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PROBLEM CHŁOPSKI NA SEJMIE GÓRNOŁUŻYCKIM 
OD ZARANIA XVI DO POCZĄTKÓW XVII WIEKU

Problem atyka łużycka jest poważnie zaniedbana w powojennej historio
grafii polskiej. Jeśli jeszcze w  pierwszych latach po wojnie ukazało się 
kilkanaście prac, głównie o charakterze popularnonaukowym , poświęco
nych dziejom Serbołużyczan, to potem  zagadnienie to zniknęło niemal 
zupełnie z łam polskich czasopism historycznych. W prawdzie w  ostatnich 
kilku latach historia Łużyc, a przede wszystkim  Serbołużyczan, zaczyna 
ponownie budzić pewne zainteresowanie historyków, ale plonem jego jak 
dotąd jest zaledwie kilka drobnych artykułów  oraz recenzji z prac w y
dawanych w Niemieckiej Republice Dem okratycznej. Tymczasem podjęcie 
badań łużycoznawczych jest ważnym  zadaniem stojącym  przed polską 
nauką historyczną, zwłaszcza zajm ującą się przeszłością Śląska, już choćby 
dlatego, że znaczna część Górnych i Dolnych Łużyc znalazła się w  1945 r. 
w  granicach państw a polskiego. W badaniach nad historią Dolnego Śląska 
poza bardzo nielicznym i w yjątkam i pom ijano dotąd ziemie położone m ię
dzy Kwisą a Nysą Łużycką; rozwój ich bowiem posiada szereg specyficz
nych cech, które często bardzo poważnie się różnią od stosunków panują
cych na Śląsku. Z tego też powodu wym agają one przeprowadzenia odręb
nych badań.

Jednym  z takich problemów są dzieje wsi górnołużyckiej w okresie 
późnego feudalizmu. Nie doczekały się one dotąd wyczerpującego opraco
wania. Na poły syntetyczna historia chłopów górnołużyckich, napisana 
przez znakomitego znawcę przedm iotu H. Knothego jest dziś przestarzała 1

1 H. K n o t h e, Die Stellung der Gutsunterthanen in der Oberlausitz zu ihren 
Gutsherrschaften von den ältesten Zeiten bis zur Ablösung der Zinsen und Dienste 
(Neues Lausitzisches Magazin — skrót: NLM —. t. LXI, 1885); krótki zarys dziejów 
wsi górnołużyckiej do końca XVI w. daje on również w pracy Geschichte des 
Oberlausitzer Adels und seiner Güther vom XIII. bis gegen Ende des XVI. Jahrhun
derts, Leipzig 1879, oraz Fortsetzung der Geschichte des Oberlausitzer Adels und 
seiner Güther von Mitte des XVI. Jahrhunderts bis 1620 (NLM, t. LXIII, 1887).



i zawiera wiele błędów. W ydana przed kilku laty  m onografia W. Boelcke- 
g o 2 dotyczy jedynie dóbr szlacheckich. Szeroki wachlarz poruszonych 
w  niej problem ów sprawia, że żaden z nich nie został dokładniej opraco
w any i że w związku z tym  pełno w  niej nie popartych m ateriałem  fakto
graficznym  wniosków i uogólnień, często zresztą błędnych lub z g run tu  
fałszywych. Cennym  uzupełnieniem  prac H. Knothego i W. Boelckego 
jest m onografia J. Sołty 3, poświęcona kwestii w ydajności zbóż w m ają t
kach klasztoru M arienstern od połowy XVII w. do drugiej połowy XIX  w. 
Poprzedza ją gruntow ne omówienie całokształtu panujących w  tym  m a
jątku  stosunków. Nadto na tem at niektórych problem ów związanych 
z dziejam i wsi górnołużyckiej w okresie XVI—XVIII w. ogłoszono szereg 
drobniejszych prac, przede wszystkim  w postaci artykułów  4.

Zadaniem  niniejszego artykułu  jest przedstaw ienie węzłowych pro
blem ów wsi w  Górnych Łużycach w okresie reform acji i początków kon tr
reform acji, tj. od początków XVI w. do w ybuchu w ojny trzydziestoletniej 
w 1618 r., opierając się na m ateriałach związanych z działalnością sejm u 
gómołużyckiego, zwłaszcza na propozycjach i uchw ałach oraz w ydaw a
nych na podstawie uchw ał sejm owych przez władze krajow e i centralne 
rozporządzeniach, patentach i tzw. porządkach krajow ych. A utor prag
nie zwrócić przy tym  szczególną uwagę, na zagadnienie polityki feudałów 
w stosunku do ludności wiejskiej.

Cechą charakterystyczną stosunków góm ołużyckich w  interesującym  
nas okresie jest fakt, że klasy panujące, szlachta, wyższe duchowieństwo 
i patrycjat m iejski oraz reprezentujące je władze państw owe i samorząd 
stanow y rek ru tu ją  się z reguły z ludności niem ieckiej. Dlatego też ucisk

2 W. B o e 1 c k e, Bauer und Gutsherr in der Oberlausitz. Ein Beitrag zur Wirt
schafts-, Sozial- und Rechtsgeschichte der ostelbischen Gutsherrschaft, Bautzen 1957. 
Część pierwszą powyższej monografii W. Boelcke opublikował wcześniej w formie 
ai’tykulu pt. Zur Lage der Oberlausitzer Bauern vom ausgehenden 16. bis zum 
ausgehenden 18. Jahrhundert (Letopis Instituta za Serbski Ludospyt — skrót: 
LISL — ser. B, t. 1/2, 1955). Między jedną a drugą redakcją tej pracy istnieją 
pewne różnice.

2 J. Š o 11 a. Die Ertragsentwicklung in der Landwirtschaft des Klosters Ma- 
riensiem. Zur Entwicklung der Getreideerträge unter den Bedingungen des preus- 
sischen Weges der bürgerlichen Agrarrevolution, Bautzen 1958.

4 Z najważniejszych wymienić należy: V. K l e m m ,  Bauernbewegungen des 16. 
Jahrhunderts im Markgraftum Oberlausitz (LISL, ser. B, t. III/1, 1958); J. K r a w c ,  
Maćizny k stawiznam Budyskeho wobmesta a radźinych wsow wot započatka hač na 
čas t. mj. Pönfalla (1547) (LISL, ser. B, t. III,'2, 1959); E. P a l m ,  Beiträge zur 
Geschichte des Klassenkampfes des Oberlausitzer Landvolks zur Zeit des Spät
feudalismus (LISL, ser. B, t. 14, 1953); W. B o e l c k e ,  Das ländliche Wirtschafts
leben einer Oberlausitzer Standesherrschaft bis zum Ausgange des 18. Jahrhun
derts, Heimatkunde und Landesgeschichte, Weimar 1958. Jeśli chodzi o artykuły 
wydane przed drugą wojną światową, por. bibliografię dołączoną do monografii 
B o e l c k e g o ,  Bauer...



i wyzysk feudalny na tym  teren ie m iał charakter nie tylko klasowy, ale 
po części i narodowościowy, ponieważ ludność w iejska była mieszana, 
serbołużycka i niemiecka. W dobrach feudałów duchownych dochodził 
do tego ucisk wyznaniowy, gdyż ludność zamieszkująca m ajątki klasztorne 
i kapitu ły  budziszyńskiej od czasów reform acji była w znacznej mierze 
protestancka. Na podkreślenie zasługuje jeszcze jedna cecha charaktery
styczna stosunków w Górnych Łużycach, a mianowicie to, że największe 
m ajątki ziemskie na tym  terenie znajdow ały się w  ręku feudałów du
chownych oraz rad  m iejskich w Żytawie, Zgorzelcu i Budziszynie. W ła
sność szlachecka obejmowała m ajątk i średnie i drobne. Jedyny  w yjątek 
stanow iły państw a stanowe Zawidów, Mużaków (Muskau), W ojerecy 
(Hoyerswerda) i Königsbrück, ale i one zarówno co do ilości wsi, jak 
i poddanych ustępowały, nieraz bardzo wyraźnie, m ajątkom  wyżej wspo
m nianych rad m iejskich oraz klasztoru M arienstern i kapitu ły  budziszyń
skiej 5. W prawdzie na skutek represji, jakie spotkały związek 6 m iast 
górnołużyckich za udział w  wojnie szmalkaldzkiej po stronie obozu pro
testanckiego (tzw. Pönfall), rady m iejskie w  tych m iastach straciły  swoje 
dobra ziemskie, ale w  ciągu interesującego nas okresu odrobiły one w  peł
ni lub w  bardzo poważnej części poniesione pod tym  względem straty. 
Również reform acja nie naruszyła w  poważniejszym  stopniu stanu p o 
siadania duchowieństwa katolickiego. Mimo zwycięstwa reform acji w  Gór
nych Łużycach klasztory M arienstern i M arienthal oraz kapitu ła budzi- 
szyńska dzięki protekcji Habsburgów zachowały swoje m ajątki ziemskie 
oraz prerogatyw y polityczne 6.

Wiek XVI, a szczególnie druga jego połowa, jest w Górnych Łużycach 
okresem bujnego rozwoju gospodarki pańszczyźniano-folwarcznej. Za
gadnienie to nie doczekało się tu ta j tak  dokładnego opracowania, jak  np. 
w  Polsce lub na Śląsku. Zajm ujący się nim  historycy niemieccy są jednak 
zgodni co do tego, że do rozwoju gospodarki folwarcznej w  Górnych 
Łużycach przyczynił się w  pierwszym  rzędzie rozwój rynku w ew nętrz
nego, a mianowicie duże zapotrzebowanie na zboże oraz inne produkty 
gospodarstwa rolnego ze strony miejscowej ludności m iejskiej. Produkcja 
górnołużycka nie zaspokajała wszystkich potrzeb pod tym  względem 
i jeszcze w  drugiej połowie XVI w. trzeba było sprowadzać znaczne ilości 
zboża z Czech i ze Śląska. Niemałe znaczenie dla rozwoju folw arków m iała 
też rew olucja cen w  XVI w., w  w yniku której pieniężna ren ta gruntow a 
straciła wielokrotnie na wartości. W literaturze przedm iotu podkreśla się 
też w pływ  zmiany trybu  zajęć szlachty na rozwój folwarków. Przem iany, 
jakie u progu epoki nowożytnej dokonały się w sposobie wojowania, pod

5 S o 11 a, op. cit., s. 58.
h M. R e u t h e r, Die Oberlausitz als Geschichtsraum,. Wesen und Eigenart 

(Blätter für Deutsche Landesgeschichte, t. XCIII, 1957, s. 112).



kopały zupełnie znaczenie rzemiosła rycerskiego. Szlachta z żołnierzy 
przem ieniła się w „ziem ian“, którzy zajęli się gospodarką w swoich do
brach 7.

W XVI w. gospodarka folw arczna w  G órnych Łużycach rozw ijała się 
głównie w dobrach szlacheckich, zwłaszcza średnich i drobnych 8. W m a
jątkach natom iast wielkiej własności szlacheckiej robiła ona w  tym  okresie 
znacznie m niejsze postępy i służyła głównie nie produkcji na rynek, lecz 
zaspokojeniu w łasnych potrzeb feuda łów 9. Jeszcze słabiej rozw ijały się 
folw arki w dobrach duchownych i miejskich. Jedynie we wsiach zgo
rzeleckiej rady  m iejskiej na przełomie XVI i XVII w. obserwować można 
szybkie powstawanie dosyć dużej liczby folwarków 10 11. Podkreślić należy, 
że folw arki szlacheckie powstawały głównie na drodze przymusowego 
w ykupu gospodarstw  chłopskich 11.

Wraz z rozwojem gospodarki pańszczyźniano-folwarcznej następow ały 
głębokie zmiany w  położeniu ludności wiejskiej. W śród nich na pierwsze 
miejsce wysunęło się przyw iązanie chłopów do ziemi. W przeciw ieństw ie 
do Czech, Śląska lub Rzeczypospolitej nie znalazło ono odbicia w spe
cjalnym  akcie praw nym . Przypuszcza się, że nastąpiło ono najpraw dopo
dobniej w pierwszych latach XVI w. 12 * * * Pierwsze w zm ianki o przyw iązaniu 
chłopów do ziemi znajdujem y w kronice zgorzeleckiego pisarza miejskiego, 
Jana  H a ssa t3, pochodzącej z pierwszych lat XVI w., oraz w skardze

7 K n o t h e ,  Die Stellung..., s. 239—240; B o e l c k e ,  Bauer..., s. 15; R e u t h e r ,  
op. cit., s. 121.

8 B o e l c k e ,  op. cit., s. 17.
9 W państwie stanowym Muskau w połowie XVI w. znajdowały się tylko 2 fol

warki (Urbarium der Herrschaft Muskau, 8 VII 1552, Sachs. Landesarchiv Bautzen — 
skrót: SLA Bautzen — Schlossarchiv Muskau, nr 1179; por. też B o e l c k e ,  Das 
ländliche Wirtschaftsleben..., s. 5). Podobnie było^pod koniec XVI w. (por. taksę tego 
majątku z 1597 r., Archiwum Państwowe we Wrocławiu — skrót: AP Wr. — Mar- 
grabstwo Górnych Łużyc, Rep. 27 I 9ad). W dominium Königsbrück w początkach 
drugiej połowy XVI w. były 4 folwarki ( B o e l c k e ,  Bauer..., s. 18).

10 W początkach XVII w. we wsiach puszczy zgorzeleckiej były 3 folwarki, 
Jahresrechnung..., 1600 1601, AP Wr., Archiwum miasta Zgorzelca (skrót: AmZ). 
rkps nr 7839.

11 Por. przykłady przytoczone przez H. K n o t h e g o ,  Die Auskaufungen von Bau- 
erngüthern in der Oberlausitz (NLM, t. LXXII, 1896, s. 99 i n.), oraz B o e l c k e g o ,  
Bauer..., s. 15, i Zur Lage..., s. 21—22; por. też M. M o e s c h l e ř ,  Gutsherrlich- 
-bäuerliche Verhältnisse in der Oberlausitz, Görlitz 1906, s. 30.

12 K n o t h e ,  Die Stellung..., s. 223 i 238; B o e l c k e ,  Bauer..., s. 116,
1o Pisze on: „Das ist wahr, das die landschaft ihrer undirthanen kinder zu erb

lichen knechten und meiden haben wollen nach irem gefallen und zu irer notdorft
und sonsten nimands zu dinen, und vielleicht mehr umb schlage, denn umb geld 
doszu, adir yhe mit grosser beschwerungs des abezugs, der geburtsbriefe etc. nicht 
gestatten, dass sie in die stete ziehen, handwerg, zucht und ehre lernen sollen, das
jo zu erbarmen“. Novi scriptores rerum Lusaticarum, t. IV, Görlitz 1870, s. 222.



6 m iast łużyckich na szlachtę z 1524 r. 14 W yraźnie mówi się o nim  również 
w tzw. układzie praskim  zaw artym  za pośrednictw em  Ferdynanda I m ię
dzy stanem  szlacheckim a m iejskim  z 1534 r. 15 Sankcję praw ną znalazło 
glebae adscriptio ludności poddanej dopiero w „porządku krajow ym “ 
(Landesordnung) Ferdynanda I z 1539 r. 16, odnowionym następnie 
w 1597 r . 17 Jest o nim  również mowa w nie zatw ierdzonym  przez króla 
czeskiego „porządku krajow ym “ z 1551 r . 18

Przyw iązanie chłopów do ziemi nie odbyło się bez ostrej walki między 
szlachtą a m iastam i, które zainteresowane były w  swobodnym dopływie 
możliwie dużej ilości rąk do pracy, tak  bardzo potrzebnych w miastach. 
Od co najm niej dwudziestych lat XVI w. przedstaw iciele m iast w  sejmie 
górnołużyckim  domagali się pełnej swobody poruszania się ludności w iej
skiej. Do szczególnie ostrych starć na tym  tle  dochodziło w  latach 
1524— 1544. Patrycjatow i m iejskiem u chodziło przede wszystkim  o to, 
żeby poddani, a zwłaszcza dzieci chłopskie, mogli bez przeszkód udawać 
się do m iast na naukę rzemiosła oraz do prac najem nych 19. W 1543 r. 
np. posłowie m iejscy w ysunęli pod adresem  szlachty postulat, żeby „iren 
vndertanen nicht vorchrengket werde in die ste tte  zu ziehen, zu dienen, 
handw erger zu lernen“ 20. Akcja m iast w obronie chłopów zakończyła się 
całkowitym  niepowodzeniem. Kres jej zresztą położyły represje z 1547 r. 
W prawdzie jeszcze w 1551 r. przy okazji dyskusji nad projektem  nowego 
„porządku krajowego“ posłowie m iejscy starali się wymóc na przedstaw i
cielach szlachty ustępstw a w sprawie dzieci poddanych szlacheckich udają
cych się na służbę lub na naukę rzemiosła do miast, ale nie odnieśli suk
cesu 2l. Szlachta w pełni zrealizowała przyświecający jej zasadniczy cel: 
żaden jej poddany bez zgody pana gruntowego, wyrażonej na piśmie 
w form ie listu wychodniego, nie mógł opuścić wsi na stałe lub tylko na 
pewien okres. Jeśli jakieś dziecko chłopskie chciało się udać do m iasta 
na służbę lub na naukę rzemiosła, musiało za pew ną opłatą uzyskać we 
dworze zezwolenie w postaci tzw. Geburtsbrief u.

1/1 Differentien derer Städte mit Land-Ständen 1524, AP Wr., AmZ, rkps nr 4332.
ir’ Oberlausitzer Kollcktionswerk, t. II, Budissin 1771, s. 1293.
,fi B. J. W e i n a r t, Rechte und Gewohnheiten der Markgrafthümer Ober- und 

Niederlausitz, t. I, Leipzig 1793, s. 79—80.
17 Oberlausitzer Kollektionswerk, t. I, Budissin 1770, s. 382—383.
18 Landesordnung 1551, Dział rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wro

cławiu (skrót: BU Wr.), Górnołużyckie Towarzystwo - Przyjaciół Nauk w Zgorzelcu 
(skrót: GTPN w Zg.), Akc. 1948/395.

19 Por. przyp. 14 oraz skargę 6 miast na szlachtę, bez daty (1531 r.), AP Wr., 
AmZ, rkps nr 4613, f. 247—249; K n o t h e, Die Stellung..., s. 246.

2(1 Replica der Stette ... 1543, AP Wr., AmZ, rkps nr 1388.
21 Przedstawiciele miast do króla Ferdynanda I, bez daty (1551 r.), ibid., rkps 

nr 11453.



W drugiej połowie XVI w. szlachta górnołużycka próbowała jeszcze 
bardziej ograniczyć możliwości uzyskania przez chłopów zwolnienia od 
poddaństwa. W 1589 r. proponowała np. na sejmie w  Budziszynie, żeby 
zwolnieni od poddaństw a chłopi z m ajątków  szlacheckich mogli osiadać 
jedynie w innych m ajątkach szlacheckich. Chłopi ci bowiem osiadali n a j
częściej w m iastach lub dobrach miejskich, w których sytuacja ludności 
poddanej niem al z reguły była lepsza niż we wsiach szlacheckich. Czasami 
oddawali się oni też w opiekę urzędników krajowych, a przede wszystkim  
w ójta krajowego i starosty fiskalnego, którzy poza czynszem opiekuńczym 
(Schutzzins) i kilkom a podwodami w  roku nie żądali od nich innych 
świadczeń. Nic więc dziwnego, że chłopi tak  chętnie przyjm ow ali tę opie
kę. Chcąc przeciwdziałać ubytkow i sił roboczych w  m ajątkach szlacheckich 
szlachta podjęła uchwałę o ograniczeniu liczby „panów opiekuńczych“ 
(Schutzherren) 22. Do końca interesującego nas okresu uchwała ta  nie do
czekała się jednak realizacji w praktyce życia codziennego.

Drugim obok przyw iązania chłopów do ziemi celem szlachty było zdo
bycie sądownictwa nad ludnością poddaną. Szlachta bowiem w większości 
wypadków nie posiadała wyższego sądownictwa i jej poddani mogli wnosić 
skargi na panów gruntow ych do sądów m iejskich w  6 m iastach. Dzięki 
tem u patryc ja t 6 m iast orientow ał się doskonale w sytuacji w dobrach 
szlacheckich; ze skarg wnoszonych do sądów m iejskich dowiadywał się 
o tym, że bicie, więzienie i rabunek m ienia chłopskiego w dobrach rycer
skich są zjawiskiem powszechnym. W walce ze szlachtą patrycjat miejski 
potrafił doskonale wyzyskać ten  m om ent i natychm iast robił zeń użytek 
na dworze praskim, czego wym ownym  świadectwem  jest zestawienie gwał
tów  popełnianych przez szlachtę na ludności wiejskiej, sporządzone 
w  1531 r. przez zgorzelecką radę m iejską 23. Doniesienia o tych gwałtach 
u trudniały  poważnie starania szlachty w spraw ie prawnego usankcjono
w ania zachodzących w  jej dobrach zmian, oczywiście na niekorzyść pod

22 Ausschuss-Versammlung, Budziszyn 18 VIII 1589, Propositio i Schluss 2, ibid., 
rkps nr 8088.

23 Derer von Görlitz sonderlich Product und Nothdurfft bey die Quadruplicam 
der Städte eingeleget, 1531, ibid., rkps nr 4332; por. też K n o t h e, op. cit., s. 245. 
Na podstawie tych skarg miasta przesłały Ferdynandowi I w 1551 r. następujący 
obraz położenia ludności wiejskiej w dobrach szlacheckich: „aber diss ist gemein ... 
vnd wäre, das der landschafft vndirthane in die stete gelauffen können, clagende, 
wie sie von iren junckhern beweldiget, beschweret, geschlagen, von dem iren 
gedrungen, ire kinder zw des junckeren dinst ane lohn genomen, die susten in 
steten handwerger zu lernen geschickt, mit viell hoffarbeit beladen, do- 
durch sie ire narung vnd ackerbaw vorseumen musten, ire wiesen wurden inen zw 
teichen gemacht, vnd blieben inen die zinse vff dem halss vnd dergleichen viel 
clagens, mit hoher vleissiger bit, sie vor gewalt zu schützen“. Przedstawiciele miast 
do Ferdynanda I. bez daty (1551 r.), AP Wr., AmZ, rkps nr 11453.



danych. Dlatego też starała się ona w ogóle nie dopuszczać chłopów do 
sądów m iejskich, trak tu jąc  tych, którzy udaw ali się ze skargam i do miast, 
jako zbiegów. Najczęściej w trącała ich po prostu do więzienia 24.

Sytuacja uległa radykalnej zmianie po 1547 r., gdy m iasta straciły 
przyw ilej na wyższe sądownictwo. Szlachta w yzyskała natychm iast ten 
m om ent. W prawdzie cesarz Ferdynand I w  1562 r. zwrócił miastom ów 
przyw ilej, ale ograniczył go tylko do obszaru samego m iasta oraz dóbr 
m iejskich. Szlachta natom iast uzyskała wyższe sądownictwo nad swymi 
poddanym i. Zastrzeżenie cesarza, żeby panowie gruntow i delikwentów 
„nicht im Gefängniss verhungern und verschm achten oder sterben lassen“ 
oraz żeby nie skazywali ich na to rtu ry  i nie wykonyw ali wyroków 
śm ierci bez uprzedniego zbadania spraw y przez w ójta krajowego lub sąd 
apelacyjny w  Pradze 25, w  praktyce nie było tak  straszne dla szlachty. 
W ten sposób w pierwszej instancji chłopi podlegali sądownictwu patry- 
m onialnem u. Od wyroków dworu mogli oni jednak apelować do iudicium  
ordinarium, najwyższej instancji sądowej w  Górnych Łużycach, działającej 
pod przewodnictwem  w ójta krajowego, oraz do sądu apelacyjnego w P ra
dze. Chłopom nie wolno było udawać się ze skargam i bezpośrednio do 
cesarza. Szlachcie chodziło o to, żeby nie dopuścić do pom ijania przez 
nich górnołużyckich instancji sądowych, w których zasiadali w ybierani 
przez nią na sejm ie asesorowie. Dlatego też w  1597 r. domagała się ona 
od cesarza, żeby zjaw iających się w Pradze z pominięciem sądów górno
łużyckich chłopów bezwzględnie odsyłać do Budziszyna lub Zgorzelca 26. 
Na kilka lat przed wybuchem  w ojny trzydziestoletniej usiłowała nawet 
wymóc na cesarzu M acieju całkowite zamknięcie poddanym  drogi do walki 
sądowej, zwłaszcza przed sądem apelacyjnym  w Pradze, ale akcja jej 
w  tej spraw ie zakończyła się zupełnym  niepowodzeniem na skutek nega
tywnego stanowiska cesarza 27.

Przyw iązanie chłopów do ziemi oraz zdobycie sądownictwa pierwszej 
instancji nad nimi stanowiło jedynie środek do zasadniczego celu szlachty, 
jakim  było zapewnienie rozw ijającym  się folwarkom  szlacheckim w ystar
czającej ilości darm owych lub tanich rąk do pracy, a cel ten można było 
zrealizować przede wszystkim  na drodze powiększania ciężarów pań
szczyźnianych. Wiadomo, że na przełomie XV i XVI w. ludność wiejska

24 Por. powyższy list przedstawicieli miast do Ferdynanda I.
25 Oberlausitzer Kollektionswerk, t. I, s. 178 i n.
26 Der Stende gravamina, Praga 11 III 1597 r., AP Wr., AmZ, rkps nr 5939; Der 

Stende Abgesandten Supplication, Praga 28 IV 1597, ibid., rkps nr 2994; Landtags
schluss, Budziszyn 28 VI 1697, ibid.

27 Wyjątek z projektu porządku lennego 1616 r., Sachs. Landeshauptarchiv 
Dresden (skrót: SLHA Dresden), Loc. 9586, f. 82.



w Górnych Łużycach dzieliła się na dwie zasadnicze grupy: 1) m ieszkań
ców dawnych osad słowiańskich, zamieszkiwanych przeważnie przez lud
ność serbołużycką, która obowiązana była do świadczenia nie wym ierzo
nej pańszczyzny, przeważnie niewysokiej ze względu na niezbyt in ten
sywny jeszcze w tym  czasie rozwój gospodarki folwarcznej; 2) m ieszkań
ców wsi powstałych w w yniku kolonizacji na praw ie czynszowym, 
przeważnie Niemców, którzy mieli wykonywać dokładnie wym ierzoną 
w dniach pańszczyznę. W ynosiła ona przeciętnie 1— 8 dni w  roku, przy 
czym kmiecie odrabiali pańszczyznę sprzężajną, a zagrodnicy p ieszą28. 
W m iarę rozwoju gospodarki folwarcznej dokonywał się szybki wzrost 
powinności pańszczyźnianych, głównie kosztem owej drugiej grupy ludno
ści, dotąd uprzyw ilejow anej. Szlachta bowiem podnosiła nieustannie ilość 
dni, w jakich poddani ci m ieli przychodzić do pracy na pańskim.

Proces zwiększania ciężarów pańszczyźnianych nie znajdował zbyt 
wyraźnego odbicia w  aktach o charakterze ustaw  ani w protokołach 
posiedzeń sejm u górnołużyckiego. Od czasu do czasu spotykam y w  nich 
jednak drobne wzm ianki na ten  tem at, głównie w  okresie zaostrzenia walki 
między szlachtą a m iastam i w  pierwszej połowie XVI w. I tak w 1543 
i 1544 r. posłowie miejscy oskarżali na posiedzeniu sejm u szlachtę o 'n ad 
m ierne obciążanie poddanych pańszczyzną, która w niektórych wypadkach 
miała dochodzić do 6 dni w tygodniu. Podkreślali przy tym, że w dobrach 
m iejskich powinności pańszczyźniane są znacznie mniejsze i dlatego chłopi 
tak chętnie uciekają z dóbr szlacheckich do m ia s t29. W 1551 r. wrócili 
ponownie do tej spraw y 30. Jedynym  rezultatem  akcji m iast w obronie 
chłopów był nakaz Ferdynanda I, „dass beider Stände arm e Leute und 
Inw ohner nicht überm ässig beschw ert“ 3l. Król nie ustalił jednak, jak w y
soka ma być pańszczyzna w  Górnych Łużycach. W „porządku krajow ym “ 
z 1539 r. ustalono jedynie wysokość pańszczyzny kom orników na 6 dni 
w roku. Musieli oni ponadto wychodzić do pracy we dworze na każde 
żądanie pana gruntowego, ale otrzym ywali za to za p ła tę 32. Powyższy 
przepis znalazł się również w  „porządku krajow ym “ z 1597 r. 33

W drugiej połowie XVI w. również nie uregulowano kwestii wysokości 
pańszczyzny, jaką mieli odrabiać chłopi. Niewątpliwe jest, że w tym  okre
sie tendencja do podwyższania ilości dniówek pańszczyźnianych przybrała 
jeszcze bardziej na sile. Obecnie już nie tylko sama szlachta, ale także

-H K n o t h e, op. cit., s. 187—188.
2il Ibid., s. 246.
;,° Zob. przyp. 21, oraz Replica der Stette 1543, AP Wr.', AmZ, rkps nr 1388. 
:u K n o t h e, op. cit., s. 246.
12 W e i n a r t, op. cit., t. I. s. 80. 
nj Oberlausitzer Kollektionswerk, t. I, s. 382—383.



i niektóre m iasta, a przede wszystkim  Zgorzelec y‘, zwiększają w ym iar 
pańszczyzny. Znakom ity znawca stosunków górnołużyckich, starosta księ
stw a zgorzeleckiego, zm arły w 1587 r. Jakub  von Salza pisał, że panowie 
feudalni z reguły żądają od poddanych, którzy nie mieli wym ierzonej 
w  dniach pańszczyzny, volle landübliche Dienste :i5. Na sejmie w Budzi- 
szynie szlachta expressis verbis domagała się, żeby jej poddani w ykony
wali w łaśnie owe volle landübliche Dienste 3Ö. Dopiero w 1601 r. urząd 
starościński w  Budziszynie wydał rozporządzenie, na mocy którego 
„U nterthanen, die nicht gesetzte Dienste erweissen können..., die vollen 
landüblichen Dienste ih rer H errschafft zu leisten schuldig seyn sollen“ * 36 37 38. 
W 1614 r. w jego ślady poszedł zgorzelecki urząd starościński opuszczając 
naw et klauzulę, że od volle landübliche Dienste m ają być wolni ci chłopi, 
którzy m ają wym ierzoną w dniach pańszczyznę ;58.

W powyższych rozporządzeniach nie powiedziano1 jednak, co należy 
rozumieć pod określeniem volle landübliche Dienste. W edług in terpretacji 
stanów górnołużyckich z 1646 r. miało ono oznaczać pełną 6-dniową 
pańszczyznę w tygodniu 39. Jeśli chodzi o XVI i początek XVII w. przy j
m uje się, że „volle landübliche D ienste“ oznaczały 2— 3 dni pańszczyzny

y‘ Przykładem tego jest wieś Dłużyzna Górna w pow. zgorzeleckim. W świetle 
aktów kupna z 1491 r. i 1493 r. można stwierdzić, że chłopi w tej wsi odrabiali 
tylko 4 dni pańszczyzny w roku. W akcie kupna wsi przez zgorzelecką radę miejską 
w 1583 r. jest już mowa o „Dienste und Roboten, wie im Lande gebräuchlich ist“. 
W 1594 r. rada próbowała narzucić mieszkańcom Dłużyzny 4 dni pańszczyzny w ty
godniu, ale wobec zdecydowanego oporu z ich strony musiała ustąpić. W latach na
stępnych doprowadziła jednak do tego, że chłopi „nicht allein wöchentlich 2 Tage 
Hoffearbeiten, sondern auch hierüber noch die Holz-, Kalek- und Röhrholzfuhren 
verrichten müssen“ (Chłopi z Dłużyzny Górnej do wójta krajowego Callenberga, 
13 VI i 17 VII 1658, AP Wr., AmZ, rkps nr 18002); por. też E n d e r, Langenau im 
Görlitzer Kreise (NLM, t. XLV, 1869, s. 128). Podobnie było we Friedersdorf. 
W 1493 r. pańszczyzna w tej wsi wynosiła 4 dni w roku. Ten wymiar pańszczyzny 
utrzymał się do początków XVII w. Po podwyżkach w latach 1603, 1618 i 1623 pań
szczyzna w tej wsi wzrosła do przeszło 100 dni na gospodarstwo (Chłopi do kurfirsta 
Jana Jerzego II, Drezno 19 XI 1669 r., SLHA Dresden, Loc. 9566, Irrungen zwischen 
dem Rath zu Görlitz und der Gemeinde zu Friedersdorf in puncto streitiger Frohnen 
1664—1668, f. 9—11 i 14—18; por. też urbarz tej wsi z 22 V 1572, AP Wr., AmZ, rkps 
nr 12433).

30 Jacob von S a l z a ,  Bericht von des Marggraffthumbs Oberlausitz Aemptern, 
Bestallung und Verrichtung derselbe, auch vom Gericht und Recht, BU Wr., GTPN 
w Zg., Akc. 1948/418.

36 Instruction und Credentz der Abgesandten aus Oberlausitz, Budziszyn 27 I 
1597, AP Wr., AmZ, rkps nr 2994.

37 Rozporządzenie budziszyńskiego urzędu starościńskiego, Budziszyn 8 VII 
1601 r., SLA Bautzen, nr 2295, f. 124.

38 K n o t h e, op. cit., s. 255.
33 J. L e s z c z y ń s k i ,  Maćizny k stawiznam burskich zběžkow w Hornjej 

Łuzicy w druhej polojcy XVII. stoleća (LISL, ser. B, t. HIT, 1958. s. 68).



w tygodniu 4(J. W niektórych m ajątkach jednak, np. w Pulsnitz, już wtedy 
pod określeniem  tym  rozumiano pańszczyznę tygodniową w  wym iarze 
6 d n i40 41. Z drugiej strony w w ielu m ajątkach szlacheckich, nie mówiąc 
już o duchownych i miejskich, pańszczyzna była znacznie niższa i wynosiła 
zaledwie kilkanaście dni w roku. Ogólnie jednak panowała tendencja do 
wielokrotnego zwiększania ciężarów pańszczyźnianych. Była ona tak  
silna, że cesarz Maciej uważał za stosowne nakazać szlachcie „die U nter- 
thanen  vber die gewöhnliche vnd landübliche Dienste nicht be
schw ehren“ 42.

Rozwój gospodarki folwarcznej spowodował również wprowadzenie 
najm u przymusowego dzieci poddanych. Ze względu na konieczność re 
gularnego w ykonyw ania pewnych prac we dworze, przede wszystkim  przy 
inw entarzu żywym oraz w okresie sezonowych prac polnych, trzeba było 
zatrudnić pewną ilość stałych pracowników. Początkowo angażowano wol
nych najem ników, którzy za swą pracę otrzym ywali określoną zapłatę. 
Wysokość jej zależała od popytu i podaży na rynku pracy w  danej okolicy. 
Jednakże zwerbowanie odpowiedniej ilości wolnonajem ných robotników 
w okresie sezonowych prac polnych natrafiało  często na poważne trudno
ści, a ponadto pociągało za sobą znaczne w ydatki pieniężne. Dlatego też 
feudałowie starali się zapewnić sobie w  okresie tych prac niezbędną ilość 
rąk  do pracy przez wprowadzenie najm u przymusowego. Pierwsze próby 
w tym  kier.unku obserwować można już w  pierwszych latach XVI w., 
a może naw et pod koniec XV w. Mówią o tym  zapiski wyżej wspom nia
nego zgorzeleckiego pisarza miejskiego, Jana  Hassa, k tóry  wspomina 
o tym, że szlachta nie ty lko  zmusza dzieci poddanych do przyjęcia służby 
we dworze, ale też nie pozwala im udawać się do pracy w innych m a
jątkach bez pozwolenia pańskiego. Już z pierwszego, dwudziestolecia 
XVI w. znamy szereg konkretnych przykładów  realizacji najm u przym uso
wego w poszczególnych m ajątkach szlacheckich 43.

Najem przym usowy został praw nie usankcjonowany dopiero w „po
rządku krajow ym “ z 1539 r. 44 Na jego mocy przyznano panom gruntowym  
pierwszeństwo przed w szystkim i innym i w  najm ie dzieci poddanych. 
Dzieciom chłopskim zabroniono przyjm ować służbę w  obcych m ajątkach 
bez pisemnego zezwolenia swego pana gruntowego. Pójście na służbę bez 
jego zezwolenia było równoznaczne ze zbiegostwem i pociągało za sobą

40 B o e 1 c k e, Bauer..., s. 80; K n o t h e ,  op. cit., s. 251—255.
41 F. G. R i c h t e r ,  Geschichte und Topographie der Stadt und Herrschaft 

Pulsnitz im Marggrafthum Oberlausitz nebst Urkunden, Dresden 1804, s. 146.
42 Extract der Replicen und Declaration Kaysers Matthiae, 1616, SLHA Dresden, 

Loc. 9586, f. 82.
43 B o e l c k e ,  op. cit., s. 112.
44 W e i n a r t ,  op. cit., t. I, s. 79—81.



u tra tę  praw  do dziedziczenia m ajątku  po rodzicach oraz karę więzienia. 
Zezwolenia na pójście na służbę do obcych m ajątków  m iały być udzielane 
„ohne sonderbaren Unkosten“ . Podobne obostrzenia wprowadzono w sto
sunku do komorników, którym  nie wolno było bez pisemnego świadectwa 
w ystawionego przez pana gruntow ego opuścić m ajątku. Ustalono wreszcie 
taksę płac dla poszczególnych kategorii czeladzi oraz robotników  dniów ko
wych. Płace te  były pom yślane jako m aksym alne i nie wolno było ich 
przekraczać. W praktyce jednak płace czeladzi z najm u przymusowego 
były znacznie niższe, czasami naw et o połowę, od przew idzianych taksą 45. 
Zdarzały się też wypadki, że zmuszano dzieci poddanych do bezpłatnej 
pracy we dworze 46.

Jeśli w 1539 r. wprowadzono właściwie przepis o pierw szeństw ie pana 
gruntow ego w  zatrudnianiu  dzieci poddanych, to w  uchwalonym  przez 
stany, w związku z żądaniem  szlachty, żeby „inn den gesinde lohenen 
ordenunge zw m achen“ 47, projekcie „porządku krajow ego“ z 1551 r. jest 
już expressis verbis mowa o najm ie przym usowym . Miał on trw ać rok. 
Dzieci poddanych chcące iść na służbę do obcych m ajątków  m usiały uzy
skać list wychodni (Losbrief) 48. W edług uchw ały sejmowej z 1588 r. n a j
mowi przym usowem u podlegały dzieci chłopskie, które ukończyły 14 rok 
życia. Jeśli dany szlachcic sam nie potrzebował wszystkich dzieci chłop
skich w  tym  wieku do pracy we dworze, mógł je  w edług swego upodobania 
oddać na służbę zamożniejszym gospodarzom lub panom gruntow ym  z są
siednich m ajątków . Proponowano też surowe kary  na tych czeladników, 
którzy uzyskali wprawdzie zezwolenie na udanie się do pracy w  obcych 
m ajątkach, ale nie wrócili do rodzinnej wsi w określonym  przez pana 
gruntowego term inie 49.

System atyczne podwyższanie pańszczyzny oraz wprowadzenie najm u 
przymusowego dzieci chłopskich nie zaspokajało w  XVI w., zwłaszcza 
w  pierwszej połowie, wszystkich potrzeb feudałów, gdy idzie o ręce do 
pracy na folwarkach. W dalszym ciągu trzeba sięgać do wolnonajem ných 
robotników. W świetle „porządku krajow ego“ z 1551 r. można stwierdzić, 
że najm owano naw et robotników dniówkowych, posiadających własny 
sprzężaj 50. Stąd też problem  czeladzi' pochodzącej z wolnego najm u był 
ciągle aktualny nie tylko dla szlachty, ale przede wszystkim  dla patryc jatu  
miejskiego oraz w pewnym  stopniu dla zamożniejszego chłopstwa.

K l e m m ,  op. cit., s. 44.
m Przedstawiciele miast do Ferdynanda I, bez daty (1551 r.), AP Wr., AmZ, 

rkps nr 11453.
47 Stan szlachecki do wójta krajowego, 1551, ibid., rkps nr 5465, f. 324. 
r‘K Landesordnung 1551, BU Wr., GTPN w Zg., Akc. 1948/395.
',!l Landtag Elisabeth 1588, Beschluss 4, AP Wr., AmZ, rkps nr 8088.
50 Por. przyp. 46.



W XVI w. na drodze ustawodawczej starano się zatem  uregulować pro
blem wolnonajm nej czeladzi w korzystny dla feudałów sposób.

Czeladź z wolnego najm u rekrutow ała się z jednej strony z poddanych* 
którzy za zezwoleniem dworu szukali zarobku w obcych m ajątkach, a z d ru
giej — z ludzi luźnych, w skład których bardzo często wchodzili zbiegli 
chłopi i czeladź. Ustawodawstwo feudalne zajęło się przede wszystkim  
ludźm i luźnymi. Szlachta starała się ich zmusić na drodze ustaw  nie tylko 
do przyjęcia w ogóle pracy w  m ajątkach pańskich, gospodarstwach chłop
skich i w miastach, ale zmierzała też do narzucenia im najm u długo
terminowego, zabezpieczającego jej odpowiednią ilość rąk do pracy w okre
sie sianokosów i żniw. W 1551 r. wprowadzono więc obowiązek co naj
mniej rocznego okresu pracy 5l. W m iastach natom iast dopuszczano w er
bowanie czeladzi dwa razy do roku, np. w  Zgorzelcu52, B udziszynie53, 
Ż y taw ie54 i L u b an iu 55. Jedynie w  L óbau56 * można to było robić tylko 
raz do roku. Zabroniono czeladzi przed upływem  określonego um ową te r
m inu przerywać służbę. Przekraczający ten  zakaz czeladnicy tracili m yto 
za odpracowany okres i m usieli odpracować bezpłatnie resztę czasu, na  
jaki opiewała umowa. Jeśli jakiś pracodawca chciał zwolnić czeladź przed 
term inem , m usiał jej zapłacić za cały rok pracy, chyba że zwolnienie na
stąpiło z ważnych powodów, np. notorycznego lenistw a parobka lub 
dziewki. Jeśli czeladnik nie zamierzał przedłużać umowy z pracodawcą, 
m iał obowiązek zawiadomić go o tym  m niej więcej na miesiąc przed upły
wem ważności tej umowy. Pracodaw cy nie wolno było siłą zatrzym ywać 
czeladzi, jeśli odsłużyła ona przew idziany umową okres. Zw alnianym  
z pracy parobkom  i dziewkom m iano dawać świadectwa pracy, bez któ
rych następnym  pracodawcom nie wolno było przyjm ować czeladzi. Jeśli 
jakiś szlachcic zatrudnił czeladź bez świadectwa pracy, podlegał karze 
w wysokości 2 fl., m ieszczanin 10 fl., a chłop — grzywnie w wysokości 
m yta, jakie przyrzekł danem u czeladnikowi. Surowo zabraniano czeladzi 
najm ować się do pracy u dwu pracodawców jednocześnie i od obu brać 
zadatki na myto. Jeśli ktoś przekraczał ten  zakaz, podlegał grzywnie pie
niężnej i m usiał przyjąć pracę u tego, z kim  się najpierw  um aw iał 0/.

r>1 Jak wyżej oraz Extract aus der Kaiserl. neu confirmirten Landes Ordnurig 
im Marggraffthumb Oberlausitz 1609, SLHA Dresden, Loc. 9586, f. 26—27.

52 Willkühr der Stadt Görlitz 20 VIII 1565 zob. W e i n a r t. op. cit., t. IV, 
s. 41—42.

Statuta Budissinenses, BU Wr., GTPN w Zg., Akc. 1948 548.
M Constitutiones Zittaviensium, ibid., Akc. 1947/24.
33 Statuten Laubanenses 30 XII 1613, AP Wr., Archiwum miasta Lubania* 

rkps nr 2250.
5R Willkühr von Löbau, Camentz und Lauban, BU Wr., GTPN w Zg., Akc. 

1948/357.
r’7 Oberlausitzer Kollektionswerk, t. I, s. 382—383.



Interesom  szlachty i korzystających z usług czeladzi wolnonajem nej 
m ieszczan i chłopów służyć m iały taksy stałych płac. Pierw szą z nich 
wprowadzono już w  1539 r. Na prośbę szlachty odnowiono ją  w  1597 r. 
Także „porządki krajow e“ z 1551 i 1609 r. zawierały ta k s y 58. Osobne 
taksy m aksym alnych płac obowiązywały w m iastach 59. Płace ustalone 
taksam i natrafiły  na zdecydowany opór czeladzi, która żądała wyższych 
i w praktyce na skutek braku  siły roboczej otrzym yw ała je. Skargi na to 
są na sejm ie powszechne 60. Niewiele pomagało nakładanie na pracodaw
ców przekraczających przepisy o płacach wysokich kar pieniężnych, prze
ważnie w wysokości 20 tl. 61 Podobny skutek m iały groźby pod adresem 
parobków i dziewek żądających płac wyższych od m aksym alnych. Sytuacja 
pod tym  względem była tak  poważna, że w  1597 r. władze zaproponowały, 
żeby pracodawcy dawali czeladzi takie płace, na jakie ich stać. Na skutek 
oporu szlachty projekt ten  upadł na sejmie 62 *. Stanowisko szlachty spo
wodowało tylko to, że na niezbędną do pracy na folw arkach ilość czeladzi 
mogli liczyć ci panowie feudalni, którzy płacili więcej, niż wynosiły m a
ksym alne płace przewidziane taksam i. Pozostali natom iast cierpieli nie
ustannie na brak rąk do pracy. Skargi na to na sejmie są powszechne 6rt.

Z problem em  ludzi luźnych łączy się ściśle kw estia żebraków, wszel
kiego rodzaju włóczęgów, „szkodników krajow ych“, zwolnionych z wojska 
żołnierzy i czeladzi wojskowej. Już w  1539 r. szlachta skarżyła się na 
„Miissigang, freye Wille und allerley U nordnung“ z ich strony 64. Polegały 
one na tym, że ludzie ci włóczyli się po k raju  w gromadach liczących 
od kilku do kilkunastu  osób, żądali od chłopów i szlachty zapomóg 
pieniężnych i jedzenia. W razie odmowy grozili pobiciem, podpale
niem  zabudowań gospodarskich, rabunkiem  m ienia itp. Nierzadko groźby 
te wprowadzali w życie, urządzając bójki i kradnąc, co im tylko wpadło 
pod rękę. Urządzane przez nich burdy kończyły się niekiedy zabójstwem. 
W pierwszej połowie 1594 r. z rąk ich miało zginąć 17 chłopów oraz jeden 
szlachcic 65 *.

W związku z tym  przedstawiciele szlachty i m iast domagali się na 
sejmie wydania surowych rozporządzeń przeciwko wszelkiego rodzaju

58 Zob. przyp. 51.
r>!l Zob. wyżej cytowane statuty i wilkierze mie.iskie.
Wl Por. np. Landtag Elisabeth 1588, Beschluss 4, AP Wr., AmZ, rkps nr 8088.
Gt Extract aus der Kayserl. neu confirmirten' Landes Ordnung im Marggraff- 

thumb Oberlausitz 1609, SLHA Dresden, Loc. 9586, f. 26—27; Verzeichniss der
Landtages Acten zu Prag 30 I 1597, AP Wr., AmZ, rkps nr 2994.

u'2 Verzeichniss der Ladtages Acten...
0:1 Por. np. Landtag Elisabeth 1588, Propositio 4, AP Wr., AmZ, rkps nr 8088.
M W e i n a r t, op. cit., t. I, s. 79.

Landtags Beschluss 19, 9 VII 1594, AP Wr., Amz, rkps nr 5939.



włóczęgom, żebrakom, bezpańskiej czeladzi i „szkodnikom krajow ym “ 6t\ 
W latach 1590— 1610 opublikowano na wzór Śląska 5 patentów, w których 
zajęto się uregulowaniem  spraw  związanych z tym i ludźmi. Postanowiono 
przede wszystkim jeśli nie zlikwidować, to przynajm niej zlokalizować 
problem  żebraków. Zabraniano surowo zajmować się żebractwem  tym  
ludziom, którzy są zdolni do pracy. Żebrać można było tylko za specjal
nym  zezwoleniem na piśmie, w ystawionym  przez władze m iejskie lub 
wiejskie. W ydano zakaz trzym ania w karczmach i zajazdach dłużej niż 
przez jedną noc ludzi, którzy nigdzie nie służyli i nie pracowali. Ustalono 
szczegółowe przepisy, jak  należy bronić się przed napadam i ze strony 
włóczęgów. Polecano chwytać wszystkich ludzi, którzy chyłkiem prze
m ykają się po bocznych drogach, unikając głównych dróg. Na włóczęgów 
nakładano wreszcie za upraw ianie ich procederu surowe kary, począwszy 
od kary  więzienia, poprzez bicie pod pręgierzem, a na karze śmierci skoń
czywszy 67 68. Postanowiono wreszcie wyzyskać do tropienia i chw ytania 
stojących poza produkcją ludzi luźnych, tzw. rajtarów  krajow ych (Land- 
reuter), k tórych utrzym yw ał w ójt k ra jo w y G8. Do pomocy im w  1605 r. 
powołano uchwałą sejmową jeszcze kilku specjalnych ludzi (Strassenbe- 
reuter), których zadaniem było pilnow anie bezpieczeństwa na drogach 69. 
W razie potrzeby na pomoc im miało spieszyć niem al całe społeczeństwo, 
szlachta, mieszczanie i chłopi. W szystkie te  przepisy w praktyce nie da
wały rezultatu . Mówi o tym  choćby fakt, że skargi na stojących poza 
produkcją luźnych pow tarzają się niem al na każdym  posiedzeniu sejmu. 
Mimo dużych kosztów i starań  szlachcie i feudałom  m iejskim  do w ybuchu 
w ojny trzydziestoletniej nie udało się zlikwidować tej grupy ludności.

Nakreślony wyżej obraz ucisku i w yzysku feudalnego ludności w iej
skiej w  Górnych Łużycach byłby niepełny, gdybyśm y pom inęli m ilczeniem 
spraw y podatkowe. Podobnie jak przy kwestii pańszczyzny, najm u przy
musowego, sądownictwa nad chłopami itp. feudałowie, a przede w szyst
kim szlachta, zmierzali do przerzucenia całego ciężaru finansowego u trzy
m ania państw a na barki chłopów. W edług ugody m iędzy m iastam i 
a szlachtą m iasta płaciły w  pierwszej połowie XVI w. 2/3 przypadających 
na kraj podatków, natom iast szlachta 7 3. W drugiej połowie XVI w. pro
porcje te uległy zmianie na korzyść miast, ponieważ globalną sumę po
datków podzielono na dwie części, z k tórych nieco większą (8/15) m iał 
dostarczać stan szlachecki, a m niejszą (7/j5) m iasta. Do sześćdziesiątych 
lat XVI w. nie było w Górnych Łużycach system u jednolitych podatków.

06 Oberlausitzer Kollektionswerk, t. I. s. 718.
G7 Ibid., s. 714—723.
68 W e i n a r t ,  op. cit., t. I, s. 17; Oberlausitzer Kollektionswerk, t. I, s. 714.
6ü Landtag zu Budissin, Propositio 15, 29 XII 1605, AP Wr., AmZ, rkps nr 6539, 

f. 4; Zusammenkunft derer von Stedten zur Löbaw, 3 I 1606, ibid., f. 12.



Dopiero w  latach 1567— 1568 wprowadzono stały  podatek łanowy, zwany 
podym nem  (Rauchfangsteuer). Podstaw ę jego stanow ił „dym “ (Rauch), 
pod którym  rozum iano gospodarstwo pełnołanowe. Kmiecie płacili podatki 
w zależności od areału posiadanej ziemi; jeśli natom iast chodzi o zagrodni
ków, to na jeden łan liczono ich 4, chałupników zaś 12 70. Nie pozostawiono 
też w  spokoju najuboższych grup ludności wiejskiej, komorników, czeladzi 
folwarcznej, chłopskiej i m iejskiej, pomocników m łynarzy i owczarzy. 
Płacili oni podatki od m yta 71. Kw oty wnoszone ty tu łem  podatków do kasy 
krajow ej przez stan szlachecki pochodziły od ludności poddanej, gdyż 
sama szlachta zwolniona była od ciężarów podatkowych.

Ucisk fiskalny ludności wiejskiej w XVI i w początkach XVII w. był 
bardzo duży. W idziała to zresztą sama szlachta, ale tylko w tym  wypadku, 
gdy chciała nań zrzucić winę za podniesienie się fali walki klasowej na 
w s i72. Nie dostrzegała natom iast ucisku fiskalnego wówczas, gdy sama 
popełniała najrozm aitsze nadużycia na tym  tle. Wcale nierzadkie były 
wypadki, że szlachta przywłaszczała sobie zebrane od poddanych kwoty 
podatkowe, a jeśli w kasie krajow ej brakło pieniędzy, chciała, żeby b ra
kujące sumy uzupełniały m ia s ta 73. Zdarzało się też, że nakładała ona 
samowolnie podatki na swoich poddanych i zebrane od nich kw oty brała 
do w łasnej k ieszen i74. Kwestię tych nadużyć poruszano bardzo często 
w czasie obrad sejmu.

Niekorzystne zmiany, jakie dokonywały się na wsi górnołużyckiej 
w interesujących nas latach, wzrost ucisku i wyzysku ludności wiejskiej,

70 H. K n o t h e, Urkundliche Grundlage zu einer Rechtsgeschichte der Oberlau
sitz von ältester Zeit bis Mitte des 16. Jahrhunderts (NLM, t. LXI, 1877, s. 341); 
W. B o e t t i c h e r ,  Geschichte des Oberlausitzischen Adels und seiner Güter 
1635—1815, t: I, Görlitz 1912, s. 57.

71 Artickel, so auss dem jetzigen Böhmischen Landtage gezogen und in die 
Ober- und Nieder Lausitz Landtags-Proposition zu inseriren seyn, bez daty (maj 
1598 r.), AP Wr., AmZ, rkps nr 6717, f. 94.

72 Szlachta przyznawała, że „dorauss [tj. z podatków — J.L.]. der arme Pa- 
wersman alles Vorrats, darvon Weib vnd Kind zu ernehren, auch das Gesinde zu 
erhalten, ganz vnd gar entblosset“. (Stany Górnych Łużyc do wójta Krajowego, 
Budziszyn 2 VII 1610 r., AP Wr., AmZ, rkps nr 5087), co w rezultacie prowadzi do 
„nachteilicher rebellion der Vnderthanen“ (Landtagsbeschluss 9 III 1600, ibid., rkps 
nr 5981; por. też Landtags-Beschluss 29 IV 1601, ibid., oraz list stanów do cesarza, 
Budziszyn 20 III 1603 r., ibid. Podobne sformułowanie znajdujemy w anonimowym 
liście z 1595 r., ibid., rkps nr 6612).

'3 „Zum dritten volgt doraus, das die herren von der ritterschafft, so viel deste 
geneigt sein, in grosse antzal vnd summen der stewer, vnd oftmals, zuvorwilligen, 
in betracht, wo grosse stewer vnd die oftmals angelegit werdet, das sie von ihren 
vndirthanen diselbige einnhemen vnd vor sich behalten, vnd also nutz vnd fromen 
dovon trogen, vnd das die stodt allein EKM. helffen vnd stewer geben mussten...“ 
(Reskrypt Ferdynańda I, bez daty (1552 r.), AP Wr., AmZ, rkps nr 11453).

74 Landtag Nicolai 1551, ibid.



zwłaszcza w m ajątkach szlacheckich, przyczyniły się do zaostrzenia walki 
klasowej na wsi. Opór chłopski znalazł żywe odbicie w aktach sejm u 
górnołużyckiego. Najwięcej spotykam y na nim  skarg na zbiegostwo, które 
też w tym  czasie należało do najbardziej dotkliwych dla feudałów form 
walki klasowej chłopów 75. Użalano się przy tym  szczególnie na nieposłu
szną i pobierającą zbyt wysokie płace czeladź oraz na brak czeladzi76 *. 
Zbiegostwu starano się zapobiec przez ustanaw ianie surowych kar. 
W 1539 r. grożono zbiegom konfiskatą m ajątku  i więzieniem  11. K ary te 
odnawiano następnie w  latach 1551, 1588 i 1597 78. Podobnie było również 
w  m iastach i dobrach m iejskich, np. Zgorzelca 79. Ustanowiono też kary  na 
tych, którzy przyjm ują do siebie obcych poddanych bez listów wychod- 
nich i zaświadczeń pracy. Proszono urzędy starościńskie w  Budziszynie 
i Zgorzelcu o w ysyłanie listów gończych za zbiegami 80. Szlachta zawierała 
liczne um owy z m iastam i o wzajem nej resty tucji zbiegłych poddanych 81. 
Domagano się wreszcie zw rotu zbiegów górnołużyckich z krajów  sąsied
nich, argum entując to żądanie tym, że tam tejsi panowie gruntow i chcą 
„aus vnsern vn terthanen  vnd iren kindern  knecht oder eigene leu tte  zu 
m achen“ 82 *. W szystkie zarządzenia m ające zahamować zbiegostwo w  prak
tyce nie zdawały egzaminu. Panujący powszechnie głód rąk do pracy po
wodował, że zbiegowie zawsze mogli znaleźć schronienie w m iastach lub 
u szlachty.

Często na sejm ie górnołużyckim  omawiano problem  czynnych w ystą
pień chłopskich. Skargi na „hoch schädliche vnd von tag zu tag w eiter ein
reissende auffstandt vnd rebellion der m uttw illigen paw ersleutt vnd 
vnderttanen“ były powszechne, zwłaszcza od sześćdziesiątych lat XVI w. 8:1 
Szczególnie dużo czasu poświęcono na sejm ie powstaniom  w dominium 
Pulsnitz i Kem nitz w  dziewięćdziesiątych latach tego stulecia. Nie będzie
m y ich tu ta j szczegółowo omawiać, ponieważ zagadnienie powstań chłop

75 K. G. M. M ü c k e ,  Das Rittergut Nieder-Rennersdorf und seine Besitzer, 
Leipzig 1843, s. 64; K l e m m ,  op. cit., s. 60—61.

7(i Oberlausitzer Kollektionswerk. t. I, s. 380.
'' W e i n a r t ,  op. cit., t. I, s. 79—80.
78 Landesordnung 1551, BU Wr., GTPN w Zg., Akc. 1948 395; Landtag Elisabeth 

1588, Beschluss 4, AP Wr., AmZ, rkps nr 8088; Oberlausitzer Kollektionswerk, t. I, 
s. 380.

79 W e i n a r t, op. cit., t. IV, s. 50—51.
00 F. W. E. M e n d  e, Chronik der Standesherrschaft, Stadt und Kirchgemeinde 

Seidenberg mit Bezugnahme auf die Herrschaft Friedland, Görlitz 1857, 
s. XXXVIII—XXXIX.

81 Differentien zwischen derer Städte mit Landstände 1524, AP Wr., AmZ, 
rkps nr 4332; Oberlausitzer Kollektionswerk, t. II, s. 1293—1294; skarga szlachty na 
miasta, styczeń 1545 r., AP Wr.. AmZ, rkps nr 4615.

82 Landesordnung 1551, BU Wr., GTPN w Zg., Akc. 1948 395.
81 Landtags-Beschluss 8, Budziszyn 14 III 1596, AP Wr., AmZ, rkps nr 6612.



skich w Górnych Łużycach w  XVI w. doczekało się opracowania p/‘. Z w y
stąpień chłopskich nie omówionych dotąd w literaturze fachowej wym ie
nić należy powstanie w  Ruppersdorf * 85 * i państw ie stanow ym  W ojerecy 80 
w początkach XVII w. Opinia szlachecka w spraw ie powstań chłopskich 
była całkowicie jednolita. Szlachta uważała, że można im zapobiec jedynie 
przez zastosowanie terroru . S tąd też żądania kary  śmierci na przywódców 
poszczególnych powstań były na porządku dziennym  87. W praktyce spoty
kam y się też z w yrokam i śmierci i egzekucją przywódców chłopskich, np. 
w 1567 r. w S chönb runn88. Jednakże naw et te ak ty  terro ru  nie zdołały 
złamać ducha oporu wśród chłopów. Ilość pow stań chłopskich rosła z roku 
na rok. Szczytowy okres nasilenia walki klasowej na wsi górnołużyckiej 
przypada na dziewięćdziesiąte lata  XVI i początek XVII w.

Powyższe rozważania pozwalają stwierdzić, że od początków XVI w. 
szlachta górnołużycka, zwłaszcza drobna i średnia, zmierzała system atycz
nie do w prowadzenia w  swoich dobrach tzw. wtórnego poddaństwa. P rzy
wiązanie chłopów do ziemi, uzyskanie nad nim i sądownictwa w pierwszej 
instancji, najem  przym usowy dzieci chłopskich, surow e ustaw y przeciwko 
zbiegostwu i powstaniom  chłopskim, ostre restrykcje w stosunku do lu
dzi luźnych, a wreszcie nieustanne, system atyczne zwiększanie ciężarów 
pańszczyźnianych — oto najw ażniejsze jego przejaw y. Należy zaznaczyć, 
że wzrost pańszczyzny odczuwali najsilniej uprzyw ilejow ani dotąd chłopi 
niemieccy, którzy od czasów kolonizacji m ieli wym ierzone w  dniach nie
duże robocizny. Stąd też w łaśnie we wsiach niem ieckich w  XVI w. było 
najw ięcej ruchów chłopskich. Nie znaczy to jednak wcale, że ludność ser- 
bołużycka pozostawała obojętna wobec wzrastającego ucisku i wyzysku. 
Jednakże ilość w ystąpień chłopskich we wsiach serbołużyckich była sto
sunkowo m niejsza niż we wsiach niemieckich.

Rozwijając na dużą skalę gospodarkę pańszczyźniano-folwarczną szlach
ta  górnołużycka zrealizowała w  pełni cel, do którego dążyła. W prowadze
nie wtórnego poddaństw a w XVI w. stało się faktem  dokonanym. Nie 
odbyło się to jednak bez ostrej walki. Z jednej strony — jak zaznaczy
liśm y wyżej — szlachta natrafia ła  na duży opór mas chłopskich, przeja
w iający się przede wszystkim  w postaci zbiegostwa, strajków  feudalnych 
i powstań, a z drugiej — m usiała stoczyć w pierwszej połowie XVI w. 
zaciętą walkę z miastam i, tj. ze związkiem 6 m iast górnołużyckich, którego

8/1 K l e m m ,  op. cit., passim.
85 Sonderliche Sachen vom Herrn Landvoigte geregt vnd von Lande vnd Steten 

beratschlaget..., bez daty, AP Wr., AmZ, rkps nr 5465, f. 151.
88 Artickel von Herrn Landvoigt den Stenden im Landtag Budissin zu berat

schlagen eingestellt 1609—1613, ibid., rkps nr 5939.
87 Por. np. instrukcję posłów górnołużyckich na sejm praski, Budziszyn 19 IV 

1597 r., ibid., rkps nr 2994; Landtags Antwort, Budziszyn 7 V 1598, ibid.
88 K l e m m ,  op. cit., s. 50.



pozycja ekonomiczna i polityczna była w tym  okresie bardzo mocna. 
M iasta górnołużyckie zainteresowane były w utrzym aniu  status quo na 
wsi, gdyż w ich interesie ekonomicznym leżało jak  najsilniejsze powią
zanie chłopstwa z rynkiem , rozwój stosunków pieniężnych na wsi oraz 
swobodny napływ  dużej ilości rąk  do pracy ze wsi. Ich w alka ze szlachtą, 
m ająca zresztą o wiele szerszy aspekt od omówionego w  niniejszym  arty 
kule, zakończyła się niepowodzeniem. U podstaw  przegranej m iast leżały 
przyczyny ogólniejszej natury , związane ściśle z walkami, jakie w  okresie 
reform acji toczyły się w  całej Rzeszy Niemieckiej między obozem kato
lickim a reform owanym . Opowiedzenie się m iast górnołużyckich w  okre
sie w ojny szmalkaldzkiej po stronie obozu protestanckiego zadecydowało 
o ich klęsce w walce ze szlachtą, która poparła Ferdynanda I i wyzyskała 
represje, jakie spadły na związek 6 m iast górnołużyckich, do um ocnienia 
swojej pozycji w  Górnych Łużycach. Porażka m iast usunęła najpow aż
niejszą przeszkodę w  realizacji polityki szlachty wobec chłopów. W dru
giej połowie XVI w. m iasta, choć z czasem odzyskały swoją pozycję poli
tyczną i ekonomiczną w  Górnych Łużycach, przestały występować w  ob
ronie chłopów, a po pewnym  czasie naw et niektóre z nich, jak np. 
Zgorzelec, zaczęły wprowadzać w swoich dobrach „porządki szlacheckie“ .


