
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
MCCLXVII - 2004

Prace Historyczne z. 131

Janusz Smołucha

INICJATYWY PIUSA II ROZWIĄZANIA KWESTII TURECKIEJ 
W LATACH 1458-1464

Po śmierci 6 sierpnia 1458 r. Kaliksta III najpoważniejszym kandydatem do tronu 
papieskiego był, mający poparcie króla francuskiego Karola VII, kardynał Guillaume 
d’Estouteville. Papieżem wybrany został jednak 19 sierpnia 1458 r. słynny humanista, 
niegdyś zwolennik koncyliaryzmu i uczestnik soboru bazylejskiego, Eneasz Sylwiusz 
Piccolomini. W momencie wyboru miał dopiero 53 lata, ale był ciężko chory na poda
grę, co nie dawało nadziei na długi pontyfikat1. Zapewne ten fakt miał zasadnicze zna
czenie dla wielu kardynałów, którzy ostatecznie zgodzili się oddać na niego swój głos 
na konklawe2 3. Koronacja Eneasza Sylwiusza nastąpiła w niedzielę, 3 września 1458 r. 
Jako papież, przyjął imię Piusa II. Znany do tej pory ze swego światowego życia 
i zamiłowania do świeckiej poezji, w chwili koronacji miał wypowiedzieć słowa: Nec 
privatum hominem pluris facite quam pontificem: Aeneam reiicite, Pium suscipite\

1 W 1435 r. Eneasz Sylwiusz Piccolomini, pozostając w służbie kardynała Albergatie’go, udał się z mi
sją dyplomatyczną do Szkocji. Podróż była bardzo niebezpieczna, bowiem na morzu trwał sztorm. Picco
lomini złożył w trakcie podróży solenne przyrzeczenie, że jeśli ocaleje, to boso uda się prosto z portu 
w pielgrzymkę do najbliższego sanktuarium maryjnego. Eneasz wysiadł ze statku w Dunbar (w południo
wo-wschodniej Szkocji na wschód od Edynburga) i poszedł boso, jak sobie przysiągł, po śniegu i lodzie, 
w długą 10-milową drogę do sanktuarium Whitekirk. Nabawił się wtedy podagry, która dokuczała mu przez 
resztę życia. G. Voigt, Enea Silvio de’ Piccolomini als Papst Pius der Zweite, Bd. 1, Berlin 1856, s. 91- 
-92. 

2 L. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. 2, Freiburg im Breisgau 1894, s. 5-11; G. Voigt, Enea Silvio 
de ’ Piccolomini, Bd. 3, Berlin 1863, s. 3-11.

3 M. Pellegrini, Pio II, in: Enciclopedia deipapi, t. 2, Roma 2000, s. 671; Warto zaznaczyć, że Pius 
II jest jedynym papieżem, który pozostawił swoje wspomnienia z czasu, kiedy pełnił urząd następcy św. 
Piotra. Zob. Pii II Commentarii rerum memorabilium que temporibus suis contigerunt, ed. A. van Heck, 
v. 1-2, Cittä del Vaticano 1984.

4 A. Weiss, Aeneas Sylvius Piccolomini als Papst Pius II. Sein Leben und Einfluss auf die literarische 
Cultur Deutschlands, Graz 1897, s. 9; Aeneae Silvii de Curialium miseriis epistoła, ed. W.P. Mustard, 
Oxford 1928, s. 11.

Od wczesnej młodości Eneasz interesował się kulturą i cywilizacją grecką i nieobcy 
mu był problem zagrożenia, jakie dla Grecji stanowiły podboje tureckie. Zetknął się 
z nim już wtedy, gdy na soborze bazylejskim pozostawał w służbie kardynałów Dome
nico da Capranica (od 1431), a następnie Niccolo Albergatiego (od 1435)4. W czasie 
obrad soborowych w 1436 r. wygłosił na temat zagrożenia tureckiego szeroko komen-
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towany memoriał5. Sprawy Wschodu zajmowały go również później, szczególnie od 
czasu, gdy w 1440 r. został sekretarzem antypapieża Feliksa V6. Przyjęcie pracy 
w kancelarii króla rzymsko-niemieckiego, Fryderyka III Habsburga (1442) utwierdziło 
go jeszcze w tych zainteresowaniach7. Momentem przełomowym, od kiedy temat kru
cjaty antytureckiej zajął czołowe miejsce w jego działalności, był upadek Konstanty
nopola w 1453 r. Sprawa nieuchronnej wojny z Turcją i wyprawy krzyżowej nie były 
dla niego jedynie kwestią Kościoła rzymskiego i europejskiej polityki, lecz zasadni
czym problemem, przed jakim stał rozwijający się w Italii humanizm i cała zachodnia 
cywilizacja. Niepokój o los Zachodu i jego kultury, krajów i społeczeństw chrześcijań
skich poddanych władzy muzułmańskich Turków oraz tych, które były bezpośrednio 
zagrożone ich najazdami, był głównym tematem listów i pism Eneasza Sylwiusza 
w tym okresie8. Zagrożenie, o którym wówczas pisał, było prawdziwe. Turcja rządzona 
przez energicznego Mehmeda II dokonywała w tym czasie spektakularnych podbojów. 
Po zajęciu, w maju 1453 r., Konstantynopola wydawało się, iż głównym celem sułtana 
jest podbój Italii i zdobycie dawnej stolicy imperatorów - Rzymu9 10 11.

5 K.M. Setton, The Papacy and the Levant, t. 2, Philadelphia 1978, s. 201.
6 R.F. Glei, M. Köhler, Pius II. Papa epistoła ad Mahumetem. Einleitung, Kritische Edition, Über

setzung, Tier 2001, s. 12-14.
7 A. Weiss, Aeneas Sylvius Piccolomini als Papst Pius 11, s. 15 i n.; Przyjęcie funkcji sekretarza 

w kancelarii Fryderyka na długo związało politycznie Eneasza Sylwiusza z interesami habsburskimi. 
W zamian za wierną służbę łatwo uzyskiwał bogate beneficja, przede wszystkim na terenie Rzeszy. 
W sumie uzyskał ich 39 i stał się w ten sposób jednym z najbogatszych prałatów. Zob. D. Brosius, Die 
Pfründen des Enea Silvio Piccolomini, „Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Biblio
theken”, nr 54:1974, s. 271-327.

8 Zob. pisma Eneasza z 1453 r., poczynając od listu do papieża Mikołaja V z 12 lipca 1453 r., Der 
Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini, hrsg. R. Wolkan, Fontes rerum austriacarum, Bd. 68, Wien 
1918, nr 109, s. 189-202; zob. także A. Weiss, Aeneas Sylvius Piccolomini als Papst Pius U, s. 33 i n.; 
J. Helmrath, Pius 11. und die Türken [in:] B. Guthmilller, W. Kühlmann, Europa und die Türken in 
der Renaissance, Tübingen 2000, s. 116.

9 Dowodem na to jest przyjęta przez Mehmeda II symbolika władzy odwołująca się do tradycji antycz
nego Rzymu. O sytuacji politycznej w Europie po zajęciu Konstantynopola zob. F. Babinger, Mehmed 
der Eroberer und seine Zeit, München 1953, s. 100 i n.; K.M. Setton, op.cit., s. 138 i n.

10 G. Voigt, Enea Silvio de 'Piccolomini, Bd. III, s. 17-21; R.F. Glei, M. Köhler, Pius 11. Papa epi
stoła adMahumetem, s. 19; A. Weiss, Aeneas Sylvius Piccolomini als Papst Pius II, s. 31.

11 J. Helmrath, Pius II. und die Türken, s. 117-124; K.M. Setton, op.cit., s. 201; R.F. Glei, 
M. Köhler, Pius II. Papa epistoła adMahumetem, s. 19.

Od początku Pius II przystąpił do kontynuowania polityki poprzedników na Stolicy 
Apostolskiej - wzmocnienia instytucji papiestwa i Państwa Kościelnego. Idea krucjaty 
antytureckiej wydawała się najlepszym środkiem do tego i jej realizację postawił jako 
główny cel swojego pontyfikatu °. Ogłaszając 13 października 1458 r. bullę Vocavit 
nos pius, wezwał wszystkich monarchów chrześcijańskich, aby stawili się wiosną na
stępnego roku na kongres, na którym mieli się wraz z nim zastanowić nad wojną 
z Turcją. Miejscem debaty miało być jedno z miast w północnych Włoszech - Mantua 
lub Udine, gdzie monarchowie i książęta powinni przybyć, zgodnie z wolą papieża, 
osobiście".

Nie czekając wiosny 22 stycznia 1459 r. papież wraz z kardynałami udał się na za
powiedziany kongres do Mantui. Przed odjazdem wysłał do monarchów listy przypo
minające im o potrzebie stawienia się na kongresie. W piśmie do króla polskiego Ka
zimierza, datowanym 20 stycznia, Pius II wspominał o ostatnich niepokojących donie
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sieniach z Peloponezu, gdzie nieliczne wojska chrześcijan resztą sił stawiały opór Tur
kom, oraz z Węgier, gdzie z trudem powstrzymywano Turków na linii Dunaju. Papież 
prosił króla polskiego, aby w razie potrzeby, na zwołanym kongresie, nie zabrakło jego 
głosu12.

12 Archivio Segreto Vaticano, Arm. XXXII, t. 21, f. 112r—112v. Niepublikowany dotąd tekst tego listu 
zamieszczam na końcu artykułu.

13 Prawdopodobnie w otoczeniu papieża rozważano także wówczas możliwość przeniesienia na zagro
żone pogranicze bałkańskie zakonu krzyżackiego z Prus. M. Pellegrini, Pio II, s. 672; K.M. Setton, 
op.cit., s. 203.

14 Papież podniósł w ten sposób znaczenie rodzinnej miejscowości. Zmieniono wówczas także jej na
zwę - z Corsignano na Pienza (od imienia Pius). M. Pellegrini, Pio II, s. 672-673.

15 Dokładne itinerarium Piusa II w drodze z Rzymu na kongres do Mantui zob. G.B. Manucci, II 
viaggio di Pio II da Roma a Mantova (22 gennaio-27 Maggio 1459), „Bullettino Senese di Storia Patria”, 
nuova serie, Anno XII, 1941 XIX-Fasc. 1., s. 1-4.

16 O stosunku Wenecjan do organizowanej przez Piusa II krucjaty zob. G.B. Picotti, La dieta di 
Mantova e la politico dei veneziani, „Miscellanea di Storia di Veneta”, serie terza, t. IV, Venezia 1912, 
s. 75 i n.

17 W. Boulting, Aeneas Silvius (Enea Silvio de’ Piccolomini - Pius 11). Orator, Man of Letters, 
Statesman and Pope, London 1908, s. 264.

I8A. Weiss, Aeneas Sylvius Piccolomini ais Papst Pius II, s. 40; M. Pellegrini, Pio II, s. 673.

W przededniu wyjazdu z Rzymu Pius II ogłosił dekret powołujący do życia nowy 
zakon rycerski zorganizowany na wzór Joannitów, pod wezwaniem Najświętszej Ma
ryi Panny Betlejemskiej. Siedziba nowego zakonu miała się znajdować na wyspie 
Lemnos, a zadaniem zakonu miała być obrona posiadłości chrześcijańskich na Morzu 
Egejskim. Prawdopodobnie projekt ten nigdy nie został zrealizowany. Plany powołania 
nowego zakonu krzyżowego o nazwie Kompania Jezusa Chrystusa miał w tym czasie 
również kardynał Bessarion, ale także ta inicjatywa zakończyła się fiaskiem13.

Droga do Mantui, którą przemierzał Pius II, biegła przez Asyż i Perugię. 19 lutego 
opuścił on Perugię i udał się do rodzinnej wsi Corsignano, w której ogłosił gotowość 
wybudowania miasta i erygowania nowej diecezji14. Do Mantui Pius II dotarł 27 maja 
1459 r.15. Na miejscu powitany został przez Ludovico Gonzagę i kilku ambasadorów 
niewielkich państw włoskich. Nie zjawił się żaden z zaproszonych władców spoza 
Italii. Najwyraźniej monarchowie uważali wojnę z Turcją za pomysł niebezpieczny 
i nierealny. Nawet wśród kardynałów znaleźli się krytycy papieskiego projektu. Nale
żał do nich m.in. kardynał Ludovico Trevisano, adwokat interesów weneckich. Uważał 
on, że przywództwo w wojnie z Turcją nie powinno należeć do papieża, ale do Wene- 
cjan16. Opozycyjnie do papieskiego projektu nastawieni byli też kardynałowie z partii 
profrancuskiej, z d’Estouteville’m na czele. Papież dobrze zdawał sobie sprawę z tej 
sytuacji, kiedy podejmował decyzję o pozostaniu w Mantui, w upartym oczekiwaniu na 
przybycie chrześcijańskich władców17.

Pomimo nieobecności książąt, Pius II uroczyście otwarł kongres 1 czerwca 1459 r. 
Papież ogłosił wówczas kolejne breve, przypominające monarchom o obowiązku sta
wienia się w Mantui, w celu zastanowienia się wspólnie nad pomocą dla zagrożonych 
posiadłości chrześcijańskich w Grecji i na Bałkanach18. Kongres zajął się na początku 
rozwiązaniem sporów politycznych pomiędzy tymi władcami chrześcijańskimi, którzy 
mieli w przyszłości odegrać rolę przywódców wyprawy krzyżowej. Głównym proble
mem do rozwiązania był spór o koronę węgierską, pomiędzy Maciejem Korwinem 
a cesarzem Fryderykiem III. Fryderyk, nie wyrzekając się dawnej przyjaźni z papie
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żem, dystansował się od polityki Piusa II, ze względu na poparcie, jakie ten dawał 
Maciejowi Korwinowi. Obecny na Węgrzech kardynał Carvajal nie wykluczał nawet 
wybuchu wojny pomiędzy Fryderykiem a królem węgierskim19. Od polityki papieskiej 
dystansował się także król Francji Karol VII, zrażony zgodą Piusa II na rządy króla 
Ferrantego w Neapolu20. Jedynym znaczącym władcą, który pozytywnie odpowiedział 
na wezwania papieskie był książę Mediolanu, Francesco Sforza. Na dowód tego wysłał 
niewielki oddział żołnierzy na pomoc Tomaszowi Paleologowi, usiłującemu bronić 
przed Turkami swoich posiadłości na Peloponezie21.

19 G.B. Picotti, La dieta di Mantova, s. 137-138.
20 M. Pellegrini, Pio II, s. 674.
21 Oddział ten został szybko rozbity przez Turków, K.M. Setton, op.cit., s. 219 i n.
22 Książę ten, na wieść o upadku Konstantynopola, ślubował uroczyście, że podejmie walkę, by odzy

skać Konstantynopol i wyprzeć Turków z Europy, jeśli tylko znajdzie drugiego monarchę chrześcijańskie
go, który uczyni to samo. Filip obiecał oddać wtedy do dyspozycji papieża 2000 jeźdźców i 4000 piechoty. 
M. Pellegrini, Pio II, s. 675.

23 A. Silvestri, GH ultimi anni di Pio II, Ancona 1942, s. 15; R.F. Glei, M. Köhler, Pius II. Papa 
epistoła ad Mahumetem, s. 19.

29 O pobycie w Mantui weneckich posłów i składanych przez nich propozycjach zob. G.B. Picotti, La 
dieta di Mantova, s. 179 i n.

25M. Pellegrini, Pio II, s. 675.
26 F. Kiryk, PSB, t. 10, s. 365.

Kiedy wydawało się, że papież będzie musiał się już pogodzić z porażką swojej ak
cji krucjatowej w lipcu 1459 r., swoich ambasadorów przysłał Maciej Korwin. Uczynił 
to w chwili wielkiego zagrożenia ze strony Turków, którzy rozpoczęli w tym czasie 
pustoszące najazdy na Bośnię. Wkrótce potem, w Mantui, zjawili się wysłannicy króla 
Neapolu. W sierpniu 1459 r. przybyło także poselstwo księcia Burgundii, Filipa Do
brego22 23. Tymczasem Francesco Sforza przestał ukrywać swe spekulacje, że w zamian 
za pomoc oczekuje poparcia papieża w uzyskaniu od cesarza zgody na jego rządy 
w Mediolanie. Jedyną pociechą dla Piusa II było to, że przyjazd przedstawicieli Fran
cesca do Mantui skłonił także pozostałych książąt włoskich do wysłania poselstw. Jako 
ostatnia uczyniła to Wenecja. Pierwsze posiedzenie kongresu antytureckiego miało 
miejsce 26 września 1459 r. . Dzień później papież spotkał się z poselstwami państw 
włoskich. Poza księciem Mediolanu, władcami Mantui, Monferrato i Rimini obecni 
byli także m.in. przedstawiciele Neapolu, Wenecji, Florencji i Ferrary. Wenecja obie
cała wesprzeć główne siły lądowe działaniami swojej floty, obawiała się jednak spro
wokować pierwsza Turków do wojny24. 30 września Pius 11 ogłosił nakaz ściągania 
dziesięciny we wszystkich krajach katolickich, na cele wyprawy antytureckiej. Jesienią 
do Mantui przybyły kolejne poselstwa zagraniczne. W listopadzie pojawili się wysłan
nicy króla Francji, którzy nie chcieli jednak rozmawiać o krucjacie, lecz o sprawie 
Neapolu25. Do Mantui przybył także osobiście, jako reprezentant cesarza, margrabia 
brandenburski Albrecht. Margrabia wiele obiecywał od strony niemieckiej w kwestii 
wyprawy krzyżowej, pod warunkiem jednak, że papież rozwiąże kwestię węgierską po 
myśli cesarza.

Jako jedno z ostatnich, 14 listopada 1459 r., zjawiło się w Mantui poselstwo króla 
Kazimierza Jagiellończyka. Na jego czele stał sekretarz królewski, od 1455 r. admini
strator diecezji krakowskiej, jeden z najbogatszych prałatów w Polsce, Jakub z Sienna. 
Decyzją sejmu piotrkowskiego miał złożyć obediencję papieżowi, uzyskać zwolnienie 
miast pruskich od klątwy i reprezentować króla na kongresie antytureckim26. Orszak, 
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jaki towarzyszył polskiemu posłowi, zrobił wielkie wrażenie na papieżu, który w swo
ich Commentarii zanotował: [...] Inter hec legatus Casimiri, Polonie regis, cum splen- 
dido comitatu Mantuam ingreditur, vir doctus, Sbignei quondam cracoviensis episcopi 
et cardinalis nepos. Multi ei fuerunt famuli unius vestís, more gentis pennatos pílleos et 
pharetram et balistom gestantes, equis praepinguibus ins idente s21. Po złożeniu obe- 
diencji, Jakub z Sienna nakłonił Andreasa de Sancta Cruce, prokuratora w kurii rzym
skiej, do wystąpienia z mową, w której, poruszając kwestię turecką, zaproponował, aby 
przenieść zakon krzyżacki, z którym akurat król Kazimierz prowadził ciężką wojnę, na 
wyspę Tenedos. Tam, według niego, niemieccy rycerze mogliby, zgodnie z regułą, 
walczyć w obronie chrześcijaństwa. Propozycja miała być przyjęta z wielką aprobatą 
zebranych, z wyjątkiem posłów z Rzeszy i papieża28. Sam Jakub z Sienna, wypowia
dając się na temat udziału Polaków w wojnie z Turcją, nie złożył żadnych deklaracji. 
Według niego, wystarczającą daninę krwi zapłacili już Polacy w niedawnej bitwie pod 
Warną, w której zginął ich król Władysław. Zwracał uwagę na ciągłe najazdy Tatarów, 
przed którymi Polska broniła Europy, a obowiązek ten, jego zdaniem, nie pozwalał 
królowi opuszczać kraju. Przez wielu obecnych, także zapewne przez Piusa II, słowa te 
zostały odebrane jako próba dyplomatycznego odrzucenia propozycji papieskich29. 
Poseł króla Kazimierza wiedział, że, znany ze swoich bliskich stosunków z cesarzem, 
papież nie będzie bronił polskich interesów ze względu na to, że bardziej liczył na 
udział Niemców w przyszłej krucjacie niż zaangażowanie w nią Polaków30.

Uroczyste zakończenie kongresu w Mantui nastąpiło 14 stycznia 1460 r. Papież 
ogłosił wówczas trzyletnią wojnę z Turcją. Przed wyjazdem, 18 stycznia, Pius II wy
stawił bullę Execrabilis, która odzwierciedlała zasadnicze zmiany, jakie dokonały się 
w ciągu ostatnich lat w Kościele, w kwestii odbudowywania autorytetu Stolicy Apo
stolskiej oraz wzrostu znaczenia władzy monarchicznej papieża w świecie chrześcijań
skim. Pius II potępił w niej koncyliaryzm i wszystkie próby osłabiania władzy papieża 
i uzależniania go od soboru31.

Decyzją zjazdu, w celu propagowania krucjaty w krajach niemieckich, na których 
pomoc najbardziej liczono, wysłano do Rzeszy kardynała Bessariona. Udał się on tam 
na początku 1460 r. Jego zadanie polegało na nadzorowaniu realizacji postanowień 
kongresu o wystawieniu przez kraje niemieckie na krucjatę wojska liczącego 32 000 
piechoty i 10 000 jazdy. Wkrótce okazało się, że nawet obecność otaczanego wielkim 
szacunkiem uczonego Greka nie była w stanie przekonać Niemców do realizacji tych 
projektów. Kolejne sejmy Rzeszy, na których debatowano na ten temat, w Norymber- * * * * * 

27 Pii II Commentarii rerum memorabilium que temporibus suis contingerunt, v. 1, s. 204.
28 Zob. Joannis Dlugossi annales seu cronicae incliti regni Poloniae, t. XII, s. 1445-1461, Kraków 

2003, s. 335-337 i s. 486; M. Dąbrowska, From Poland to Tenedos. The Project of Using the Teutonic 
Order in the Fight against the Turks after the Fall of Constantinople [in:] Byzanz und Ostmitteleuropa, 
s. 950-1453, cur. G. Prinzing, M. Salamon, s. 165-176.

29 Codex epistolaris saeculi decimi quinti, p. 1/2, ed. J. Szujski, nr 173, Kraków 1876; F. Kiryk, 
PSB, t. 10, s. 365 ; J. Friedberg, Zatarg Polski z Rzymem w czasie wojny trzynastoletniej, „Kwartalnik 
Historyczny”, 24/1910, s. 427- 428.

30 Zob. I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza z Polską i Polakami, „Rozprawy Wydziału Histo- 
ryczno-Filozoficznego PAU”, t. 70, Kraków 1939, s. 50.

31 W kolejnej bulli, wydanej 26 kwietnia 1463 r„ Pius II potępił wszystkie wcześniejsze wystąpienia 
i doktryny antypapieskie. M. Pellegrini, Pio II, s. 676.
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dze (2 III 1460), Wormacji (25 III 1460) i Wiedniu (17 IX 1460), zakończyły się fia
skiem32.

32 Zgodnie z instrukcjami, natychmiast po zakończeniu sejmu w Wiedniu, kardynał Bessarion miał 
wracać do Italii, ale papież rozkazał mu pozostać na dworze cesarskim, aby spróbował pogodzić Fryderyka 
III z Maciejm Korwinem. Dopiero, gdy okazało się, że jest to niemożliwe, Bessarion został przywołany 
z powrotem do Rzymu, jesienią 1461 r. L. Mohler, Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und 
Staatsmann, Paderborn 1923, s. 300-303.

33 Aeneae Silvii Historia Bohémica, ed. D. Martinková, A. Hadravová, J. Mail, Praha 1998, 
s. XXV11-XXV111; O kompaktatach zob. E. Meuthen, Lexikon des Mittlealters, München-Zürich 1980, 
Bd. l,s. 1518.

34 Eneae Silvii Historia Bohémica, s. XXXIV-XXXV.
35M. Pellegrini, Pio 11, s. 680; O. Odlożilik. The Hussite King. Bohemia in European Affairs 

1440-1471, New Brunswick, s. 94 i n.
36 Więcej na ten temat zob. H. Markgraf, Ueber das Terhallniss des Königs Georg von Böhmen zu 

Papst Pius II1458-1462, Breslau 1867; R. Urbánek, Vékpodébradsky, t. 4, Praha 1962, s. 331 i n.
37 Zob. krytyczne wydania tego listu [w:] L. D’Ascia, II Corano e la tiara. L’ Epistoła a Maometo II 

di Enea Silvio Piccolomini (papa Pio II), Bologna 2001, s. 233-286 oraz [w;] R.F. Glei, M. Köhler, Pius 
II. Papa Epistola ad Mahumetem, s. 130-327. Autorzy tej książki wymieniają 40 znanych im kopii, zacho-

Pius II pokładał w tym czasie wielkie nadzieje na udział w wojnie z Turcją, skłóco
nych wprawdzie z Rzymem, od śmierci na stosie Jana Husa, ale znanych z waleczno
ści, Czechów. Problem husycki nie był papieżowi obcy. Zajmował się nim przed laty, 
jako uczestnik soboru bazylejskiego, sekretarz kilku kardynałów i dyplomata w służbie 
króla rzymskiego Fryderyka III. W 1433 r. uczestniczył w uzgadnianiu przez ojców 
soborowych, w Bazylei, ugody z husytami, wówczas, gdy zgodzono się uznać tzw. 
kompaktaty praskie, które gwarantowały Czechom utrzymanie zmian w liturgii, ze
zwalały m.in. na komunię pod dwiema postaciami33. Szczególnym momentem, w któ
rym przyszły papież zapoznał się osobiście z problematyką husycką, była misja dy
plomatyczna, jaką odbył do Czech latem 1451 r.34. Wtedy też utwierdził się w przeko
naniu, że możliwy jest całkowity powrót Czechów do Kościoła rzymskiego, za sprawą 
pertraktacji dyplomatycznych i powolnej ewolucji, błędnej jego zdaniem, husyckiej 
doktryny religijnej i politycznej. Nadzieja na ugodę z Czechami zrodziła się w momen
cie wstąpienia na tron praski (na krótko przed wyborem Eneasza Sylwiusza) Jerzego 
z Podiebradów (6 V 1458). Elekcja Jerzego była owocem kompromisu, jaki jego zwo
lennicy zawarli ze Stolicą Apostolską, zakładającego, że nowy władca, przekonany do 
katolickich prawd wiary, doprowadzi do powrotu na łono Kościoła rzymskiego swoich 
poddanych35. Kiedy Pius 11 przygotowywał zjazd w Mantui, król czeski obiecywał mu 
swoją pomoc, warunkując ją jednak udziałem w tym przedsięwzięciu innych władców. 
Wkrótce papież zorientował się, że były to obietnice bez pokrycia. Ambitny czeski 
władca związał się bowiem z opozycją antycesarską elektorów w Rzeszy, co obnażyło 
nieszczerość jego wcześniejszych obietnic i chęć wykorzystania poparcia papieskiego 
do rozgrywek politycznych w Czechach i na arenie międzynarodowej36.

Tymczasem, w okresie, gdy w Mantui toczyły się próżne dysputy, Turkom udało 
się podbić Serbię, a w następnym - 1460 r. - zagarnąć cały Peloponez. Przygotowania 
krucjatowe, pomimo hucznych zapowiedzi, nie przebiegały zgodnie z planem i widać 
było, że niewielu władców skłonnych jest poprzeć papieskie plany. Pius II zdecydował 
wtedy napisać do Mehmeda II list, w którym zaproponował tureckiemu władcy, aby 
ten przyjął wiarę chrześcijańską, obiecując mu w zamian uznanie go panem Wschodu 
i najpotężniejszym władcą świata37.
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Zachowany do naszych czasów w kilkudziesięciu odpisach list jest właściwie trak- 
tatem-kompendium doktryny katolickiej, zaopatrzonym w drobiazgowe wyliczenie 
błędów Koranu i apologię chrześcijaństwa. Składa się z kilku wyraźnie od siebie od
dzielonych części: 1) polityczno-filozoficznej; 2) teologicznej; 3) chrześcijańskiej 
apologetyki; 4) chrześcijańskiej polemiki; 5) podsumowania. Najbardziej interesująca 
jest część pierwsza - polityczna, w której papież przedstawił motywy swoich propozy
cji. List zaczyna się od captatio benevolentiae. Następnie papież zwraca się do sułtana, 
jako duchowy zwierzchnik chrześcijan, z ofertą przyjęcia przez niego chrztu, głosząc 
przekonanie, że nie ma pewności zbawienia poza Kościołem i bez przyjęcia prawd 
ewangelicznych. Zaznaczył, odnosząc się do ostatnich triumfów Mehmeda Zdobywcy, 
iż jako chrześcijanin potępia jego czyny, ale nie osobę. Następnie, odwołując się do 
argumentów politycznych, zachętami i groźbami przekonywał Mehmeda II o koniecz
ności zawieszenia broni i wejścia na drogę kompromisu i pokoju. Ekspansja turecka, 
jak twierdził Pius II, wcześniej czy później spotka się z solidarnym przeciwdziałaniem 
państw Zachodu, które już blisko były porozumienia w sprawie wspólnej akcji prze
ciwko islamowi. Papież pisał do Mehmeda, że tu nie powinien lekceważyć siły zjedno
czonych państw chrześcijańskich38. Wojna z taką potęgą byłaby dla niego bardzo ryzy
kowna i wywołałaby straszną klęskę. Jak w takiej sytuacji Mehmed II mógłby zacho
wać dotychczasowe zdobycze i prestiż? Najlepszym rozwiązaniem, zdaniem papieża, 
byłaby zgoda sułtana na to, by kilka kropli wody spadło na jego głowę - chrzest. 
Pius II wcale nie ukrywał, że w ten sposób rozwiązanych zostanie kilka problemów. Po 
nawróceniu się Mehmeda jego poddani natychmiast uczynią to samo, bo, jak pisał 
papież, ludzie Wschodu przyzwyczajeni są do uległości i nie odważą się mu przeciw
stawić, a co ważniejsze - zażegnana zostanie schizma między Grekami a łacinnikami, 
a nawet konflikt z husytami39. Po zajęciu Konstantynopola, władca turecki stał się 
faktycznie następcą rzymskich cesarzy - nowym Konstantynem, opiekunem i obrońcą 
prawowiernego Kościoła. Powinien więc, zdaniem papieża, tak jak on przed wiekami, 
przyjąć wiarę chrześcijańską i stać się najpotężniejszym władcą świata. Pius II przy
pomniał też Mehmedowi przykład księcia Litwy, Jagiełły, który, będąc poganinem, 
zdecydował się na chrzest, który otworzył mu drogę do tronu polskiego. Jego syn, król 
Polski i Węgier, Władysław, zginął w obronie wiary. W Polsce, po jego śmierci, prze
jął władzę drugi z synów Jagiełły, Kazimierz. Mehmed II, gdyby tylko chciał (pod 
warunkiem, że nawróciłby się na chrześcijaństwo), łatwo mógłby, zdaniem papieża, 
zdobyć tron węgierski i czeski (po bezpotomnej śmierci Władysława Pogrobowca40).

wanych w rękopisach w różnych archiwach i bibliotekach europejskich. Dwie z nich znajdują się w Biblio
tece Jagiellońskiej w Krakowie (BJ rps 2367 f. 190r—21 lr i BJ rps 682 f. 109v-153v [111 r— 147vJ).

31 [...] Nos non ita ignarum te credimus nostrarum rerum, quin scias quanta est christiane gentis poten- 
tia, quam valida Hispania, quam bellicosa Gallia, quam populosa Germania, quam fortis Britannia, quam 
audax Polonia, quam strenua Hungaria, quam dives et animosa et bellicarum perita rerum Italia, 
L. D ’ A s c i a, II corano e la tiara, s. 234.

39 Ibidem, s. 27.
40 [...] Vladislaus, Lithuanie princeps, Pituldi frater, cum aspiret ad regnum Poloniae essetque infldelis, 

ut voti suis compos fieret, ejfectus fuit christianus et deinde etiam regnum obtinuit. Cuius nunc ftlius Casi- 
mirus regnat; alter filius, qui etiam apud Húngaros regnavit, in bello contra genitorem tuum gesto supera- 
tus occubuit. Quid reris de te fiet, christianis initiato sacris? Magnus erit ad te concursus, et felicitas genus 
existimabitur Ínter subiectos tuos annumerari. Quippe, ut arbitramur, si christianus fuisses, mortuo Ladi
slao Hungariae ac Bohemiae rege, nemo praeter te sua regna fuisset adeptus. Sperassent Hungari, post 
diuturna bellorum mala, sub tuo regiminepacem, et illos Bohemi secutifuissent. Ibidem, s. 237.
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List ten, prawdopodobnie nigdy niewysłany, napisany został, jak można przypusz
czać, nie dla sułtana, ale z myślą o dotarciu do umysłu i sumienia licznych filoturków 
w Italii i poza jej granicami. W tamtych czasach wielu ludzi w Europie było przekona
nych o nieuchronności ostatecznego zwycięstwa Turcji i jej triumfu nad Zachodem. 
Nawet wśród wybitnych władców znajdowali się tacy, którzy skłonni byli współpra
cować z muzułmanami, nie wahając się wzywać ich pomocy w sporach militarnych41. 
Pius II doskonale znał dzieje podbojów tureckich w Grecji i na Bałkanach oraz ich 
taktykę polegającą na wykorzystywaniu konfliktów między skłóconymi ze sobą wład
cami. W miarę jak Turcy zaczęli zbliżać się do Italii, dostrzegał początki podobnych 
procesów politycznych, które wcześniej doprowadziły do upadku Bizancjum i państw 
bałkańskich. Wydaje się, że pisał ten traktat, aby wykazać wyższość wiary chrześcijań
skiej nad „herezją muzułmańską” i przypomnieć wszystkim katolikom, że współpraca 
z Turkami jest nie tylko zdradą polityczną i religijną, ale i rezygnacją z wyższych stan
dardów kulturowych i cywilizacyjnych.

41 Jednym z nich był Sigismondo Malatesta, który utrzymywał bardzo bliskie kontakty z dworem 
Mehmeda II. Zob. list Sigismondo Malatesty do Mehmeda II [w:] Ch. Yriate, Un condottierre au XVe 
Siècle, Paris 1882, s. 386-387.

42 G. Voigt, Enea Silvio de’ Piccolomini, Bd. 3, s. 547-548; L. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. 2, 
s. 224-225; K.M. Setton, op.cit., s. 239-240.

43 L. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. 2, s. 233.
44 L. Mohler, Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann, s. 311-315.
45 A. Weiss, Aeneas Sylvius Piccolomini als Papst Pius II, s. 45—46; A. Silvestri, Gli Ultimi anni di 

Pio II, s. 21; R.F. Glei, M. Köhler, Pius II. Papa epistoła ad Mahumetem, s. 20.
46 A. Weiss, Aeneas Sylvius Piccolomini als Papst Pius II, s. 46; K.M. Setton, op.cit., s. 261.
47 Ich działalność w Europie Środkowej, a zwłaszcza na Śląsku, w tym czasie będzie przedmiotem mo

jego osobnego studium.

W połowie 1462 r. sprawy zaczęły się w końcu układać po myśli papieża. Wenecja 
przygotowywała się do wojny z Turcją, książę burgundzki zgłosił swoją gotowość do 
wzięcia udziału w krucjacie. Wkrótce to samo uczynił także Maciej Korwin. Odkrycie 
ałunu w pobliskich górach Tolfa, na północ od Rzymu, dokonane w maju 1462, od
czytane zostało przez Piusa jako sygnał do rozpoczęcia przygotowań wyprawy krzy
żowej. Przychody ze sprzedaży ałunu oceniane na ok. 100 000 dukatów rocznie miały 
zasilić konto krucjaty4 . Chociaż słaby i chory, Pius chciał stanąć na czele wojsk krzy
żowych. Zajęcie przez Turków Bośni w 1463 r. przyśpieszyło rokowania pokojowe 
pomiędzy Maciejem Korwinem i Fryderykiem III. Zakończyły się one zawarciem 
traktatu 24 lipca 1463 r., w Wiener Neustadt43. Jesienią tego samego roku sukcesem 
zakończyła się w Wenecji misja kardynała Bessariona, któremu udało się nakłonić 
republikę do wzięcia udziału w wojnie44. Wcześniej, 22 września 1463 r., odbyła się 
audiencja ambasadorów państw włoskich u papieża, który zapowiedział swój osobisty 
udział w krucjacie45. Dwa tygodnie później Pius II oficjalnie ogłosił początek krucjaty: 
maj roku następnego. 22 października 1463 r. papież wystawił uroczystą bullę krucja
tową, w której, jako głowa chrześcijaństwa, wzywał wszystkich do wzięcia udziału w 
wojnie w obronie wiary46. We wszystkich krajach europejskich krucjatę propagowali 
kaznodzieje. Szczególnie aktywni byli franciszkanie obserwanci47. Z początkiem 1464 
r. pojawiły się jednak pierwsze kłopoty. Najpierw schorowany książę burgundzki Filip 
powiadomił Piusa II, że nie weźmie udziału w wyprawie. Król francuski wycofał się, 
ze względu na niezałatwioną po jego myśli kwestię Neapolu, zaś Francesco Sforza, 
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z powodu swojego konfliktu z Wenecją48. W tej sytuacji niektórzy kardynałowie na
mawiali papieża do rozważenia zaniechania planów krucjatowych, lecz Pius II, nie 
zważając na te głosy, 4 maja, wyznaczył kardynała Forteguerrę na legata krucjatowego, 
co było sygnałem do rozpoczęcia przygotowań wojennych49 50 51.

48 L. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. 2, s. 253-259.
49 M. Pellegrini, Pio 11, s. 682.
50 L. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. 2, s. 259.
51 K.M. Setton, op.cit., s. 268; Wyjeżdżając z Rzymu, Pius II miał powiedzieć: „O ukochany Rzymie! 

Już nigdy mnie żywym nie zobaczysz”. A. Weiss, Aeneas Sylvius Piccolomini als Papst Pius II, s. 46; 
L. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. 2, s. 261; Papież wstąpił po drodze do Loreto, gdzie zwiedził bazy
likę Domku Nazaretańskiego, A. Sil vestri, Gli ultimi annidi Pio 11, s. 33-34.

52 L. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. 2, s. 270-271; K.M. Setton, op.cit., s. 270.
53 A. Silvestri, Gli ultimi anni di Pio 11, s. 49-53; A. Weiss, Aeneas Sylvius Piccolomini als Papst 

Pius II, s. 47; R.F. Glei, M. Köhler, Pius II. Papa epistoła adMahumetem, s. 20.
54 M. Pellegrini, Pio II, s. 683.

11 czerwca 1464 r. papież mianował kardynała Todeschini Piccolominiego, swoje
go nepota, wikariuszem Rzymu i Państwa Kościelnego. Miał on zarządzać wszystkimi 
sprawami państwowymi podczas jego nieobecności. W tydzień później, 18 czerwca, 
po uroczystej mszy w bazylice watykańskiej, papież udał się w drogę do Ankony przez 
Marche i Umbrię . Tam miały czekać wojska lądowe i flota, które przygotowywały 
się do uderzenia na posiadłości tureckie. Po przybyciu 19 lipca do Ankony, po ciężkiej 
podróży, z powodu upałów i trawiącej ciało papieża choroby, okazało się, że w porcie 
nie było zapowiadanej floty weneckiej. Na papieża czekało za to ok. 5000 ochotników 
przybyłych tam z całej Europy. Były to w większości osoby niezdolne do wojowania, 
starcy oraz niezdyscyplinowani i źle uzbrojeni młodzieńcy. Kiedy 11 sierpnia nadcią
gnęły najpierw dwa potężne weneckie statki transportowe, a dzień później 12 galer 
dowodzonych osobiście przez dożę Christoforo Moro, papież był już w agonii52. Zmarł 
w Ankonie w nocy z 14 na 15 sierpnia 1464 r. Na wieść o jego śmierci doża, wraz ze 
statkami, zawrócił do Wenecji53. Oznaczało to koniec krucjaty. Wkrótce potem ciało 
papieża przewieziono do Rzymu i pochowano w bazylice św. Piotra, w kaplicy św. 
Andrzeja, zbudowanej w miejscu złożenia relikwi głowy św. Andrzeja, przywiezionej 
do Wiecznego Miasta z Patras na Peloponezie przez Tomasza Paleologa, w marcu 
1461 r.54.

[Rzym, 20 1 1459]

Papież Pius II zawiadamia Kazimierza, króla polskiego, o mającym się odbyć kon
gresie antytureckim w Mantui.

[ASV, Arm. XXXII, t. 21, f. 112r-l 12v]

Eiusdem Pii specialis ad regem Kazimirum super eodem concilio Mantuano.

Pius episcopus, servus servorum Dei, carissimo in Christo filio Kazimiro regi 
Polonie illustri, salutem et Apostolicam benedictionem. Hodie in Dei et domini 
nostri Jesu Christi nomine, almam Urbem Romanam Apostolatus Nostri Sedem 
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relinquentes, ad civitatem Mantuam locum diete indictum iter dirigimus, per 
soluturi fidelibus populis vim pacientibus, quantum in nobis erit, paterne pietatis 
et misericordie debitum. Cum itaque, tarn ex Hungaria, quam locis orientalibus, 
nove in dies Christianorum calamitates afferantur, nuperque certissimis nunciis 
acceperimus Thurcos in tola Nassia55 sibi iam receptum parasse, et supra Da- 
nubium loca complura monita cepisse, ex quibus in Hungariam expeditum tran- 
situm habent. Quottidie insuper ad pestem nostram maioribus presidiis surgere 
et quod dolenter referimus Peloponesum totum, quam Moream apellant, cala- 
mitosis excursionibus pervagatos multa animarum millia in lacrimalibem servi- 
tutem abduxisse videntes, his tantis malis et que in futurum maiora timenda sunt. 
Nonnisi comuni christianorum suffragio posse obviari atque ad hanc rem mo- 
ram omnem supramodum esse damnosam, hortamur Serenitatem tuam in domi
no ut hec piie considerans paternam requisicionem per alias nostras litteras tue 
celsitudini factum sunt [sic!], katholicum principem decet, mature adimpleas fa- 
ciasque, ut ad tempus prescriptum vox tua in reliquorum conventu Deo et nobis 
non desit. Etenim, cum fidei causa agatur, non uni aut alteri nacioni, sed tod 
gregi dominico salutarum. Cum nos eciam, qui Cristi locum in terris tenemus, 
non etatis, non valitudinis, non fratrum nostrorum Sancte Romane Ecclesie car- 
dinalium, non curie nostre, non subditorum incomoda attendentes, tibi et cetero- 
rum in obsequium Dei obvium exeamus. Tuo nimirum et illorum debito convenit 
Sancte Sedis Apostolice exemplum unitari. Nec si in medio conatu soli relied 
perficere cogitata nostra non possumus, gravius hoc animadvertat Deus et ma
cula deserte fidei principibus Chrisdanis perpetuo relinquatur. De tua celsitudi- 
ne cuius zelum ad omne opus bonum perspectum habemus, cuncta devocionis 
officia expectamus atque ita obtestamur, opere ipso complere contendas. Datum 
Rome, aput Sanctum Petrum, anno incarnadonis dominice 1458, XIII Kalendas 
Februarii, pondficatus nostri anno primo.

55 Azja.

POPE PIUS IPS INITIATIVES TO MEET THE TURKISH CHALLENGE, 
1458-1464

Summary

The article presents the efforts of Pope Pius II (1458-1464) to build a military coalition of Christian 
nations against the Ottoman Empire. For the humanist pope Pius II standing up to Turkey was not just 
a option dependent on changing perceptions of Rome's interests and European politics. He believed that the 
Ottoman expansion was a threat that had to be tackled head on if the flowering Italian humanism and the 
whole of Western civilisation was to survive. Consequently, he called on all Christian nations to unite 
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against islam and organized a crusading congress in Mantua in 1459. When it became clear that the 
European powers were less than eager to fall in with his plans, Pius II may have contemplated opening 
a direct line of communication with the Sultan. In a letter, or rather a small tract, intended to persuade 
Mehmed II to embrace the Christian faith he suggested that it would make him the most powerful ruler in 
the world. Pius II pointed to the example of the Grand Duke of Lithuania Władysław Jagiełło, whose 
conversion to Christianity enabled him to become king of Poland. It seems, however, that the letter was 
never dispatched to the Porte; in fact, as some historians suggest, it might have been written to catch the 
attention of the numerous home-grown Turkophiles and cause some ripples on the Christian side of the 
great frontline.




