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KRYS TYN MATWIJOWSKI (WROCŁ AW) 

Z ŻYCIA CODZIENNEGO MIESZCZAN LUBANIA 
w XVI-XVIll WIEKU. URoczysTOśCI PAŃSTWOWE 

I ŚWIĘTA KOŚCIELNE 

Problem życia codziennego w dawnych czasach coraz częściej trafia 

na warsztat historyków 1
. Wynika to niewątpliwie z zarysowujących się 

potrzeb społecznych. Człowielk współczesny, który powoli uzyskuje coraz 

większe możliwości dysponowania czasem wolnym, jest ciekaw, jak za

gadnienie to wyglądało w przeszłości. O ile początkowo zainteresowanie 

badaczy skupiało się przede wszystkim na klasach dominujących w pań

stwie 2 lub dużych ośrodkach miejskich s, choćby ze względu na obfitość 

materiałów źródłowych i ba['wność życia, to obecnie pene�acją objęte 

zostały wsie 4 i mniejsze miasta 5
• 

Wybór Lubania wydawał się celowy z kilku względów. Stosunkowo 

mało w dalszym ciągu znamy przeszłość miast łużyckich, które po II 
wojnie światowej razem z całą ziemią śląską powróciły do Macierzy. 

Artykuł ·byłby kolejnym przyczynkiem 6 do tego wy.raźnie zarysowują

cego się nurtu badań, lktóire w ośrodku wrocławskim zainicjował i przez 

szereg -lat prowadził nieżyjący już prof. dr Józef Leszczyński 7• Obfitość 

1 M. B o gu ck a, Zvcie codzienne w Gdańsku. Wiek XVI-X.VII, Warszawa 

1967; A. Je lic z, Zycie codzienne w średniowiecznym Krakowie. Wiek XIII-XV, 
Warszawa 1966, i inne. 

2 Dotyczy to głównie pra c przedwojennych Łozińskiego czy też Bystronia.
3 P,or. przyp. 1. 

' B. B a r  a n ow ski, Zycie codzierme wsi między Wartą a Piiicą w XIX w., 

Warszawa 1969. 

& B. B a r  a n ow ski, Zycie codzienne małego miasteczka w X.VII i XVIII w., 

Warszawa 1975; E. Male c z y ń s ka, Zycie codzienne Sląska w dobie Odrodzenia, 
Warszawa 1972. 

& K. Mat wij owski, Z dztejów bractwa kurkowego w Lubaniu w XVI
XVIII w. (Acta Uniwersiitatis Wratislaviensis, nr 108, Historia JOVI, Wrocław 1969, 

s. 65-83). 

1 J. Le s z czyń ski, Der Klassenkampf der Oberlausitzer Bauern in den

Jahren 1635-1720, Bautzen 1964; te n że, Aus der Geschichte der Bewegungen der 

HandwerksgeseUen in Gorlitz zu Anfang der zwanziger Jahre des XVIII Jahrhun
derts (Letopis, t. VI, 1959); t e  n że, Stany Górnych Łużyc w latach 1635-1697, 

Wrocław 1963. 
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materiału źródłowego, zwłaszcza kronikarskiego, zachęcała także do za

jęcia się tym tematem. 

Miasto Lubań do dzisiaj nie posiada dobrego zarysu swoich dziejów. 

Do przestarzałych opracowań zaliczyć należy popularną historię. miasta 

F. Berkela 8• Interesujące informacje można znaleźć w pracy poświęconej

dziejom handlu i rzemiosła 9• Z wydanych źródeł wspomnieć należy o kro

nice dziejów Lubania J. G. Grtindera 10. Kilka kronik zachowało się

w Wojewódzkim Archiwum Państwowym we Worocławiu 11. Stanowią one

zasadniczą podstawę pracy.

Lubań stosunkowo wcześnie ukształtował się jako prężny ośrodek 

rzemieślniczy i handlowy. Już w XIII w. zaczęło się w tym łużyckim mie

ście rozwijać sukiennictwo i rzemiosło produkujące na potrzeby najbliż

szego rynku. Pracowali tam szewcy, piekarze i rzeźnicy 12. Z biegiem cza

su miasto coraz więcej zawdzięczało rozwojowi piwowarstwa, przędzalnic

twa i płóciennictwa 13. Do wzrostu zamożności mieszczan i związanego 

z tym znaczenia miasta przyczyniał się również rozkwit handlu. 

Wszystko to rzutowało na życie codzienne mieszczan lubańskich, jego 

przejawy i formy. Zamożność znajdowała w nim swoje odzwierciedlenie. 

Przede wszystkim jednaik na życie mieszczan oddziaływały takie instytu

cje, jak: państwo, kościół, władze miejskie oraz organizacje cechowe. Spo

śród tych instytucji państwo i kościół normowały czas wolny mieszczan 
i zairazem ohreślały sposób jego spędzania, władze zaś miejskie i cechy 

ograniczały się w zasadzie do wpływu na formę jego wykorzystania. 

W czasach feudalnych jako swego rodzaju święta państwowe obcho

dzono ważne wydarzenia w życiu panującej rodziny: urodzenie się na

stępcy tronu, objęcie władzy, koronacja, wizyty władcy lub wysokich 

dostojników połączone z przyjęciem hołdu, małżeństwo panującego, suk

cesy militarne, zgon monarchy itp. 

Na początlku interesującego nas okresu Lubań, jak i całe Łużyce, pod

legał bezpośrednio Koronie czeskiej. W okresie wojny trzydziestoletniej 

w 1623 r. Łużyce otrzymał jako zastaw elektor saski Jan Jerzy I. 

W 1635 r. władztwo Saksonii nad tym krajem zostało wzmocnione, gdyż 

nadany on został elektorom saskim w charakterze lenna. Stąd Lubań 

s F. B er k e 1, Geschichte der Stadt Lauban fii.r Schule und H aus, Lubań .1896. 
9 F. Bertra m, WeltpUitze des Handels und der Industrie, Lauban in Schle

sien, Berlin 1924. 
10 J. Gr ii n der, Chronik der Stadt Lauban, Lubań 1846. 
11 J. Chr. Gr im er, Continuatio der laubanischen annales, AP Wr., Z. M. Lu

bania , nr 2248; H. M .  He i -d 1 er, Kurtzer Extract aus den Anna,libus Civitatis 

Laubanensis, 1626, tamże, nr 2252; M .  Ze i d  1 er, Annales civiiatis Laubanensis, 
tamże, nr 2257. 

12 Bertra m, op. c-it., s. 7. 
13 Ber k e 1, op. cit., s. 42 - poc zątek sławy piwa lubańsk iego datuje się od 

pierwszych lat XVI w .; autor podaje, że gdy po przyjęciu reformacji postanowiono 
wysłać podarunek Lutrowi i Melanch tonowi , wybrano w łaśnie piwo . 
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początkowo obchodził uroczystości zarządzane w Koronie czeskiej, a na
stępnie przede wszystkim w Saksonii. Ceremonie miały różny zakres 
i oprawę. Wydaje się, że po śmierci Ludwika Jagiellończyka w bitwie 
pod Mohaczem były one skromne. Władze miejskie Lubania wspólnie 
z innymi radami Związ;ku Sześciu Miast Górnołużyckich ograniczyły się 
tylko do wysłania Ferdynandowi I zwyczajowych podarunków 14. O oko
licznościowych świec.kich obchodach nie znajdujemy żadnej wzmianki. 
Przypuszczalnie odbyły się jedynie - podobnie jak na sąsiednim Ślą
sku - uroczyste nabożeństwa kościelne 15

. 

Specjalne uroczystości zorganizowane zostały w Lubaniu po objęciu 
władzy przez Rudolfa II. Zgodnie z dawnym zwyczajem monarcha po
stanowił objechać ważniejsze prowincje swego państwa i przyjąć hołd od 
stanów. Trasa jego podróży wiodła przez Lubań. Miasto na pewno dobrze 
przygotowało się do przywitania władcy: ulice przybrały zapewne od
świętny wygląd, a mieszczanie otrzymali zalecenie zgromadzenia się 
wzdłuż drogi, którą miał przejeżdżać cesarski orszak 1s. W dniu 15 V 
1577 T. monarcha przybył do Lubania. Przed murami miasta powitał g0 
starosta księstwa świdnicko-jaworskiego, grupa szlachty i władze miej
skie. Te ostatnie, być może, wręczyły monarsze lklucze od bram miejskich. 
Po powitaniu goście zostali zaproszeni do ratusza, gdzie w reprezentacyj
nej sali burmistrz i rajcy wydali wspaniałe przyjęcie. Kronikarz odnoto
wał, że było ono bardzo kosztowne 11. Tego samego dnia żegnany przez 
mieszczan władca udał się w dalszą drogę. 

Uroczyście dbchodzono na Łużycach mocniejsze związanie się tego 
kraju z Saksonią. Już po objęciu w za1:1taw Łuż;yc 26 VII 1623 r. mieszcza
nie mieli złożyć na ratuszu przysięgę na wierność elektorowi, ale ograni
czono się wówczas do hołdu delegacji Związku Sześciu Miast Górnołu
życkich 1s. Inaczej rozwiązano ten problem, gdy Łużyce stały się lennem. 
W 12 dni po złożeniu hołdu przez delegacje Związku Sześciu Miast (6 X 
1637) przysięgę złożyli mieszczanie Lubania. Podobne ceremonie odbyły 
się 1 VI 1681 r., gdy władzę objął Jan Jerzy III. Władcy towarzyszyli 
wówczas liczni dostojnicy 19_ P,rzebiegu tych obchodów nie znamy, ale 
przypuszczalnie nie różniły się one od śląskich. Przed miastem elektora 
powitał burmistrz w towarzystwie rajców, zaprosił go na okolicznościowe 
przyjęcie, a następnego dnia, zapewne na rynku, władze miejskie w obec-

u Gr ii n der, op. cit., s. 202.

15 K. Ma t w ij o w s  k i, Uroczystości, obchody i widowiska w barokowym Wro

slawiu, Wrocław 1969, s. 22 nn. 
1G W e  Wrocławiu wydawano wówc zas zar ządzenia zaka zujące wylewania nie

c zystości na ulicę, a rada miejska zalecała, by wszyscy mies zkańcy pojawili się na 
ulicach, tamże, s. 35. 

17 Gr ii n der, op. cit., s. 248 n. 
1s Gr i m  er, op. cit., s. 29. 
19 Tamże, s. 54, 84; Griinder, op. cit., s. 277, 299.
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ności zgromadzonych mieszkańców złożyły przysięgę. Elektor przyjmował 

ją na specjalnie wzniesionym podium bądź z okien ratusza 20. 

Radośnie przyjęli mieszkańcy Lubania wiadomość o koronacji na króla 

Polski Fryderyika Augusta I. Dotarła ona do miasta za pośrednictwem 

pocztyliona w dniu 2 VIII 1697 r. Zarządzono wówczas odprawienie w ko

ściołach dziękczynnych nabożeństw z odśpiewaniem Te Deum laudamus.

Równocześnie władze miejskie zaleciły oddanie salw honorowych przez 

miejskie oddziały samoobrony. Może także puszczano race 21. Jeszcze

okazalej obchodzono w Lubaniu wybór na tron Polski jego syna Augusta. 

Pięciokrotnie zorganizowano w mieście paradę miejskich oddziałów, która 
połączona była z 3 salwami honorowymi. Ostatniego dnia przemarsz był 

szczególnie uroczysty. Wszystkie oddziały wystąpiły z chorągwiami 22. 

Miasto gościło elektorów saskich nie tylko z okazji objęcia przez nich 

władzy. W połowie 1621 r. zatrzymał się w Lubaniu na trzy dni Jan 

Jerzy I. Na ucztę dla niego i jego bardzo licznej świty (ok. 800 osób) 

miasto przygotowało wówczas: 1 wolu, 2 cielaki, 2 świnie, 2 ,prosiaki, wie

le drobiu i 4 kopy jaj. Nie wspominamy już o trunkach 23
. 

W 1685 r. na jeden dzień przyjechał do Lubania Jan Jerzy II ze swoim 

następcą. Z tej okazji władze miejskie poleciły oddziałom samoobrony 

oddać salwy honO!rowe. Nie zostało to zbyt dobrze zorganizowane, skoro 

kronikarz odnotował, że doszło do wypadku 24
. 

Najlepiej jednak Lubań przygotował się na spot'kanie Fryderyka 

Augusta I, gdy udawał się on na koronację do Polski. Oddziały towarzy

szące elektorowi zatrzymały się pod Zgorzelcem (14 tys. żołnierzy), a do 

Lubania przybył on tylko w towarzystwie wyższych oficerów. Mieszcza

nie zorganizowali wówczas na placu Targowym rodzaj parady miejskich 

oddziałów samoobrony 2s.

August II przybył do Lubania jeszcze raz w 1721 ,r. Przed bramą miej

ską powitały go wówczas dzieci szkolne, które wznosiły okrzyki: ,,Vivat 

rex Poloniae!" Zasadnicze powitanie miało miejsce na ·.rynku, gdzie zgro

madziły się oddziały miejskiej samoobrony. Kronikarz zaznaczył, że z po

wodu ubóstwa miasta nie było wówczas orkiestry 26• 

Lubań gościł również wysokich dostojników oraz dowódców wojsko

wych. I tak dwukrotnie przebywał w tym mieście Wallenstein. W 1628 r. 

towarzyszył mu oddział liczący ok. 800 ludzi. Został on uroczyście po

witany przez władze miejskie i zaproszony na ucztę. Gdy w dwa lata 

20 Takich ceremonii było znac2lnie więcej, że wymienimy tylko złożenie hołdu 
Jan.owi Jerzemu IV w r. 1692 - zob. Gr il n de r, op. cit., s. 308. 

!1 Tamże, s. 312. 
22 Tamże, s. 337. 
!ł Tamże, s. 268.
!4 Tamże, s. 292 ..
2� Tamże, s. 312.
!& Tamże, s. 331.



Z życia codziennego Lubania 213 

pozrueJ ten wybitny dowódca wojsk cesarskich zatrzymał się w Lubaniu, 
kironikarz odnotował, że jego pobyt kosztował miasto ponad 500 talarów. 
Przykładów wizyt moglibyśmy podać znacznie więcej 21• 

Podobne też uroczystości organizowano z okazji sukcesu militarnego, 
zwycięskiego zakończenia wojny lub zlikwidowania klęski elementarnej. 
W Lubaniu olbchody takie miały zwykle religijny charakter. I tak po za
warciu pokoju praskiego w 1635 r. zalecono zorganizowanie „święta 
dziękczynienia". W kościołach odprawiano II'ano i wieczorem okoliczno
ściowe nabożeństwa, w czasie których śpiewano Te Deum laudamus 2s. 
Podobnie uczczono podpisanie w 1648 r. pokoju westfalskiego. Rano 
i wieczorem odbywały się nabożeństwa, na które duchowni przygotowali 
okolicznościowe 'kazania. Odczytano też na nich ściśle określone psalmy 
i odśpiewano wyznaczone pieśni. W trakcie nabożeństw przez trzy kwa
dranse biły dzwony wszystkich kościołów. Sądząc po notatce kronikar
skiej o tych obchodach, które określone w niej zostały jako „Dank- und 
Freudenfest", nie można wykluczyć, że ceremoniom kościelnym towarzy
szyły uroczystości świeckie. Tak bowiem na Śląsku nazywano zwykle 
oddanie salw honorowych iprzez oddziały miejskiej samoobrony. Specjalne 
nabożeństwa odbyły się wreszcie w dniu 20 VII 1681 lf., gdy zakończyła 
się szalejąca od dłuższego czasu epidemia 29

• 

Lubań organizował też ceremonie żałobne w wypadku zgonu panują
cego lub członków jego rodziny. Tak było w grudniu 1618 r,. gdy zmarła 
cesarzowa Anna. Ogłoszono wówczas 3-dniową żałobę, zabroniono orga
nizowania gier i zabaw, a każdego dnia o godzinie 9 lbiły dzwony wszyst
kich kościołów. W tym czasie zapewne odbywały się nabożeństwa żałob
ne ao. Wielką wagę w trakcie tych ceremonii przykładano do oprawy 
plastycznej. Po śmierci Augusta II w kościołach Lubania wzniesiono 
dekoracje, których częstym elementem były inicjały A R i herby zmar
łego. Nabożeństwa trwały prze� kilka dni s1. 

Omawiane uroczystości odgrywały niewątpliwie ważną rolę w życiu 
mieszkańców Lubania. Z okazji świąt państwowych odbywały się bardziej 
okazałe celfemonie kościelne, a często towarzyszyły im obchody świeckie. 
Szczególnie wspaniałym widowiskiem były przejazdy orszaków władcy, 
czy też wysokich dostojników państwowych. Dodajmy, że bardzo często 
przybywali oni ze z;brojną eskortą lub w otoczeniu oddziałów wojsko
wych, któr�ch przemarsz można porównać do parady wojskowej. Sami 
mieszczanie w wyjątkowych wypadkach organizowali także takie prze
glądy swoich oddziałów samoobirony. Zdarzało się, że towarzyszyły temu 
salwy honorowe, a może także puszczanie sztucznych ogni. Uroczystości 

21 Tamże, s. 272. 
2s Gr im er, op. cit., s. 53. 

29 Tamże, s. 84. 
ao Tamże, s. 17.

31 Gr ii n der, op. cit., s. 336. 
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wprowadzały więc znaczne urozmaicenia do życia codziennego mieszczan. 
Podobną funkcję spełniały niektóre święta kościelne i organizowane 

.z tej okazji ceremonie. Do połowy lat dwudziestych XVI w. dominował 
w Lubaniu kościół katolicki. On nadawał ton życiu miasta. Wszystkie 
uroczystości z okazji ważniejszych wydarzeń w życiu miasta i mieszczan 
miały zwykle swoją część religijną. Nas jednak będą interesowały przede 
wszystkim największe święta, które miały wspanialszą lub przynajmniej 
,odbiegającą od codzienności oprawę. Do takich należały najważniejsze 
dla chrześcijan święta: Boże Narodzenie i Wielkanoc Na temat iich ob
chodów w kronikach miasta niewiele zachowało się wzmianek. Przypusz
czalnie były one czczone podobnie jak w sąsiednim Śląsku, czy też 
w Sa:ksonii. Być może na Boże Narodzenie organizowano jasełka, a na 
Wielkanoc procesje pokutników. Poza tym w Lubaniu szczególnie uro
czyście obchodzono dzień poświęcony Marii Magdalenie, która w XVI w. 
stała się patronką miasta. W dniu tym po nabożeństwach organizowano 
procesje 32

. 

Kościół w Lubaniu potrafił wkomponować niektóre swoje święta 
w życie gospodarcze miasta. W 1498 r. miasto uzyskało przywilej na 
organizowanie jarmarków w dniu Trójcy św., który to dzień był bardzo 
uroczyście obchodzony. Podobnie organizowano pozostałe dwa jarmarki, 
z których jeden odbywał się w dniu św. Jana, a drugi w styczniu 33

. 

Niezależnie od stałych świąt w życiu kościoła zdarzały się wydarzenia, 
którym dla podkreślenia ich wagi nadawano wspanialszą oprawę. Do ta
kich na pewno należało poświęcenie dzwonów, przypuszczalnie ok. 1520 r. 
Zaproszono na tę uroczystość biskupa z Miśni, który początkowo odmówił, 
ale gdy poczęło wzrastać niebezpieczeństwo II'eformacji, wziął udział w tej 
ceremonii 34. 

W latach trzydziestych XVI w. zatriumfowała w Lubaniu reformacja. 
Przyczynił się do tego w dużej mierze wytrawny kaznodzieja Jerzy 
Hew[u], który pierwsze „buntownicze kazanie" wygłosił w okresie Wiel
kanocy 1525 rr. Na•bożeństwa protestanckie niewątpliwie były skromniej
sze od katolickich. Składały się przecież tylko z modlitw, pieśni i kazań. 
Ale i w tym kościele niektóre ważne wydarzenia miały wspanialszą opra
wę. Nie wspominamy tutaj o świętach państwowych, które musiały być 
obchodzone bardzo uroczyście. Większymi ceremoniami uczczone były 
przede wszystkim rocznice związane z dziejami kościoła protestanckiego. 
I tak w 1655 i 1755 r. obchodzono rocznicę pokoju augsburskiego, 
a w 1730 r. dwusetną rocznicę przyjęcia konfesji augsburskiej 35

. Zadbano 
na pewno także, by w pamięci wiernych utrwaliło się oddanie do użytku 
po remoncie w 1581 r. kościoła pod wezwaniem św. Elżbiety. Być może, 

32 Be r k e 1, op. cit., s. 46. 

u Tamże, s. 42. 

3,1 Gr il n der, op. cit., s. 199, Ber kel, op. cit., s. 49. 

M J. Chr. Gr im er, op. cit., s. 66; Gr il n der, op. cit., s. 335, 347. 
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w ceremoniach tych brała także udział młodzież szkolna 36. Od codzien

ności odbiegały też zapewne nabożeństwa związane z wprowadzeniem na 

urząd nowego pastora 37_ 

Pod wpływami kościoła katolickiego, a później protestanckiego, znaj

dowała się szkoła. Jej rola nie sprowadzała się tylko do nauczania. Miała 

ona swój udział także w życiu kulturalnym miasta. Widowiskowym cha

rakterem wyróżniały się zabawy organizowane w dniu św. Grzegorza 

(12 III). W 1700 r. rektor Hoffman nadał im chaTakter pochodów maska

radowych 38. Szkoła organizowała również przedstawienia teatralne. 

Wprawdzie jedną z pierwszych sztuk wystawił w Lubaniu w 1569 r. orga

nista Bartłomiej Les<:hke, ale więcej niż pewne, że uczestniczyła w nim 

młodzież szkolna. Któż bowiem mógł girać w komedii zatytułowanej Ja

kub i jego 12 synów? Nie można wykluczyć, że wspomniany ,organista 

korzystał wówczas z pomocy chórzystów, ,którzy naj<:zęściej jednak rekru

towali się spośród uczniów. Znaleźliśmy jeszcze kilka innych wzmianek 

o przedstawieniach. I tak w 1614 r. na ratuszu wystawiono komedię

O pięknej Zuzannie. Aktorami była przypuszczalnie młodzież. W 1678 r.

uczniowie kierowani przez rektora M. Seidemanna odegrali nie znaną

z tytułu komedię, a w 1702 r. przedstawienie przygotował rektor Hoff

man. I wreszcie w 1748 r. młodzież szkolna wystawiła dwie komedie 39_ 

Nie są to na pewno wszystkie sztuki przygotowane przez szkołę. Kroni

karze przypuszczalnie odnotowywali tylko te przedstawienia, które były

pewnym wydarzeniem w życiu miasta. Wszak w owych <:zasach w do

brych szkola<:h uczono się na przygotowanych dialogach.
Wydaje się, że możemy stwierdzić, iż w życiu mieszkańców Lubania 

obchody zarówno świąt państwowych, jak i uroczystości kościelnych 

odgrywały znaczną rolę. Przynosiły one nie tylko czas wolny, ale dostar

czały ll"Ównież pewnej rozrywki. Sam zaś Lubań, chociaż był mniejszym 

ośrodkiem miejskim, pod tym w�lędem nie wypadał 'blado, <:hoć na pew

no nie mużna go porównywać z takim ,prężnym ośrodkiem, jak Wrocław. 

Mieszkańcy więc Lubania nie mogli narzekać na brak rozrywek i wi

dowisk. 

AUS DEM ALLTAG DER BURGER VON LUBAI'Q' IN DER ZEIT VOM 

16. BIS 18. JAHRHUNDERT

In Anlehnung vor allem an chronikalische Materialien schildert der Verfasser 

den Einfluss staatlicher und kirchlicher Feiertage auf das alltagliche Leben der 

Burger von Lubań im S:patfeudalismus. Die Freizeitgestaltung in diesem k1einen 

lausitzer Stadtchen zeichnete sich durch eine grosse Mannigfaltigkeit aus. 

3G Gr ii n <le r, op. cit., s. 249. 

37 Tamże, s. 262; uroczyście wprowadzano też na urząd nauczycieli.

ss Tamże, s. 3•18. 

39 Tamże, s. 243, 263, 323, 341. 
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