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A. Historia

Rados³aw Pawlik
Szczecin

W s³u¿bie czterech papie¿y. Bernard Sculteti
(ok. 1455–1518) – prepozyt kolegiaty Mariackiej

w Szczecinie i proboszcz koœcio³a NMP w Gdañsku

Bernard Sculteti, z racji sprawowanych godnoœci i urzêdów w najbli¿szym
otoczeniu a¿ czterech papie¿y okresu przedreformacyjnego oraz funkcji w Rocie
Rzymskiej, nie móg³ byæ postaci¹ anonimow¹, zw³aszcza dla badaczy „nacji nie-
mieckiej”. Nie mogli go nie dostrzec równie¿ polscy historycy z uwagi na wiêzi
³¹cz¹ce go z Miko³ajem Kopernikiem, którego by³ prze³o¿onym, chocia¿ wiêcej
uwagi w polskiej historiografii poœwiêcono mu dopiero po drugiej wojnie œwiato-
wej, g³ównie dziêki ostatnim publikacjom Teresy Borawskiej1. Najwiêksze zdu-
mienie jednak budzi fakt, ¿e chocia¿ sam mieni³ siê Kaszub¹ i pochodzi³ z Lêborka
lub okolic, to pozostaje ca³kowicie nieznany zarówno w œrodowisku kaszubskim2,
jak i w dotychczasowej historiografii zachodniopomorskiej ledwie odnotowany.

1 T. Borawska, Bernard Sculteti jako rzecznik interesów warmiñskich Rzymie na prze³omie XV
i XVI wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmiñskie” (dalej KMW), nr 2–3 (116–117):1972,
ss. 343–360; T. Borawska, Sculteti Bernard, [w:] S³ownik biograficzny Kapitu³y Warmiñskiej,
pod red. J. Guzowskiego, Olsztyn 1996, s. 220–221; T. Borawska, Sculteti Bernard,
[w:] S³ownik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego (dalej SBPN), pod red. S. Gierszew-
skiego, T. IV, pod red. Z. Nowaka, Gdañsk 1997, s. 187; T. Borawska, Tiedemann Giese
(1480–1550) w ¿yciu wewnêtrznym Warmii i Prus Królewskich, Olsztyn 1984; ta¿, ̄ ycie umy-
s³owe na Warmii w czasach Miko³aja Kopernika, Toruñ 1996; ta¿, Stronnicy krzy¿accy
w otoczeniu £ukasza Watzenrodego, KMW, nr 3 (105):1969, ss. 421–437.

2 W œrodowisku kaszubskim zwróci³ na niego uwagê w 2006 r. Zygmunt Szultka w: Źród³a do
kaszubsko-polskich dziejów Pomorza Zachodniego, pod red. B. Wachowiaka, T. I: Pomorze
Zachodnie pod rz¹dami ksi¹¿¹t plemiennych i w³adców z dynastii Gryfitów, wyd. Z. Szultka,
Poznañ-Gdañsk 2006, nr 198.
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Niew¹tpliwym tej sytuacji usprawiedliwieniem jest wielkie ubóstwo Ÿród³owe
dotycz¹ce jego rodowodu oraz kontaktów z Koœcio³em kamieñskim.

Bernard Sculteti wiêksz¹ czêœæ swojego ¿ycia spêdzi³ w Rzymie, w którym
szybko siê zaaklimatyzowa³ i uzyska³ eksponowane urzêdy koœcielne w Kurii
Rzymskiej, które umo¿liwi³y mu uzyskanie licznych urzêdów oraz beneficjów
koœcielnych w Europie œrodkowo-wschodniej. Jednym z nich by³ urz¹d prepozyta
w kapitule kolegiackiej Najœwiêtszej Marii Panny w Szczecinie. Kontakty Sculte-
tiego z diecezj¹ kamieñsk¹ to równie¿ jego zabiegi o archidiakonat stargardzki3
oraz przede wszystkim goœcina w Rzymie ksiêcia Bogus³awa X (1478–1523),
pod w³adz¹ którego siê wychowa³ oraz przysz³ego biskupa kamieñskiego Martina
Caritha. W koncepcji artyku³u kwestie te zajmuj¹ szczególnie wa¿ne miejsce rów-
nie¿ dlatego, ¿e wiêkszoœæ dotychczasowych badaczy ledwie odnotowa³a wspom-
nian¹ prepozyturê, zaœ pozosta³e kwestie pomija³a i nie dostrzega³a miêdzy nimi
funkcyjnej zale¿noœci. Wszystkie te powody razem sprawi³y, ¿e kontakty Scultetie-
go z diecezj¹ kamieñsk¹ sta³y siê centralnym problemem niniejszych rozwa¿añ,
pomimo wspomnianego ubóstwa Ÿród³owego, zarówno materia³ów rzymskich,
jak i pomorskich4. Sprawowanie przez niego urzêdu proboszcza koœcio³a Mariac-
kiego w Gdañsku i zwi¹zane z tym kontrowersje podniós³ ju¿ Theodor Hirsch, zaœ
wyjaœni³a ostatnio Teresa Borawska i dlatego nie bêdziemy kwestii tej poœwiêcali
wiele uwagi5.

Postaæ i dzia³alnoœæ Bernarda Scultetiego w polskiej literaturze najpe³niej
naœwietlaj¹ publikacje wspomnianej T. Borawskiej, zw³aszcza artyku³: Bernard

3 O nich jedynie M. Wehrmann w przyczynku: Das Grabmal eines Pommern in Rom, Monats-
blätter, Stettin 1915 (8), s. 61–63. Praca ta ogranicza siê zasadniczo do ustaleñ J. Schmidlina:
Geschichte der deutschen Nationalkirche in Rom S. Maria dell’ Anima, Freiburg i. Br. 1906.
W ostatnich latach ukaza³y siê dwie prace autorstwa Ch. Volkmara, które bardzo poszerzy³y
stan badañ na temat B. Scultetiego: Reform statt Reformation. Die Kirchenpolitik Herzog
Georgs von Sachsen 1488–1525, Tübingen 2004 oraz Mittelsmänner zwischen Sachsen und
Rom. Die Kurienprokuratoren Herzog Georgs von Sachsen am Vorabend der Reformation,
Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken, vol. 88, Tübingen
2008, ss. 244–307.

4 Pierwsze to: Leonis X pontificis maximi regesta, Bd. 1, (dalej Regesta Leonis X) ed. J. Her-
genröther, Freiburg i. Br. 1884 oraz Liber Confraternitatis Beate Maria Theutonicorum de
Urbe (dalej Liber Confraternitatis), ed. C. Jaenig, Roma 1875. Drugie to przede wszystkim
Akta stanów Prus Królewskich (T. III – IV, Warszawa – Poznañ – Toruñ 1961–1967), opubli-
kowane przez M. Biskupa i K. Górskiego. W kontekœcie rozwa¿añ nad zwi¹zkami Scultetiego
z biskupstwem kamieñskim szczególn¹ wartoœæ przedstawia edycja R. Klempina Diplomati-
sche Beiträge zur Geschichte Pommerns aus der Zeit Bogislafs X. (Berlin 1859) oraz regesty
dokumentów znajduj¹cych siê w tomie Ÿród³owym Geschichte des Geschlechts von Kleist
(Th. 1: Urkundenbuch, Berlin 1862) wydane przez G. Kratza. Fundamentalne znaczenie ma
dla nas równie¿ Katalog der Inkunabeln der Königlichen Universitäts Bibliothek zu Uppsala
(Uppsala 1907) opracowany przez I. Collijna.

5 T. Hirsch, Die Ober-Pfarrkirche von St. Marien in Danzig, Danzig 1843, s. 131–133; T. Bo-
rawska, Bernard Sculteti, s. 345–346.
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Sculteti jako rzecznik interesów warmiñskich w Rzymie na prze³omie XV i XVI
wieku. Jego zwi¹zki z Prusami Królewskimi, Warmi¹ oraz z Miko³ajem Koperni-
kiem zosta³y ju¿ dobrze zbadane i maj¹ bogat¹ literaturê, dlatego zosta³y tu zupe³-
nie pominiête. Natomiast ca³kowicie poza polem zainteresowania badaczy pozo-
sta³y jego wiêzi i kontakty z biskupstwem kamieñskim i Pomorzem Zachodnim6.

W dotychczasowej literaturze nie tylko zwi¹zki Bernarda Scultetiego z Pomo-
rzem Zachodnim nie wzbudzi³y szczególnego zainteresowania u badaczy, ale tak¿e
jego kaszubskie korzenie oraz to, w jaki sposób znalaz³ siê w Rzymie. St¹d rozwa-
¿ania nad tymi problemami zajmuj¹ równie¿ wa¿ne miejsce w niniejszym artykule.

1. Kaszubski rodowód i droga Bernarda Scultetiego do Rzymu

Prawdopodobnie Sculteti urodzi³ siê oko³o 1455 r.7 Wiemy tak¿e, ¿e mia³
brata piwowara, który mieszka³ w 1496 przy koœciele œw. Piotra i Paw³a w Gdañ-
sku8. W Rzymie pierwszy raz widzimy go w donios³ym roku jubileuszowym 14759.
Jego ¿ycie i dzia³alnoœæ lepiej znamy jednak dopiero od ostatniego dziesiêciole-
cia XV wieku, kiedy zosta³ znanym kurialist¹ i dworzaninem papieskim.

Pochodzenie i pozycjê spo³eczn¹ Bernarda Scultetiego, a w jeszcze wiêkszym
stopniu zapewne jego antenatów, poœrednio okreœla jego nazwisko, wywodz¹ce
siê od ³aciñskiego wyrazu scultetus, oznaczaj¹cego wójta lub so³tysa. Oba te po-
jêcia na ziemiach pañstwa polskiego i Pomorza wi¹¿¹ siê z recepcj¹ prawa nie-
mieckiego w wiekach œrednich i oznacza³y za³o¿yciela, w imieniu pana feudalnego,
w przypadku so³tysa – wsi, zaœ wójta – miasta (w uproszczeniu)10. Nazwisko
Sculteti (Scultetus) wywodzi siê od wykonywania funkcji so³tysa na wsi, a wiêc

6 M. Wehrmann, Das Grabmal..., s. 61–63; J. Schmidlin, Geschichte der deutschen National-
kirche in Rom S. Maria dell’ Anima, Freiburg 1906. W ostatnich latach ukaza³y siê dwie prace
autorstwa Ch. Volkmara, które bardzo poszerzy³y stan badañ na temat B. Scultetiego: Reform
statt Reformation. Die Kirchenpolitik Herzog Georgs von Sachsen 1488–1525, Tübingen
2004 oraz Mittelsmänner zwischen Sachsen und Rom. Die Kurienprokuratoren Herzog Georgs
von Sachsen am Vorabend der Reformation, Quellen und Forschungen aus Italienischen
Archiven und Bibliotheken, vol. 88, Tübingen 2008, ss. 244–307.

7 Nicolaus Copernicus Gesamtausgabe, Bd. VI, Th. 1, Documenta Copernicana. Briefe. Texte
und Übersetzungen, bearb. von A. Kühne, Verlag 1994, s. 3, nr 1.

8 Akta Stanów Prus Królewskich (dalej ASPK), T. III, cz. 1, wyd. K. Górski, M. Biskup, Toruñ
1961, s. 247, nr 252.

9 W tym roku naby³ ksi¹¿kê w Rzymie (I. Collijn, Katalog der Inkunabeln der Königlichen
Universitäts Bibliothek zu Uppsala, Uppsala 1907, s. 353, nr 1372; H. Barycz, Polacy na
studiach w Rzymie w epoce Odrodzenia (1400–1600), Kraków 1938, s. 69).

10 S.M. Zaj¹czkowski, O lokacjach wsi na prawie niemieckim w ³êczyckim i sieradzkim od koñca
XIX do pocz¹tków XVI wieku, £ódŸ 1974; S. Kuraœ, Przywileje prawa niemieckiego miast
i wsi ma³opolskich XIV–XV wieku, Wroc³aw 1971.
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kogoœ stoj¹cego na czele wierzcho³ka hierarchii spo³ecznoœci wiejskiej11. Konsta-
tacja ta ma istotne znaczenie dla dalszych rozwa¿añ nad rodowodem Scultetiego.
W jego przypadku koniecznie uwzglêdniæ nale¿y jeszcze jeden lokalny, lêborsko-
-bytowski aspekt znaczeniowy tego nazwiska.

Badania Ÿród³owe ostatnich lat wykaza³y, ¿e w ziemi lêborsko-bytowskiej
w XV w. przez „scultetusa” rozumiano so³tysa wsi urz¹dzonej pierwotnie na prawie
che³miñskim (niemieckim)12 i rz¹dz¹cej siê tym prawem w nastêpnych stuleciach,
natomiast jego odpowiednika we wsi za³o¿onej na prawie polskim, mimo i¿ póŸ-
niej przekszta³cona ona zosta³a wed³ug wzorów prawa che³miñskiego, mieniono
„starost¹”. Nie musia³o to oznaczaæ, ¿e scultetus by³ pochodzenia niemieckiego,
zaœ starosta kaszubskiego lub polskiego. Wiêkszoœæ wsi na ziemi lêborskiej przed
jej opanowaniem przez Zakon Najœwiêtszej Marii Panny Domu Niemieckiego
w Jerozolimie, zwany Krzy¿akami, rz¹dzi³a siê prawem polskim13. Niestety, nie
zachowa³y siê Ÿród³a pozwalaj¹ce na przybli¿on¹ chocia¿by identyfikacjê, to jest
wskazanie jednej lub chocia¿by kilku wsi, w których móg³ siê on urodziæ.

W œwietle dotychczasowych badañ historyków niemieckich i polskich nad
dziejami œredniowiecznymi Lêborka oraz £eby ¿adna osoba o nazwisku Sculteti14,
od ich pocz¹tków do po³. XVI w., nie zosta³a odnotowana w jakichkolwiek mate-
ria³ach Ÿród³owych, w tym w statutach cechowych, relatywnie doœæ dobrze zacho-
wanych. Wœród tych ostatnich szczególn¹ uwagê zwracano na lêborskich i gdañ-
skich browarników, gdy¿ wiadomo, ¿e w 1496 w Gdañsku, w pobli¿u koœcio³a œw.
Piotra i Paw³a posiada³ browar i prowadzi³ aktywn¹ dzia³alnoœæ na rzecz Bernarda
nieznany z imienia jego brat15. Posiadanie browaru w Gdañsku pozwala zaliczyæ
interesuj¹cego nas brata do œredniej warstwy obywateli miasta. Niestety, jest to
jedyna informacja o familiantach Bernarda Scultetiego. Mimo wysi³ków nie uda³o
siê bli¿ej zidentyfikowaæ jego brata16, co dla dalszych naszych rozwa¿añ ma bardzo
niekorzystne znaczenie. Wystêpowanie brata Bernarda wœród gdañskich browar-

11 E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, Gdañsk 2000, s. 239.
12 B. Wachowiak, Pankowie w wizytacjach domeny bytowskiej z drugiej polowy XVI wieku,

„Acta Cassubiana”, t. 8, 2006, s. 24–32; Wizytacje domen bytowskiej i lêborskiej z XVI wieku.
Wybór, wstêp i opracowanie Z. Szultka, B. Wachowiak, Warszawa 2009.

13 M. Grzegorz, Struktura administracyjna i w³asnoœciowa Pomorza gdañskiego pod rz¹dami
Zakonu krzy¿ackiego w latach 1309–1454, Toruñ 1987; ten¿e, Osady Pomorza Gdañskiego
w latach 1309–1454, £ódŸ 1990.

14 F. Schultz, Geschichte des Kreises Lauenburg in Pommern, Lauenburg 1912; G. Kratz,
R. Klempin, Die Städte der Provinz Pommern, Berlin 1865; Z. Szultka, Szkice historyczne
o dawnej £ebie, Gdañsk-£eba 2000; K. Bruski, Lêbork w czasach œredniowiecza, [w:] Dzieje
Lêborka, pod red. J. Borzyszkowskiego, Lêbork-Gdañsk 2009, s. 21–100.

15 ASPK, T. III, cz. 1, s. 247, nr 252.
16 H. Hassbergen, Verzeichnis der Danziger Brauer 1551–1626, Weichselland 40:1940, s. 77-83;

G. Löschin, Die Danziger Brauerzunft. Beiträge zu Geschichte Danzigs und seiner Ungebungen,
3:1837, s. 3-22; J. Hevelke, Gert Hevelke und seine Nachfahren, Danzig 1927; M. Bogucka,
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ników poœrednio wskazuje na jego mieszczañskie pochodzenie. Niestety, nie
wiemy, kiedy on osiad³ w grodzie nad Mot³aw¹ i wszed³ we w³adanie wspomnia-
nego browaru. Data ta mia³a du¿e znaczenie i wi¹zaæ j¹ mo¿na z pierwszymi
us³ugami Scultetiego w Rzymie na rzecz miasta Gdañska oraz odgrywaj¹cej
w nim bardzo wa¿n¹ rolê rodziny Ferberów, datuj¹cymi siê dowodnie najpóŸniej
w 149317. Poniewa¿ kwestii tej nie uda³o siê wyjaœniæ, mo¿emy przyj¹æ, i¿ brat –
browarnik jak i on mogli z równym powodzeniem pochodziæ ze wsi, co z miasta.
Fakt, ¿e sam napisa³, i¿ pochodzi³ z Lêborka, wcale jeszcze nie przes¹dza, ¿e
rzeczywiœcie z tego miasta pochodzi³18. Móg³ z powodzeniem pochodziæ ze wsi
w jego pobli¿u. Zapisy w matryku³ach uniwersyteckich najlepiej o tym œwiadcz¹.

Wiêkszoœæ m³odzie¿y z Prus Królewskich, która udawa³a siê na studia uni-
wersyteckie, pochodzi³a z najwiêkszych miast pruskich, jak Gdañsk, Elbl¹g i To-
ruñ, rekrutowa³a siê z silnego ekonomicznie elementu niemieckiego, osiad³ego
najczêœciej ju¿ w okresie aktywnej polityki osadniczej Zakonu Krzy¿ackiego.
Jednak ponad po³owê ludnoœci Prus Królewskich stanowili Polacy i Kaszubi, zaœ
maleñk¹ cz¹steczkê potomkowie Prusów.

Mieszkañcy dzielnicy pruskiej zwali siê „Prusakami” i byli œwiadomi odrêb-
noœci swego regionu w ramach pañstwa polskiego. Cechowa³ ich silnie rozwiniêty
patriotyzm lokalny, przejawiaj¹cy siê trosk¹ o zachowanie przywilejów i odrêb-
noœci. Piêtnastowieczne pojêcie „kraju” ró¿ni³o siê od pojêcia odrêbnego pañ-
stwa i oznacza³o jednolit¹ ca³oœæ geograficzn¹, spo³eczno-ekonomiczn¹, prawn¹
oraz polityczn¹, a wiêc pewn¹ spo³ecznoœæ, wzmocnion¹ wspóln¹ tradycj¹ i œwia-
domoœci¹ historyczn¹. Spo³eczeñstwo pruskie cechowa³ g³êboki lokalny partyku-
laryzm, uzasadniany istnieniem osobnych praw i przywilejów, zagwarantowanych
przez króla Kazimierza IV Jagielloñczyka (1440–1492) aktem o inkorporacji tych
ziem do Korony w 1454. Wszystkie prawa i przywileje sprowadza³y siê do dwóch
najwa¿niejszych postanowieñ: wyznaczania na urzêdy administracji miejscowej
obywateli pruskiej dzielnicy (indygenów) oraz zapewnieniu stanom pruskim wspó³-
udzia³u w zarz¹dzaniu dzielnic¹ przy udziale króla19. Podobnie sprawa wygl¹da³a
z wpisami studentów z Prus Królewskich czy Warmii do tzw. nacji germañskiej
we w³oskich uniwersytetach. Nie czuli siê oni Niemcami czy Polakami, a Pru-
sakami20.

Elementy wczesnego kapitalizmu i prebur¿uazji w gdañskim browarnictwie XIV–XVII wieku,
„Zapiski Historyczne”, 21:1955, 1–2, s. 66–113.

17 T. Hirsch, Die Ober-Pfarrkirche…, s. 131–133.
18 Na ksi¹¿ce z ̄ ywotami Cezarów Swetoniusza napisa³: Bernardi Sculteti de Lowenborch Pru-

teni 1475 Rome (I. Collijn, Katalog…, s. 353, nr 1372; L.A. Birkenmajer, Stromata Coperni-
cana, Kraków 1924, s. 321).

19 T. Borawska, ¯ycie..., s. 20.
20 Pojêcie nacji niemieckiej wi¹¿e siê z zawartymi na Soborze Konstancji konkordatami ger-

mañskimi 15 IV 1418. Najkrócej mówi¹c, zawiera³y one normy ograniczaj¹ce w³adzê papie¿a
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W taki sposób rozumowa³ równie¿ Sculteti, który czu³ siê Prusakiem i da³
temu wyraz ju¿ na pocz¹tku swego pobytu w Rzymie, bo w 1475 r. okreœli³ siê
sam „Prusakiem z Lêborka” (de Lawenborch Prutenus)21. Nie zachowa³y siê ¿adne
przekazy Ÿród³owe okreœlaj¹ce wprost jego otoczenie czy œrodowisko rzymskie
pierwszych lat. S¹dz¹c natomiast z przekazów o jego póŸniejszej dzia³alnoœci,
przyj¹æ mo¿emy, ¿e znalaz³ siê w niemieckojêzycznym œrodowisku pruskim lub
wrêcz niemieckim. To nie oznacza, ¿e od razu zerwa³ kontakty z duchowieñstwem
polskim, a zw³aszcza ordynariuszem w³oc³awskim, któremu mia³ niema³o do
zawdziêczania, bo dziêki niemu najpewniej znalaz³ siê w Rzymie. Wydarzenia
nastêpnych lat spowodowa³y jednak, ¿e wszed³ w otwarty konflikt z biskupem
w³oc³awskim, a za jego poœrednictwem równie¿ z królem Polski. W tych warun-
kach uderza jego adnotacja w jego ksi¹¿ce Liber Bernhardi Sculteti Cassubii
148822.

Powstaje pytanie, czy Niemiec, przebywaj¹cy od swego miejsca urodzenia
tysi¹ce kilometrów i przynajmniej od kilkunastu lat oderwany od swej pruskiej
ojczyzny, utrzymuj¹cy w swym nowym œrodowisku ¿ywe stosunki z doskonale
zorganizowanym i bardzo wp³ywowym w Kurii Rzymskiej œrodowiskiem nie-
mieckim – „nacj¹ germañsk¹” nazwa³by siê Kaszub¹. OdpowiedŸ musi byæ jed-
noznaczna, ¿e nie. W ka¿dym razie podobnego przypadku nie notuje historiogra-
fia zwi¹zana z dziejami Kaszubów.

Nie wiemy, dlaczego Sculteti – ówczeœnie prawie czterdziestoletni mê¿czyzna,
nie nazwa³ siê – jak wczeœniej – Prusakiem, a Kaszub¹ i czym w jego przekonaniu
ró¿ni³ siê Kaszuba od Prusaka. Najprawdopodobniej pojêcia te nie by³y dla niego
to¿same, zaœ ich najwa¿niejszym i najtrwalszym wyró¿nikiem by³ jêzyk macie-
rzysty. Dla Niemca czy Polaka Kaszub¹ w czasach nowo¿ytnych by³ ten, kto mówi³
potocznie po kaszubsku lub mia³ œwiadomoœæ odrêbnoœci jêzyka kaszubskiego
i szerzej kultury kaszubskiej wzglêdem ludnoœci niemieckojêzycznej23. Jeœli Scul-
teti w 1488 okreœli³ siê Kaszub¹, to jest to przekonuj¹cy dowód na to, i¿ jêzyk
kaszubski zna³, a móg³ siê go nauczyæ jedynie w domu rodzinnym. Kaszubszczy-
zna by³a wiêc jego macierzystym œrodowiskiem i dlatego mieni³ siê Kaszub¹.

Sculteti w³ada³ w Rzymie zarówno jêzykiem niemieckim, jak i ³acin¹. W lêbor-
skiej szkole, choæ ta reprezentowa³a nie najgorszy poziom i przygotowywa³a
w dostatecznym stopniu do podjêcia samodzielnych studiów uniwersyteckich, móg³

w nadawaniu urzêdów i godnoœci koœcielnych. Do nacji niemieckiej zaliczono kraje le¿¹ce na
pó³noc od Alp, m.in. Polskê, Wêgry, Czechy, Skandynawiê, Zakon Krzy¿acki czy diecezjê
warmiñsk¹, (R. Bodañski, W³aœciwoœci konkordatów ksi¹¿êcych z XV wieku, KMW, nr 2 (236):
2002, ss. 189–204.)

21 I. Collijn, Katalog…, s. 353, nr 1372; L.A. Birkenmajer, Stromata…, s. 321.
22 I. Collijn, op. cit., s. 122, nr 520.
23 Z. Szultka, Ewangelicka rodzina kaszubska na Pomorzu Zachodnim w XIX wieku w œwietle

relacji pastorów, [w:] Rodzina pomorska, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 1999, s. 93 n.
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co najwy¿ej poznaæ jedynie podstawy ³aciny24. Potwierdzaj¹ to wpisy œrednio-
wiecznych scholarów z Lêborka, znajduj¹ce siê w albumach g³ównie niemieckich
uniwersytetów, jednak¿e ani jednemu z nich nie uda³o siê uzyskaæ stopnia nauko-
wego25. Informacja o tym, ¿e by³ klerykiem diecezji w³oc³awskiej ma niema³e
znaczenie, poniewa¿ dobitnie wskazuje na to, ¿e kszta³ci³ siê w szkole katedralnej
we W³oc³awku26. Ziemia lêborska stanowi³a dekanat, który znajdowa³ siê pod
jurysdykcj¹ biskupów w³oc³awskich; byæ mo¿e Sculteti tym w³aœnie sposobem
trafi³ do W³oc³awka. Szko³y katedralne na ogó³ reprezentowa³y bardzo wysoki
poziom dydaktyczny. Ich podstawê programow¹ stanowi³o bowiem studium sied-
miu sztuk wyzwolonych. Ju¿ samo nauczanie elementarne dawa³o na ogó³ znajo-
moœæ czytania, pisania, elementów gramatycznych, prostych konstrukcji ³aciñ-
skich, a ponadto modlitw, pieœni, psalmów i antyfon. Kszta³cenie na poziomie
œrednim w du¿ym uproszczeniu sprowadza³o siê do poszerzania wiedzy o grama-
tyce i dzie³ach autorów ³aciñskich27. Jak widzimy, we W³oc³awku Sculteti móg³
zdobyæ niez³e przygotowanie, pozwalaj¹ce mu na rozpoczêcie studiów uniwersy-
teckich na wydziale sztuk wyzwolonych. Ostatecznie trudno jest jednak defini-
tywnie rozstrzygn¹æ, czy kszta³ci³ siê tylko we wspomnianej szkole katedralnej
i jak przebiega³ proces kszta³cenia m³odego Bernarda Scultetiego.

W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o zauwa¿onym przez Marcina Kurra wpisie
do matryku³y lipskiego uniwersytetu: Bernhardus dominus de Loffinborg 1470 b.
Wpis nasuwa pytanie, czy w ten sposób zosta³ wci¹gniêty do spisu lipskich stu-
dentów Bernard Sculteti, który osi¹gn¹³ ju¿ wiek, w którym zwyczajowo rozpo-
czynano naukê uniwersyteck¹. Statuty uniwersytetu w Lipsku nie okreœla³y naj-
ni¿szego wieku studentów, ale zazwyczaj studia rozpoczynali m³odzieñcy pomiê-
dzy piêtnastym a dwudziestym rokiem ¿ycia28. Zdaniem tego autora znajduj¹cy
siê za imieniem predykat dominus, wskazywa³ na osobê duchown¹29. Sculteti

24 K. Bruski, Stosunki wewnêtrzne do po³owy XV wieku, [w:] Dzieje Lêborka, red. J. Borzysz-
kowski, Lêbork-Gdañsk 2009, s. 59.

25 W okresie 1450–1514 lêborscy scholarzy pozostawili 18 wpisów, w Rostocku (8), Lipsku (4),
Wiedniu (3) i Frankfurcie nad Odr¹ (3) (K. Bruski, Stosunki wewnêtrzne..., s. 59).

26 H. Schmauch, Sculteti, Bernard, Altpreussische Biographie, Bd. 2, hrsg. K. Forstreuter,
F. Gause, Marburg-Lahn 1961, s. 659; K. Górski, £ukasz Watzenrode. ¯ycie i dzia³alnoœæ
polityczna, Wroc³aw 1973, s. 55; Ch. Volkmar, Mittelsmänner..., s. 255.

27 K. Stopka, Szko³y katedralne metropolii gnieŸnieñskiej w œredniowieczu. Studia nad kszta³ce-
niem kleru polskiego w wiekach œrednich, Kraków 1994, s. 136-147; S. Chodyñski, Szko³a
katedralna w³oc³awska. Szkic historyczny na podstawie akt kapitulnych skreœlony, W³oc³a-
wek 1900, s. 71–77.

28 H.J. Kaemmel, Geschichte des deutschen Schulwesen im Uebergange vom Mittelalter zur Neuzeit,
Leipzig 1882, s. 151; G. Kaufmann, Die Geschichte der deutschen Universitäten, Bd. 2, Stutt-
gart 1896, s. 261; F. Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen
und Universitäten von Ausgang Mittelalters bis zur Gegenwart, Bd. 1, Leipzig 1919, s. 33.

29 M. Kurr, Studenci Bytowa, Lêborka i £eby w okresie œredniowiecza do 1525 roku, „Acta
Cassubiana”, t. 10, 2008, s. 34 i 38.
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w tym czasie móg³ ju¿ posiadaæ przynajmniej ni¿sze œwiêcenia. Przes³anki o roz-
poczêciu przez Scultetiego najpóŸniej w 1475 studiów na Uniwersytecie w Rzy-
mie w ¿aden sposób nie wykluczaj¹ tego, i¿ móg³ podj¹æ piêæ lat wczeœniej naukê
w Lipsku, bowiem w XV stuleciu szeroko rozpowszechniona by³a humanistyczna
praktyka studiowania na kilku uniwersytetach, jak i te¿ opuszczania uczelni bez
stopni naukowych. Powy¿szy wpis jest jednak zbyt enigmatyczny, aby bez kon-
frontacji z innymi informacjami Ÿród³owymi wi¹zaæ go z osob¹ Bernarda Sculte-
tiego. Wyniki kwerendy przeprowadzonej w albumach uniwersyteckich pozosta-
³ych uczelni niemieckich, krakowskiej oraz praskiej, nie poszerzy³y wiedzy o po-
dejmowanych przez niego peregrynacjach akademickich.

Kieruj¹c siê tym, ¿e Sculteti raczej nie wyniós³ znajomoœci jêzyka niemiec-
kiego z rodzinnych stron, ani te¿ z W³oc³awka, wyjaœnienia przyczyn jego kariery
byæ mo¿e nale¿y szukaæ w Gdañsku. W opinii Teresy Borawskiej Sculteti bardzo
czêsto s³u¿y³ radami i prawn¹ pomoc¹ miastu nad Mot³aw¹30. W 1491, ju¿ jako
notariusz g³ówny w Rocie Rzymskiej, odda³ swoje pierwsze, bli¿ej nam nieznane
us³ugi na rzecz tego miasta. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e jego pomoc by³a cenna,
skoro zosta³ odt¹d sta³ym pe³nomocnikiem gdañskiej rady miejskiej w Kurii
Rzymskiej. Nic zatem dziwnego, ¿e rajcy miejscy nie sprzeciwiali siê staraniom
ich w³asnego prokuratora o probostwo przy koœciele Najœwiêtszej Marii Panny
w Gdañsku w latach 1493–149831.

Zabiegi Scultetiego o wspomniane wy¿ej beneficjum wi¹¿¹ siê z przybyciem
Jana Ferbera (1464–1493) do Wiecznego Miasta w 1493 r.32 Powodem podjêcia
przez niego tej czasoch³onnej i kosztownej wyprawy by³ jego spór o probostwo
w koœciele NMP w Gdañsku z oficja³em gdañskim i pomorskim – Grzegorzem
Greve (zm. 1496)33. Uwa¿amy, ¿e w tych zabiegach pomaga³ mu Bernard Sculteti,
który by³ wówczas notariuszem w Rocie Rzymskiej, zajmuj¹cym siê rozpatrywa-
nie spraw m.in. z obszaru Prus Królewskich34. Kiedy Jan Ferber zmar³ 10 V 1493
w Rzymie, rozpocz¹³ on natychmiast starania o wakuj¹ce po jego œmierci benefi-
cjum. W tym samym jeszcze roku wystara³ siê o prowizjê papiesk¹ na to benefi-
cjum35. Po raz pierwszy dowodnie zosta³ odnotowany jako proboszcz tego koœ-
cio³a w nocie finansowej sporz¹dzonej w Kamerze Apostolskiej 31 XII 1493.

30 T. Borawska, Sculteti Bernard, SBPN, s. 187.
31 ASPK, T. III, cz. 1, s. 110, nr 103, s. 148, nr 146, s. 150–151, nr 148, s. 212–213, nr 211,

s. 231–232, nr 236, s. 234–235, nr 238, s. 247, nr 252, s. 288, nr 308, s. 299–300, nr 323,
s. 300, nr 324; T. Hirsch, Die Ober-Pfarrkirche, s. 131–136; P. Simson, Geschichte der Stadt
Danzig, Bd.1, Danzig 1918, s. 374–376; T. Borawska, Bernard Sculteti…, s. 345; P. Czaplew-
ski, Wykaz oficja³ów gdañskich i pomorskich od 1467–1824, Toruñ 1924, s. 12–13.

32 T. Hirsch, Die Ober-Pfarrkirche…, s. 131–133.
33 P. Simson, Geschichte…, s. 374; T. Hirsch, op. cit., s. 132.
34 T. Borawska, Tiedemann Giese…, s. 47.
35 P. Simson, op. cit., s. 374–376; T. Hirsch, op. cit., s. 131–135.
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Zapiska ta, bêd¹ca de facto niczym innym jak obligacj¹ annatow¹, powsta³a
w oparciu o bullê prowizyjn¹ z 24 XI tego samego roku. Zobowi¹zywa³a ona
Lêbor¿anina do osobistego uregulowania annaty w Kurii Rzymskiej. Wp³aci³ on
nale¿n¹ kwotê, tj. 35 florenów reñskich, dopiero 11 I 150236.

Nominacja papieska sta³a siê rych³o powodem do wybuchu nowego sporu.
Król Jan Olbracht (1492–1501), sprawuj¹cy patronat nad koœcio³em NMP w Gdañ-
sku, odczu³ postêpowanie papie¿a jako naruszenie swoich dziedzicznych praw.
8 IV 1494 nakaza³ nawet radzie miejskiej aresztowanie Scultetiego, gdyby ten
odwa¿y³ siê pojawiæ w Gdañsku. Natomiast mandatem z 20 IX 1495 zabroni³
udzielania mu jakiejkolwiek formy pomocy. Królewskie nakazy nie przynios³y
jednak oczekiwanego rezultatu, poniewa¿ Scultetiego popiera³a znaczna czêœæ
rady miejskiej, przedstawicieli patrycjatu oraz wy¿szego duchowieñstwa. Przeci¹-
gaj¹cy siê spór doprowadzi³ do wzrostu napiêcia spo³ecznego w mieœcie, który
z³agodzi³a dopiero œmieræ nominata królewskiego w 1496. Dnia 28 XII 1497 rada
miejska zwróci³a siê z proœb¹ do króla Jana Olbrachta o zaakceptowanie Sculte-
tiego na stanowisku proboszcza37. Król ostatecznie przekaza³ jednorazowo mia-
stu prawo obsadzenia wakuj¹cej parafii.

Dnia 6 I 1498 rada miejska wezwa³a Scultetiego do osobistego objêcia pro-
bostwa w Gdañsku38. Sculteti pojawi³ siê w grodzie nad Mot³aw¹ dopiero wiosn¹
1501. Jego krótka obecnoœæ w Prusach Królewskich zwi¹zana by³a z wype³nie-
niem przez niego zobowi¹zañ koœcielnych wobec kapitu³y warmiñskiej. Po ich
wykonaniu, latem tego samego roku na zawsze opuœci³ rodzinny kraj39. Bernard
Sculteti zachowa³ probostwo w Gdañsku przez blisko szesnaœcie lat40.

Niestety, nie mo¿na bezsprzecznie orzec, czy znajomoœæ Scultetiego z cz³on-
kami rodu Ferberów rozpoczê³a siê przed przyjazdem Jana Ferbera w 1493 do
Rzymu, jednak¿e ich póŸniejsze ¿ywe kontakty i okazywana sobie wzajemnie po-
moc dopuszczaj¹ tak¹ mo¿liwoœæ41. Pierwsze kontakty z rodem gdañskich burmi-
strzów Sculteti móg³ nawi¹zaæ ju¿ we W³oc³awku, poniewa¿ w tym samym czasie
co on kszta³ci³ siê w tamtejszej szkole katedralnej Hildebrand Ferber (zm. 1 VI

36 Annatae e Regno Poloniae saeculi XV (1421–1503), ed. M.D. Kowalski, Cracoviae 2002,
Monumenta Poloniae Vaticana, T. X, s. 414, nr 998.

37 ASPK, T. III, cz. 1, s. 212, nr 211, s. 110–111, nr 103, s. 148, nr 146 i s. 287-288, nr 308.
38 ASPK, T. III, cz. 2, s. 2–3, nr 332.
39 T. Hirsch, Die Ober-Pfarrkirche…, s. 244; P. Simson, Geschichte…, s. 375–376; T. Boraw-

ska, Bernard Sculteti…, s. 346.
40 1 I 1514 Sculteti zrezygnowa³ z godnoœci i stanowiska na korzyœæ Maurycego Ferbera (Mar-

ticularum Regni Poloniae Summaria, ed. T. Wierzbowski, T. IV, Varsavioe 1910, s. 130,
nr 2207; Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, ed. A. Theiner, Romae 1861, T. II,
s. 354, nr 381; Regesta Leonis X..., s. 737, nr 11953–11956 i nr 11959; H. Schmauch, Ber-
nard, Sculteti…, s. 659).

41 T. Borawska, Sculteti Bernard, SBPN, T. IV, s. 187.
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1530) oraz Eberhard Ferber (1463–1529)42. Mo¿na zaryzykowaæ hipotezê, ¿e to
w³aœnie pomoc Ferberów umo¿liwi³a mu opuszczenie Prus Królewskich i udanie
siê do Rzymu43.

2. Kariera Bernarda Scultiego w Rzymie

Bernard Sculteti, pocz¹wszy od ostatniej dekady XV w., piastowa³ rozmaite
urzêdy na dworze papieskim. Od 1492 pe³ni³ funkcjê notariusza pa³acu apostol-
skiego (sacri palatii apostolici causarum notarius), zaœ w 1496 zosta³ domowni-
kiem, kapelanem, sekretarzem i akolit¹ papie¿a Aleksandra VI (1494–1503).
Wydaje siê, ¿e wspomniane wy¿ej urzêdy honorowe pe³ni³ równie¿ za pontyfikatu
papie¿y Piusa III (1503), Juliusza II (1503–1513)44. Najbardziej eksponowane
urzêdy pe³ni³ jednak za papie¿a Leona X, poniewa¿ w latach 1513, 1514 i 1517
odnotowany zosta³ jako jego osobisty kapelan i skarbnik45. Henryk Zins okreœli³ po-
nadto Scultetiego tajnym szambelanem papie¿a Leona X46. Piastowa³ tak¿e urz¹d
apostolskiego skryptora (1514–1515)47; ponadto dnia 1 V 1514 papie¿ Leon X
jako w³adca Pañstwa Koœcielnego nada³ Scultetiemu godnoœæ hrabiego Œwiêtego
Pa³acu Laterañskiego oraz go nobilitowa³48. Lêbor¿anin by³ równie¿ sekretarzem
soboru powszechnego na Lateranie (od 10 V 1512).

42 H. Zins, Ród Ferberów i jego rola w dziejach Gdañska w XV i XVI wieku, Lublin 1951, s. 13.
Inni pisz¹, ¿e uczyli siê szkole koœcio³a NMP w Gdañsku: M. Bogucka, Cz³owiek prze³omu
epok: Eberhard Ferber 1463–1529, [w:] Homines et societas: Czasy Piastów, Prace Komisji
Historii, Poznañ 1997, T. LV, s. 205; E. Kestner, Eberhard Ferber, Burgermeister von Danzig,
Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins (dalej ZWG), 2: 1880, s. 21; T. Hirsch,
Die Ober-Pfarrkirche, s. 132–133; A. Karbowiak, Dzieje wychowania i szkó³ w Polsce, T. III,
Okres przejœciowy od 1433 do 1510 roku, Lwów 1923, s. 69. Eberhard Ferber, bêd¹c gdañ-
skim burmistrzem, korzysta³ z pomocy przebywaj¹cego w Kurii Rzymskiej Bernarda Sculte-
tiego (Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis
zum Untergange der Ordensherrschaft, hrsg. v. Th. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke, Bd. 5,
Leipzig 1874, s. 484–485).

43 H. Zins, Ród Ferberów…, s. 12.
44 Regesta Leonis X…, s. 636, nr 10085–10086, Liber Confraternitatis, s. 254. H. Freytag, Preus-

sen und das deutsche Nationalhospitz St. Maria dell’Anima in Rom, ZWG, H. 42, Danzig
1900, s. 79; J. Sikorski, Sculteti Bernard, Polski S³ownik Biograficzny (dalej PSB), pod red.
H. Markiewicza, T. XXXVI, cz. 1 (148), Kraków 1996, s. 91.

45 I. Collijn, Katalog…, s. 487; L.F. Prowe, Nicolaus Coppernicus, Bd. 1, Das Leben. Th. 1,
1473–1512, Berlin 1883, s. 266; A. Eichhorn, Die Prälaten des ermländischen Domcapitels
von Domcapitular, „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands”, 3: 1866,
s. 357; J. Schmidlin, Geschichte…, s. 358.

46 H. Zins, W krêgu Miko³aja Kopernika, Lublin 1966, s. 57.
47 Regesta Leonis X…, s. 740, nr 12016; Ch. Volkmar, Reform…, s. 131.
48 W. v. Hofmann, Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden. Vom Schisma bis zur
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O jego pierwszych latach pobytu w Italii wiemy bardzo niewiele. Najwcze-
œniejsza informacja potwierdzaj¹ca jego obecnoœæ w Rzymie pochodzi z 1475.
Zakupi³ wówczas ksi¹¿kê: ̄ ywoty Cezarów Swetoniusza (Vitae XII caesarum)49.
23 VI 1478 zosta³ wpisany do ksiêgi bractwa œw. Ducha w Rzymie (Santo Spiritio
in Saxia de Urbe)50. Szpital, przy którym prowadzi³a dzia³alnoœæ konfraternia,
powsta³ na prze³omie XII i XIII stulecia, jako fundacja papie¿a Innocentego III
(1198–1216). Po³o¿ony by³ nieopodal Bazyliki œw. Piotra. Konfraternia zosta³a
za³o¿ona w 1268, szybko zyskuj¹c wielkie znaczenie, g³ównie za spraw¹ przywi-
lejów odpustowych, dziêki którym przynale¿noœæ do niej sta³a siê bardzo atrak-
cyjna dla rzeszy g³ównie niemieckich pielgrzymów przybywaj¹cych nad Tybr.
Op³ata wpisowa wynosi³a trzy dukaty, roczna sk³adka zaœ kosztowa³a jeden grosz,
których uregulowanie dawa³o cz³onkom bractwa œw. Ducha mo¿liwoœæ korzysta-
nia z wszystkich przywilejów (g³ównie odpustów zupe³nych)51. Wydaje siê, ¿e
Sculteti nie pe³ni³ w bractwie ¿adnych funkcji, bêd¹c jednym spoœród tysiêcy
jego cz³onków.

Informacja o zakupie dzie³a autorstwa Swetoniusza wskazuje, ¿e Sculteti
w pierwszym okresie pobytu w Rzymie mia³ ca³kiem niez³¹ sytuacjê finansow¹,
skoro móg³ sobie na to pozwoliæ na taki wydatek. Przypuszczamy, ¿e dokonany
zakup ksi¹¿ki byæ mo¿e wskazuje na rozpoczêcie przez niego studiów uniwersy-
teckich w Italii. Niestety, nie dysponujemy œredniowiecznymi albumami oœrod-
ków uniwersyteckich we Florencji, Padwie, Perugii, Rzymie i Sienie, dlatego
miejsce odbycia przez niego studiów pozostaje zagadk¹. Pewnym jest jedynie, ¿e
nie studiowa³ w s³awnej z nauki prawa Bolonii52. Wobec czego najbli¿sza prawdy
mo¿e byæ Teresa Borawska, która zak³ada, ¿e Lêbor¿anin odby³ studia w Stolicy
Apostolskiej i zapewne te¿ tam uzyska³ promocjê na doktora dekretów w 149053.
W Rzymie móg³ pobieraæ naukê w uczelni pa³acu papieskiego (studium curiae),
b¹dŸ za³o¿onym w 1303 uniwersytecie (studium urbis). Drugi z wymienionych
oœrodków w koñcu XV wieku uchodzi³ za wa¿ne centrum akademickie studiów
teologicznych i prawniczych. Za wybraniem przez Scultetiego Uniwersytetu Rzym-
skiego, który, jak wiemy, by³ adeptem prawa, przemawiaj¹ dwa argumenty.
Po pierwsze, uczelnia ta oprócz wykszta³cenia teoretycznego pozwala³a nabraæ

Reformation, Bd. 2: Quellen, Listen und Exkurse, Rom 1914, s. 56, nr 246; Regesta Leonis
X…, s. 740, nr 12015 i 12016.

49 I. Collijn, Katalog…, s. 353, nr 1372.
50 K. H. Schäfer, Die deutschen Mitglieder der Heiliggeistbruderschaft zu Rom am Ausgang des

Mittelalters, Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte, 16: 1913, nr 150.
51 H. Manikowska, Jerozolima-Rzym-Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schy³ku œrednio-

wiecza, Wroc³aw 2008, s. 227-228; A. Kerschbaumer, Geschichte..., s. 225-226.
52 G. Knod, Deutsche Studenten in Bologna (1289–1562). Biographischer Index zu den Acta

nationis Germanicae universitatis Bononiensis, Berlin 1899.
53 J. Sikorski, Sculteti Bernard…, s. 91; T. Borawska, Bernard Sculteti…, s. 343.
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praktyki w Rocie Rzymskiej. Po drugie, mog³y tu zadecydowaæ wzglêdy pozame-
rytoryczne, mianowicie chêæ uzyskania w Kurii cennych znajomoœci, które nie-
w¹tpliwie mia³y znaczenie dla przysz³ej kariery i otwiera³y drogê do pozyskania
wysokich godnoœci koœcielnych54.

W 1491 zosta³ z nominacji papie¿a Innocentego VIII (1484–1492) notariuszem
g³ównym (sacri apostolici causarum) u jednego z audytorów – Piotra z Ferrary.
Od czerwca 1509 podporz¹dkowany by³ Antoniemu de Monte. W latach 1497–
–1498 dowodnie sprawowa³ urz¹d skarbnika Kamery Apostolskiej55. Najpewniej
wczeœniej odby³ kilkuletni¹ praktykê w Trybunale Papieskim i uzyska³ tytu³ nota-
riusza publicznego, najprawdopodobniej kreacji apostolskiej56. Praca w Rocie
Rzymskiej by³a bardzo ceniona i po¿¹dana przez osoby d¹¿¹ce do uzyskania wy-
sokich godnoœci duchownych. Nie dziwi wiêc, ¿e by³a bardzo atrakcyjna dla licz-
nych przybyszów g³ównie z pañstw Europy œrodkowo-wschodniej57. Z tych ostat-
nich pochodzi³ Bernard Sculteti, który przez blisko dwadzieœcia siedem lat by³
kurialnym notariuszem. W³aœnie ta funkcja by³a kluczowa w jego karierze, ponie-
wa¿ otworzy³a mu drogê do licznych urzêdów honorowych na dworze papieskim.

Pocz¹tki istnienia Roty siêgaj¹ koñca XII stulecia i wi¹¿¹ siê œciœle z powsta-
niem oraz rozpowszechnianiem siê prawa kanonicznego w Europie. Stale rosn¹ca
iloœæ apelacji p³yn¹cych do Rzymu da³a pocz¹tek korporacji sêdziów papieskich
(auditores generale domini pape, capellani pape, capellani causarum sacri palatii
apostolici). Otrzymali oni w drugiej po³owie XIII w. od papie¿a Urbana IV (1261–
–1264) generalne pe³nomocnictwo do rozpatrywania ca³ego kompleksu spraw s¹-
dowych, z moc¹ wydawania wyroków wiêkszoœci¹ g³osów, na podstawie kole-
gialnego orzeczenia sêdziów. Na prze³omie XIII i XIV w. wykszta³ci³y siê osta-
teczne formy organizacyjne oraz zosta³ okreœlony zakres kompetencji Roty jako
s¹du odwo³awczego. Podlega³y mu – z wyj¹tkiem tzw. causa maiores – zarówno
sprawy koœcielno-cywilne, jak karne z ca³ej chrzeœcijañskiej Europy. PóŸniej
objê³a tak¿e sprawy œwieckie z pañstwa koœcielnego. Za czasów pontyfikatu
papie¿a Sykstusa IV (1471–1484) ustali³a siê liczba audytorów generalnych
w liczbie dwunastu58 .

Kariera Bernarda Scultetiego w Kurii Rzymskiej by³a paralelnie zwi¹zana
z jego dzia³alnoœci¹ w najwa¿niejszym niemieckim szpitalu i bractwie klerykal-

54 M. Loret, Polskie pielgrzymstwo naukowe w Rzymie od XVI do XVIII w., „Nauka Polska”, 11:
1929, s. 134.

55 W 1514 by³ notariuszem g³ównym u Miko³aja Gamorrinusa de Aretio (H. Hooberga, Die
Protokollbücher der Rotanotanore von 1464 bis 1517, „Zeitschrift der Savigny-Stiftungs”,
Bd. 70, Kanonische Abteilung 39, Weimar 1939, s. 200–203; T. Borawska, Bernard Sculteti...,
s. 345; H. Schmauch, Sculteti, Bernard..., s. 659).

56 T. Borawska, Tiedemann Giese..., s. 48.
57 H. Barycz, Polacy..., s. 17–18.
58 T. Borawska, Bernard Sculteti..., s. 344, H. Barycz, op. cit., s. 18.
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nym Santa Maria dell’ Anima w Rzymie. Powo³ane zosta³o z myœl¹ o obs³udze
niemieckojêzycznych pielgrzymów przez Johannesa Petersa z Dortrechtu w Ni-
derlandach, który w 1386 przeznaczy³ na hospicjum trzy domy stoj¹ce w znajdu-
j¹cej siê w centrum Wiecznego Miasta dzielnicy Parione. Nastêpnie szpital by³
prowadzony przez papieskiego abrewiatora i pisarza, Dietricha von Niem. By³ on
pierwsz¹ wielk¹ postaci¹ w historii konfraterni, w której odgrywa³ czo³ow¹ rolê
a¿ do swej œmierci (1418). Wzbogaci³ on fundacjê o kolejnych siedem budynków
mieszkalnych oraz winnicê59. W³aœnie tê konfraterniê szczególnie upodoba³ so-
bie Bernard Sculteti. 3 V 1491 zosta³ wpisany do ksiêgi bractwa60. Podkreœliæ
nale¿y, ¿e nied³ugo póŸniej sta³ siê jedn¹ z jego, jak i ca³ej niemieckiej gminy
klerykalnej, czo³owych postaci61.

Bractwo Anima cieszy³o siê sta³ym poparciem papie¿y Innocentego VIII
i Aleksandra VI. W czasie ich pontyfikatów nast¹pi³o umocnienie siê gminy nie-
mieckiej w Rzymie. Anima oddzia³ywa³a wówczas na wszystkie pañstwa niemiec-
kie, a nawet na Wêgry oraz kraje nadba³tyckie. St¹d pochodzili najliczniejsi jej
sponsorzy. Cieszy³a siê tak¿e wsparciem z Holandii, Belgii, Bawarii, Austrii
i Prus62. Protektorami Animy byli równie¿ czêsto przychylnie nastawieni do brac-
twa kardyna³owie. Tradycyjnym miejscem spotkañ ludzi nale¿¹cych do niemiec-
kiej gminy klerykalnej w Rzymie by³ goœciniec po³o¿ony w pobli¿u Placu Navona
(Piazza Navona), gdzie w bêd¹cym w³asnoœci¹ hospicjum budynku po³o¿onym
tu¿ obok koœcio³a œw. Piotra przygotowane by³y osobne apartamenty dla specjal-
nych goœci. W nim w 1497 zatrzyma³ siê ksi¹¿ê Bogus³aw X63.

W 1498 Sculteti zosta³ prowizorem Animy. Warto podkreœliæ, ¿e urz¹d ten
zwykle przypada³ najwy¿szemu presti¿em duchownemu niemieckiemu w Rzy-
mie. Urz¹d pe³ni³ równie¿ od 14 VI 1503 do 1507 oraz od 1516 do œmierci (30 VII
1518). Sprawowa³ ponadto pieczê nad finansami bractwa, co wcale nie dziwi,
poniewa¿ bêd¹c pokojowcem, szafarzem i szambelanem papie¿a Leona X (1513–
–1521), cieszy³ siê du¿ymi wp³ywami. Sculteti odegra³ ponadto znacz¹c¹ rolê
przy budowie nowego koœcio³a Animy. 24-25 IX 1499 wszed³ do zarz¹du bractwa,
zwo³anego do uchwalenia decyzji o wzniesieniu nowego obiektu sakralnego.
W latach 1504–1507 sprawowa³ osobisty nadzór nad pracami budowlanymi.
Budowê z w³asnej kieszeni wspomóg³ a¿ 200 florenami reñskimi. Zabiega³ rów-
nie¿ aktywnie na dworze papieskim o uzyskanie poparcia dla podjêtego przez
bractwo przedsiêwziêcia u papie¿a Leona X64.

59 H. Manikowska, Jerozolima..., s. 227–228.
60 Liber Confraternitatis…, s. 87.
61 Ch. Volkmar, Mittelsmänner…, s. 255.
62 A. Kerschbaumer, Geschichte des deutschen Nationalhospitzes Anima in Rom, Wien 1868, s. 17.
63 J. Schmidlin, Geschichte…, s. 108; H. Manikowska, op. cit., s. 264.
64 A. Kerschbaumer, op. cit., s. 22-25; J. Schmidlin, op. cit., s. 206–218, 256 i 358.
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Lêbor¿anin, dziêki swoim zas³ugom dla niemieckiej gminy w Rzymie zosta³
pochowany w nowo wybudowanym koœciele. Dzieñ przed œmierci¹, 29 VII 1518
sporz¹dzi³ testament, w którym ustanowi³ bractwo dziedzicem swojego ca³ego
maj¹tku. W ksiêdze konfrantów znajduje siê nota mówi¹ca o tym, ¿e zapisa³ brac-
twu wielk¹ sumê 2000 florenów reñskich65. Ufundowane przez obdarowanych
epitafium ku jego czci jest unikatowe, poniewa¿ dedykowane by³o równie¿ zmar-
³emu nied³ugo przed nim innemu dobroczyñcy konfraterni – prepozytowi w Würz-
burgu Johannesowi Knibe (zm. 30 III 1518). Prawdopodobnie by³o dzie³em warsz-
tatu mistrza Bart³omieja Lante. Pierwotnie umiejscowione zosta³o w kaplicy œw.
Anny, po³o¿onej w apsydzie koœcio³a œw. Piotra. W 1550 zmieni³o lokalizacjê,
zosta³o bowiem umieszczone w œcianie koœcio³a przy pó³nocnym portalu. W 1559
powróci³o do wspomnianej kaplicy. Sto lat póŸniej zosta³o odnowione i kolejny
raz umieszczone w œcianie obok portalu. W tym miejscu znajduje siê dzisiaj66.
Renesansowe epitafium ma kszta³t zdobionej, wklês³ej edyku³y wykonanej z ¿ó³-
tawego marmuru. Cokó³ wyobra¿a g³owê anielsk¹, ponad ni¹ znajduje siê prosto-
k¹tna tablica z dziesiêciowierszow¹ inskrypcj¹ zakoñczon¹ dystychem67. Ponad
ni¹ znajduj¹ siê trzy pilastry zdobione motywami florystycznymi i groteskowymi.
Œrodkowy zdobi sfinks. Na coko³ach zewnêtrznych przedstawione zosta³y herby
obu zmar³ych duchownych. Miêdzy pilastrami, ponad dwoma kwiatowymi relie-
fami, znajduj¹ siê dwie nisze w kszta³cie muszli z popiersiami zmar³ych natural-
nej wielkoœci. Ca³oœæ wieñczy trójk¹t, wewn¹trz którego znajduje siê trupia czaszka
ze skrzy¿owanymi koœæmi.

3. Prepozytura w kolegiacie przy koœciele Najœwiêtszej Marii
Panny w Szczecinie

Bernard Sculteti wychowa³ siê pod lenn¹ zwierzchnoœci¹ ksi¹¿¹t pomorskich
nad starostwem lêborskim i Lêborkiem68, ale ziemia lêborska wczeœniej i póŸniej

65 Liber Confraternitatis..., s. 254; M. Wehrmann, Das Grabmal..., s. 62; J. Schmidlin, Geschich-
te..., s. 345.

66 J. Lohninger, S. Maria dell’ Anima. Die deutsche Nationalkirche in Rom. Bau- und kunst-
geschichtliche Mitteilungen aus dem Archiv der Anima, Rom 1909, s. 110.

67 Bernardo Sculteti S(ancte) M(arie) Stetinen(sis) Caminen(sis) et Iohanni Knibe S(ancte) Cru-
cis et S(ancti) Stephani in Hunfeld Herbipolen(sis) dioc(esis) Ecclesia(um) prepositis viris
probitate et religione prestantiss(mis) quia ille vivens hic moriens cuncta sua hospitali dona-
vit illus donum plenum huius semiplenum habuit effectu(m) societas hospitalis beneficior(um)
memor pie posuit et his anniversaria et perpetuam missam instituit. Ille XXX Iulii, hic VII
Marcii M DXVIII decessit. Discite ab exemplo presenti, discite fratres, ut bene pro votis iriste
locentur opes (Iscrizioni delle chiese e d’ altri edificii di Roma dal secolo XI fino ai giorni
nostri, ed. V. Forcella, vol. 3, Roma 1873, s. 446, nr 1075).

68 Okrêg lêborski nie wszed³ do nowo utworzonego województwa pomorskiego w 1455, poniewa¿
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niezmiennie stanowi³a dekanat pozostaj¹cy pod jurysdykcj¹ biskupów w³oc³aw-
skich69 i w œwietle znanych Ÿróde³ i literatury, do koñca lat dziewiêædziesi¹tych
XV wieku z biskupstwem kamieñskim nie mia³ on ¿adnych bezpoœrednich i po-
œrednich kontaktów. Okolicznoœci ich nawi¹zania i podtrzymywanie przez Scul-
tetiego do ostatnich dni jego ¿ycia nie da siê wyjaœniæ i zrozumieæ bez uwzglêd-
nienia pielgrzymki ksiêcia Bogus³awa X (1478–1523) do Ziemi Œwiêtej i jego
pobytu w Rzymie, w czasie którego zosta³ przyjêty na audiencji przez ojca œwiê-
tego Aleksandra VI (1492–1503), którego pokojowcem i szafarzem by³ Sculteti.

Ksi¹¿ê Bogus³awa X uda³ siê na pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej w latach 1496–
–1498 z pobudek religijnych i politycznych70. Pragn¹³ bowiem oswobodziæ swoje
pañstwo z zale¿noœci lennej wobec elektora brandenburskiego oraz uzyskaæ sta-
tus udzielnego ksiêcia Rzeszy. Dla osi¹gniêcia tego konieczne by³y dobre stosunki
z dworem cesarskim, który odwiedzi³ najwybitniejszy przedstawiciel dynastii
pomorskiej w drodze powrotnej z Ziemi Œwiêtej. Pielgrzymka niew¹tpliwie wzmoc-
ni³a w³adzê ksi¹¿êc¹ wewn¹trz pañstwa. Nie ma potrzeby w tym miejscu prezen-
towaæ ksi¹¿êcego programu reform, który jest dobrze znany71. Skoncentrujê uwagê
tylko na tych aspektach, które w kontekœcie prowadzonych rozwa¿añ s¹ najistot-
niejsze, czyli reformie instytucji koœcielnych. Ksi¹¿ê Bogus³aw X zabiega³ m.in.
o zdobycie wiêkszego wp³ywu na obsadê urzêdu biskupa kamieñskiego, ni¿ wy-
nika³o to z uk³adu w 1436 r.72, moc¹ którego kapitu³a by³a zobowi¹zana wybraæ
na biskupa kandydata akceptowanego przez ksiêcia. Problem ten nurtowa³ ksiêcia
ju¿ od pocz¹tku sprawowania w³adzy. Ju¿ w 1479 ksi¹¿ê nie pozwoli³ na wybór
na biskupa hrabiego Ludwiga von Eversteina (postulat 1472–1480), ciesz¹cego
siê poparciem elektora brandenburskiego. W roku nastêpnym wymusi³ na nowym
ordynariuszu diecezji, biskupie Marinusie Fregano (1479–1482), odnowienie wspo-

zosta³ oddany jako zastaw ksiêciu pomorskiemu Erykowi II (M. Biskup, A. Tomczak, Mapy
województwa pomorskiego w drugiej po³owie XVI wieku, I. Rozmieszczenie w³asnoœci ziem-
skiej, II. Sieæ parafialna, Toruñ 1955, s. 59–60, s. 24; W. Kostuœ, W³adztwo Polski nad Lêbor-
kiem i Bytowem, Wroc³aw 1954, s. 18).

69 M. Biskup, A. Tomczak, Mapy..., s. 58.
70 Literatura dotycz¹ca pielgrzymki Bogus³awa X na dworze papieskim jest stosunkowo liczna.

Godne polecenia s¹ nastêpuj¹ce prace: M. Wehrmann, Nachrichten zu der grossen Reise des
Herzogs Bogislaw X (1496 bis 1498), Monatsblätter, Stettin 1900 (7), ss. 97–107; M. Wehr-
mann, Die Reise Herzog Bogislaws X von Pommern in das Heilige Land, Pommersche
Jahrbücher, 1: 1900, ss. 33–50 oraz E. Rymar, Wyprawa Bogus³awa X Pomorskiego na nie-
miecki dwór królewski, do Ziemi Œwiêtej i Rzymu (1496–1498), Szczecin 2004.

71 B. Wachowiak, Reformacja na Pomorzu Zachodnim i w Nowej Marchii, [w:] Historia Pomo-
rza, T. II: Do roku 1815, red. G. Labuda, cz. 1: (1464/66–1648/57), oprac. M. Biskup,
M. Bogucka, A. M¹czak, B. Wachowiak, Poznañ 1976, s. 802–807.

72 H. Heyden, Kirchengeschichte von Pommern. Bd. 1: Von den Anfängen des Christentums bis
zur Reformations,Stettin 1937, s. 236; R. Schmidt, Das Stift Cammin, sein Verhältnis zum
Herzogtum Pommern und Einführung der Reformation, Baltische Studien, NF, Bd. 61, 1975,
s. 21–22.
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mnianego uk³adu z 143673. Wzmocnieniu w³adzy pañstwowej nad Koœcio³em
w Ksiêstwie Pomorskim sprzyja³y w ówczesnym czasie nastêpuj¹ce czynniki:
wzrost autorytetu w³adzy ksi¹¿êcej, spowodowany zjednoczeniem kraju oraz os³a-
bienie stanów oraz autorytetu w³adzy biskupiej. Przyk³adem by³ biskup Benedykt
von Waldstein (1485–1498), za pontyfikatu którego, stany uzyska³y znaczny wp³yw
na obsadê zamków oraz na wybór cz³onków kapitu³y74. Biskup ten w momencie
objêcia rz¹dów w diecezji by³ w zaawansowanym wieku, nie posiada³ uzdolnieñ
polityka i administratora, czego wymaga³aby sytuacja biskupstwa, znajduj¹cego
siê pod naciskiem polityki rewindykacyjnej ksiêcia Bogus³awa X. Biskup ten
nie cieszy³ siê powa¿aniem ksiêcia, który pragn¹³ jak najszybszego pozbawienia
go sprawowanego urzêdu i zast¹pienia go przez siebie wybranym kandydatem.
Realizacja tego zamiaru u³atwi³aby pomorskiemu w³adcy wywieranie znacznego
wp³ywu na pomorskie instytucje koœcielne oraz wykorzystywanie ich jako uposa-
¿enie pañstwowych urzêdników75.

Ksi¹¿ê Bogus³aw X przyby³ do Rzymu 14 XII 1497 i jeszcze tego samego
dnia zosta³ przyjêty na audiencji przez papie¿a Aleksandra VI. Rzecz jasna, ¿e
takie przywitanie ksiêcia przez papie¿a, cz³onków rodziny papieskiej, kardyna-
³ów, biskupów i kurialistów zgromadzonych na placu Campo de Fiori oraz wspo-
mniana audiencja wymaga³y wczeœniejszych przygotowañ. Ksi¹¿ê wraz ze swym
orszakiem uda³ siê i zamieszka³ w domu „nacji niemieckiej”, usytuowanym przy
koœciele œw. Piotra. Podkreœliæ nale¿y, ¿e w tym czasie dom pielgrzymów prowa-
dzi³ poddany ksiêcia magister Peter Wolkow (Walkow) z Ko³obrzegu, póŸniejszy
biskup szweryñski (1508–1516)76. Dla naszych rozwa¿añ jeszcze wa¿niejszym
jest, ¿e prowizorem bractwa Santa Maria dell’ Anima z wyboru ca³ej niemieckiej
gminy klerykalnej by³ Bernard Sculteti77. Prawdopodobnie to dziêki Scultetiemu
dosz³a do skutku kurtuazyjna audiencja ksiêcia Bogus³awa X u papie¿a ju¿ w dniu
przyjazdu do wiecznego miasta.

73 B. Wachowiak, Reformacja…, s. 805–806; R. Schmidt, Pommern, Cammin, [w:] Die Territo-
rien des Reiches im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land und Konfession
1500–1650, hrsg. A. Schindling, W. Zeigler, Bd 2, Münster 1993, s. 185; E. Rymar, Biskupi,
Mnisi, Reformatorzy. Studia z dziejów diecezji kamieñskiej, Szczecin 2002, s. 53–55.

74 B. Wachowiak, Reformacja..., s. 805.
75 R. Schmidt, Pommern, Cammin…, s. 185.
76 Peter Wolkow zosta³ odnotowany jako kanonik kamieñski w protokole kapitulnym z 24 X 1498

(Archiwum Pañstwowe w Szczecinie (dalej APSz), Kapitu³a Katedralna w Kamieniu Pomorskim,
sygn. 513, s. 25). W tym czasie w Rzymie pe³ni³ urz¹d notariusza pa³acu apostolskiego. 20 II
1508 obj¹³ rz¹dy w biskupstwie szweryñskim (APSz, Regesten zu den Urkunden des Bistums
Kammin, sygn. 1127 (dalej RUBK), nr 875 i 1094; T. Kantzow, Pomerania. Kronika pomorska
z XVI wieku, T. II, t³um. K. Go³da, przypisy i komentarze: T. Bia³ecki i E. Rymar, Szczecin 2005,
s. 99; J. Schmidlin, Geschichte..., s. 399; E. Rymar, Wielka podró¿..., s. 161; G. May, Die
deutschen Bischöfe angesichts der Glaubensspaltung des 16. Jahrhunderts, Wien 1983, s. 64).

77 J. Schmidlin, Geschichte..., s. 105.
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Ksi¹¿ê Bogus³aw X zosta³ honorowym cz³onkiem niemieckiego bractwa
Anima w Rzymie 18 I 149878. Pod not¹ odnosz¹c¹ siê do jego osoby znalaz³y siê
wpisy trzech dostojników diecezji kamieñskiej. Pierwszym z nich by³ hrabia Jo-
hannes von Thuen, dziekan w kolegiacie œw. Cecylii w Güstrow (Meklemburgia).
Hrabia von Thuen nie by³ uczestnikiem ksi¹¿êcej wyprawy, do Rzymu prawdopo-
dobnie przyby³ dla zrealizowania w³asnych interesów. Nastêpnym by³ ko³obrze-
¿anin Martin Carith, dziekan kapitu³y kolegiackiej NMP w Ko³obrzegu, kanonik
katedralny w Kamieniu i w kolegiacie NMP w Szczecinie. Trzecim z nich by³
Joachim Jorden, radca ksi¹¿êcy oraz scholastyk ko³obrzeski79. Wydaje siê, ¿e przy-
jêcie do bractwa prominentów Koœcio³a kamieñskiego, zw³aszcza M. Caritha
(1450–1521) nie by³o wol¹ przypadku, gdy¿ najbli¿sze lata mia³y wykazaæ, ¿e
dost¹pili oni najwy¿szych godnoœci. To zaœ ma pierwszorzêdne znaczenie dla
wyjaœnienia okolicznoœci uzyskania przez Scultetiego w 1499 urzêdu prepozyta
w kapitule NMP w Szczecinie80.

Do pierwszego spotkania pomorskiego ksiêcia z papie¿em dosz³o 14 XII
1497 81. By³o to powitanie grzecznoœciowe, jak w dniu przybycia do Rzymu. Mo¿na
stwierdziæ, ¿e nic ono wielkiego nie wnosi³o, st¹d nie ma potrzeby koncentrowania
na nim uwagi. Pomin¹æ jednak nie mo¿na, ¿e prawdopodobnie przygotowywa³ je
Bernard Sculteti. W œwiêto Bo¿ego Narodzenia odby³a siê bardzo uroczysta msza
œwiêta w bazylice œw. Piotra, której specjalnym goœciem by³ Bogus³aw X. Uroczy-
stoœæ koncelebrowa³ sam papie¿. Pomorski kronikarz Tomasz Kantzow pisze
o tym, jak nastêpuje: „I rozesz³a siê wieœæ po ca³ym rzymskim dworze i Rzym-
skim mieœcie, i¿ papie¿ chce z ksiêciem pomorskim tak¹ uczyniæ paradê. Przybyli
tedy przed jego mieszkanie – Dom Niemiecki – pos³owie cesarza, Wenecjan oraz
innych w³adców, jako i wielu niemieckich biskupów, pra³atów panów, w szcze-
gólnoœci zaœ wszyscy Niemcy, co byli na rzymskim dworze [wiêc i Sculteti], i po-
wiedli ksiêcia w ponad tysi¹c koni z wielkim przepychem do pa³acu gdzie papie¿
i wszyscy kardyna³owie przyjêli go z szacunkiem […] Tam¿e usadzi³ papie¿ ksiêcia
Bogus³awa obok kardyna³ów, ponad pos³ami cesarza oraz innych w³adców […]
nastêpnie zaœ w d³ugiej i ozdobnej mowie potwierdzi³ jego stan ksi¹¿êcy oraz kape-
lusz ksi¹¿êcy mu na³o¿y³ i z wielkim patosem podarowa³ miecz z³oty jako ryce-
rzowi, rozkazuj¹c, i¿by go u¿ywa³ do obrony chrzeœcijañstwa […]”82. Bernard
Sculteti, piastuj¹c urzêdy honorowe na dworze papieskim, niew¹tpliwie by³ nie
tylko œwiadkiem, ale równie¿ aktywnym uczestnikiem tych wydarzeñ.

78 Liber Confraternitatis..., s. 39–40, nr 80.
79 Tam¿e, s. 40, nr 81 i 83; E. Rymar, Wielka podró¿..., s. 162.
80 Sculteti pozostawi³ w dwóch ksi¹¿kach adnotacjê o treœci: Bernardj Scultetj prepositj Stetin-

nensis 1499 (I. Collijn, Katalog..., s. 317, nr 1243 i s. 319, nr 1251).
81 M. Wehrmann, Nachrichten…, s. 101; E. Rymar, op. cit., s. 162–163.
82 T. Kantzow, Pomerania..., s. 101, nr 71. O przebiegu i organizacji uroczystoœci pisa³: E. Rymar,

op. cit., s. 164–166.
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Po uroczystoœciach bo¿onarodzeniowych ksi¹¿ê oraz jego s³udzy podjêli bez-
poœrednie starania o spe³nienie swych oczekiwañ koœcielno-politycznych wobec
papiestwa. Dnia 2 I 1498 Bogus³aw X podj¹³ dzia³ania maj¹ce przynieœæ spe³nie-
nie zamierzeñ, z jakimi przyby³ do Stolicy Apostolskiej. Ksi¹¿ê tego dnia przekaza³
prezenty kardyna³om i s³ugom papieskim, których bli¿ej nie znamy83. Niew¹tpliwie
mia³y one u³atwiæ uzyskanie oczekiwanych celów i tak¹ te¿ rolê spe³ni³y. Dnia
4 stycznia Aleksander VI wyda³ trzy bulle z potwierdzeniem starych i nowych
przywilejów84. Pierwsza bulla zawiera³a prawo de non evocando, które regulo-
wa³o zakres kompetencji s¹dów koœcielnych na Pomorzu. Poddani oraz ksi¹¿ê
zostali zwolnieni od obowi¹zku stawania przed s¹dami duchownymi poza grani-
cami pañstwa ksiêcia Bogus³awa X85.

Druga bulla zawiera³a przywilej daj¹cy ksiêciu Bogus³awowi X szczególne
uprawnienia w zakresie obsady kapitulnych prepozytur w koœcio³ach kolegiackich
w Szczecinie, Greifswaldzie, Güstrow, Ko³obrzegu oraz w koœciele katedralnym
Kamieniu86. Trzeba nadmieniæ, ¿e ksi¹¿ê Bogus³aw X po raz kolejny dost¹pi³
takiego zaszczytu. Dnia 8 I 1515 zosta³ wystawiony dokument papie¿a Leona X
(1513–1521), który przyk³adem swoich poprzedników, Aleksandra VI i Juliusza II
(1503–1513) nada³ Bogus³awowi X przywilej uzale¿niaj¹cy obsadê wspomnia-
nych pra³atur od zgody ksiêcia87. Ksi¹¿ê Bogus³aw X skrzêtnie z tego przywileju
korzysta³, wprowadzaj¹c na najwy¿sze urzêdy kapitulne zas³u¿onych pracowni-
ków kancelarii ksi¹¿êcej oraz administracji pañstwowej88 .

Dnia 4 I 1498 Bogus³aw X uzyska³ przywilej o wyj¹tkowo donios³ym zna-
czeniu, o który od dawna zabiega³, mianowicie dokument udzielaj¹cy w³adzy ksi¹-
¿êcej decyduj¹cy wp³yw na obsadê urzêdu biskupa. Moc¹ tej bulli uleg³a wzmoc-
nieniu jego nadrzêdna pozycja w stosunku do pomorskiej organizacji koœcielnej,
poniewa¿ ksi¹¿ê wyeliminowa³ w ten sposób konkurenta brandenburskiego, pod
którego zarz¹dem znajdowa³a siê znaczna czêœæ diecezji. Odt¹d ordynariuszem
diecezji móg³ zostaæ kandydat uzgodniony przez kapitu³ê katedraln¹ z ksiêciem89.
W praktyce oznacza³o to, i¿ kapitu³a musia³a wybraæ na biskupa ksi¹¿êcego kan-
dydata90. 4 VII 1498 papie¿ Aleksander VI powiadomi³ wasali Koœcio³a kamieñ-

83 E. Rymar, op. cit., s. 170.
84 Tam¿e, s. 173; M. Wehrmann, Nachrichten…, s. 106.
85 B. Wachowiak, Reformacja…, s. 806; H. Heyden, Kirchengeschichte…, s. 186, 191–192;

M. Wehrmann, Die Reise…, s. 48; E. Rymar, Wielka podró¿…, s. 173.
86 RUBK, nr 1002.
87 RUBK, nr 1290.
88 E. Bütow, Staat und Kirche in Pommern im ausgehenden Mittelalter bis zur Einführung der

Reformation. Zweiter Teil. Baltische Studien, NF, 15: 1911, s. 79–92; B. Wachowiak, Refor-
macja…, s. 805–806.

89 R. Schmidt, Pommern, Cammin…, s. 185.
90 T. Kantzow, Pomerania…, s. 101–102, nr 72.
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skiego i powo³a³ Caritha na koadiutora obecnego biskupa91. W kolejnym doku-
mencie równie¿ z tego samego dnia, papie¿ uczyni³ go, z powodu s³aboœci fizycz-
nej obecnego biskupa, administratorem kapitu³y kamieñskiej92. Po tym fakcie bi-
skup Benedykt wycofa³ siê faktycznie z rz¹dów diecezj¹ i osiad³ w Greifswaldzie,
oddaj¹c siê studiom naukowym. Z urzêdu ust¹pi³ 27 VIII 1498. Martin Carith
otrzyma³ sakrê biskupi¹ ju¿ 11 listopada tego samego roku. Uroczystoœæ odby³a
siê w niemieckim koœciele Santa Maria dell’ Anima w Rzymie93. To nie by³ zbieg
wypadków. Kwestionowanie czynnego udzia³u w tych dzia³aniach Scultetiego jest
sprzeczne z logik¹.

Martin Carith uchodzi³ za jednego z najbardziej œwiat³ych mieszkañców Ksiê-
stwa Pomorskiego na prze³omie epok. Wywodzi³ siê z ko³obrzeskiego rodu patry-
cjuszowskiego. By³ synem burmistrza ko³obrzeskiego Hansa Caritha (zm. przed
1493) oraz Ideke94. Studiowa³ zarówno w Greifswaldzie, jak i w Rostocku.
Z pierwsz¹ z uczelni by³ mocno zwi¹zany. Uzyska³ w niej promocjê na doktora
dekretów 3 IX 1487, która siê okaza³a nie bez znaczenia dla jego dalszej kariery,
skoro nied³ugi czas po tym zosta³ jej pierwszym rektorem (18 X 1487)95. Po po-
wrocie z pielgrzymki zosta³ prepozytem kolegiaty NMP w Szczecinie (po 11 IV
1498)96. Informacja ta jest bardzo wa¿na dla naszych rozwa¿añ, poniewa¿ wi¹¿e
siê bezpoœrednio ze zdobyciem tej godnoœci przez naszego Kaszubê.

Kapitu³a kolegiacka Najœwiêtszej Marii Panny (Marienstift) w Szczecinie zo-
sta³a ufundowana w 1261 przez ksiêcia Barnima I (ok. 1210–1278)97. Pocz¹tkowo
znajdowa³a siê przy koœciele œw. Piotra i Paw³a. Otrzyma³a rozlegle przywileje
i posiad³oœci ziemskie. W 1263 zosta³a przeniesiona do nowo wybudowanego
koœcio³a p.w. Najœwiêtszej Marii Panny. Wzniesiony on zosta³ najprawdopodob-
niej na miejscu wzmiankowanej w Ÿród³ach ju¿ w 1243 drewnianej kaplicy pod

91 RUBK, nr 1008.
92 Tam¿e, nr 1009.
93 R. Schmidt, Pommern, Cammin…, s. 185; R. Schmidt, Martin Carith, Neue Deutsche Biogra-

phie, Bd. 16, Berlin 1990, s. 273; G. v. Bülow, Martin Carith, Allgemeine Deutsche Biogra-
phie, Bd. 20, Leipzig 1884, s. 475; E. Rymar, Biskupi…, s. 59–60; J. J. Sell, Geschichte des
Herzogtums Pommern von den ältesten Zeiten bis zum Tode letzten Herzoges oder bis zum
Westphälischen Frieden 1648, Berlin 1819, s. 290.

94 E. Rymar, Jurysdykcja koœcielna na ziemiach pogranicza pomorsko-wielkopolskiego. Archi-
diakonaty nowomarchijskie XIV–XV w., „Nadwarciañski Rocznik Historyczno-Archiwalny”,
18: 2011 s. 66; E. Rymar, Biskupi..., s. 59; R. Schmidt, Martin..., s. 273.

95 Aeltere Universitäts-Matrikeln. II. Universität Greifswald, Bd. 1: 1456-1645, hrsg. Ernst
Friedländer, Leipzig 1893, s. 102, nr 20.

96 H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern, Bd. 2, Stettin 1925, s. 567;
R. Schmidt, Martin…, s. 273; G. v. Bülow, Martin…, s. 475.

97 M. Wehrmann, Die Gründung des Domstiftes…, s. 135; H. Heyden, Die Kirchen Stettins und
Ihre Geschiche, Stettin 1936, s. 31; M. Wehrmann, Geschichte der Stadt Stettin, Stettin 1911,
s. 40; E. Rymar, Rodowód ksi¹¿¹t pomorskich, T. I, Szczecin 1995, s. 162–168.
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tym samym wezwaniem98. Kapitu³ê tworzy³o ok. 12 duchownych zwanych kano-
nikami. Na czele kolegium kanoników sta³ prepozyt, który pe³ni³ najbardziej eks-
ponowane funkcje. Jako ¿e zajmowa³ pierwszê miejsce w precedencji, posiadaj¹c
zwierzchnictwo nad duchowieñstwem koœcio³a kolegiackiego, mia³ prawo do
pierwszej stalli w chórze i jako pierwszy zabiera³ g³os na kapitule. Prepozyt po-
nadto reprezentowa³ kapitu³ê na zewn¹trz99. Pozosta³e godnoœci kapitulne (digni-
tates) by³y takie same jak w wiêkszoœci kapitu³ kolegiackich diecezji kamieñ-
skiej, mianowicie: dziekan, scholastyk, kantor i kustosz (w diecezji kamieñskiej
zazwyczaj okreœlany: tesaurariuszem).

Niewyobra¿alne jest, aby ksi¹¿ê Bogus³aw X, przebywaj¹c przez ponad
miesi¹c w Rzymie, nie spotka³ Scultetiego. Jeœli by³ w tym czasie notariuszem
pa³acu apostolskiego (1492), pisarzem, pokojowcem, kapelanem oraz akolit¹ (1496)
papie¿a Aleksandra VI oraz bardzo cenionym, znanym i wp³ywowym kurialist¹
(od 1491), to nie mo¿na sobie wyobraziæ, ¿eby kancelaria papieska przygotowa³a
dla ksiêcia dokumenty bez trudnego do wymiernego okreœlenia zaanga¿owania
Scultetiego. Pomorzanie te¿ zgotowali ksiêciu wspania³¹ goœcinê w domu nie-
mieckim. W nagrodê za to Bernard Sculteti obj¹³ wkrótce prepozyturê w koœciele
kolegiackim NMP w Szczecinie. Pra³aturê zwolni³ M. Carith, obejmuj¹c biskup-
stwo w Kamieniu. Dodaæ nale¿y, ¿e Sculteti, bêd¹c prowizorem Animy, móg³
zawrzeæ trwa³e znajomoœci z pielgrzymami z Pomorza. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
Kaszuba, bêd¹c pokojowcem papieskim i kurialist¹, stanowi³ dla nich wa¿ny kon-
takt umo¿liwiaj¹cy realizacjê prywatnych interesów. Jak ju¿ powiedziano, w³aœnie
przy udziale Scultetiego zosta³y dokonane czynnoœci potrzebne do tego, aby pa-
pie¿ nominowa³ Caritha koadjutorem z prawem do nastêpstwa na urzêdzie bisku-
pim w Kamieniu. Uwa¿amy, ¿e zawarta znajomoœæ oraz wspó³praca z Carithem
przynios³a mu dochodowe i presti¿owe beneficjum w szczeciñskiej kapitule.

W lipcu 1498 Carith uregulowa³ op³aty zwyczajowe (serwicja) w Kamerze
Apostolskiej. Serwicja by³y p³acone przez duchownych, którzy otrzymali prowizjê
papiesk¹ na wakuj¹ce biskupstwo, ale tak¿e wtedy, kiedy obejmowali je w admi-
nistracjê, zawsze przed przyjêciem przez nominata sakry biskupiej100. Transakcja
zosta³a zrealizowana za poœrednictwem banku augsburskich Fuggerów, którego
Sculteti by³ faktorem101. Ponadto je¿eli dodamy, ¿e by³ on równie¿ skarbnikiem
przy Kamerze Apostolskiej, to widaæ, jak wielkie mo¿liwoœci dzia³ania mia³ Scul-
teti dla realizacji ksi¹¿êcych planów102.

98 H. Heyden, Die Kirchen Stettins…, s. 32 i 40.
99 R. Klempin, Diplomatische…, nr 181; H. Hoogeweg, Die Stifter…, s. 522–523.
100 M.D. Kowalski, Proventus Camerae Apostolicae debiti. Op³aty duchowieñstwa polskiego

na rzecz papiestwa w latach 1417–1484, Kraków 2010, s. 54.
101 A. Schulte, Die Fugger in Rom, 1495–1523. Mit Studien zur Geschichte des kirchlichen

Finanzwesen Jener Zeit, 2 Bde., Leipzig 1904, s. 267, nr 19.
102 J. Schmidlin, Geschichte…, s. 358; T. Borawska, Bernard Sculteti…, s. 351.
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Nie wiemy, kiedy Bernard Sculteti obj¹³ pra³aturê w Szczecinie. Po raz pierw-
szy dowodnie zosta³ odnotowany Sculteti jako prepozyt kapitu³y NMP w Szczeci-
nie 24 IX 1499103. Na rok 1499 wskazuje równie¿ podpis z³o¿ony przez Lêbor¿a-
nina w jednej z nale¿¹cych do niego ksi¹g: Bernardj Scultetj prepositj Stetinnensis
1499104. Znamy za to dwóch poprzednich w³aœcicieli prepozytury w kolegiacie
NMP w Szczecinie. Pierwszym z nich by³ uwa¿any za naturalnego syna ksiêcia
Bogus³awa X – Christopher von Pommern (Pomerania)105. W protokole z posie-
dzenia kapitu³y kamieñskiej z 20 III 1498 odnotowano, ¿e tego dnia z prezencji
ojca obj¹³ ten urz¹d. Ksi¹¿ê prezentowa³ jego osobê na mocy wspomnianego ju¿
przywileju papieskiego, dotycz¹cego obsady pra³atur w Ksiêstwie Pomorskim106.
Christopher v. Pommern dochodami z urzêdu nie cieszy³ siê jednak d³ugo, po-
niewa¿ ju¿ w dokumencie z 20 VIII 1498 prepozytem okreœlony zosta³ Martin
Carith107. Podejrzewamy, ¿e ten zrezygnowa³ z pra³atury na rzecz Scultetiego
w czasie drugiej swojej wizyty w Stolicy Apostolskiej. Gdzie dowodnie 11 XI
1498 otrzyma³ sakrê biskupi¹ w niemieckim koœciele Santa Maria dell’ Anima
w Rzymie. Taki przebieg wypadków uwiarygodnia informacja, ¿e Sculteti w tym
czasie zabiega³ o dyspensê papiesk¹, umo¿liwiaj¹c¹ kumulacjê wiêkszej iloœci
pra³atur108. Wed³ug Ch. Volkmara dokument umo¿liwi³ mu po³¹czenie benefi-
cjum w Szczecinie ze skromniej uposa¿on¹ prepozytur¹ w kapitule kolegiackiej
przy koœciele œw. Sykstusa w Merseburgu109.

Bernard Sculteti zachowa³ urz¹d prepozyta szczeciñskiego do œmierci (30 VII
1518)110. Potwierdzenie tego odnajdujemy równie¿ w sporz¹dzonym jeden dzieñ
przed œmierci¹ testamencie111. Wydaje siê, ¿e ze wszystkich beneficjów koœciel-
nych szczeciñsk¹ godnoœæ ceni³ sobie najbardziej.

Wci¹¿ niedostateczna iloœæ publikacji Ÿród³owych materia³ów proweniencji
watykañskiej z okresu przedreformacyjnego, uniemo¿liwia poznanie jego dokonañ
i zas³ug dla biskupstwa kamieñskiego i jego duchowieñstwa112. Na jego kontakty

103 F. Nagl, Urkundliches zur Geschichte der Anima in Rom, Römische Quartalschrift für chri-
stliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte, Supplementheft, 12: 1899, s. 66-67;
J. Schmidlin, Geschichte…, s. 206–207.

104 I. Collijn, Katalog..., s. 317, nr 1243 i s. 319, nr 1251.
105 Zob. E. Rymar, Rodowód..., s.427-428.
106 APSz, Kapitu³a Katedralna w Kamieniu Pomorskim, sygn. 513, s. 242-243.
107 APSz, Regesten zu den Urkunden des Domkapitel in Kolberg, sygn. 1131, nr 271.
108 W 1498 Sculteti posiada³ prepozyturê przy koœciele œw. Sebastiana w Magdeburgu. W roku

nastêpnym uzyska³ dziekaniê w kapitule katedralnej we Fromborku (Ch. Volkmar, Mittels-
männer..., s. 275).

109 Ch. Volkmar, Mittelsmänner…, s. 275
110 H. Freytag, Preussen…, s. 79.
111 F. Nagl, Urkundliches zur Geschichte…, s. 29, nr 133.
112 Solidnie przygotowane tomy edycji Ÿród³owej Repertorium Germanicum siêgaj¹ obecnie do
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z Koœcio³em kamieñskim zwróci³ jedynie uwagê Martin Wehrmann, który napi-
sa³, ¿e Sculteti, przebywaj¹c w 1501 w Prusach Królewskich, podj¹³ negocjacje
z kapitu³¹ kamieñsk¹ w sprawie objêcia przez niego archidiakonatu w Stargardzie.
Wiedzê o tym epizodzie z ¿ycia Scultetiego opar³ na publikowanym przez Gustava
Kratza oryginalnym protokole z posiedzenia kapitu³y katedralnej z 12 II 1501113.
Dowiadujemy siê z niego, ¿e kanonicy kamieñscy zebrali siê w celu wypracowa-
nia porozumienia z Lêbor¿aninem. Wskazywa³oby to, ¿e Sculteti posiada³ pro-
wizjê od papie¿a Aleksandra VI na ten urz¹d, na co wskazuje decyzja kapitu³y
o przyznaniu mu finansowej gratyfikacji, najprawdopodobniej za zrzeczenie siê
swoich praw do tego urzêdu. Protokó³ ten obecnie jest przechowywany w Archi-
wum Pañstwowego w Szczecinie. Istnieje szansa, ¿e prowadzona przez autora
kwerenda po rêkopiœmiennym zasobie tej instytucji ujawni kolejne, nieznane do-
t¹d informacje o nim oraz poszerzy nasz¹ wiedzê o jego kontaktach z Pomorzem
Zachodnim.

Zakoñczenie

Bernard Sculteti to bez w¹tpienia jeden z najwybitniejszych Kaszubów, ja-
kich zna historiografia kaszubska. Kluczow¹ rolê w jego karierze odegra³a praca
w Kurii Rzymskiej, która umo¿liwi³a mu piastowanie urzêdów na dworze czterech
kolejnych papie¿y. Wa¿nym polem jego aktywnoœci by³a równie¿ dzia³alnoœæ na
rzecz szpitala i bractwa Santa Maria dell’ Anima, które skupia³o i obs³ugiwa³o
p¹tników „nacji niemieckiej”, goszcz¹cych w Stolicy Apostolskiej. Bez w¹tpie-
nia by³ jedn¹ z centralnych i najbardziej wp³ywowych osób nale¿¹cych do tzw.
niemieckiej gminy klerykalnej w Rzymie.

Wymienione funkcje otworzy³y mu drogê do licznych i niejednokrotnie dobrze
uposa¿onych godnoœci i beneficjów koœcielnych w Europie œrodkowo-wschodniej:
prepozytur kapitu³ach Najœwiêtszej Marii Panny w Szczecinie, œw. Sebastiana
w Magdeburgu, œw. Sykstusa w Merseburgu oraz NMP w Walbeck. Pe³ni³ równie¿
urz¹d dziekana we Fromborku i Worms, kustosza w Lubece, kanonika w Tartu,
proboszcza w Gdañsku oraz oficja³a w Roskilde114.

Mo¿na s¹dziæ, ¿e ze wszystkich godnoœci koœcielnych Sculteti ceni³ sobie
najbardziej szczeciñsk¹. Ju¿ sam fakt, ¿e posiada³ j¹ najd³u¿ej spoœród wszyst-

roku 1471 (Repertorium Germanicum. Verzeichnis der der in den päpstlichen Registern und
Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner
Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation, hrsg. Deutschen
Historischen Institut in Rom, Bd. 4-9, Tübingen 1943-2004.
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kich beneficjów koœcielnych, jest warty podkreœlenia. Zgodnie z jego ostatni¹
wol¹ godnoœæ ta znalaz³a siê na ufundowanym mu przez bractwo epitafium w koœ-
ciele œw. Piotra.

Rados³aw Pawlik

In the service of the four popes. Bernard Sculteti
(approx. 1455–1518) – the provost of the St. Mary’s collegiate

church in Szczecin and the parson of St. Mary’s church in Gdañsk

SUMMARY

Bernard Sculteti (approx. 1455–1518) because of his services in the Holy See was not
an anonymous person. Polish historians noticed him mainly because of his relationships
with Nicholas Copernicus (Bernard Sculteti was his superior), although Polish historiogra-
phy paid more particular attention to this figure after the Second World War mainly thanks
to the latest publications of Teresa Borawska. The most surprising fact is that even though
he named himself as Cassubii and he came from Lêbork or its surroundings, he is comple-
tely unknown for the Kashubian society and he was barely recorded in the current West
Pomeranian historiography.

The key event in the Bernard Sculteti’s career was his service for Roman Curia which
made possible for him to hold an office for Pope Alexander VI (1492–1503), Pope Pius III
(1503), Pope Julius II (1503–1513) and Pope Leo X (1513–1521). Important area of his
career was his work in favour of the hospital and brotherhood of Santa Maria dell’ Anima
which gathered German pilgrims who stayed in the Holy See. He was undoubtedly one of
the most important and influential person among those who belonged to so-called German
church community in Rome. These all functions mentioned above gave him the opportuni-
ty to receive numerous church benefices in Gdañsk, Frombork, Magdeburg, Merseburg,
Lübeck, Roskilde, Szczecin, Tartu, Walbeck and Worms.


