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WCZESNORENESANSOWEGO WROCLA WIA NA PRZYKLADZIE 

FRANCISZKA FABERA 

Hasla i prqdy Renesansu, a tak::ze poglqdy gloszone przez Marcina 
Lutra i jego zwolennik6w znajdowaly szczeg6lnie podatny grunt w sro
dowiskach mieszczanskich, nie tylko zresztq na Slqsku. Mogly przeciez 
stanowic or�z uzyteczny przy realizacji aspiracji mieszczanstwa w wa
runkach spoleczenstwa feudalnego. Dotyczyly bowiem laicyzacji zycia 
i instytucji ustrojowych, odrzucaly roszczenia finansowe i polityczne pa
piestwa, postulowaly sekularyzacj� d6br koscielnych. Trafialy r6wniez 
w potrzeby odnowienia zycia religijnego i w og6lc duchowego, propa
gowaly zainteresowanie czlowiekiem i jego doczesnymi problemami. 
Przenosily wiele akcent6w z przyszlego zycia duszy na konkretne sprawy 
ziemskie. Przyznawaly prawo do swobodnego formulowania mysli i ich 
gloszenia oraz wspieraly wiar� w potf)g� rozumu ludzkiego i nauki. 
W.sp6lgrnly z tendencjami do budzenia si� i rozwoju swiadomosci naro
dowej i milosci do wlasnego kraju i mowy 1

. 

Hasla te znalazly bodaj najwyrazniejsze odbicie w literaturze i hi
storiografii tego okresu, determinujqc jednoczesnie jej tresc i form�. 

W XVI w., eo dotyczy w calej rozcüiglosci r6wniez i Slqska, nastc:ipil 
bardzo wyrazny wzrost ilosciowy tw6rczosci literackiej. Wsr6d pisarzy 
zaczynajq przewazac ludzie swieccy, w wielkiej cz�sci mieszczanskiego 
pochodzenia. vV ich dzielach czytelne sq osobist� zainteresowania i po
glqdy. Rzadlrn jeszcze byli to tw6rcy utrzymujqcy sie, z samego upra
wiania literatury, przewaznie wywodzili siE; z grona nauczycieli szk6l 
r6znych szczebli i urze,dnik6w administracji miejskiej 2

. Nauczycielem 
i pisarzem miejskim Wroclawia byl np. Wawrzyniec Corvinus-Raabe -

1 Szerzej na ten temat pisze B. Such o au 1 s k i, Narodziny nowo.i:ytnej filo

zofii czlowieka, Warszawa 1963. 

2 T. B i e n k o w s k i, Rola pisarza i literatury w swietle wypowiedzi z XVI 

i XVII w. (Problemy literatury staropolskiej, Seria I, red . .T. Pelc, Wroclaw 1972, 

s. 224).
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poeta, tw6rca m. in. ody na czesc Krakowa i Polski :i. Rektorem szk6l 
w Zlotoryi i Nysie, pisarzem miejskim w Swidnicy i dyplomatq w sluzbie 
Ferdynanda I Habsburga byl Jan Lang - r6wniei poeta, tw6rc:! m. in. 
okolicznosciowych utwor6w z okazji zaslubin Zygmunta Augusta z El
zbietq Habsburiankq ·1• 

W rz�dzie tych postaci znalazl si� r6wniez Franciszek Faber-Koe
ckritz "· Urodzil si� on 3 X 1497 r. G zapewne w Nysie, cho.c d0tychcza
sowa literatura opowiada siE; za Otmuchowem 7

• Pierwsze nauki pobieral 
w nyskiej szkole parafialnej Sw. Jakuba. W szkole tej, zreformowanej 
juz na pocz&tku XVI w. w duchu idei renesansowych, szczeg6lnie duzy 
nacisk poloiony byl na nauk� klasycznej laciny, greki, a takie i reto
ryki 8

. W 1510 r. rozpocu1l Faber dzi�ki pomocy materialnej morawskiego 
szlachcica Wladyslawa Boskovica studia na Uniwersytecie Jagiellonskim 9• 

Klopoty materialne i zdrowotne zmusily go do przerwania studi6w 

3 0 Wawrzy11cu Corvinusie pisali: G. Bauch, Lau.rentius Corvimu, der Bre-
8laua Ilumanist (Zeitschrift des Vereins f. Geschichte Schlesiens - dalej cyt. 
ZfGS - t. 17, 1883, s. 230-302); J. Jan c z a k, Zarys ko.rtografii slqski2j do konca

XVIII w., Opole 1976, s. 26, tamze starsza literatura. 
·1 H. Bar y c z, Lang Jan (Pobki slownik biograficzny, t. XVI, Krakow 1971,

s. 478-484).
• W. G lall k i e w i c :G, I{rQni./rnr;; 1,;roc!awski - Franciszek Faber. Szkic in

formncyjny (Acta Universitalis Wratislaviensis, nr 125, Historia 19, s. 113-118), 
tamie starsza literatura. 

G Pn:yje.ta w literaturzc clata zdaje sie; budzic pewne \Vqtpliwosci, brak bo
wiem bezposrcdniego irödla w postaci mctryki. Najwczesniejsze dane odnosnie do 
tej daty pochodz9 z katalogu rajc6w i lawniköw wroclawskich Consules et Scabini 
Reipubl. Wratislaviensis ab Anno 1278, rkp Wojew6dzkiego Archiwum Panstwo
wego (dalej WAP) Wroclaw, AmW, sygn. H 1, gdzie zostalo pod r. 1565 zanoto
,rwane ,,19 IX 1565 r. zmarl: w wieku 68 lat Franciszek Faber''. Date: 3 X 1497 
podaje H. J. Cu n r ad, Silesia togata, Legnica 1706, s. 68, powolujqC sie; na N. He
n e l i u s a, Silesia togata, rkp Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu (dalej 
BUWr), sygn. R 751/4/2., Henelius tej informacji jednak nie podaje. 

7 N. Po 1, Jahrbücher der Stadt Breslau., \Vyd. J. Kunisch, t. III, Wroclaw 1819,
,. 119; H e n e 1 i u s, op. cit., s. 7; C u n r a d, op. cit., s. 68, podajq tgodnie, ze 
mit>jscem uroclzenia byl Otmuch6w. Tc: opiniG przyj<;la cala literatura polska i nie
micc:ka. Na liscie Fabe1:a do W. Corvinusa podpisal .si� Faber „Franciscus Faber 
Ni.,c:1ius", zob. List Fabera do Corviniusa, kopia rkp, BUWr, sygn. Akc. 1949, KN 
714: taki:e w ksi�dze immatrykulacyjnej Uniwersytetu Krakowskiego .4lbum stu.
cliosornm Universitatis Cracoviensis (ab anno 1490 ad annum 1551), wyd. A. Chmiel,
Krakow 1892, t. II, fase. 1, s. 121, pod rokiem 1510 wpisano „Franciscus Vincen
cji de Nissa". Podobnic M. Hofman w wierszu-elegii o Faberze [w:] He n e 1 i u s, 
op. cit., �- 10, ,,Nissa tibi patriam dederat". W te3tame11cie Fabera jako jeden ze 
spadkobierc6w wymieniony jest jego przyr oclni brat Hieronim, kt6ry mieszkal 
w Ot muchowie. Byc mozc, iz stqd przypuszczenie N. Pola, N. Heneliu,a i H. J. 
Cunrada, ze Faber uroclzil siG w tym miescic. 

s J. L c s z c z y ü s k i, Dzieje miasta do 1740 r. (Miasto Nysa. Szkice monogra
fic:t.ne, Wroclaw 1970, s. 38-39, 48-49). 

• Zob. list Fabera do Corvinusa, jw.
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i opuszczenia Krakowa. Udal si� do posiadlosci Boskovica - Tfebovy 10• 

Stamtqd powrocil na Slqsk, przenoszc1c si� z miejsca na miejsce, nigdzie 
dluzej si� nie zatrzymujcic. 0 tej swojej tulaczce wspomina w jednym 
z p6zniejszych utwor6w 11• 

W semestrze Jetnim 1520 r. za rektöratu Piotra Mosellanusa Yon 
Bruttig zostal wpisany na list� student6w Uniwersytetu Lipskiego 1�. 

Jak dlugo przebywal w Lipsku, nie udalo si� ustalic. Nie mamy r6wniez 
zadnych dowod6w potwierdzajqcych ukoii.czenie przez Fabera studi6w. 

W 1531 r. Faber pracuje w Swidnicy jako pisarz miejski 13, a od 
1542 az do swojej smierci, tj. do 19 IX 1565 r., jako pisarz miejski \Ve 
Wroclawiu 14• 

Spuscizna literacka Fabera to osiem wierszowanych poemat6w la
ciiiskich, opatrzonych wlasnymi tytulami: Sylva cui titulus Bohemia,

Ad Henriciim Stromerum Carmen, De inJ eliciiate poetarum, nostri secuLi

Querela, Tenebriconibus, Sylva de incendio Lutheranorum librorum, Idy

lion de fluminibus Slesiae, Sabothus sive Silesia i Faunus sideratus 15, 
dwanascie elegii o lawnikach i rajcach \>,,Toclawskich, r6wniez w j�
zyku lacinskim 16, a ponadto siedem epigram6w napisanych wsp61nie 
z Andrzejem Camicianusem - poetq i wydawcq lipskim 1i. 

I1osciowo duzy dorobek literacki Fabera nie jest w istoci:! najwyz
szego lotu. Zwlaszcza najwczesniejsze utwory zdajq si� swiadczyc. z0 
Faber poddal sie, panuj4cej w6wczas modzie pisania. Pod wzgh;dem za.s 
formy i tresci odpowiadajq kanonom poezji renesansowej, eo jest zrozu
miale, jesli uwzgl�dni si� fakt, iz b�dqc uczniem wychowank6w i pro-

10 Tamze. 
11 F. Fa b er, Ad Henricum Stromerum Carmen, Lip.sk 1520, s. 2. 

12 Die Matrikel der Universitaet Leipzig, wyd. G. Erler, t. I, Lip5k i895, s. 754. 

Piotr Mosellanus, 6wcze�ny rektor, obok nazwiska Fabcra zrobil dopisck ,.poeta 
insignis". 

13 W ksi�dze rady miejskiej miasta Swidnicy 1527-1548, a·kp W AI' Wroclaw, 
AmS, sygn. 184, wystQpujq zapiski Fabera poczynajqc od 1531, a koncznc na 
1542 r. 

14 Po 1, op. cit., t. III. s. 119. Dokladm\ dat� 11 VI 1542 r. podaje H. Mark
graf, Geschichte der städtischen Urku.ndenarchivs zu Breslau (Archivaiische Zeit
schrift, t. 3, 1878, s. 123), nie zaz.nacza jednak ir6dla tej informacji. 

15 Utwory literackie F. Fabera: Sylva cui titulus Bohemia, Lipsk 1520; Ad

Henricum Stromeru.m Carmen, Lipsk 1520; De injelicitate poetarum nostri seculi

Querela, Lipsk 1520; Tenebriconibus, Lipsk 1520; Sylva de incendio Lutlieranornm

librorum, b.m. i r.; Idylion de fluminibu.s Slesiae, b.m. i r.; Sabothus sive Silesia,

wyd. 1 Bazylea 1592, wyd. 2 Lipsk 1715; J?aunus siderntus, rkp BUWr, sygn. 
R. 753/3.

18 Elegie zamieszczone sc1 w Liber consu.lum, rkp WAP Wroclaw, AmW, sygn. R 2, 
fol. 281, 288, 289, 292, 297, 298, 301, 303, 304. 

17 0 epigramach wspomina G. B auch, Beiträge zur Literaturgeschichte Sci!le
siens (ZfGS, t. 26, 1892, s. 242). Nie udalo si� do nich dotrzec, byc'.: moze znajdujq 
siE; w bibliotece miejskiej w Norymberdze. 
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ksor/,w Akademii Krakowskiej (m. in. W. Corvinusa i W. Krnutwalda}, 
nil'rzadko r6wniez poet6w, a takze przez pewicn czas studentem uczelni 
krakowskiej, kszt..ikil siq Fabcr w atrnosferze nie tylko zainteresowania, 
ak : kultu dla antycznych autor6w i ich dziel, stykal sie; z utworami 
wspi,lczcsnych pisarzy wzorowanymi na pracach starozytnych. 

\V okresie Rcncsansu upo,vszcchnil si� zwyczaj dedykowania utwo
r<'m· wysoko w hicrarchii spolccznej postawionym osobisto:,;ciom. Dedy
kncjc te mialy w zasadzie dwojaki ccl. W zwi11zku z rozpowszechnianiem 
sie: druku i docieraniem ksürzek c\o coraz szerszego kr�gu czytelnikow 
nie zawsze przychylnie oceniajqcych dane dzielo, dedykacja oddawala 
nil',i,:ko ksiqzk�, a posrednio i jej autora pod opiekt: wymienion(�go ,v de
dyk�cji moznego protcktora, chroniqc przed zbytniq krytykq. Ponadto 
st\\'nrzala autorowi nadzicjq na uzyskanic dorai.nej bqdi trwalej pomocy 
mat<.Tialnej ze strony adrcsata dcd:ykacji oraz protekcj(; przy wyctaniu 
i rozpowszechnieniu dziela 18. Owa tcndencja znalazla takz.e odbicie w poe
mc1t:1ch Fabcra. Carmen np. dedykowal Ilenrykowi Stromerovvi - leku
rzcrn·i i rajcy Lipska 19; Querele: Piotrowi Moesllanusowi - rektorowi 
Uni\\'crsytetu Lipskicgo �0, a Idylion de fLuminibus - Marcinowi Hel
wigowi, autorowi pienvszej mapy Slqska � 1

. 

Znaczna czE:sc'..: ut-.vor6w Fabera, zgodnie z zasadami poetylö rencsan
sow(·.L rozpoczyna sie; od inwokacji cto bog6w panteonu antycznego. Wc
wspomnianej juz Bohcm.ii zwraca sie; poeta do Feba-Apollina 1 Oceanid 
prosz,;c o opickG, gdy „opiewac bqdzie dzieje Czech6w" 2�. 

Chnrakterystycznc dln literatury tego okresu przcsycenie narracji 
Wqtkami mitologic:mymi, przypisywcmic wzorem starozytnych bogom 
zn,1cz:1ego wplywu na bieg spnrn: zicmskich, zaludnianie utwor6,v po
staciami tychzr.:i bustw znajduje röwnicz pelne odbicie w pisarstwie Fa
bcr,t. Przykladcm jcst tu takzc Boliemia, kt6rej znacznq cze,sc stanowici
opi::;y poczyna11. bogini Atc i jej sprzymierzenc6w - Gorgony, Tyzyfony, 
Mar;-;a - sklaniajqcych Koklesa-Zizb; do wojny 2�.

Poclobnie jak wiclu innych hurnanü;tycznych poet6w pr6buje i Fribcr 
w�'.]:1snic motywy, kt{irc sklonily go do pisania. Jednym z najwazniejszyc:h 
w c:�resie pobytu poza Slqskicm jcst t<-;sknota za opuszczonq ojczyzrn:1, 
kturcj opis uroköw i cpizod6w z pr7.c'·;zlosci wypdnia stronice poemato\\'. 
\V t' l worze Cannen pocta pisz�: ,,dbczcgo opuszczamy nierozwaznic oj-

" I3 i e 11 k o w s k i. ()j), dt., s. 22:3--224. 
1� Fa b er, Qiterciu, s. 1, .,Ad crucliti,-;imum drum Petrum :\I0-ella:1urn pi'otcg. 

cu�1it:ti:1: on1nibu:-j inodi:; ,·cncrandurn'". 
�° Fa b c r, Carmcn, s. 1. ,.Clari,.,fmo \'iro D. Hc1::·ico Strome:· A.ucrbaci:io 

!\·!cclicim:rnm Dod<>ri. Reverend:� Cardi!wle.,; :\.Iogunciaci con;;ilii� Senatori Lip
s1c:1,i. Longe ln,mani.ss. Franciscus Fab0r S�·lcsius Snlute1n P." 

�, Fa b er, lcl!!lion elf: flHm"ini/.JlL� ... , s. 1, ,,I\I.H.::-J.'' (;\l,u·t. Hl'l\'ig. :�iss.). 
�2 F' a b c r, Bohe·mia, s. 1. 
!S Tamze, s. 7 i n. 
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czyzni:::, zapominamy slodkich Siling6w, i nieszczE;sny wl6cz�ga blqkam 

si� po obcych darnach. Jesli teraz wyliczyc morze naszego nieszcz�scia 

spO\vodowanego opuszczenicrn ojczyzny, powstalaby olbrzymia Jliada" 21• 

N adto w poematach Ccmncn i Querela odczytac mozna refleksjc do
tyczqcc przyjüni, szacunku, uznanü1 u wsp6lczt•snych, czyli tych w:utos
ci, kt<'ire dla humanist6w mialy ogromne znaczcnic . 

.'\icmala, rol� odegr�üa röwnicz ch�c publiczncgo wypowiedzenia w1a
snych poglqdow na temat wydarze1i przeszlych bqdz wsp6lczesnych Fa
berowi. Wlasnie O\Ve poglc1dy i ich cwolucja Sq szczcg6lnic intcrcsujc!CC 
dla badaczy. Faber byl typowym przedstawicielcm mieszczanstwa, zwü:i

zanym pochodzeniem i pracc1 z tym wlasnic srodowiskiem. Jcgo wic;c 

opiniv w znacznym stopniu odzwierciedlac mogq stanowiska tej spolecz-
110.�ci, zwlaszcza jej g6rnyc:h warstw.

Stwicrdzic jednakze trzcba, iz wydobycie poglqtl6w poety z nawalu
d_\·gresji, zwrot6w retorycznych i przenosni nie jcst rzeczq prost[!. Nie 
podjc;li sh� tego trudu zc1rö\vno badacze niemieccy, jak i polscy, ograni
czaj,\C sil; w nielicznych zr<.'sztc1 \':ypadkach do wy jmowania z kon tekstu 
t:,-lko frc1gment6w, ktorc akurat podbudowywaly ich wypowiedzi. 

U,ngkdnic r6wniez trzeba fakt, iz cz�sto opis wydarzen z 1y·zeszlosci 
i ich ocena sluzyly poecic do popisania si� erudycj4 i znajomosciq kul
tur.\- antycznej, tak przcciez cenionej przez rencsansowych intelektuali
stcJ\". ·. 

Przcslcdzic jednak mozna pewne zmiany, jakic zasz!y w formie tresci 
<Jrciz occnic przeszlych i wspölczesnych Faberowi zdarzct'i i odpowiedziec 

nn pytanic, jaki wplyw na b; cwolucj� mic1la Rcformacja. 
,J (·dnyrn z najwczesnicjszych utwor6\v Fabcra jest napisa:-ia przed 

l.:i�1, r. Bohemia. Ten kilkunastostronicowy pocmat sklada siE; z dw6ch 
ni; 0

_;; ko CZE;sci, choc nie \',:yslc;pujc miqdzy nimi wyrazna cezura. CzE;SC 
pi'-·1·wsza, bqdqca wlasciwil! prologicm, rozpoc'.yna sie; inwo;(acjq do 
br'Hw, dalcj nast�pujc gcogrnficzny opis ziemi czcskiej, wreszcie cha
r;1ktcrystyka Czech61,,v jnko narodowosci, bardzo zrcsztq negatywna. Za
n:uca im bowiem poeta knistwo, marnotrawienie zycia na ustawicznych 
walk:.ch i pijanstwie, holdowanil, zwyczajom poganskim i br,,k jakiej
koh·,·ick kultury i oglady �:;_ 

�: ,,Linguimus hinc pafriam temere, dulce,que Sc•li11gos Obliti .. .'', Fa b c r. 
Cr,':': ·1\ .c. 1. 

'·' . T'rndiga gens ,·itac clurnquc1 f'Xei·citn fc:To 
Humunumque ob1ita gcnu., plucidamque perosa 
Irrcquieta fugut pacem crepitantilrns armis 
,\crcs cui vultus, et fro11ti,; bcllicus horror 
Et robusla suhset �1nimi ,·is, mernbcuque cruclo 
Roborc procc,·a anquipeclumque irnitantia 11101cm 
Ductilis incerto facile rumore novan1m 
Sectatrix rerum, dubi,que rl'pcnle tcnacem 
Prndigit inconsulta ficlcm, �ubiloque recantat 
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Druga cz�sc nawiqzuje bezposrednio do wydarzen epoki husyckiej. 
Wprowadza do nich opis usytuowania Taboru, a nastQpnie przcdstav,io
ne zostaje pojawienie siq w Taborze Koklesa-Zizki, przygotowania do 
wnlki i apokaliptyczny wn;cz obraz zniszcze11 dokonany przez oddzialy 
Koklesa. Faber pisze, ze Kokles stara si� zr6wnac z ziemiq oltarze Boga, 
ociekajqce krwiq kaplan6w, swiqtyniom niesie ruinQ, profanuje, eo swü�
te, niszczy bogate miasta. Poeta ubolewa takze, ze w proch obraca siq 
ziemia czeska 26

. Te zniszczenia i kl<�ski zdaniem Fabera sq spowodowane 
zakorzenieniem siQ w Czechach doktryny waldens6w i innych herezji � •. 

Z tych wypowiedzi jak i z calego szeregu podobnych wystqpujqcych 
w utworze nietrudno odczytac intencje i stanowisko poety. Nie bqdzie 
przesadq, jesli stwierdzimy, iz krytycznie ocenial on zar6wno waldens6w, 
uznanych przez Stolic� Apostolskq za heretyk6w, jak i taborycki odlam 
ruchu husyckiego � najbardziej bodaj radykalny ruch spoleczno-reli
gijny p6znego sredniowiecza, domagajqcy siE-; zreformowania kosciola ka
tolickiego, podwazajqcy zasadnosc jcgo dogrnat6w i godzqcy w spolecrny 
porzqdek feudalny. 

W 1520 r., jak zostalo to wczesnicj zaznaczone, przybyl Fabe, do Lip
ska. W tym czasic byl Lipsk, jak w:ielc innych miast niernieckich, wi
downiq licznych dyskusji i spor6w religijnych miqdzy zwolennikami 
i przeciwnikami nauk Lutra. W grupie tych pierwszych obok I--Ienryka 
Stromera, Piotra Moesl1anusa i Andrzeja Camicianusa znalazl siq i Fran
ciszek Faber 28

. Nie potrafimy dokladnie odtworzyc okolicznosci i mo
tywow wejscia na tc: drog�. Poznajemy natomiast niekt6re na niej krold. 
Oto kiedy humanista angielski Edward Lee ostro zaatakowal wydane 
w 1516 r. Annotationes Erazma z Rotterdamu, w obronie niderlandzkiego 
humanisty wystqpil wraz z A. Camicianusem r6wniez Faber. W siedmiu 
opracowanych wsp6lnie epigramach zawarli ostry atak na Eclwarda 
Lee 29

. 

Przypuszczalnie jeszcze w latach dwudziestych XVI w. napisal Faber 
ulotny utw6r Sylva de incendio Lutheranorum Hbrorum, w kt6rym dosc 
jednoznacznie opowiedzial si� po stronie niemieckiego reformatora, kie-

Ingenio varia, aeternis devota rapinis 

Omnia si spectes, clices I\Iavorte parentc 

Biasthonio natum Rhodepesque horrentis alumniam 

Gens Gramatheis Libiaeque bibator auris 

Germanos imitata patres geniumque locarum 

Sepim alterno victi immoriuntur Iacho 

Submersamque animarn crapula exhalante felerunt 

Expuit, et linguit madidam inter pocula vitam 

Epotem victor quae laus est ... ", Fa b er, Bohemia, s. 2. 
26 Fa b c r, Bohemia, s. 11.
21 Tam±e, s. 11-12. 
2s B a u c h, Beiträge ... , s. 241.

29 Zob. przyp. 1 7. 
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ruj<JC ostrze swych atak6w przeciwko Stolicy Apostolskiej i papiezowi 
Leonowi X. Zarzuca Faber papiestwu oszustwa, kupczenie odpustami, 
pogon za dobrami materialnymi i nieuctwo 30. Dalej zas stwierdza, ze
dzi�ki Lutrowi Niemcy wreszcie zmc1drzeli i przejrzeli niecne praktyki 
Rzymu 31. Klc1twy zas rzucane na Lutra i jego zwolennik6w osmieszajq 
tylko papiestwo. Najwiqkszq natomiast zbrodnic1 wobec ludzk::isci, wy
niklq z decyzji papieza, bylo spalenie ksicig wielkiego reformatora 32. 

Luter, kt6ry nie znal osobi.scic Fabera, mial zapewne dobre infor
macje o sh1skim porcie i sojuszniku, nazywal go bowiem „heroicum ca
put" 33• 

Czy zwrot w poglqdach Fabera, jeszcze do niedawna zagorzalego prze
ciwnika wystqpien antykoscielnych i walk religijnych, wynikal z rze

czywistcj akceptacji tez i nauk Lutra, czy tez spowodowany byl chGCiq 
schlebiania ludziom \vplywowym, trudno powiedziec. Wydaje siP, jednak, 
zc idee luteranskie znalazly w Faberze gorqcego propagatora, choc w zad
nym z p6zniejszych utwor6w nie ma tak ostrych atak6w na kosci6l 
katolicki. Mozliwe tez, iz nie istniala juz potrzeba wyst�powania w obro
nie Reformacji, kt6ra coraz wyrazniej ugruntowywala si� nie tylko 
w Niemczech, ale i na Slcisku, dokqd po opuszczeniu Lipska przybyl 
Faber. 

Do miast slqskich, kt6rych wladze od samego poczqtku staraly sie: 
wykorzystac Reformacj� dla rozwiqzania licznych i uciqi.liwych zatarg6w 
z kosciolem, nalezal Wroclaw. Jui w pierwszych latach po wystqpieniu 
Lutra rada miejska wykupila patronaty kosciol6w parafialnych, sama 
mianowala kaznodziej6w i nauczycieli, przystqpila do likwidacji licznych 
.fundacji mszalnych, przej�la zarzqd niekt6rych szpitali i zreformowala 
opiek� nad ubogimi 34_ 

Takq sytuacj� zastal Faber, kiedy w 1542 r. przybyl do Wroclawia 
i objql stanowisko pisarza miejskiego. Wyksztakenie humanistyczne, mi
mo iz - jak wspomniano wczesniej - Faber zadnych studi6w najpew
niej nie ukonczyl, znajomosc laciny i niemieckiego, praktyka nabyta 
w Swidnicy, gdzie pelnil r6wniez obowiqzki pisarza miejskiego, a zapew
ne takze pogl::idy i przekonania religijne odpowiadajqce interesom pro
testanckich wladz miasta pozwolily Faberowi utrzymac si� na wspom
nianym stanowisku ponad 20 lat. We Wroclawiu tez powstaly najbar-

so Fa b c r, De incenclio Luthernnorum ... , s. 2, 3.
31 „Iam tandem Ausonia simplex Germania Fraude 

Occecata sapit, oculosque illusa recepit 
Romani potuere doli Latebrisque retexis 
In claram venere diem ... ", tamze, s. 3. 

a2 Tamze, s. 1. 
as Po 1, op. cit., t. IV, s. 46.
u R. Heck, Dzieje miasta w epoce habsburskiej (Wroclaw, jego dzieje kul

tura pod red. Z. Swiechowskiego, Warszawa 1978, s. 192 i n.). 

---------·-·--·----··---------
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dziej bodaj wartosciowe prace Fabera, a wsr6d nich poemat Sabothus

sive SHesia i prace przypominajqce swym charakterem kroniki 15
• Swojq 

tresciq i formq znacznie odbiegajq od wczesniejszych utwor6w pisarza 
i stanowiq swoiste dziela historiograficzne. 

"\V okresie rcnesansu przedmiotem zainteresowania pisarzy history
k6w staje si� par'istwo, traktowane jako jednolita, stanowiqca pewnq 
calosc: organizacja polityczna. Zadaniem historiografii renesansowej bylo 
nie tylko spisywanic przeszlych i wsp6kzesnych pisarzowi wydarzen, 
alc wychowywanie i pouczanie spoleczenstwa poprzez eksponowan.ie wy
branych fragment6w dziej6w i okreslonq, wynikajqCq z intencji i po
glqd6,v autora interpretacj� fakt6w. Dziejopisarze pr6bowali tlumaczyc 
istniejqcy stan rzeczy, zachodzqce procesy i uzasadniac swoje racje. Dla 
potwierdzenia slusznosci swych wywod6w i opinii szukali argument6w. 
CzGsc z nich w postaci analogii i komentarzy dostarczyc mogly prace 
antycznych historyk6w. Dlatego tez powszechnie niemal wykorzysty
wano. a nawct wiernie kopiowano formy, konstrukcje,, a nawet tresci 
dziel starozytnych pisarzy 3". 

\V dziedzinie najogölniejszych zalozen Reformacja nie wniosla do my
sli J1istorycznej nie nowcgo 3\ jednak spory religijne, zapoczqtkowane 
wystqpicniem Lutra, zmuszaly jego zwolennik6w do szukania argumen
t6w, kt6rych dziela staroiytnych pisarzy nie zawsze mogly dostarczyc. 
Zaczt:·to ,,vi�c ::;ic;;gac po dokurrn:nty. Z c;zusern zwyczaj wykorzystywania 
tych zr6del stal si('; coraz powszechniejszy. Autorzy stopniowo rezygnuj4 
ze szczeg61nej dba!osci o literackie walory swych prac, rezygnujq takze 
z troski o jednolitosc stylu, a coraz cz�sciej odsylajq do wykorzystanych 
przekn6w lub nawct przytaczajq w tckscie ich wi�ksze fragmenty 35

. 

Metoda sporzqdzania odsylacza ewentualnie cytowania dokument6w 
w pdnym brzmieniu wyst0,powala juz w srcdniowieczu, ale obowiqzy
waln tylko teolog6w. Sluzyla do powolywania siP, na autorytety. W epoce 
Odrodzenia i Reformacji zacz�to stosowac jq przy odsylaniu do konkret
nych zr6deL Pojawil si0, zatem nowy wzorzec tekstu historycznego 39. 

,:v kontekscic powyiszych rozwaian dokonac trzeba analizy wspom
nianych historiograficznych prac Franciszka Faberci .. 

ss F. Fa b er, Orclcmtl.iche antzeigunge, WM' Wroclaw, AmW. sygn. E 18, Ory

gines Wratisla1:ienses, WAP Wroclaw, AmW, sygn. E 19, Chronicon der Stadt

Breslau, Wi\P °\Vroclaw, AmW, sygn. E 20, na okladce ksi�gi tego egzemplarza 
przyn,ocowany jest pozlacany herb miasta Wroclawia, nadany przez Fcrdynancla 
Hab„l.::u,·gn miastu w 1530 r. C,.uchowana zostala oryginalna pisov.:nia). 

fG J. Sc r c z y k, Nowo:!:ytna historiografia europejska, cz. 1, Tonu'l 1970.
•7 ZolJ. szcrzej K. Po m i an, IIistoria mic:clzy retorykq a teologiq. Niektore

probil'my mysli historycznej cloby Oclrodzenia i Reformacji (Odrodzenie i Refor
macja w Polsee, t. IX, 1964, s. 23-74). 

ss Tami:e, s. 60. 
so Tami:e, s. 38-39. 
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Poemat Sabothus, napisany mi�dzy 1558 a 1565 r., utrzymany jest 
w basniowo-historycznej konwencji 40

• Wyznacza jq z jednej strony per
sonif ikacja g6ry Sob6tki - Sabothusa, z drugiej zas wlqczenie szeregu 
historycznych dygresji zaczerpniqtych z dziej6w Slqska. 

Sabothus wqdruj9c po swej ziemi dostrzega przede wszystkim jej
pi;::;:rno. Liczn:: rzeki i:;rzccinajqce pola nawadniajq glebq, eo sprzyja dob
rym plonom. W wysokich g6rach znajduje siP, zloto, kt6re jednak jacys 
nieznani wloczqdzy zbierajc:1 i wynosz9 41

. Wqdrowiec Sabothus nie jest
szcz(;sliwy i zadowolony, gne,bi go smutek. Widzial bowiem bandy gra
sujc1c:,ch po Slqsku rabusi6w, kt6rzy napadali na kupc6w i zagrazali 
mm·,::,t miastom 4�. Byl r6wniez Sabothus swiadkiem wojen d0mowych, 
ktön: sl9skiej ziemi nie pr6cz zniszczen nie daly 43

• Najwi�kszym jednak
powodcm smutku i zalu Sabothusa jest przejscie Slc1ska pod panowanie 
czcs;,;:ic �.i. Jakby dla przypomnienia wyjasnia Sabothus, skqd siq wziqla 
rn1zwa Slc1sk 45. Dalej wspomina Maraboda, kt6ry wraz z Markomanami
z«lozyr siedziby w Czechach i zjednoczyl wszystkie plemiona germanskic 
zamihz:rnjqce Slqsk 46

. Konczy si� poemat kr6tkimi wzmiankami o wybit
nyc!1 Slqwkach 47.

:VIimo iz Sabothus jest utworem historyczno-literackim, na rnarginesie 
zan::0scil Fabcr proweniencj� wi�kszosci historycznych wzmianek. Pi
SZf!C :1p. o pierwotnych mieszkai'J.cach Sla,ska odsyla Faber do dziel Ta
cyta, Strabona i Ptolemcusza 48.

Okolo 1550 r. napisal Faber stosunkowo kr6tkc1, bo licza,cq zaledwie 
59 }.;:art pracq zatytulowana, Ordentliche antzeigu.nge ·19

• Trudno jedno
z1rncznie stwierdzic, eo sklonilo Fabera do jej napisania. iVydaje sie: 
prawdopodobne, ze wykorzystuja,c znajomosc'.: archiwali<'.Jw postanowil 
przedsü,wic w bardzo kr6tkim zarysie tlo wydarze11 i okolicznosci, w ja
kic!; Wroclaw uzyskiwal poszczeg61ne przywileje. Tak opracowana ksie,ga 
11105:,1 sluzyc: pomocq pisarzom miejskim przy segregowaniu luh porza,d
kow<!niu materialow w kancelarii. W bardzo bowiem zwi�zly spos6b, 

·" I':-zyj�cie po\vyi.szego przedzialu czasowego wynika st<Jcl, ii. Fahcr wspo
rni:::i '.': utw6r1.e o zachlannosci Fauna-Reclerna, namicstnika na S!<1sku od 1554 r. 
llt\n';r rn6g! wic;c powstac po tym roku, a najp6zniej przecl 19 IX 1565 (clata .�mier
c1 F;Jx·:·a). 

�, Fa b er, Sabothu,, s. 20 . 
.:2 Tam:i.e, s. 21. 
'3 Tami.e, �- 22.

· .. .: Tamze, s. 18.
'5 Tami.e, s. 49 .
.:1 Tami.e, s. :rn-37.
,; Tam:i.e, s. 53�54 .
.:� Zob. tami.e marginesy s. 45-48, na kt6rych ,vpisanc S<! naZ\\'i;;ka starozyt

!lyc!1 '·,istoryk6w, pisz.:1cych na ten temat. 
" Zob. przyp. 35. 
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niekiedy w jednym lub kilku zdaniach, przedstawil Faber okolicznosci 
objE;cia rzqd6w w ksiE;stwie wrodawskim. przez kolejnych Piast6w, a od 
1335 r. kr616w czeskich, kt6rym bezposrednio podlegal Wrocl:::i.w i cale 
ksi<:;stwo. Przy kazdym kolejnym wladcy nast�puje wykaz wszystkich 
wydanych przezen przywilej6w dla miasta i ksiE;stwa wroclawskiego. 

Nierzadko przy poszczeg6lnych datach pojawiajq siE; wzmianki o r6z
nych wydarzeniach, jakie mialy miejsce we Wrodawiu. Dla przykladu 
pod rokiem 1293 zanotowal, ze biskup °Jan „ist die Schule zu S. Elisabet 
aufgericht" 50

. Spora ilosc takich wzmianek dotyczc1cych przer6znych 
wydarzen powoduje, ze nie mozna uznac Ordentliche antzeigunge za ty
powq ksiE;gE; przywilejö-vv. Nie jest ta praca takze klasycznq kronikq, choc 
w literaturze za takq jest uznawana. KsiGga obejmuje lata 1200-1532. 
Na uwage, zasluguje fakt, ze omawiajqc poszczeg61ne przywileje zazna
czal Faber kazdorazowo sygnaturE; oryginalu. 

W 1556 r. na polecenic rady miejskiej Faber zcbral, uporzqdkowal 
i spisal w jednym tomie wszystkie przywilcjc, jakie kiedykolwiek. otrzy
mal Wroclaw i jego micszkailcy. Liczqca 85 kart praca, znana w litera
turze pod tytulem Orygines Wratisiavienses 51

, nie jcst jednak tylko 
rejestrem czy katalogiem przywilej6w. Po kr6tkim wst�pie, w kt6rym 
Faber zaznaczyl, iz rada miejska postanowila wlasnie tE; ksi�g� przedlo
zyc namiestnikowi Slc1ska Fryderykowi Redernowi von Ruppersdorff, 
na:.;ü�pujc dluzszy wyw6d dotyczqcy picrwotnych mies:drnnc6,v Slq.slrn, 
Czech i Moraw, kt6rymi - zdaniem Fabera - byli Germanie 5i_ Dalej 
przedstawil pisarz w porz[!dku chronologicznym wszystkich ksi�zqt i kr6-
16w Polski, kt6rych panowanie rozciqgalo si� nad Slciskiem. Öw poczet 
otwiera Micszko I, zamyka zas Boleslaw KE;dzierzawy 53

• Kilka zdaü po
swii:;cil rowniez Faber Mieszkowi Staremu, Kazimierzowi II, Leszkowi 
Bialernu i Wladyslawowi Laskonogiemu, aby od momentu objE;cia ,vla
dzy na Slqsku przez Henryka Brodatego skoncentrowac siE; gl6wnie na 
ksiqz<.;tach wroclawskich, a od 1335 r. wladcach czeskich i Virydanych 
przez nich przywilejach. 

Orygines Wratislavienses obejmujc wi�c okres od czas6w najdaw
niejszych do 1526 r., tj. do smierci Ludwika Jagiellonczyka. Forma 
i tresc zawarta w przedziale czasowym 1238-1526 z niewielkimi tylko 
zmianami przepisana zostala z wczesniejszej pracy Ordentliche ant-zei

gunge 5 '1. Owe niewielkie zmiany dotyczq wpro.wadzenia do tekstu Ory-

50 Fa b er, 0Tdentliche antzeigunoe, s. 181. 

s1 Autor sam nie zatytulowal swojej pracy. Nieznany skryba na <;kladce za
pi.5al „autagraphum von Franz Fabers Orygines Wratislavienses". Ten tytul przy
jE;:ty jest przez calq literatur�. 

52 Fa b er, Orygines Wratislctviense�, fol. 6. 
68 Tamze, fol. 7. 
&4 Por. np. Ordentliche antzeigunge, �. 176, Orygin(/s Wratislavienses, fol. 11. 
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gines tekst6w dokument6w lennych wystawionych przez poszc:eg61nych 
ksiqzqt slqskich kr6lom czeskim 55

• 

Wkr6tce potem przcpisal Faber piGknym, kaligrafowanym pismem t� 
pract;, nadajc\c jej nowy tytul Chronicon der Stadt Breslau 56

. Uzupelnil 
jq jednak na ko11cu tekstem dokumentu inkorporacyjncgo Karola IV 
z 7 IV 1348 r. (pelny tekst), przywilejami Ferdynanda Habsburga, a tak
ze wycü,igami z korespondencji rady miejskiej z tym wladcq. 

Wszystkie trzy prace pisane Sq. po niemiecku, choc tresc niekt6rych 
przywilej6w podawana jcst w j�zyku oryginalu. Dzi<;ki licznym wzmian
kom o wydarzeniach na Slqsku, Czechach i w Polsee literatura traktuje 
prace jako specyiicznc kroniki. 

'.V obu tych pracach, podobnie jak i w wypadku Ordentliche antzei

gimge, zaznaczal: Faber zrödla swoich informacji, po<lajc1c sygnatury do
kument6v.· i ksiqg micjskich, a takze wymieniajqc kroniki i prace, z kt6-
rych korzystal, m. in. Liwiusza, Tacyta, Strabona Eutropiusa czy Mie
chowity 57

. Nie podejmuje Faber krytyki przekaz6w, ogranicza si� je
dynie do zacytowania odpowiednich fragment6w, potwierdzajc1cych jego 
tez(;. 

W zadnej z prnc historiograficznych czy historycznolitcrackich nie 
mamy pelnego, chronologicznie uporzqdkowanego obrazu dziej6w Sh1-
ska. Faber ograniczyl sie; do przedstawiania niekt6rych epizod6w z prze
szlosci tej ziemi i wyrazenia wlasnej oceny danego wydarzcnia, wyzna
czaja,c niejako swej spwkiznie rol� wychowawczo-dydaktycznq. 

Szczeg6lnie interesujqcy jest wlasnie 6w swiadorny wyb6r cpizod6w 
z dziej6w Slqslrn. Sporo uwagi poswiE;ca Faber zur&wno w Sa/Jothusie, 
jak i „kronikach" wywodom dotyczc1cym pierwotnych mieszkaric6w Sla,
ska. Wedlug nicgo byli to Germanie. W Czechach zamicszkiwali Hcr
mundurowie, na Slqsku zas Lugiowie, Burowie i Silingowie. :'.\1arabod, 
wychowany na dworzc ccsarza rzymskiego A ugusta kr61 Markomanöw 
wraz ze swym ludern, wypqdziwszy Hermundur6w, zalozyl w Czechach 
swoje kr6lestwo. NastGpnie do Maraboda, kt6rego sprzymierzeücami byli 
Kwadowie, Wandalowie, Sarmaci i Swewowie, przyla,czyly f'ii:; takze 
plemiona slqskie 58

. Gcrman6w z tych ziem wyparli Slowianic. Ten po
glc1d m6gl niewc\tpliwie odpowiadac niemieckiej bqdi zniemczonej czc;sci 
spoleczenstwa slqskiego. Koreluje to z przedstawiomi wczesniCJ opiniq 
o Czechach - ludzie slowia11skim.

ss Fa b er, Orygines Wrntislavienses, fol. 28 i n. 

56 Zob. przyp. 35. 
5• W tekscie swoich prac cyto\val Faber calc fragmenty dziel pisarzy staro� 

zytnych, zob. Chronicon der Stadt Breslau, fol. 3 - fragment pracy T. Liwiusza, 
Ad urbe condita libri XXX; dalej Chronicon der Stadt Breslau, fol. 4 - fragment 
pracy P. C. Tacyta, ,1 mzalum ltbri seclecim ab e:rcessu di1:i Augusti. 

AB Fa b er, Sabotltus, s. 3i; tegoz Chronicon der Stadt Breslaii, fol. 3-4. 
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Zastanawiajqce jest jednak to, ze o Polakach wyraza si� Faber zu
pelnie inaczej niz o Czechach. 0 · Zygmuncie Jagiellonczyku, kt6ry jako 
namiestnik Slqska zaprowadzil lad i porzqdek na tej ziemi, pisze Faber 
z duzq sympatiq: ,,A to, ze p6zniej caly kraj bezpieczny odpoczywal, 
a kupiec w kazdej chwili szedl drogq bezpiecznq, przyznajmy za zaslug� 
tobie Zygmuncie, najwybitniejszy z Jagiellon6w, i prawu twemu·· j

9
• 

TEl pozormi tylko niekonsekwencjG w ocenie Polak6w i Czech6v,; -
obu narod6w slowianskich - wyjasnic mozna przytaczajqc zawarty w Sa

bothusie fragment dotyczqcy tych ksiqzqt piastowskich, kt6rzy zlozyli hold 
Luksemburgom: ,,Naczelnicy i ksia,zElta oczywiscie wspanialy n�d i slmv
ny szczep Piasta sprzedali si� jako niewolnicy ... i pod obce prc1.wa ch�t
nie przeszli. I ze zadnego, o biada, spo.§r6d pn:1cych do takiego sluza1stwa 
nie odstraszyly ani wstyd, ani rozum, ani zadna troska o wnuL6w, zeby 
zaraz wszyscy slepi plonqc tez wzajemnq nienawisciq, a po CZElsci na 
mocy podstEipnego handlu zostali oszukani i ojczyzna, i swoich pociqgnc;li 
na skraj przepasci" 60.

Nie m6gl darowac Faber ksiqi:�tom piastowskim, ze zlozyli hold, ale 
nie m6gl takze darowac: Czechom, ze tym sposobem zagarn�li S1qsk. Tym 
tez nalezy chyba tlumaczyc: okreslony stosunek Fabera do Czechow. 

Pelne przychylnosci i uznania stanowisko Fabera wobec tych ksi<1zc1t, 
kt6rzy nie zlozyli holdu Luksemburgom, tj. wobec Przemka glogow
skiego i Bolka II swidnicko-jaworskiego 01, a zarazem peln� uznania 
slowa dla Austrii - ,,matki wielkich kr616w i bohater6w 62

, pozwalajq 
sqdzic, ze Faber marzyl o czasach wzglEldnej niezaleznosci Slc1ska i ludzil 
si� perspektywq przyznania Slq.skowi przez I-Iabsburg6w znacznej auto
nomii, kt6ra gwarantowalaby rozw6j i niezaleznosc gospodarcz�, a mozc 
i politycznq. 

Zdecydowanie negatywnie wypowiada si� Faber o szlachcie. Zarzuca 
jej przedstawicielom, ze dorobili si� majqtku na lupiestwie i grabiezy, 
kosztem kupc6w i miast, ktore ucierpialy najbardziej 63

. Jego zdaniem 
rabusie grasujq.cy po drogach to nikt inny jak tylko szlachta. Na tej 
opinii zawazyla zapewne obawa przed konkurencjq ze strony tego stanu, 
jak i obawa przed antymieszczanskq politykq szlachty. 

Tw6rczosc F. Fabera, a zapewne i jego poglq.dy byly dosc popularne 
w kr�gach bogatego mieszczanstwa i wrodawskich historiograf6w. Fa-

'° Fa b er, Sabothus, s. 22. 
oo ,, ... alii dudum Proceresquc Ducesque 

Scilicet egregium genus et stripa clara Piasti 
Vendita mancipia impliciti iam prorsus eadem 
Harebant nassa, atque aliena in jura valentes 
Transterat...", Fa b er, Sabothus, s. 16-17. 

e1 Tamze, s. 16.
e2 Tami.e, s. 26. 
es Tamze, s. 21-22. 
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berowski poemat Sabothus dla N. Heneliusa 64 i N. Hankego 65 stanowil 
podstaw� przy opracowywaniu ich wlasnych prac dotyczqcych dziej6w 
Slqska. Faber, jak juz wspomniano, odwolywal si� i cytowal dziela an
tycznych pisarzy, kt6rzy pisali o interesujc1cym go problemie zasiqgu 
geograficznego siedzib plemion germanskich, N. Henelius i N. Hanke 
w podobny spos6b wykorzystywali dziela Fabera, przytaczajqc (przcde 
wszystkim z Sabothusa) w swych pracach cale fragmenty wywod6v.; Fa
bera 66

. Mozna wi�c stwierdzic, ze metody pracy ze zr6dlami, kt<'ire ,vpro
wadzila Reformacja, przyjql Faber, po nim zas i inni historiografowie 
slqscy. 

Reformacja spowodowala ferment w zyciu umys1owym Slqska. Wnio
sla obok krytyki dogmat6w i stosunk6w w kosciele takze krytykq sto
sunk6w spolecznych. Z odbiciem tych przejaw6w spotykamy si� rövvniez 
w pracach F. Fabera. Przytoczone wyzej jego opinie o Stolicy Apostol
skiej, Lutrze i stanie szlacheckim, jak si� wydaje, sq tego najlepszym 
dowodem. 

Zainteresowanie przede wszystkim historiq wlasnej ojczyzny, jc1kc1 
dla Fabera byl Slqsk, tak czytelne w jego pracach zar6wno literackich, 
jak i historiograficznych, bylo zgodne niewqtpliwie z wlasnym odczu
ciem pisarza, a takze z ideq hasel renesansowych. Ocena natomiast wy
darzen, determinowana swoistym egotyzmem spolecznosci mieszczan
skie.i, zdaje si<� swiadczyc o znacznym wplywie Reformacji, kt6ra szcze
g6lnie silnie zakorzenila si� w tym stanie. Faber np. pozytywnie occnial 
te postacie z dziej6w Slqska, kt6re byly symbolami pewnej niezalcznosci 
politycznej tej ziemi (Przemko glogowski i Bolko Tl swidnicko-jaworski), 

lub tych, ktorych dzialalnosc przynosila Slqskowi widoczne korzysci 
(Zygmunt Jagiellonczyk). 

W propagowaniu swoich idei Reformacja si�gn�la po j�zyki narodo
we. Walka o „dusze" musiala przecicz toczyc si� w j�zyku zrozumialym 
dla og6lu. Nastqpila wi�c germanizacja bardziej zniemczonych okolic 
Slqska. Zjawisko to musialo z czasem znalezc odbicie w literaturze i hi
storiografii tego okresu, a wi�c i w pracach Fabera. Wszystkie utwory 
literackie pisal on po lacinie, ale prace historiograficzne (kroniki) juz 
po niemiecku. Nie czul si� Faber Niemcem, podobnie chyba jak cz�sc 
mieszczanstwa wroclawskiego, podkreslal natomiast wielokrotnie, ze jest 
po prostu Sl1:1zakiem. 

8« N. Henelius (1582-1656), autor m. in. prac Silesiographia, Breslographia,

Silesiographia renovata, Breslographia renovata. 
86 N. Hanke (1633-1709), autol' prac De sitesiorum nominibus antiquitate,. De

silesiorum rebus ab anno Christi 550-1170. 
66 Zob. N. He n e l i u s, Siiesiographia renovata, Wroclaw 1704, s. 41, 75, 88, 

114, 116, 149, 158, 258, 324; takze N. Hanke, De silesiorum rebus ab anno Chri

sti 550-1170, Lipsk 1709, cap. I, s. 38, cap. X, s. 307. 
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Stosunkowo niewiele wiemy o kontaktach Fabera z elitq umyslowq 
Wroclawia. Niewqtpliwie pewne jest tylko to, ze do grona jego przy
jaci6l nalezal Marein Helwig, a takze duchowni protestanccy skupieni 
wok6l kosciola Marii Magdaleny we Wroclawiu. Na rzecz tych ostatnich 
przekazal testamentem cz�sc swego majqtku. Zgodnie tez ze r.;wq wolq 
pochowany zostal na cmentarzu przy wspomnianym wyzej kosciele. 

Przechodzctc do ostatecznej konkluzji stwierdzic mozna, iz tresc i for
m� utwor6w Fabera determinowaly hasla i prqdy Renesansu, natomiast 
technik� i formy organizacyjne badania przeszlosci, a takze w zn�cznym 
stopniu poglqdy, zwlaszcza religijne i spoleczne, dyktowa!a Reformacja. 

DER WEG ZUR REFORMATION IN DER HISTORIOGRAPHIE 

DER FRUHRENAISSANSE WROCLAW AM BEISPIEL 

VON FRANZISKUS FABER 

In dem Artikel \VUrde der Einflus� der Reformation auf Form, Inhalt und 
Ansichten des breslauer Dichters und Historiographen der Frührenaissance, Fran
ziskus Faber (1497-1565), dargestellt. Die Reformation bewirkte eine lledeutende 
Gährung im geistigen Leben Schlesiens. Sie brachte neben der Kritik von kirch
lichen Dogmen und Zuständen auch eine Kritik der gesellschaftlichen Verhält
nisse ein. Sowohl in den literarischen, ab auch in den historiographischen Arbei
ten Fabers findet das seine Wiederspiegelung. Im Poem Sylva de incendio Luthe
ranorum librorum stellt sich der Schriftsteller hinter Luther und gr 11ift gleich
zeitig die Apostoli�che Hauptstadt und ihrer Gelderschleichungsmethoden an. Eine 
Kritik der Gesellschaftlichen Verhältnisse, besonders aber am Adcls,tr-.nd, lege 
er in dem Werk Sabothus sive Slesia nieder. Die ,politischen Ansichten werden 
im schon erwähnten Sabothus, sowie in zwei Chroniken, den Orygines Wrati
slavienses und dem Chronic�m der Stadt Breslau sichtbar. Ganz allgemein lassen 
sie sich auf die Hervorhebung der Rolle des germanischen Elements in der älte
,ten Geschichte Schlesiens und auf eine Kompromiss- und Übereinkommenspolitik 
gegenüber den Habsburgen reduzieren. In der Reformationszeit bildete sich ein 
neues Modell eines historischen Texts aus. In den Arbeiten der Historiker kommen 
Verweise auf konkrete Quellen auf und in den Arbeiten trifft man Zitate ganzer 
Fragmente der verwerteten Quellen an. Diese neue Tendenz tritt auch in den 
Arbeiten Fabers auf, in denen man auf Fragment der Werke von u.a. Livius, 
Strabo, Tacitus, aber auch auf die Signaturen der verwandten, sich in der Stadt
kanzlei befindlichen Dokumente stösst. Die Ansichten Fabers und die Technik 
der Quellenbenutzung, die weitgehend von der Reformation herausgebildet wur
den, zum Vorbild für die nachfolgendev s�hlesischen Historiographen. 




