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WALKA SZLACHTY GÓRNOŁUŻYCKIEJ Z OLIGARCHIĄ 
URZĘDNICZĄ W XVII WIEKU

Problem walki szlachty górnołużyckiej z oligarchią urzędniczą nie 
budził dotychczas w ogóle zainteresowania wśród historyków. W oddanej 
ostatnio do. druku monografii pt. Stany Górnych Łużyc w latach 1635— 
1697 zajęliśmy się nim krótko, zapowiadając jego obszerniejsze opraco
wanie w osobnym artykule. Obecnie czynimy zadość powyższej zapo
wiedzi. Interesujące nas zagadnienie zasługuje na szersze omówienie, 
ponieważ dzięki niemu możemy stosunkowo dokładnie poznać zmiany, 
jakie dokonały się w ustroju Górnych Łużyc w okresie wojny trzydzie
stoletniej, zwłaszcza w zakresie samorządu ziemskiego. Zmiany te 
doprowadziły w rezultacie do złamania demokracji szlacheckiej i u s ta 
nowienia rządów najwyższych urzędników krajowych i ziemskich. 
Wszczętym przez część szlachty próbom cofnięcia tych zmian poświę
camy niniejszy artykuł.

W Górnych Łużycach znajdowały się dwa stany: szlachecki i miejski. 
Stan szlachecki składał się z 3 grup: panów, prałatów oraz rycerstwa 
i wasali. W skład pierwszej grupy wchodzili wyłącznie posiadacze państw 
stanowych, których w Górnych Łużycach było 4: Mużaków, Zawidów, 
Wojerecy (Hoyerswerda) i Kynsbórk (Königsbrück). Zajmowali oni 
uprzywilejowane stanowisko w sejmie i mogli wygłaszać votum virile i . 
Do grupy prałatów, reprezentujących wielką własność duchowną, wcho
dzili: dziekan budziszyński, a zarazem adm inistrator biskupstwa miśnień
skiego, głowa kościoła katolickiego w całych Łużycach oraz w Miśni, 
klasztory cysterek M arijnaja Hwězda (Marienstern) i M arijny Doł (Ma
rienthal) oraz priorat klasztoru Marii Magdaleny w Lubaniu. W sprawach 
świeckich, a zwłaszcza publicznych, klasztory cysterek reprezentowali 
wójtowie klasztorni, powoływani przez przeorysze z grona osiadłych 
w danej ziemi właścicieli dóbr rycerskich, natomiast priorat zakonu 
Marii Magdaleny — dziekan. Przez rycerstwo i wasali rozumiano po

1 G. K ö h l e r ,  Die freie Standesherrschaft M uskau (Neues Lausitzisches 
Magazin, t. XXX, 1853, s. 214—221); F. W. E. M e n d e, Chronik der Standesherr
schaft Seidenberg m it Bezugnahme auf die Herrschaft Friedland, Görlitz 1857, s. 48.



siadaczy majątków rycerskich, dziedzicznych lub lennych, wpisanych 
do ksiąg ziemskich. Charakterystyczne jest, że w skład rycerstwa wcho
dzili także mieszczanie posiadający m ajątki rycerskie, z których płacono 
podatki do skarbów ziemskich. Teoretycznie posiadali oni wszelkie p ra 
wa polityczne przynależne rycerstwu. W praktyce często odmawiano im 
tych praw, szczególnie nie dopuszczano ich do udziału w obradach sej
mowych i sejm ikow ych2. Przez stan miejski rozumiano konfederację 
6 miast górnołużyckich (Sechsstädtebund).

Stany na sejmie zorganizowane były w kurie: szlachecką i miejską. 
K uria szlachecka dzieliła się na 3 człony: węższe kolegium (enger Aus
schuss), szersze kolegium (weiter Ausschuss) i rycerstwo. W skład węż
szego kolegium wchodzili panowie stanowi, dziekan, wielkorządca (Lan
deshauptmann), starostowie budziszyński i zgorzelecki (Amtshauptleute), 
4 marszałków ziemskich, po 2 z każdej ziemi (Landesältesten, seniores 
terrae), wójtowie klasztorni i orator ziemski (Landesbestalter), w sumie 
15 osób. W skład szerszego natomiast: zastępca wielkorządcy (Gegen
händler), sędzia dworski (Hofrichter), 16 przedstawicieli rycerstwa ziemi 
budziszyńskiej i 12 księstwa zgorzeleckiego. Pozostała uprawniona do 
uczestnictwa w sejmach szlachta zasiadała przy tzw. stole rycerskim, 
a wraz z nią syndyk ziemski (Landessyndicus) 3. Wszystkie miejsca w obu 
kolegiach były elekcyjne. Jedyny wyjątek stanowili panowie stanowi 
ziemi zgorzeleckiej, tj. mużakowski i zawidowski, którzy wchodzili do 
węższego kolegium bez uprzedniego wyboru. Zasada elekcyjności człon
ków kolegiów była też w praktyce przestrzegana. Możemy to obserwo
wać na przykładzie właścicieli Kynsbórka, dziekana, zastępcy wielko
rządcy i oratora ziemskiego. Nie znamy natomiast ani jednego wypadku 
wyboru do kolegiów marszałków ziemskich, starostów i wielkorządców. 
Przyczyną tego był zapewne fakt, że należeli oni do nich jeszcze przed 
objęciem urzędów. Urzędników bowiem wybierano niemal z reguły spo
śród członków kolegiów. Utarło się też, ,,dass iemals ein Clostervoigt 
beruffen und zu den Landes consultationibus adm ittiret werden, der 
nicht schon vorhero im Ausschüsse gewesen ... solte”. Wybranych przez 
szlachtę członków kolegiów zatwierdzał wójt krajowy (Landvogt), na
miestnik margrabiego w Górnych Łużycach lub — gdy urząd wójtowski

2 C. H. R ö m e r ,  Staatsrecht und Statistik des Churfiirstenthums Sachsen und 
der dabey befindlichen  Lande, cz. III, W ittenberg 1792, s. 59 i n.; Historisch- 
-Practische Einleitung in die Ober-Lausitzische Rechts-Gelahrheit, Dział Rękopisów 
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (dalej cytowane: BUWr.), Kolekcja 
Milicha (skrót: KM), n r 56, f. 56, 310; Species facti, bez daty (początek XVIII w.), 
Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej skrót: APWr.), Archiwum miasta 
Zgorzelca (skrót: AmZ), n r 3846.

3 W. B o e t t i c h e r ,  Geschichte des Oberlausitzischen Adels und seiner Güter, 
t. I, Görlitz 1912, s. 33—34, R ö m e r ,  op. cit., s. 67—68.



nie był obsadzony — przewodniczący Oberamtu, którym  zostawał z re
guły starosta budziszyński, w ziemi zgorzeleckiej robił to w imieniu wójta 
tamtejszy starosta. Czas zasiadania w kolegiach nie był ściśle oznaczony. 
Urzędnicy krajowi (wielkorządca i jego zastępca) i ziemscy, dziekani 
i Wójtowie klasztorni należeli do nich tak długo, jak długo sprawowali 
swój urząd, a także często po jego złożeniu. Szeregowych członków szer
szego kolegium wybierano w zasadzie na rok. W praktyce pełnili oni 
funkcje poselskie tyle lat, ile chcieli 4.

Wszystkie czołowe miejsca w kolegiach zajęte były przez panów sta
nowych, prałatów oraz urzędników krajowych i ziemskich, przy czym 
na mocy przyjętego zwyczaju powoływano także do nich byłych sta
rostów, marszałków i oratorów ziemskich. W rezultacie element urzęd
niczy stanowił najbardziej wpływową grupę w kolegiach. Fakt ten miał 
bardzo poważne konsekwencje, ponieważ ich członkowie stanowili wła
ściwą kadrę poselską na sejmy z ramienia szlachty. Do udziału w sejmach 
obowiązani bowiem byli z ziemi budziszyńskiej członkowie obu kolegiów, 
właściciele dóbr rycerskich powiatu budziszyńskiego i lubijskiego viri- 
tim oraz poseł rycerstw a powiatu kamienieckiego, a z ziemi zgorzelec
kiej — tylko członkowie kolegiów. Członkowie trzeciej grupy kurii szla
checkiej rzadko tylko zjawiali się na sejmach. Z reguły natomiast mieli 
obowiązek w nich uczestniczyć członkowie kolegiów. Oni też podejmo
wali uchwały wiążące szlachtę, ponieważ według ustawy krajowej (Lan
desordnung) z 1597 r. powzięte większością głosów zwykłych lub ku ria l
nych konkluzje sejmowe miały moc obowiązującą bez względu na liczbę 
tych, którzy mieli uczestniczyć w sejm ie5.

Członkowie kolegiów, przede wszystkim węższego, wykorzystali okres 
wojny trzydziestoletniej do wzmocnienia swej pozycji w samorządzie 
ziemskim i ograniczenia znaczenia trzeciego członu kurii szlacheckiej. 
Odtąd niemal całe życie publiczne stanu szlacheckiego koncentrowało się 
w kolegiach. Szlachta, zasiadająca przy stole rycerskim, przestała odgry
wać poważniejszą rolę na sejmach i sejmikach oraz w innych organach 
samorządu ziemskiego. Postaramy się to wykazać na wielu szczegóło
wych przykładach przy omawianiu samej walki rycerstwa z kolegiami.

Rycerstwo nie pozostało obojętne wobec zmian, jakie dokonywały 
się w ustroju ziemskim Górnych Łużyc. Już w czasie wojny trzydziesto
letniej próbowało ono przeciwdziałać rosnącym stale wpływom kolegiów 
względnie poszczególnych jego członów. W 1644 r. np. wysunęło postulat 
niedopuszczania wielkorządcy i starostów do elekcji urzędników ziemskich, 
członków kolegiów i asesorów, zasiadających z ramienia stanu szlachec
kiego w sądach dworskich, starościńskich oraz w najwyższej instancji

4 J. L e s z c z y ń s k i ,  Stany Górnych Łużyc w latach 1635—1697, s. 75.
5 Oberlausitzer Collectionswerck, t. I, Budissin 1770, s. 581—582.



sądowej w Górnych Łużycach — iudicium ordinarium. Nie godziło się 
nawet na ich obecność w czasie w yborów 6. Obawiało się po prostu 
wpływu tych urzędników na przebieg i wynik elekcji. Postulat ten nie 
doczekał się jednak realizacji. Sprawą wyboru urzędników ziemskich, 
członków kolegiów i asesorów sądowych zajęto się obszernie w okresie 
powojennym. Jak się przekonamy niżej, stała się ona bezpośrednią przy
czyną wystąpienia rycerstwa przeciwko kolegiom.

W 1645 r. z obszernymi grawaminami wystąpiło rycerstwo ziemi 
zgorzeleckiej 7, poświęcając w nich najwięcej miejsca sprawom podatko
wym. Wyrażało ono zdziwienie, że mimo licznych i wysokich uchwał 
podatkowych długi ziemi poważnie wzrosły. W związku z tym rycerstwo 
postulowało sporządzenie dokładnej ewidencji długów oraz systema
tyczne ich spłacanie wraz z odsetkami. Domagało się również spisania 
zaległości podatkowych i stopniowego ich ściągania. Z drugiej jednak 
strony proponowało ograniczyć ilość egzekucji podatkowych. Żądało też 
wprowadzenia daleko idących oszczędności w wydatkach na utrzym anie 
ziemskiego aparatu administracyjnego. Zaatakowało wreszcie sposób 
nakładania i ściągania podatków. Jeśli chodzi o zwyczajne podatki, tj. 
podymne (Rauchfangsteuer) i podatek szlachecki (Mundgutsteuer), to 
posłowie ziemi zgorzeleckiej, uchwalali je na sejmach w Budziszynie wraz 
z tamtejszą szlachtą. Sposób ten przenieśli również na wprowadzone 
w czasie wojny trzydziestoletniej liczne podatki nadzwyczajne, jak po
datek od bydła (Viehsteuer), tygodniowy (Wochengeld) oraz podatek 
V / zbożu, sianie i słomie (Commissen). Obecnie rycerstwo domagało się, 
by uchwalone w Budziszynie podatki nadzwyczajne poddawano pod 
dyskusję na sejmiku zgorzeleckim. Wysunęło też postulat ogłaszania — 
jak daw niej1— uchwał podatkowych patentam i starościńskimi oraz przy
wrócenia dawnego sposobu wpłacania kwot podatkowych do skarbu 
ziemskiego. Polegał on na tym, że panowie posiadający prawo repartycji 
i ściągania podatków od poddanych dostarczali sami pieniądze do Zgo
rzelca. Tymczasem w czasie wojny kazano im wozić pieniądze do róż
nych innych miejscowości, co pociągało za sobą dodatkowe koszty. 
Potępiano również zdarzające się często fakty zmiany treści uchwał 
podatkowych przez członków kolegiów, zwłaszcza przez marszałków 
ziemskich, oraz zwalniania niektórych ze szlachty od podatków bez 
zgody sejmiku. W grawaminach poruszono także kilka spraw z zakresu 
sądownictwa, dotyczących szczególnie opłat za usługi sądowe, domagając 
się ustalenia ich wysokości.

W imieniu kolegiów na grawamina rycerskie odpowiedział starosta

6 Aus dem Protocoll Georg von Löbens 23 XI 1644, APWr., AmZ, nr 4730.
7 Grawamina szlachty ziemi zgorzeleckiej, bez daty (1645 r.), tamże, n r 5079.



Hiob Salza i marszałek ziemski Krzysztof Hochberg 8. Obiecali oni uczy
nić zadość większości postulatów rycerstwa. Stwierdzili przy tym jednak, 
że kolegia mają prawo załatwiać wszelkie sprawy krajowe, w tym też 
podatkowe, bez porozumiewania się z rycerstwem, zwłaszcza że w spe
cyficznych warunkach wojennych niektóre kwestie wymagają natych
miastowej względnie bardzo szybkiej decyzji. Rycerstwo, jak się zdaje, 
zadowoliło się odpowiedzią Salzy i Hochberga i na pewien czas przestało 
atakować kolegia.

Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej rycerstwo starało się jeszcze 
usilniej odzyskać dawną pozycję w ustroju Górnych Łużyc, a przede 
wszystkim przysługujące mu uprawnienia w dziedzinie skarbowości 
ziemskiej i wyboru urzędników ziemskich, członków kolegiów oraz 
asesorów sądowych. Bez specjalnej walki udało mu się przy poparciu 
szerszego kolegium wprowadzić w pięćdziesiątych' latach swoich przed
stawicieli do deputacji kontrolujących działalność skarbową marszałków 
ziem skich9, Było to jednak tylko chwilowe zwycięstwo, ponieważ po 
1659 r. nie słyszymy już nic o wyborze deputatów podatkowych z grona 
rycerstwa skupionego przy stole rycerskim. Fakt ten wywoływał duże 
niezadowolenie wśród szeregowych członków stanu szlacheckiego, a po
głębiała je jeszcze kwestia elekcji wspomnianych wyżej przedstawicieli 
stanowego aparatu administracyjnego. W tej dziedzinie bowiem w ciągu 
wojny trzydziestoletniej nastąpiły również poważne zmiany, świadczące 
o ugruntowywaniu się w łonie stanu szlacheckiego przewagi kolegiów, 
zwłaszcza węższego.

W okresie czeskim typowanie kandydatów na urzędy ziemskie, do 
kolegiów i na asesorów odbywało się w ziemi budziszyńskiej w ten spo
sób, że każdy człon kurii szlacheckiej wysuwał jednego kandydata; 
w głosowaniu brali udział wszyscy obecni na sejmie i uprawnieni do 
wygłaszania wotów członkowie stanu szlacheckiego. Kandydat, który 
otrzymał największą ilość głosów, obejmował dane stanowisko 10. W zie
mi zgorzeleckiej natomiast kandydatów wysuwał starosta, przy czym 
głosowano nad nimi, jak w Budziszyńskiem il. W czasie wojny trzydzie
stoletniej w ziemi budziszyńskiej wyboru dokonywali tylko członkowie 
węższego kolegium, nie pytając o zdanie ani członków szerszego kole
gium, ani obecnych na sejmie przedstawicieli rycerstwa. Komunikowali

8 Odpowiedź Salzy i Hochberga, 10 XI 1645, tamże.
9 Aussm Protocoll Caspar Christophs von Gersdorff 1653, 1656, 1658 i 1659, 

tamże, n r 4730.
10 Gravamina der R itterschafft, Budziszyn 19 XI 1682, tamże.
11 H. S a l z a ,  Sammlung einiger Nachrichten von Obervantien, Gebräuchen, 

Privilegien und dergleichen, welche den Görl. Creyss und dessen Gerechtsame betr., 
tamże, n r 5030, f. 33; t e n ż e ,  Beschreibung der Verfassung des M arggraffthumbs 
Ober-Lausitz..., tamże, n r 6469, f. 88.



irr- po prostu wynik elekcji i przedstawiali elekta 12. Dopiero gdy zaczęły 
się protesty przeciwko temu nadużyciu kompetencji, dopuszczali nie
kiedy do wyboru kilku ze szlachty, zasiadających w szerszym kolegium 13. 
Podobnie było też w Zgorzeleckiem, aczkolwiek tu taj częściej członkowie 
drugiego kolegium mieli głos przy e lek c ji14.

Skupienie w ręku panów stanowych, prałatów oraz najwyższych 
urzędników krajowych i ziemskich wszystkich prerogatyw stanu szla
checkiego, dotyczących wyboru organów samorządowych z jednej strony, 
a z drugiej — pozbawienie członków szerszego kolegium i szeregowych 
rycerzy nie tylko prawa wysuwania kandydatur, ale i uczestnictwa 
w elekcji musiało doprowadzić do walki między nimi. Rozgorzała ona 
na dobre w początkach lat sześćdziesiątych, aczkolwiek już poprzednio 
odzywały się głosy za dopuszczeniem do udziału w wyborach większej 
ilości osób 15. Na jesiennym sejmie 1662 r. rycerstwo i członkowie szer
szego kolegium wysunęli postulat, by „die alte Verfassung wegen be- 
stellung der Ämbter beeder Kreysse in Ordnung zu bringen”. W tym 
celu powołano deputację złożoną ze wszystkich członków węższego 
i kilku szerszego kolegium, która miała naradzić się w tej sprawie i z go
towym wnioskiem wystąpić na sejmie wiosennym następnego ro k u 16. 
Opracowała ona istotnie projekt przywrócenia starego sposobu wyboru 
urzędników ziemskich, członków kolegiów i asesorów sądowych, ale 
złożono go w archiwum 17. Węższe kolegium nie myślało na razie o rezy
gnacji z któregokolwiek uprawnienia nabytego w czasie wojny. Grało 
ono na zwłokę. Jednakże po 10 latach na wiosennym sejmie 1672 r. 
w czasie elekcji Hansa Rudolfa M etzradta na urząd marszałka ziem
skiego rycerstwo upomniało się ponownie o swe prawa 18. Po trwającej 
prawie 2 lata walce węższe kolegium musiało ustąpić. Wyłoniono znowu 
deputację dla opracowania projektu sposobu wyboru urzędników ziem
skich, członków kolegiów i asesorów sądowych 19. W skład jej weszli

12 Landtag Oculi 1644, wybory 2 III, tamże, n r 5023, f. 630; Landtag Oculi 1648, 
wybory 24 III, tamże, nr 7209, f. 26—27.

13 Landtag Oculi 1672, Incidenter 1, 29 III, tamże, n r 6477.
14 Landtag Trium Regum 1653, wybory 8 I, tamże, nr 2947; Landtag Trium 

Regum 1671, wybory 8 I, tamże, n r 6379.
15 Landtag Trium Regum 1645, bez daty, tamże, n r 2870.
1G Landtag Elisabeth 1662, Proposition i Schluss 8, 25 XI, tamże, n r 7310.
17 Landtag Oculi 1663, Proposition i Schluss 2, 7 III, tamże.
18 Landtag Oculi 1672, Incidenter 1, 29 III, tamże, n r 6477; szlachta ziemi 

budziszyńskiej do swoich marszałków ziemskich, Budziszyn, Landtag Oculi 1672, 
Sachs. Landesarchiv (dalej skrót: SLA) Bautzen, Sachs. Ständearchiv (dalej skrót: 
SSA), n r 469, f. 1.

19 Szlachta ziemi budziszyńskiej do swoich marszałków ziemskich, Budziszyn 
11 VIII 1672, i Landtag Oculi 1673, SLA Bautzen, SSA, n r 469, f. la—2; rozporzą
dzenie Oberamtu, Budziszyn 11 VIII 1673, tamże, f. 3, 6; Patenta zu Erforderung



tylko członkowie kolegiów. Oni też na sejmie letnim 1674 r. zawarli 
w omawianej kwestii ugodę, którą podpisały 22 osoby 20.

W świetle powyższej ugody elekcja miała się odbywać w następujący 
sposób: na sejmie w Budziszynie lub na sejmiku w Zgorzelcu członkowie 
węższego kolegium danej ziemi udawali się do osobnego pomieszczenia 
i każdy z nich na kartce wypisywał 3 nazwiska, po czym wrzucał ją 
do drewnianej skrzynki. Trzy osoby, które uzyskały największą ilość 
głosów, przedstawiano następnie szerszemu kolegium i obecnym na sej
mie lub sejmiku rycerzom. Spośród nich większością głosów dokonywali 
oni wyboru danego urzędnika, członka kolegium lub asesora, przy czym 
i w tym wypadku głosowanie było tajne.

Ugoda z lata 1674 r., potwierdzona następnie na jesiennym sejmie 
tego ro k u 21, oznaczała pewne ograniczenie prerogatyw, jakie w czasie 
wojny trzydziestoletniej przywłaszczyło sobie węższe kolegium. Zacho
wała jednak jego monopol na wysuwanie kandydatów. W praktyce 
dawało to członkom tego kolegium możliwość prowadzenia samodzielnej 
polityki personalnej, a tym samym dobierania sobie do współpracy 
w kierowaniu całym życiem samorządowym stanu szlacheckiego takich 
ludzi, którzy by byli mniej lub bardziej powolnym narzędziem w ich ręku. 
Szersze kolegium zadowoliło się na razie tymi ustępstwami. Pod kie
rownictwem węższego kolegium miało przecież zapewniony współudział 
w rozstrzyganiu na sejmach i sejmikach najważniejszych spraw kra
jowych i ziemskich, a pozą tym jego członkowie stanowili bazę dla kadr 
biurokracji stanowej. Dzięki jego poparciu powyższa ugoda została też 
wprowadzona w życie. Do 1680 r. bez większych przeszkód wybierano 
według zawartych w niej postanowień urzędników ziemskich, członków 
kolegiów oraz asesorów sądow ych22.

Zupełnie inne stanowisko wobec ugody z 1674 r. zajęli przedstawi
ciele rycerstwa. Żądali oni nadal przywrócenia status quo sprzed wojny

der Herren Stände auf 24. Augusti nach Budissin zu Erörterung derer wegen 
Erwählung der neuen Landes Eltisten ereignenden Irrungen. Zgorzelec 21 VII 
1673, AP Wroclaw, AmZ, nr 428; Landtag Elisabeth 1673, Incidenter 1, 21 XI, 
tamże, n r 6477, f. 221; Landtag Oculi 1674, Proposition i Schluss 4, 9 III, tamże, 
f. 276—277.

20 Der Herren Land-Stände Vergleich, wegen Erwehlung der Landes-EItesten 
Ausschuss-Personen, Assessoren des Jud. Ord., Waysen-Vater, Landes-Commissarien, 
Proviant-M eistern und Officirer beym Ritter-Pferden, Budziszyn Landtag Bartho
lomaei 1674; B. G. W e i n a r t ,  Rechte und Gewohnheiten der heyden Marggraf- 
thüm er Ober und Niederlausitz, t. I, Leipzig 1793, s. 82—86.

21 Landtag Elisabeth 1674, Proposition i Schluss 4, 29 XI, APWr., AmZ, nr 6477, 
f. 340.

22 Nachfolgende Personen seind nach dem im Recessu vom Elisabeth 1674, 
enthaltenen Modo zum Landes-EItesten im Ausschuss und zu Landes Commissarien 
erwehlet worden..., tamże, n r 3008.



trzydziestoletniej co do sposobu elekcji organów samorządowych stanu 
szlacheckiego. Gdy jednak protesty nie dawały najmniejszego rezultatu, 
na jesiennym sejmie 1680 r. urządzili „absonderliche consilia”, które 
zapoczątkowały kilkuletnią walkę między szlachtą zasiadającą przy 
stole rycerskim a oboma kolegiami, ponieważ obecnie po stronie węż
szego kolegium stanęło zdecydowanie i szersze. Szło już teraz nie tylko
0 omawianą sprawę, ale o generalną rozprawę z preponderancją w ra 
mach stanu szlacheckiego tych elementów, które wodziły rej w obu 
kolegiach, a przede wszystkim z dominującą na sejmach i sejmikach 
rolą wielkorządcy, dziekana i przedstawicieli ziemskiego aparatu admini
stracyjnego. Powyższy ruch ogarnął w pierwszym rzędzie rycerstwo 
ziemi budziszyńskiej, w mniejszym natomiast stopniu księstwa zgorzelec
kiego. Nie objął on również wszystkich domów rycerskich w Budziszyń- 
skiem, co było poważną przyczyną jego słabości i późniejszego upadku. 
Jeśli bowiem w Górnych Łużycach w 1683 r. było w sumie około 240 
posiadłości rycerskich, z czego ponad 150 w ziemi budziszyńskiej oraz 
ponad 80 w księstwie zgorzeleckim 23, to w wystąpieniu przeciwko ko
legiom brało aktywny udział najwyżej 60 kilku rycerzy. Należy pod
kreślić z całym naciskiem, że między szeregowymi przedstawicielami 
stanu szlacheckiego a członkami kolegiów nie było właściwie poważniej
szych różnic majątkowych. Nie licząc bowiem panów stanowych, którzy 
zresztą w interesujących nas latach w minimalnym tylko stopniu ucze
stniczyli w życiu politycznym stanu szlacheckiego, oraz dziekana, i jedni,
1 drudzy należeli do drobnej i średniozamożnej szlachty. Ruch rycer
stwa przeciwko kolegiom był zatem walką w ramach jednej klasy spo
łecznej o władzę i wpływy w kraju.

Na czele rycerstw a stanęła grupka ludzi złożona z kilkunastu osób, 
wśród których na pierwszy plan wybijał się Adolf G inter Haugwitz, 
pan na Königswartha, przyrodni brat saskiego marszałka wielkiego na
dwornego, Fryderyka Adolfa Haugwitza, człowiek młody, bo liczący 
w 1680 r. około 29—30 lat, niezwykle energiczny i posiadający duży 
zmysł organizacyjny24. Spośród innych przywódców na wyróżnienie 
zasługują: Wolf Kasper Theler, Hans Dallwitz, Ezajasz Luttitz, Gustaw 
Maurycy Warnsdorf, Hans Henryk Boblitz, Krzysztof Adolf Haugwitz, 
Hans Adolf Bischofswerder, Dawid Gottlob Gersdorf, Henryk Dawid 
Penzig i Jerzy Fryderyk Hocke. Byli to przeważnie ludzie młodzi lub

23 Oba kolegia do Jana Jerzego III, Budziszyn 28 III 1683, SLA Bautzen, SSA, 
nr 469, f. 528—539; H. N e u b a u e r ,  Die Stadt Görlitz am Beginn des 18. Jahr
hunderts in ihren wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verhältnissen  (Neues 
Lausitzisches Magazin, t. XCVIII, 1912, s. 3), pisze, że w przededniu wojny siedmio
letniej było w Górnych Łużycach 520 m ajątków rycerskich.

24 B o e t t i c h e r ,  op. cit., t. I, s. 689—690.



w sile wieku, pochodzący na ogół ze starych rodów szlacheckich osia
dłych w Górnych Łużycach, a także na Śląsku lub w Dolnych Łużycach 
od późnego średniowiecza 25.

Na zebraniu rycerstwa w czasie jesiennego sejmu 1680 r. ułożono 
grawamina podpisane przez kilkadziesiąt osób; wybrani na nim przy
wódcy ruchu złożyli je na ręce marszałków ziemskich. W grawaminach 
rycerstwo zajęło się głównie kwestią sposobu wyboru przedstawicieli 
stanowego aparatu administracyjnego, żądając przywrócenia ordynacji 
wyborczej sprzed wojny trzydziestoletniej. Postulowało również wpro
wadzenie instrukcji dla urzędników ziemskich, zwłaszcza marszałków 
i komisarzy wojennych, określających ściśle zakres ich obowiązków oraz 
ścisłe przestrzeganie zasady mówiącej o tym, że kadencja urzędników 
ziemskich, członków kolegiów i asesorów sądowych nie może trwać dłu
żej niż rok. Przedłużenie jej na dalszy okres roczny miało zależeć jedynie 
od rycerstwa. Tymczasem dotąd w każdej ziemi marszałków ziemskich 
wybierano na dwa lata i po upływie tego term inu kolegia mogły im na 
nowo powierzyć ten urząd bez porozumiewania się z rycerstwem. W gra
waminach żądano także zapraszania całego rycerstw a na sejmy zwy
czajne, zresztą bezprawnie, ponieważ według prawa zbierały się one 
automatycznie, bez rozpisyw ania26. Duży nacisk kładziono też na do
puszczenie przedstawicieli rycerstwa do organów kontrolujących dzia
łalność skarbową marszałków ziemskich. Sprzeciwiano się wyborowi 
do kolegiów bliskich krewnych i powinowatych, ojców i synów, rodzo
nych i przyrodnich braci, teściów i zięciów oraz szwagrów. Domagano 
się, by w wypadku rozpatrywania jakiejś sprawy sądowej dany asesor 
nie brał udziału w orzekaniu, jeśli dotyczyła ona bliskiego krewnego 
lub powinowatego. Żądano wreszcie obniżki płac marszałków ziemskich 27 28’.

Na jesiennym sejmie członkowie kolegiów początkowo nie chcieli 
w ogóle rozpatrywać grawaminów rycerskich. Nie pomagały ponaglenia 
i nacisk i2S. Wśród najbardziej wpływowych członków kolegiów panowało 
przekonanie, że należy czekać na dalszy rozwój wypadków, nie ustosun
kowując się merytorycznie do stawianych przez rycerstwo zarzutów. 
Akcję rycerstwa przyjęli oni z największą i zupełnie zrozumiałą nie
chęcią. Jego przywódców oskarżano przed Oberamtem o szkalowanie 
i zniesławianie kolegiów. Gdy jednak rycerstwo wniosło skargę do m ar

25 Por. dane o nich jak wyżej, t. I, s 153—155, 162—163, 278, 511, 669 i 738; 
t. TI, s. 104, 403, 416—417 i 977—982; t. III, s. 66, 72.

26 Jak  wyżej, t. I, s. 34.
27 Gravamina der R itterschafft, Budziszyn 21 XI 1680, APWr., AmZ, nr 5040, 

f. 40—49.
28 Der R itterschafft nochmahliges Ansuchen um Remedur obiger gravaminum, 

Budziszyn 22 XI 1680, tamże, n r 3008; przedstawiciele rycerstwa do członków 
kolegiów, Budziszyn, Landtag Elisabeth 1680, SLA Bautzen, SSA, nr 469, f. 57—59.



szałka wielkiego nadwornego, Haugwitza, i nie chciało zgodzić się na 
przedłużenie kadencji marszałkowi ziemskiemu Joachimowi Ernestowi 
Zieglerowi, stanowisko rządzącej grupy w łonie stanu szlacheckiego za
częło ulegać pewnej zmianie. Ziegler złożył prośbę o dymisję. Wprawdzie 
kolegia nie zgodziły się zwolnić go z piastowanego urzędu, ale rycerstwo 
odniosło duży sukces, ponieważ na prośbę marszałków ziemskich prze
wodniczący Oberamtu, Gottlob Ehrenreich Gersdorf, zapowiedział roz
patrzenie grawaminów rycerskich na zwołanym na początek marca 
1681 r. sejmie homagialnym Jana Jerzego I I I 29.

Na wezwanie Oberamtu 7 III 1681 r. zjawiło się w Budziszynie około 
200 spośród rycerstwa. Większość z nich po złożeniu hołdu nowemu 
władcy już następnego dnia opuściła Budziszyn, udając się do domów. 
Część natomiast w liczbie około 60 osób pozostała na miejscu i na spe
cjalnym zebraniu ustaliła nową listę grawaminów. W ybrała również 
ze swego grona 12 syndyków, dając im pełnomocnictwa do dalszego 
prowadzenia rokowań z kolegiami w imieniu rycerstwa. Do pomocy 
syndykom zaangażowano adwokata z Wittenbergi, dra Gotfryda Mikołaja 
Schleinsteina. 9 marca syndycy złożyli na ręce marszałków ziemskich 
nowe grawamina. Obok poprzednio wysuniętych postulatów znalazły się 
w nich jeszcze inne żądania. Największy nacisk położono na ścisłą zależ
ność szerszego kolegium od tzw. stołu rycerskiego, podkreślając szczegól
nie fakt, że może ono reprezentować rycerstwo i stanowić w jego imieniu 
tylko wtedy, gdy otrzyma na to pełnomocnictwa. Stąd też obu kolegiom 
wolno podejmować uchwały samodzielnie, bez rycerstwa, tylko w mniej 
ważnych sprawach, ,,in wichtigen und schwehren Sachen aber etwas 
zum praeiuditz zu willigen oder zu Schlüssen würde ihnen nicht zu 
kommen, sondern wann wichtige und importirende Sachen vorfallen 
solten, so würde die allgemeine Ritterschafft darzu zu citiren seyn und 
derselben einhellige Consens oder zum wenigsten per maiora erfordert 
werden...” W związku z powyższym wysunięto ponownie postulat wzy
wania patentam i na sejmy całego uprawnionego do udziału w nich 
rycerstwa z podaniem dokładnego programu obrad, tak żeby po powzię
ciu uchwał nieobecni nie mogli podważać ich prawomocności nieznajo
mością zagadnień poruszanych na danym sejmie. Żądano też, by jeśli 
rycerstwo nie zjawi się w pełnej lub odpowiedniej, ale bliżej w grawa- 
minach nie określonej liczbie w Budziszynie, sejm odwołać i wyznaczyć

29 Przedstawiciele rycerstwa do marszałka wielkiego nadwornego Haugwitza, 
Budziszyn 27 XI 1680, SLA Bautzen, SSA, n r 469, f. 61—65; Abermahliges Gesuch 
die rem edur gravaminum betr., Budziszyn 2 XII 1680, tamże, f. 69—70; Joachim 
Ziegler do węższego kolegium, Budziszyn 3 XII 1680, tamże, f. 72—73; budziszyńscy 
marszałkowie ziemscy do przewodniczącego Oberamtu. Budziszyn 5 XII 1680, 
tamże, f. 74—75; patent Oberamtu, Budziszyn 5 II 1681, tamże, f. 76.



nowy term in posiedzenia. Dużą wagę przywiązywano do pilnego uczęsz
czania na sejmy członków szerszego kolegium. Chodziło o to, by stali 
oni na straży interesów całego stanu szlacheckiego i nie dopuścili do 
preponderancji na sejmach członków węższego kolegium. Ze względu 
na to, że w ramach danej kurii uchwały podejmowano większością gło
sów, członkowie szerszego kolegium mieli zawsze przewagę liczebną 
nad członkami węższego kolegium i w razie potrzeby mogli ich prze
głosować. Przypomniano im przy tym obowiązek przestrzegania zasady 
głosowania większością głosów i dopilnowania, by węższe kolegium jej 
nie łamało. Ponowiono żądanie przywrócenia starej ordynacji wyborczej, 
obowiązującej w okresie czeskim. Ponadto chciano, by marszałków ziem
skich wybierać nie — jak dotąd — z grona członków węższego lub szer
szego kolegium, lecz spośród rycerstwa. W grawaminach postawiono 
także ostro sprawę konfirmacji przez wójta krajowego względnie — gdy 
jego urząd wakował — przez przewodniczącego Oberamtu urzędników 
ziemskich, członków kolegiów i asesorów sądowych. Rycerstwo stało na 
stanowisku, że ani pierwszemu, ani tym  bardziej drugiemu nie przy
sługuje w żadnym wypadku prawo weta wobec osób wybranych prawo
mocnie na sejmach lub sejmikach. Odmawiano go również margrabiemu. 
Zdaniem rycerstw a konfirmacja polegać miała jedynie na tym, że władze 
ziemskie musiały powiadomić wójta krajowego lub przewodniczącego 
Oberamtu o wynikach elekcji. W omawianych grawaminach po raz 
pierwszy zaatakowano, choć jeszcze dosyć ostrożnie, urzędników m argra- 
biowskich i wójtowskich zasiadających w obu kolegiach. Zastanawiano 
się, czy wielkorządca, posiadający dobra w ziemi budziszyńskiej, może 
brać udział w obradach sejmu w Budziszynie, jeśli nie został uprzednio 
w ybrany do kolegium. Wątpliwość tę rozstrzygnięto na niekorzyść 
ówczesnego wielkorządcy, Krzysztofa Vitzthuma von Eckstädt. Zakwe
stionowano również przynależność zastępcy wielkorządcy i sędziego 
dworskiego do szerszego kolegium, ponieważ z racji urzędu reprezento
wali oni interesy władcy i wójta krajowego, a nie stanu szlacheckiego. 
Godzono się jednak na to, że zastępca wielkorządcy może stać się człon
kiem tego kolegium, jeśli zostanie do niego wybrany przez szlachtę. 
Decydować więc miała elekcja, a nie piastowany urząd. Zastanawiano 
się także, czy byli marszałkowie ziemscy powinni zasiadać w węższym 
kolegium i pełnić funkcję asesorów w iudicium ordinarium „in deme 
der num erus derer abgehenden Herren Landes-Eltesten sich dergestalt 
vergrössern könnte, dass sie keine bequeme Stelle bey dem engern 
Ausschuss möchten haben könten”. W grawaminach rycerstwo kładło 
duży nacisk na wzmocnienie swej pozycji w sądach starościńskich i iudi
cium ordinarium. W związku z tym domagało się usunięcia z iudicium 
ordinarium oratora ziemskiego i pozostawienia w nim z ramienia stanu



szlacheckiego starostów, marszałków ziemskich oraz 6 asesorów w ybra
nych na sejmie. Żądało także dopuszczenia do sądów starościńskich 
asesorów szlacheckich, a nie tylko samych marszałków ziemskich. 
W grawaminach wysunięto wreszcie postulat daleko idących oszczędności 
budżetowych. Domagano się nie tylko obniżenia płac marszałków ziem
skich, ale także pozostałych urzędników ziemskich, zredukowania podat
ków na prezenty i gratyfikacje oraz na diety, głównie przez zlikwidowa
nie zbędnych komisji i deputacji 30.

Po zapoznaniu się z treścią grawaminów członkowie kolegiów wbrew 
obietnicy złożonej jesienią ubiegłego roku nie chcieli się wdać w żadne 
rokowania i dyskusje z syndykami rycerstwa. Całą akcję szeregowych 
członków stanu szlacheckiego uważali oni za bezprawną, ponieważ tylko 
marszałkom ziemskim przysługiwało prawo zwołania na naradę szlachty, 
i to w nie większej ilości niż 10 osób. Na zwołanie większej ilości osób 
musieli uzyskać zgodę wójta krajowego lub starostów 31. W tym  świetle 
urządzanie osobnych zebrań trzeciego członu kurii szlacheckiej stało 
w  wyraźnej sprzeczności z prawem. Wykorzystali to członkowie kole
giów, a zwłaszcza wielkorządca i przewodniczący Oberamtu, i odmówili 
uznania syndyków za pełnomocników rycerstwa. Wielkorządca miał 
naw et kilku z nich obrazić. 13 marca oba kolegia wniosły do kurfirsta 
skargę na samowolną akcję przywódców rycerstwa 32.

Jan Jerzy III zajął również zdecydowanie negatywne stanowisko 
wobec akcji rycerstwa. W całym ruchu widział on tylko prywatę kilku 
osób, które dla osobistego wywyższenia się napadają na prawa przy
sługujące margrabiemu. W reskrypcie z 18 marca zabronił syndykom 
zwoływać rycerstwo na zebrania, napadać na „principia” kurfirsta i wy
woływać zamieszki w kraju. Żądał także, by grawamina załatwiano na 
drodze petycji. Dla polubownego załatwienia sporu powołał wreszcie 
komisję, w której skład weszli wielkorządca i przewodniczący Ober
am tu 33, a więc ludzie jak najbardziej zainteresowani w szybkiej likwi
dacji akcji rycerstwa, ponieważ w dużym stopniu była ona skierowana 
przeciwko nim samym. Z tego względu po obu komisarzach, a zwłaszcza

30 Specificatiori der gravaminum, Budziszyn 9 III 1681, APWr., AmZ, nr 3008; 
Sachs. Landeshauptarchiv Dresden (dalej skrót: SLHA Dresden), Loc. 9543, Diffe- 
rentien zwischen dem Engeren und weiten Ausschuss beider Kreise des M arkgraf- 
thum s Oberlausitz und etzlichen sog. Deputierten von der allgemeinen Ritterschaft 
(dalej skrót: Differentien), vol. I, f. 50—60.

31 B o e t t i c h e r ,  op. cit., t. I, s. 27.
32 Syndycy rycerstwa do kogoś bliżej nie określonego, Budziszyn 12 III 1681, 

SLA Bautzen, SSA, nr 469, f. 111—113; ciż do kolegiów, Budziszyn 12 III 1681, 
APWr., AmZ, n r 3008; kolegia do kurfirsta, Budziszyn 13 III 1681, tamże.

33 K urfirst do Gottloba Ehrenreicha Gersdorfa i Krzysztofa Vitzthuma Eck- 
städta, Drezno 8/18 III 1681, APWr., AmZ, n r 3008.



po wielkorządcy, trudno się było spodziewać obiektywnego podejścia 
do omawianego sporu. Świadczy o tym zresztą bardzo wyraźnie ułożona 
w dużym stopniu pod ich wpływem odpowiedź obu kolegiów na grawa- 
mina rycerskie, którą jeszcze w marcu przesłano do Drezna M. Odrzucono 
w niej właściwie wszystkie postulaty rycerstwa. Nie chciano nawet 
słyszeć o tym, „dass der Ausschuss von der Ritterschafft dependire”, 
ponieważ stanowi ono jedynie „membrum corporis”, a nie „völlige cor
pus”. Upierano się również przy zachowaniu umowy z 1674 r., gdyż 
wzmacniała ona autorytet węższego kolegium. Dla uspokojenia rycer
stwa nie negowano, że jego przedstawiciele mogą być obecni przy odczy
tywaniu i kontrolowaniu rachunków, aczkolwiek z góry zaznaczano, że 
dotychczas dopuszczano do tego tylko członków kolegiów. Musiano też 
przyznać, że zastępca wielkorządcy i sędzia dworski „haben sonst frey- 
lich regulariter, ratione ihrer Bedienung, im Ausschüsse keine Session”. 
Członkostwo w nim miało im przysługiwać tylko z tytułu posiadania 
m ajątku rycerskiego, a tym samym, choć tego wyraźnie nie stwierdzono, 
z racji uprzedniego wyboru.

Stronniczość Eckstädta i Gersdorfa wyszła jeszcze wyraźniej na jaw, 
gdy w połowie kwietnia 1681 r. wezwali do siebie syndyków rycerstwa, 
odczytali im reskrypt kurfirsta i faktycznie zażądali od nich zaniechania 
dalszej akcji przeciwko kolegiom. Kazali im po prostu czekać na wyrok, 
jaki wyda Jan Jerzy III na podstawie sprawozdania komisarzy. Eckstädt 
i Gersdorf zarzucali przy tym  pełnomocnikom rycerstw a przywłaszczenie 
sobie „ius citandi vel convocandi” wszystkich członków stanu szlachec
kiego zasiadających przy stole rycerskim oraz bezprawne obiecywanie 
im diet poselskich w razie przybycia do Budziszyna. Adolf G inter Haug- 
witz i pozostali syndycy nie wyrazili zgody na spełnienie postulatów 
komisarzy, lecz odwołali się w tej sprawie do decyzji mocodawców. Na
stępnie skierowali pismo do kurfirsta, prosząc w nim przede wszystkim 
o wpłynięcie na kolegia w kierunku uznania ich za prawomocnych przed
stawicieli rycerstwa. Nalegali również na podanie im do wiadomości 
skargi, jaką kolegia wniosły na rycerstwo, zwłaszcza jego przywódców. 
Prosili ponadto, by — dopóki spór nie zostanie zażegnany — przewodni
czący Ooeramtu wzywał patentam i całe rycerstwo na sejmy. Rozprawiali 
się także z zarzutami o bezprawnym zwoływaniu członków trzeciego 
członu kurii szlacheckiej na „samowolne zebrania”, stwierdzając, że w zy
wano ich do Budziszyna nie „per imperiosum citationis modum”, lecz 
„per amicabiles literas” ; diety należały się im natomiast z tej racji, że 
wezwał ich do stolicy kraju  Oberamt. Przedstawiciele rycerstwa powia
domili jednocześnie kurfirsta o zaangażowaniu przez nich na radcę praw- 
nego syndyka fcudziszyńskiego, dra Marsmanna. Zmiana adwokata była 34

34 Kolegia do kurfirsta, Budziszyn 20 III 1681, tamże.



sprytnym  pociągnięciem ze strony przywódców rycerstwa. Korzysta
nie — jak poprzednio — z usług obcego jurysty mogło ich narazić na 
zarzut, że posługują się człowiekiem nie obznajomionym z prawami 
górnołużyckimi. Marsmann natomiast był uznanym w Górnych Łużycach 
znawcą praw kraju  ojczystego. Dawał temu zresztą niejednokrotnie 
wyraz, służąc swą ogromną wiedzą prawniczą stanowi miejskiemu, 
a szczególnie budziszyńskiej radzie miejskiej, w licznych sporach ze 
szlachtą 35.

Na swe pismo syndycy rycerstw a długo nie otrzymywali odpowiedzi 
z Drezna. Tymczasem w czerwcu doszło do poważnego* zaostrzenia się 
walki w łonie stanu szlacheckiego. Przyczyniła się do tego kwestia 
udziału przedstawicieli rycerstwa w odbieraniu i kontrolowaniu rachun
ków podatkowych przedstawianych przez marszałków ziemskich. 
17 czerwca zebrała się w Budziszynie deputacja podatkowa; w jej skład 
nie wszedł ani jeden przedstawiciel rycerstwa. Adolf Ginter Haugwitz 
i Gustaw Maurycy W arnsdorf zaprotestowali przeciwko temu u m ar
szałków ziemskich. Nie dopuszczono ich jednak do deputacji. Marszałek 
M etzradt miał przy tym oświadczyć, że do kontroli rachunków upraw r 
nione jest jedynie węższe kolegium oraz zaproszeni przez nie członkowie 
szerszego jako prawomocni przedstawiciele rycerstwa. Bez rezultatu 
zakończyły się również rokowania Haugwitza i W arnsdorfa z marszał
kiem Kasprem Krzysztofem Nostitzem, zwłaszcza że w czasie ich trw ania 
doszło do poważnej awantury, podczas której nie żałowano wyzwisk 
i przekleństw. Ostatecznie nie dopuszczono syndyków rycerskich do 
obrad deputacji. Z obu stron posypały się teraz skargi do przewodniczą
cego Oberamtu i na dwór drezdeński. Winę za gorszące zajścia starano 
się w nich zwalić na przeciwnika 36. I syndycy rycerstwa, i przywódcy 
wrogiego im ugrupowania zaczęli gorączkowo poszukiwać materiałów 
uzasadniających zajmowane przez nich stanowisko w sprawie składu 
deputacji podatkowej 37. Na prośbę zgorzeleckich marszałków ziemskich, 
Döbschütza i Gersdorfa, najwcześniej zebrał je starosta zgorzelecki 
Wolf Albrecht Löben, stwierdzając na ich podstawie, że od 1577 r. ,,aus

3j Komisarze do kurfirsta, Budziszyn 5/15 IV 1681, SLHA Dresden, Loc. 9543, 
Differentien, vol. I, f. 105—107.

36 Syndycy rycerstwa do kurfirsta, Budziszyn 17/27 VI 1681, tamże, f. 151—156; 
kolegia do dyrektora tajnej rady, Budziszyn 21 VI 1681, APWr., AmZ, n r 3008; też 
do kurfirsta, Budziszyn 21 VI 1681, tamże; Extract aus dem bey der Landt- 
-Rcchnungs-Abnahme dieses instehenden 1681. Jahres gehaltenen Protocolle, tamże; 
syndycy rycerstwa do kolegiów, Budziszyn 18 VI 1681, tamże; ciż do przewodniczą
cego Oberamtu, Budziszyn 19 VI 1681, tamże; kolegia do tegoż, Budziszyn 20 VI 
1681, tamże.

37 Budziszyńscy marszałkowie ziemscy do zgorzeleckich, Budziszyn 8 VII 1681, 
APWr., AmZ, nr 3008.



hiesigem Creyse [tj. z ziemi zgorzeleckiej — J. L:] der gesamte Aus
schuss oder auch ie zuweilen nur etliche Personen aus selbigem, nie- 
mahln aber einige andere aus der R itterschafft zur Abnahme und Re
vision der Land-Rechnungen verschrieben worden” 38. Jednocześnie 
Löben przedsięwziął próbę izolowania przywódców rycerstw a ziemi 
zgorzeleckiej od syndyków rycerskich z Budziszyńskiego. W tym  celu 
wezwał do siebie Henryka Ludwika Penziga, Jerzego Fryderyka Hockego, 
Hansa Henryka Boblitza i Hansa Adolfa Bischofswerdera. Stawił się 
tylko Penzig i Boblitz. W złożonych na ręce Löbena zeznaniach wykręcili 
się oni właściwie sianem oświadczając, że nie mają żadnych zastrzeżeń 
co do kolegiów. Nie przyznawali się również do udzielonych im przez 
rycerstwo pełnomocnictw39. Nie znaczy to jednak wcale, że odstąpili 
od walki z kolegiami i wyrzekli się funkcji syndyków rycerstwa. Oba
wiając się represji administracyjnych, jakie mógł wobec nich zastoso
wać Löben, nie chcieli zdradzać się ze swoimi poglądami i zamiarami.

Po czerwcowej awanturze członkowie kolegiów postanowili wyprawić 
do Drezna poselstwo ze skargą na syndyków rycerstwa, a przede wszyst
kim na Adolfa Gintera Haugwitza. Na skutek zbliżającego się sejmu 
letniego oraz sesji iudicium ordinarium odłożyli realizację tego postano
wienia na okres późniejszy, ograniczając się na razie do alarmowania 
na piśmie kurfirsta i tajnej rady o niebezpieczeństwie grożącym ze 
strony rycerstwa kolegiom, a zwłaszcza wchodzącym w ich skład urzęd
nikom 40. W czasie sejmu letniego pod koniec sierpnia i na początku 
września 1681 r. walka zaostrzyła się jeszcze, gdy syndycy wszczęli 
nową akcję demaskującą łamanie praworządności przez kolegia, a mia
nowicie wnieśli protest przeciwko udziałowi oratora ziemskiego Wolfa 
Henryka Muschwitza w pracach iudicium ordinarium, ponieważ sejm 
nie powierzył mu funkcji asesora. Wprawdzie Muschwitz usprawiedli
wiał się tym, że na asesora powołał go przewodniczący Oberamtu nie 
jako oratora ziemskiego, lecz jako zwykłego szlachcica na mocy przy
sługującego mu rzekomo prawa powoływania asesorów według swego 
uznania, ale tłumaczenie to nie wytrzymywało krytyki, bo wiadomo było, 
że do elekcji asesorów uprawnione były jedynie stany i bez wyboru z ich 
strony Muschwitz nie miał prawa zjawić się w iudicium ordinarium. 
Incydent z oratorem ziemskim dolał oliwy do ognia. Z jego powodu 
zakończyła się całkowitym fiaskiem przedsięwzięta przez komisarzy na

38 Dwa oświadczenia Löbena, Zgorzelec 18 VII 1681, tamże.
39 Rozporządzenie Löbena i zeznania syndyków rycerstwa. Zgorzelec 16 VI 1681, 

SLA Bautzen, SSA, nr 469, f. 192—194.
40 Marszałkowie obu ziem do dyrektora tajnej rady, Budziszyn 8/18 VIII 1681, 

APWr., AmZ, nr 3008; ciż do sekretarza tajnej rady, Traugotta Diettricha, Budzi
szyn 8/18 VIII 1680, SLA Bautzen, SSA, n r 469, f. 261—262.



polecenie kurfirsta próba wywarcia nacisku na syndyków rycerstwa, 
by nie przeciągali sprawy i ustąpili we wszystkich spornych kwestiach. 
Sytuacja była tym poważniejsza, że zbliżał się term in sejmu jesiennego 
i sejmiku zgorzeleckiego, a tym  samym wybory urzędników ziemskich, 
asesorów sądowych i członków kolegiów, w czasie których na skutek 
nieustępliwości obu zainteresowanych stron mogłoby dojść do nowych 
nieporozumień, a nawet rozruchów 41.

Widząc, że ani prośbami, ani groźbami nie da się nakłonić przywód
ców rycerstwa do zaniechania walki o sanację samorządu ziemskiego 
i krajowego w Górnych Łużycach, członkowie kolegiów musieli się 
wreszcie zabrać do rzeczowej strony sporu. W drugiej połowie września 
marszałkowie ziemscy, Metzradt, Döbschütz i Gersdorf, oraz orator ziem
ski Muschwitz zebrali się w gmachu sejmu (Landhaus) i rozpoczęli 
obrady nad grawaminami rycerskimi, podważając ich podstawy prawne. 
Tekst swych uwag przesłali komisarzom. Jednocześnie zwrócili się do 
kurfirsta z prośbą o pozwolenie na zaangażowanie na adwokata i radcę 
prawnego prokuratora kameralnego Górnych Łużyc, Jana Jakuba H art- 
ranfta. O to samo zresztą prosili również syndycy rycerstwa, „umb dann 
wir nichts indefens gelassen worden...” Widocznie dotąd kurfirst nie 
zatwierdził Marsmanna na stanowisku adwokata rycerstwa, bo to ozna
czałoby przeniesienie sporu rycerstwa z kolegiami na forum sądowe, 
a tym samym uznanie trzeciego członu kurii szlacheckiej za stronę, do 
czego dotychczas nie chciał dopuścić ani Jan  Jerzy III, ani kolegia. Prze
cież niemal już od roku syndycy nie mogli się doczekać uznania ich za 
pełnoprawnych przedstawicieli rycerstwa, ponieważ jego akcji odma
wiano jakichkolwiek podstaw prawnych. Stąd też Adolf G inter Haugwitz 
i koledzy coraz mocniej domagali się od kurfirsta rozstrzygnięcia sporu 
na drodze ugody między zainteresowanymi stronami lub procesu sądo
wego. Stawiali jednak warunek, że przy polubownym załatwieniu sporu

41 Syndycy rycerstwa do kolegiów, praes. 26 VIII 1681, SLA Bautzen, SSA, 
nr 469, f. 257—258; Wolf Henryk Muschwitz do tychże, Budziszyn 27 VIII 1681, 
APWr., AmZ, n r 3008; kolegia do komisarzy, Budziszyn 31 VIII 1681, tamże; 
kurfirst do tychże, Torgau 13/23 VIII 1681, SLHA Dresden, Loc. 9543, Differentien, 
vol. I, f. 159—160. W czasie letniego sejmu komisarze udzielili Haugwitzowi nagany 
w imieniu kurfirsta  za ekscesy czerwcowe. W obecności kolegów: Luttitza, Haug- 
witza, Dallwitza i Thelera, wysłuchał on spokojnie reprymendy i oświadczył, „dass 
er bey Hofe ziemlichen angeben werden seyn möchte und deswegen einkommen 
und sein Haab und Vermögen dran wagen wolte, zu repliciren nicht erm angelt”. 
Nie dały też rezultatu próby zastraszenia pozostałych syndyków zarówno na sejmie 
letnim, jak również później, w połowie września 1681 r. (komisarze do kurfirsta, 
Budziszyn 4 IX 1681, SLHA Dresden, Loc. 9543, Differentien, vol. I, f. 161—163; 
ciż do syndyków, Budziszyn 2 IX 1681, SLA Bautzen, SSA, Nr. 469, f. 268—270; 
wielkorządca do kurfirsta, Budziszyn 10/20 IX 1681, SLHA Dresden, Loc. 9543, 
Differentien, vol. I, f. 169—170).



musi być obecne całe rycerstwo, „weiln es causa communis” 'l2. Chodziło 
im o to, by przy głosowaniu nad poszczególnymi spornymi problemami 
rycerstwo posiadało przewagę liczebną nad członkami kolegiów.

Naciskany ze wszystkich stron Jan Jerzy III nie mógł już dłużej 
zwlekać i chcąc nie chcąc musiał się zgodzić na przeprowadzenie procesu 
między zainteresowanymi stronami, bo wobec nieustępliwości zarówno 
kolegiów, jak i rycerstwa o ugodzie nie mogło być mowy. Na początku 
października 1681 r. wydał tzw. prowizoryczny dekret, w którym, zale
cając zachować w spornych kwestiach status quo, nakazał zwołać rycer
stwo ziemi budziszyńskiej na sejm jesienny, a księstwa zgorzeleckiego — 
na sejmik zgorzelecki. Na zgromadzeniach tych kolegia i rycerstwo miały 
opracować na piśmie swe postulaty i z pełną dokumentacją przesłać je 
do Drezna. K urfirst obiecał dokładnie je przestudiować i na wiosennym 
sejmie 1682 r. za pośrednictwem komisarzy załatwić ostatecznie spór. 
Zgodził się też, by kolegia zaangażowały do pomocy H artranfta, a rycer
stwo jakiegoś innego adwokata. Rycerstwo miało także wybrać syndyków 
osobno dla każdej ziemi. Powyższą decyzję kurfirsta zakomunikowano 
syndykom rycerstwa w połowie października * 43.

Wbrew postulatom wysuwanym przez syndyków przewodniczący 
Oberamtu nie zaprosił całego rycerstwa z ziemi budziszyńskiej na je 
sienny sejm, rozpoczynający się 19 listopada. Mimo to przybyło nań 
21 rycerzy, w tym  też syndycy zarówno z Budziszyńskiego, jak i Zgo
rzeleckiego. W sumie było ich na sejmie więcej niż członków kolegiów, 
ponieważ z węższego zjawiło się w Budziszynie tylko 6, a z szerszego 12. 
Niezwołanie rycerstwa na sejm stało się przyczyną nowych scysji 
i aw antur między przywódcami kolegiów a syndykami rycerstwa. Doszło 
do nich w związku z wyborem budziszyńskiego marszałka ziemskiego. 
Zgodnie z panującym od kilkudziesięciu lat zwyczajem jeden z m ar
szałków, Metzradt, po dwuletniej kadencji zrezygnował 20 listopada 
z urzędu. Odbyły się więc wybory, w czasie których M etzradt nie uzy
skał większości głosów, gdyż przeciwko jego kandydaturze głosowali 
rycerze. W odpowiedzi na to wielkorządca Eckstädt zupełnie bezprawnie 
anulował głosy wszystkich przedstawicieli trzeciego członu kurii szla
checkiej i wziął pod uwagę jedynie głosy członków kolegiów, którzy 
jednomyślnie powierzyli ponownie Metzradtowi urząd marszałkowski.

/l2 Protokół obrad 18 IX 1681, APWr., AmZ, n r 3008; kolegia do kurfirsta, 
Budziszyn 10/20 IX 1681, SLHA Dresden, Loc. 9543, Differentien, vol. I, f. 172—173; 
syndycy rycerstwa do tegoż, Drezno 21 i 25 IX 1681, SLA Bautzen, SS A, nr 469, 
f. 291—293; ciż do tegoż, Drezno 27 IX 1681, APWr., AmZ, n r 3008.

/l3 Provisorial-Decret, Drezno 28 IX/8 X 1681, APWr., AmZ, nr 3008; kurfirst 
do komisarzy, Drezno 28 IX/8 X 1681, SLHA Dresden, Loc. 9543, Differentien, vol. I, 
f. 179; komisarze do syndyków rycerstwa, Budziszyn 16 X 1681, SLA Bautzen, 
SSA, nr 469, f. 300.



W odpowiedzi na ten bezprawny akt rycerstwo wniosło zdecydowany 
protest przeciwko elekcji Metzradta, żądając, by do chwili rozstrzygnię
cia sporu przez komisję opróżniony przez niego urząd pozostał nieobsa- 
dzony. Nie pomogło powoływanie się na prowizoryczny dekret kurfirsta, 
ustanawiający przecież status quo w spornych kwestiach; pod naciskiem 
Éckstadta członkowie kolegiów nie chcieli ustąpić. 21 listopada doszło 
do nowej aw antury na sejmie, gdy M etzradt jako marszałek ziemski 
wygłosił propozycję sejmową. Wygłoszenie propozycji przez Metzradta 
było demonstracją mającą na celu pokazanie rycerstwu, że kolegia nie 
myślą się liczyć z jego zdaniem w rozstrzyganiu spraw krajowych. Prze
cież mógł to zrobić drugi z budziszyńskich marszałków ziemskich, 
zwłaszcza że zwykle propozycję wygłaszał starszy z marszałków budzi
szyńskich, a za takiego uważano tego marszałka, który po wyborze spra
wował urząd już drugi rok. Tymczasem M etzradt dopiero drugi dzień 
po ponownym wyborze pełnił funkcję marszałka. Nic przeto dziwnego, 
że rycerstwo znowu zaprotestowało przeciwko powierzeniu mu urzędu 
marszałkowskiego. W odpowiedzi na ten protest wielkorządca polecił 
usunąć z sali obrad syndyków szlachty ziemi zgorzeleckiej, tj. Warns- 
dorfa, Bischofswerdera, Pentziga i Boblitza, ponieważ w świetle prawa, 
nie należąc do szerszego kolegium, nie byli uprawnieni do udziału w sej
mach. Ujęli się za nimi pozostali syndycy oraz inni obecni na sejmie 
rycerze. Członkowie kolegiów obrazili się na nich i na znak protestu 
opuścili salę posiedzeń. Szczególnie dużo gromów posypało się przy tym 
na Adolfa Gintera Haugwitza, który we wszystkich scysjach z członkami 
kolegiów grał pierwsze skrzypce. Wielkorządca chciał nawet doprowadzić 
do aresztowania go, a przynajmniej do izolowania od pozostałych syn
dyków. Nie zdołał jednak tego zrealizować, ponieważ poza kapitanem 
Brandhagenem wszyscy obecni na sejmie rycerze stanęli zdecydowanie 
w obronie Haugwitza. Udało mu się jedynie na tyle uspokoić wzburzone 
umysły, że sejm po krótkiej przerwie mógł wznowić obrady. Przebiegały 
one dalej już w całkowitym spokoju 44.

Scysje, kłótnie i awantury, do jakich doszło na jesiennym sejmie, 
odbiły się szerokim echem na dworze drezdeńskim. Wszyscy zaintereso
wani bombardowali dosłownie kurfirsta pismami, w których starali się 
uzasadnić zajęte w czasie wyżej opisanych zajść stanowisko i żądali 
ukarania winnych. Najwcześniej wystąpili syndycy rycerstwa, którzy 
w skardze do Jana Jerzego III wykorzystali je do pokazania nadużyć, 
jakie wkradły się do ustroju ziemskiego Górnych Łużyc. Szczególny

44 Syndycy rycerstwa do komisarzy, praes. Budziszyn 12/22 XI 1681, SLHA 
Dresden, Loc. 9543, Differentien, vol. I, f. 197—198; Extract aus dem am O rdinär 
Landtage Elisabeth 1681. in Budissin gehaltenen Landes Protocoll 20—21 XI, 
tamże, f. 210—235.



nacisk położyli na rolę, jaką w czasie jesiennego sejmu odegrał wielko
rządca. Zarzucali mu przede wszystkim dążność do przywłaszczenia sobie 
kierownictwa stanem szlacheckim oraz pogwałcenie podstawowej zasady 
obowiązującej przy wyborach urzędników ziemskich, a mianowicie zasady 
większości głosów. Członkowie kolegiów natomiast ujęli się solidarnie 
za wielkorządcą, choć zdawali sobie sprawę, że jego postępowanie nie 
tylko godziło w podstawowe zasady ustrojowe Górnych Łużyc, ale też 
w zwalczaną przez rycerstwo ugodę o wyborze urzędników ziemskich 
z 1674 r. Uważali jednak, że w konkretnej sytuacji nie mógł on postąpić 
inaczej. Na to samo w swoim liście do kurfirsta położył również nacisk 
Eckstädt. Swą ingerencję w sprawę wyboru marszałka ziemskiego tłu 
maczył tym, że przewodniczący Oberamtu był chory i nie był w stanie 
wziąć udziału w sejmie. Nie mogąc zaprzeczyć, że w głosowaniu nad 
kandydatami do urzędu marszałkowskiego rycerstwo uzyskało większość, 
anulowanie jego głosów usprawiedliwiał naiwnie faktem, iż dotąd na 
sejmy zwyczajne, na których wybierano urzędników ziemskich, z grona 
trzeciego członu kurii szlacheckiej nie przybywał nikt lub tylko niewiele 
osób. Nie chcąc dać okazji do dalszej walki i „krnąbrności” ze strony 
rycerstwa, unieważnił po prostu głosy rycerzy 45. Wyjaśnienie Eckstädta 
nie w ytrzym uje krytyki, ponieważ przewodniczący Oberamtu także nie 
miał prawa ingerowania w wybory urzędników ziemskich, a unieważ
nienie głosów rycerstw a było faktem bez precedensu w dotychczasowej 
praktyce ustrojowej Górnych Łużyc. Wśród członków kolegiów zdawano 
sobie doskonale sprawę z bezprawia, jakiego się dopuścił wielkorządca. 
Dlatego też obawiając się zmiany nastrojów w kołach dworskich, tak 
dotąd przychylnych dla biurokracji stanowej, na korzyść rycerstwa, 
postanowiono wyprawić do Drezna poselstwo złożone z zastępcy wielko
rządcy, Jana Chrystiana Schönberga, oraz Eliasza Kaspra Nostitza. Za
daniem jego było sparaliżowanie akcji rycerstwa na terenie drezdeńskim 
oraz uzyskanie poparcia dwu najważniejszych urzędników kurfirsta, tj. 
marszałka wielkiego nadwornego Haugwitza i dyrektora tajnej rady 
Mikołaja Gersdorfa 4fi.

1 grudnia po przybyciu do Drezna posłowie kolegiów dowiedzieli się, 
że kilka dni przed nimi zjawili się tu taj przedstawiciele rycerstwa, Adolf 
Ginter Haugwitz, Theler i Warnsdorf, którzy wszechstronnie naświetlili 
niechlubną rolę, jaką na jesiennym sejmie odegrał wielkorządca. Mimo 
to na dworze drezdeńskim nastroje wobec rycerstwa nie były zbytnio 5

i5 Kolegia do kurfirsta, Budziszyn 27 XI 1681, APWr., AmZ, nr 3008; wielko
rządca do tegoż, Budziszyn 19/29 XI 1681, SLHA Dresden, Loc. 9543, Differentien, 
vol. I, f. 186—194; rycerstwo do tegoż, Budziszyn, Landtag Elisabeth 1681, tamże, 
f. 200—203.
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przychylne. I dyrektor tajnej rady, i marszałek wielki nadworny popie
rali raczej kolegia. Z drugiej strony jednak nie mogli oni pominąć zu
pełnie milczeniem argumentów i faktów przytaczanych przez syndyków 
rycerstwa. Stąd też marszałek Haugwitz na audiencji udzielonej posłom 
kolegiów nie omieszkał powiedzieć wręcz, „dass gleichwohl dem V erlaut 
nach wunderliche Dinge bey uns [tj. w Górnych Łużycach — J. L.] 
vorgiengen und ehrliche Leute wegen der Justiz grosse Beschwehrungen 
führeten...” Musiał też przyznać, że de facto wielkorządca osadził m ar
szałka ziemskiego wbrew woli stanów, „ja er tractirete die R itterschafft 
geringer als gemeiner Diener” itp. Schönberg i Nostitz zdecydowanie 
odrzucali te zarzuty uważając, że płyną one „aus einem rechten privat 
Hasse”. Taktyka ta dała dobre rezultaty, zwłaszcza w odniesieniu do 
dyrektora tajnej rady. Mimo usilnych starań ani syndykom rycerskim, 
ani posłom kolegiów nie udało się uzyskać rezolucji kurfirsta. Przez usta 
marszałka Haugwitza Jan  Jerzy III zapowiedział jedynie dokładne roz
patrzenie całej sprawy po uprzednim zbadaniu grawaminów obu stron. 
W ten sposób rycerstwo odniosło częściowy sukces, bo jego akcji nie 
potępiono, ponadto zyskało zapewnienie, że wyrok kurfirsta będzie taki, 
by obie strony były zadowolone /l7. Sukces ten był jednak tylko pozorny. 
K urfirst właściwie grał na zwłokę i zaraz po wyjeździe posłów zarówno 
rycerstwa, jak i kolegiów wysłał reskrypt do komisarzy, w którym 
wbrew postulatom rycerstwa zatwierdził wybór M etzradta na dalsze 
2 lata. Stwierdził przy tym, że rycerstwo fałszywie interpretowało jego 
dekret prowizoryczny w punkcie mówiącym o zachowaniu status quo, 
jeśli chodzi o ordynację wyborczą. Przyznawał bowiem, że przy elekcji 
urzędników ziemskich, członków kolegiów i asesorów sądowych obowią
zywać miała zasada większości głosów, ale nie wolno było dla jej uzy
skania przed sejmem urządzać osobnych zebrań i zmawiać się. Dlatego 
też ponownie zabronił rycerstw u „ohne dem Engem  und weitere Aus
schuss kein ander Corpus im Lande zu form iren”. W ten sposób Jan 
Jerzy III złożył na rycerstwo winę za ekscesy na jesiennym sejmie. 
W swym reskrypcie zajął się również całokształtem problemu sporu 
rycerstwa z kolegiami, przesuwając term in generalnej rozprawy między 
nimi na letni sejm 1682 r. Zdaniem kurfirsta nie może się ona odbyć 
na wiosennym sejmie, ponieważ ani kolegia, ani rycerstwo nie nadesłały 
jeszcze materiałów uzasadniających zajmowane przez nich w sporze

rady Gersdorfa, Budziszyn 27 XI 1681, APWr., AmZ, n r 3008.
Relation von unserer des Gegenhändlers Johann Christian Schönbergs auf 

Losä und Esaias Caspar von Nostitzens auf Ullersdorff in Dresden gehabten 
Verrichtung, bez daty (za okres 1—11 XII 1681), SLA Bautzen, SSA, n r 469, 
f. 372—390.



stanowiska. O powyższej decyzji kurfirsta komisarze poinformowali 
wszystkich zainteresow anych48..

W ramach przygotowań do wspomnianej wyżej rozprawy oligarchia 
urzędnicza przystąpiła do stopniowego rozprawienia się z opozycją ry 
cerską. Na pierwszy ogień poszła ziemia zgorzelecka, gdzie ruch opozy
cyjny był znacznie słabszy niż w Budziszyńskiem, poza tym  wielkorządca 
cieszył się stosunkowo dużym mirem i poważaniem. Zgodnie z dekretem 
kurfirsta starosta Löben wezwał na rozpoczynający się 12 II 1682 r. 
sejmik zgorzelecki całe rycerstwo. Zjawiły się jednak tylko 22 osoby, 
z czego 2, nie posiadając majątków rycerskich, nie miały prawa udziału 
V / głosowaniu. Około 20 członków trzeciego członu kurii szlacheckiej 
nadesłało pisemne usprawiedliwienia lub ustnie zawiadomiło starostę 
o swej absencji na sejmiku. Reszta uprawnionych do udziału w nim 
w ogóle nie zareagowała na wezwanie starosty. Obrady sejmiku roz
poczęły się 13 lutego. Witając zebranych, starosta wezwał obecnych na 
sali rycerzy do pozostania na sejmiku do końca. Wówczas wstał krewny 
wielkorządcy, rotm istrz Krzysztof Vitzthum von Eckstädt, i stwierdził, 
że z powodu ważnych spraw osobistych nie może uczynić zadość życzeniu 
starosty, a co do walki rycerstwa z kolegiami — „wollte ... gantz nichts 
zu thun, weniger sich derselben immisciret haben'’. W ten sposób z nie
licznych obecnych na sejmiku rycerzy ubył jeszcze jeden. W następnym 
dniu po propozycji starosta poprosił o opuszczenie sali obrad syndyków 
rycerstwa, Dawida Gottloba Gersdorfa, Gustawa Maurycego Warnsdorfa, 
Kansa Adolfa Bischofswerdera, Hansa Henryka Boblitza i Jerzego F ry
deryka Hockego. Ci początkowo protestowali przeciwko rozkazowi sta
rosty, uważając, że chce ich odseparować od pozostałych rycerzy, ale 
po krótkich targach wyszli. Wówczas Löben odczytał omówiony wyżej 
reskrypt kurfirsta oraz prowizoryczny dekret, a następnie zapytał ryce
rzy, czy udzielili pełnomocnictw syndykom swej ziemi i czy — zgodnie 
z poleceniem kurfirsta — ponownie są gotowi je podpisać? Z 14 zapyta
nych tylko 3 odpowiedziało twierdząco, zastrzegając się jednak, że pod
pisywali pełnomocnictwa jako rycerze osiadli w ziemi budziszyńskiej, 
ponieważ i tam posiadali majątki. Nie zrobili natomiast tego z racji 
posiadanych dóbr w Zgorzeleckiem. Ponadto pełnomocnictwa ich miały 
dotyczyć jedynie reakcji, z jaką spotkały się na sejmie memoriały rycer
stwa wśród członków kolegiów. Nie upoważniano natomiast syndyków 
do wszczynania jakiejkolwiek samodzielnej akcji. Na zakończenie ci 
3 rycerze wyrazili życzenie, by spór między rycerstwem a kolegiami 
został załatwiony polubownie. Pozostali rycerze wyparli się całkowicie

48 K urfirst do komisarzy, Drezno 5/15 XII 1681, tamże, f. 392—395; przewodni
czący Oberamtu do stanów, Budziszyn 19 I 1682, tamże, f. 411—412; komisarze 
do Hansa Rudolfa M etzradta, Budziszyn 29 XII 1681, tamże, f. 397—398.



udziału w akcji przeciwko kolegiom. Twierdzili, że nic nie wiedzą o pi
smach w tej sprawie i że nie podpisywali żadnych pełnomocnictw. 
W związku z tym prosili o udostępnienie im tych pism i o zezwolenie 
naradzenia się nad nimi do następnego dnia. Starosta zgodził się na to 
i po uzyskaniu powyższych wyjaśnień i oświadczeń wezwał syndyków, 
komunikując im ich treść. Następnie przerwał obrady do 15 lutego, 
przestrzegając jeszcze raz rycerzy, by żaden nie odważył się wyjechać 
ze Zgorzelca przed zakończeniem sejmiku. Groźba ta nie poskutkowała, 
ponieważ na 15 lutego zostało na sejmiku tylko 6 rycerzy; do domu udał 
się także syndyk Hocke. 15 lutego 3 członków stołu rycerstwa oświad
czyło staroście, że nie chcą się absolutnie do niczego mieszać. Za nimi 
poszedł jeszcze jeden, przyznając się jednak, że dotąd popierał rycerstwo 
przeciwko kolegiom. Jedynie Karol Adam Penzig i Franciszek Adolf 
Nostitz nie chcieli ustąpić, ale tylko jako rycerze ziemi budziszyńskiej. 
Odmówili w ten sposób poparcia dla syndyków księstwa zgorzeleckiego. 
Staroście Löbenowi udało się zatem izolować ich od mocodawców. Jed
nakże było to tylko częściowe zwycięstwo. Gdy bowiem syndycy zgodnie 
z rozporządzeniem kurfirsta zrzekli się swej dotychczasowej funkcji 
i zażądali nowych pełnomocnictw, nieliczna już na sejmiku grupa rycerzy 
podpisała je, jak się zdaje, w tajemnicy przed starostą. W sumie jednak 
można powiedzieć, że Löbenowi udało się zastraszyć zdecydowaną część 
rycerstwa ziemi zgorzeleckiej, które wyparło się udziału w akcji przeciwko 
kolegiom i nie chciało już w niej uczestniczyć. Natomiast pozostający 
jeszcze w opozycji rycerze, a nawet ich syndycy, gotowi byli pójść na 
każdy kompromis z kolegiami i nie życzyli sobie dalszego zaostrzania 
i tak już bardzo napiętej sytuacji; istniejące nadużycia w ustroju ziem
skim Górnych Łużyc pragnęli usunąć na drodze rokowań i arbitrażu 
kurfirsta. O bardziej radykalnych krokach nie chcieli nawet słyszeć. 
Wydaje się, że na początku 1682 r. gotowi byli zadowolić się nawet bar
dzo drobnymi ustępstwami ze strony kolegiów. Ich skłonność do kom
promisu znalazła m. in. wyraz w fakcie, że na zakończenie omawianego 
sejmiku upoważnili bez żadnych trudności członków kolegiów ziemi 
zgorzeleckiej do reprezentowania jej interesów na sejmie w Budziszynie, 
a tym samym do podejmowania w ich imieniu wiążących całą ziemię 
uchwał. Wprawdzie przy udzielaniu tych pełnomocnictw syndycy próbo
wali wymóc na staroście pozwolenie na udział w sejmach tych rycerzy 
osiadłych w Zgorzeleckiem, którzy wyrażą ku temu chęć i gotowość, 
ale Löben nie zgodził się na to, powołując się na ustawę krajową z 1597 r. 
Chcąc nie chcąc syndycy musieli przyznać mu rację 49.

/<9 Rozporządzenie Löbena, Zgorzelec 23 XII 1681, tamże, f. 443—445; Löben do 
komisarzy, Zgorzelec 7 II 1682. tamże, f. 423—442; Landtag Trium Regum 1682, 
Vollmacht.



Znacznie trudniejsze zadanie czekało przewodniczącego Oberamtu, 
który na wiosennym sejmie miał przeprowadzić podobną akcję z rycer
stwem ziemi budziszyńskiej, jak Löben w księstwie zgorzeleckim. Rycer
stwo to bowiem nie dało się tak łatwo zastraszyć i zamierzało kontynuo
wać walkę z kolegiami. Dało temu wyraz w styczniu 1682 r., przesyłając 
na ręce komisarzy kuriirsta petycję podpisaną przez 62 osoby, w której 
postulowało ponownie uznanie dra Marsmanna za radcę prawnego 
i adwokata rycerstw a w sporze z kolegiami. Komisarze nie chcieli podjąć 
w tej sprawie żadnej decyzji na własną rękę i skierowali petycję do 
k u rfirs ta* 50. Nim z Drezna nadeszła odpowiedź, 2 marca rozpoczął się 
wiosenny sejm. Zjawiło się na nim początkowo zaledwie 14 rycerzy 
z panem stanowym baronem Schellendorfem na czele. Przewodniczący 
Oberamtu wezwał ich na zamek na konferencję. Przybyli na nią wszyscy 
poza Schellendorfem, który nie chciał mieć nic wspólnego z wystąpie
niami rycerstwa przeciwko kolegiom. Na wstępie przewodniczący Ober
am tu wyjawił cel zwołania rycerstwa do Budziszyna i podobnie jak 
Löben w Zgorzelcu poprosił syndyków, obu Haugwitzów i Thelera, 
o opuszczenie sali, w której odbywała się konferencja. Ci jednak nie 
zgodzili się na to uważając, że w świetle reskryptu kurfirsta i prowizo
rycznego dekretu przestali już być syndykami, a Adolf Ginter Haugwitz 
z powodu choroby zgłosił w ogóle rezygnację z tej funkcji 51. Po krótkich 
targach przewodniczący Oberamtu wyraził zgodę na pozostanie syndyków 
na sali konferencyjnej, po czym odczytał prowizoryczny dekret i ostatni 
reskrypt kurfirsta. Po krótkiej naradzie rycerze przez usta Adolfa 
Gintera Haugwitza oświadczyli, że na razie nie mogą dać odpowiedzi 
w sprawie pełnomocnictw, gdyż czekają, aż więcej szlachty zjedzie się 
na sejm. Przewodniczący Oberamtu początkowo nie chciał się zgodzić 
na zwłokę, ale potem odroczył konferencję do 4 marca. Już jednak 
3 marca zjawił się u niego Haugwitz w towarzystwie 32 szlachciców, 
oświadczając, że rycerstwo porozumiało się w sprawie spornych punktów, 
wybrało nowych syndyków i dało im na piśmie pełnomocnictwa. Syndy
kami ponownie zostali obaj Haugwitzowie, Theler, Luttitz, Dallwitz, 
a ponadto Hans Zygmunt Gersdorf. Przewodniczący Oberamtu stwierdził, 
że wszystko odbyło się zgodnie z prawem oraz zatwierdził Marsmanna 
jako urzędowego adwokata rycerstwa.

15 I, APWr., AmZ, nr 6379; tekst pełnomocnictwa, SLA Bautzen, SSA, nr 469, 
f. 450—451.

50 Rycerstwo do komisarzy, Budziszyn 23 I 1682, SLHA Dresden, Loc. 9543, 
Differentien, vol. I, f. 247; komisarze do kurfirsta, Budziszyn 9 II 1682, tamże, 
f. 242—245.

51 »Er der von Haugwitz auf Königswartha verlangte auch, wegen der Schwach
heit seines Haupts nicht mehr Deputirer zu werden”.



Pełnomocnictwa dla syndyków podpisało 41 rycerzy. W porównaniu 
z ziemią zgorzelecką liczba zwolenników dalszej walki z kolegiami była 
w Budziszyńskiem znacznie większa. Mimo to i tu taj w szeregi rycerstwa 
wkradało się już zwątpienie w celowość akcji przeciwko kolegiom oraz 
w możliwość zwycięstwa w niej. Niektórzy z grona rycerstwa, np. 
wspomniany wyżej Schellendorf lub Karol Ernest Goldstein, odżegnywali 
się od niej oficjalnie. Inni, jak były syndyk Dawid Gottlob Gersdorf, 
Joachim Hildebrand von Hund i Chrystian Feliks Gersdorf, robili to 
potajemnie, składając odpowiednie oświadczenia na ręce przewodniczą
cego Oberamtu 52. Nie należy się temu dziwić. Czas robił swoje i rycer
stwo zaczęło się zniechęcać do długotrwałej walki, zwłaszcza że nie przy
niosła ona dotąd poważniejszych sukcesów. Jedynym  bowiem osiągnię
ciem było na razie uzyskanie zgody ze strony najwyższych władz pań
stwowych na uznanie rycerstwa za stronę prawną w sporze z kolegiami. 
Z drugiej strony nie ulega jednak wątpliwości, że władzom górnołużyc- 
kim i drezdeńskim nie udało się doprowadzić w ziemi budziszyńskiej do 
tak dużego rozbicia w obozie rycerskim, jak w księstwie zgorzeleckim.

Walka trw ała nadal. Przy pełnomocnictwach dla syndyków spisano 
ponownie grawamina przeciwko kolegiom. Znalazły w nich odbicie 
wszystkie podstawowe zarzuty, jakie rycerstwo stawiało oligarchii urzęd
niczej. Szczególnie ostro zaatakowano w nich wielkorządcę za to, że „ais 
ein perpetuus commissarius bey denen Landtagen assidiren und praesi- 
diren wolle” 53. 26 VIII 1682 r. na sejmie letnim doszło znowu do poważ
nych starć między wielkorządcą a Adolfem Ginterem Haugwitzem na tle 
udziału przedstawicieli rycerstwa w deputacjach podatkowych. Eckstädt 
otwarcie stwierdził, że w skład ich wchodzą jedynie członkowie kolegiów. 
Natomiast Haugwitz stanowczo domagał się dopuszczenia do nich — jak 
dawniej — rycerzy, a co więcej — zakwestionował przy tym prawo 
udziału wielkorządcy w sejmach, stwierdzając, że z urzędu mu to nie 
przysługuje, gdyż nie ma o tym ani słowa w instrukcji nadawanej każdo
razowemu wielkorządcy przez kurfirsta, ani tym bardziej z racji posiada
nego majątku, ponieważ dobra Eckstädta znajdowały się w Zgorzelec- 
kiem. Stąd też — zdaniem Haugwitza — Eckstädt nie mógł występować

52 K urfirst do komisarzy, Drezno 7/17 II 1682, SLA Bautzen, SSA, nr 469, 
f. 455—456; Ober-Amts Intimation, Budziszyn 19 I 1682, APWr., AmZ, nr 5040, 
f. 6—8; pełnomocnictwa, 2 III 1682, SLA Bautzen, SSA, nr 469, f. 522—532; Max 
Schellendorf do przewodniczącego Oberamtu, Budziszyn 5 III 1682, tamże, f. 458— 
460; Actum im Churf. Sachs. Ober-Ambt des M arggraffthumb Oberlausitz den 
2. M artij nach Mittage, tamże, f. 463—472; Bericht an IChD zu Sachsen betreffend 
die Convocation der allgemeinen Ritterschafft auf den Landtag Trium Regum 
í u  Görlitz und Oculi 1682 zu Budissin, Budziszyn 21/31 III 1682, tamże, f. 473—476.

53 Specificatio derer von der R itterschafft des M arggraffthums Oberlausitz 
eingebrachten gravaminum, bez daty, APWr., AmZ, nr 6836.



rici sejmach jako jeden z najwyższych urzędników krajowych, lecz tylko 
jako osoba prywatna. W związku z tym nie miał prawa pretendować 
do odgrywania kierowniczej roli na sejmie. Na skutek wystąpienia 
Haugwitza wielkorządca obraził się. Doszło między nimi do kłótni, 
w czasie której posypały się wyzwiska. W rezultacie i Eckstädt, i Haug- 
witz wnieśli skargi do kurfirsta, prosząc go o obronę, a wielkorządca 
odwołał się ponadto do całego stanu szlacheckiego. Za Eckstädtem wsta
wiły się również kolegia 54.

Kłótnia między wielkorządcą a Haugwitzem miała bardzo poważne 
konsekwencje dla całego ruchu sanacyjnego, prowadzonego przez rycer
stwo, ponieważ potem doprowadziła do rozłamu między rycerstwem ziemi 
budziszyńskiej a rycerstwem księstwa zgorzeleckiego, które ujęło się 
za Eckstädtem. Po jego stronie stanął również kurfirst, który oskarżył 
Haugwitza o łamanie postanowień prowizorycznego dekretu, o przy
właszczenie sobie „bey der Ritterschafft das Directorium, welches wir 
[tj. Jan  Jerzy III — J. L.] niemahls verstatten können”, o obrazę maje
statu i zapowiedział w razie dalszej akcji przeciwko wielkorządcy i jego 
prawu zasiadania na sejmach wyciągnięcie jak najsurowszych konse
kwencji wobec Haugwitza. Na prośbę kolegiów polecił też, by rycerstwo 
ponownie wniosło swe grawamina na piśmie 55.

Na letnim sejmie znowu nie doszło do tylekroć zapowiadanej roz
prawy między rycerstwem a kolegiami, gdyż kolegia nadal nie chciały 
ustosunkować się merytorycznie do zarzutów stawianych w grawami- 
nach rycerskich i nie nadesłały dotąd materiałów potrzebnych do prze
prowadzenia procesu sądowego. Mimo to zgodnie z ostatnim poleceniem 
kurfirsta na jesiennym sejmie 1682 r. syndycy ponownie spisali skargi 
i zażalenia rycerstwa i przekazali na ręce komisarzy kurfirsta. Do gra- 
waminów dołączyli też obszerne aneksy źródłowe* uzasadniające po
szczególne zarzuty przeciwko kolegiom. Istota tych zarzutów nie uległa 
żadnej poważniejszej zmianie. Ponownie bardzo ostro zaatakowano wiel
korządcę, stwierdzając, że ,,der H err Landes Hauptm ann gehöret nicht 
auff die Landtage, viel weniger kan ihm bey denen Landtagen einiges 
Directorium zu gestanden w erden” 56. Członkowie kolegiów nadal nie

M Adolf G inter Haugwitz do kurfirsta, Drezno 28 VIII 1682, SLHA Dresden, 
Loc. 9543, Differentien, vol. I, f. 266—269; wielkorządca do tegoż, Budziszyn 23 
VIII/2 IX 1682, tamże, f. 277—280; tenże do stanu szlacheckiego, Budziszyn 27 VIII 
1682, SLA Bautzen, SSA, n r 469, f. 478—480; kolegia do kurfirsta, Budziszyn, 
Landtag Bartholomaei 1682, APWr., AmZ, nr 3008.

55 Marszałkowie ziemscy do dyrektora tajnej rady, Budziszyn 24 X 1682, SLA 
Bautzen, SSA, n r 469, f. 505—506; kurfirst do przewodniczącego Oberamtu, Drezno 
20/30 X 1682, tamże, f. 510—513; kolegia do kurfirsta, Budziszyn 28 VIII 1682, 
APWr., AmZ, n r 3008.

56 Gravamina der R itterschafft, Budziszyn 19 XI 1682, APWr., AmZ, nr 4730; 
Instruction..., Budziszyn 20 XI 1682, tamże.



chcieli się ustosunkować merytorycznie do stawianych im zarzutów, 
woleli grać na zwłokę widząc, że czas pracuje dla nich, bo poza syndy
kami, zwłaszcza z ziemi budziszyńskiej, reszta rycerstwa coraz bardziej 
zniechęcała się do dalszej walki. Dlatego też zażądali najpierw  od syn
dyków przedstawienia oryginałów pełnomocnictw, a gdy uczyniono 
zadość ich życzeniu 57, zakwestionowali ich prawomocność. Opierając się 
na relacji starosty Löbena, wyrazili zdziwienie, skąd się w ogóle wzięły 
podpisy na pełnomocnictwie wystawionym przez rycerstwo księstwa 
zgorzeleckiego, skoro niemal wszyscy obecni na sejmiku w 1682 r. ry 
cerze wyparli się uczestnictwa w akcji przeciwko kolegiom. Widocznie 
podpisano je potajemnie, a tym samym bezprawnie. Członkowie kolegiów 
podnieśli jeszcze fakt, że na pełnomocnictwie zgorzeleckim znalazło się 
7 podpisów osób, które w czasie sejmiku nie były w ogóle w Zgorzelcu. 
Podejrzewali więc, że albo je sfałszowano, albo też zbierano po domach. 
W związku z powyższym domagali się przeprowadzenia śledztwa dla 
stwierdzenia, kto dobrowolnie podpisał się na pełnomocnictwie, a kto 
pod przymusem. Nieco inaczej zaatakowano pełnomocnictwo podpisane 
przez rycerstwo ziemi budziszyńskiej. W tym wypadku nie dało się 
zastosować metody kwestionowania prawdziwości podpisów, ponieważ 
złożyli je tylko ci rycerze, którzy byli obecni na wiosennym sejmie. Stąd 
też zastosowano inną taktykę. Stwierdzono, że pełnomocnictwo nie jest 
ważne, ponieważ podpisało je zaledwie 41 osób, tj. tylko nieco więcej 
niż V4 rycerstwa osiadłego w Budziszyńskiem. Ta zdecydowana mniej
szość nie mogła zatem przemawiać w imieniu całości. W konkluzji po
stulowano unieważnienie pełnomocnictw. Brak odpowiedzi na zarzuty 
stawiane przez rycerstwo członkowie kolegiów tłumaczyli tym, że gdyby 
jej udzielono, oznaczałoby to uznanie de facto pełnomocnictw, a tego 
nie chcieli z wyżej podanych względów zrobić 5S. Syndycy szybko przej
rzeli tę grę i wystosowali do Jana Jerzego III pismo z prośbą, by nakazał 
kolegiom rzeczową dyskusję nad spornymi sprawami. K urfirst wyraził 
na to zgodę, ale kolegia upierały się przy swoim. Obok poprzednio uży
tych argumentów podkreślały one, że zawarte w grawaminach zarzuty 
stanowią „principia, welche der hiesigen Landes-Verfassung e diametro 
zuwieder lauffen und hochschädliche Consequentien nach sich ziehen 
dürffen” 53 Podobne stanowisko zajmowali również komisarze, ale nie

°7 Syndycy rycerstwa do przewodniczącego Oberamtu, Budziszyn 30 XII 1682, 
tamże.

58 Kolegia do kurfirsta, Budziszyn 28 III 1682, SLA Bautzen, SSA, n r 469, 
f. 528—539.

59 Syndycy rycerstwa do kurfirsta, Budziszyn 25 VI 1683, APWr., AmZ, nr 5444, 
f. 86—94; kurfirst do przewodniczącego Oberamtu, Drezno 4/14 VII 1683, tamże, 
nr 6836; kolegia do furfirsta, Budziszyn 28 XI 1683, tamże; też do tajnej rady, 
Budziszyn 24 VI 1683, SLHA Dresden, Loc. 9543, Differentien, vol. II, f. 43—44.



mogąc zlekceważyć wyraźnego rozkazu kurfirsta zapowiedzieli, że na 
jesiennym sejmie 1683 r. zostanie przez kolegia opracowana odpowiedź 
na grawamina rycerskie. Nie mieli zresztą innego wyjścia, gdyż kurfirst 
oświadczył, że tak długo nie ustosunkuje się do postulatów kolegiów, 
póki nie nadeślą one rzeczowej odpowiedzi na zarzuty wysuwane przez 
rycerstw oü0. Chcąc nie chcąc na jesiennym sejmie kolegia musiały się 
wreszcie zająć rzeczową stroną sporu. W tym  celu zaangażowały jako 
adwokata prokuratora kameralnego Górnych Łużyc, Jana Jakuba H art- 
ranfta, który miał opracować projekt odpowiedzi rycerstw u 60 61 62. Do reali
zacji tego zadania było jeszcze bardzo daleko, a tymczasem opozycja 
rycerska coraz bardziej rozpadała się. Wprawdzie na jesiennym sejmie 
syndycy wnieśli protest przeciwko wyborowi Joachima Hildebranda von 
Hund und Alten-G rottkau do szerszego kolegium ze względu na to, że 
zasiadał już w nim jego ojciec, ale był to tylko łabędzi śpiew. W ystąpie
nia rycerstwa stawały się coraz rzadsze i coraz mniej gwałtowne, 
zwłaszcza od chwili poważnej choroby, a następnie śmierci głównego 
przywódcy ruchu opozycyjnego, Adolfa Gintera Haugwitza C2. Całkowite 
zaprzestanie walki było już tylko kwestią czasu.

W styczniu 1684 r. Jan  Jerzy III wydał wreszcie reskrypt, w którym 
rozstrzygnął niektóre sporne kwestie, dotyczące przede wszystkim przy
należności dziekana, wójtów klasztornych i starostów do węższego ko
legium, roli wielkorządcy na sejmie, wyboru krewnych i powinowatych 
do kolegiów oraz zatwierdzania nowo wybranych członków kolegiów 
przez przewodniczącego Oberamtu. We wszystkich tych sprawach odrzu
cił postulaty rycerstwa. Rozstrzygnięcie dalszych punktów spornych 
uzależnił od nadesłania materiałów od obu walczących stron. Polecił 
przy tym, by zarówno rycerstwo, jak i kolegia uzasadniały swe tw ier
dzenia i postulaty wyciągami ze starych akt znajdujących się w archi
wach ziemskich. Nakazał także przewodniczącemu Oberamtu, by opraco
wywaniem powyższych materiałów nie zajmowano się na sejmach, bo 
może to tylko zakłócić tok obrad; w tym celu zalecił utworzenie specjal
nych kom isji63. Zgodnie z poleceniem kurfirsta kolegia natychmiast

60 Komisarze do kurfirsta, Budziszyn 8/18 X 1683, SLHA Dresden, Loc. 9543, 
Differentien, vol. II, f. 50—55; kurfirst do kanclerza Oberamtu Leddina, Drezno 
5/15 XI 1683, tamże, f. 100; por. też Gesuch des engem  und w eitern Ausschusses 
contra die R itterschafft die habende Beschwerden und deren Beantwortungs, vor 
zugleich aber die bessere legitimation deren M andatariorum  betr., Landtag B artho
lomaei 1683, APWr., AmZ, nr 5444, f. 49—69.

G1 Oświadczenie kolegiów, Budziszyn 28 XI 1683, SLA Bautzen, SSA, nr 469, 
f. 57.

62 Syndycy rycerstwa do kurfirsta, Budziszyn 20/30 XI 1683, SLHA Dresden, 
Loc. 9543, Differentien, vol. II, f. 100, 106; B o e t t i c h e r ,  op. cit., t. I, s. 436.

63 K urfirst do przewodniczącego Oberamtu, Drezno 10/20 I 1684, APWr., AmZ, 
n r 6836.



powołały taką komisję, powołując do niej obok marszałków ziemskich, 
Schönberga i Döbschütza, oraz oratora ziemskiego także Zygmunta 
Adolfa Gersdorfa, Jana Maksymiliana Dallwitza i Augusta Adolfa Haug- 
witza. Po przeszło rocznej pracy projekt odpowiedzi był gotowy. Na 
jego tem at wypowiedzieli się najpierw  członkowie szerszego kolegium. 
Obok aprobaty większości punktów znalazły się w ich opinii poważne 
uwagi krytyczne. Nie podobało się im szczególnie to, że „durschgehendts 
in der gantzen Refutation-Schrifft einige harte und piquante einem 
Landstand wieder den andern nicht wohl anstehende Worte und locu
tiones mordaces passim angemercket worden” . Żądali więc ich opuszcze
nia. W uwagach ich znalazły się też słowa krytyki, aczkolwiek bardzo 
ostrożne i delikatne, pod adresem zbytniej ingerencji urzędników kra
jowych i ziemskich w sprawy sejmowe i polityki personalnej węższego 
kolegium, nie zawsze najszczęśliwszej. Członkowie szerszego kolegium 
domagali się m. in. dopuszczenia kilku ich przedstawicieli do zebrań 
kolegialnych między sesjami sejmowymi oraz do wyznaczania kandyda
tu r w czasie elekcji urzędników ziemskich, członków ich kolegium oraz 
asesorów sądowych. Postulowali również, by do kolegiów nie wybierano 
tych, którzy zajęci są na dworze drezdeńskim lub na stałe mieszkają 
pcza krajem, gdyż najczęściej nie wypełniają oni obowiązków spoczywa
jących na członkach kolegiów, a przede wszystkim nie uczestniczą 
w obradach sejmowych. Z tego względu lepiej wybierać szlachtę miesz
kającą w Górnych Łużycach i nie związaną obowiązkami w Dreźnie. 
Węższe kolegium odrzuciło jednak powyższe postulaty szerszego, godząc 
się jedynie na usunięcie zbyt ostrych sformułowań pod adresem rycer
stwa. Szersze kolegium próbowało upierać się przy swoich żądaniach 
i groziło nawet wszczęciem procesu z węższym, ale w końcu ustąpiło 
i w lecie 1685 r. odpowiedź kolegiów na grawamina rycerstwa znalazła 
się w Dreźnie 64.

Jak się zdaje, rycerstwo nie powołało w ogóle komisji do opracowania 
żądanych przez kurfirsta materiałów. Nie zajęło się też odpowiedzią na 
pismo kolegiów. Wycofało się ono z walki całkowicie, uznając jej bez
nadziejność. K urfirst nie musiał już rozstrzygać spornych kwestii. Zwy
ciężyły bezapelacyjnie kolegia, przede wszystkim węższe.

Jakie przyczyny sprawiły, że rycerstwo poniosło klęskę w walce

64 Marszałkowie ziemscy do tegoż, Budziszyn 11 IV 1684, SLA Bautzen, SSA, 
n r 470, f. 61; ci do tegoż, Budziszyn 10 V 1684, tamże, f. 85—86; Wohlmeinende 
und unmassgebliche Erinerungen derer Herren Deputirten des Andern Tafel 
des Ausschusses auf die von dem H errn Cammer Procuratore entworffene Schrifft 
über die von theils Ritterschafft eingegebene gravamina, Budziszyn 2 IV 1685, 
tamże, f. 90—109; Anmerckungen des engeren Ausschusses, Budziszyn 26 VI 1685, 
APWr., AmZ, nr 6836; Anmerckungen des weiteren Ausschüssen, Budziszyn 26 VI 
1686, tamże; tekst odpowiedzi i aneksy, SLA Bautzen, SSA, n r 470, f. 317—693.



z kolegiami? Złożyło się na nią wiele czynników. Wśród nich na pierwszy 
plan wybija się rozbicie w obozie rycerstwa. W ruchu przeciwko kole
giom aktywny udział wzięła jedynie nieznaczna ilość rycerzy, osiadłych 
przede wszystkim w ziemi budziszyńskiej. Większość z nich nie angażo
wała się w ogóle do walki, a w najlepszym wypadku sympatyzowała 
jedynie z wystąpieniami najbardziej aktywnych rycerzy. Gdy jednak 
walka ta nie przynosiła sukcesów, szlachta, zwłaszcza z ziemi zgorzelec
kiej, zaczęła się z niej wycofywać. W rezultacie do końca 1683 r. na placu 
boju pozostało zaledwie kilkanaście osób, głównie syndyków. Na domiar 
złego ataki na wielkorządcę spowodowały rozłam między rycerstwem 
ziemi budziszyńskiej a zgorzeleckiej, w wyniku czego niemal całe 
rycerstwo zgorzeleckie odstąpiło od walki z kolegiami 65. Wydaje się, że 
stosunek do wielkorządcy nie był jedyną przyczyną rozbicia w łonie 
rycerstwa. Wiadomo przecież, że w ustroju Górnych Łużyc szlachta ziemi 
budziszyńskiej zajmowała bardziej uprzywilejowane stanowisko niż 
szlachta księstwa zgorzeleckiego. Na tym tle dochodziło między nimi 
niekiedy do mniej lub bardziej ostrych starć, m. in. na początku pięć
dziesiątych lat XVII w. 66 Jak widzieliśmy wyżej, w programie rycerstwa 
nie było w ogóle mowy o zrównaniu szlachty obu ziem w prawach poli
tycznych. Można zatem przypuszczać, że rycerstwo księstwa zgorzelec
kiego było w mniejszym stopniu zainteresowane w walce z oligarchią 
urzędniczą, ponieważ przywrócenie dawnej demokracji szlacheckiej nie 
likwidowało jego gorszej pozycji politycznej w kraju, a umacniało 
głównie stanowisko prawno-polityczne rycerstwa ziemi budziszyńskiej.

W dużym stopniu do porażki rycerstw a przyczyniła się także postawa 
członków szerszego kolegium, którzy nie tylko nie poparli jego postula
tów, lecz wręcz je zwalczali, choć realizacja programu sanacyjnego, 
zawartego w grawaminach rycerskich, wzmocniłaby niewątpliwie ich 
pozycję jako reprezentantów ogółu szlachty. Mając przed sobą perspek
tywy kariery urzędniczej na terenie k raju  i na dworze drezdeńskim, 
woleli oni odżegnać się od niepopularnych w sferach urzędniczych 
i dworskich haseł zmierzających do przywrócenia demokracji szlachec
kiej. Dopiero gdy opozycja rycerska zaczęła zamierać, członkowie szer
szego kolegium wysunęli kilka żądań mających na celu wzmocnienie 
ich pozycji wobec węższego kolegium. Zostały one jednak odrzucone. 
Tymczasem przyłączenie się do rycerstwa dałoby na pewno lepsze rezul
taty. Członkowie szerszego kolegium woleli się jednak nie kompromito
wać współpracą z rycerstwem.

Niemały wpływ na porażkę rycerstwa miała również postawa naj
wyższych urzędników krajowych i ziemskich oraz kurfirsta. Jest zupeł-

65 L e s z c z y ń s k i ,  op. cit., s. 31—32.
66 Tamże, s. 99—100.



nie zrozumiałe, że oligarchia urzędnicza, zwłaszcza wielkorządca i prze
wodniczący Oberamtu, nie chciała zrezygnować z uzyskanej w czasie 
wojny trzydziestoletniej przewagi w życiu politycznym kraju. Dlatego 
też odrzucała ona zdecydowanie wszystkie poważniejsze postulaty rycer
stwa i dążyła wszelkimi siłami do zgniecenia opozycji, głównie na drodze 
jej rozbicia od wewnątrz i uzyskania poparcia dworu drezdeńskiego. 
Jan  Jerzy III oraz jego najbliżsi współpracownicy, może wyjąwszy 
częściowo marszałka wielkiego nadwornego Haugwit^a, nie sprzyjali 
opozycji rycerskiej i robili wszystko, by węższe kolegium utrzymało 
dotychczasową pozycję w kraju. Dwór drezdeński aprobował zmiany 
zaistniałe w ustroju samorządowym Górnych Łużyc, ponieważ poprzez 
urzędników margrabiowskich wzmacniały one pozycję elektorów saskich 
na terenie Górnych Łużyc. Nęcąc urzędników perspektywą kariery 
dworskiej, elektorzy sascy czynili ich bardziej uległymi wobec swoich 
postulatów.

Wydaje się wreszcie, że w walce z kolegiami rycerstwo zastosowało 
błędną taktykę. Widząc, że legalne formy walki są zupełnie nieskuteczne, 
winno było zdecydować się na bardziej radykalne pociągnięcia. Możliwość 
wybuchu wojny domowej w Górnych Łużycach skłoniłaby zapewne Jana 
Jerzego III do mniejszych lub większych ustępstw na rzecz rycerstwa. 
W świetle ówczesnej sytuacji międzynarodowej Saksonii uzyskanie ich 
było w pełni realne. Ze względu na niebezpieczeństwo tureckie kurfir- 
stowi zależało przecież na utrzym aniu spokoju w swoich krajach dzie
dzicznych.

Na losach walki rycerstwa z kolegiami bardzo poważnie odbiła się 
najpierw choroba — jak się zdaje, umysłowa — a potem śmierć (30 V 
1683 r.) głównego przywódcy oraz duszy i mózgu ruchu opozycyjnego, 
bezkompromisowego bojownika o prawa rycerstwa, Adolfa Gintera Haug- 
witza. Właściwie już od jego śmierci opozycja rycerska wycofała się 
z walki, bo nikt nie chciał lub nie potrafił go zastąpić.

W rezultacie klęski rycerstwa oligarchia wyższych urzędników kra
jowych i ziemskich umocniła wybitnie swą pozycję w ramach stanu 
szlacheckiego, eliminując nie tylko rycerstwo od współrządów i możli
wości decydowania o sprawach krajowych i ziemskich, ale także odsu
wając na dalszy plan szersze kolegium, na którego skład miała decydu
jący wpływ. Szersze kolegium stało się teraz właściwie powolnym narzę
dziem w rękach węższego. Istniejąca w XVI w. w Górnych Łużycach 
demokracja szlachecka została całkowicie pogrzebana w czasie wojny 
trzydziestoletniej, a próba jej przywrócenia w omawianych przez nas 
latach zakończyła się zupełnym fiaskiem.



Józef Leszczyński

DER KAMPF DES OBERLADSITZER ADELS MIT DER BEAMTENOLIGARCHIE
IM 17. JAHRHUNDERT

Während des 30jährigen Krieges kam es in der Landesverfassung der 
Oberlausitz zu bedeutenden Änderungen, die zur Folge hatten die Verdrängung 
der adligen Demokratie und die Entstehung einer Regierung der höchsten Landes
beamten, die dem sogenannten engen Ausschuß angehörten. Diese Beamten 
stärkten ihre Stellung in der Selbstverwaltung und beschränkten die Bedeutung 
der M itglieder des weiteren Ausschusses und vor allem der R ittertafel. Die R itter 
waren m it diesen Änderungen nicht einverstanden und schon seit dem Jahre 1644 
versuchten sie die alte Position in der Landesverfassung wiederzugewinnen. Be
sonders ging es ihnen um den Einfluß der M itglieder des engeren Ausschusses auf 
die Wahl der Landesbeamten, der Mitglieder der Ausschüsse und der Gerichts
assessoren, die Beschränkung der Ausgaben für die Landesselbstverwaltung und um 
die Zulassung der V ertreter der R itterschaft zu der Kontrollbehörde, die die 
Finanzwirtschaft der Landesältesten beaufsichtigte. Im Resultat des Kampfes der 
R itterschaft mußte der enge Ausschuß sich auf gewisse Zugeständnisse einlassen. 
Im Jahre 1647 hat man eine Übereinkunft getroffen, auf Grund derer alle Mit
glieder des Landstandes, die befugt waren an den Landtagen teilzunehmen, das 
Recht hatten, zur Wahl der Beamten ihres Landes, der Mitglieder der Ausschüsse 
und der Gerichtsassessoren, aber nu r aus der Kandidatengruppe, die der enge 
Ausschuß aufgestellt hat. Aber diese Ü bereinkunft hat die R itterschaft nicht 
befriedigt und infolgedessen kam es in den Jahren 1680—1684 zwischen ihr und 
den beiden Ausschüssen zum scharfen, obwohl legalen Kampf. An die Spitze der 
R itterschaft stellte sich eine Gruppe von Leuten, die aus über einem Dutzend 
Personen bestand. Ihr A nführer war Adolf Günther Haugwitz, der Stiefbruder des 
sächsischen Großhofmarschalls Friedrich Adolf Haugwitz, ein junger, ungewöhnlich 
energischer Mann, der große Organisationsfähigkeiten aufwies. Dieser Kampf 
endete jedoch m it der Niederlage der R itterschaft. Es trug dazu die Uneinigkeit 
in ihrem Lager bei, die U nterstützung des engeren Ausschusses durch den 
weiteren Ausschuß sowie durch den Dresdener Hof und die höchsten Landesbeam
ten und endlich der Tod des Anführers der Bewegung, Haugwitz. Das Ergebnis 
dieser Niederlage w ar die Festigung der Regierung der Beamtenoligarchie der 
Oberlausitz.


