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Volker Reinhardt, Pius II. Piccolomini. Der Papst, mit dem die Renaissance begann. Eine Biographie, München 2013, SS. 392.

W sierpniu 2014 r. minê³o 550 lat od mierci Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, w³oskiego humanisty, poety, dyplomaty i papie¿a, który jako Pius II
zasiada³ na Stolicy Piotrowej w latach 14581464. Papie¿ ten powszechnie
uznawany jest za prekursora w³oskiego, a wiêc tak¿e europejskiego renesansu.
Cesarz Fryderyk III za tê dzia³alnoæ ozdobi³ go laurem. Na trwa³e Piccolomini
wpisa³ siê tak¿e w dzieje Prus, bowiem w 1457 r. zosta³ wybrany na biskupa
warmiñskiego. Wyboru tego w okresie wojny trzynastoletniej dokona³o w G³ogowie kilku kanoników warmiñskich. Eneasz Piccolomini nigdy nie przyby³ na
Warmiê, zreszt¹ dokumenty milcz¹ w tym zakresie, zatem nawet nie wiemy, czy
mia³ taki zamiar. Wkrótce na warmiñskiej stolicy biskupiej zast¹pi³ go Pawe³
Legendorf, a on sam obj¹³ najwy¿szy urz¹d w Kociele. Do dzi sklepienie
katedry fromborskiej, oprócz wielu kapeluszy kardynalskich, zdobi replika tiary
papieskiej, przypominaj¹ca o zwi¹zkach Piusa II z diecezj¹ w Prusach.
W kontekcie jubileuszu mierci Eneasza Piccolominiego ukaza³a siê
w Niemczech w 2013 r. jego biografia, wydana przez monachijskie wydawnictwo C.H. Beck. Autorem ksi¹¿ki jest Volker Reinhardt, zatrudniony od 1992 r.
jako profesor historii powszechnej i Szwajcarii w okresie nowo¿ytnym na Uniwersytecie we Fryburgu. Reinhardt jest uznanym i cenionym fachowcem
w zakresie w³oskiego renesansu. Opublikowa³ kilkanacie ksi¹¿ek powiêconych
tej tematyce. W 2012 r. zosta³ cz³onkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk.
Volker Reinhardt ma zatem wszelkie kompetencje naukowe, by przygotowaæ
biografiê Eneasza Piccolominiego.
Ksi¹¿ka podzielona zosta³a na siedem rozdzia³ów zakoñczonych epilogiem. Wykorzystano w niej przede wszystkim autobiograficzne dzie³o Eneasza
Piccolominiego Commentarii rerum memorabilium que temporibus suis contigerunt, wydane drukiem w 1984 r. przez Bibliotekê Watykañsk¹, przet³umaczone na jêzyk polski w 2005 r. przez bp. prof. Juliana Wojtkowskiego1. Reinhardt
siêgn¹³ tak¿e po inne dzie³a archiwalne, m.in. wydane na pocz¹tku XX w. listy
Piccolominiego, jego wiersze oraz pisma z zakresu historii i geografii. Zamieszczony na koñcu ksi¹¿ki wykaz literatury to uporz¹dkowana ca³a spucizna literacka Piusa II oraz przegl¹d wa¿niejszych opracowañ dotycz¹cych tej postaci.
Czytelnik, zag³êbiaj¹c siê w biografiê Piccolominiego, szybko zauwa¿y, ¿e
Reinhardt oprócz podania wielu faktów historycznych dzieli siê z czytelnikiem
licznymi domys³ami i przypuszczeniami. Zachowano wprawdzie chronologiê
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Pius II, Pamiêtniki, t³um. J. Wojtkowski, Marki 2005.
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zdarzeñ, narracjê osnuto wokó³ autobiograficznego dzie³a Commentarii, wprowadzono nawet przypisy odsy³aj¹ce do tekstów ród³owych, ale ca³oæ Reinhardt spi¹³ klamr¹ w³asnych dywagacji. Krytycznego czytelnika mog¹ raziæ opisy pochodz¹ce z wyobrani i ogólnej wiedzy historycznej Reinhardta, a nie
pochodz¹ce z archiwaliów, jak choæby ten o przyjani z kuzynem Goro Lolli
(s. 31), o wysokich kosztach pobytu Piccolominiego w Bazylei w 1432 r. (s. 44)
czy o urokach Szkocji (s. 56). Podobna ocena mo¿e dotyczyæ analizy i interpretacji fresków Bernardino di Betto, zwanego Pintoricchio, umieszczonych na cianach biblioteki katedralnej w Sienie (s. 38, 52, 8789, 158). Biografia Eneasza
Sylwiusza Piccolominiego autorstwa Reinhardta to publikacja popularnonaukowa.
Szczególny zawód spotka badaczy zajmuj¹cych siê przesz³oci¹ Prus
i szukaj¹cych w biografii Piccolominiego kulisów jego wyboru na biskupa warmiñskiego. Kwestia ta zupe³nie nie interesowa³a Reinhardta. By³ to dla niego
niewiele znacz¹cy epizod, który podsumowa³ tylko jednym zdaniem: Równie¿
diecezja warmiñska, któr¹ mu papie¿ Kalikst przekaza³ jako komendê, to znaczy
bez zobowi¹zañ duszpasterskich, nie dawa³a presti¿u, nie wspominaj¹c o trudnociach z jej objêciem i zwi¹zanych z ni¹ dochodach (s. 190).
Warto odnotowaæ, ¿e sam Piccolomini w Commentarii powiêci³ temu
wydarzeniu znacznie wiêcej uwagi: W Prusach, które kiedy by³y zwane Vlmerigia, a le¿¹ nad Morzem Ba³tyckim, by³ wspania³y i przebogaty Koció³, który
zw¹ Warmiñskim, potê¿ny wielu zamkami i miastami oraz rozleg³ym dominium.
Lecz gdy wybuch³a za¿arta wojna pomiêdzy Zakonnikami B³ogos³awionej Maryi
Teutonów, którzy panowali nad Prusami a Królem Polski, do którego Prusowie
odpadli, sam Koció³ bardzo podupad³, a poniewa¿ czêæ ci¹gnêli ku sobie
Zakonnicy, a czêæ Polacy i wyrywali sobie wsie oraz miasta. Tymczasem umar³
Franciszek, Biskup tego Kocio³a. Wiêksza czêæ kanoników postulowa³a Eneasza na Biskupa. Reszta podzieli³a siê, jedni wybrali Lutka, radcê Króla Polski,
drudzy innego kap³ana sporód tych, którzy byli z Zakonnikami Teutonami.
Posiadanie Kocio³a od pocz¹tku dane zosta³o Lutkowi, lecz gdy Kalikst, zgadzaj¹c siê na postulacjê kanoników powierzy³ zarz¹d Kocio³em Eneaszowi,
jego przedstawicielowi przekazane zosta³o posiadanie tak¿e tej czêci, któr¹
obj¹³ Lutko, nie maj¹cy odwagi przeciwstawiæ siê kardyna³owi. Eneasz za
dost¹piwszy potem papiestwa, prze³o¿y³ nad tym Kocio³em Paw³a Legendorfa,
który bez przeciwnika kieruje nim a¿ do dnia dzisiejszego2.
Przypuszczalnie Volker Reinhardt w ogóle nie mia³ zamiaru szerzej zajmowaæ siê kwesti¹ powierzenia przysz³emu papie¿owi diecezji warmiñskiej. Marginalnie odnotowa³ zapis autobiograficzny Piccolominiego. Nie dotar³ do ¿adnych
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nowych materia³ów ród³owych, bo zapewne nawet ich nie poszukiwa³. Nie
zarysowa³ pruskiej perspektywy tej nominacji. Nie siêgn¹³ nawet do niemieckojêzycznego opracowania Antoniego Eichhorna Geschichte der ermländischen Bischofswahlen3, w którym ju¿ w 1860 r. syntetycznie przedstawiono kulisy wyboru Piccolominiego. Krótko rzecz ujmuj¹c, autor biografii nie wniós³ nic
nowego do dotychczasowego stanu wiedzy. Reinhardta interesuje wy³¹cznie
Eneasz Piccolomini jako polityk, humanista, kardyna³ i papie¿, jako moderator
wielkiej polityki europejskiej. Nie zajmuje siê detalami, a takim w jego ocenie
by³o objêcie pruskiej diecezji.
Jeszcze raz nale¿y podkreliæ du¿y walor popularyzatorski ksi¹¿ki Volkera
Reinhardta i z tego powodu uzasadnione by³oby jej przet³umaczenie na jêzyk
polski. Konieczne jednak by³oby poszerzenie polskiej wersji jêzykowej o omówienie kwestii powierzenia diecezji warmiñskiej Piccolominiemu.
Ks. Wojciech Zawadzki
Elbl¹g
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