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ROLAND CZARNECKI

JOHANNES FROBEN I JEGO KRONIKA NAMYS£OWA

Niniejsza praca ma na celu przybli¿enie sylwetki Johannesa Frobena, autora
napisanej w jêzyku niemieckim pó�no�redniowiecznej kroniki Namys³owa1 Anna-
les Joannis Frobenii ab Anno 1347 (ostatnia, niedokoñczona nota odnosi siê do
roku 1509), oraz przypomnienie jego dzie³a, które do dzi� nie doczeka³o siê � poza
krótkimi fragmentami � wydania drukiem. Konsekwencj¹ tego jest ograniczona
dostêpno�æ utworu, choæ jest on obszernym i wa¿nym �ród³em historycznym. Za-
pewne z tym w³a�nie faktem wi¹¿e siê bardzo skromna liczba dotychczasowych
opracowañ. Jedyn¹ monografi¹ po�wiêcon¹ namys³owskiemu dziejopisowi i jego
utworowi jest wydana w 1909 r. niewielka, licz¹ca tylko 42 strony, praca Erwina
Dybecka2. Oprócz tego krótkie, zaledwie kilkuzdaniowe uwagi na temat Frobena
zamie�ci³ niemiecki historyk Colmar Grünhagen w Scriptores rerum Silesiacarum3.
Krótk¹ informacjê o Frobenie i jego dziele mo¿na te¿ znale�æ w przewodniku po
�l¹skich �ród³ach �redniowiecznych i wczesnonowo¿ytnych4, a tak¿e w niedawno
opublikowanym artykule Dagmary Adamskiej po�wiêconym tañcu moresko na �l¹-
sku5.

Annales Frobena � wbrew temu, co sugeruje tytu³ � nale¿y uznaæ w³a�nie za
kronikê, poniewa¿ spe³niaj¹ kryteria rozstrzygaj¹ce o przynale¿no�ci do tego ga-
tunku dziejopisarstwa. Kronika bowiem � tak samo zreszt¹ jak roczniki � opiera
siê na szkielecie chronologicznym, jej celem jest jednak po³¹czenie ró¿nych wyda-
rzeñ w jedno opowiadanie. Wynika st¹d, ¿e kronikarz nie mo¿e siê ograniczyæ do
podania suchego opisu faktograficznego, jak to jest zwykle w roczniku, lecz musi
znacznie rozwin¹æ i wzbogaciæ literacko narracjê. Z tego powodu kroniki s¹ za-
zwyczaj utworami obszerniejszymi od roczników i w odró¿nieniu od nich próbuj¹
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1 Szerzej na temat historii Namys³owa w �redniowieczu zob. M. G o l i ñ s k i, E. K o � c i k, J. K ê -
s i k, Namys³ów, z dziejów miasta i okolic, Namys³ów 2006, s. 9�169.

2 E. D y b e c k, Der Geschichtsschreiber Johannes Froben aus Namslau, Breslau 1909.
3 Geschichtsquellen der Hussitenkriege, hrsg. von C. Grünhagen (Scriptores rerum Silesiacarum
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4 C. Grünhagen, Wegweiser durch die schlesischen Geschichtsquellen bis zum Jahre 1550, Bre-

slau 1876, s. 9, 29; wyd. 2: Breslau 1889, s. 10, 35.
5 D. A d a m s k a, Vom Moriskentanz im Schlesien des 15. Jahrhunderts (Ethnographisch-
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syntezy historycznej6. Zgodnie z podzia³em zaproponowanym przez Józefa Szymañ-
skiego mo¿na ponadto u�ci�liæ, ¿e omawiany utwór jest kronik¹ lokaln¹, gdy¿ jej
tematem s¹ dzieje konkretnego miasta7, choæ jej autor nie stroni od opisywania in-
nych zjawisk i zdarzeñ, czêstokroæ zachodz¹cych w odleg³ych miejscach. Cech¹
charakterystyczn¹ kroniki miejskiej by³o zazwyczaj to, ¿e jej autor przebywa³
w opisywanym przez siebie miejscu przynajmniej przez jaki� czas. Dziêki temu czu³
siê zwi¹zany z miastem, które w swojej kronice wychwala³ i z którego by³ dumny,
g³ównie za spraw¹ wydarzeñ mu wspó³czesnych. Nierzadko zdarza³o siê, ¿e kroni-
ka taka prowadzona by³a po �mierci autora. W takim wypadku nastêpca uaktual-
nia³ istniej¹c¹ wersjê, dodaj¹c na koñcu nowe informacje. Kroniki miejskie mia³y
te¿ stanowiæ dowód w ewentualnych sporach prawnych. Z tego powodu czêsto ³¹czo-
no je z rejestrami, protoko³ami i innymi dokumentami administracji miejskiej8.

Omawiany utwór przynale¿y zatem do dziejopisarstwa miejskiego, które bêd¹c
najwa¿niejsz¹ czê�ci¹ sk³adow¹ to¿samo�ci mieszkañców miasta, mia³o propago-
waæ wiedzê o pocz¹tkach i kszta³towaniu siê mieszczañstwa i samorz¹du miejskie-
go, aby w ten sposób zagwarantowaæ utrzymanie porz¹dku spo³ecznego9. Wi¹za³o
siê to �ci�le z zagadnieniem �wiadomo�ci czy te¿ to¿samo�ci mieszczañstwa jako
oddzielnej grupy spo³ecznej. �wiadomo�æ ta kszta³towa³a siê po uzyskaniu pierw-
szych przywilejów lokacyjnych przez dane miasto. Jednym z jej najistotniejszych
sk³adników by³a zbiorowa pamiêæ mieszczan o ich przesz³o�ci, a lokalne utwory
historiograficzne mia³y utrwalaæ wiedzê o przesz³o�ci miasta i mieszczan. Dziejo-
pisarstwo pe³ni³o wiêc funkcjê zaplecza ideologicznego danego o�rodka miejskie-
go10. Wi¹za³o siê te¿ z tym zast¹pienie ³aciny jêzykiem, którym mieszczañstwo
pos³ugiwa³o siê na co dzieñ, co znacz¹co rozszerza³o zasiêg spo³ecznego oddzia-
³ywania informacji zawartych w utworze, stwarzaj¹c szansê na ich przenikniêcie
do s³abiej wykszta³conych warstw spo³eczno�ci miejskiej11.

Pojawienie siê dziejopisarstwa mieszczañskiego na �l¹sku mo¿liwe by³o dziêki
rozwojowi gospodarki towarowo-pieniê¿nej, postêpuj¹cej urbanizacji i przekszta³-
ceniu siê mieszczañstwa w samodzielny czynnik oddzia³uj¹cy na wiele dziedzin
¿ycia spo³ecznego. Z czasem jednak, oprócz wiadomo�ci politycznych zwi¹zanych
z osobami poszczególnych w³adców �l¹skich, coraz czê�ciej umieszczano te¿ in-
formacje o sprawach dotycz¹cych bezpo�rednio �rodowiska mieszczañskiego (dzia-
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6 W. K o r t a, �redniowieczna annalistyka �l¹ska, Wroc³aw 1966, s. 28�29.
7 J. Szymañsk i, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2008, s. 42.
8 E.M.C. van H o u t s, Local and Regional Chronicles, Turnhout 1995, s. 14�56.
9 W. Mrozowicz, Dziejopisarstwo �redniowieczne we Wroc³awiu (�l¹ski Kwartalnik Historycz-

ny Sobótka 61, 2006, 1, s. 12); za: P. J o h a n e k, Einleitung (Städtische Geschichtsschreibung im
Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, hrsg. von P. Johanek, Städteforschung, Reihe A, Darstel-
lungen, 47, Köln-Weimar-Wien 2000, s. VII).

10 W. Mrozowicz, Wroc³awska annalistyka mieszczañska w �redniowieczu. Ze studiów nad �wia-
domo�ci¹ historyczn¹ mieszczañstwa (Mieszczañstwo wroc³awskie. Materia³y sesji naukowej zorga-
nizowanej przez Muzeum Miejskie Wroc³awia w dniach 7�9 grudnia 2000 r., red. H. Okólska, Wro-
c³aw 2003, s. 9).

11 Ibidem, s. 10�11.
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³alno�æ miejskich organów sprawiedliwo�ci, pogromy ̄ ydów czy wizyty dostojnych
go�ci)12.

Autora prezentowanej kroniki nie nale¿y myliæ z innym Johannesem Frobenem
(ok. 1460�1527), pochodz¹cym z miejscowo�ci Hammelburg w Bawarii, który po
studiach w Bazylei za³o¿y³ w tym¿e mie�cie ok. 1491 r. oficynê wydawnicz¹, znan¹
w ca³ej Europie dziêki rzetelnemu przygotowaniu publikowanych dzie³ i zamieszcza-
nym w nich piêknym ilustracjom, miêdzy innymi Hansa Holbeina (m³odszego). Fro-
ben-drukarz przyja�ni³ siê z Erazmem z Rotterdamu, który opracowywa³ edycje nie-
których utworów wydawanych w jego oficynie13.

Froben-kronikarz pisze o sobie w swoich Annales, ¿e pochodzi³ z Jeleniej Góry
i studiowa³ w Krakowie. Informacje takie podaje w nocie odnosz¹cej siê do 1495 r.,
która brzmi: �Joannes Froben von Hirschbergk bortigk, der hoen schule zcu Crac-
kaw eynfeldiger student [...] am ffreytage vor phfingesten von Crockaw alhy her
kommen vnd an das ampt der stadtschreyberey vff genomen ist�14.

E. Dybeck uzna³, ¿e potwierdzeniem rzeczonych studiów mog¹ byæ zapiski za-
warte w ksiêdze immatrykulacyjnej Uniwersytetu Krakowskiego, i przytoczy³ dwa
wpisy, z których pierwszy odnosi siê do 1482 r.: �Johannes Johannis de Herczberg
s[olvit] 2 latos gr[ossos]�, a drugi do 1483 r.: �Johannes Johannis de Hersperk s.
4 gr.�15. Warto zweryfikowaæ te informacje z odwo³aniem do nowego wydania me-
tryki Uniwersytetu Krakowskiego16.

Wpis odnosz¹cy siê do 1482 r. mo¿na identyfikowaæ z pierwsz¹ czê�ci¹ noty
odnosz¹cej siê do has³a �Herzberg� (indeks zatytu³owany Studenci wed³ug miejsc
pochodzenia). Brzmi ona: �Jo[hannes] Jo[ohanni]s de Herczberg, Herczbergk 82e/
020, 1502e/208�17. Z noty wynika, ¿e z tej miejscowo�ci immatrykulowano dwóch
tak samo nazywaj¹cych siê studentów: w semestrze wiosennym 1482 r. (zarejestro-
wanego pod numerem 20) i w semestrze wiosennym 1502 r. (zarejestrowanego pod
numerem 208). W wykazie intytulacji studentów w odniesieniu do wpisu 82e/020
znajduje siê nota: �Johannes Johannis de Herczberg s[olvi]t 2 latos gr[ossos]�18,
a w odniesieniu do wpisu 1502e/208: �Johannes Johannis de Herczbergk s[olvi]t
5 gr[ossos]�19. Choæ wydawcy Metryki wyja�niaj¹ w przypisie do zacytowanego ha-
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12 K o r t a, op. cit., s. 365�366.
13 Allgemeine deutsche Biographie � Neue deutsche Biographie / Digitales Register, hrsg. von

der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Bayerischen
Staatsbibliothek. Erschienen 1875 (2001), http://mdz10.bib-bvb.de/~db/bsb00008366/images/in-
dex.html (dostêp: 3 VII 2009 r.).

14 Annales Joannis Frobenii ab Anno 1347, obecnie przechowywane w Archiwum Pañstwowym
we Wroc³awiu (Rep. 135 E 99a), k. 131a.

15 D y b e c k, op. cit., s. 7, cytuje za: Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. I: ab anno
1400 ad annum 1489, ed. ¯. Pauli, Cracoviae1887, s. 250, 253.

16 Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400�1508, wyd. A. G¹siorowski, T. Jurek, I. Skier-
ska, przy wspó³pracy R. Grzesika, Kraków 2004, t. 1�2.

17 Ibidem, t. 2, s. 177.
18 Ibidem, t. 1, s. 420.
19 Ibidem, t. 2, s. 591.
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s³a, ¿e byæ mo¿e chodzi o Jana Frobena z Jeleniej Góry, pó�niejszego pisarza miej-
skiego w Namys³owie i kronikarza20, to jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e w ogóle nie ma
pewno�ci co do identyfikacji miejscowo�ci Herzberg. Autorzy opracowania zazna-
czaj¹, ¿e mo¿e tu chodziæ albo o Herzberg na £u¿ycach, albo o Hirschberg (choæ
by³o kilka miejscowo�ci o nazwie Hirschberg, tu zapewne chodzi o Jeleni¹ Górê)21.

Aby w³a�ciwie okre�liæ wpis odnosz¹cy siê do Johannesa Frobena, nale¿y te¿
przyjrzeæ siê studentom, którzy z pewno�ci¹ pochodzili z Jeleniej Góry. Dla po³¹-
czenia imienia Johannes z takim samym patronimikiem Metryka podaje nastêpuj¹-
cy wpis: �Jo[hannes] Jo[ohanni]s de Hersperk, Herzberg dioc. Wratislaviensis,
Hyrzberk 83e/009 (K87/64B?), 90h/229, 1506e/063�22. Je�li pomin¹æ informacjê
oznaczon¹ znakiem zapytania jako niepewn¹, pozostaj¹ do rozwa¿enia trzy mo¿li-
wo�ci. W wykazie intytulacji studentów w odniesieniu do wpisu zarejestrowanego
pod numerem 83 w semestrze wiosennym 1483 r. znajduje siê nota: �Johannes
Johannis de Hersperk s[olvi]t 4 gr[ossos]�23, w odniesieniu do wpisu zarejestrowa-
nego pod numerem 229 w semestrze zimowym 1490 r.: �Johannes Johannis de Herz-
berg dioc. Wratislaviensis s[olvit] t[otu]m, 18 (Marcii)�24, a w odniesieniu do wpi-
su zarejestrowanego pod numerem 63 w semestrze wiosennym 1506 r.: �Joannes
Joannis de Hyrzberk s[olvi]t 4 gr[ossos]�25.

Do rozwa¿enia jest wiêc piêæ wpisów odnosz¹cych siê do osób, które przyjêto
na Uniwersytet Krakowski miêdzy rokiem 1482 a 1506. Poniewa¿ z samej kroniki
wiadomo, ¿e Froben przyby³ do Namys³owa w 1495 r., nale¿y od razu odrzuciæ
mo¿liwo�æ, ¿e mo¿na z nim ³¹czyæ wpisy odnosz¹ce siê do osób zarejestrowanych
w 1502 lub 1506 r. Spo�ród osób przyjêtych w latach 1482, 1483 i 1490 nie mo¿na
wprawdzie z ca³¹ pewno�ci¹ wyeliminowaæ ¿adnej, najprawdopodobniej jednak do
Frobena odnosi siê zapis z 1490 r., poniewa¿ w zacytowanym fragmencie kroniki
stwierdza on, ¿e w 1495 r. przyby³ do Namys³owa z Krakowa, a z kontekstu wyni-
ka, ¿e chodzi tu o przyjazd po odbyciu studiów, przy czym nie wiadomo, czy uzy-
ska³ jaki� stopieñ. Przyjêt¹ przez Erwina Dybecka datê podjêcia studiów przez
pó�niejszego kronikarza nale¿a³oby zatem przesun¹æ z roku 1482 lub 1483 na 1490.
W konsekwencji te¿ mo¿na hipotetycznie ustaliæ datê urodzenia Johannesa Frobe-
na na lata 1470�1476, je�li przyj¹æ, ¿e studia rozpoczynano w wieku 14�20 lat26.

Po przybyciu do Namys³owa Froben obj¹³ stanowisko pisarza miejskiego po
�mierci starego pisarza Joannesa Payna27. Pierwszy dokonany przez Frobena wpis
w uznanej dzi� za zaginion¹ ksiêdze miejskiej Namys³owa datowany jest na 27 III
1495 r.; chodzi tu o sprostowanie zapisek naniesionych przez jego poprzednika.
Sta³e zapiski rozpoczynaj¹ siê od 19 VII 1495, a koñcz¹ 7 VIII 1503 r., a nastêpnie
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20 Ibidem, t. 2, s. 177.
21 Ibidem.
22 Ibidem, t. 2, s. 193.
23 Ibidem, t. 1, s. 424.
24 Ibidem, t. 1, s. 490.
25 Ibidem, t. 1, s. 623.
26 Zob. np. S. L i t a k, Historia wychowania, Kraków 2004, t. 1, s. 63.
27 Annales..., k. 131r.
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s¹ kontynuowane od 17 II 1509 do 9 IX 1510 r.28 Wprowadzenie w obowi¹zki pi-
sarza miejskiego nast¹pi³o 5 VI 1495 r.29

Nie wiadomo dok³adnie, co sk³oni³o Frobena do wyjazdu z Namys³owa w 1503 r.
Na kartach kroniki Froben niejednokrotnie nadmienia, ¿e jego relacje z duchowieñ-
stwem nie s¹ dobre30 i ¿e ma w mie�cie wrogów31.

Froben by³ w latach 1504�1506 kanclerzem (lub raczej pisarzem) w starostwie
we Wroc³awiu. Jednak i tu popad³ w konflikt, tym razem z Johannem Haunoldem,
sta³ym cz³onkiem Rady Wroc³awia w latach 1475�1506, a tak¿e wieloletnim sta-
rost¹ królewskim i przewodnicz¹cym s¹du wy¿szego32.

Po wyje�dzie z Wroc³awia Froben uda³ siê do Warszawy, gdzie prawdopodob-
nie przebywa³ w latach 1506�1507, a stamt¹d do Torunia (1507�1509), dok¹d
�ci¹gn¹³ go Wawrzyniec Korwin, humanista pochodz¹cy ze �rody �l¹skiej, wyk³a-
dowca Akademii Krakowskiej i cz³onek Sodalitas Litteraria Vistulana, czyli pierw-
szego towarzystwa literackiego w Polsce. Z Torunia Froben znów zosta³ wezwany
do Namys³owa, gdzie pod jego nieobecno�æ najpierw od 22 IX 1503 do 18 I 1506 r.
nanosi³ zapiski w ksiêdze miejskiej Paulus Entner. Po jego �mierci pisarzem miej-
skim zosta³ Georg Nadler (pierwszy wpis z 13 VII 1507 r. i wszystkie z 1508). Na-
stêpnie wpisów dokonywali radni w zastêpstwie pisarza, tj. Pawlo Geyseler (od
28 VI 1508 do 26 IX 1508 r.) i burmistrz Philippo Scholtz. Pocz¹wszy od 17 II
1509 do 9 IX 1510 r. zapiski znów by³y prowadzone przez Frobena. Przedostatni¹
zapisk¹ by³ jego testament z 30 VIII 1510 r. Poniewa¿ w testamencie jest mowa, ¿e
Froben jest ciê¿ko chory, nale¿y przyj¹æ, ¿e nied³ugo potem umar³33.

W zaginionej ksiêdze miejskiej Namys³owa zamieszczony by³ testament Fro-
bena z 30 VIII 1510 r. Wynika z niego, ¿e autor kroniki by³ dwa razy ¿onaty.
Z pierwsz¹ ¿on¹, Hedwig, mia³ syna Johanna. Hedwig mia³a z wcze�niejszego
zwi¹zku córkê Margarete, która w 1510 r. po�lubi³a wroc³awskiego mydlarza Han-
sa Fogla. W 1503 r. Hedwig ju¿ nie ¿y³a. Druga ¿ona, Anna, mia³a z Frobenem
trójkê dzieci o imionach Anne, Hieronimo i Lucrecie. Wraz z dzieæmi zosta³a usta-
nowiona spadkobierczyni¹34.

Piastowany przez Frobena urz¹d pisarza miejskiego wi¹za³ siê z licznymi obo-
wi¹zkami. Nale¿a³o do nich zwierzchnictwo nad kancelari¹ miejsk¹, w której spi-
sywano uchwa³y w³adz miejskich, pe³nienie czynno�ci pisarza s¹dowego sporz¹-
dzaj¹cego protoko³y i rejestruj¹cego czynno�ci z zakresu prawa cywilnego35 oraz
reprezentowanie miasta na zewn¹trz. W mniejszych miastach, takich jak Namys³ów,
obowi¹zki te spe³nia³a zwykle jedna osoba.
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28 D y b e c k, op. cit., s. 8�9.
29 Annales..., k. 131r.
30 Ibidem, k. 108r.
31 Ibidem, k. 143v.
32 D y b e c k, op. cit., s. 12.
33 Ibidem, s. 12�15.
34 Ibidem, s. 15�17.
35 W. K o r t a, Rola kulturalna �redniowiecznej kancelarii (Studia z dziejów kultury i ideologii,

Wroc³aw 1968, s. 68�70).
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G³ówne czynno�ci wykonywane by³y jednak w kancelarii. Froben, bêd¹cy jej
zwierzchnikiem, nosi³ tytu³ notarius lub protonotarius civitatis. Jako najlepszy znaw-
ca administracji miejskiej i prowadzonej przez miasto polityki d³ugookresowej zo-
bowi¹zany by³ do sporz¹dzania aktów i listów, do czego konieczna by³a znajomo�æ
³aciny36.

Zaj¹³ siê te¿ uporz¹dkowaniem archiwum, odnalaz³ dawno zapomniane doku-
menty37, a tak¿e odpowiednio przygotowa³ star¹ dokumentacjê38, co z pewno�ci¹
by³o pomocne przy pó�niejszej pracy nad kronik¹.

Froben wystêpowa³ te¿ jako pose³. Pod zapisk¹ dotycz¹c¹ 4 VI 1503 r. i w na-
stêpnych znajduje siê informacja, ¿e zosta³ wys³any przez radê miejsk¹ do W³ady-
s³awa II Jagielloñczyka, króla Czech i Wêgier, w sprawie przywileju piwowarskie-
go dla Namys³owa39. By³ te¿ obecny przy egzekucji radnego Heinricha Dompniga
w dniu 11 IX 1490 r. we Wroc³awiu40 oraz widzia³ koronacjê Aleksandra Jagiel-
loñczyka w Krakowie w 1501 r.41

Froben otrzymywa³ sta³e roczne uposa¿enie w pieni¹dzach i naturze. Ponadto
pobiera³ op³aty od stron za ka¿dy wystawiony dokument. Mo¿na przyj¹æ, ¿e ogól-
na sytuacja materialna kronikarza by³a do�æ dobra42.

Oryginalny rêkopis Annales Joannis Frobenii ab Anno 1347 wchodzi³ przed
1945 r. w sk³ad zasobu by³ego Staatsarchiv zu Breslau. Podczas II wojny �wiato-
wej zosta³ on wraz z innymi archiwaliami �l¹skimi wywieziony na tereny, które po
wojnie w³¹czono do NRD. W wyniku dwustronnych porozumieñ zawartych miê-
dzy w³adzami archiwalnymi NRD i PRL wywiezione archiwalia powróci³y 22 V
1980 r. do Wroc³awia. Obecnie rêkopis kroniki znajduje siê w Archiwum Pañstwo-
wym we Wroc³awiu (Rep. 135 E 99a)43.

Poniewa¿ ksiêga miejska Namys³owa zaginê³a, pozostaje jedynie powo³aæ siê
na cytowanego ju¿ niemieckiego historyka E. Dybecka, który na pocz¹tku XX w.
porównywa³ pismo kroniki z zapiskami poczynionymi w ksiêdze miejskiej Namy-
s³owa przez Frobena i stwierdzi³, ¿e Annales s¹ jego autografem44.

Kronika obejmuje 163 gêsto zapisane karty; za nimi znajduj¹ siê ró¿ne za³¹cz-
niki. Adnotacje na marginesach wykonane s¹ czêsto inn¹ rêk¹.

Odpisów istnieje niewiele. Jeden z nich, zatytu³owany Alte Stadt Annalen, ujê-
ty jest podobno, jak podaje E. Dybeck, pod tym samym numerem repertorium. Ma

36 P. Eschen loe r, Geschichte der Stadt Breslau, hrsg. u. eingel. v. G. Roth, Münster 2003, s. 12;
E. D y b e c k, Der Geschichtsschreiber..., s. 17�18.

37 Annales..., k. 31r.
38 Ibidem, k. 131r.
39 Ibidem, k. 152r.
40 Ibidem, k. 128r.
41 Ibidem, k. 149r.
42 Dybeck, op. cit., s. 21.
43 E. K o b z d a j, Archiwalia �l¹skie przekazane Archiwum Pañstwowemu we Wroc³awiu z NRD

(Archeion, t. 84, 1988, s. 157).
44 D y b e c k, op. cit., s. 22: �Daß das Werk von Froben eigenhändig geschrieben worden ist, er-

gibt die Schriftvergleichung mit dem gleichzeitig entstandenen Stadtbuch Namslaus�.
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on obejmowaæ 26 kart w formacie in folio i koñczyæ siê na 1454 r. Pochodzi
z XVII w. Dotychczas nie uda³o siê go zidentyfikowaæ w zasobach archiwum.

Inny odpis (powsta³y mniej wiêcej wiek pó�niej) znajduje siê w kodeksie prze-
chowywanym w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wroc³awiu, sygn. R 2697 (kodeks
ten, ze wzglêdu na z³y stan zachowania, nie jest udostêpniany). Wed³ug E. Dybec-
ka zapiski, naniesione na 55 stronach w formacie in quarto, równie¿ koñcz¹ siê na
1454 r. Tom pochodzi ze zbiorów znanego kolekcjonera Christiana Friedricha Pari-
tiusa (1775�1849).

Krótki fragment z dzie³a Frobena w uk³adzie rocznikarskim wpisano do zacho-
wanego rêkopisu przywilejów miejskich (Biblioteka Uniwersytecka we Wroc³awiu,
sygn. R 617). Niewielka liczba kart w formacie in quarto, przedstawiaj¹ca wyda-
rzenia do 1493 r., zosta³a prawdopodobnie spisana w XVII w.45

Nale¿y tu te¿ wspomnieæ inn¹ obszern¹ kronikê Namys³owa pt. Namslauer Chro-
nik, wykorzystuj¹c¹ dzie³o Johannesa Frobena, napisan¹ przez nieznanego autora
w latach 1782�1784, a nastêpnie kontynuowan¹ przez inne osoby a¿ do 1861 r.46

Na podstawie tej XVIII-wiecznej kroniki pastor W. Liebich przygotowa³ fragment
utworu do druku47.

Dotychczas dzie³o ukaza³o siê jedynie w niewielkich fragmentach w serii Scrip-
tores rerum Silesiacarum, publikowanej przez Verein für Geschichte und Alterthum
Schlesiens, w tomach 6, 12 i 1448.

Poniewa¿ w przewa¿aj¹cej czê�ci kroniki daje siê zauwa¿yæ raczej jednolity
charakter pisma, mo¿na przyj¹æ, ¿e spore partie pisane by³y jednym ci¹giem.

Trudno dok³adnie okre�liæ czas powstania dzie³a. Mo¿liwe, ¿e Froben rozpocz¹³
pracê nad Annales ju¿ w 1497 r., na co mog³yby wskazywaæ aluzje do wydarzeñ
tego w³a�nie roku, zamieszczone na karcie 21v odnosz¹cej siê do 1435 r. Nieco
zmienione pismo pojawia siê w partiach zawieraj¹cych opowie�æ o losach autora
kroniki w latach 1503�1509. Mo¿liwe zatem, ¿e pierwsza czê�æ by³a pisana do po-
³owy 1503, druga za� przypada na okres po 1509 r. Poniewa¿ dzie³o urywa siê
w po³owie zdania w 1509 r., jest wiêc niewykluczone, ¿e Froben zmar³ podczas
pracy nad kronik¹49.
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45 Ibidem, s. 22�23.
46 Ibidem, s. 23; G. Ke lbe l, Namslau. Eine deutsche Stadt im deutschen Osten, Euskirchen 1965.
47 W. L i e b i c h, Chronik der Stadt Namslau von Begründung derselben bis auf die neueste Zeit.

Nach einer im Namslauer Stadt-Archiv befindlichen Chronik bearbeitet von W. Liebich Pastor a.D.,
Namslau 1862; istnieje te¿ polski przek³ad: T. Harjasz [t³um. i opr.], Kronika miasta Namys³owa od
jego za³o¿enia do czasów najnowszych opracowana przez W. Liebicha wed³ug kroniki znajduj¹cej
siê w archiwum miejskim, Namys³ów 1989.

48 Hussitica aus Joannis Frobenii annales Namslavienses (Geschichtsquellen der Hussitenkrie-
ge�, s. 163�166 � odpowiada to kartom 17r�21r); Sequitur historia notatu digna atque estimanda
(Aus Frobens Annales Namslavienses) (Geschichtsschreiber Schlesiens des XV. Jahrhunderts, hrsg.
von F. Wachter, Scriptores rerum Silesiacarum 12, Breslau 1883, s. 138�139 � odpowiada to kartom
od 133r do 134r); Auszüge aus Froben�s Bericht über Dompnigs Schuld und Strafe (Politische Cor-
respondenz Breslaus 1479�1490, hrsg. v. B. Kronthal u. H. Wendt, Scriptores rerum Silesiacarum 14,
Breslau 1894, s. 216�217 � odpowiada to kartom 127v, 128r).

49 D y b e c k, op. cit., s. 24�25.
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W Annales nie ma informacji wskazuj¹cej na to, ¿e praca nad kronik¹ zosta³a
autorowi zlecona przez radê miasta. Choæ niektóre fragmenty powsta³y z jej inicja-
tywy, np. opis dóbr ko�cielnych50, nale¿y jednak uznaæ, ¿e autor chcia³ siê przede
wszystkim podzieliæ z ogó³em swoj¹ wiedz¹, ¿eby pamiêæ o przesz³o�ci nie posz³a
w zapomnienie51 i ¿eby przysz³e pokolenia wyci¹gnê³y naukê z b³êdów swych po-
przedników52. Pisze na przyk³ad: �zunder vmbe forder gedechtnes habe ich [...]
brieffe hireyn von worthe zcu wort setczen wellen�53. Mo¿na tu mówiæ o topice,
która obecna by³a w dziejopisarstwie europejskim jako �wiadectwo ci¹g³o�ci tra-
dycji antycznej. Podobne motywy pojawiaj¹ siê u innych dziejopisarzy owych cza-
sów, np. D³ugosza, wed³ug którego �znajomo�æ bowiem przesz³o�ci [...] równa siê
cnocie i mêdrcy uwa¿aj¹ j¹ za mistrzyniê ¿ycia�54, czy te¿ Petera Eschenloera
z Wroc³awia, który sw¹ kronikê Wroc³awia równie¿ pisa³ po to, aby przysz³e po-
kolenia mog³y siê z niej czego� nauczyæ55.

Kronika Frobena opisuje dzieje Namys³owa od czasu, gdy miasto wraz ze �l¹-
skiem znajdowa³o siê ju¿ pod panowaniem czeskim, a do spraw polskich odnosi
siê tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbêdne ze wzglêdu na opisywane zda-
rzenia lub sytuacje. Wynika³o to zapewne z tego, ¿e region ten w czasie powstawa-
nia utworu od dawna ju¿ oddzielony by³ od Polski, przez co nie pamiêtano ju¿
o przynale¿no�ci �l¹ska do pañstwa Piastów.

Autor, z racji sprawowanej przez siebie funkcji, mia³ sposobno�æ pos³u¿enia siê
dokumentacj¹ znajduj¹c¹ siê w kancelarii miejskiej. W narracjê kroniki przedsta-
wiaj¹cej wydarzenia ówczesnej epoki wplecione s¹ dokumenty, takie jak przywile-
je, umowy, protoko³y, zw³aszcza z wieców ksi¹¿êcych, a tak¿e pisma procesowe,
które Froben zamieszcza³ dos³ownie lub w³asnymi s³owami jako wyci¹gi. Byæ mo¿e
� jak pisze E. Dybeck � dopiero po wydaniu ca³ego dzie³a drukiem mo¿na bêdzie
doceniæ, jak ¿mudn¹ i wa¿n¹ pracê wykona³ w tym wzglêdzie pisarz miejski z Na-
mys³owa56. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e zasób dokumentów w kancelarii miasta
by³ w epoce Frobena znacznie wiêkszy ni¿ w czasach wspó³czesnych, choæ sporo
z nich sp³onê³o w po¿arze w 1483 r., nad czym Froben ubolewa57. Zdarza siê te¿,
¿e Froben powo³uje siê nie tylko na �ród³a bezpo�rednio mu dostêpne, ale i takie,
które znajduj¹ siê w innych miejscach, np. we Wroc³awiu58.

W zasadzie uznaje dokumenty za wiarogodne, choæ ma �wiadomo�æ, ¿e zda-
rzaj¹ siê te¿ fa³szerstwa. Niekiedy pow¹tpiewa tak¿e w autentyczno�æ przywilejów
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50 Annales..., k. 135v.
51 Ibidem, k. 109v.
52 Ibidem, k. 143r.
53 Ibidem, k. 109v.
54 Jana D³ugosza Roczniki czyli kroniki s³awnego Królestwa Polskiego, redagowa³ i wstêpem opa-

trzy³ J. D¹browski, tekst ³aciñski ustali³a i przedmow¹ opatrzy³a W. Semkowicz-Zarembina, Warsza-
wa 1961, s. 65.

55 Eschen loe r, op. cit., s. 116.
56 D y b e c k, op. cit., s. 31.
57 Annales..., k. 122r.
58 Ibidem, k. 19r.
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królewskich59. Jako materia³ kronikarski wykorzystuje równie¿ listy, przy czym istot-
ne jest, ¿e dostrzega ró¿nicê miêdzy orygina³em a odpisem60.

Spo�ród dzie³ historiograficznych Froben korzysta³ z Supplementum chronico-
rum orbis ab initio mundi usque ad a. 1482 libri XV z 1483 r. augustianina Iacobu-
sa Philippusa Bergomensisa i z Kroniki �wiata Hartmanna Schedla z 1493 r., który
opiera³ siê g³ównie na wspomnianym Iacobusie Philippusie Bergomensisie i Enea-
szu Sylwiuszu Piccolominim61, pó�niejszym papie¿u Piusie II.

Z Supplementum chronicorum orbis Iacobusa Philippusa Bergomensisa zosta³y
zaczerpniête biografie Karola IV, Wac³awa IV Luksemburskiego, Zygmunta Lu-
ksemburskiego, Albrechta II Habsburga i Fryderyka III Habsburga oraz informacje
o niektórych papie¿ach i �wiêtych, a tak¿e wiadomo�ci o zjawiskach naturalnych.
Krótkie uwagi Iacobusa Philippusa Bergomensisa wystarczy³y Frobenowi do uka-
zania sylwetek cesarzy rzymskich i w³adców �l¹ska, gdy jednak pisa³ o W³adys³a-
wie i pó�niejszych królach czeskich, którzy nie nosili korony cesarskiej, zw³aszcza
za� o Jerzym z Podiebradów i Macieju Korwinie, korzysta³ z obszerniejszych opi-
sów zaczerpniêtych z Kroniki �wiata Hartmanna Schedla62.

Froben przywo³uje tak¿e przekazy ustne. Opiera siê w tym wzglêdzie jedynie
na najpewniejszych informacjach pochodz¹cych od radnych, a zw³aszcza Matisa
Lencknera, rajcy i burmistrza, zmar³ego w wieku 79 lat w 1499 r.63 Pisze na przy-
k³ad: �kan ich nicht wissen wenn so vil Matis Lenckner nur gesagt von seyn mut-
ter gehordt�64.

Akceptuje te¿ przekazy ustne, zw³aszcza w odniesieniu do wydarzeñ spoza mia-
sta, o których dowiaduje siê od osób bli¿ej w nie zaanga¿owanych65. Dwukrotnie
powo³uje siê tak¿e na �ród³o, którego autorem jest wroc³awski pisarz miejski66. S¹
to informacje dotycz¹ce 1469 r., a urz¹d pisarza miejskiego sprawowa³ w owym
czasie Peter Eschenloer, dzia³aj¹cy we Wroc³awiu w latach 1455�148167.

Froben pos³uguje siê te¿ w³asnym zmys³em obserwacyjnym68, podczas podró¿y,
np. do Siedmiogrodu czy na Wo³oszczyznê, dowiaduje siê o ró¿nych sprawach
i bacznie przygl¹da wydarzeniom69, czemu daje wyraz na kartach kroniki.

Ponadto by³ osob¹ oczytan¹. W�ród wspomnianych przez niego klasycznych
historyków s¹ Salustiusz, Strabon, Diodor Sycylijski, Waleriusz Maksymus, Plu-
tarch i Justynus, z czasów pó�niejszych za� Wegecjusz. Do tego dochodz¹ autorzy
dzie³ filozoficznych: Cyceron, Seneka M³odszy, Diogenes Laertios, Plotyn, Boe-
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59 D y b e c k, op. cit., s. 33.
60 Ibidem, s. 32.
61 Ibidem, s. 26�27.
62 Ibidem, s. 28�29.
63 Ibidem, s. 33.
64 Annales..., k. 13v.
65 Ibidem, kk. 85r, 133v, 151v.
66 Ibidem, kk. 63r, 64r.
67 D y b e c k, op. cit., s. 34; Eschen loe r, op. cit., s. 25.
68 Annales..., k. 120v.
69 Ibidem, k. 137v.
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cjusz i �w. Augustyn. Wspomina te¿ o poetach Wergiliuszu i Owidiuszu. Wszyscy
wymienieni autorzy ponownie zyskali na znaczeniu dziêki renesansowi70.

Froben móg³ poznaæ wspomniane dzie³a dziêki pobytowi na Uniwersytecie Kra-
kowskim, na którym oprócz panuj¹cej w po³owie XV w. scholastyki zaistnia³ ju¿
humanizm. Z inicjatywy w³oskiego humanisty Filipa Kallimacha studia te by³y pie-
lêgnowane przez Konrada Celtisa, Wawrzyñca Korwina, Johanna von Sommerfel-
da (Aesticampianusa Starszego) i innych71. Poniewa¿ na wyk³adach omawiano dzie-
³a Cycerona, Salustiusza, Wergiliusza, Owidiusza i innych, mo¿na za³o¿yæ, ¿e
i Froben zetkn¹³ siê tu z humanizmem. Kronikarz namys³owski jest przedstawicie-
lem epoki przej�ciowej; z jednej strony uwa¿a autorów klasycznych za autorytety,
z drugiej za� wyzwala siê ju¿ z dziejopisarskich konwencji �redniowiecza72. W jego
utworze pojawiaj¹ siê nowe elementy historiograficzne, jak indywidualizm i kryty-
cyzm w stosunku do przedstawianych wydarzeñ i faktów, w³a�ciwe dziejopisarstwu
renesansowemu73.

Ze studiów na Uniwersytecie Krakowskim Froben wyniós³ znajomo�æ prawa,
zw³aszcza kanonicznego, na co wskazuj¹ do�æ wierne cytaty, np. z Dekretu Gra-
cjana czy Dekreta³ów Grzegorza IX; natomiast tylko powierzchownie orientowa³
siê w rzymskim prawie cywilnym. Zna³ te¿ Zwierciad³o saskie, które nie by³o wte-
dy przedmiotem wyk³adów akademickich i z którym zapozna³ siê zapewne dopie-
ro w toku wykonywania swoich czynno�ci urzêdniczych74.

W odniesieniu do kompozycji dzie³a nale¿y stwierdziæ, ¿e choæ autor nie podzie-
li³ go na rozdzia³y, to jednak jest ono czytelne i mo¿na siê w nim ³atwo rozeznaæ.
Na ka¿dej stronie kroniki umieszczony jest nag³ówek z imionami królów czeskich,
na marginesach za� znajduj¹ siê daty roczne i naniesione rubr¹ has³owe informacje
o wydarzeniach, które wtedy zasz³y. Schludny uk³ad i pismo wskazuj¹, ¿e tekst zo-
sta³ przepisany z brulionu. Zdarza siê te¿ jednak, ¿e autor wykorzystywa³ materia-
³y, na które natrafi³ ju¿ w trakcie pracy nad dzie³em. W ca³ym utworze przewa¿a
chronologiczne uporz¹dkowanie materia³u, tekst jest zwiêz³y i jasny.
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70 D y b e c k, op. cit., s. 36.
71 O atrakcyjno�ci Akademii Krakowskiej na prze³omie XV i XVI w. stanowi³o zró¿nicowanie

doktrynalne filozofii przyrody i poziom nauk matematyczno-astronomicznych, przez co zaistnia³y
mo¿liwo�ci poznania dotychczasowych rozwi¹zañ tradycyjnych i nowych problemów, a tak¿e zada-
wania pytañ o prawdziwy obraz �wiata i wszech�wiata. Poniewa¿ Kraków uchodzi³ wówczas za je-
den z najlepszych w Europie o�rodków uniwersyteckich w zakresie nauk astronomiczno-matematycz-
nych (studiowa³ tu miêdzy innymi Miko³aj Kopernik), uczelnia by³a atrakcyjna dla humanistów z wielu
krajów. Wysoki poziom osi¹gnê³y tak¿e geografia i kartografia. Akademia zaczê³a traciæ na znacze-
niu miêdzynarodowym po przeprowadzeniu reformy na wydziale sztuk w 1536 r., kiedy powrócono
do nauczania filozofii Arystotelesa. Do ograniczenia nap³ywu studentów przyczyni³o siê te¿ utwo-
rzenie nowych uniwersytetów i rozwój reformacji w Rzeszy, przez co krakowska uczelnia coraz bar-
dziej nabiera³a charakteru regionalnego. Por. K. O ¿ó g, Miejsce Polski w rozwoju intelektualnym Eu-
ropy XIV�XV wieku (Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem �redniowiecznej Europy,
red. S. Gawlas, Warszawa 2006, s. 420�426).

72 D y b e c k, op. cit., s. 37.
73 K o r t a, �redniowieczna..., s. 334.
74 D y b e c k, op. cit., s. 38�39.
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W kronice zauwa¿alne jest ¿yczliwe nastawienie autora do rady miejskiej. Sam
Froben identyfikuje siê zreszt¹ z rajcami, gdy pisze o sobie: �vuns rathman�75. Nie
dziwi wiêc, ¿e w szczególno�ci ma wzgl¹d na interesy i dobre imiê miasta. Chêt-
nie wylicza jego zaszczyty, np. wizyty ksi¹¿¹t, pochwa³y cesarzy lub papie¿y, wy-
bór miasta na rozjemcê itp.

Gdy pisze o sporach toczonych przez miasto, zachowuje wprawdzie pozory bez-
stronno�ci i przytacza argumenty obu stron, ale tylko po to, by tym obszerniej roz-
prawiæ siê z racjami przeciwników. Niechêtny jest szlachcie i duchownym, zw³a-
szcza tym, którzy nadu¿ywaj¹ swych praw. Najbardziej krytycznie odnosi siê do
ciê¿arów finansowych nak³adanych na Niemcy przez kuriê rzymsk¹.

Froben uwa¿a siê za Niemca i jest wrogiem S³owian, zw³aszcza Czechów i Po-
laków. Nie uznaje te¿ króla Jerzego z Podiebradów, któremu Wroc³aw i Namys³ów
odmówi³y pos³uszeñstwa. We fragmencie opisuj¹cym dzieje od �mierci króla W³a-
dys³awa V Pogrobowca a¿ do wyboru Macieja Korwina wpisuje w nag³ówku za-
miast imienia króla Interregnum, aby w ten sposób zamanifestowaæ swoje zapatry-
wania.

Froben jest bardzo wiarogodnym pisarzem. Na kartach napisanej przez niego
kroniki nie sposób nie dostrzec jego d¹¿enia do prawdy. W niektóre sprawy po-
w¹tpiewa, inne natomiast uznaje za prawdopodobne. Gdy jednak podane przez
niego informacje mo¿na porównaæ z innym �ród³em, okazuje siê, ¿e s¹ one z sob¹
zgodne76.

Kronika napisana jest w jêzyku wczesno-nowo-wysoko-niemieckim (Früh-
neuhochdeutsch). Choæ historycy jêzyka niemieckiego proponuj¹ ró¿ne sposoby
periodyzacji, najczê�ciej przyjmuje siê, ¿e ten etap rozwoju niemczyzny trwa³
w przybli¿eniu od 1350 do 1650 r.77 Tekst utworu wykazuje przy tym liczne cechy
dialektu �l¹skiego. Najwa¿niejsze to zamiana dyftongu �ei� na �ey� (�seyn�), po-
³¹czenia �ar� na �or� (�dorumbe�), �pf� na �ph� (�phfarrer�), przyimka �auf� na
�uff�, �rednio-górno-niemieckiego �bringen� na �brengen�, �g� na �k� (�kegen�),
a tak¿e u¿ywanie form �gewest� czy �herre�78.

Annales Frobena s¹ fundamentem historiografii namys³owskiej i jako takie chlub-
nie wpisuj¹ siê w dzieje historiografii miejskiej na �l¹sku. Za najcenniejsze, tak¿e
z perspektywy ogólno�l¹skiej, uchodz¹ fragmenty opisuj¹ce wydarzenia, których
autor, z racji funkcji dyplomatycznych w s³u¿bie rady, by³ bezpo�rednim �wiad-
kiem79.

Podsumowuj¹c powy¿sze wywody, pozostaje przywo³aæ s³owa C. Grünhagena,
który w 1876 r. w 6 tomie Scriptores rerum Silesiacarum postulowa³, aby �l¹scy
historycy zwrócili uwagê na napisany przez Frobena obszerny utwór przedstawia-
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75 Annales..., k. 140v.
76 D y b e c k, op. cit., s. 40�42.
77 G. P h i l i p p, Einführung ins Frühneuhochdeutsche, Heidelberg 1980, s. 4�7.
78 Por. Der Sachsenspiegel aus Oppeln und Krakau, hrsg. v. I.T. Piirainen, W. Waßer, Berlin 1996,

s. 17�26.
79 G o l i ñ s k i, K o � c i k, K ê s i k, op. cit., s. 131.
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j¹cy dzieje Namys³owa, zw³aszcza ¿e wiek XV nie obfituje w �ród³a kronikarskie80.
Poniewa¿ � jak ju¿ wspomniano � dzie³o wychodzi³o drukiem tylko w niewielkich
fragmentach i pozostaje do dzi� ma³o znane, autor niniejszego tekstu przygotowu-
je krytyczne wydanie omawianego utworu.

JOHANNES FROBEN UND SEINE CHRONIK VON NAMSLAU

Ziel dieses Beitrages ist es, den Geschichtsschreiber Johannes Froben und die von ihm auf
Deutsch verfasste spätmittelalterliche Chronik der Stadt Namslau Annales Joannis Frobenii ab Anno
1347 darzustellen. Abgesehen von einigen kurzen Auszügen wurde Frobens Werk noch nie im
Druck veröffentlicht. Die Chronik, die als eine Stadtchronik zu bezeichnen ist, umfasst den Zeitraum
von 1347 bis 1509.

Der Autor dieses Beitrages stellt die wichtigsten verfügbaren Informationen über Froben
zusammen. Er berichtigt die von Erwin Dybeck, dem Autor einer einzigen Monografie über Froben,
gemachten Angaben zur Studienzeit des Geschichtsschreibers und setzt sie in die Jahre 1490-1495
(dies war aufgrund der neuesten Ausgabe des Matrikelbuches der Universität Krakau möglich).
Darüber hinaus charakterisiert er Frobens Werk, behandelt seine handschriftliche Überlieferung
und benutzte Quellen. Seinem Werk als historischer Quelle misst er einen hohen Wert bei. Er erklärt,
er werde eine kritische, kommentierte Ausgabe der Chronik vorbereiten.

Übersetzt von Roland Czarnecki
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80 Geschichtsquellen der Hussitenkriege�, s. 163.


