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ZIELONOGORZANIE Z KRĘGU MARCINA LUTRA

W "Album academiae Vitenbergensis" znaJdUJemy następujący zapis: ... frater Martinus Luderus de MansfeLd admissus mo.x die XIII. Martii baccalaureus tanquam ad bibLia. Zapisu tego dokonał pod datą 13 mar-.
ca 1508 roku Miik>ołaj Fabri Vi:rdl:monVanus Polonus, rektor unliwe~rsy
tetu ·wittenberskiego i dotyczy on przyjęoia 1«1gustian1ina MaTdna Lutra
w poczet wykładowców wydz~ału filozoficznego.
Ok~res, w którym Mikołaj Fabri piastował godność rektora wittenberskiej a1ma mateT to lata 1508~1510 W chwdli objęcia urzędu Fabri
liczył sobie 61 lat i był piątym z rzędu rektorem od momentu powstanlia
uczelni!.
Elektorat saski wraz z Księstwem Writtenbers'l~i:m uzyskali Wettmowle w 1423 r. Nieco pooad pół wieku późmiej władztwo Wetumów podzielone zostało między dwie linlie: ernestyńskiej przypadły Wittenberga
i znaczna część Turyngid wraz z godnością elektorską, albertyństkiej zaś
Marchia Miśrnieńska, Lipsk i północny rejon TuryngiL
W 1486 r. elektorem saskim zos~tał Fryderyk III. 23-le1:mli władca_
postanowił w stołecznej Witt€1llberdze założyć uniwersytet, jako że Je-·
d~a w Saksonii uczelnfi,a wyższa ··- Untiwerrsytet w Lipsku przeszła
przy podziale terytorialnym z 1485 r. pod zarząd Albertinów. Edyktem
z druia 18 października 1502 r. Wittenberga stała się siedtzibą uniwerSytetu. Rok później. statut uczelni zatwierdzil papież .Juliusz IJ2. Na urząd
pierwszego rektora elektorr powołał lipskiego profesora medycyny, Mardna Pollicha von Mellestadt. Dzieka111em wyd2'1iału teologiemego został
augusbianin, profesor teologii Jan Staupitz. Za jego to sprawą, w grudniu 1502 r., przybył do 'Wititenbergi Mirkołaj Fabri, prrofesoT teolog41i
Upsk!:iego uniwersytetu, tytulamy .kanoniik IegnickP.
1 Por. C.
E. F o er ster m a n n, A! bum academiae Vitenbergensis ad a. Ch.· Mnn·
usque ad a. MDLX. Lipsiae 1841, s. 25.·
'w; F r i e d e n s b u r g, Geschtchte der Universitdt Wittenberg, Halle 1917, s. 34.
• E.
F r i e d b er g.
Die Universitdt Leipzig in Vergangenheit und Gegenwart; ·Leipzig 1898, s. 173.
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Fabri urodził Silę w Zielonej Górze w 1447 r. w rodzinie
Dnia i mwsiąca urodzin Fabriego nie udało S'ię ustalić.
Wrocławski his{oryk P. Pfotenhauer podaje datę 6 grudnia•. Ntie znajduje ona potwierdzenia w żadnym innym zachowanym przekazie.
Naukę elementamą Fabni pobierał w Zielonej Górze,
szkole parafialnej, prowadzonej wówczas przez brata Leslaua, żagańskiego august>ian!łna. Żagańscy mnisi od 1423 r. sprawowali patronat nad Zlielonogórską parafią; oni też obsadzali stanowiska proboszcza i nauczyciela5. Patronat klasŻt~r utracił w 1526 r., kiedy reformacja w Zielonej Górze
mieszczańskiej.

w

stała się rzeczą dokonaną.

Dalszą na:utkę kontynuował MikołaJ Fabri w szkole łacińskiej w Gło
gowie, skąd w 1466 r. udał się na studtia teologiczne do Lipska. Księgi
immatrykulacyjne założonego w 1409 r. lipSikiego uniwersytetu uwzglę
dniają w drugiej połowie XV Situlecia cztery nacje studentów: Saxo;
Mdsnriensi, Bavarus, Polonus 6 . Według Pfotenhauera imrmatr)'lkulacja Fabriego w ramach nacji Polonus nastąplila jeSienią, 3 listopada 1466 r. 7 •
Studia odbywał na koszt legnickiej kolegiaty pod wezwaniem Mal'lii Panny. Około 1471 r. Fabri wrócił do Legnicy, gdZJie na krótko objął urząd
wri.karego. Bi<ret doktora teologii otrzymał w 1478 r. Dwa lata późndej
objął katedrę moralistyki na wydziale teologicznym lipskiego un!iwersytetu. W międzyczasie został tytula!I'nym kanonikiem legnickim.
Skład osobowy profesorów Unliwersytetu w LipSiku z 1499 r. podaje
pod datą 17 grudnia następujący zapis: Nicolai Fabris Viridimontanus
Polonus decanus teoLogiam facuLtatio hibernus semestris ... , oo oznacza, że w semesbrze zimowym tegoż roku Fabri piastował godlność dziekana wydziału teologicznego8 .
PTZyjaźń MikołaJa Viridimontanusa z Janem Staupitzem, współzało
życielem wittenbeTSkiej szkoły wyższej, sięgała lipskich czasów. Magister sztuk wyzwolonych i lektor teologii, oa 1500 r. doktoT teologill.
Jan Staupitz współdz:iałał z polecenia Fryderyka III przy organizacjli wydziału teologicznego w Wittenberdze, przyjął tam profesurę, a w latach
1502-1512 był dziekanem tego wydziału. On to sprowadził z l.Jipska do
Wittenbergi Fabriego, z Tybing1i dwóch znatkamlitych t-omistów, Andrzeja
Armsdorfa i Andrzeja Karlstadta, a z ErfiUTtu - Maroina Lutra. Ten
ostatll1li przybył do Wittenbergi 9 marca 1508 r. i rozpoczął z .dndem 13

' P. P f o t e n h a u er, Schlester aLs Rektoren der Untversttiit Letpztg in dem ersten
Jahrhundert thres Bestehens, (w:) Zeitschrift des Vereins jur Geschichte und Altertums
Sclilesien, B d. 17, Breslau "1883; s. 487.
• A. E f f n e r. Geschichte der katho!ischen Pfarrei zu Gr. iinberg, Gri.iJnberg 1903. ~. 11.
• Por. F r i ·e d b e r g·, · s; 42.., ·Por: :p f o·t e n h a u e r. s. 487.
'Por. Pfotenhauer, s. 488; także Friedberg, s. 171.
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marca prelekcje z zakresu filozofii. Wykłady powierzył Lutrowi Viridimontanus Polonus, piąty w kolej,noścJ rektor wittenbcrskiej uczelni. Kronika uniwersytecka Jana Oldecopa, obejmująca lata od 1502 do śmierci
Marcina Lutra w 1546 r., podaje datę obj~:;cia urzędu rektorskiego przez
FabTiiego 16 lutego 1508 r.P.
O działalności naukowej i dydaktycznej Mrkołaja Fabr1iego niewiek
wiemy. Wspomniana kronika Oldecopa nic ';Jodaje w tej materii żadnych
1nformacji. Pewne dane na ten temat znaleźć można u samego Marcina
Lutra. W spuściźnie pi§arsMej Heformatora zachowały się tzw. Tischreden -- Rozmowy przy stole, które Luter zwykł był prowadzić ze swoimi
przyjaciółmi podczas posHkówto. O Viridimontanusiri wyrażał się bardzo
pochlebnie, podkreślając nieprzeciętne jego zdolności oratorskie: ... z ła
twością posługuje się alegorią i obrazami zmysłowymi w kazaniach swo·ich, ludowi to się podoba ... , mistrzowi podobnym stać się muszę w prawieniu słowa bożego,· pisał Luterll. W innym miejscu, pod datą 13 listo-·
pada 1510 r. odnotował on, jak to podczas dysputy doktorskiej nad rozprawą Andrzeja Karlstad ta starali się "jako koguty walczący- teologowie Wolfgang Ostenmeyer z Monachium i Nicolai Virid1imontanus Polonus z Wittenbergi", przy czym ten o:statm .. ~agarniał pola ripostami
i krzepką logiką słów zbijał argumenty monach1jczyka"l 2 .
Mikołaj Fabri Viridimontanus Polonus --- tak we wszystkich dostę
pnych źródłach figuruje nazwisko Zielonogórzanina, nie Gruenebergensis, nie Silesius ani Lusatus, jak w 'ltos:unku do innych Zielonogórzan
na niemieckich uczdniach zapis w księgach praktykowano, ale Viridimontanus --- Zielonogórzan1in, Polonus -- Polak. świadczy to niewątpH
Wiie o tym, ze Fabri mocno i dobitnie podkreślał swoje pochodwni€.
Zmarł w 1516 r: w Wittenberdze i pochowany został w koścuele un!i~
wersyteckim 13.
Za rektorskich czasów Viridlmontanusa immatrykulowani zostali:- w
Wittenberdze d\V3j Zi:elo:nogórza.nic. W 1009 r. do księg.1 wptsany zo~tał
syn zielonogórskiego sukiennika Kaspara Eberta ~- Andreas. Zapis brzmi.
Andreas Ebertus Gruenebergensis, im>natriculatio S. Conradis, a.d.
1509 14 • Młody Ebert słuchał wykładów Lutra i stał się jego gorącym
zwolennikiem. Za sprawą Eberta powstała w Zielonej Górze w 1523 r.
pierwsza gmina ewangelickal 5 . Wraz z Ebertem studiował w Wittenc

Johannes 01decap, hrsg. von K. Euling. TUbinge>n 1891. s. 12.
M ar t in L u t h er s W er k e, Tischreden, Bd. ~- Weimar 19D.
s. 457.
u Tan1że. por. tek7~ L u t h c r. Bricfe, Bd. Bl Weimar 1928. s. 303.
10
N. M u li e r. Dir Wzttenberger Bewegung 1521-15.ZZ, Leipzzg 1911, s. 316.
H Pcir_ F o e:t-.:z-, t e·r nl., n n:· !::. R~; .
" A.
W o l f f.
Geschichte der evrmgellschen Stadt-und Larodgemeind<'r ·in
GrUnberg 1813. •· 21.
' Chronik

" Por.

t:O?l
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berdze Jan Baehr. syn kupca winnego z Zielonej Góry, który z rąk
Lutra otrzymał w 1539 r. biret doktorski!~.
Studia teologiczne w Wittenberdze rozpoczął w 1508 r. Paweł Lemberg, Ża~raniln, w latach 1521--1324 opat żagańskich augusbamów, wielid
zwolennik reform, przyjaciel Lutra i jego rodziny. Urodzony w 1480 r.
Paweł Lemberg jako 18-latek przyjęty został do nowicjatu zagań.sktich
kanoników regularnych. Wybitnie uzdolniony, szybko zwrócił na siebie
uwagę ówczesnego opata Jodokusa Jaeckela, który postanowił wysłać
młodego mnicha na studia do Wiittenbergi. Zapis ilrnnatrykulacyjny Lemberga brzmi: Dominus Paulus Lembergus de Saravia Monasterij beate
marie virginis. In Sagano Canonicus regularis .. .17.
Po ukończemu studiów Lembe·rg wrócił do Żagania. W 1521 r., po
rezygnacjii opata Krzysztofa Mechila, kapituła żagańska wybrała Pawła
Lemberga opatem żagańskim. Lemberg me krył SW·oikh reformatorskich
zamiarów. Sprowadził do Żagania z Wittenbergi magistrów, Jana Dulcar~
iusa i Anldrzeja Eberhardta. Działalność w duchu Lutra doprowadziła do
konfliktu i Lembe!fg zmuszony został w 1524 r. do abdykacj(i. Przybył
do Zielonej Góry 'i tu został proboszczem. Dotychczasowy probszcz zd.elonogórski Jakub Graefe objął stanowisko opata żagań:Skich augustianówt8.
Lemberg i Ebert, działając wspólnie w duchu Marcina Lutra, umacniali w Zielonej Górze :reformację. WróciH z Wittenbergi W5p()111niany
już Jam Baehr wraz z trzem,a magisbrami- Walentym Pflaumem, Krzysztofem LOstern i Karolem Michusem -- pierwszymi protestanckdmi kaznodziejami w mieśde19. Paweł Lemberg odszedł wkrótce do Wittem.bergli, gdzie zawarł związek małżeński z byłą zakonnicą Ba:rba!Tą Maertze.
ślubu udzielił fum sam Rerorm:ator. Na zap~roszelllie Pia,stK>wicza, FTyderyka Legn,iokiego, Lembe,r.gow~e p~rzybyli w 1528 r. do Legnicy. Książę
Fryderyk za namową Lutra powierzył bowiem Lembergowi duchowe
opiekuństwo nad legnioką gminą ewange]icką
Pod przewodnictwem Eberta i Baehra zielonogór-Ska gmina protestancka zdobyła wkrótce dominującą pozycję w mieście. Za Lutrem
i jego nauką opowiedział się w 1544 r, cały dostojny magistrat z bw:mistrzem na czele2o.
Apogeum zielonogórskiej reformacji przypadło na połowę XVI s~tu
lecia. Do mliasta przytbył znany humanista i kazmodzieja, Abii'ahamus
Buchholzerus. 1Jrodzony w 1529 r., studiował on w WittenbeTdze pod
F o er ster m a· n n, · s. 82.
s. 27,
1' Por.
J. D l u g o s, Chronik der Probstei zu Naumburg/B., Sorau 1926, s. 132.
tt Por.
w o l f f,· s.· 22.
,. Tamże, s. 27.
11

Por.
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kierUJnkiem F\ilipa Melanchthona sztuki wyzwolone, następnie teologię.
Jako zwolennik augsburskiej konfesji według koncepcji Melanchthona,
Bucholzerus zdobył niebawem rozgłos znakomitego kaz:nodzd.e!i. W 1555 r.
przebywał w Kożuchowie, gdzie j~ako sekretarz Joachima OUireusa, Z!llaJnego humanisty i pisarza, przyczynił się do umocnienia reformacji w
tym mieście. Położył także podwaliny pod kożuchowskie szkoh1iictwo łla
cińskie, organizując tam g~mnazujm klasyczne, którego został pierwszym
rektorem.
Dnlia 23 stycznia 1556 r. Ahrahamus Bucholzerus przybył do Zielo~
nej Góry. Rada Miejska postanowiła pow:ierzyć mu kie['ownictwo miejsrmiego gimnazujm humanistycznego. Wybór Bucholzerusa na stanowisko
rektora z,ielooogórskiego g>imnazjum nie odbył się bez rekomendacji sameg,o Filipa Melanchthona, który w liście do Rady z dnia 19 g1udnia
1555 r. polecał właśnie Bucholzerusa jako doskonałego organil:zatora ii pedagoga21. Funkcję rektora gimnazjum pełrnił do 1563 r. "Buchholzer'>i
lectJiones" ściągały do Zielonej Góry liczne rzesze uczącej się młodzie
ży z Łużyc, Śląska, Wielkopolski i Pomorza Zachodniego.
Z· Zielonej Góry BuchholzPru.s przeniósł się do Szprotawy, gdzlie
objął urząd kaznodziei miejskiego Ostatnie lata swego życia spędziił w
Kożuchowie, gdZiie dnia 14 czerwca 1584 r. zmarł22.
Po odejściu Buchholzeru.sa z Zielonej Góry nasrt:ąp!iła gwałtowna
kontraikeja żagańsklich augustianów. Consen:s .Jego Rzymsko-Cesarskiej
Moścli Rudolfa II pozwol!ił żagailskim mnichom, którzy na mocy przywileju z 1423 r. sprawowam patronat nad zielonogórską parafią, ponOI\Wlie
przejąć inicjatywę ,j dopl'owadzić do zamknięcia gimnazjum23, Wypędze
nia z miasta wittenberskich pastorów, wszczęcia szeroko zakrojonej kampandrr antylute'I'ańskliej. Nastąpiło to w 1584 r. Ostatnim pas,torem, którego kroniki Zielonej Góry wyrniemają do końca XVI wieku, był Jan
Rainlioki (1594), Polak z Kożuchowa, wychowanek wittenbeTSilciego uniwersytetu24.
Ponowny wzrost znacze111ia gminy ewangelickiej nastąpił dopiero po
zaikończend.u wojny 1618-1648. Na czele protestantów zielonogórnikich
stanął wówcZJas dr Melchior E~rasmus Willichum, znakomi1ty b\ilblista i filolog klasyczny. Wi.Hichum doprowadzlił do reaktywowarrria zielorrogórskieg6 gimnazjum huma,nlistycznego, które jednakże nigdy nli.e odzyskało już blasku epokd Buchholzerusa.
''Por.
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"

Tamże,

~·

Po,r.

s. 171.
W o l f t,

u Tamże, s. 57.

s. 52.

(w;)

H

Schmidt.

Gesch!chte

der

JOLANT A DWORZACZKOWA

LUTERANIZM W WIELKOPOLSCE
I JEGO SPOŁECZNO-NARODOWE ASPEKTYl

Wielkopolska i Prusy Królewskie były to dwie dzieLnice dawnej
Rzeczypospolitej, gdzie luteranizm uzyskał dość znacz.ne wpływy, podczas gdy w innych regionach, w których skądillląd reformacja rozwiijała
się brujn:ie, (jak Małopolska i Litwa), nie przyjął się zupełnie. Jeżeli Chodz~ o specyfikę wielkopolską, to złożyły się na nią przede wszystkim:
licząca się rola mniejszości niemieckiej oraz sąs1iedztwo krajów, gdz:i.e
reformacja odniosła pełne zwycięstwo. Najwlększe ugrupowania Niemców znajdowały się w powiecie wałeekim, okollicach Międzyrzecza i w
ziemi wschowSilciej, ale mniejsze grupy mieszkały także w głębi kraju,
m. in. w Poznaniu i Kośdanie. XV li XVI w. to okres, kiedy stan pos:iadania żywiołu niemieckiego niewątpliwie só.ę zmniejsza, ale z drugiej
strony infiltracja Niemców, choć w niewielikich roZArnia,rach, trwa ciągle,
co jest tym ważniejsze, że conajmnliej od połowy XVI w. przybywają oni
już jako zdeklarowani luteranie.
Od pierwszych lat 'po wystąpieniu Lutra wittenbersklie nowilinki docierały do Wielkopolski różnymi kanałami, ale zatrzymywały só.ę na
barierze językowej. Wś;ród Polaków na raz,ie tylko jednostkd ulegały
propagandzie reformacyjnej, podczas gdy na szers.ze kręgli zaczęła Ollla
oddziaływać dopiero w czterdz,iestych latach XVI w. Tymczasem ndemieccy mieszczanie i (nieliczna zresztą) szlachta sponta~n~czrrtie przyj!JllOwała luteranizm; zdaje s[ę, że trochę wolnliej proces ten przebiegał wśród
chłopów. Do ~ońca XVI w. na pewno olbrzymia większość zamiesrzJklują
cych Wielkopolskę Niemców przyjęła lute•ranizm. Przez ten c·zas s'tał się
on do tego stopn.ia integl"alną częścią kultury niemieckiej, a w szczegóLności niemieckiej kultury mieszczańskiej, że niew.iele miejsca pozostaje na rozważa.nie, jakimi motywainli kierowały się poszczególne jednostki.
' GłóWne tezy tego ·referatu zostały -obszerniej udokumemtowane w moim artykule: Reformacja a problemy narodowościowe. w przedroZbiorowej WfezkopoZsce, (w:) .Odrodzenie i
Reformacja w Polsce, XXIII, 1978.

