakim była Rzeczpospolita – 

tylko tolerancja mogła doprowadzić do zwycięstwa katolicyzmu. Protektor, choć nie znalazł 

wspólnego języka z Hozjuszem w sprawie uzdrowienia sytuacji religijnej w Polsce, to służył 

mu zawsze pomocą w czasie jego pobytu nad Tybrem. Warto podkreślić przyjazne relacje jakie 

protektor Farnese utrzymywał z otoczeniem biskupa warmińskiego: Marcinem Kromerem oraz 

Stanisławem Reszką. 
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Spośród wiceprotektorów jedynie Pietro Accoltis oraz Frencesco Sfondrati nie nawiązali 

głębszych relacji z Polakami. Pozostali posiadali szerokie znajomości wśród episkopatu, 

dyplomatów oraz członków dworu królewskiego. Bernardino Maffei przyjaźnił się z Marcinem 

Kromerem już od czasu, gdy ten pierwszy raz pojawił się na dworze kardynała Farnese. 

Sekretarz Hozjusz informował go, że zyskiwał nad Wisłą wielu przyjaciół. Wiceprotektor 

utrzymywał kontakt z Samuelem Maciejowskim, Andrzejem Zebrzydowskim oraz Andrzejem 

Czarnkowskim. Szczególną przyjaźń z kardynałem Hozjuszem nawiązał Giacomo Puteo. 

Wiceprotektor bardzo cenił jego działalność pisarską i wspierał jego starania o kapelusz. 

Natomiast biskup warmiński zza kulisowo promował jego kandydaturę na papieża w czasie 

konklawe w 1559 roku i próbował wpłynąć na decyzję kardynałów. Obaj purpuraci zalecali 

zdecydowaną walkę z herezją w polskim episkopacie. Puteo popierał ukaranie dwóch 

oskarżonych o sprzyjanie innowiercom biskupów Dorohojowskiego i Uchańskiego. Warto 

podkreślić szczególne relacje wiceprotektora z Jerzym z Tyczyna, który należał do 

domowników kardynała. Wiceprotektorzy Giacomo Savelli oraz Enrico Caetani jako bliscy 

współpracownicy Farnesego utrzymywał przyjazne relacje z Hozjuszem i jego środowiskiem, 

ze Stanisławem Reszką na czele, lecz nie stronili również od kontaktów z członkami bardziej 

liberalnego stronnictwa. 

Lojalność kardynałów protektorów – fedelita multiple  

Fedelita multipe, czyli wielostronne zależności, według M.A. Viscelii polegały na splocie 

czynników, które wpływały na lojalność kardynała1710. Były to podległość papieżowi, księciu 

naturalnemu, a także własne ambicje i realizacja kariery kardynała. U protektorów dochodziła 

jeszcze kwestia sprawowania protektoratów kilku państw jednocześnie, stąd też istniało 

zagrożenie konfliktu interesów. Pietro Isvalies oprócz spraw królestwa Polskiego bronił także 

interesów Węgier i Czech. Lorenzo Pucci piastował urząd protektora Portugalii, Danii oraz 

arcyksięcia Ferdynanda i jego dziedzictwa, to znaczy Czech, Węgier oraz prowincji 

austriackich. Jego bratanek przejął po nim urząd obrońcy interesów Polski i Portugalii. 

Rekordzistą pod tym względem był Alessandro Farnese, który był protektorem królestwa 

Sycylii i Aragonii, Portugalii, Francji oraz Republik Genui i Raguzy. Pamiętać należy, że 

purpuraci jako najwyżsi urzędnicy kościelni zobowiązani byli do posłuszeństwa papieżowi, a 

oprócz tego najczęściej posiadali również swoje własne małe ojczyzny – najczęściej państwa 

na półwyspie apenińskim. Isvalies z pochodzenia Hiszpan urodzony na Sycylii, służył dynastii 

 
1710 M.A. Visceglia, Morte e elezione del papa: Norme, riti e conflitti. L’Età moderna,  
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Aragońskiej. Achilles de Grassi należał do arystokracji swej rodzinnej Bolonii, która leżała w 

granicach Państwa Kościelnego, natomiast Pucci, to arystokratyczny ród z Florencji od zawsze 

wspierający Medyceuszy. Tymczasem familia Farnese była rodziną książęcą, Alessandro więc 

– jako pierwszy z polskich protektorów – był aktywnym uczestnikiem europejskiej polityki. 

Czego efektem były próby protektora powiązania polityki dynastycznej swej rodziny z Polską 

przez mariaż z królem Polski. 

Działalność polityczno-dyplomatyczna kardynałów protektorów Polski  

W pierwszej połowie XVI wieku kwestie polityczne zajmowały lwią część działalności 

kardynałów protektorów Polski. Do najważniejszych spraw należał konflikt królów Polski z 

Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie o uznanie przez 

wielkiego mistrza postanowień traktatu toruńskiego z 1466 roku. Był on bezpośrednią 

przyczyną zabiegów Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka o pozyskanie wpływów w 

Kolegium Kardynałów, a w konsekwencji powołania kardynała protektora. Pietro Isvalies jako 

były legat w Budzie znał z autopsji istotę sporu i od początku popierał w nim polskich władców. 

W 1501 roku kardynał dokonał transumptu traktatu toruńskiego uznając w ten sposób jego 

ważność. W sprawie krzyżackiej król Aleksander wysłał do Rzymu poselstwo obediencyjne 

Erazma Ciołka. W czasie starannie przygotowanej misji Pietro Isvalies przyjął i wspierał 

królewskiego przedstawiciela nad Tybrem. Prawdopodobnie na publicznym konsystorzu został 

oficjalnie mianowany protektorem polski. Od tego czasu purpurat mierzył się ze stronnictwem 

krzyżackim w Kurii, starając się przekonać papieża do polskiej racji. Przy udziale Isvaliesa 

udało się uzyskać od Juliusza II korzystne dla polski decyzję. Bulla z 11 maja 1505 roku 

wzywała wielkiego mistrza do wypełnienia obowiązku względem swego zwierzchnika i 

oddania hołdu posłuszeństwa. Niespełna rok później w wyniku kontrakcja popleczników 

krzyżackich Juliusz II wydał bullę korzystne dla wielkiego mistrza. Król Zygmunt skarżył 

protektorowi na odwołanie pomyślnych decyzji i prosił protektora, aby nieustannie starał się 

wpłynąć na papieża. Władca widząc, że opozycja w kurii była zbyt silna starał się przenieść 

rozwiązanie konfliktu na swój teren. Prosił więc papieża, aby przysłał do Polski swego legata 

na zjazd do Poznania, gdzie miano rozstrzygnąć spór. Juliusz zgodził się wysłać nad Wartę 

swego przedstawiciela w osobie biskupa Citta di Castello Achillesa de Grassisa. Choć nie dotarł 

on na czas do Poznania, to na prośbę Zygmunta zagłębił się w istotę sporu. Jako prawnik uznał 

słuszność polskiej strony oraz oznajmił, że miał plan w jaki sposób go rozwikłać. Monarcha 

przed wyjazdem z Polski poprosił de Grassisa, aby stał się jego orędownikiem w Kurii. Pietro 

Isvalies miał współpracować z nim w kwestii krzyżackiej. Po wyniesieniu de Grassisa do 
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godności kardynalskiej w 1511 roku obaj purpuraci działali na rzecz interesów króla Polski. 

Mimo to, w dwóch ostatnich, burzliwych latach pontyfikatu Juliusza II sprawy jagiellońskie 

zeszły na drugi plan. 

Konflikt z wielkim mistrzem odżył za pontyfikatu Leona X. W czasie soboru laterańskiego V 

krzyżaccy poplecznicy starali się doprowadzić do rozstrzygnięcia sporu na forum 

zgromadzenia, co było niezgodne z interesem króla Zygmunta. Polski władca rozpoczął 

montowanie swego stronnictwa w Kolegium Kardynałów. Zwornikiem tej frakcji był protektor 

Achilles de Grassis, poseł królewski, prymas Jan Łaski oraz węgierski kardynał Tammas 

Bakócz. Miał ona za zadanie stawić czoło poplecznikom wielkiego mistrza i przekonać papieża, 

aby zaakceptował rozporządzenia pokoju toruńskiego. Mimo szerokiej zakrojonej akcji i 

uzyskaniu wsparcia szeregu wpływowych kardynałów sprawa nie została rozstrzygnięta. Ku 

niezadowoleniu polskiego władcy Achilles de Grassis w czasie zaostrzenia się konfliktu z 

krzyżakami opuścił Wieczne Miasto udając się z misją papieską do Bolonii. Purpurat 

świadomy, że nie będzie mógł wypełniać obowiązków protektora wyznaczył zastępcą swego 

przyjaciela kardynała Pietro Accoltisa. Równocześnie legł w gruzach plan prymasa, który 

chciał oddać spór króla polskiego z wielkim mistrzem legatowi, którym został Tammas Bakócz. 

Osamotniony Łaski, przy wsparciu wiceprotektora, miał przeciwstawić się zmasowanej akcji 

frakcji niemieckiej. W tym czasie z pewnością nie zabrakło w Kolegium Kardynalskim 

przychylny Polsce purpuratów węgierskich (d’Aragona, d’Este, Soderini) weneckich (Cornaro, 

Grimani), czy pozyskanych przez polską dyplomację najbliższych przyjaciół Leona X (Medici, 

Cybo, Pucci, Bibbiena). Ostatecznie, dzięki kunktatorskiej taktyce Jana Łaskiego wspieranego 

przez Accoltisa udało się zapobiec roztrząsania sporu na forum soboru. Wspaniałe zwycięstwo 

odniesione przez wojska króla Zygmunta w bitwie z Moskwą pod Orszą oraz umiejętna 

propaganda sprawiły, że Leon X przekonał się o perfidii działalności Maksymiliana. Triumf 

polskiego oręża objawił się w fali propolskich nastrojów w Rzymie. Nie przełożyło się to 

jednak na konkretne decyzję papieża. 

Ostatecznie sprawa utknęła w martwym punkcie, a król Polski coraz bardziej skłaniał się ku 

rozwiązaniu siłowemu. Wielki mistrz Albrecht czuł zagrożenie, więc starał się przez Leona X 

uzyskać gwarancję nie wszczynania działań wojennych, za co obiecał papieżowi swój udział w 

planowanej krucjacie antytureckiej. Zygmunt wysłał w 1517 roku posła Stanisława Górskiego 

w tej sprawie, który wraz z protektorem de Grassim odparł zarzuty krzyżackie i zdekonspirował 

konszachty krzyżaków z Moskwą. Ostatecznie Leon X nie chcąc zrazić do siebie żadnego z 
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władców nie wydał wyroku w tej sprawie. Utwierdziło to Zygmunta, że konieczna będzie 

wojna. W efekcie aktywność krzyżacka w Rzymie znacznie zmalała.  

Po przyjeździe do Wiecznego Miasta Erazma Ciołka w 1518 roku, który został wysłany, aby 

rozwiązać konflikt z wielkim mistrzem, nad Tybrem na nowo rozgorzała rywalizacja polsko-

krzyżacka. Wspierał go protektor de Grassis, Lorenzo Pucci, Bernardino Lopez de Carvajal, a 

także sześciu innych purpuratów. W wyniku kooperacji biskupa płockiego z posłem króla przy 

cesarzu Janem Dantyszkiem udało się uzyskać pomyślną dla polski bullę papieską, lecz 

wydanie jej zahamowane zostało przez popleczników wielkiego mistrza. Inną strategią 

polskiego stronnictwa było wysłanie nad Wisłę nuncjusza, który między innymi miałby 

rozwiązać konflikt. W sprawie powołania odpowiedniego legata papież powołał do życia 

komisję złożoną z sprzyjających Polsce kardynałów, w skład której wchodził protektor de 

Grassis, Pietro Accoltis, Pucci oraz Carvajal. Ostatecznie wysłani do Rzymu zostali przyjaźnie 

nastawieni do Polski Zachariasz Ferreri oraz Giovanni Battista Thedaldi. Zanim jednak 

dojechali do granic królestwa wybuchła wojna polsko-krzyżacka 1519-1521. 

Król Zygmunt rozpoczął w Rzymie akcję usprawiedliwiającą działania militarne względem 

wielkiego mistrza. W tej sprawie Erazm Ciołek razem z de Grassisem udali się do Leona X, 

aby wytłumaczyć postępowanie króla. Papież zamiast odpowiedzieć swym zwyczajem powołał 

komisję kardynałów, której zadaniem było opowiedzenie się po którejś ze stron. 

Przewodniczącym tego gremium został Rafele Sassoni-Riario, a w jej skład weszli również 

Bibbiena, Cybo, de Grassis, Pucci, Carvajal oraz inni. Efektem ich prac było breve, które 

przyjęło krzyżacki punkt widzenia. Zostało ono zbojkotowane przez Erazma Ciołka. 

Ostatecznie Leon X nie opowiedział się po żadnej ze stron, gdyż zmarł, a czteroletni rozejm 

między Zygmuntem, a wielkim mistrzem popisany został w 1521 roku przy udziale nuncjusza 

Zachariasza Ferreri. Po zakończeniu tego okresu w 1525 roku podpisany został pokój polsko-

krzyżacki, a chwilę później Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny polskiemu władcy. 

Państwo Krzyżackie został sekularyzowane i przyjęło wyznanie protestanckie. 

Ostatnim aktem sprawy krzyżackiej, w którą zaangażowana był polska dyplomacja w Rzymie 

było usprawiedliwienie sekularyzacji Prus. Protektor Lorenzo Pucci na życzenie władcy 

przedstawił Klemensowi VII jego perspektywę, która została przyjęta przez papieża. Nie 

wpłynęło to na relację królestwa z papiestwem. Na tym zakończyła się sprawa krzyżacka, w 

którą przez ponad ćwierć wieku zaangażowanych była cała rzesza polskich dyplomatów. Bez 

wątpienia konflikt z wielkimi mistrzami przyczynił się do rozwoju polskiego protektoratu przy 

Stolicy Apostolskiej.   
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*** 

Drugą najważniejszą kwestią, która formowała relacje Polski ze Stolicą Apostolską, a także 

determinowała pracę protektorów była sprawa krucjaty antytureckiej. Tym razem inicjatywa 

leżała po stronie biskupów Rzymu, którym marzyła się wzorem średniowiecznych wypraw 

krzyżowych ogólnoeuropejska krucjata antyturecka. W XVI wieku blok państw rządzonych 

przez jagiellońskich władców, jako „przedmurze chrześcijaństwa” stanowił bardzo ważnego 

sojusznika w papieskich planach wyprawy na Turcję. Polscy władcy w zależności od sytuacji 

politycznej byli raczej sceptycznie nastawieni do papieskich projektów, lecz starali się uzyskać 

subsydia finansowe, które miał wspomóc królestwo w walce z niewiernymi.  

Wojowniczy papież Juliusz II od początku swego pontyfikatu starał się mobilizować 

europejskich władców od udziału ogólnej wyprawie krzyżowej. Dzięki interwencji kardynała 

protektora Polski, Węgier i Czech w 1508 i 1509 udało się uzyskać władcom subsydia na walkę 

z niewiernymi: dwie trzecie pieniędzy pochodzących ze zbiórki odpustowej przeznaczonej na 

odbudowę Bazyliki św. Piotra, a także dochody z całej dziesięciny pobieranej przez 

duchowieństwo. Z misją przekonania do udziału w krucjacie jagiellońskich władców wysłany 

do Budy i Krakowa została familiat kardynała protektora – Jakub Piso. Jego misia nie 

przyniosła jednak oczekiwanych skutków. Warto podkreślić, że kwestia udziału Polski w 

generalnej wyprawie krzyżowej organizowanej przez Juliusza II uzależniany było od jego 

decyzji w sprawie krzyżackiej. Ostatecznie mimo zaangażowania protektora Isvaliesa, a 

później również kardynała Achillesa de Grassisa żadna z tych kwestii nie została rozstrzygnięta 

za pontyfikatu papieża della Rovere. 

Również Leon X starał się urzeczywistnić marzenie o generalnej wyprawie antytureckiej. 

Zachęcał władców europejskich do wzięcia udziału w krucjacie. Po bitwie nad Orszą na fali 

entuzjazmu jaki ogarnął Stolicę Apostolską papież poprosił króla Zygmunta, aby objął 

dowództwo krucjaty. Polski władca nie przyjął tego zaszczytu i wysłał do Rzymu Wawrzyńca 

Międzyleskiego, aby wyjaśnił papieżowi swoją decyzję. Biskup Rzymu zorganizował w 1517 

roku komisję w sprawie organizacji krucjaty. Wśród specjalistów znaleźli się również protektor 

Achille de Grassis oraz Lorenzo Pucci. Papież starał się jeszcze zachęcić władców wysyłając 

do nich legatów, lecz wobec braku zainteresowania plany upadły. 

Klemens VII wysłał królowi Zygmuntowi kapelusz i miecz starając się nakłonić go w ten 

sposób do wzięcia udziału w krucjacie. Mimo apelów biskupa Rzymu o pomoc dla Ludwika 

Jagiellończyka był już za późno na ratunek dla Węgier. Armia Sulejmana pod Mohaczem 1526 
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roku rozbiła wojska chrześcijańskie. Polski władca winą za sytuację na Węgrzech obarczył 

chrześcijańskich władców. Klęska mohacka i zajęcie części kraju przez Turków i Habsburgów 

powstrzymała zapędy papieży w organizacji generalnej wyprawy antytureckiej. Kolejne próby 

zaangażowania polskiego władcy w wyprawę antytureckiej pochodzą z czasów Stefana 

Batorego. Zwycięzca spod Pskowa wraz z Sykstusem V marzył o utworzeniu ligi antytureckiej, 

lecz śmierć polskiego monarchy przekreśliła wspólne plany. Na tym zakończyły się próby 

organizacji wyprawy antytureckiej.  

*** 

Kolejna sprawa polityczno-dyplomatyczna, w którą przez wiele lat zaangażowani byli polski 

protektorzy to próby odzyskania tzw. sum neapolitańskich, czyli dziedzictwa królowej Bony,  

a także inne kwestie matrymonialne Jagiellonów.  

Po śmierci Izabeli Aragońskiej w 1524 roku tytuł do południowowłoskich księstw Bari i 

Rossano oraz spadku po Joannie przeszedł na Bonę i jej małżonka Zygmunta. Polski władca 

zwrócił się z prośba o interwencję do papieża Klemensa VII oraz protektora Lorenzo Pucciego, 

który miał przedstawić papieżowi kwestię sporu oraz prosić go o poparcie. Ostatecznie Janowi 

Dantyszkowi agentowi na dworze Karola udało mu się doprowadzić do hołdu lennego z księstw 

Bari i Rossano. 

W 1541 królowa Bona wnioskowała u Pawła III o przywilej inwestytury w jej dziedzictwie 

księstwach Bari i Rossano. Papież mimo zabiegów protektora Antonio Pucciego kategorycznie 

odmówił nadania tego przywileju królowej, argumentując swą decyzje niemożliwością 

pozbawiania Kościoła należnych mu dochodów. Śmierć królowej Bony w Bari w 1557 roku 

rozpoczął okres prób odzyskania przez Polskę dziedzictwa i majątku po zmarłej, które zostało 

zagarnięte wraz z osobistymi kosztownościami wywiezionym z Polski przez regencję 

hiszpańską w Neapolu. Zarówno protektor Farnese jak i wiceprotektor Puteo, który był 

arcybiskupem Barii oraz bliskim przyjacielem królowej, zostali zaangażowani przez Zygmunta 

Augusta.  

Protektor Farnese próbował załatwić sprawę w 1558 roku przez pośrednictwo swej bratowej 

Margarity di Flandria, naturalniej córki cesarza Karola V oraz żony księcia Ottavio Farnese. 

Starania nie przyniosły jednak spodziewanych efektów, podobnie jak kolejne próby w grudniu 

1559 roku, gdy obiecał Hozjuszowi kontynuować swe wstawiennictwo. Jeszcze w 1560 roku brat 

protektora Ottavio Farnese poruszał tę sprawę w rozmowach z Adamem Konarskim, lecz ostatecznie 

nic z tego nie wyniknęło. Również wiceprotektor Puteo w 1558 roku do przebywającego w stolicy 
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Apulii posła królewskiego Jana Wysockiego, aby przygotował pogrzeb królowej zgodny z 

przepisami kościelnymi. Bona pozostawała w czasie swej śmierci w stanie ekskomuniki, którą 

rzucił na nią Paweł IV. W późniejszych latach kardynał Puteo pomagał w tej trudnej sprawie 

kolejnym wysłannikom królewskim: Wysockiemu, Konarskiemu oraz Hozjuszowi. 

Warto podkreślić zaangażowania polskich protektorów w kwestię zamążpójścia jednej z córek 

Zygmunta Starego zajął się protektora Antonio Pucci. W rozmowie z Ocieskim w 1541 

wspomniał on projekt mariażu najstarszej córki Bony i Zygmunta Starego, Izabelli Jagiellonki. 

Poszukiwania małżonka dla królewny trwały od 1523, aż do 1539 roku, gdy poślubiła ona króla 

Węgier Jana Zapoyle. Nie znamy szczegółów projektu Pucciego, lecz miał zyskać one aprobatę 

cesarza Karola V. Po śmierci w 1545 roku pierwszej żony Zygmunta Augusta Elżbiety 

Habsburżanki powstał projekt małżeństwa młodego króla z papieską wnuczką Vittorią Farnese. 

Autorem tej propozycji był bliski przyjaciel protektora kardynał Marcello Cervini, który w 

listem z 30 lipca 1545 roku przedstawił tej projekt wracającemu z Polski nuncjuszowi Girolamo 

Rorario. Protektor Farnese początkowo był zainteresowany tym projektem, lecz gdy pojawił 

się lepsza oferta porzucił ten plan. 

W 1548 roku kardynał Farnese zajął się sprawą dyspensy ze względu na bliskie pokrewieństwo 

na małżeństwo dwóch sióstr Zygmunta Augusta, które władca zamierzał wydać w niedalekiej 

przeszłości. Ofertę matrymonialną złożył monarsze książę pruski Albrecht Hohenzollern, który 

starał się o rękę królewny Anny. Natomiast o trzy lata młodszą Katarzynę zabiegał bratanek 

księcia, Albrecht Młodszy Alcybiades murgrabia Brandmbrug-Kulmbach. Warunkiem na 

udzielenie dyspensy był powrót heretyckich książąt na łono Kościoła Katolickiego. 

Protektor Farnese zaangażowany był również w budzące wiele emocji w kraju małżeństwo 

Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną. W 1550 roku królowa Bona wysłała do Rzymu 

swego posła Lismanina, który miał przedstawić papieżowi Juliuszowi III sprawę niechcianego 

przez nią małżeństwa jej syna. Zygmunt August chcąc uniknąć pośrednictwa swej matki, która 

z pewności przedstawiłaby jego związek w złym świetle – prosił protektora o niezwłoczne 

działanie. Farnese miał przedstawić papieżowi jego punkt widzenia na sprawę małżeństwa z 

Barbarą Radziwiłłówną. W pierwszej kolejności załatwił dla polskiego władcy przywilej dla 

nieukoronowanej Barbary Radziwiłłówny, aby mogła w czasie liturgii całować patenę i 

ewangeliarz, tak jak to czynią pełnoprawni władcy. Następnie, według zaleceń władcy Farnese  

uzyskał nakaz Stolicy Apostolskiej dla całego polskiego kleru, aby poparł małżeństwo władcy 

z Barbarą Radziwiłłówną. Miał być to przyczynek do pełnego uznania małżeństwa, lecz 

przeszkodziła temu śmierć Pawła III. W sprawie koronacji Barbary Radziwiłłówny poproszony 
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został o wystosowanie nakaz koronacji dla arcybiskupa gnieźnieńskiego Dzierzgowskiego, lub 

dał pełnomocnictwo innemu biskupowi do uczynienia tego. Juliusz III zgodził się na 

propozycję króla, czego efektem były dwa breve papieskie. 

Działalność konsystorialna kardynałów protektorów Polski 1503-1589  

Od początku XV wieku  kardynałowie relatorzy mieli w tym czasie rzeczywisty współudział w 

podejmowaniu decyzji o prowizjach na beneficja. Warto podkreślić, że zakres ich obowiązków 

obejmował również przeprowadzenie tzw. procesu informacyjnego. Procedura ta już w połowie 

XV wieku była powszechną praktyką. Z czasem jednak zmieniały się kompetencje relatorów 

konsystorialnych. 

Oprócz dwóch polskich występów kardynał Bandy de Castiglione z 1429 roku, personalia 

kardynałów relatorów pojawią się dopiero w aktach konsystorialnych z latach 1490-1503. W 

tym czasie prezentę na polskie beneficja prezentowało, aż sześciu kardynałów: Francesco 

Todeschini-Piccolomini, Juan López, Bernardino Lopez de Carvajal, Bartolomé Marti, 

Giovanni Antonio Sangiorgio oraz Giovanni Battista Orsini. Po nominacji Pietro Isvaliesa na 

protektora Polski został on jedynym i wyłącznym relatorem konsystorialnym. Od tego 

momentu wszystkie sprawy związane z Polską spoczęły w rękach jednego kardynała 

protektora. Pierwsza i jedyna odnotowaną polską aktywność Pietro Isvalies pochodzi z kwietnia 

1505 roku. 

W czasie soboru laterańskiego V opracowano nowe rozporządzenia w sprawie działalności 

relatorów konsystorialnych. Zakładały one zwiększenie czasu danego kardynałom na 

zapoznanie się z kandydaturą oraz przemyślenie swego głosu. W związku z tym kardynał 

relator miał poinformować przewodniczących kardynałów (każdego z trzech stopni) o 

zamierzonej prowizji na konsystorzu wcześniej niż planowano ją referować. W ten sposób 

kardynałowie obecni na konsystorzu nie mieli szans na odpowiednie zapoznanie się osobą 

kandydata. Niestety braki w aktach konsystorialnych z lat 1503-1517 nie pozwoliłu nam w 

pełni przedstawić działalności konsystorialnej Achille de Grassisa, wydaje się jednak, że był 

on głównym relatorem polskich spraw. W czasie około dwuletniej absencji w Rzymie, z 

pewnością zastępował go wiceprotektor Accolti. Od przełomu 1514 i 1515 roku wspomagał ich 

prawdopodobnie kardynał Lorenzo Pucci, który po nawiązaniu współpracy z królem 

Zygmuntem pomagał Piotrowi Tomickiemu przy prowizji na beneficja. 

Warto podkreślić, udział Achillesa de Grassisa w sporze o biskupstwo płockie obsadzone przez 

Albrechta Hohenzollerna po śmierci w Rzymie Erazma Ciołka. Protektor razem z węgierskim 

posłem Stefanem Brodaryczem zabiegali u Hadriana VI, aby anulował nominację. Protektor de 
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Grassi czynnie uczestniczył również w sporze o obsadę biskupstwa warmińskiego, które 

zakończyło się prowizją Fabiana Luzjańskiego oraz ustaleniem zasad przyszłych nominacji w 

tej diecezji. Bezprecedensową sytuacją był nominacja Achillesa de Grassisa na biskupstwo 

pomezańskie. Po śmierci Hioba von Dobenecka, król polski wbrew postulatom wielkiego 

mistrza Albrechta i kapituły, która miała innego kandydata postulował, aby stolicę przyznać 

protektorowi. Na konsystorzu 9 sierpnia 1521 roku papież Leon X referował nominację 

kardynała de Grassisa na biskupstwo pomezańskie. Po śmierci Medyceusza, sprzyjający 

krzyżakom papież Hadrian VI odwołał protektoa, a kapituła pomezańska obrała zarządcą 

Erharda von Queissa.   

W latach 1523-1531 głównym relatorem konsystorialnym był Lorenzo Pucci. Jeszcze przed 

Sacco di Roma czterokrotnie występował na konsystorzach w imieniu polskiego władcy. 

Złupienie miasta, oblężenie i późniejsza ucieczka papieża i kardynałów zakłóciła normalny tok 

pracy kurii. Przez niemal półtorej roku nie odbywały się konsystorze i nie referowano prowizji 

na beneficja. W tym trudnym dla Stolicy Apostolskiej okresie, które wiązały się z problemami 

z przepływem informacji, kwestie beneficjalne stanowiły dużą część spraw polecanych 

protektorowi Polski. 

Dla biskupa Tomickiego, od czasu nominacji jego siostrzeńca Andrzeja Krzyckiego na 

biskupstwo płockie, priorytetem była kwestii uzyskania dla niego bulli konfirmacyjnej. 

Podkanclerz wobec braku kontaktu ze Stolicą Apostolską starał się na wszelkie sposoby 

wprowadzić swego siostrzeńca na biskupstwo Płockie. Gdy do Polski dotarł wiadomość, że 

obaj kandydaci na konsystorzu 29 kwietnia 1527 roku (tydzień przed atakiem wojsk cesarskich 

na Rzym) zostali promowani przez papieża na swych diecezjach, poprosił, Pucciego, aby 

wyjątkowo zgodził się na instalację nominatów bez bulli konfirmacyjnych z Rzymu. Podstawą 

objęcia biskupstw miała być pisemne oświadczenie Tomickiego (testimoniales).  

Po powrocie papieża i Świętego Kolegium do Rzymu konsystorze zaczęły się regularnie 

odbywać. W ostatnim okresie działalności, w latach 1528-1531 kardynał Lorenzo Pucci 

czterokrotnie występował jako relator konsystorialny, w jednym przypadku zastąpił go sam 

papież.  

Warto podkreślić prowizję Jana Dantyszka na biskupstwo chełmińskie, przy którym zachował 

się dokładny opis wydatków jakie poniósł Dantyszek w czasie całego procesu 

konsystorialnego. Łącznie nominat królewski zapłacił, aż 1159 dukatów, z czego aż 70 dukatów 

otrzymał kardynał protektor Lorenzo Pucci oraz Stanisław Rzeczyca. Natomiast 559 dukatów 
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zostało rozdzielone miedzy oficjalistów kurii rzymskiej, jurystów i pisarzy. Kosztorys 

wymienia również opłaty za przeprowadzenie wywiadu dotyczącego zdolności Dantyszka do 

objęcia urzędu biskupa (examine testium super habilitate), co stanowi chyba  

najwcześniejszych świadectwo przeprowadzenia procesu informacyjnego przed nadaniem 

polskiego beneficjum. 

Kolejny z protektorów z rodu Puccich w okresie pierwszych czterech lat swej działalność 1531-

1535, sześć razy referował prowizję polskich biskupów. Znacznie bardziej pracowity był dla 

niego okres od 1535 do 1544 roku. W czasie tych dziewięciu lat przedstawił on, aż trzydziestu 

duchownych na beneficja w polskim Kościele. Wśród aktywności konsystorialnych, w które 

zaangażowano protektora Antonio Pucciego była  kumulacja dwóch najwyższych godności w 

polskim Kościele dla ulubieńca królowej Bony Piotra Gamrata. Z relacji Jana Ocieskiego 

wiemy, że w tej sprawie przeprowadzono proces informacyjny, który przeprowadził jeden z 

sekretarzy protektora. Ostatecznie mimo sprzeciwu w kurii udało się uzyskać zgodę na 

trzyletnią kumulację beneficjów, którą później przedłużono do końca życia. W czasie długiej 

działalności Antonio Pucciego jako relatora konsystorialnego tylko raz wyręczał go w tym 

obowiązku inni kardynał. Jesienią 1541 roku kardynał Pietro Bembo referował dwie prowizję 

na polskie beneficja. Być może wiązało się to z niedyspozycją kardynała Pucciego, choć 

niewykluczone, że Samuel Maciejowski starał się uniknąć pośrednictwa protektora, do którego 

miał żal za przeforsowanie kumulacji dla Gamrata. 

Czas od śmierci Antonio Pucciego do nominacji Alessandro Farnesego na protektora był w 

sprawach konsystorialnych okresem przejściowym. W zastępstwie rolę relatorów polskich 

beneficjów odgrywało dwóch kardynałów: Marcello Cresenzi oraz Girolamo Recanati 

Capodiferro. Pierwszy występ protektora Farnesego w sprawie polskiego beneficjum miał 

miejsce na początku 1546 roku. Od tego czasu przez pięć pierwszych lat protektoratu, to on był 

głównym polskim relatorem konsystorialnym. Na szesnaście wniosków o prowizje, aż dziesięć 

przedstawiał Farnese. Sporadycznie zastępowali go kardynałowie Marcello Crescenzi oraz 

wiceprotektor Francesco Sfondrati. Sytuacja ta zmieniła się na początku pontyfikatu Juliusza 

III, gdy z powodu konfliktu papieża z rodziną Farnese protektor musiał opuścić Rzym. 

Wówczas wiceprotektor Maffei przejął obowiązki relatora. 

Ważną cezurą w działalności konsystorialnej były lata 50 i 60 XVI wieku, gdy przeprowadzono 

reformę kurii, w której postulowano udoskonalenie procesu prowizji na beneficja. 

Wnioskowano, aby kardynałowie i papież stosowali się do rozporządzeń Soboru Laterańskiego 

V. Relatorzy mieli poinformować o zamiarze przedstawienia prowizji tzw. „capita ordinum” 
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przed konsystorzem oraz  zakazano podejmowania decyzji o prowizji na tym samym spotkaniu 

papieża z kardynałami, na którym sprawa została ogłoszona. Rozporządzenia te miały na celu 

zwiększenie czasu namysłu dla głosujących purpuratów, a w rezultacie polepszenie jakości 

duchownych zatwierdzanych na beneficjach. Ostatecznie zezwolono na udzielenie prowizji na 

jednym konsystorzu, pod warunkiem, że relator wcześniej roześle streszczenie zebranych 

informacji na temat kandydata i beneficjum wszystkim członkom Świętego Kolegium. 

Wprowadzenie streszczenia miało za zadanie przyśpieszenie pracy Kolegium Kardynałów. 

Problem prowizji na beneficja został podjęty na forum soboru trydenckiego w 1563 roku. W 

czasie obrad zatwierdzono dekret dotyczący relatorów, który zabraniał podejmowania decyzji 

na jednym konsystorzu. Kardynał relator miał przedstawić „capita ordinum” nie tylko 

streszczenie, a cały materiał dotyczący kandydata. Rozporządzenie to dało początek praktyce 

rozsyłania podstawowych informacji o kandydacie i jego beneficjum w formie pisemnej (tzw. 

propositiones). 

Daj się również zauważyć, że Stolica Apostolska znacznie zwiększyła wymagania względem 

nominatów na wyższe beneficja, a także starała się dokładniej przebadać ich kompetencje. 

Odzwierciedlają to zapiski z archiwów konsystorialnych, które stają się coraz bardzie 

rozbudowane. Zachowane dokumenty wskazują, że propozycje (propositiones) miały jednolitą 

strukturę formularza, w którym zawarte były wszystkie najważniejsze informacje dotyczące 

zarówno kandydata, jak i beneficjum. 

W latach 1553-1563 wobec długotrwałej absencji w Rzymie Farnesego, która trwała niemal 

dwa pontyfikaty: Juliusza III i Pawła IV, główną rolę w sprawa beneficjalnych odgrywała  

wiceprotekor Puteo. Po powrocie protektora do Wiecznego Miasta, to on objął pełnie 

obowiązków relatora. W latach 1563-1572 na trzynaście występów w sprawie polskich prowizji 

odnotowanych w aktach konsystorialnych, aż w dziewięciu przypadkach referował protektor 

Farnese. Zastępował go sporadycznie wiceprotektor Savelli. Od 1569 roku, gdy do Rzymu jako 

poseł rezydencjonalny przybył kardynał Stanisław Hozjusz Polska zyskała kolejnego kardynała 

w Kurii, który mógłby występować w polskich sprawach na tajnych konsystorzach. 

W okresie piętnastu lat od śmierci Zygmunta Augusta, aż do końca wiceprotektoratu Giacomo 

Savelliego w 1587 roku, na tajnych konsystorzach przedstawionych zostało trzydzieści spraw 

prowizyjnych. Najczęściej, piętnaście razy funkcję relatora obejmował kardynał protektor 

Farnese, którego sporadycznie zastępowali wiceprotektor Savelli oraz kardynała Stanisław 

Hozjusz. Okres bezkrólewia i czas wolnej elekcji był w kwestiach konsystorialnych czasem 

wyjątkowym, gdyż zaakceptowanie prowizji przedstawionej na konsystorzu na życzenie 
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któregoś z władców równało się z uznaniem jego władzy w kraju. W pierwszym okresie po 

śmierci Zygmunta Augusta na konsystorzach odnotowano jedynie dwie polskie aktywności, 

które dotyczyły prowizji biskupów pomocniczych. Pierwszą z nich referował protektor 

Farnese, a przy drugiej zastąpił go po raz pierwszy występujący jak relator konsystorialny 

Stanisław Hozjusz.   

Warto zauważyć, że trzy prowizje referowane przez protektora Farnese zostały przedstawione 

przez Henryka Walezego. Pierwsza z nich miała miejsce w miesiącu, gdy król zdecydował się 

na powrót do swej ojczyzny w czerwcu 1574 roku, a ostatnia półtorej roku po opuszczeniu 

Polski już jako pełnoprawny władca Francja. Podobnie jak w przypadku Henryka Walezego, 

Grzegorz XIII i Święte Kolegium mimo podwójnej elekcji w Polsce pośrednio zaakceptowały 

wybór Stefana Batorego na króla Polski, przez realizację przesłanych przez niego prowizji na 

polskie beneficja. Tym razem nie obyło się bez sprzeciwu w Kolegium Kardynałów. Zgodnie 

z wolą króla Stefana Batorego protektor Farnese na konsystorzu 10 grudnia 1576 roku 

przedstawił papieżowi i Świętemu Kolegium Jana Sieneńskiego jako kandydata do objęcia 

metropolii lwowskiej, która zawakowała po śmierci Stanisława Słomowskiego. Na głosowaniu 

swój sprzeciw wyraził francuski kardynał Nicolas de Pelleve, który zaprotestował wobec prawa 

Stefana Batorego do nominacji beneficjów nad Wisłą, gdyż w jego mniemaniu jedynym, 

legalnym królem Polski był Henryk Walezy. Papież mimo sprzeciwu udzielił dyspensy oraz 

nadał arcybiskupstwo Sienieńskiego.  

Ostatnie dwa lata urzędowania kardynała Farnese oraz początki wiceprotektoratu Enrico 

Caetaniego przypadły na okres bezkrólewia i wojnę między Zygmuntem III Wazą, a 

arcyksięciem Maksymilianem II. W tym czasie, choć Sykstus V oświadczył, że przyjmuje hołd 

posłuszeństwa i uznaję Zygmunta III Wazę za nowego króla Polski, to zastrzegł iż deklaracja 

ta nie miała takiej mocy jak obediencja złożona na publicznym konsystorzu. Papież wstrzymał 

prowizje na beneficja w Polsce, aż do złożenia hołdu. Sykstus V radził Stanisławowi Reszce, 

aby nakłonił króla do jak najszybszej obediencji, gdyż według zdania kardynałów zgodnie ze 

zwyczajem nie powinno się udzielać konfirmacji biskupom mianowanym przez monarchów, 

którzy wcześniej jej nie złożyli.  

 Działalność protektorów w sprawach religijnych (walka z herezją, moralność zakonników 

oraz kanonizacja polskich świętych) 

Od początku polskiego protektoratu kardynałowie angażowani byli w kwestię religijne 

Królestwa Polskiego. Dotyczyły one oprócz zwalczania herezji nad Wisłą, również starania o 
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wyniesienie na ołtarze polskich świętych, a także działania podejmowane przez władców na 

rzecz poprawy dyscypliny moralnej duchowieństwa. 

Instrukcja wystawiona kardynałowi Isvaliesowi w 1501 roku oprócz kwestii organizacji 

krucjaty antytureckiej, obejmowała również sprawy religijne. Papieski legat przy okazji wizyty 

w Czechach miał zwalczać rozprzestrzeniającą się herezję Husa. Siedem lat później Isvalies 

wyznaczony został do nowej misji na Węgry na dwór Władysława II Jagiellończyka, gdzie miał 

wesprzeć władcę w akcji przeciwstawiania się heretyckim sektom, które rozmnażały się w 

Czechach i Polsce. W szczególności wobec grupy Adamitów, zwanych również fossarianami 

(fosariuszami), którzy rozprzestrzenili się znacznie na Węgrzech i w Polsce. Wydaje się, że 

udało się to osiągnąć bez wyjazdu Isvaliesa z Rzymu, gdyż nic nie wiadomo na temat jego 

podróży do państw jagiellońskich. 

Dużą część kwestii religijnych za protektoratu Achillesa de Grassisa i wiceprotektora Accoltica 

obejmowały sprawy wyniesienia na ołtarze polskich świętych. Pomimo wcześniejszych starań 

w 1514 roku podjęto ponownie próbę wszczęcia procesu kanonizacyjnego królewicza 

Kazimierza Jagiellończyka. Prymas Łaski z wiceprotektorem Pietro Accoltim na prywatnej 

audiencji u Leona X otrzymali zgodę na rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego. Ostatecznie po 

trzech listach postulacyjnych w tej sprawie, na konsystorzu 4 listopada 1517 roku papież polecił 

powołać komisję w celu zbadania życia i obyczajów Kazimierza. Był to niewątpliwy sukces 

protektorów de Grassisa i Accoltiego. Proces kanonizacyjny w Polsce prowadzony został 

pośpiesznie i niestarannie, a dokumentacja wysłana do Rzymu jeszcze w 1518 roku 

prawdopodobnie nie spełniła oczekiwań. Papież zdecydował się więc wysłać do Polski swego 

posła Zachariasza Ferreri, który osobiście miał zebrać informację o życiu i cnotach Kazimierza 

oraz napisać jego żywot. Na tym zakończyły się polskie starania o wyniesienie na ołtarze 

młodego Jagiellona. 

Równocześnie ze staraniami o zaliczenie w poczet świętych królewicza Kazimierza polscy 

dominikanie zabiegali w Rzymie o kanonizację Jacka Odrowąża. Promotorem tej akcji był 

generał zakonu dominikanów kardynał Tommaso de Vio, który poparł dążenia polskich 

konfratrów. Protektor Achille de Grassis osobiście przedłożył Leonowi X królewski list 

postulacyjny, a także przedstawił papieżowi sylwetkę Jacka Odrowąża. Purpurat opisał 

papieżowi kult jakim otaczany był grób dominikanina w Krakowie, a także prosił o jak 

najszybsze wszczęcie procesu beatyfikacyjnego. Prośba królewska została pozytywnie 

rozpatrzona przez Leona X. Podobnie jak w przypadku królewicza Kazimierza w 1518 roku 
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zlecono przeprowadzenie badania dotyczącego życia, świętości i cudów św. Jacka za życia i po 

śmierci.  

Niespodziewanie jednak obu komisarzy wskazanych przez Zygmunta odmówiło podjęcia się 

tego zadnia. Mimo to proces zbierania informacji o świętym rozpoczął się. Przerwała go 

wiadomość o śmierci 1 grudnia 1521 roku papieża Leona X, gdyż komisarze myśleli, że stracili 

swe pełnomocnictwa. Protektor de Grassis uspokoił ich pisząc, że zmiana ojca świętego nie 

wpływała na ważność ich nominacji komisarskich. Kardynał przesłał też Zygmuntowi 

zestawienie przepisów w tej sprawie od czasów Aleksandra VI, aż do Hadriana VI. Była to 

ostatnia interwencja kardynała protektora w sprawie procesu kanonizacyjnego św. Jacka. Po 

zakończeniu spisywania świadectw trybunał zamknął dokumentacje i wysłał ją do Rzymu.  

W 1526 roku Klemens VII ogłosił, że proces kanonizacyjny Jacka Odrowąża prowadzony w 

Polsce został zakończony. Wyznaczył więc do zbadania dokumentacji procesu informacyjnego 

komisję złożoną z trzech kardynałów każdego stopnia: Giovanniego Piccolomini. Lorenzo 

Campeggio oraz Alessandro Cesarini.  Dziwić może bark Lorenzo Pucciego w tej ważnej dla 

Polski kwestii, lecz w przeciwieństwie do spraw politycznych, w komisjach zajmujących się 

kanonizacją urząd protektora nie odgrywał większej roli. Mimo to, Florencki purpurat 

zaangażowany był w proces kanonizacyjny św. Jacka, przez załatwianie suplik króla Zygmunta. 

Dzięki jego pracy Klemens VII zezwolił na publiczne wystawienie wizerunków św. Jacka oraz 

celebracje uroczystości jego imienia, co równało się z beatyfikacją.  

Nowe listy postulacyjne w sprawie kanonizacji św. Jacka króla Zygmunt wystawiła w 1530 

roku. Wówczas jednak, ja pisał Pucci, papież nie mógł zająć się tą sprawą z powodu natłoku 

obowiązków. W rzeczywistości jednak w czasie Sacco di Roma zaginęły akta krakowskiego 

procesu informacyjnego, papież i protektor wiedzieli o tym, lecz mimo to ukrywali ten fakt. 

Spowodowało to długi przestój w zabiegach o kanonizację polskiego dominikanina, który 

został wyniesiony na ołtarze dopiero w 1594 roku.  

*** 

Król Zygmunt Stary był w pełni świadom głębokiego kryzysu w jakim znajdował się Kościół 

Katolicki po wystąpieniu Lutra. Z troski władcy o poprawę dyscypliny moralnej wśród kleru 

wynikał szereg próśb kierowanych do papieża i protektorów dotyczących zakonów w Polsce. 

Król Zygmunt na prośbę częstochowskich braci paulinów napisał do protektora de Grassisa 

protest przeciw ingerencji węgierskiej w życie polskiej prowincji zakonnej. Władca chciał 



450 
 

uniezależnić polskich paulinów od generała zakonu i oddać ich bezpośredniej jurysdykcji 

Stolicy Apostolskiej oraz biskupa krakowskiego. Zabiegi protektora Lorenzo Pucciego 

przyniosły sukces, gdy w 1526 roku przeor Martinuzzi został usunięty ze stanowiska i zastąpił 

go Polak, ojciec Stanisław. Podobny charakter miała sprawa klasztoru benedyktynów w 

Lubiniu z 1530 roku. Władca prosił protektora Pucciego, aby wyciągnąć go spod opieki Stolicy 

Apostolskiej i przekazać go jurysdykcji miejscowych biskupów. Powodem tego miało być 

niegodziwe zachowanie i bezwstydne życie tamtejszych zakonników. Król Zygmunt w liście 

Zygmunta do protektora Lorenzo Pucciego, w którym władca porusza sprawę dwóch zbiegłych 

z klasztoru krakowskiego sióstr klarysek. Również za protektoratu Antonio Pucciego król 

Zygmunt kontynuował swe starania o poprawę dyscypliny zakonów w Polsce. Władca w 1535 

roku skarżył się biskupowi Rzymu na bezkarność franciszkanów w Polsce, którzy zasłaniali się 

egzempcją papieską. Monarcha prosił Pawła III, aby upoważnił jakieś osoby do ich sądzenia 

nad Wisłą. 

*** 

Zwiększająca się ilość informacji docierających do Rzymu na temat rozprzestrzeniającej się w 

Polsce reformacji, a także rozłamu i moralnych rozterek polskiego episkopatu, spowodowały, 

że Stolica Apostolska zaczęła aktywnie działać na rzecz poprawy życia religijnego nad Wisłą. 

Polacy niejednokrotnie zwracali się z tym problemem do protektorów. Z początku Stolica 

Apostolską uważała, że sobór powszechny będzie remedium na uzdrowienie sytuacji religijnej. 

W tym celu nuncjusz Martinengo w 1548 roku udał się do Krakowa. Kardynał Farnese napisał 

dla niego instrukcję, a także odbierał raporty. Nie wysłano jednak przedstawicieli władcy do 

Trydentu. Wobec zawieszenia soboru oraz ciągłemu odmawianiu wysłania nuncjusza nad 

Wisłą, coraz głośniej mówiło się powołaniu soboru narodowego, który miałby rozwiązać 

problemy polskiego Kościoła. Szlachta formułowała również śmiałe postulaty, takie jak: 

zniesienie celibatu, komunię pod dwoma postaciami, wprowadzenie języka narodowego do 

liturgii. Oficjalnie żądania przedstawione zostały w czasie poselstwa obediencyjnego w 1556 

roku. 

Od czasu misji Martinenga polscy władcy domagali się przesłania nad Wisłę nuncjusza 

apostolskiego. Wiceperotektor Maffei z całego serca popierał tę inicjatywę. W 1551 roku 

wybrano już nawet osobę nuncjusza, lecz Juliusz III zmienił zdanie. Warto podkreślić starania 

Maffeiego, który wyszedł z pomysłem zbierania informacji na temat problemów dotykających 

polski Kościół. Wiceprotektor był jednym z pierwszych kardynałów na tym urzędzie, który w 

pełni poświęcił się sprawą obrony katolicyzmu w Polsce.  
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Jego następca Giacomo Puteo był również w pełni zaangażowany w zabiegi o wysłanie do 

polski nuncjusza apostolskiego. Podobnie protektor Farnese z całego serca wspierał sprawę 

poprawy sytuacji religijnej w Polsce. Jako protektor kraju odbierał szerzenie się herezji nad 

Wisłą jako osobistą porażkę. Dzięki ich zaangażowaniu Juliusz III wybrał Alojzego Lippomano 

jako nuncjusza do Polski, lecz dopiero jego następca Paweł IV doprowadził do jego wysłania. 

Prawdopodobnie obaj protektorzy byli autorami instrukcji dla nuncjusza, a także odbierali jego 

relacje. Ani nuncjatura Lippomano, ani rządy surowego papieża Pawła IV nie uzdrowiły 

sytuacji religijnej w Polsce, a wręcz przyczyniły się do zaognienia konfliktu. Dopiero 

pontyfikat papieża Piusa IV był nadzieją na rozwiązanie sytuacji. Biskup Rzymu wyszedł z 

nietypową inicjatywą zapytania wszystkich kurialistów, jak uzdrowić sytuację religijną w 

Polsce. Wśród nich na szczególne miejsce miał memoriał autorstwa kardynała Farnese: 

Raccordi per Polonia. Ostatecznie nuncjuszem został pod wpływem protektora biskup 

Camerino Berardo Bongiovanni, który w czasie misji nad Wisłą utrzymywał stały kontakt z 

Farnese. Wiceprotektor Puteo jako reprezentant bardziej konserwatywnego skrzydła 

kontrreformacji nie był zadowolony z wyboru nuncjusza. Po zakończeniu Soboru Trydenckiego 

relacje między Polską i Stolicą Apostolską skupiały się na przyjęciu rozporządzeń koncylium 

w Polsce i ich wprowadzeniu w życie. W czym szczególnie zaangażowy był Giacomo Savelli. 

W ten sposób zażegnane zostało ryzyko odszczepienia Rzeczpospolitej od Kościoła 

Rzymskiego. 

Sprawy sądowe 

Od lat 30 XVI wieku da się zauważyć zwiększoną ilość spraw sądowych dotyczących polskich 

duchownych, a także większe zaangażowanie protektorów w ich rozwiązywanie. W  1532 roku 

król Zygmunt napisał do protektora Antonio Pucciego w kwestii oskarżeń przeciwko 

kanonikowi poznańskiemu Janowi Żdżarowskiemu, który został pozwany do Rzymu z powodu 

podejrzenia o jego udział w zabójstwie. Władca prosił, aby protektor uzyskał zwolnienie od 

obowiązku wyjazdu do Rzymu i skierowanie sprawy do sądu krajowego. Choć kanonik 

udowodnił swą niewinność przed biskupem, dwa lata później ponownie wszczęta została jego 

sprawa. Piotr Tomicki listem z 5 września 1534 roku zwrócił się do Antonio Pucciego, 

polecając mu Żdżarowskiego, którego prokurator skarbu papieskiego ponownie starał się 

wezwać przed sąd rzymski. Podobny charakter miała sprawa opata tynieckiego, który w 1534 

roku został niesłusznie pozwany przed sąd w kurii przez jednego z mnichów. Piotr Tomicki 

zwrócił się do protektora z prośbą, aby zaopiekował się są sprawą i uwolnił opata od nagabywań 

ze strony wspomnianego mnicha. 
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Do najgłośniejszych i najdłużej ciągnących się procesów sądowych należała sprawa znanego 

kortezana rzymskiego Aleksandra Sculteti. Został on uznany przez króla Zygmunta za heretyka 

i skazany na wygnanie. Oskarżony w celu oczyszczenia się z zarzutów udał się do Rzymu, 

gdzie dzięki protekcji kardynała Aleksandra Farnesego został uniewinniony. Mimo to, 

odnalezienie w jego domu we Fromborku heretyckich pism potwierdziło winę Scultetiego, 

który w 1541 roku umieszczony został w Zamku Anioła. Po śmierci Zygmunta Starego 

poplecznicy i przyjaciele Aleksandra Scultetiego ponowili swe starania, aby odwołać wygnanie 

z Polski dla duchownego z Warmii. Kardynał Farnese za pośrednictwem nuncjusza Martinenga 

starał się go oczyścić z zarzutów i przywrócić do łask królewskich. Wstawiennictwo protektora 

był na tyle skuteczne, że w 1548 roku Zygmunt August wystawił list żelazny dla byłego 

kanonika. Monarcha uczynił to, jak wyraźnie podkreślił, na prośbę kardynała Alessandro 

Farnese. Polski duchowny, mimo pozwolenia powrotu do kraju, pozostał w Rzymie. Skąd 

naciskał na kapitułę warmińską o wypłacenie dochodów z jego beneficjów, lecz król nie zgodził 

się na przywrócenie mu kanonikatu. 

Od czasu wprowadzenia przywileju ordynariuszy za Leona X, potwierdzenia go przez 

Klemensa VII oraz ponownej interpretacji za Pawła III, gwałtownie wzrosła ilość próśb o 

interwencję w sprawie ustąpienia przez Stolicę Apostolską praw alternatywy na korzyść 

ordynariuszy bądź króla. Nie mogli pogodzić się z tym polscy kortezani przebywający nad 

Tybrem oraz inni łowcy beneficjów, którzy podważali prawomocność decyzji podejmowanych 

przez biskupów i władcę. Oskarżano więc nominatów najczęściej o herezję, lub inne 

przestępstwa przeciwko wierze i obyczajom. 

W związku z tym kardynał Farnese na prośbę Zygmunta Augusta w 1548 roku, otrzymał od 

Pawła III specjalne pełnomocnictwo w sprawach beneficjalnych i sądowych. Według niego 

datariusze i audytorzy kamery apostolskiej mieli przed podjęciem decyzji w spornych sprawach 

dotyczących beneficjów, lub konfliktach o prawo do nominacji pomiędzy ordynariuszami, a 

władcą – skonsultować sprawę z protektorem. W zakres ich kompetencji wchodziły również 

kwestie dotyczące monitoriów sądowych dotyczących poddanych król polskiego. 

Protektor zyskiwał tym samym olbrzymi wpływ na przebieg polskich spraw w Kurii. Bez jego 

zgody i wiedzy nie można było w kurii nadać żadnej godności czy prebendy, które 

wykraczałyby poza potwierdzone przywileje polskich ordynariuszy. Po za tym Farnese mógł 

umorzyć każde postępowanie zanim to zdążyło by wejść na wokandę Roty, inkwizycji, lub 

innego trybunału. Również Juliusz III zdecydował się scedować część swych kompetencji na 

protektorów Polski. Alessandro Farnese, a w razie jego nieobecności także Maffei oraz 
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Marcello Cresenzi otrzymał moc ingerencji w polskie spory będące na wokandzie trybunału 

Roty. Zwiększyło to wydatnie znaczenie wymienionych kardynałów wśród polskiego 

episkopatu oraz niższego kleru, którzy nieustannie toczyli spory dotyczące beneficjów, prośby 

o nadanie „miesięcy”, czy oskarżeń o herezję. Również w sprawie Putea król Zygmunt August 

zwrócił się w 1557 roku do Pawła IV z prośbą o nadanie pełnomocnictw sądowych jakie 

otrzymali wcześniejsi wiceprotektorzy. 

Działalność reprezentacyjna protektorów (opieka nad polskimi posłami oraz rzymską 

polonią) 

Kardynałowie protektorzy Polski w XVI wieku byli kluczowymi postaciami dla poselstw 

obediencyjnych. Opieka nad wysłannikami władców, ich odpowiedną prezentacją i 

uhonorowaniem na dworze papieskim należała do jednego podstawowych obowiązków 

protektorów. Służyli on radą i pomocą władcom z nad Wisły od momentu pojawienia się samej 

idei misji. Radzili w sprawie sposobu złożenia hołdu, a także wyborze samego posła. Przed 

wyjazdem wysłannicy króla zwracali się do nich w sprawie wynajmu tymczasowej rezydencji 

w Rzymie, które ci często udostępniali na swój koszt. W tym miejscu warto docenić gościnność 

Alessandro Farnese, który w czasie sprawowania tego urzędu trzykrotnie podejmował 

królewskich legatów w różnych rezydencjach. Zbliżający się do Wiecznego Miasta poseł 

otrzymywał od protektora karoce i za jego pośrednictwem udawał się do papieża na pierwszą 

wizytę.  

Podczas oficjalnych uroczystości składania hołdu posłuszeństwa protektorzy czuwali, aby 

odpowiednio uhonorowano polskiego posła oraz byli ich przewodnikami w meandrach 

papieskiego ceremoniału. W dniu uroczystego wjazdu do miasta oraz przy odprowadzeniu 

posła do pałacu papieskiego na konsystorz dworzanie protektorów tworzyli główny trzon 

orszaku poselskiego. Tuż przed spotkaniem z biskupem Rzymu i Świętym Kolegium poseł 

przygotowywał się do występu w apartamentach użyczonych przez obrońców polskich spraw. 

Wreszcie, w momencie składania hołdu papieżowi, który był kulminacją uroczystości, 

protektor wraz zaufanymi kardynałami otaczał tron papieski wyrażając tym gestem swe 

poparcie dla polskiego króla i całego królestwa. 

Po zakończeniu oficjalnej części misji protektorzy byli pośrednikami i wsparciem królewskich 

wysłanników w czasie ich działalności dyplomatyczniej. Pośredniczyli w spotkaniach posłów 

z papieżem, a także, jak zwykle bywało, samodzielnie załatwiali drobniejsze kwestie związane 

z beneficjami i sprawami kościelnymi. Oprócz organizacji misji i ceremoniału kardynałowie 

służyli również w mniej formalnych sprawach, dzięki którym posłowie mogli poczuć ich 
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opiekuńczą rękę. Gdy kardynał Farnese podarował Uchańskiemu 30 beczek wina na przyjęcie 

oraz nie pozwolił na rozrzutność przy wypłacie opłat dla ceremoniarza. Podobnie Antonio 

Pucci zasponsorował Sobockiemu złoty łańcuch wymagany do ceremonii pasowania na 

rycerza. Warto podkreślić również gościnność i pomoc okazywaną Hozjuszowi w czasie 

dziesięcioletniego pobytu nad Tybrem przez protektora Farnese oraz wiceprotektora 

Savelliego. 

W zakres obowiązków protektorów wchodziła również opieka nad Polakami żyjącymi w 

Rzymie. Warto pamiętać, że rzymskie siedziby kardynałów protektorów i wiceprotektorów 

były nieformalnymi ambasadami, ośrodkami polskości w stolicy katolicyzmu. Przybysze z nad 

Wisły mogli odnaleźć tam swych rodaków, gdyż każdy z protektorów posiadał na swym dworze 

co najmniej kilku Polaków. Jak pisał Piotr Gamrat do Farnesego, dwór kardynała protektora 

Polski zawsze był pełen przybyszów z nad Wisły. Wśród znanych domowników Lorenzo i 

Antonio Puccich byli Stanisław Podlodowski i Jan Wiciński. Ten ostatni na prośbę Gamrata 

zaliczony został również do grona familiantów Alessandro Farnese, podobnie jak  

Warmuntowski i Alessandro Sculteti. Natomiast w domu wiceprotektora Puteo schronienie 

znalazł Jerzy z Tyczyna i Adam Konarski.  

Warto podkreślić również opiekę protektorów nad rzymską polonią. Przybysze z nad Wisły 

gromadzili się w kościele San Trifone, tam też zrzeszyli się tworzą własną konfraternię – 

bractwo św. Tryfona. Polacy nad Tybrem posiadali również swoje schronisko zwane Ospedale 

delli Polacchi przy świątyni S. Lucia. W 1555 roku Zygmunt August prosił protektora Farnese 

o pomoc dla polskiego hospicjum w Rzymie. Prawdopodobnie po jakimś czasie Polacy utracili 

schronisko, gdyż w instrukcji dla Andrzeja Batorego z 1583 roku, Reszka zalecał, aby bratanek 

króla zabiegał o odzyskanie dla Polaków hospicjum. Niedługo później tym Stanisław Hozjusz 

rozpoczął zabiegi o  utworzenie polskiego hospicjum nad Tybrem. Najprawdopodobniej wybór 

świątyni San Salvatore na siedzibę polskiego kościoła i hospicjum został podjęty dzięki 

sugestiom wiceprotektora Savelliego. Natomiast protektora Farnese uważać należy za 

artystycznego opiekuna budowy świątyni św. Stanisława, gdyż z pewnością dzięki jego 

rekomendacji projekt kościoła wykonał jego rodzinny architekt – Giacomo della Porta.   

Sprawy kościelno-administracyjne (przywilej ordynariuszy, oddanie dochodu z annat i 

świętopierza) 

Wśród spraw kościelno-administracyjnych kluczową była kwestia dysponowania niższymi 

beneficjami. Bulla „Romanus Pontifex“ wydana przez Leona X 1 lipca 1519 roku zapewniała 

polskiemu episkopatowi prawo tzw. alternativum sex mensium. Pozwalało ono biskupom na 
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swobodne dysponowanie beneficjami kapłańskimi, które zawakowały w miesiącach 

parzystych, a w pozostałym czas pozostawał w gestii biskupa Rzymu. Wyłączone z tego 

przywileju zostały tzw. ekspektatywy papieskie oraz rezerwacja z prawa ogólnego, która 

zapewniała ojcu świętemu nominacje beneficjów po zmarłym w kurii rzymskiej. Po śmierci 

Leona X papież Hadrian VI anulował przywilej polskich ordynariuszy, lecz dzięki działalności 

Lorenzo Pucciego Klemens VII w 1525 roku wydał bullę „Cum singularem fidei eon stan tiam“, 

która była potwierdzeniem i rozszerzeniem wcześniejszego dokumentu. Dzięki niemu polscy 

biskupi odzyskali prawo alternatywy, czyli swobodnej kolacji ordynariuszy w miesiącach 

parzystych. Mimo to, od początku Zygmunt pod wpływem i naciskiem polskiego kleru starał 

się o rozszerzenie tegoż przywileju na cały rok. Chodziło o uwolnienie episkopatu jego 

królestwa od miesięcy papieskich i dania im możliwość wolnej kolacji beneficjów (collatio 

libera). 

Polski władca apelował również o zakaz przejmowania niższych godności kościelnych w inny 

sposób niż przez nominację krajowych ordynariuszy, a mianowicie przez rezerwację, 

powoływanie koadiutorów z prawem następstwa, czy kumulację. Mimo to, wszystkie zabiegi 

u protektora oraz samego papieża nie przynosiły efektu. Z pewnością prośba królewska nie 

spotkała się w Kurii z entuzjazmem, gdyż każde oddanie kompetencji Rzymu równało się z 

utratą części dochodów kurialistów. Procedura zatwierdzenia każdego beneficjum wiązała się 

z wystawieniem bulli konfirmacyjnej oraz uiszczeniem opłaty. W szczególności przeciwni 

temu procederowi byli w polscy kortezani i inni łowcy beneficjów mieszkający w Rzymie, gdyż 

przywilej ten godził w ich możliwości ubiegania się o dobra kościelne bezpośrednio u papieża. 

Sprawa ta za życia Lorenzo Pucciego nie została pomyślnie rozwiązana, lecz kontynuował ją 

jego bratanek Antonio. Do króla docierały informacje o przeszkodach czynionych przez 

kurialistów przy objaśnieniu przywileju ordynariuszy. Irytowało to polskiego władcę, czego 

efektem były napomnienie nowego protektora oraz zaostrzenie retoryki w listach do papieża i 

protektora. Król Zygmunt sugerował Klemensowi VII, że w rzeczywistości nie myślał wcale o 

naprawie nadużyć w Kościele, a nawet podejrzewał, że jego prośby nie docierały do papieża. 

Monarcha wprost zarzucał Pucciemu zaniedbania.  

Niedługo po tym w 1533 roku prośba królewska została spełniona. Do Polski dotarło breve 

papieskie objaśniające przywilej. Mimo to, dokument nie zadowolił Zygmunta i polskiego 

episkopatu, gdyż nie spełniała w pełni ich postulatów. Monarcha wysłał więc do Rzymu Jana 

Wilamowskiego, który przy współpracy z protektorem Puccim, Ghinuccim oraz de Medicim 

miał przynieść ostatecznie zakończenie sprawy przywileju. Efekty jego misji były jednak 
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mizerne. Reakcją na niepomyślne decyzje podjęte w Rzymie były gorzkie wiadomości do 

papieża i kardynała protektora z 1534 roku. Król Zygmunt oraz Tomicki napisali również 

osobne wiadomość do datariusza papieskiego Johanna Ingelvinkela, który zgodnie z wolą 

papieża był odpowiedzialny za sprawy objaśnienia bulli dla ordynariuszy. Pomyślne dla 

polskiego episkopatu rozwiązanie sprawy przywileju ordynariuszy miało miejsce dopiero w 

1535 roku po śmierci Klemensa VII, na początku pontyfikatu Pawła III. 

*** 

Inną kwestię, w którą zaangażowani byli polscy protektorzy, stanowią próby zwolnienia 

królestwa z opłat na rzecz Stolicy Apostolskiej, takich jak annaty i świętopietrza. Mimo prób 

podjętych w 1513 roku przy okazji Soboru Laterańskiego, nie zwolniono królestwa z annat, 

gdyż stanowiły one główny dochód Kolegium Kardynałów. Za Hadrian VI znacznie 

podniesiono taksy opłat za biskupstwa. Zniósł je dopiero Klemens VII dzięki interwencji 

protektora Lorenzo Pucciego. Prośba o zmniejszenie annat pojawiła się w instrukcji dla 

powracającego do Rzymu nuncjusza moskiewskiego Giovannigo Francesco Ciny. 

Prawdopodobnie z powodu Sacco di Roma nie zostały one przedstawione papieżowi.  

Warto podkreślić, że prośby o jednorazowe zwolnienie z opłaty annat kierowane były często 

do protektorów przy okazji prowizji na beneficja. Argumentowano tę prośby zazwyczaj 

skromnym uposażeniem diecezji, bądź jej zagrożeniem ze strony niewiernych, lub heretyków. 

Dzięki działalności protektorów, często supliki te rozstrzygano na korzyść nominatów.  

W latach 30-tych XVI wieku na fali antyklerykalizmu polska szlachta postulowała zakaz 

wywozu pieniędzy z kraju i naciskała na władcę, aby przekonał biskupa Rzymu do oddania 

dochodów z annat i świętopietrza na rzecz obronności kraju. Król Zygmunt skarżył się 

papieżowi, na kolejne podniesienie stawek annat, ze względu ma proceder psucia monety w 

Polsce. Sprawa anulowania annat poruszona została przy okazji poselstwa obediencyjnego 

Tomasza Sobockiego w 1537 roku, który przy wsparciu Antonio Pucciego przedstawił prośbą 

Pawłowi III. Suplikę argumentowano potrzebami finansowymi na obronę kraju przed 

niewiernymi. W negocjacjach z papieżem posłużono się nawet rzymskim pałacem królowej 

Bony. Poselstwo odniosło jedynie cząstkowy sukces w postaci jednorazowej ulgi przy 

wypłaceniu annat w wysokości 10 tysięcy dukatów. Sprawa to wywołała dużą niechęć w kurii 

i ściągnęła niepopularność na protektora Antonio Pucciego. Król Zygmunt nie był jednak 

zadowolony z takiego rozwiązania.  
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Temat przekazania dochodów z annat na nowo podjęty został w czasie misji Andrzeja 

Czarnkowskiego w 1538 roku. Polski władca poruszył tą kwestię również z nuncjuszem 

Hieronimem Rorario, a rok później w tej sprawie do Rzymu posłował Jan Wilamowski. Nie 

przyniosło to jednak żadnych decyzji. Po raz kolejny w 1541 roku Jan Ocieski przedstawił 

Antonio Pucciemu postulat anulowania annat. Ten jednak, wyraźnie zmęczony tą sprawą, 

odmówił współpracy, gdyż obawiał się ostrej reakcji kurialistów. Protektor twierdził, że prośba 

była niemożliwa do spełnienia, a wręcz stanowiła zniewagę dla całej Kurii. Wmawiał również 

posłowi, że inicjatywa anulowania annat nie pochodziła od króla, lecz z jego otoczenia. Dopiero 

zmuszony przez Ocieskiego kardynał przedstawił sprawę na konsystorzu, gdzie spotkała się 

wielkim oburzeniem. Ostatecznie na audiencji w maju 1541 roku Paweł III definitywnie 

odmówił oddania annat na rzecz obrony królestwa wcześniej obalając wszystkie argumenty 

polskiej dyplomacji. Również Zygmunt August próbował wpłynąć na decyzję papieża, lecz w 

czasie poselstwa obediencyjnego Mikołaja Myszkowskiego udało się uzyskać jedynie 2 tysiące 

dukatów. Podobnie bezskuteczne były próby miały miejsce w 1552 roku podczas poselstwa 

Wojciecha Kryskiego do Juliusza III.  

Zdecydowanie bardziej przychylne stanowisko Stolica Apostolska prezentowała w kwestii 

oddania dochodów z tzw. świętopietrza. W zasadzie niemal wszyscy protektorzy Polski byli 

zaangażowani w tą sprawę. Już w 1505 roku Erazm Ciołek przy współpracy z kardynałem 

Pietro Isvaliesem otrzymał od Juliusza II zwolnienie z opłat na 10 lat. Już po upływie ośmiu lat 

Jan Łaski przy udziale Achillesa de Grassisa wnioskował u Leona X o przedłużenie przywileju 

o kolejną dekadę. Nieprzychylny Polsce Hadrian VI anulował tą decyzję, gdyż Erazm Ciołek 

nie zdążył wysłać przed śmiercią Leona X bulli potwierdzający wolę papieża do Polski. 

Dopiero dzięki zabiegom Lorenzo Pucciego za pontyfikatu Klemensa VII udało się odzyskać 

ten przywilej, a w 1531 roku papież Medyceusz przedłużył go kolejne 10 lat. Antonio Pucci 

był zaangażowany w kolejną prolongatę przywileju w 1540 roku. Osiem lat później Marcin 

Kromer przy udziale kardynała Alessandro Farnese skutecznie wnioskował na prośbę 

Zygmunta Augusta o kolejną dekadę. Ostatecznie udało się przedłużyć przywilej do 1563 roku. 

Po śmierci Stanisława Borka nie powołano nowego kolektora świętopietrza, a ich kompetencje 

przejęli nuncjusze wysyłani do Polski.  

Nuncjusz Ruggieri polecił poborcom królewskim zaprzestać pobierania denara św. Piotra. Pius 

V polecił zaprzestać zbiórki, a król Stefan Batory również nie był chętny tej opłacie. Oficjalnie 

świętopietrze nie zostało zniesione, lecz samoistnie wyszło z użycia. 
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45. Palazzo Sforza-Cesarini na panoramie Rzymu Antonio Tempesty z 1645 roku (fot. 

info.roma.it) 

46. Palazzo Pucci na planie E. Duperac’a z 1577 roku (fot. info.roma.it) 

47. Portret Antonio Pucciego autorstwa Piera Francesco Foschiego (fot. Galleria Corsini 

Firenze) 

48. Medalion z profilem kardynała protektora Polski Antionio Pucciego (fot. Wikipedia) 

49. Kardynał Pietro Bembo na portrecie Tycjana (fot. Wikipedia) 

50. Cenotaf kardynała Antonio Pucciego w kaplicy rodowej przy kościele S. Annunziata 

(fot. Wikipedia) 

51. Kardynał wiceprotektor Sfondrati (fot. Wikipedia) 

52. Kardynał Marcello Cresenzi (fot. Wikipedia) 

53. Kardynał Girolamo Recanti Capodiferro (fot. 

https://www.beweb.chiesacattolica.it/benistorici/bene/4678467/Ambito+italiano+sec.

+XVII%2C+Ritratto+del+cardinale+Capodiferro) 

54. Herb kardynała wiceprotektora Bernardino Maffeiego (fot. Araldica Vaticana) 

55. Palazzo Cancellaria na grafice G. Vasiego (fot. Wikipedia) 

56. Herb kardynała Giacomo Puteo (fot. Araldica Vaticana) 

57. Portret prymasa Jakuba Uchańskiego  (fot. http://prymaspolski.pl/) 

58. Kardynał wiceprotektor Giacomo Savelli na portrecie Scipione Pulzone (fot. National 

Gallery London) 

59. Były nuncjusz apostolski w Polsce, kardynał Francesco Commedone (fot. Wikipedia) 

60. Pałac Archiprezbitera Bazyliki św. Piotra obejmował lewe skrzydło kwadryportuku 

bazyliki konstantyńskiej. Rycina autorstwa Cavalieriego (fot. 

https://www.britishmuseum.org/) 

61. Giovanni Morone były nuncjusz w należał do zaufanych kardynałów polskiego króla 

(fot. Wikipedia) 

62. Kardynał Marcantonio Colonna należał do bliskich przyjaciół kardynała Stanisława 

Hozjusza (fot. Wikipedia) 

63. Kardynał Stanisław Hozjusz (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) 

https://www.beweb.chiesacattolica.it/benistorici/bene/4678467/Ambito+italiano+sec.+XVII%2C+Ritratto+del+cardinale+Capodiferro
https://www.beweb.chiesacattolica.it/benistorici/bene/4678467/Ambito+italiano+sec.+XVII%2C+Ritratto+del+cardinale+Capodiferro
http://prymaspolski.pl/
https://www.britishmuseum.org/
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64. Pałac archiprezbiteriatu zajmował lewą część portyku bazyliki św. Piotra (fot. 

Wikipedia) 

65. Fresk z przedstawiający herby kardynałów Marcantonio Colonny i Stanisława 

Hozjusza  w  alkowie Palazzo Colonna w Subiaco – miejsca letnisk polskiego 

purpurata (fot. M. Hirsch) 

66. Medal z profilem kardynała wiceprotektora Giacomo Savelliego (fot. Wikipedia) 

67. Kardynała Giacomo Savelli (fot. Araldica Vaticana) 

68. Kardynał sekretarz stanu Tolomeo Galli (fot. Wikipedia) 

69. Palazzo Farnese był często udostępniany polskim posłom przez protektora Alessandro 

Farnese. Rycina Giuseppe Vasiego (fot. Wikipedia) 

70. Kardynał Alessandro Sforza di Santa Fiora był krewnym protektora Farnesego i 

zaliczał się do zaufanych króla Polskiego (fot. Wikipedia) 

71. Bratanek króla Stefana Batorego Andrzej, podczas poselstwa obediencyjnego został 

wyniesiony do godności kardynała (fot. Wikipedia) 

72. Kardynał Jerzy Radziwiłł (fot. Wikipedia) 

73. Przekazanie przez Hozjusza kościoła św. Stanisława polskim pielgrzymom, rycina 

autorstwa T. Treterea z Teatrum virtutum… (fot. Polona) 

74. Kardynał Alessandro Farnese z modelem i planem ufundowanego przez siebie 

kościoła jezuitów il Gesu (fot. Wikipedia) 

75. Nagrobek kardynała Giacomo Savelliego w kościele Il Gesu (fot. Araldica Vaticana) 

76. Kardynał wiceprotektor Polski Enrico Caetano (fot. Wikipedia) 

77. Kardynał protektor Polski Alessandro Farnese na portrecie Scipione Pulzone (fot. 

Wikipedia) 
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