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PRZEJŚCIE GÓRNYCH ŁUŻYC POD PANOWANIE SASKIE

Dzieje Górnych Łużye w okresie wojny trzydziestoletniej nie zo
stały dotąd wyczerpująco opracowane. Wprawdzie zajmował się nimi 
wybitny Znawca przeszłości ziemi górnołużyckiej, H. Knothe 1, ale swoje 
rozważania doprowadził on tylko do 1631 r. Badania Knothego kontynu
ował E. Koch1 2; poświęcił on sumienną, źródłową rozprawę historii 
Górnych Łużyc w dobie czteroletniego sojuszu sasko-szwedzkiego. 
W przeciwieństwie do Knothego, który koncentrował się raczej na za
gadnieniach wewnętrznych Górnych Łużyc w latach 1618—1631, Koch 
zajął się w pierwszym rzędzie problemem działań wojennych w latach 
1631—1635. Historia Górnych Łużyc w tzw. francuskim okresie wojny 
trzydziestoletniej (1635— 1648) właściwie czeka dopiero na opracowanie. 
Poza pracami typu syntetycznego 3, monografiami poszczególnych m iast4 
i artykułami przyczynkarskimi, charakteryzującymi pewne wydarze
nia wojenne5 na terenie interesującego nas kraju, właściwie cały ten 
okres nie posiada poważniejszych opracowań. Celem niniejszego arty
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2 E. K o c h ,  Die Oberlausitz in den Kriegsjahren 1631—1635 (NLM, XCVI, 1920).
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von Zittau, Zittau 1834; A. B e r g m a n n ,  Geschichte der Oberlausitzer Sechsstadt 
Löbau bis zur Teilung Sachsens 1815, Bischofswerda 1885; J. G. G r ü n d e r ,  Chro
nik der Stadt Lauban, Lauban 1846.
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kułu jest przedstawienie problemu przejścia Górnych Łużyc pod pa
nowanie saskie, tj. wydarzeń z lat 1635—1637, w wyniku których Gór
ne Łużyce po przeszło 300-letnim panowaniu czeskim znalazły się pod 
rządami Wettynów.

Słynna defenestracja praska z 23 V 1618 r., stanowiąca punkt wyj
ściowy jednej z najważniejszych wojen w Europie w epoce późnego 
feudalizmu, odbiła się szerokim echem w Górnych Łużycach. Wrażenie 
wywołane majowymi wydarzeniami praskimi było tym większe, że gór- 
nołużyccy protestanci, tworzący we wszystkich klasach i warstwach 
społeczeństwa zdecydowaną większość, czuli się szczególnie zagrożeni 
kontrreformacyjną polityką Habsburgów, ponieważ pomimo rozlicznych 
starań prowadzonych na dworze praskim i mimo interwencji kurfirsta 
saskiego Chrystiana II w przeciwieństwie do Śląska nie uzyskali roz
ciągnięcia listu majestatycznego z 1609 r. na Górne Łużyce. Jedynym 
rezultatem tych starań, prowadzonych w latach 1609— 1611, było uzy
skanie od króla Macieja na sejmie homagialnym 5 IX 1611 r. asekuracji 
na swobodę wyznania augsburskiego i katolickiego, na pełne poszano
wanie ich praw i przywilejów6.

Jednakże stany górnołużyckie nie od razu opowiedziały się po stro
nie powstańców czeskich. Podobnie jak Ślązacy i Morawianie zajęły 
one początkowo postawę wyczekującą, przy czym inne stanowisko wo
bec wydarzeń czeskich zajęła szlachta, a inne miasta, reprezentowane 
przez patrycjat związku 6 miast. Te różne w zasadzie stanowiska stanu 
szlacheckiego i miejskiego wobec powstania czeskiego wynikały z tego, 
że jeśli w Czechach lub na Śląsku defenestracja praska wywołała głów
nie walkę między obozem protestanckim a katolickim, to w Górnych 
Łużycach przyczyniła się przede wszystkim do zaostrzenia walki mię
dzy szlachtą a miastami. Sfery rządzące w związku 6 miast nie chcia
ły się początkowo absolutnie angażować w żadną akcję przeciwko Habs
burgom. Zbyt dobrze jeszcze pamiętano represje, jakie spotkały mia
sta górnołużyckie, gdy w okresie wojny szmalkaldzkiej zaangażowały 
się one czynnie po stronie obozu protestanckiego. Bały się więc powtó
rzenia się 1547 r., gdy straciły wszystkie swoje dobra, prawa i przywi
leje, kiedy wreszcie szlachta, która postawiła na Habsburgów, zyska
ła trwałą nad nimi przewagę7. Szlachta natomiast zdecydowana była 
raczej opowiedzieć się po stronie powstańców czeskich,

Początkowo również i szlachta wolała się nie deklarować wyraźnie 
po stronie czeskiej. Mimo nacisku dyrektorów z Pragi grała na zwło

8 H. K n o t h e, Die Bemühungen der Oberlausitz um einen M ajestätsbrief 
1609—1611 (NLM, LVI, 1880, s. 96—117).

7 M. R e u t h e r ,  Die Oberlausitz als Geschichtsraum, Wesen und Eigenart 
(Blätter für deutsche Landesgeschichte, XCIII 1957, s. 114).



kę, czekając na wyklarowanie się sytuacji. 'Stąd też pochodziła wspólna 
uchwała obu stanów górnołużyckich, w której obiecywały one wpraw
dzie Czechom pomoc, ale tylko legitimis modis et mediis. Z czasem 
jednak nastroje wśród szlachty zaczęły się zmieniać w kierunku rezy
gnacji z dotychczasowej neutralności. Złożyło się na to szereg czyn
ników. Pod koniec 1618 r. wydarzenia wojenne układały się raczej na 
korzyść powstańców czeskich, ponadto rząd czeski kusił ciągle Górno- 
łużyczan słowami: list majestatyczny i unia. Tymczasem cesarz doma
gał się jedynie posłuszeństwa i nie brał żadnych zobowiązań, gdy idzie 
o tolerancję wyznaniową. Ostatecznie też czynnik religijny spowodował, 
że mimo niechęci patrycjatu miejskiego szlachta coraz wyraźniej skła
niała się ku akcji anty habsburskiej. Wydarzenia potoczyły się szybko, 
gdy zmarł cesarz Maciej, a spuściznę po nim na początku 1619 r. objął 
zagorzały rzecznik reakcji katolickiej, Ferdynand II. W kwietniu tego 
roku zjawiła się w Pradze delegacja stanów górnołużyckich i wspólnie 
z przedstawicielstwem stanów śląskich rozpoczęła z dyrektorami i sta
nami czeskimi rokowania w sprawie federacji krajów wchodzących 
w skład Korony Św. Wacława. Przedstawiła ona gravamina politica 
Górnych Łużyc, domagając się w nich m. in. głosu dla przedstawicieli 
stanów górnołużyckich przy wyborze króla czeskiego. Nie przyniosły one 
na razie spełnienia politycznych postulatów Górnołużyczan, ale przygo
towały grunt pod dalsze negocjacje.

Decydujące rokowania w sprawie unii odbyły się w stolicy nadweł- 
tawskiej w lipcu i sierpniu 1619 r. W ich wyniku Górne Łużyce przystą
piły do federacji czeskiej, zobowiązały się wystawić pewną, choć nie
dużą, liczbę wojska oraz udzielić Czechom pomocy finansowej. W zamian 
za to uzyskały w ramach federacji pełną autonomię, znacznie szerszą, 
niż posiadały pod rządami habsburskimi. Właściwie stanom górnołużyc- 
kim oddano pełnię władzy w kraju. Nie chciały one jednak pełnego zer
wania z Habsburgami. Gdy w Pradze postawiono na porządku obrad 
kwestię detronizacji Ferdynanda II z tronu czeskiego, delegacja górno- 
łużycka negatywnie odniosła się do tego wniosku, zasłaniając się brakiem 
instrukcji i pełnomocnictw w tej sprawie. Potem jednak pod silnym 
naciskiem Czechów i Ślązaków wyraziła zgodę na usunięcie Habsburga 
z tronu czeskiego. Niezbyt chętnie oddała też na elekcji głos na Fryde
ryka V palatyńskiego, widząc na jego miejscu raczej kurfirsta saskiego 
Jana Jerzego I 8.

Mimo przystąpienia do federacji państw Korony Św. Wacława, mimo 
wypędzenia z kraju najwyższego urzędnika krajowego, wójta Karola 
Hannibala Dohny, zwolennika Habsburgów, oraz złożenia w ręce rzecz
nika orientacji antyhabsburskiej, Adolfa Gersdorfa, aż trzech najważ-

8 K n o t h e ,  Der Antheil..., s. 3—7, 27.



niej szych urzędów: wielkorżądcy, przewodniczącego Oberamtu i staro
sty budziszyńskiego, stany górnołużyckie podejrzliwie obserwowały roz
wój wypadków w Czechach, uważając, że idzie on za daleko. Obok 
wyżej wspomnianych czynników niemałą rolę odegrała przy tym obawa 
przed stanowiskiem, jakie w kwestii konfliku czesko-habsburskiego zaj
mą zachodni sąsiedzi Górnych Łużyc, Sasi. Stąd też pochodziło lansowa
nie kandydatury elektora saskiego na tron czeski. Tymczasem Jan Je 
rzy I śledził uważnie tok wydarzeń na terenie Czech i Wiednia. I Habs
burgowie, i powstańcy czescy nie szczędzili wysiłków, by przeciągnąć 
go na swoją stronę. Wahania saskie trwały do chwili detronizacji Fer
dynanda II i wyboru na tron czeski Fryderyka palatyńskiego, którego 
jako kalwina Jan Jerzy I nie znosił. Nastroje antykalwińskie podsycał 
też na dworze saskim wpływowy kaznodzieja dworski, Hoe von Höenegg, 
który nakłaniał wręcz elektora do walki z ,,kacerstwem kalwińskim”. 

Wysiłki dworu wiedeńskiego przyniosły w końcu pozytywne dla ce
sarza rezultaty. Na początku 1620 r. kurfirst na sejmie w Lipsku nakło
nił stany saskie do podjęcia uchwał na wojsko i zadeklarował neutral
ność Saksonii wobec sprawy czeskiej przy jednoczesnym uznaniu praw 
habsburskich do tronu czeskiego. Gdy jednak sytuacja wojskowa i po
lityczna zaczęła się kształtować na korzyść Habsburgów, opowiedział się 
wyraźnie po stronie Ferdynanda II. „Decyzja dworu saskiego wynikła 
nie tylko z zasadniczych założeń polityki saskiej, opartej na gruncie 
porozumienia z cesarzem i straży nad utrzymaniem porządku i pokoju 
w Rzeszy, lecz dyktowana była zarazem niechęcią do kalwinów z Pala- 
tynatu, którzy teraz bardzo nieroztropnie drażnili tak opinię luterańską 
Rzeszy, jak i samych Czechów akcją obrazoburczą na terenie« Pragi, 
a również w pewnej mierze widokami zdobyczy terytorialnych, jako na
grody za udział w wojnie (Łużyce)” 9. W czerwcu 1620 r. cesarz wezwał 
Jana Jerzego I do zbrojnej- interwencji w Czechach, obiecując mu za 
udzieloną pomoc wojskową i za poniesione w związku z tym koszty 
oddanie w zastaw hipoteczny Górnych i Dolnych Łużyc. Zastrzegł sobie 
jednak, że kurfirst zachowa na tym terenie prawa i przywileje kościoła 
katolickiego, nie pozwoli protestantom wprowadzać żadnych nowości 
na szkodę katolików i nie zabierze urzędnikom margrabiowskim ich do
chodów. Po spłaceniu długów Górne i Dolne Łużyce miały wrócić do 
Korony Czeskiej. Ferdynand II wysłał też natychmiast do Adolfa Gers- 
dorfa polecenie zwołania sejmu w Budziszynie i podporządkowania się

9 K. P i w a r s k i ,  Czasy wojen religijnych (Wielka historia powszechna, t. V, 
cz. 2, s. 101). Na czynnik wyznaniowy wpływający na postawę dworu drezdeńskiego 
duży nacisk kładzie M. R i t t e r ,  Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenre
formation und des Dreissigjährigen Krieges (1555—1648), t. III, cz. 1, Stuttgart-Ber
lin 1908, s. 67 n.



stanów kurfirstowi. Gersdorf z miejsca powiadomił o tym Pragę, a w od
powiedzi „król zimowy” nie zgodził się na zwołanie stanów. Dla utrzy
mania posłuchu w Górnych Łużycach, gdzie wpływy saskie były prze
cież bardzo mocne, oraz w obawie przed agresją saską na ten teren 
upoważnił jednego z głównych przywódców protestantów śląskich i wo
dza naczelnego armii śląskiej, margrabiego brandenbursko-karniowskiego 
Jana Jerzego, do wkroczenia na terytorium górnołużyckie. Wojska saskie 
były jednak bliżej: wkroczyły do Górnych Łużyc, zajęły Kamieniec Łu
życki (Kamenz), następnie po dłuższym oblężeniu na początku paździer
nika zdobyły stolicę kraju, Budziszyn, a w końcu, w listopadzie, Lubij. 
Margrabiemu brandenbursko-karniowskiemu nie udało się zapobiec ka
pitulacji Budziszyna, choć to właśnie było jego głównym zadaniem woj
skowym. Opanował on jedynie Zgorzelec, Żytawę i Lubań 10.

Po klęsce pod Białą Górą 8 XI 1620 r. Jan Jerzy karniowski tak nie
udolnie prowadził kampanię przeciwko Sasom, że stanom górnołużyckim 
nie pozostało nic innego do zrobienia, jak wdać się w rokowania ze zwy
cięzcami. Zresztą w lutym 1621 r. margrabia opuścił Górne Łużyce i ru
szył na Śląsk, a następnie w kierunku Moraw dla połączenia się z Beth- 
lenem Gaborem. Rokowania z Sasami podjęto tym chętniej, że w stycz
niu Fryderyk palatyński, uchodząc z Czech, upoważnił do nich przed
stawicieli stanów. Rozpoczęły się one w pierwszych dniach lutego 
w Dreźnie; początkowo negocjacje prowadziły tylko stany ziemi budzi- 
szyńskiej, gdyż księstwo zgorzeleckie znajdowało się pod okupacją Jana 
Jerzego karniowskiego. Stany ziemi zgorzeleckiej przysłały jedynie ob
szerne pismo, upoważniające przedstawicieli Budziszyńskiego do prze
mawiania w ich imieniu. Pismo to zostało zresztą bardzo nieprzychylnie 
przyjęte przez Jana Jerzego I, bo jego zdaniem zawierało ono nie prośbę 
o łaskę i przebaczenie, lecz próbę wybielenia postępowania stanów 
w okresie powstania czeskiego. Kurfirst saski żądał w czasie tych roko
wań potępienia powstania czeskiego, uznania Ferdynanda II królem 
czeskim i margrabią górnołużyckim, porzucenia „króla zimowego” i ak
ceptacji zmian, jakie po 1618 r. protestanci wprowadzili na niekorzyść 
katolików. W zamian obiecywał potwierdzenie uzyskanych po L618 r. 
przywilejów, przede wszystkim odnoszących się do swobody kultu re
ligijnego, powszechną amnestię poza kilkoma najbardziej zagorzałymi 
zwolennikami Fryderyka palatyńskiego oraz obronę praw i przywilejów 
stanowych, a tym samym zachowanie ograniczonej autonomii Górnych 
Łużyc. Warunkiem wstępnym było złożenie hołdu cesarzowi jako pra
wowitemu władcy i kurfirstowi jako jego pełnomocnikowi. Pełnomocnicy 
stanów ziemi budziszyńskiej przyjęli te warunki i na początku marca do

10 K ä u f f e r ,  op. cit., s. 160; K n o t h e, Der Antheil..., s. 48 n.



szło do zawarcia tzw. akordu drezdeńskiego, przyjętego następnie także 
przez stany ziemi zgorzeleckiej.

Zaraz po zawarciu akordu drezdeńskiego przedstawiciele szlachty 
i miast rozpoczęli starania o zmniejszenie liczby osób wyjętych spod 
amnestii. Szczególnie ubiegano się o ułaskawienie Adolfa Gersdorfa. Jan 
Jerzy I obiecał załatwić tę sprawę na najbliższym sejmie. Odbył się on 
w czerwcu 1621 r. w Kamieńcu Łużyckim. Stany uchwaliły na nim wy
sokie podatki. Kurfirst obsadził na nim urzędy; na urząd wójtowski 
wrócił Dohna, a przywrócony do łask Gersdorf utrzymał się na urzędzie 
wielkorządczym. Pozostałych urzędników, głównie ziemskich, wybrały 
stany. Liczbę osób wyjętych spod amnestii zredukowano do minimum. 
Zresztą represje na tych, których amnestia ominęła, nie były zbyt duże, 
ponieważ nałożono na nich jedynie wysokie grzywny pieniężne, rozkła
dając je na dogodne do spłacenia raty. Mimo obiecanej łaski gorzej po
wiodło się 2 mieszczanom, syndykowi budziszyńskiemu Ambrożemu 
Hadamarowi oraz syndykowi ziemskiemu Abrahamowi Kaulowi, których 
aresztowano i odesłano do więzienia do Pragi. W następnym roku jednak 
zwolniono ich na rozkaz cesarza. Na sejmie w Kamieńcu Łużyckim nie 
załatwiono jedynie sprawy potwierdzenia praw i przywilejów stanów 
oraz nie przeprowadzono status quo na odcinku stanu posiadania kościoła 
katolickiego. Stany złożyły też na nim Janowi Jerzemu I jako panu za
stawnemu tymczasowy hołd 11.

Szlachcie i miastom górnołużyckim udało się więc bardzo tanio oku
pić uczestnictwo w powstaniu czeskim. Cena była tym mniejsza, że 
jednocześnie udało się feudałom górnołużyckim uzyskać niezmiernie dla 
nich ważną koncesję w dziedzinie stosunków poddańczych. W interesie 
głównie szlachty na sejmie kamienieckim Jan Jerzy I stwierdził w od
powiedzi na liczne skargi chłopskie, że poddani są obowiązani odrabiać 
„volle landübliche Dienste”, tj. w praktyce 6 dni pańszczyzny w ty
godniu. W ten sposób po raz pierwszy władca aprobował w pełni wysu
wany od 100 lat postulat szlachty, która dzięki temu osiągnęła dalszy 
sukces na drodze wprowadzania wtórnego poddaństwa 11 12.

Sejm kamieniecki rozpoczyna nowy okres w dziojach Górnych Łużyc. 
Charakteryzuje go dualizm władzy: cesarskiej i elektorskiej. Ferdy
nand II, oddając Górne Łużyce w zastaw hipoteczny kurfirstowi saskie
mu, spodziewał się, że po stłumieniu powstania czeskiego znajdzie środki 
finansowe na wykupienie tego kraju z zastawu hipotecznego. Rozwój 
wydarzeń na terenie Rzeszy rozwiał te złudzenia i zmusił cesarza do 
podzielenia się władzą z Janem Jerzym I. Identycznie było także w Dol

11 K n o t h e, Der Antheil..., s. 74—81.
12 W. B o e l c k e ,  Bauer und Gutsherr in der Oberlausitz, Bautzen 1957, 

s. 86—87.



nych Łużycach. Dualizm ten dotyczył jedynie zakresu władzy margra
bio wskiej, stany bowiem zachowały w pełni posiadaną już uprzednio 
autonomię; jednym z je j przejawów był odnowiony na sejmie kamie
nieckim samorząd ziemski.

Akord drezdeński i wyniki sejmu kamienieckiego nie zakończyły 
jeszcze sprawy udziału Górnych Łużyc w powstaniu czeskim. Do ich 
wejścia w życie potrzeba było aprobaty ze strony cesarza. Dla je j uzy
skania na sejmie budziszyńskim w sierpniu 1621 r. postanowiono za 
zgodą kurfirsta wyprawić delegację do Wiednia. Poselstwo stanów do 
cesarza doszło do skutku dopiero latem następnego roku. Po krótko
trwałych rokowaniach w Oedenburgu delegaci uzyskali od Ferdy
nanda II potwierdzenie akordu drezdeńskiego oraz praw i przywilejów 
stanu szlacheckiego, związku 6 miast i kościoła katolickiego (powtórze
nie asekuracji wyznaniowej Macieja z 1611 r .)13. Cesarz potwierdził 
przy tym raz jeszcze swe zobowiązania co do oddania obojga Łużyc 
kurfirstowi saskiemu. Nie oznaczało to wcale, że zamierza zrezygnować 
z tych krajów. Pragnął bowiem jak najszybszego spłacenia długów na 
rzecz Sasów i zatrzymania Górnych i Dolnych Łużyc pod swoim pano
waniem. Stany górnołużyckie również patrzyły w tym czasie niechętnie 
na przejście pod rządy saskie. Z jednej strony kierowały się tradycyj
nym już przywiązaniem do Korony Czeskiej, a z drugiej — obawiały się 
utraty swej autonomii pod panowaniem Jana Jerzego I. Stąd też wy
suwane przez Ferdynanda II sugestie spłacenia wraz z odsetkami 
należności saskich trafiły na podatny grunt w Górnych Łużycach. Stany 
podjęły nawet uchwałę o spłaceniu połowy kwoty przypadającej na 
Górne Łużyce, tj. 1 000 000 guldenów, ale — jak złośliwie zauważył 
burmistrz kamieniecki Haberkorn w swej kronice — uczyniły to . aus 
reichem Munde, aber leerem Säckel” 14. Podobnie jak cesarz nie miały 
pieniędzy.

Tymczasem Jan Jerzy I żądał albo spłacenia długu gotówką, albo też 
oddania mu całych Łużyc w zastaw. Nie zdradzał przy tym najmniej
szych skłonności do ustępstw. Jest to zupełnie zrozumiałe w świetle 
różnic zdań między dworem wiedeńskim a drezdeńskim na temat sprawy 
palatyńskiej. Kurfirst saski zdecydowanie sprzeciwiał się oddaniu części 
Palatynatu głowie Ligi Katolickiej, księciu bawarskiemu Maksymilia
nowi, i przeniesieniu na niego godności elektorskiej. Wbrew opinii sas
kiej Maksymilian w 1622 r. w Regensburgu otrzymał i jedno, i drugie. 
Zaniepokoiło to mocno Sasów, gdyż dzięki temu pociągnięciu katolicy 
zyskali zdecydowaną przewagę ilościową w kolegium elektorskim (5 ka

1S Oberlausitzer Collectionswerck, t. II, Budissin 1771, s. 1399 n.
14 Cytuję za K n o t h e m ,  Der Antheil..., s. 90, przyp. 3; do całego fragmentu 

artykułu por. tamże, s. 82—90; K a u f  f er,  op. cit., s. 179—181.



tolików, 2 protestantów). Kurfirst saski z niechęcią patrzył też na du
alizm władz w Górnych Łużycach, gdyż wywoływał on często spory na 
tle różnych spraw. Kompetencje bowiem cesarza i kurfirsta nie były 
zbyt ściśle rozgraniczone. W sytuacji kompletnego braku gotówki i za
targów z Sasami na tle spraw ogólnoniemieckich cesarzowi nie pozostało 
nic innego, jak wywiązanie się z podjętych wobec Jana Jerzego I zobo
wiązań i oddanie mu Łużyc w zastaw. W czerwcu 1623 r. na specjalnie 
zwołanym sejmie w Budziszynie dokonało się w obecności komisarzy 
cesarskich i saskich przekazanie Górnych Łużyc w zastaw saski. Na 
mocy tzw. recesu immisyjnego (Immissionsrecess)15 Górne Łużyce zo
stały oddane Janowi Jerzemu I w zastaw na tak długo, dopóki cesarz nie 
spłaci kurfirstowi długu wraz z procentami. Stany musiały złożyć kur- 
firstowi przysięgę wierności. 4 główne urzędy krajowe: wójta, wielko
rządcy, jego zastępcy i kammerprokuratora, miały być wspólnie obsa
dzane przez cesarza i kurfirsta, ale w sprawach sądowych podporząd
kowano ich tylko Sasowi. Potwierdzono prawa i przywileje kościoła ka
tolickiego w Górnych Łużycach. Poza tym kurfirstowi nie wolno było 
wprowadzać żadnych zmian w dziedzinie religijnej, żeby nie skrzywdzić 
żadnego z wyznań. Stany zachowały nadal swoją autonomię, a Górne 
Łużyce w dalszym ciągu pozostały częścią składową Korony Św. Wacła
wa. Przestrzeganie powyższych zobowiązań Jan Jerzy I zagwarantował 
w wystawionym na omawianym sejmie dokumencie zwanym recesem. 
W ten sposób zakończył się pierwszy etap na drodze przejścia Górnych 
Łużyc pod panowanie saskie 16.

Następne lata przyniosły dalsze wzmocnienie pozycji elektora w Gór
nych Łużycach. Wprawdzie stany formalnie zachowały w pełni swe pre
rogatywy i autonomię, ale niepokoje wojenne na terenie Rzeszy i ciężka 
sytuacja finansowa kraju zmuszały je do utrzymywania jak najlepszych 
stosunków z dworem drezdeńskim, zwłaszcza że wbrew postanowieniom 
„recesu immisyjnego” w miarę zwycięstw obozu katolickiego w Rzeszy 
reakcja katolicka podnosiła i na tym terenie coraz wyżej głowę. Jest to 
widoczne szczególnie od ogłoszenia przez Ferdynanda II edyktu resty- 
tucyjnego w 1629 r. Nad Górnymi Łużycami zawisła groźba rekatolicy- 
zacji, a przykład sąsiednich Czech i Śląska, zwłaszcza działalność od 
1627 r. na terenie śląskim dragonów Lichtensteina, pokazywał naocznie, 
jak wygląda kontrreformacja w wykonaniu zwycięskiej reakcji katolic
kiej. Zresztą Ferdynand II nie ukrywał wcale, że nosi się z zamiarem 
odzyskania Łużyc na drodze zamiany ich na inne terytorium w Rzeszy

15 Oberlausitzer Collectionswerck, t. II, s. 1401 n.
16 K n o t h e ,  Der Antheil..., s. 92 n.; K ä u f f e r ,  op. cit., s. 183—184; W. B o e t -  

t i c h e r, Geschichte des Oberlausitzischen Adels und seiner Güter, t. I, Görlitz 
1912, s. 7.



i przywrócenia tego kraju katolicyzmowi. Chciał je oddać Wallensteino- 
wi, a pierwszym krokiem w tym kierunku było wprowadzenie części 
wojska Wallensteina na kwatery do Górnych Łużyc. Już to samo wystar
czało, żeby wzmocnić pozycję Jana Jerzego I w Górnych Łużycach. 
Gdzież bowiem, jeśli nie na dworze drezdeńskim, protestanci górno- 
łużyccy mogli znaleźć schronienie przed reakcją katolicką? Stąd też 
rosło znaczenie woli elektora, z którą w konkretnej sytuacji politycz
nej stany z konieczności musiały się liczyć. Proces ten zresztą jest cha
rakterystyczny dla wszystkich państw i państewek niemieckich w okre
sie wojny trzydziestoletniej 17.

Z chwilą przystąpienia Saksonii do wojny po stronie szwedzkiej 
w Górnych Łużycach zapanował chaos. Liczne bitwy oraz kwaterunki, 
przemarsze i rabunki, jakich dopuszczali się żołnierze sascy, szwedzcy 
i cesarscy, doprowadziły do zaniku niemal wszelkiej władzy. Działalność 
samorządu stanowego ograniczała się w zasadzie do zdobywania pienię
dzy i żywności dla wojsk. O normalnej administracji nie mogło być 
w ogóle mowy. Krajem de facto rządzili wodzowie tych armii lub oddzia
łów, które w danym momencie przebywały na terenie Górnych Łużyc 18.

Zawiązany pod przymusem sojusz szwedzko-saski nie miał większych 
szans przetrwania na dłuższą metę. Po śmierci Wallensteina rozpoczęły 
się rokowania habsbursko-saskie w sprawie zawarcia pokoju i przywró
cenia przymierza Saksonii z Habsburgami. Przyspieszyła je znacznie klę
ska Szwedów pod Nordlingen we wrześniu 1634 r. Po kilku traktatach 
rozejmowych negocjacje te zakończyły się ostatecznie 30 V 1635 r. za
warciem pokoju w Pradze. W czasie tych rokowań wielokrotnie zajmo
wano się także sprawą łużycką. Wprawdzie nie stanowiła ona głównego 
ich punktu, gdyż na plan pierwszy wysuwała się kwestia ułożenia sto
sunków wyznaniowych w Rzeszy 19, ale była poważnym atutem w ręku 
dyplomatów cesarskich. Nic przeto dziwnego, że zgodnie z traktatem 
pirneńskim z początków 1635 r. znalazła ona wyraz w osobnym recesie 
dołączonym do praskiego traktatu pokojowego. Na mocy tego recesu 
Górne i Dolne Łużyce przechodziły w dziedziczne posiadanie albertyń- 
skiej linii Wettynów tytułem długów cesarskich zaciągniętych u elekto
ra saskiego, które w międzyczasie wzrosły do ogromnej kwoty 7,2 mi
liona guldenów (72 beczki złota). Linia ernestyńska była całkowicie wy

17 K n o t h e, Die Oberlausitz..., s. 193—261.
18 K o c h ,  op. cit., s. 42—101.
19 R i t t e r ,  op. cit., s. 588 n.; G. W i n t e r ,  Geschichte des Dreissigjährigen. 

Krieges, Leipzig 1934, s. 417 n.; F. D i c k m a n n ,  Der W estfälische Frieden, Mün
ster 1959, s. 70 n.; E. D ü r b e c k ,  Kursachsen und die Durchführung des Prager 
Friedens 1635, Borna—Leipzig 1908, s. 7 n.; A. W a n d r u s c h k a, Reichspatriotis
mus und Reichspolitik des Prager Friedens, Graz—Köln 1955, s. 21 n.



łączona od dziedziczenia. Cesarz zastrzegł też sobie możliwość wykupu 
Łużyc za wyżej podaną kwotę dłużną. Jan Jerzy I otrzymał je jako len
no Korony Czeskiej i uznał Ferdynanda II oraz jego następców na 
tronie czeskim pro supremis dominis directis. Stąd też Górne i Dolne 
Łużyce pozostały nadal członkami Korony Św. Wacława i nie mogły być 
inkorporowane do Saksonii. Z tytułu zależności lennej kurfirst nie był 
jednak obowiązany ani do udziału w sejmie czeskim, ani do płacenia 
podatków. Miał natomiast obowiązek spieszyć z pomocą Koronie Czeskiej 
w razie niebezpieczeństwa tureckiego. W recesie praskim kurfirst zobo
wiązał się także zachować kościół katolicki w Łużycach przy jego pra
wach i przywilejach, a cesarz jako król czeski zastrzegł sobie supremum 
ius protectionis oraz administratio in spiritualibus nad instytucjami, fun
dacjami, klasztorami i duchowieństwem katolickim w oddanych Sasowi 
krajach. Jan Jerzy I gwarantował też pełną tolerancję dla obu wyznań 
i niewprowadzanie żadnych zmian w stosunkach między nimi. Zobowią
zał się wreszcie uroczyście zachować w pełni dotychczasowy ustrój 
Górnych i Dolnych Łużyc, a więc tym samym ich autonomię 20.

Echa o rokowaniach sasko-cesarskich docierały szybko do Górnych 
Łużyc, gdzie interesowano się nimi żywo. Wiedziano dobrze od początku, 
że całe Łużyce dostaną się kurfirstowi saskiemu. Nie orientowano się 
jednak, na jakich warunkach dokona się to przekazanie. Najwięcej obaw 
wywoływała niepewność, czy przejście w dziedziczne posiadanie saskie 
nie odbije się na autonomii kraju. Dlatego też przedstawiciele stanów 
starali się możliwie dokładnie, choć w obawie przed niełaską delikatnie, 
wywiedzieć się o zajmowanym przez kurfirsta w tej sprawie stanowisku. 
W czasie trwania rokowań między Saksonią a cesarzem nie poruszano 
szerzej będących ich przedmiotem problemów na sejmie; niě chciano 
zrazić ani kurfirsta, ani cesarza, bo wynik rokowań, dla nich przynaj
mniej, był jeszcze niepewny. Nie znaczy to jednak wcale, że w ogóle 
milczano. Już w drugiej połowie 1634 r., najprawdopodobniej we wrze
śniu, stany skierowały do Jana Jerzego I pismo, w którym wyraziły 
przekonanie, że w ostatecznym traktacie pokojowym kurfirst zagwaran
tuje im wszelkie prawa, przywileje i wolności oraz pełną tolerancję re

20 Tekst recesu praskiego podaje m. in. J. C. L u e n i g, Das Teutsche Reichs- 
Archiv, t. IV, cz. 1, Leipzig 1713, s. 127—135; por. też Oberlausitzer Collectionswerck, 
t. II, s. 1408 n., K ä u f f e r, op. cit., s. 216, 218. Jeśli chodzi o jego omówienie, 
por. B o e t t i c h e r ,  op. cit., s. 8; G. F. W i e s a n d, Beyträge zu gründlicher Beur
teilung der besonderen Staatsrechtlichen Verhältnisse der Königl. Sachs. Oberlau
sitz auf den Grund der vorhandenen Verträge, Urkunden und anderen Quellen, 
mit Rücksicht auf die Constitution des Königreichs Sachsen, Camenz 1832, s. 36—54; 
Ma x ,  H e r z o g  von S a c h s e n ,  Die staatsrechtliche Stellung des Königlich Säch
sischen Markgrafentums Oberlausitz, Leipzig 1912, s. 3—6; J. K a p r a s, Právní 
dějiny zemi koruny česke, cz. III, Praha 1912, s. 11—12.



ligijną dla wyznania reformowanego i kościoła katolickiego 21. W odpo
wiedzi na początku 1635 r. kurfirst stwierdził krótko, że i bez tej inter
wencji weźmie pod uwagę postulaty stanów22.

Szerzej kwestią przejścia pod panowanie saskie zajęto się na wiosen
nym sejmie 1635 r .23, gdy wiadomo już było, że rokowania sasko-cesar- 
skie zbliżają się do końca. Impuls do poruszenia je j dała wiadomość, że 
przedstawiciele innych zainteresowanych toczącymi się negocjacjami 
krajów rozwinęli ożywioną działalność w celu ochrony swych interesów24. 
I przedstawiciele szlachty, i posłowie miejscy byli zgodni co do potrzeby 
interwencji u kurfirsta. Poglądy ich jednak były diametralnie różne, gdy 
chodzi o formy tej interwencji. Szlachta, życząc kurfirstowi z dobrze 
zrozumiałych względów jak najszybszego zawarcia pokoju, wysuwała 
postulat powtórzenia wszelkich gwarancji, jakie Górne Łużyce uzyskały 
w „recesie immisyjnym” z 1623 r. Dla*realizacji tego postulatu radziła 
wyprawić do Drezna poselstwo, które miało nie tylko pilnować inte
resów górnołużyckich na dworze drezdeńskim, ale też skłonić kurfirsta 
do zwołania stanów krajów saskich dla przedyskutowania warunków po
koju, wziąć udział w ich posiedzeniu i dopilnować, by interesy stanów 
górnołużyckich w żadnej dziedzinie nie zostały narażone na szwank25. 
Posłowie miejscy zwracali jednak uwagę, że na interwencje jest już 
w zasadzie za późno, ponieważ wszystkie punkty traktatu pokojowego 
zostały właściwie uzgodnione i należy tylko oczekiwać ich ratyfikacji 
przez zainteresowane strony i publikacji. Cała akcja — ich zdaniem — 
była spóźniona, a tym samym zbędna, zwłaszcza że już uprzednio zwra
cano się w tej sprawie do kurfirsta i że obiecywał on stanom spełnienie 
ich postulatów. W ostateczności godzili się na wysłanie pisma do kur
firsta, prosząc przy tym o podanie im do wiadomości jego koncepcji oraz 
ewentualnej odpowiedzi Jana Jerzego I 26. Rozgorzała dyskusja, ponieważ 
posłowie szlacheccy, przyjmując w zasadzie koncepcję miast, nie chcieli 
okazać ich posłom projektu memoriału do kurfirsta, przeciwko czemu 
posłowie miejscy protestowali w obawie, zresztą słusznej, że przedsta
wiciele szlachty knują jakiś spisek, groźny dla praw i przywilejów

21 Copia an Churf. Durchl. zu Sachsen wegen Religion und Profan Sachen etc., 
bez daty (1634), Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Archiwum miasta Zgorzelca 
(skrót: AmZ), nr 6973, nlb.

22 „Was ihr bey den Fridens-Tractaten zu gedencken, wird ohne das in Acht 
genommen und gehoffet, der Libe Gott werde die Sache zum besten vermitteln”. 
Kurfirst do stanów górnołużyckich, Lipsk 10 I 1635, tamże.

23 Henryk Metzradt do zgorzeleckiej rady miejskiej, Budziszyn 21 II 1635, 
AmZ, nr 5438, nlb.

24 Landtag Oculi 1635, Propositio 1, 13 III, AmZ, nr 6973.
25 Jak wyżej, Votum der Herren Landstände 1, 17 III, tamże.
26 Jak wyżej, Der Städte Votum 1, bez daty, tamże.



związku 6 miast27. W końcu zgromadzona na sejmie szlachta ustąpiła. 
Jednakże po przeczytaniu projektu memoriału posłowie miejscy sprze
ciwili się jego wysłaniu do Drezna. Chcieli go wpierw przedyskutować 
z mocodawcami. Mimo dużego nacisku ze strony posłów szlacheckich 
nie ustąpili28. Nie pomogły żadne argumenty, nic nie dało powoływanie 
się na to, że projektowana przez szlachtę akcja jest causa communis et 
gravissimi momenti. Wobec tego posłowie szlacheccy postanowili wy
słać opracowany memoriał tylko w imieniu stanu szlacheckiego 29. Wy
daje się jednak, że ostatecznie szlachta zrezygnowała z tego 30. Obawiała 
się bowiem albo jakiejś kontrakcji miast na dworze drezdeńskim, albo 
też — co jest bardziej prawdopodobne — nie była pewna, czy akcja sa
mej szlachty zostanie przychylnie przyjęta przez kurfirsta. Chodziło 
przecież o sprawy ogólnokrajowe, o których według obowiązujących 
praw miały decydować wspólnie oba stany.

Przed zawarciem pokoju praskiego nie słyszymy już nic o dalszych 
próbach akcji stanów na dworze drezdeńskim. Dopiero w czerwcu 1635 r., 
gdy kurfirst, przymawiając się do kieszeni szlachty i miast, powiadomił 
je o zawarciu pokoju, po ,»kosztownych traktatach” 31 został rozpisany 
nadzwyczajny sejm w Budziszynie na 5 lipca32. Na posiedzeniu tym 
proponowano wyprawić do Jana Jerzego I poselstwo z gratulacjami z po
wodu zawarcia pokoju33. Podobnie jak na poprzednim zgromadzeniu 
stanów doszło i teraz do poważnej różnicy zdań między przedstawicielami 
szlachty i miast. Szlachta bowiem obok gratulacji uważała za konieczne 
przekazać na ręce kurfirsta szereg postulatów, jak ulgi w ciężarach wo-

27 Jak wyżej, Replica, des Landstandes 1, 19 III, oraz Duplica der Städte 1, 
19 III, tamże.

28 Relacja z dyskusji, jaka się odbyła między posłami szlacheckimi i miej
skimi 20 marca. Nie wzięli w niej udziału posłowie miasta Kamieńca, którzy 2 dni 
wcześniej opuścili Budziszyn i udali się do domu. Tamże.

20 Stan szlachecki do Jana Jerzego I, Budziszyn 20 III 1635, AmZ, nr 5041, 
f. 404—407.

30 Na innej kopii tego memoriału znajdujemy dopisek następującej treści: 
„Ist heute den 24. Marty noch ausgefertiget, bleibt in suspenso”, AmZ, nr 6973. 
O niewysłaniu tego memoriału świadczy także brak odpowiedzi nań ze strony kur
firsta, choć na inne memoriały stanów, wysłane z tego sejmu, nadeszły rezolucje 
Jana Jerzego I. Poza tym nie słyszymy nic o kontrakcji przedstawicieli miast. 
Gdyby stan szlachecki mimo wszystko wysłał ten memoriał, miasta nie pominę
łyby tego milczeniem. Tymczasem na sejmiku miast w Lubiu nie poruszono w ogó
le tej sprawy, choć omawiano tam obszernie grawamina na szlachtę. Por. Acta 
des gehaltenen Convents zur Löbaw, 12—13 IV 1635, tamże.

31 Kurfirst do marszałków szlacheckich ziemi budziszyńskiej, Drezno 15 VI 1635, 
AmZ, nr 5041, f. 392—393.

32 Henryk Metzradt do zgorzeleckiej rady miejskiej, Budziszyn 16 V 1635, 
tamże.

33 Extraordinär Landtag 1635, Propositio 1—2, 5 VII, AmZ, nr 5484, nlb.



jennych, przywrócenie dyscypliny wojskowej wśród regimentów saskich 
stacjonujących w Górnych Łużycach oraz zlikwidowanie band zbójeckich 
złożonych z elementów luźnych i niesfornego żołdactwa 34. Z podobnymi 
postulatami występowano zresztą już wcześniej, ale nie otrzymano na 
nie żadnej rezolucji z Drezna 35. Posłowie miejscy nie mieli wprawdzie 
nic przeciwko wysłaniu deputacji do Drezna, ale nie ufając szlachcie, 
z którą miasta znajdowały się wówczas w ostrej walce zarówno na 
tle politycznym, jak i ekonomicznym, woleli dokładniej przedyskutować 
instrukcję dla deputatów, żeby nie znalazły się w niej momenty godzące 
w interesy miast. W tym celu żądali z jednej strony wglądu do memo
riału w sprawach wojskowo-finansowych, a z drugiej — zwołania no
wego nadzwyczajnego posiedzenia stanów dla wspólnego uzgodnienia 
instrukcji36. Szlachta natomiast doradzała pośpiech. Chodziło jej o to, 
żeby jeszcze przed tradycją, tzn. przed ostatecznym przejściem Górnych 
Łużyc w dziedziczne posiadanie saskie, uzyskać możliwie duże ustępstwa 
od kurfirsta 37. Ostatecznie też postanowiono wysłać poselstwo do Drez
na 38; najprawdopodobniej osobne poselstwo wysłała szlachta, a osobne 
miasta 39.

Wreszcie nadszedł decydujący moment, uroczyste przekazanie obojga 
Łużyc albertyńskiej linii Wettynów. Cesarz wykazał dobrą wolę wypeł
nienia warunków pokoju praskiego i na jego prośbę 40 kurfirst polecił 
rozpisać tzw. sejm tradycyjny (Traditionslandtag) w Zgorzelcu na 
30 XI 1635 r . 41 Miał się on odbyć w Zgorzelcu dlatego, że Budziszyn 
na skutek zniszczenia działaniami wojennymi w 1634 r. nie był w stanie 
pomieścić posłów na sejm. Obaj władcy zapowiedzieli też przysłanie do 
Zgorzelca komisarzy z pełnomocnictwami do przekazania i przyjęcia 
Górnych Łużyc pod panowanie saskie 42. W tej sytuacji stany postano

34 Jak wyżej, Des Landstandes Votum 1—2, 7 VII, tamże.
35 Górnołużyckie stany do kurfirsta, Budziszyn 20 III 1635, AmZ, nr 5041, 

f. 408—411; te do tegoż, Budziszyn 20 III 1635, tamże, f. 412—414.
36 Extraordinär Landtag 1635, Der Städte Votum 1—2, 8 VII, AmZ, nr 5484.
37 Jak wyżej, Der Landstände Replica 1—2, 9 VII, tamże.
38 Jak wyżej, Der Abgeordneten von Städten Duplica 2, 9 VII, Der Herren Land

stände Triplica 2, 9 VII, tamże.
39 Świadczy o tym m. in. wzmianka o pobycie posłów miejskich: dr Henryka 

Gärtnera z Budziszyna i burmistrza kamienieckiego Haberkorna, w Dreźnie w dniu 
29 VII 1635 r. Por. C. G. F i c k e r ,  Chronologica relatio Budissinensis Lusatica, 
Dział Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (skrót: BUWr.), Ko
lekcja Milicha (skrót: KM), nr 10,138 (9367).

40 Ferdynand II do Jana Jerzego I, Wiedeń 14 VIII 1635, AmZ, nr 5438, nlb.
41 Reskrypt kurfirsta, Wartau 23 X 1635, Dechantsarchiv Bautzen (skrót: DA 

Bautzen), Loc. 0425, nlb.; Henryk Metzradt do zgorzeleckiej rady miejskiej, Budzi
szyn 9 XI 1635, AmZ, nr 5438.

42 Cesarz do stanów górnołużyckich, Wiedeń 22 XI 1635; Statní ústřední archiv 
Praha, Lužice II 17/2, nlb.; kurfirst do tychże z głównej kwatery pod Lipskiem, 
13/23 XI 1635, AmZ, nr 5041, f. 437.



wiły się zebrać na zwyczajnym sejmie jesiennym43 dla omówienia 
praeparatoriów związanych z przejściem pod panowanie saskie, ,,damit 
alssdan dem Vaterlande zum Nachtheil an dessen Immunitaeten, Privi
legien vnd Freyheiten nichts verabseumet noch vbergehen werde”. Roz
ważyć też miano problem hołdu i przysięgi wierności na rzecz kurfirsta 
jako nowego margrabiego. Nie wiedziano bowiem, czy ich złożenie na
stąpi bezpośrednio po akcie przejścia Górnych Łużyc pod panowanie 
saskie, czy też w terminie późniejszym. Chciano jednak, żeby wszystkie 
te uroczystości połączono i żeby odbyły się one według utartego prawem 
pisanym i wieloletnią tradycją sposobu. Na sejmie tym miano wreszcie 
rozważyć propozycję stanów dolnołużyckich 44 urządzenia wspólnej kon
ferencji z przedstawicielami stanów górnołużyckich w sprawie przeka
zania obojga Łużyc pod panowanie Wettynów45. Na sejmie jesiennym, 
który rozpoczął się 21 listopada, oba stany postanowiły wspólnie wystą
pić na sejmie tradycyjnym o potwierdzenie przez kurfirsta wszelkich 
praw, przywilejów i wolności górnołużyckich. Istniały jednak między 
nimi pewne różnice zdań. Dotyczyły one przede wszystkim sprawy przy
sięgi na rzecz Jana Jerzego I. Przedstawiciele szlachty uważali, że należy 
ją złożyć po unieważnieniu przysięgi z 1623 r., i domagali się, by podano 
im wcześniej do wiadomości formułę nowej przysięgi. Posłowie miejscy 
natomiast stali na stanowisku, że wystarcza przysięga złożona kurfir- 
stowi w 1623 r. Sporna okazała się też kwestia długów cesarskich46. 
Przedstawiciele miast radzili mocno naciskać w tej sprawie komisarzy 
kurfirsta, szermując argumentem, że i Janowi Jerzemu I będzie wygod
niej przyjąć Górne Łużyce pod swe panowanie bez zobowiązań dłużnych. 
Szlachta natomiast uważała za przedwczesne poruszanie jej. Przypusz
czała słusznie, że kwestia długów cesarskich znalazła na pewno wyraz 
w recesie praskim, a tego przecież nie podano jeszcze stanom do wiado
mości. Wolała ją zresztą załatwiać bez udziału miast. Zastrzegała się wy

43 Henryk Metzradt do zgorzeleckiej rady miejskiej, Budziszyn 29 V 1635, AmZ, 
nr 5438.

44 Stany dolnołużyckie do stanów górnołużyckich, Liibben 15 X I 1635, tamże.
45 Landtag Elisabeth 1635, Propositio 1, 21 XI, tamże.
46 Maciej i Ferdynand II narobili wiele długów, pożyczając pieniądze od róż

nych osób, władców niemieckich, szlachty i mieszczan, a także od miast i instytucji 
duchownych. Zmuszali przy tym albo Górne Łużyce jako całość, albo też poszcze
gólne miasta lub osoby do przyjęcia poręki na te długi. Na skutek notorycznego 
braku pieniędzy nie spłacali ani samych pożyczek, ani odsetek od nich. Stany i mia
sta Górnych Łużyc naciskane przez wierzycieli musiały spłacać należne z tego ty
tułu kwoty. Długi te pozostały też, gdy Górne Łużyce przeszły pod panowanie 
saskie. Chodziło przy tym o wcale niebagatelne kwoty, bo w 1623 r. wynosiły one 
w bezspornych wypadkach prawie 548 000 tal. K n o t h e, Die Oberlausitz..., s. 202— 
205. Na s. 205, przyp. 1, autor podaje dokładny wykaz wierzycieli i należnych im 
kwot.



raźnie, „dass man nomine communitatis sich zu den Kays. Schulden 
nicht verbindtlich machen könte” 47.

Na omawianym sejmie powzięto też decyzję o odbyciu konferencji 
z przedstawicielami stanów dolnołużyckich 48. Odbyła się ona w Wojere- 
cach (Hoyerswerda) 26 listopada. Ze strony górnołużyckiej wzięła w niej 
udział 5-osobowa delegacja złożona z posłów szlacheckich i miejskich. 
Na konferencji wojereckiej poruszono szereg doniosłych dla obu krajów 
kwestii. Zwrócono przede wszystkim uwagę na posiadany przez Górne 
i Dolne Łużyce przywilej Jana Luksemburczyka z 1319 r., de non alie
nando, i postulowano, żeby mimo przejścia pod panowanie saskie pozo
stały one nadal członkami Korony Św. Wacława. Uzgodniono stanowiska, 
jakie stany obu ziem zajmą na swoich sejmach tradycyjnych w sprawie 
sposobu przekazania ich pod panowanie saskie oraz w sprawie środków 
zabezpieczających ich autonomię. Rozpatrywano też problem przysięgi 
poddańczej i hołdu. Postanowiono także zająć się w obecności komisarzy 
cesarskich i saskich sprawą opłacania załóg wojskowych, kwaterunków 
i przemarszów oraz ceł między cedowanymi przez cesarza na rzecz Jana 
Jerzego I krajami a pozostałymi ziemiami Korony Czeskiej. Na sejmach 
tych miano również poruszyć sprawę obsadzenia wakujących najważniej
szych urzędów krajowych, gdyż w Górnych Łużycach, np. po śmierci 
Adolfa Gersdorfa w 1634 r., wszystkie najważniejsze stanowiska były nie 
obsadzone. Postulowano wreszcie załatwienie przez kurfirsta grawami- 
nów krajowych, jeśli tylko osobiście zjawi się w Łużycach 49.

Dotychczasowy przebieg rokowań wskazywał wyraźnie, że szlachta 
i miasta górnołużyckie nie miały nic przeciwko przejściu pod panowanie 
saskie. Nie chciały jednak tanio sprzedać swojej skóry. Korzystając więc 
z okazji, że zmiana panowdania, a tym samym wypełnienie jednego z wa
runków pokoju praskiego wymagało ich aprobaty, chciały wyciągnąć 
maksymalne korzyści z pomyślnej koniunktury politycznej, zwłaszcza że 
ze względu na cenny sojusz z Saksonią cesarz zdecydowany był wypełnić 
warunki pokoju. Znalazło to zresztą wyraz w instrukcji, w jaką zaopa
trzył udających się do Łużyc komisarzy. Była ona właściwie powtórze
niem recesu praskiego 50.

30 XI 1635 r. przybyli do Zgorzelca komisarze cesarscy: pręzydenr 
komory śląskiej Feliks Rüdiger, magnat górnołużycki baron Krzysztof 
Schellendorf, właściciel państwa stanowego Kynsbórk (Königsbrück)

47 Landtag Elihabeth 1635, Votum der Herren Landstände 1, 23 XI, AmZ, 
nr 5438; Votum derer von Städten 1, 23 XI, tamże; Des Landstandes Replica 
1, 24 XI, tamże; per Städte Duplica 1, 24 XI, tamże.

48 Instrukcja ďla deputatów do Wojerec, bez daty (24 XI 1635), tamże; stany 
Górnych Łużyc do stanów dolnołużyckich, Budziszyn 21 XI 1635, tamże.

49 Zusammenkunft zu Hoyerswerda 26 X I 1*335, tamże.
50 Kays. Herren Commissarien Instruction, Wiedeń 7 XI 1635, tamże.



oraz radca cesarski dr Melchior Erb von Ehrenburg. Powitała ich uro
czyście deputacja złożona z przedstawicieli szlachty i miast. Jeszcze 
przed przybyciem posłów saskich rozpoczęły się negocjacje między de
putatami stanów a komisarzami cesarskimi. W pierwszym rzędzie po
proszono komisarzy o zakomunikowanie stanom recesu praskiego i in
strukcji cesarskiej. Prośbie tej uczyniono zadość tylko częściowo; poka
zano bowiem kilku osobom jedynie reces praski, odmówiono natomiast 
okazania instrukcji. Właściwe prace rozpoczęły się dopiero 5 grudnia, 
po przybyciu do Zgorzelca komisarzy kurfirsta: Kaspra Ponickaua, Fry
deryka Metscha i dra Gabriela Tüntzela. Zażądali oni przede wszystkim 
przedstawienia im spisu wszystkich obecnych w Zgorzelcu przedstawi
cieli stanu szlacheckiego i zabronili komukolwiek ze szlachty i posłów 
miejskich opuścić miasto przed zakończeniem sejmu, grożąc opornym su
rowymi, przewidzianymi prawem karami. Chodziło im o to, żeby w czasie 
obrad i przy podejmowaniu uchwały w tak niezwykle ważnej sprawie 
znajdowało się na sejmie możliwie pełne quorum. Domagali się oni wre
szcie zgłoszenia przez zainteresowanych w urzędach starościńskich do
kładnych danych w sprawie długów cesarskich. Pominięcie tego nakazu 
zamykało drogę do jakichkolwiek reklamacji przy ściąganiu należności 
dłużnych. Tego samego dnia wieczorem deputacja stanów udała się do 
komisarzy saskich, prosząc — podobnie jak posłów cesarskich — o za
komunikowanie im recesu praskiego i instrukcji kurfirsta, wyjaśnienie 
kwestii długów cesarskich oraz o przyspieszenie toku obrad sejmowych. 
Przeciąganie się bowiem sejmu narażało stany na poważne wydatki fi
nansowe. Poza ostatnią kwestią deputaci otrzymali właściwie odpowiedź 
negatywną. Komisarze sascy twierdzili, że nie mogą podać recesu pras
kiego do publicznej wiadomości przed komisarzami cesarskimi. Nie wy
razili także zgody na wgląd deputatów do instrukcji kurfirsta, ponieważ 
miała ona zawierać tajne klauzule, nie przeznaczone do ogólnej wiado
mości; po dłuższych targach zgodzili się jedynie zapoznać deputatów 
z niektórymi jej punktami, obiecując sporządzić odpowiedni wyciąg 
i przekazać go deputacji. W sprawie długów cesarskich zapowiedzieli 
rokowania między komisarzami cesarskimi i saskimi z jednej a przed
stawicielami stanów z drugiej strony.

W następnym dniu deputaci stanów omawiali z komisarzami saskimi 
kwestię sposobu przeprowadzenia zmiany panowania. W wyniku dys
kusji uzgodniono, że wszystko ma się odbyć tak, jak w 1623 r. przy 
przekazywaniu Górnych Łużyc pod zastaw saski. 8 grudnia rozpoczęto 
właściwe obrady. Komisarze cesarscy wezwali deputatów do ratusza 
i wręczyli im list uwierzytelniający, wystawiony dla nich przez cesa
rza, oraz kopię recesu praskiego. Oba dokumenty odczytał w ich obec
ności pisarz budziszyńskiej rady miejskiej. Gdy deputaci upomnieli się



też o instrukcję cesarską, powołując się na obowiązujący od średnio
wiecza zwyczaj, że posłowie margrabiego oddają przedstawicielom sta
nów instrukcje w oryginale, obiecano im dać tylko wyciąg z niej pod 
pozorem, że kilka punktów instrukcji dotyczy osób prywatnych i dlatego 
nie mogą być podane do publicznej wiadomości. Ekstrakt z instrukcji 
również odczytano deputatom i obiecano, że po zakończeniu sejmu otrzy
mają oryginał dla skolacjonowania z nim wyciągu. Po krótkiej naradzie 
Henryk Metzradt, pełniący funkcję tymczasowego przewodniczącego 
Oberamtu, w imieniu deputatów poprosił przynajmniej o podpisanie 
przez komisarzy tego wyciągu z instrukcji, ale i na to się nie zgodzono, 
odkładając złożenie podpisów na okres posejmowy.

9 grudnia rozpoczęła się na sejmie dyskusja nad recesem praskim 
i wyciągiem z instrukcji cesarskiej. Zgodnie ze zwyczajem majpierw za
brali głos przedstawiciele szlachty. Wyrazili oni zgodę na przekazanie Gór
nych Łużyc pod panowanie saskie. Zastrzegli się jednak, że pozostaną 
one nadal krajem Korony Św. Wacława, że zmiana domu panującego nie 
może w żadnym wypadku odbić się na autonomii kraju, na jego prawach, 
przywilejach i wolnościach oraz na pełnej tolerancji dla obu wyznań. 
Domagali się przy tym, żeby zwolnienie stanów od przysięgi na rzecz 
cesarza nastąpiło na piśmie oraz żeby przed przejściem pod rządy saskie 
załatwiono następujące bardzo ważne dla szlachty i miast sprawy, a mia
nowicie kwestię długów cesarskich i zaległości podatkowych oraz ceł 
i myt między Górnymi Łużycami a Czechami i Śląskiem. Podobne sta
nowisko zajęli w wygłoszonym w następnym dniu wotum posłowie 
miejscy. Kładli oni tylko większy niż przedstawiciele szlachty nacisk na 
utrzymanie dotychczasowej wolności celnej między wyżej wspomnia
nymi krajami oraz postulowali ze względu na ogromne wyniszczenie 
kraju wojną całkowite zwolnienie szlachty i miast od zaległych podat
ków i długów cesarskich. Mocniej też podkreślali swoją radość z powodu 
przejścia pod panowanie saskie, wyrażając przy tym nadzieję, że stany 
„wurden von IChD nicht als verkaufte, sondern als freye Leuthe Lands- 
-Väterlich gehalten und tractiret werden”.

Po uzgodnieniu uchwały deputaci stanów udali się do komisarzy 
cesarskich z zapytaniem, czy w instrukcji przewidziano zwolnienie sta
nów od przysięgi w formie pisemnej. Ci odpowiedzieli przecząco, doda
jąc, że dla nich podstawą rokowań miał być tylko reces praski. Wspólnie 
stwierdzono, że w tej sytuacji dalsze rokowania nie mają sensu. Depu
taci stanów udali się z tą wiadomością do komisarzy saskich, którzy tę 
niespodziewaną trudność przyjęli z największym niezadowoleniem, oba
wiając się gniewu kurfirsta; Janowi Jerzemu I bowiem zależało bardzo 
na jak najszybszym przejęciu obojga Łużyc pod swe panowanie. Propo
nowali zatem ponowne przedyskutowanie tej sprawy z komisarzami ce



sarskimi, ale wobec powziętej w dniu 11 grudnia uchwały stanów mó
wiącej o tym, że pisemne zwolnienie od przysięgi stanowi requisitum 
substantiale dalszych rokowań, musieli ustąpić 51.

Wobec tych formalnych trudności komisarzom kurfirsta nie pozostało 
nic innego, jak zamknąć obrady i zapowiedzieć — jeszcze w bliżej nie 
określonym terminie — nowy sejm tradycyjny 52. Dzień wcześniej, tj. 
12 grudnia, stany złożyły na ręce Rüdigera, Schellendorfa i Erba me
moriał do cesarza, w którym prosiły o załatwienie jeszcze przed przej
ściem pod panowanie saskie szeregu spraw, a mianowicie ze znanych 
nam już kwestii długów cesarskich, pełnej wolności od ceł między Gór
nymi Łużycami a Czechami i Śląskiem, podarowania zaległości podatko
wych, dodając do tego postulat wydania z Czeskiej Kancelarii Dworskiej 
uwierzytelnionych kopii dokumentów dotyczących Górnych Łużyc, po
nieważ znajdujące się w miejscowych archiwach w dużej mierze spło
nęły w czasie ostatniej wojny. Sprawa ta dla stanów była bardzo ważna, 
gdyż przy hołdzie na rzecz kurfirsta miała nastąpić konfirmacja praw 
i przywilejów i te kopie były potrzebne. Pod naciskiem dziekana budzi- 
szyńskiego, będącego głową kościoła katolickiego w Łużycach, postulo
wano także, żeby zgodnie z recesem praskim cesarz zachował supremum 
dominium directum nad Górnymi Łużycami oraz supremi iuris protectio 
nad łużyckim kościołem katolickim, gdyż zwłaszcza pierwszą sprawę 
pełnomocnicy sascy wstydliwie pomijali milczeniem. Z łatwością można 
było wyczuć, że najchętniej w akcie przekazania Górnych Łużyc pod 
panowanie saskie opuściliby to sformułowanie całkowicie. Stany chcia
ły wreszcie wprowadzić pewne zmiany do tekstu samego recesu pras
kiego. Postulowały m. in. pominięcie sformułowania o tym, że Górne 
i Dolne Łużyce przechodzą pod rządy saskie titulo oneroso, za długi 
cesarskie; uważały bowiem, że czynią to dobrowolnie. Domagały się 
w końcu, by zwolnienie od przysięgi na rzecz cesarza odbyło się nie 
tylko na piśmie, ale też wstawienia do formuły przysięgi zamiast wyra
żenia: ,,jego cesarska mość” określenia ,,król czeski”. Górne Łużyce 
bowiem podlegały Ferdynandowi II nie jako cesarzowi, ale jako królowi 
czeskiemu53. Postulowane przez stany zmiany musiały być przedysku

51 Repertorium derjenigen Acten des Landes-Archiv, was bey der Tradition und 
Übergabe des Marggraffthums Oberlausitz an SChD zu Sachsen vorgegangen 
a. 1635—1636, AmZ, nr 5041, f. 459—464; Landtagsschluss, Zgorzelec 10 XII 1635, 
tamże, f. 438—442; Vngefehrlich Memoriali vnd Entwurf..., Zgorzelec bez daty 
dziennej i miesięcznej 1635, AmZ, nr 6825, f. 46—59.

52 Churfürstl. Gesandten Notification, Zgorzelec 3/13 XII 1635, AmZ, nr 5041, 
f. 447—448.

53 Por. wyżej wspomnianą uchwałę sejmową z 10 XII 1635 r. oraz Der Ober- 
lausit^ischen Herren Stände Erinnerungen den Kays. Gesandten übergeben, was 
sie vor der Tradition zu gedencken, Zgorzelec 12 XII 1635, tamże, f. 449—451.



towane przez kurfirsta i jego doradców. Stąd też komisarze sascy mu
sieli rozwiązać sejm 54.

Uchwała sejmowa i memoriał do cesarza stanowiły bardzo sprytne 
pociągnięcie ze strony czynników rządzących w Górnych Łużycach. Za
chowując pewną bezpośrednią zależność od cesarza, można było u nie
go szukać opieki w wypadku, gdyby kurfirst próbował naruszyć w czymś 
autonomię kraju. Stany chciały niezależnie od recesu praskiego uzy
skać nowe potwierdzenie i zagwarantowanie tej autonomii ze strony 
Habsburgów i saskiego domu panującego. Dla swej akcji wybrały też 
sprytnie odpowiedni moment. Zdawały sobie doskonale sprawę z tego, 
że obu władcom zależy w tej chwili na ich stanowisku, że muszą się 
jeszcze z nimi liczyć. Po formalnym przejściu pod panowanie saskie 
kurfirst na pewno nie zechciałby pójść na większe ustępstwa zarówno 
w dziedzinie ustroju Górnych Łużyc, jak i spraw finansowych, zwła
szcza wobec panujących w skarbie elektorskim pustek. Stany wiedziały 
o tym dobrze i dlatego kuły żelazo, póki gorące. Wydaje się, że gdyby 
poruszone wyżej - problemy zostały załatwione pomyślnie dla kół rządzą
cych w Górnych Łużycach przed grudniowym sejmem, wówczas nie do
szłoby do odroczenia na nie określony czas formalności związanych 
z przejściem ich pod rządy saskie. Tymczasem wysyłane niemal od roku 
na dwór drezdeński memoriały w tych sprawach były właściwie — jak 
widzieliśmy — pomijane milczeniem albo też kurfirst opowiadał na nie 
ogólnikowo i zdawkowo. Nie chciał po prostu w stanach górnołużyckich 
widzieć partnera do rokowań. Nie należy się przeto dziwić, że spotkała 
go tak przykra niespodzianka. Stany górnołużyckie pokazały, że ich 
autonomia nie jest fikcją, lecz realną siłą, z którą margrabia musi się 
liczyć.

Zorientowawszy się z recesu praskiego oraz instrukcyj dla komisarzy 
cesarskich i saskich, że na skutek przejścia w dziedziczne posiadanie 
saskie autonomii Górnych Łużyc, przynajmniej teoretycznie, nie za
graża żadne niebezpieczeństwo i że kraj wolny będzie od kontrrefor
macji w wydaniu habsburskim, stany położyły obecnie nacisk głównie 
na uzyskanie ustępstw o nieco mniejszej wadze gatunkowej, choć dla 
nich niemniej istotnych. Stąd też na dalszych posiedzeniach sejmowych 
zajmowano się przede wszystkim sprawami finansowymi poruszonymi 
w memoriale do cesarza. Memoriał ten komisarze cesarscy obiecywali 
włączyć do relacji z nieudanego sejmu tradycyjnego i przedstawić Fer
dynandowi II w formie supliki od stanów górnołużyckich. Gdy do stycz
nia 1636 r. nie nadeszła z Wiednia żadna odpowiedź na postulaty stanów,

54 Protokół z posiedzenia w dniu 12 IV 1636 r., AmZ, nr 6494, f. 6—9.



przedstawiciele szlachty i miast postanowili zwrócić się do Jana Jerzego I 
z prośbą o interwencję w tej sprawie na dworze wiedeńskim55.

Jeszcze mocniej podniesiono sprawę postulatów finansowych na 
zwyczajnym sejmie wiosennym, choć tym razem w całokształcie innych 
problemów związanych z przejściem w posiadanie saskie, gdyż do Budzi- 
szyna nadeszły z Drezna wieści o mającym się rychło odbyć sejmie 
tradycyjnym 56. W zasadzie szlachta i miasta były zgodne co do spraw, 
które należy poruszyć w czasie sejmu tradycyjnego. Chciano je zresztą 
omówić wcześniej, jeszcze przed sejmem, z tajnymi radcami w Dreźnie 
i w tym celu proponowano wyprawić do nich poselstwo. Poważne róż
nice zdań zarysowały się jedynie w sprawie osobistego udziału kur- 
firsta w sejmie tradycyjnym i złożenia na nim przez stany hołdu 
i przysięgi na rzecz Jana Jerzego I. Szlachta postulowała połączenie 
tych uroczystości. Miasta natomiast uważały, że osobisty udział kurfir- 
sta w hołdzie nie jest niezbędny. Wolały go złożyć na ręce komisarzy, 
żeby w ten sposób uniknąć kosztów związanych z pobytem kurfirsta 
w Górnych Łużycach. Akcja ich jednak nie miała większych szans po
wodzenia, gdyż godziła w dotychczasową, utartą w ciągu wieków prak
tykę. Oba stany postanowiły też prosić kurfirsta o to, żeby wszelkie 
jego rozporządzenia dotyczące Górnych Łużyc wychodziły z tajnej ra
dy. Jeśli jednak przedstawiciele szlachty chcieli mocno o to naciskać 
kurfirsta, to posłowie miejscy myśleli raczej o delikatnym przypo
mnieniu, że pod panowaniem czeskim funkcję tę sprawowała tajna kan
celaria. Miasta bowiem obawiały się, że tajni radcy zażądają za swoją 
pracę stałego wynagrodzenia, a na skutek ciężkiego położenia finanso
wego nie czuły się na siłach zapewnić go. Ostatecznie przedstawiciele 
obu stanów doszli do wniosku, że najlepiej będzie odłożyć załatwienie 
spornych spraw na okres późniejszy, a na razie ograniczyć się tylko do 
walki o zagwarantowanie autonomii kraju oraz zadbać o to, żeby ze 
względu na duże koszty nie przeciągnął się zanadto sejm tradycyjny 57. 
Postanowili też wyprawić do Drezna poselstwo w sprawach związanych 
z tym1 sejmem i hołdem. W skład jego weszli z ramienia szlachty tym
czasowy przewodniczący Oberamtu Henryk Metzradt i marszałek 
szlachecki ziemi zgorzeleckiej Krzysztof Nostitz, a z grona miast — 
syndyk zgorzelecki Paweł Seipe i burmistrz kamieniecki Jan Haber- 
korn. Dla pozyskania tajnych radców mieli im wręczyć prezent w wy
sokości 200 ta l.58 Posłowie uzyskali w Dreźnie tylko tyle, że tajna

55 Landeszusammenkunft 1636. Propositio 2, 25 I, Des Landstandes Votum 2, 
26 I, Votum derer von Städten 2, bez daty, AmZ, nr 5438.

56 Landtag Oculi 1636, Propositio 1, 27 II, tamże.
57 Jak wyżej, Der Landstände Votum 1, 29 II; Votum derer von Städten 1, 

1 III; Land-Stände Replica 1, 2 III, tamże.
58 Mandatum vnd Instruction..., Budziszyn 1 III 1636, AmZ, nr 8063, nlb.; me-



rada obiecała im przekazać memoriały stanów kurfirstowi; ogólniko
wo zapewniła też, że dotychczasowy ustrój Górnych Łużyc zostanie 
zachowany 59.

Na początku marca 1636 r. kurfirst powiadomił stany o rychłym 
przybyciu komisarzy saskich i cesarskich do Zgorzelca i polecił w zwią- 

,zku z tym rozpisać nowy sejm tradycyjny60. Został on zwołany na 6 
kwietnia 61. W oznaczonym dniu zebrali się w Zgorzelcu posłowie szla
checcy i miejscy, ale sejm nie mógł rozpocząć obrad, ponieważ, po pierw
sze. spóźnili się komisarze kurfirsta, a po drugie, nieprzewidziane po
czątkowo przeszkody nie pozwoliły zjawić się na czas pełnomocnikom 
cesarskim. Najpierw bowiem za pośrednictwem kurfirsta dowiedziano się
0 chorobie Erba, a gdy wyzdrowiał i ruszył do Wrocławia dla połączenia 
się z Schellendorfem 62, we Wrocławiu wybuchł bunt żołnierzy miejskich, 
który na pewien czas zatrzymał ich w tym mieście 63. Na polecenie kur
firsta 64 komisarze sascy 12 kwietnia rozpoczęli rokowania z przedsta
wicielami stanów jeszcze przed przybyciem pełnomocników cesarskich. 
Podstawę ich stanowiły punkty sporne zawarte w grudniowej uchwale 
stanów 65. W oparciu o instrukcję kurfirsta komisarze żądali zmiany nie
których punktów tej uchwały; w Dreźnie bowiem uznano je za godzące 
w interesy domu wettyńskiego. Chodziło przy tym głównie o postu
lat, żeby cesarz zachował nad Górnymi Łużycami dominium directum
1 ius supremum i żeby opuszczono sformułowanie, że kraj ten przecho
dzi pod panowanie saskie titulo oneroso 66.

Przedstawione przez Ponickaua, Metscha i Tüntzela postulaty Jana 
Jerzego I stały się przyczyną dosyć ostrej dyskusji z przedstawicie

moriał stanów górnołużyckich do tajnej rady, Budziszyn 1 III 1636, AmZ, nr 6973, 
nlb.; list uwierzytelniający dla posłów. Budziszyn 1 III 1636, AmZ, nr 8063.

59 Kasper Ponickau i Fryderyk Metsch do stanów górnołużyckich, Drezno 
2/12 III 1636, AmZ, nr 6973.

60 Jan Jerzy I do marszałków szlacheckich, z głównej kwatery w Halle, 29 II/ 
9 III 1636, AmZ, nr 5438; tenże do tychże, z głównej kwatery w Halle, 
24 III 1636, AmZ, nr 8063; Kays. Vollmacht, Wiedeń 16 II 1636, tamże; Churfürstl. 
Vollmacht, Halle 24 III 1636; J. C. L u e n i g, Das Teutsche Reichs-Archiv..., t. IV, 
cz. 2, Leipzig 1713, s. 275—276.

81 Henryk Metzradt do zgorzeleckiej rady miejskiej, Budziszyn 15 III 1636 
AmZ, nr 5438.

62 Landtag in Görlitz gehalten im April Anno 1636, AmZ, nr 6494, f. 1—2.
63 Schellendori i Erb do stanów górnołużyckich, Wrocław 15 IV 1636, 

AmZ, nr 8063.
64 Kurfirst do Henryka Metzradta, Halle 21/31 III 1636, tamże.
65 Landtag in Görlitz..., AmZ, nr 6494, f. o—9.
66 Extract Protocolls vber etliche Puncten, so von denn Churfürstl. Sachs. Ab

geordneten Commissariis dem Ausschüsse der löbl. Stände von Landt vndt Städ
ten dess Marggraffthumbs Ober-Lausitz bey gehaltenem Landtag zu Görlitz den 
2/12. Aprilis a. 1636 fürgehalten vndt vff Ihr fleissiges Ansuchen, dem angezo
genen Herkommen nach, abschriftlich communiciret worden, AmZ, nr 8063.



lami stanów. Oświadczyli oni, że nie są w stanie zmienić jednomyślnie 
podjętej uchwały sejmowej, gdyż do tego potrzeba zgody całych zgro
madzonych stanów. Zażądali też, żeby komisarze zgodnie z praktykowa
nym zwyczajem przedstawili postulaty kurfirsta na piśmie, bo w prze
ciwnym wypadku sprawa ta nie znajdzie odbicia w oficjalnym proto
kole z obrad sejmowych, co z kolei ze względu na wagę zagadnienia jest 
nie do przyjęcia w świetle ustroju krajowego. Komisarze jednak po 
krótkiej naradzie przez usta Metscha oświadczyli, że kurfirst w instruk
cji polecił im jedynie ustnie poruszyć powyższe sprawy z deputatami 
stanów dla przyspieszenia toku obrad. W końcu wyrazili zgodę na prze
kazanie postulatów Jana Jerzego I w formie pisemnej, zastrzegając się 
jednak z całym naciskiem, że oddają to pismo tylko na prywatny uży
tek prowadzącej z nimi rokowania deputacji stanów i że w związku 
z tym nie może być ono wciągnięte do protokołu sejmowego. Chodziło 
im prawdopodobnie o to, żeby nie dostało się ono w ręce komisarzy ce
sarskich. Postulaty kurfirsta bowiem wybiegały nieco poza warunki 
oddania Górnych i Dolnych Łużyc sformułowane w recesie praskim. 
Widząc, że dalszych ustępstw nie uzyskają, deputaci zadowolili się tym 
prywatnym pismem 67.

13 kwietnia rozpoczęła się dyskusja nad postulatami kurfirsta. Prze
ważały głosy, by nie zmieniać uchwały grudniowej, co uzasadniano 
w ten sposób, że przyznanie Janowi Jerzemu I i jego następcom do
minium supremum directum nie da się pogodzić z przywilejem de non 
alienando, ponieważ według recesu praskiego Górne Łużyce miały na
dal należeć do Korony Św. Wacława, zatem i to dominium musiało po
zostać przy królach czeskich. Samo przekazanie Górnych Łużyc pod 
panowanie saskie miało się — zdaniem szlachty — dokonać in forma 
et materia ustalonych recesem praskim68. Z ostateczną decyzją w wy
żej poruszonych sprawach postanowiono wstrzymać się jednak do 
przybycia komisarzy cesarskich. Jeden z nich, Rüdiger, zjawił się w Zgo
rzelcu 13 kwietnia; spodziewano się więc, że dwaj pozostali przybędą 
lada dzień. Gdy jednak nadzieje te nie spełniły się, Henryk Metzradt 
ponownie zaproponował rozpatrzenie postulatów kurfirsta69. Znowu 
wyprawiono deputację, złożoną z posłów szlacheckich i miejskich, do 
pełnomocników saskich z prośbą o oficjalne przekazanie stanom ins
trukcji Jana Jerzego I. Nie wskórała ona jednak nic więcej niż 12 kwiet
nia, a co gorsza — Ponickau, Metsch i Tüntzel nalegali mocno na stany, 
żeby nadesłały odpowiedź na postulaty kurfirsta, i to na piśmie. Przed
stawiciele szlachty ziemi budziszyńskiej byli nawet skłonni zgodzić się

07 Landtag in Görlitz..., AmZ, nr 6494, f. 8—10.
68 Meum votum [tj. oratora ziemskiego], 13 IV, AmZ, nr 8063.
00 Heinrichs von Metzradt Proposition, 17 IV, tamże.



na to 70, ale pod naciskiem posłów ziemi zgorzeleckiej odstąpili od te
go 71, zwłaszcza że i posłowie miejscy poparli zgorzeleckich. Uzgodniono 
wspólnie poczekać z odpowiedzią na przybycie pełnomocników cesar
skich; tłumaczono się przy tym, że na skutek przeciągania się sejmu 
wielu ze szlachty opuściło Zgorzelec i w związku z tym podjęte decyzje 
mogą być w przyszłości anulowane względnie kwestionowane. Zresztą 
przedstawiciele stanów lojalnie powiadomili przed kilku dniami 
komisarzy saskich o licznych wyjazdach zgromadzonej szlachty do do
mu. Odpowiedź na piśmie zgadzano się dać tylko w tym wypadku, gdy 
Ponickau, Metsch i Tüntzel przekażą stanom instrukcję kurfirsta w ory
ginale.

20 kwietnia przybyli do Zgorzelca pozostali komisarze cesarscy72. 
Pod ich naciskiem przedstawiciele stanów wyrazili wreszcie zgodę na 
pisemną odpowiedź na postulaty kurfirsta w postaci krótkiego memo
riału, zastrzegając się jednak z całym naciskiem, że jest to wypadek 
sporadyczny i na przyszłość nie będzie się mógł powtórzyć. Chodziło 
im o to, żeby potem, głównie przy uchwałach podatkowych, kurfirst, 
korzystając ze stworzonego precedensu, nie żądał wyjaśnień na piśmie. 
Cały dzień 23 kwietnia wypełniony był dyskusją nad formułą zwol
nienia stanów od przysięgi na rzecz Ferdynanda II oraz nad kwestią 
dominium supremum directum. W formule tej pozmieniano pewne 
określenia: zamiast „Rzesza” wstawiono słowo „Korona”, zamiast „ce
sarz” — „król”. W ten sposób uczyniono zadość postulatowi stanów, 
że Ferdynand II zwalnia je od przysięgi nie jako cesarz, lecz jako gło
wa Korony Czeskiej. Udała się też stanom akcja w sprawie dominium 
supremum directum 73.

Po przezwyciężeniu tych trudności 24 kwietnia odbyły się wreszcie 
uroczystości związane z przekazaniem Górnych Łużyc albertyńskiej 
linii Wettynów. Najpierw w imieniu króla czeskiego przemówił Rüdi
ger, wyrażając nadzieję, że zgodnie z uchwałą grudniowego sejmu sta
ny przyjmą zmianę domu panującego. Odczytano potem ich pełnomoc
nictwa oraz zredagowaną na piśmie formułę zwolnienia stanów od 
przysięgi na rzecz Ferdynanda I I 74. W imieniu stanów przemówił 
Krzysztof Nostitz, który podziękował komisarzom za ich trud i wyra
ził zadowolenie z przejścia pod panowanie saskie. Następnie przybyli 
komisarze sascy. Podobnie jak przy cesarskich syndyk budziszyński

70 Budissinisches Votum, 19 IV, tamże.
71 Görlitzisches Votum, 19 IV, tamże.
72 K ä u f f e r, op. cit., s. 226.
73 Landtag in Görlitz..., AmZ, nr 6494, f. 11—34; Protocoll, 22 IV 1636, tamże, 

nr 8063.
74 Der Kays. Herren Commissarien schriftliche Loszehlung der Stände Aydt 

vnd Pflicht, Zgorzelec 24 IV 1636, AmZ, nr 6494, f. 55—58.



Kasper Stoją odczytał ich pełnomocnictwa oraz list kurfirsta przyjmu
jącego Górne Łużyce pod swe panowanie. W krótkiej mowie Metsch 
zapowiedział, że kurfirst zachowa w pełni autonomię kraju oraz po
twierdzi jego prawa, przywileje i wolności. W odpowiedzi przedstawi
ciel stanów poprosił o załatwienie sprawy hołdu, rewersu potwierdzają
cego ustrój Górnych Łużyc i grawaminów krajowych. Podziękował też 
komisarzom saskim za ich pracę i prosił ó protekcję u kurfirsta dla Gór
nych Łużyc. Potem Stoją odczytał reces praski i tekst dokumentu, na 
mocy którego Górne Łużyce przeszły pod panowanie saskie. Został on 
podpisany przez pełnomocników obu władców. Komisarze sascy dali 
też przedstawicielom stanów pisemną gwarancję o wystawieniu wyżej 
wspomnianego rewersu. Uroczystości zamknęły gratulacje złożone przez 
komisarzy cesarskich saskim oraz oświadczenie Metscha w imieniu de
legacji saskiej o dobrej woli Jana Jerzego I w wypełnianiu wszystkich 
warunków recesu praskiego 75.

W ten sposób dokonało się przekazanie Górnych Łużyc linii elek- 
torskiej Wet ty nów. Pozostała jeszcze do załatwienia sprawa hołdu 
i przysięgi wierności, potwierdzenia praw, przywilejów i wolności obu 
stanów, wystawienia rewersu gwarantującego autonomię krajową i roz
patrzenia grawaminów. Już 12 kwietnia zgorzelecka rada miejska wy
stąpiła z inicjatywą, żeby hołd i przysięgę złożyć nie osobiście kurfir- 
stowi, lecz na ręce jego komisarzy76. Ponowiły ją całe stany w dzień 
po uroczystościach związanych z przekazaniem kraju pod panowanie 
saskie. Komisarze sascy odrzucili jednak ten projekt, opierając się na po
przednio prowadzonej przez stany, zwłaszcza szlachtę, akcji na dworze 
drezdeńskim, której celem było nakłonienie kurfirsta do przybycia do 
Górnych Łużyc77.

Rozpoczęła się teraz walka o uzyskanie pewnych ustępstw ze strony 
Jana Jerzego I. Obok kwestii zachowania autonomii kraju stanom cho
dziło także o osiągnięcie innych korzyści w postaci ulg w ciężarach 
wojskowych i podatkowych oraz pozytywnego załatwienia postulatów 
zawartych w omawianym wyżej memoriale do cesarza. Tymczasem nie 
doczekały się one odpowiedzi z Wiednia na ten memoriał. Indagowani 
w tej sprawie na kwietniowym sejmie tradycyjnym komisarze cesarscy

75 Landtag in Görlitz..., tamże, f. 35—43; akt przekazania, tamże, f. 81—87. Do 
całości prac sejmu tradycyjnego w kwietniu 1636 r. por. K ä u f f e r, op. cit., 
s. 226—228; W i e s a n d, op. cit., s. 21—26; S. G r o s s e r ,  Lausitzische M erck- 
würdigkeiten, Leipzig und Budissin 1714, cz. I, s. 254—255; J. B. C a r p z o y ,  
Neueröffneter Ehren-Tempel merckwiirdiger Antiquitäten des Marggraffthums 
Ober-Lausitz, t. I, Leipzig—Budissin 1719, s. 17—18, 25.

76 Zgorzelecka rada miejska do komisarzy kurfirsta, Zgorzelec 12 IV 1636, 
AmZ, nr 5438.

77 Landtag in Görlitz..., AmZ, nr 6494, f. 44—46.



oświadczyli, że z pewnych względów cesarz nie może dać odpowiedzi na 
piśmie, ale polecił im zakomunikować ją ustnie. Wydaje się, że Ferdy
nandowi II chodziło w tym wypadku o niepodejmowanie bez porozu
mienia z kurfirstem żadnej wiążącej decyzji dotyczącej kraju, który zo
stał już przekazany pod panowanie saskie. W jego bowiem interesie le
żały dobre stosunki z dworem drezdeńskim, a drobna nawet interwencja 
w wewnętrzne sprawy elektora mogła narazić je na szwank. Zresztą 
rezolucja cesarza nie była zbyt korzystna dla stanów. Radził im 
m. in. spłacić zaległości podatkowe z lat 1631— 1635. Przyznawał wpra
wdzie, że w 1631 r. nie przyjął uchwały podatkowej stanów, bo uchwa
lona kwota wydawała mu się wówczas za niska, ale wobec tego, że 
kurfirst domagał się wypłacenia tych pieniędzy, popierał w pełni jego 
żądanie, co więcej — zabronił komisarzom wdawać się w ogóle w tej 
sprawie w dyskusję z przedstawicielami stanów. Odraczał decyzję 
w kwestii ceł i myt między Górnymi Łużycami a Czechami i Śląskiem 
na czas bliżej nie określony, zasłaniając się potrzebą wnikliwego roz
patrzenia tego zagadnienia. Godził się jedynie na wydanie stanom kopii 
dokumentów dotyczących Górnych Łużyc i podarowanie wszystkich 
kar tym, na których je nałożono za udział w powstaniu czeskim78.

Odpowiedź Ferdynanda II nie zadowoliła ani szlachty, ani miast 
i dlatego je j m. in. poświęcono wiele miejsca w obradach na zwyczaj
nym sejmie letnim 1636 r .79 Sprawa ceł i myt była dla nich 'niezwykle 
ważna ze względu na ożywione stosunki handlowe łączące Górne Łu- 
życe z Czechami i Śląskiem. Nie miały też zbytniej ochoty spłacać 
retent zwyczajnego podatku, zwanego tutaj kontrybucją, zwłaszcza że 
kurfirst wbrew ogólnemu oczekiwaniu żądał też zapłacenia podatku 
od piwa (Biersteuer) za lata 1632— 1635. Postulat ten wywołał szczegól
ne oburzenie, ponieważ na te lata właśnie w ogóle nie uchwalono po
datku od piwa, a na mocy posiadanych przywilejów stany były obo
wiązane płacić tylko te podatki, które same uchwaliły80. Nie było też 
zwyczaju podejmować uchwał podatkowych za okres miniony. Tym ra
zem jednak, chcąc ratować przynajmniej pozory, szlachta i miasta 
uchwaliły spłacić kwoty należne skarbowi tytułem podatku od piwa za 
lata 1632—1635. Uderzało to szczególnie szlachtę, gdyż w miastach ścią
gano go już uprzednio bez uchwały sejmu81. Po tym ustępstwie stany

78 Erklärung der Herren Kays. Commissarien, Zgorzelec kwiecień 1636, AmZ, 
nr 5438.

76 Landtag Bartholomaei 1636, Propositio 2, VIII, tamże.
80 Kurfirst do górnołużyckich marszałków szlacheckich, Tangermünde 7/17 

VIII 1636, tamże; stany do kurfirsta, Budziszyn 30 VIII 1636, AmZ, nr 8063.
81 Landtag Bartholomaei 1636, Des Land-Standes Votum 2, 28 VIII, Der 

Städte Votum 2, 29 VIII; Des Land-Standes Replica 2, 30 VIII; Der Städte Du
plica 2, bez daty; Schluss 2, 30 VIII, AmZ, nr 5438.



tym gorliwiej zaczęły naciskać na Jana Jerzego I o interwencję na dworze 
wiedeńskim w sprawie ceł, retent kontrybucji i długów cesarskich82. 
Nie wiadomo jednak, czy przedstawicielom szlachty i miast udało się 
ją spowodować. Wydaje się, że kurfirst, zajęty o wiele ważniejszymi 
sprawami, nie miał po prostu czasu zająć się postulatem Górnołuży- 
czan. W każdym razie nie słyszymy o żadnym piśmie Jana Jerzego I 
do Ferdynanda II, poruszającym zagadnienia górnołużyckie, ani też
0 odpowiedzi cesarskiej na memoriał stanów. Kurfirstowi trudno jest 
się zresztą dziwić; we wznowionej wojnie dostawał porządne cięgi od 
Szwedów, a ich ukoronowaniem była druzgocąca klęska wojsk saskich 
pod Wittstock w październiku 1636 r. 83 Dopiero po tej klęsce, nie chcąc 
sobie zrażać nowych poddanych, zajął się trochę postulatami stanów 
górnołużyckich. Obiecywał im obsadzenie wakujących urzędów i pew
ne ulgi w ciężarach wojskowych 84. Gdy jednak doszło do wznowienia 
działań wojennych, musiał ponownie wzmóc ucisk wojskowy85.

W okresie względnego spokoju na wiosnę 1637 r. Jan Jerzy I obie
cał przybyć wreszcie do Górnych Łużyc i odebrać osobiście od stanów 
hołd oraz przysięgę wierności86. Przygotowaniami do tej uroczystości 
zajęto się na zwyczajnym sejmie letnim 1637 r. Doszło na nim do krót
kiego spięcia między przedstawicielami szlachty a posłami miejskimi. 
Miasta bowiem niechętnie patrzyły na udział kurfirsta w tej uroczy
stości ze względu na koszta, jakie pociągnie za sobą goszczenie władcy
1 jego świty, szlachta natomiast, opierając się na dotychczasowej prak
tyce, nie chciała z tego udziału rezygnować. Do ostrego sporu doszło 
też na tle listy przygotowanych do potwierdzenia przywilejów. Jak się 
zdaje, szlachta miała ochotę pominąć niektóre przywileje miejskie, 
żeby ugruntować jeszcze mocniej zdobytą w czasie wojny przewagę nad 
miastami. Dzięki czujności przedstawicieli związku 6 miast akcin ta 
spaliła na panewce87. W przeddzień hołdu udało się obu stanom uzy
skać od kurfirsta obietnicę usunięcia części garnizonów z Górnych Łu-

82 Stany do kurfirsta, Budziszyn 30 VIII 1636, AmZ, nr 8063.
83 R. K ö t z s c h k e - K r e t z s c h m a r ,  Sächsische Geschichte, t. II, Dres

den 1935, s. 50.
84 Kurfirst do górnołużyckich marszałków szlacheckich, Drezno 19 29 I 1637. 

AmZ, nr 8063; rezolucja kurfista. Drezno 20 II/2 III 1637, Sachs. Landesarchiv 
(skróT: SLA), Bautzen, Sachs., Ständearchiv (skrót: SSA), nr 2576, f. 163a—163c.

88 Mandatum und Instruction, Budziszyn 6 VI 1637, AmZ, nr 5438.
80 K ä u f f e r, op. cit., s. 258.
87 Landtag Bartholomaei 1637, Incidentia 1, bez daty, AmZ, nr 4719, nlb.; Zu

sammenkunft der Städte in Budissin 28 IX 1637, tamże, nr 4714, nlb.; budziszyńska 
rada miejska do rad miejskich Zgorzelca, Żytawy, Lubania, Kamieńca Łużyckiego 
i Lubią, Budziszyn 21 IX 1637, tamże; rady miejskie 6 miast górnołużyckich do 
kurfirsta, Budziszyn 29 IX 1637, tamże.



ży c88. Wprawdzie szlachta żądała wycofania wszystkich wojsk saskich 
z kraju, ale nawet najbardziej w tym zainteresowane miasta uznały 
ten postulat z’a nierealny w konkretnej sytuacji militarnej, w jakiej 
się Saksonia znalazła 89.

Technicznym przygotowaniem uroczystości homagialnych zajęło się 
poselstwo stanów wyprawione do Drezna. Przedyskutowało ono zwią
zane z nimi sprawy w gronie tajnych radców saskich 90. Po tych pracach 
przygotowawczych kurfirst wyznaczył termin sejmu homagialnego (Erb
huldigungslandtag) na 6 października 91. Na jego rozkaz Henryk Metz- 
radt wezwał na ten dzień stany do Zgorzelca, ponieważ Budziszyn nadal 
leżał w gruzach 92. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad sejmu homagial
nego kurfirst po przybyciu do Zgorzelca obsadził urząd wójta krajowego 
generałem saskim Dietrichem Taube, wielkorządcą został generalny ko
misarz wojenny Jana Jerzego I — Hans Wolf Schönberg, a starostą bu- 
dziszyńskim i zarządcą Oberamtu — Henryk Metzradt. Kurfirst wysta
wił także rewers gwarantujący stanom zachowanie ich swobód i auto
nomii oraz pełną tolerancję wyznaniową 93. Następnie dokonał general
nej konfirmacji praw i przywilejów krajowych 94. Już po sejmie homa- 
gialnym potwierdził osobno przywileje poszczególnych miast95. Musia
ły się one jednak specjalnie o to upomnieć 96. Osobnego potwierdzenia 
doczekały się także przywileje duchowieństwa katolickiego. Kurfirst zo
bowiązał się przy tym przestrzegać postanowień recesu praskiego w spra
wach wyznaniowych97. Po załatwieniu powyższych spraw Jan Jerzy J 
odebrał 8 października hołd i przysięgę wierności od swych nowo pozy
skanych poddanych. Osobno akt przysięgi na piśmie złożyła szlachta,

88 Reskrypt kurfirsta, Drezno 4/14 VII 1637, DA Bautzen, Loc. 0425.
89 Landtag Bartholomaei 1637, Propositio 1, 26 VIII, AmZ, nr 4714; Votum der 

Herren Landstände 1, 27 VIII, tamże Votum der Städte 1, 29 VIII, tamże.
90 K ä u f f e r, op. eit., s. 258—259.
91 Kurfirst do Henryka Metzradta, Drezno 5/15 IX  1637, Oberlausitzer Collec- 

tionswerck, t. II, s. 1415—1416; tenże do tegoż, Drezno 28 VIII/7 IX i 11/21 IX 
1637, AmZ, nr 4714.

92 K a u f  f er,  op. cit., s. 257.
93 Tamże, s. 262; Chur-Fürst Johann Georg I. Reversales, Budziszyn 23 IX 1637, 

Oberlausitzer Collectionswerck, t. II, s. 1417—1419.
94 Chur-Fürst Johann Georg I. General-Confirmation derer Privilegien des 

Marggraffthums Ober-Lausitz, Zgorzelec 2 X 1637, Oberlausitzer Collections
werck, t. II, s. 1419—1421.

95 K ä u f f e r. op. cit., s. 269—272.
96 Rady miejskie 6 górnołużyckich miast do kurfirsta, Budziszyn 28 X I 1637, 

SLA Bautzen, SSA, nr 68, f. 140.
97 W i e s a n d, op. cit., s. 203; Johann Georgens I. Reversales für die Catho- 

lische Geistlichkeit und Stände, Zgorzelec 28 IX/8 X 1637, DA Bautzen, Loc. 
0425, i AmZ, nr 6825, f. 190—192.



osobno duchowieństwo katolickie, oddzielnie wreszcie poszczególne mia
sta. Przy hołdzie kurfirst potwierdził również prawa lenne 98. Na sejmie 
homagialnym wreszcie zapowiedział rozpatrzenie grawaminów zarówno 
ogólnokrajowych " ,  jak i wniesionych przez oba stany osobno 10°. Część 
z nich . rozpatrzył pozytywnie, resztę natomiast, zwłaszcza przeciwko 
miastom, odrzucił101.

Na sejmie homagialnym stany postanowiły załatwić ostatecznie kwe
stię długów cesarskich i retent kontrybucji. Zgodnie z recesem praskim 
kurfirst żądał, by stany zapłaciły połowę tych długów 102. Prośby o uwol
nienie kraju od tego ciężaru nie znajdowały u niego zrozumienia 103; 
co więcej, nie chciał też darować stanom retent kontrybucji104 i doma
gał się ich spłacenia wraz z procentami, mimo że przedstawiciele szla
chty i miast prosili go przynajmniej o zwolnienie od tych odsetek 105. 
Dopiero w 1645 r. zgodził się dać zainteresowanym pewne ulgi w pła
ceniu procentów i zabronił stosować egzekucji wojskowej przy ich ścią
ganiu 106.

Sejm homagialny z października 1637 r. zakończył ostatecznie prze
szło dwuletnie prace związane z przekazaniem Górnych Łużyc pod pa
nowanie saskie. Materiały z przebiegu rokowań między stanami a peł
nomocnikami cesarskimi i saskimi oraz protokoły z obrad sejmów zwy
czajnych wskazują niedwuznacznie, że zarówno szlachta, jak i miasta 
górnołużyckie nie miały w zasadzie nic przeciwko zmianie domu panu
jącego. Jest to zupełnie zrozumiałe. Przejście bowiem pod panowanie 
saskie dawało Górnołużyczanom duże korzyści. Rządy saskie gwaranto
wały protestantom pełną swobodę wyznania, a nawet — przy władcy 
luteraninie — dawały im pewną przewagę nad obozem katolickim

08 Por. ich teksty w AmZ. nr 4714.
• 08 09 W i e s  and,  op. cit., s. 200—201; Memorial vber etzliche Landes-Gravamina 

vmb derer Abhelffung bey SChD vnterthänigst zu bitten, Zgorzelec 2 12 X 1637, 
SLA Bautzen, SSA, nr 68, f. 132—139.

100 Memorial etlicher der Landstände absonderliche gravamina wieder der von 
Städten, Zgorzelec 2/12 X  1637, tamże, f. 109—112. Miasta złożyły swoje grawamina 
już wcześniej, por. np. rady 6 miast do kurfista. Budziszyn 3 X 1634, AmZ, nr 6973. 
Acta des gehaltenen Convents zur Löbaw 12—13 IV 1635, tamże; Zusammenkunft 
der Städte in Budissin 28 IX 1637, AmZ, nr 4714.

101 K ä u f f e r, op. cit., s. 262. Dokładny opis uroczystości homagialnych daje 
G r o s s e r ,  op. cit., t. I, s. 260—261; W i e s a n d, op. cit., s. 176 i 230—236.

102 Churf. Proposition 4, 9 X 1637, AmZ, nr 4714.
103 Wyjaśnienie stanów złożone na ręce kurfirsta na sejmie homagialnym, bez 

daty, SLA Bautzen, SSA, nr 68, f. 83—85.
, 104 Landtag Oculi 1638, Propositio 4, 12 III, AmZ, nr 4714.

105 Kurfirst do wójta krajowego, Drezno 8/18 VIII 1638, AmZ, nr 8063.
108 Kurfirst do wójta krajowego Kurta Reinike Callenberga, Drezno 1/11 V 1645 

i 24 IV/4 V 1648, tamże.



w kraju. Z drugiej strony katolicy również mieli zapewnioną pełną swo
bodę wyznania. Gwarancja wzajemnej tolerancji obu wyznań uniemoż
liwiała w; zasadzie wojnę religijną w kraju. Tymczasem pozostanie pod 
rządami habsburskimi narażało Górne Łużyce na akcję kontrreformacyj- 
ną w wydaniu cesarskim, a co ona oznaczała, mieszkańcy Górnych Łu
życ widzieli nie tylko na przykładzie sąsiednich Czech i Śląska, ale mieli 
też możność poznać na własnej skórze. Dzięki przejściu pod rządy sas
kie stany górnołużyckie zachowały także swoją autonomię. W czasie 
wojny trzydziestoletniej bowiem Habsburgowie ograniczyli bardzo po
ważnie prerogatywy stanów w swoich krajach dziedzicznych. Los ten 
spotkałby zapewne i Górne Łużyce. Tymczasem w recesie praskim i ce
sarz, i kurfirst zagwarantowali stanom górnołużyckim ich swobody i tylko 
od nich samych zależało, czy zdołają je utrzymać na dalszą metę. Były to 
niemałe korzyści ze zmiany domu panującego i nie należy się dziwić, 
że stany przyjęły ją tak chętnie 107. Wprawdzie szlachcie i miastom nie 
udało się przy tym wywalczyć ulg finansowych, ale w konkretnej sy
tuacji militarnej i finansowej Jana Jerzego I trudno się było ich spo
dziewać.

Analiza protokołów sejmu ogólnokrajowego i sejmiku miejskiego z lat 
1634— 1637 pozwala też stwierdzić, że miastom o wiele bardziej zależało 
na przejściu pod panowanie saskie niż szlachcie i dlatego wolały one 
nie drażnić kurfirsta zbyt wygórowanymi żądaniami finansowymi, choć 
ich spełnienie byłoby i dla nich bardzo pożądane. Wolały się ograniczyć 
tylko do zagwarantowania dotychczasowego ustroju Górnych Łużyc, 
gdyż zapewniał on równowagę między stanem szlacheckim a miejskim. 
Tymczasem szlachta wyzyskała wojnę do zachwiania tej równowagi 
na swoją korzyść. Czynniki rządzące związku 6 miast spodziewały się, 
że nowy władca, opierający się w swych rządach wewnętrznych w zna
cznie większym stopniu niż Habsburgowie na miastach, przywróci tę 
równowagę, przynajmniej zachowa ją formalnie. Ze swej strony robiły 
też wszystko, żeby nakłonić do tego Jana Jerzego I 108.Tymczasem po
zostanie pod rządami habsburskimi mogło zepchnąć miasta górnołużyc
kie jeszcze bardziej na margines życia politycznego kraju i ugruntować 
przewagę szlachty. Z praktyki śląskiej widziały wreszcie, że reakcja 
katolicka uderzała w pierwszym rzędzie w miasta, a nie w szlachtę, 
a rekatolicyzacja w postaci niesławnych dragonad Lichtensteina wcale 
się im nie uśmiechała. Przeciw panowaniu saskiemu przemawiały 
wprawdzie względy natury gospodarczej, bo głównym źródłem bogactw 
najważniejszych miast górnołużyckich: Budziszyna, Zgorzelca, Żyta wy 
i Lubania, był z jednej strony handel tranzytowy między Wschodem

107 R e u t h e r, op. cit., s. 114—115.
ms por wyżej cytowane grawamina miejskie.



a Zachodem, a z drugiej — stosunki handlowe z krajami Korony Czes
kiej, głównie Czechami i Śląskiem. Miasta górnołużyckie jednak spo
dziewały się — podobnie zresztą jak i szlachta — że przynależność do 
Korony Św. Wacława pozwoli im nadal korzystać z przywilejów han
dlowych. Stąd też pochodziły ich starania o zachowanie wolności od ceł 
i myt między Górnymi Łużycami a Czechami i Śląskiem. Należy mnie
mać, że miasta liczyły zapewne również na możliwość penetracji ekono
micznej na zachodzie, głównie w Saksonii. Tak się też potem stało.

Zdaniem niektórych historyków niemieckich przejście Górnych Łu- 
życ pod panowanie saskie miało także duże znaczenie dla elektorskiej 
linii Wettynów; zapoczątkowało bowiem ich politykę wschodnią, któ
rej ukoronowaniem była elekcja Augusta Mocnego na tron polski109. 
Hipoteza ta jednak nie została dotąd podbudowana solidnymi bada
niami źródłowymi. Nie ulega natomiast wątpliwości, że Górne Łużyce 
zasilały poważnie nie zawsze pełny skarb elektorów saskich.

109 W pierwszym rzędzie K r e t z s c h m a r ,  op. cit., s. 55, ale też R e u t h e r, 
op. cit., s. 115, i B o e 1 c k e, op. cit., s. 107.


