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Robert Heś

Górne Łużyce i Związek Sześciu Miast za panowania Jagiellonów

Wraz ze śmiercią króla Macieja Krowina (6 kwietnia 1490 r.) zakończył się długoletni

okres  panowania  węgierskiego władcy nad częścią  ziem należących  do Korony Czeskiej.

Stany górnołużyckie  z  ulgą  przyjęły wieść  o  tym smutnym dla  Węgrów wydarzeniu.  Po

początkowym  entuzjazmie  wynikającym  z  niechęci  do  „heretyckiego”  króla  Jerzego

z Podiebradów, czego wynikiem było złożenie hołdu lennego Korwinowi, nie było już śladu.

Przyczyną tego były: sposób sprawowania rządów przez węgierskiego władcę oraz polityka

realizowana przez jego namiestnika Georga von Stein, a także ucisk fiskalny. 

 Już  trzy dni  po śmierci  Korwina (9 IV) król  czeski  Władysław II  Jagiellończyk

skierował do stanów górnołużyckich pismo z żądaniem zwołania sejmu krajowego, na którym

pojawić się miał królewski emisariusz. Po krótkich negocjacjach 24 maja tego roku w Pradze

panowie  łużyccy  oraz  pięć  miast  złożyło  królowi  Władysławowi  hołd.  Przedstawiciele

Zgorzelca  uczynili  to  osobno,  dopiero  9  czerwca.  Złożyli  oni  przysięgę  posłuszeństwa

„Władysławowi, jako koronowanemu królowi Czech, jego dziedzicom i następcom, królom

Czech  i  Koronie  Czeskiej”.  Na  prośbę  stanów  łużyckich  król  usunął  z  urzędu  starosty

związanego z  Maciejem Korwinem Georga  von Stein  i  oddal  rządy namiestnicze  w ręce

Zygmunta z Vartenberka.  Zobowiązał się również,  że odtąd starostami łużyckim zostawać

będą tylko przedstawiciele szlachty czeskiej. Dlatego też w 1504 r. Łużyczanie, obawiając się

wzmocnienia  „partii”  węgierskiej,  sprzeciwiali  się  mianowaniu  namiestnikiem  polskiego

królewicza  Zygmunta  (przyszłego  króla  Polski),  ponieważ  potraktowali  to  jako  złamanie

zobowiązań królewskich.

Wprowadzenie  Zygmunta  na  urząd  odbyło  się  więc  niejako  podstępem,

a  pomysłodawcą  tego  był  kanclerz  królewski  Albrecht  z  Kolovrat.  Miał  on  mianowicie

przekonać Łużyczan, że mimo polskiego pochodzenia, jest to czeski kandydat. W tym celu

kanclerz udał się do Wrocławia, gdzie miał dokonać zmiany na stanowisku starosty śląskiego,

a  stamtąd,  wraz  z  Zygmuntem,  miał  udać  się  do  Budziszyna,  aby  tam  na  sejmie  „z

zaskoczenia” ogłosić królewską wolę. Podstęp nie udał się z powodu działań Zgorzelca, za

którego  pośrednictwem  przekazano  informację  o  zwołaniu  sejmu  w  Budziszynie  na  12

listopada 1504 r.  Rada Zgorzelca  tak  długo zwlekała  z  przekazaniem tej  wiadomości,  że
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w efekcie  dotarła  ona  do  zainteresowanych  dzień  po  wyznaczonym terminie  rozpoczęcia

obrad.

W tym samym czasie,  przebywający we Wrocławiu starosta  budziszyński  Albrecht

von  Schreibersdorf  poinformował  stany łużyckie  o  planach  zmiany namiestnika  Górnych

Łużyc.  Na  specjalny  rozkaz  królewski,  dotychczasowy  starosta  Zygmunt  z  Vartenberka

zwołał sejm do Budziszyna na 26 listopada. Pojawić się miał na nim Kolovrat w towarzystwie

Zygmunta.  Aby  uświetnić  przyjazd  królewicza  polskiego  kanclerz  wysłał  do  Zgorzelca

polecenie wysłania do Bolesławca 80 konnych i  100 pieszych na powitanie królewskiego

brata  jadącego  na  Łużyce  od  strony  Świdnicy.  Przekorni  mieszczanie  zgorzeleccy

odpowiedzieli,  że  nie  posiadają  takiej  ilości  konnych  i  wyślą  samą piechotę.  Ostatecznie

Zygmunt i Kolovrat przybyli do Budziszyna z dwudniowym spóźnieniem. Niektóre źródła

podają, że podczas tej podróży, gdzieś między Jaworem a Budziszynem orszak królewicza

napadnięty został przez oddział liczący ok 200 jeźdźców, ale jeśli nawet do tego doszło nie

zrobiło  to  większego wrażenia  na  dostojnych gościach.  Mogło  natomiast  ukazać  przyszłe

problemy, z jakimi miał się zmierzyć nowy namiestnik.

Aby zneutralizować opozycję kanclerz królewski zażądał wydania Zygmuntowi, jako

nowemu  namiestnikowi,  zamku  budziszyńskiego.  Przedstawiciele  miast  powołując  się  na

rzekome niejasności w nakazie królewskich grali na zwłokę i poprosili o czas do namysłu do

lutego 1505 r. Kolovrat jednak skrócił ten okres do kilku dni. Czas ten, wraz Zygmuntem

wykorzystali bardzo pracowicie wydając uczty dla łużyckiej szlachty. W efekcie 2 grudnia

1504  r.  szlachta  łużycka  poparła  Zygmunta  Jagiellończyka  i  uznała  go  namiestnikiem

Górnych Łużyc. Nie mając już oparcia w szlachcie zaakceptowały to również miasta, ale pod

warunkiem udzielenia nowych przywilejów. Kanclerz odrzucił te żądania i następnego dnia

zamek budziszyński znalazł się w rękach nowego namiestnika. Aby złagodzić nieco napięcia

między stanami, a władzą królewską, którą reprezentował kanclerz i namiestnik, po dwóch

dniach  (5  XII)  Zygmunt  ogłosił,  że  będzie  przestrzegać  wolności,  opiekować  się  krajem

i sądzić według łużyckich praw. W razie śmierci króla Władysława zobowiązał się oddać

zamek  w  Budziszynie  i  zwrócić  go  stanom.  Po  tym  wszystkim,  mianował  swoim

namiestnikiem Albrechta von Schreibersdorf, po czym opuścił Łużyce udając się od Opawy.

Nigdy już tu nie wrócił., a rządy sprawował za pośrednictwem Albrechta von Schreibersdorf.

Po wyborze na króla Polski w 1507 r. urząd starosty ponownie objął Zygmunt z Vartenberka.

Rządy  Zygmunta  Jagiellończyka  na  Łużycach  Górnych  nie  przyniosły  jakiś

radykalnych  zmian.  Próbował  on  rozwiązać  zaległe  kwestie  sporów  między  szlachtą
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a  Związkiem  Sześciu  Miast,  uregulował  spory  handlowe  między  Łużycami  a  Śląskiem,

otwierając ponownie drogę na Śląsk i do Polski dla handlu łużyckiego oraz podjął działania

zmierzające  do  likwidacji  rozboju  na  drogach.  Kwestiom  bezpieczeństwa  na  drogach

poświęcono  wiele  miejsca  w  układzie  z  Brandenburgią  zawartym  17  kwietnia  1506

w Chociebużu. Ustalono w nim, że mieszkańcy obu krajów będą rozstrzygać spory na drodze

sądowej,  a  nie  chwytając  za  broń.  Obie  strony zobowiązały  się  nie  udzielać  schronienia

przestępcom z obu krajów, ścigać ich „z urzędu”,  likwidować ich siedziby i  konfiskować

majątki.  Porozumienie  zatwierdzone  zostało  przez  przedstawicieli  margrabiego

brandenburskiego  Joachima  I,  starostę  łużyckiego  Albrechta  von  Schreibersdorf  (który

reprezentował Zygmunta) i starostę dolnołużyckiego Kaspra von Köckritz.

W tym samym czasie  Władysław II  podjął  próbę  ściślejszego  związania  Górnych

Łużyc z Koroną. W 1506 r., po narodzinach następcy tronu – Ludwika, poinformował o tym

radosnym wydarzeniu wszystkie stany i kraje królestwa, w tym również stany górnołużyckie,

i zaprosił ich przedstawicieli do Pragi na sejm generalny na Wielkanoc 1507 r. A gdy w 1509

r.  koronowano  trzyletniego  Ludwika  na  króla,  nakazano  pojawić  się  na  uroczystości

przedstawicielom  Górnych  Łużyc,  jak  innych  krajów  Korony,  na  znak  „inkorporacji

i obediencji kraju do Korony Czeskiej”. Aby jeszcze bardziej zabezpieczyć jedność Korony

i wierność lenników Władysław w liście majestatycznym z 11 stycznia 1510 r. zaordynował,

że  w  razie  śmierci  Ludwika  przed  osiągnięciem  pełnoletności,  dziedziczką  Władysława

zostanie jego siostra Anna.

Okres  obejmujący lata  1490-1547,  a  więc  panowania  Jagiellonów i  początkowego

etapu   władania  Łużycami  przez  Habsburgów,  nazwany został  przez  H.  Knothe okresem

sporów między miastami a stanami. Skupiały się on w czterech dziedzinach:

- kompetencji dotyczących wyższego sądownictwa

- posiadania przez miasta dóbr i odprowadzanych z nich dochodów

- określenia liczby stanów w marchii łużyckiej

- monopolu zgorzeleckiego na warzenia piwa

Problemy  z  rozgraniczeniem  kompetencji  sądowych  między  szlachtą  a  miastami

ciągnęły  się  już  od  wielu  lat,  spadły  więc  także  na  jagiellońskich  władców.  Władysław

próbował uregulować łużyckie stosunki prawne, co prowadziło do interwencji królewskich,

jak np. w 1497 r., gdy król wypowiedział się w sprawie sądowych rozstrzygnięć w sprawach

przestępstw  (zabójstwo,  rabunek  itp.)  między  Zgorzelcem,  a  szlachtą  i  jej  poddanymi.

Działania królewskie nie przyniosły jednak zadowalających rezultatów.
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Dobrym  przykładem  takiego  konfliktu  jest  spór  o  kompetencje  sądowe

w Radomierzycach między panami von Dohna, a Zgorzelcem, który ciągnął się przez całą 2.

poł. XV w. Po śmierci Macieja Korwina w 1490 r. panowie von Dohna mieli nadzieję, że

w końcu, pod rządami „ich króla”, będą mogli wyegzekwować swoje prawa do wyższego

sądownictwa  we wsi.  Dlatego też  wznieśli  we wsi  szubienicę,  jako symbol  ich  praw,  co

spotkało się oczywiście z gwałtownym sprzeciwem Zgorzelca. Rada Zgorzelca natychmiast

zaskarżyła  działania  feudała  u nowego króla  Władysława i  otrzymała  od  niego polecenie

przekazania panom von Dohna nakazu rozebrania szubienicy. Również i burgrafowie skarżyli

się u króla na radę Zgorzelca. Król nakazał wyznaczyć obu stronom dzień rozstrzygnięcia

sporu i zachowania do tego czasu spokoju.

Mieszczanie  nie  czekali  jednak  na  niepewne  wyroki  królewskie.  Uzyskawszy

zobowiązanie nowego starosty, że nie będzie podejmować żadnych działań w sprawie wyboru

drogi rozwiązania sporu przez mieszczan, rada Zgorzelca wysłała zbrojnych (pieszych i jak

i  jazdę)  do  Radomierzyc,  aby  przypilnowali  rozebrania  szubienicy.  Doszło  wówczas  do

„ekscesów” i starcia z ludźmi panów von Dohna, czego efektem była kolejna skarga Nickela

von  Dohna,  tym  razem  do  starosty  czeskiego,  ponieważ  król  przebywał  poza  krajem.

Obwiniał  on  mieszczan  o  hardość,  użycie  siły  i  rozebranie  szubienicy  wbrew  decyzjom

królewskim. Starosta wezwał obie strony do Pragi, na co rajcy Zgorzelca odpowiedzieli, że

nie  mogą  poddać  się  wyrokowi  starosty  czeskiego,  ale  odpowiadać  mogą  przed  starostą

łużyckim, albo iudicium ordinarium.

Swoje oddzielne prawa sądownicze miały miasta oraz stany, ale całe Górne Łużyce

objęte  były  tzw.  iudicium  ordinarium  (Gericht  von  Land  und  Städten).  Jego  początki

kładziono  na  1505  r.,  na  okres  rządów  namiestniczych  Zygmunta  Jagiellończyka,  ale

wskazuje się również na lata 80. i 90. XV w. Gdy bowiem w 1515 r., zaskarżali to prawo

wrocławianie odpowiedziano im, że obowiązuje „od dawnych czasów”. Również odwołanie

się  do niego w konflikcie Zgorzelca z panami von Dohna świadczy o jego wcześniejszej

proweniencji.  Wszystkie  spory  kompetencyjne  zakończyły  się  w  1548  r.  za  sprawą

Habsburgów,  którzy  pozbawili  praw  w  tym  zakresie  obie  strony,  podporządkowując

sądownictwo  górnołużyckie  obowiązującej  w  całej  Koronie  Czeskiej  Najwyższej  Izbie

Apelacyjnej w Pradze.

Kolejnym źródłem konfliktów  między szlachtą,  a  miastami  był  spór  o  obciążenia

lenne i  fiskalne.  Wynikał  on  z  niejasnej  sytuacji,  do jakiej  kategorii  podatkowej  zaliczyć

mieszczan posiadających dobra ziemskie. Już w 1408 r. król Wacław IV nakazał, aby wszyscy
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posiadacze dóbr lennych, zarówno świeccy jak i duchowni, w miastach jak i w kraju, czynili

należne królowi służby i  uiszczali  stosowne opłaty i  daniny.  Miasta  inaczej  traktowały te

zapisy,  co powodowało spory ze szlachtą,  która uważała, że unikanie służb lennych przez

mieszczan powoduje wzrost ich obciążeń, co utrwaliło się w powiedzeniu: „im mniej kraju,

tym więcej służb”.

Spór  ten  trafił  już  przed  oblicze  Jerzego z  Podiebradów (1462 r.),  potem Macieja

Korwina (1474 r.),  a w końcu i Władysława Jagiellończyka. Władcy, w większym stopniu

polegający na miastach niż szlachcie, skłonni byli przychylić się do racji mieszczan. Tak też

uczynił  Władysław w 1492 r.,  który potwierdził  Zgorzelcowi  prawo do traktowania  dóbr

ziemskich, będących w posiadaniu kamery miejskiej lub mieszczan, nie jak lennych majątków

rycerskich,  ale  podporządkowanych  prawu  miejskiemu.  Taka  polityka  Jagiellończyka

szczególnie  uwidoczniła  się,  gdy  król  zatwierdził  tę  zasadę  dla  nowo  nabytego  przez

Zgorzelec władztwa Penzig.

Postawa króla  nie  rozwiązała  sporów,  dlatego też  obie  strony próbowały dojść  do

porozumienia  i  wypracowania  konsensusu.  I  tak,  w 1498 r.  Budziszyn,  Kamenz i  Löbau

zawarły umowę z przedstawicielami panów w kwestii nabywania przez mieszczan majątków

ziemskich i związanych z nimi służb, opłat i danin. Ustabilizowaniu sytuacji służyć miały

później także tzw. wyrok kutnohorski z 1510 r., w którym w punkcie 4. orzeczono, że miasta

nie  mogą nabywać nowych dóbr ziemskich i  mają godnie współuczestniczyć  w realizacji

zobowiązań lennych z już posiadanych majątków aż do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu

przez  króla.  Jednakże  wobec  opieszałości  królewskiej  nadal  stany  i  miasta  prowadziły

negocjacje, w wyniku których w 1524 r. szlachta zawarła ugodę z miastami Budziszynem,

Lubaniem,  Kamenz  i  Löbau.  W  punkcie  2.  tego  porozumienia  zaznaczono,  że  miasta

i mieszczanie z już posiadanych dóbr będą opodatkowani jak miasta, zaś z nowo nabywanych

czynić  będzie  służby,  daniny  i  opłaty  jak  szlachta.  W przypadku  Budziszyna  odstąpiono

częściowo  od  tej  zasady,  ponieważ  tamtejsza  rada,  powołując  się  na  przywilej  Jana

Luksemburskiego z 1319 r., zapewniła sobie objęcie prawem miejskim wszystkich majątków

leżących w odległości pół mili od miasta. Ustalenia te potwierdzone zostały później w Pradze

w 1530 i 1534 r.

Stałe podatki nie były jedynymi obciążeniami nakładanymi na mieszkańców Górnych

Łużyc w tym czasie. Dochodziły do tego obciążenia specjalne, które także powodowały spory

między  stanami  a  miastami.  Po  koronacji  Ludwika  w  1509  r.,  Władysław  zarządził

wprowadzenie  „podatku  koronacyjnego”  (Kronungssteuer).  Związek  zwołał  na
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4 września zjazd w Budziszynie aby omówić procentowy udział w spłacie podatku stanów

i miast. Rozgorzał spór między szlachtą a Związkiem, panowie bowiem zobowiązali się do

wysłania  2 tyś.  kop groszy,  natomiast  od Związku wymagano 5 tyś.  groszy.  Mieszczanie

oprotestowali tę sumę jako za wysoką, szczególnie, że była ponad dwukrotnie większa niż

zobowiązania pańskie. Podobnie było z tzw. podatkiem tureckim, odnotowanym w źródłach

już  w  1502  r.  Oprócz  gotówki  od  1520  r.  domagano  się  od  stanów  również  wsparcia

zbrojnego, ale realizacja tych obciążeń nastąpiła już za panowania Habsburgów.

Ze  sporem  ekonomicznym  szedł  w  parze  spór  polityczny.  Tracąca  na  znaczeniu

szlachta nie mogła się pogodzić z rosnącą potęgą miast łużyckich.  W 1519 r.  Luther von

Schreibersdorf  na  sejmie  krajowym  rozpoczął  swą  mowę  od  słów:  że  panowie,  prałaci

i rycerstwo, jako stany dają następującą odpowiedź…” Wywołało to gwałtowny protest miast

górnołużyckich,  odgrywającego  przecież  na  Górnych  Łużycach  najważniejszą  rolę

ekonomiczną. Wynikał on z dążeń szlachty do podziału stanu pańskiego na pański, rycerski

i prałacki, co doprowadziłoby to do ograniczenia politycznej roli miast. Do tej pory bowiem,

jako drugi stan, posiadały połowę głosów. Gdyby zamiary szlachty się powiodły stosunek ten

zmieniłby się na 3:1 na korzyć stanu pańskiego.

Ostatecznie w punkcie 4. wspomnianej wyżej ugody z 1524 r. uzgodniono, że: „po

analizie  wszystkich  przywilejów  dotyczących  marchii  górnołużyckiej  stwierdzono,  że  nie

więcej,  jak  dwa  głosy  tamże  istnieją,  mianowicie  kraju  (Land)  i  miast.  Powinno  się  w

przyszłości ten stary zwyczaj zachować i utrzymać, w ten sposób, że mieszkańcy kraju, czyli

panowie,  rycerstwo  i  inni,  którzy  z  kraju  służą,  stanowią  jeden  głos,  natomiast  Związek

Sześciu Miast drugi głos”.

Ostatnią  płaszczyzną  sporów  na  Górnych  Łużycach  było  piwo,  które  odwróciło

sojusze  i  postawiło  jedno  z  miast  –  Zgorzelec  przeciw  koalicji  pozostałych  pięciu  miast

i szlachty. (s. 348) Spór toczył się długi czas (już od 1574 r.) i niekiedy przybierał gwałtowny

przebieg. Za zaognienie konfliktu odpowiedzialni byli mieszkańcy Zgorzelca. W maju 1491 r.

oddział zgorzelecki przygotował zasadzkę na transport żytawskiego piwa w lesie przy tzw.

Läufehübel między Ostritz a Rosenthal. Zbrojni napadli niespodziewanie na wozy żytawian,

rozbili beczki i wylali znajdujące się w nich piwo. Musiało być tego sporo, skoro jeszcze  

w końcu XIX w. miejsce to zwano „piwną kałużą”. W odpowiedzi Żytawa wysłała 24 maja

1491 r. do Zgorzelca odział zbrojnych z pismem wypowiadającym Zgorzelcowi wróżdę. Aby

nie być gołosłownym, wkrótce po tym żytawski oddział najechał na należącą do Zgorzelca

wieś  Wendischossig plądrując ją i  uprowadzając cały dobytek mieszkańców. Na początku
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czerwca ten sam los spotkał wieś Heidersdorf. Na wiadomość o tym rajcy zgorzeleccy bijąc

na  alarm  w  ratuszowy  dzwon,  obsadzili  zbrojnymi  bramy  miejskie  i  w  krótkim  czasie

zmobilizowali armię liczącą 2 tyś. żołnierzy z 400 wozami, których rozmieszczono w dwóch

obozach poza miastem. Sprawa stawała się coraz bardziej poważna i w końcu interweniował

starosta Zygmunt z Vartenberka, nakazując obu stronom zachowanie spokoju i zaprzestanie

zbrojnych działań. Ostatecznie sprawa znalazła finał w ugodzie z 1524 r., gdzie ustalono, że

każde z miast ma zachować swe prawa w obrębie jednej mili.

Równolegle do sporów toczonych przez miasta i szlachtę toczyła się nieustanna walka

z powszechnym w tym  czasie raubritterstwem. Łużyczanie w tym względzie nie mogli liczyć

na zaangażowanie starostów, ponieważ na ogół pochodzili oni spoza Górnych Łużyc i nie byli

specjalnie  zainteresowani  utrzymaniem porządku na drogach,  w przeciwieństwie do miast

i stanów. Związek Sześciu Miast, który powstał właśnie w celu walki z rozbojem, nieustannie

dążył  do  rozszerzenia  swych  uprawnień  w  tym  zakresie,  co  powodowało  też  spięcia  ze

szlachtą, np. w kwestii kompetencji sądowych. W 1497 r. Władysław II przekazał krajowi

cześć uprawnień dotyczących wyższego sądownictwa, w tym karania na gardle. Zwalczaniu

rozbojowi  na  drogach  służyć  miały  również  królewskie  rozporządzenia  z  lat  1499,  1501

i  1505. Dotyczyły one nie tylko raubritterów, ale  także wszystkich,  którzy w jakikolwiek

sposób ich wspierali.

Najlepszym przykładem kłopotów mieszczan łużyckich z rozbojem na drogach jest

sprawa  tzw.  wróżdy  Kragena  (Kragen’sche  Fehde).  Rozpoczęła  się  ona  niezwykle

spektakularnie.  W  1510  r.  Heinrich  Kragen  oraz  Hans  von  Maxen  napadli  między

Zebrzydową  (Siegersdorf)  a  Bolesławcem  na  podążający  do  Krakowa  polski  transport

królewski. Ich łupem padły klejnoty i precjoza króla Zygmunta Starego wyceniane na 13 tyś.

florenów.  Król  zażądał  wyjaśnienia  sprawy i  ukarania  winnych.  Kragen  z  towarzyszami

schronił się u Kaspara von Kottwitz na Ullersdorf (koło Frydlandu), a przed napadem i po

nim zatrzymywał się u brata Kaspra, Krzysztofa von Kottwitz w Sänitz. Po wytropieniu tam

raubritterów ze Zgorzelca wyruszył do Ullersdorf oddział pod dowództwem Balzera Kirchofa

w sile 40 koni i 30 pieszych. Choć sam Kragen, podobno zbudzony przez szczekające psy,

w samej koszuli uszedł do lasu, to udało się ująć jego wspólników oraz Kaspra von Kottwitz.

Drugi  zgorzelecki  oddział,  pod  dowództwem  Szymona  Hocknera  (40  pieszych  i  kilku

jeźdźców) ujął w Sänitz Krzysztofa von Kottwitz. Obu braci sprowadzono do Zgorzelca i po

krótkim procesie ścięto przed Bramą Reichenbachską.
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Główni  winowajcy  pozostali  jednak  na  wolności  i  niedługo  ponownie  dali  znać

o  sobie.  W lipcu  1511  r.  Kragen  z  swoimi  ludźmi  napadł  miedzy  Gubinem a  Forst  na

zgorzeleckich  kupców  podążających  do  Frankfurtu  n/O.  Po  ograbieniu  taboru  nakazali

kupcom zawieźć  do  Zgorzelca  i  Budziszyna  opieczętowane  przez  Kragena  i  Hansa  von

Maxen  pismo.  Było  to  wypowiedzenie  wróżdy,  której  powodem  było  stracenie  przez

zgorzeliczan  ich  współtowarzysza  Martina  Kaisera,  a  także  obrabowanie  Kragena  przez

zbrojnych ze Zgorzelca. Obaj raubritterzy zagrozili miastu „rabunkami, zabójstwami, pożogą

i  wszelkimi  szkodami,  jakie  tylko można sobie  wymyśleć i  wyobrazić”.  Wkrótce do obu

rycerzy przyłączyli się kolejni, np. Caspar von Maltitz, Jakob von Köckritz „Pfaffenfeind”,

pan na Mückenberg, Caspar von Kottwitz na Nechau, a także panowie z Hoyerswerdy i von

Dohna z Königsbrück. Związek podjął energiczne działania.  U starosty udało się  uzyskać

zezwolenie na ściganie obu raubritterów, wyznaczając nagrodę 300 florenów za ujęcie lub

200 florenów za zabicie któregoś z nich. Wsie należące do Zgorzelca obsadzono załogami

wojskowymi, samo zaś miasto wystawiło oddział w sile 70 jeźdźców. Również Budziszyn

dokonał zaciągu wystawiając 40 jeźdźców. Inne miasta związkowe nie wsparły tym razem

zbrojnie  sprawy,  ponieważ  same,  jak  np.  Żytawa  i  Lubań,  musiały  rozwiązać  problemy

z  okoliczną  szlachtą.  Pomimo  tak  szeroko  zakrojonych  działań  i  pewnych  sukcesów

oddziałom związkowym  nie  udało  się  ująć  obu  rycerzy.  Mimo  to,  musieli  oni  uchodzić

z Górnych Łużyc. Hans von Maxen został w końcu ujęty w Saksonii, natomiast Kragen udał

się na północ, gdzie wstąpił na służbę książąt luneburskich.

Sprawa  wróżdy  Kragena  odbiła  się  szerokim  echem  w  Królestwie  Czeskim,

szczególnie po napadzie na królewski transport. Dlatego też w 1510 r. Władysław II nakazał

miastom łużyckim powołać komisję do spraw rozboju drogowego oraz oddział strzelców na

stałe  patrolujących  szlaki.  Ustalono,  że  liczyć  on  będzie  32  strzelców  konnych,

utrzymywanych przez miasta, z czego Zgorzelec 12 koni, Budziszyn 8, Żytawa 6, Lubań 3,

Kamenz 2 i Löbau 1.
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 Górne Łużyce w czasach Jagiellońskich

W czasach Jagiellońskich (1490 - 1526) Margrabstwo Górnych Łużyc było jednym z krajów

Korony  Św.  Wacława.  Margrabią  górnołużyckim  był  król  czeski.  Terytorium  krainy

o  powierzchni  5726  km2  miało  bardzo  nieregularny  kształt.  Jego  południowy  kraniec

wyznaczały  Góry  Łużyckie,  natomiast  wschodnia  rubież  kładła  się  na  rzece  Kwisie.  Na

północy  pas  graniczny  między  Dolnymi  a  Górnymi  Łużycami  przebiegał  przez  lasy

zgorzelecki,  mużakowski i  wojerecki  -  rozciągające się od Kwisy na wschodzie po rzekę

Schwarze Elster na zachodzie. Druga z tych rzek wyznaczała granicę północno – zachodnią.

Środkowy i  północny fragment granicy zachodniej  wytyczała  rzeka Pulsnitz.  Na Górnych

Łużycach znajdowało się 6 królewskich miast: Budziszyn (niem. Bautzen), Zgorzelec (niem.

Görlitz), Żytawa (niem. Zittau), Lubań (niem. Lauban) i Kamieniec (niem. Kamenz i Lubij

(niem. Löbau). 

1. Władysław II Jagiellończyk  władcą Czech i Górnych Łużyc

Po śmierci Macieja Korwina Górne Łużyce, podobnie jak pozostałe kraje Korony Królestwa

Czech,  znalazły  się  pod berłem Władysława II  Jagiellończyka (króla  Czech od 1479 r.).

Przedstawiciele górnołużyckich stanów złożyli  mu hołd w Pradze 25 maja 1490 r.  Rządy

pierwszego  przedstawiciela  dynastii    jagiellońskiej  na  tronie  czeskim nie  zaznaczyły się

niczym  szczególnym.  Postrzegany  był  on  jako  władca  słaby,  uzależniony  od

przedstawicielstw  stanowych  poszczególnych  krain.  Za  jego  czasów  Górne  Łużce,  po

surowych rządach Macieja Korwina, otrzymały upragnione wytchnienie. 

2. Władysław Jagiellończyk a Via Regia

Jesienią  1504  r.  posłowie  łużyccy  udali  się  na  Węgry,  by  uzyskać  od  Władysława

uregulowanie spraw celnych na drogach handlowych. Odnieśli  oni na dworze węgierskim

pełny  sukces.  19  grudnia  1504  r.  Władysław  wystawił  wielki  akt,  w  którym  określił

szczegółowo przebieg Wysokiej Drogi (Via Regia) oraz zatwierdził na niej przymus drożny.

Miała ona biec z Brzegu i Wrocławia przez Legnicę, Chojnów, Bolesławiec, Nowogrodziec,

albo  przez  Lwówek  i  Lubań  do  Saksonii.  Zarządzenie  Władysława  przywieziono  do

Budziszyna z końcem grudnia 1504 r. Decyzją tą przyczynił się on do wzmocnienia pozycji

gospodarczej miast górnołużyckich na Via Regia. 
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3. Władysław Jagiellończyk a Lubań

Przychylna górnołużyckim miastom polityka Władysława II przyniosła szereg konkretnych

korzyści  Lubaniowi. W roku 1487 miasto doszczętnie spłonęło. Zatem na czasy jego rządów

(1490-1516)  przypadł  trudny  okres  odbudowy  Lubania.  Jagiellończyk  nadał  miastu  dwa

przywileje wzmacniające jego lokalną pozycję gospodarczą. W 1498 r. Lubań otrzymał prawo

organizowania  jarmarków  a  w  1508  r.  targów  kiermaszowych.  Dodatkowo,  dzięki

zatwierdzonemu  przez  władcę  przymusowi  drożnemu  wzrosła  ranga  miasta  w  wymianie

handlowej  odbywającej  się  na Wysokiej  Drodze  i  na pograniczu  Górnych Łużyc,  Czech

i Dolnego Śląska. Wsparcie ze strony króla pozwoliło Lubaniowi szybciej dźwignąć się ze

zgliszczy. 

4. Zygmunt Jagiellończyk namiestnikiem Górnych Łużyc 

Zygmunt  Jagiellończyk  został  namiestnikiem Górnych  Łużyc  w  1504  r.  Do  Budziszyna,

politycznej stolicy margrabstwa, przybył on 2 grudnia w towarzystwie czeskiego kanclerza

Kolowrata. Początkowo jego osoba wywoływała silny opór ze strony górnołużyckich stanów.

Został on jednak został szybko stłumiony. Zygmunt na Łużycach chciał uporządkować trudne

i  najczęściej  bardzo  złożone  spawy  wewnętrzne  i  zewnętrzne.  Z  racji  krótkich  rządów,

trwających  zaledwie  do  lutego  1505  r.,  nie  udało  mu  się  jednak  osiągnąć  tego  celu.

W  zasadzie  w  czasie  łużyckiego  epizodu  swojej  kariery  politycznej  występował  on

najczęściej  w  roli  arbitra  w  sporach  pomiędzy  stanami  oraz  między  Górnymi  Łużycami

i Dolnym Śląskiem. Rządy Zygmunta przyczyniły się pośrednio do zacieśnienia stosunków

pomiędzy Górnymi Łużycami i Czechami. Odwrotnie zaś stało się w przypadku relacji ze

Śląskiem.  

5. Zjazd Wiedeński (1515 r.)

W lipcu 1515 r.  stolica  Austrii,  Wiedeń,  stała  się  miejscem spotkania trzech monarchów:

cesarza Maksymiliana I Habsburga,  władcy Czech i Węgier Władysława II Jagiellończyka

oraz króla Polski, Zygmunta Starego. Jedną z najważniejszych spraw poruszanych na Zjedzie

Wiedeńskim  był  projekt  połączenia  węzłem  małżeńskim  cesarskich  wnuków  Ferdynanda

i  Marii  z  obojgiem dzieci  Władysława II,  Ludwikiem i  Anną.  To doniosłe  postanowienie

traktatu wiedeńskiego zarysowało przed Habsburgami całkiem realne widoki na sięgnięcie

w przyszłości po koronę węgierską i czeską. Ich szanse dodatkowo zwiększał fakt, że władcy
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z  tej  dynastii  w  obu  wymienionych  krajach  cieszyli  się  dużym poparciem.  Jak  pokazała

przyszłość  na  spełnienie  swoich  marzeń  o  koronie  Św.  Stefana i  Św.  Wacława

Habsburgowie nie musieli długo czekać. 

6. Wojny Tureckie

Państwo tureckie pod berłem przedstawicieli z dynastii Osmanów wyrosło w ciągu XIV i XV

w.  do  rangi  agresywnego  imperium,  spoglądającego  łakomym  okiem  na  południowo-

wschodnie rubieże Europy.  Kapitalnymi  wydarzeniami tureckiej  ekspansji  na zachód było

zdobycie silnej pozycji na Bałkanach i opanowanie Konstantynopola w 1453 r. Szczyt swojej

potęgi  militarnej  państwo osmańskie  osiągnęło  za  rządów Sulejmana Wspaniałego (1494-

1566). Za jego rządków w 1521 r. turecka ekspansja w Europie weszła w kolejną, trwającą do

1547 r. fazę,  Naznaczyły ją takie wydarzenia jak:  Bitwa pod Mohaczem w 1526 r., oblężenie

Wiednia  w  1529  r.  i  upadek  Budy  w  1541  r.  Za  czasów  Jagiellonów,  Górne  Łużyce

uczestniczyły  pośrednio  w  wojnach  z  Imperium  Osmańskim.  Królom  zasiadającym

jednocześnie  na  tronie  Czeskim i  Węgierskim margrabstwo musiało  dostarczać  żołnierzy,

sprzętu  i  pieniędzy.  Pierwszy  specjalny  podatek  na  rzecz  wojny z  Turcją  Górne  Łużyce

uchwaliły  w  1502  r.  Bitwa  pod  Mohaczem  przesądziła  zaś  o  przejściu  tej  krainy  pod

panowanie Habsburgów. 

7. Śmierć Ludwika Jagiellończyka pod Mohaczem (1526 r.)

W dniu 26 sierpnia 1526 r. syn Władysława II, Ludwik Jagiellończyk, od 1516 r. król Czech

i Węgier,  poległ w bitwie z wojskami tureckimi pod Mohaczem. To tragiczne wydarzenie

miało niebagatelne znacznie dla austriackich Habsburgów, ponieważ pozwoliło im przejąć

władzę po Jagiellonach zarówno na Węgrzech, jak i w krajach podlegających władzy królów

czeskich. Wśród nich znajdowały się Czechy, Morawy, Śląsk, Górne Łużyce i Dolne Łużyce.

Wymienione krainy określano wspólnym mianem  Krajów Korony Św. Wacława.  Czechy

dokonały elekcji,  czyli  wyboru habsburskiego  arcyksięcia Ferdynanda  na swojego króla

w październiku 1526 r. Niezwłocznie uczyniły to także Górne Łużyce.

8. Królowa Czech z dynastii Jagiellonów

W 1526 r. władcą Czech, a więc i margrabią Górnych Łużyc, został Ferdynand Habsburg.

Jego żoną od 1521 r. była córka Władysława II Jagiellończyka, Anna (1503-1547). Uroczysta
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koronacja Anny na królową Czech i Węgier miała miejsce w Pradze w kościele św. Wita na

wysokim ołtarzu w niedzielę 24 lutego 1527 r. Tuż po przyjęciu komunii wraz z Ferdynandem

otrzymała  koronę czeską.  W uroczystościach  koronacyjnych  wzięli  udział  przedstawiciele

Górnych Łużyc. Anna, ciesząc się wielkim szacunkiem i miłością poddanych, nosiła koronę

czeską  do  swojej  śmierci  w  1547  r.  Rok  wcześniej,  24  maja,  wraz  ze  swoimi  dziećmi

przejazdem zawitała do Lubania. Była to jedyna wizyta przedstawiciela dynastii jagiellońskiej

w tym mieście. 

9. Górnołużycki sejm 

Na przełomie XV i XVI w., a więc za rządów Władysława II Jagiellończyka, wykrystalizował

się w pełni górnołużycki sejm. Sejm górnołużycki był organem stanowym reprezentującym

wolę polityczną szlachty, kleru oraz sześciu miast. Uprawnienia sejmu były bardzo szerokie.

Do  najważniejszych  należało  uzależnienie  uznania  każdego  nowego  margrabiego  od

wystawienia dokumentu gwarantującego autonomię Górnych Łużyc oraz potwierdzenie praw,

wolności i przywilejów margrabstwa. Bez zgody sejmu władca nie mógł narzucać podatków

i nakładać żadnych ciężarów wojskowych. Mieszczanie i szlachta uważały sejm za „źrenicę

wolności”.   Ludwik  II  Jagiellończyk  wydał  w  1524  r.  ważny  przywilej,  który  wybitnie

wzmocnił polityczną pozycję sześciu miast. Król zatwierdził mianowicie istnienie w sejmie

jedynie dwóch głosów: ziemi (czyli szlachty i kleru) i miast.

10. Początki reformacji

Hasła religijne głoszone przez Marcina Lutra zaczęły docierać na Górne Łużyce za rządów

Ludwika  II  Jagiellończyka.  Napływały  one  przede  wszystkim  od  strony  Saksonii.

Wprowadzanie  reformacji  nie  napotykało  większego  oporu  ani  ze  strony  biskupstwa

miśnieńskiego, któremu podlegały Górne Łużyce, ani też ze strony katolickiego władcy. Król

Czech koncentrował wówczas swoją uwagę przede wszystkim na zagrożeniu tureckim, po

drugie, nie miał podstaw prawnych do głębszej ingerencji w sprawy wiary na tym obszarze.

W  zaistniałej  sytuacji  reformacja  szybko  zyskiwała  coraz  to  nowych  zwolenników.

Najszybciej  rozprzestrzeniała  się  ona  wśród  ludności  miejskiej.  Dlatego  też  miasta

w niedługim czasie stały się głównymi ośrodkami nowego ruchu religijnego. Ewangelickie

gminy wyznaniowe ukonstytuowały się najwcześniej w Sulikowie i Zgorzelcu (1525 r.).
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11. Kultura i sztuka w czasach Jagiellonów

Rozkwit gospodarczy margrabstwa, wzmocnienie politycznej roli sześciu królewskich miast,

napływ  idei renesansowych oraz nowinek religijnych przełożyły się pozytywnie na rozwój

kultury  i  sztuki.  Coraz  chętniej  mieszkańcy  Górnych  Łużyc  decydowali  się  na  odległe

podróże – handlowe i religijne, częściej również wybierali się na studia do większych miast.

Przede wszystkim do Lipska. W miastach zaczęło rozwijać się dziejopisarstwo. Mieszczanie

finansowali  liczne  dzieła  architektury  i  rzeźby.  Przebudowie  poddawano  miejskie  Fary.

W  Lubaniu  np.  gruntownie  przebudowano  kościół  Trójcy  Świętej.  U  schyłku  epoki

jagiellońskiej powstały także pierwsze budowle w stylu renesansowym. Niewątpliwy prym na

tym polu wiodło Görlitz. Z tego miasta pochodził również jeden z największych fundatorów

epoki jagiellońskiej Hans Frenzel. Symbolem jego bogactwa i zrozumienia dla kultury i sztuki

są:  Kościół  św.  Anny w Görliz  oraz kamienica określana mianem Frenzelhofu.  W swoim

wnętrzu skrywa ona wiele skarbów regionalnej sztuki. 

12. Bilans rządów jagiellońskich na Górnych Łużycach

- Wzmocnienie pozycji gospodarczej i politycznej górnołużyckiego kupiectwa.

- Otworzenie przez Górnymi Łużycami nowych perspektyw gospodarczych

- Wzmocnienie pozycji politycznej miast.

- Ukształtowanie się w pełni górnołużyckiego sejmu.

- Umocnienie szerokiej autonomii politycznej Górnych Łużyc w ramach Korny Czeskiej. 

-  Podniesienie  rangi   Wysokiej  Drogi  (Via Regia)  w kontaktach handlowych na kierunku

wchód-zachód i odwrotnie.

- Zacieśnienie stosunków pomiędzy Górnymi Łużycami a Czechami.

- Rozluźnienie stosunków z Dolnym Śląskiem.

- Początki reformacji.

- Obciążenia fiskalne w związku z wojnami tureckimi.
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 Horní Lužice v Jagellonském období

V období  vlády  Jagellonců  (1490-1526)  bylo  markrabství  Horní  Lužice  jednou  ze  zemí

Svatováclavské koruny. Markrabím Horní Lužice byl český král. Oblast kraje o rozloze 5726

km2 měla velmi nepravidelný tvar. Na jihu jej ohraničovaly Lužické hory, zatímco východní

hranicí byla řeka Kwisa. Na severu se hraniční pás mezi Dolní a Horní Lužicí nacházel ve

zhořeleckých, muzakowských a wojereckých lesích, které se táhly od řeky Kwisy na východě

až po řeku Schwarze Elster na západě. Druhá z těchto řek vyznačovala severozápadní hranici.

Středová  a  severní  část  západní  hranice  vedla  podél  řeky  Pulsnitz.  V  Horní  Lužici  se

nacházelo šest královských měst: Budyšín (něm. Bautzen), Zhořelec (něm. Görlitz), Žitava

(něm. Zittau), Lubáň (něm. Lauban), Kamenec (něm. Kamenz) a Lobava (něm. Löbau).

1. Vladislav Jagellonský panovníkem Čech a Horní Lužice

Po smrti Matyáše Korvína spadala Horní Lužice stejně jako ostatní země Koruny království

českého  pod  vládu  Vladislava  Jagellonského  (českého  krále  od  roku  1479).  Zástupci

hornolužických  stavů  mu  vzdali  hold  25.  května  1490  v  Praze.  Vláda  prvního  zástupce

Jagellonské dynastie  na českém trůnu nebyla  v ničem výjimečná.  Byl  vnímán jako slabý

vládce,  závislý  na  stanovách  zastupitelů  jednotlivých  oblastí.  Během jeho  vlády v  Horní

Lužici po období vlády tvrdé ruky Matyáše Korvína, nastalo tolik očekávané uvolnění. 

2. Vladislav Jagellonský a Via Regia

Na podzim roku 1504 se lužičtí poslanci vydali do Uher, aby získali od Vladislava regulace

celních předpisů v rámci obchodní dopravy. Jejich výprava na uherský dvůr byla úspěšná.

19. prosince 1504 Vladislav vydal významný akt, ve kterém podrobně popsal průběh dopravní

tepny  Via  Regia  a  přikázal  obchodníkům  tuto  cestu  využívat.  Cesta  začínala  v  Břehu

a Vratislavi  a  vedla  skrz  Lehnici,  města  Chojnów,  Bolesławiec,  Nowogrodziec  nebo přes

Lwówek a Lubáň do Saska. Vladislavův dekret byl dovezen do Budyšína koncem prosince

1504. Právě toto rozhodnutí přispělo k hospodářskému posílení hornolužických měst u Via

Regia. 

3. Vladislav Jagellonský a Lubáň

Příznivá  politika  Vladislava  Jagellonského  vzhledem  k  hornolužickým městům  přinesla

i  Lubáni  řadu  konkrétních  výhod.  V  roce  1487  město  zcela  vyhořelo.  Doba  panování
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Vladislava  (1490-1516)  probíhala  během  těžkého  období  rekonstrukce  Lubáně.  Král  dal

městu dva privilegia pro posílení jeho místní hospodářské pozice. V roce 1498 získala Lubáň

právo pořádat jarmarky a v roce 1508 trhy. Navíc díky příkazu pro obchodníky využívat cestu

Via Regia na pohraničí Horní Lužice, Čech a Dolního Slezska bylo posíleno postavení města

v rámci obchodní výměny. Královská podpora dovolila Lubáni znovu povstat z popela.

4. Zikmund I. Starý místodržitelem Horní Lužice

Zikmund  I.  Starý  se  stal  místodržitelem  Horní  Lužice  v  roce  1504.  2.  prosince  přijel

v  doprovodu  českého  kancléře  Kolovrata  do  města  Budyšín,  politicky  hlavního  města

markrabství.  Zpočátku  vzbudil  silný  odpor  hornolužických  stavů,  který  byl  ale  rychle

potlačen. V Lužici chtěl Zikmund vyřešit nejtěžší a složité vnitřní a vnější záležitosti, jenže

z důvodu krátké vlády, trvající pouze do února 1505 se mu nepodařilo dosáhnout tohoto cíle.

Během lužické epizody své politické kariéry působil často jako rozhodce ve sporech mezi

státy  a  také  mezi  Horní  Lužicí  a  Dolním  Slezskem.  Vláda  Zikmunda  nepřímo  přispěla

k  posílení  vztahů  mezi  Horní  Lužicí  a  Českými  zeměmi.  Jinak  tomu  ale  bylo

v případě vztahů se Slezskem.

5. Vídeňský kongres roku 1515

V červenci 1515 se hlavní město Rakouska, Vídeň, stalo místem setkání třech panovníků:

císaře  Maxmiliána  I.  Habsburského,  českého  a  uherského  krále  Vladislava  Jagellonského

a polského krále Zikmunda I. Starého. Jednou z nejdůležitějších otázek projednávaných na

Vídeňském  kongresu  byl  projekt  manželství  císařských  vnoučat  Ferdinanda  a  Marie

s  oběma  dětmi  Vladislava  II,  Ludvíkem  a  Annou.  Tato  významná  ustanovení  vídeňské

smlouvy zaručila Habsburkům v budoucnu zcela reálnou možnost na získání uherské a české

koruny.  Jejich  šance  zvyšovala  také  skutečnost,  že  panovníci  této  dynastie  měli  v  obou

zmíněných  zemích  silnou  podporu.  Jak  se  dále  ukázalo,  na  splnění  svých  snů

o svatováclavské a uherské koruně Habsburkové nemuseli dlouho čekat.

6. Války osmanské

Během čtrnáctého a patnáctého století se turecký stát pod vládou zástupců osmanské dynastie

přeměnil na agresivní říši,  která toužila dobýt jihovýchodní země Evropy. Nejdůležitějšími

událostmi turecké expanze na západ bylo získání silné pozice na Balkáně a ovládnutí
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Konstantinopolu v roce 1453.  Vrcholu své vojenské síly dosáhla Osmanská říše za vlády

Sulejmana Nádherného (1494-1566). Během jeho panování v roce 1521 započala další fáze

turecké expanze, která trvala až do roku 1547. Nejvýznamnějšími událostmi tohoto období

jsou: Bitva u Moháče v roce 1526, První obléhání Vídně v roce 1529 a obléhání města Buda

v roce 1541. Za Jagellonců se Horní Lužice nepřímo podílela na válkách proti Osmanské říši.

Králům českých a zároveň uherských zemí musel markrabě zajistit vojáky, vybavení a peníze.

První zvláštní daň na válku s Tureckem schválila Horní Lužice v roce 1502. Bitva u Moháče

rozhodla o tom, že vládu nad touto zemí budou spravovat Habsburkové.

7.  Smrt Ludvíka Jagellonského u Moháče (1526) 

Dne 26. srpna 1526 byl syn Vladislava Jagellonského, Ludvík, od 1516 český a uherský král

zavražděn v bitvě s Turky u Moháče. Tato tragická událost měla pro rakouské Habsburky

velký  význam,  protože  jim  umožnila  převzetí  moci  po  Jagelloncích  jak  v  Uherském

království,  tak  v  zemích  podléhajících  českým králům.  Mezi  nimi  byly  Čechy,  Morava,

Slezsko,  Horní  Lužice a  Dolní  Lužice.  Tyto  země  jsou  spolu  označovány  jako  země

Svatováclavské  koruny. Koruna  česká  zvolila  svým  králem  habsburského  arcivévodu

Ferdinanda v říjnu 1526. Ihned to udělala také Horní Lužice. 

8. Česká královna z Jagellonské dynastie 

V roce 1526 se stal Ferdinand I. Habsburský českým panovníkem a tím i markrabětem Horní

Lužice.  Jeho manželkou byla  od roku 1521 dcera Vladislava Jagellonského,  Anna (1503-

1547). Slavnostní korunovace Anny na českou a uherskou královnu se konala v Praze, na

hlavním oltáři katedrály svátého Víta, v neděli 24. února 1527. Ihned po svátém přijímání

spolu s Ferdinandem získala českou korunu. Korunovačního obřadu se zúčastnili i zástupci

Horní  Lužice.  Poddaní  projevovali  vůči  Anně  velkou  úctu  a  lásku.  Anna  byla  královnou

českých zemí až do své smrti v roce 1547. O rok dříve, 24. května, spolu se svými dětmi

navštívila Lubáň. Byla to jediná návštěva zástupce Jagellonců v tomto městě.
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9. Hornolužická sněmovna

Na  přelomu  patnáctého  a  šestnáctého  století,  za  vlády  Vladislava  Jagellonského,  byla

ustanovena hornolužická sněmovna. Byl to státní orgán zastupující politickou vůli  šlechty,

kléru a Šestiměstí. Pravomoci parlamentu byly velmi široké. K nejdůležitějším patřilo právo,

podle kterého každý nový markrabě musel předložit dokument zaručující autonomii Horní

Lužice a potvrzení práv, svobod a privilegií markrabství dříve, než byl zvolen. Bez souhlasu

sněmovny vládce nemohl stanovit  daně a  ukládat  jakákoliv vojenská břemena.  Sněmovna

z pohledu měšťanstva a šlechty plnila  úlohu kontroly svobody.  Ludvík Jagellonský vydal

v roce 1524 důležité privilegium, které výrazně posílilo politické postavení Šestiměstí. Král

schválil existenci pouze dvou hlasů ve sněmovně: zemí (tj. šlechty a duchovenstva) a měst.

10. Začátky reformace

Náboženská  hesla  hlásaná  Martinem  Lutrem  začala  pronikat  na  Horní  Lužici  za  vlády

Ludvíka  Jagellonského.  Přiházela  hlavně  ze  Saska.  Počátek  reformace  nenarazil  na  větší

odpor ani míšeňského biskupství, pod které spadala Horní Lužice, ani katolického panovníka.

Český král zaměřil tehdy svou pozornost především na ohrožení ze strany Turků, zároveň

neměl žádné právní důvody k hlubšímu zásahu do náboženských otázek v této oblasti. V této

situaci reformace rychle získala další a další stoupence. Nejrychleji se šířila mezi měšťany,

a  proto  se  města  brzy  stala  hlavními  středisky  nového  náboženského  hnutí.  Náboženské

komunity evangelíků nejdříve vznikly u Sulikowa a ve Zhořelci (1525). 

11. Kultura a umění za Jagellonců

Hospodářský  vývoj  markrabství,  posílení  politické  role  Lužického  Šestiměstí  a  příliv

renesančních  myšlenek  a  náboženských  novinek  se  pozitivně  odrazil  na  vývoji  kultury

a  umění.  Stále  více  obyvatel  Horní  Lužice  se  vydávalo  na  daleké  cesty  –  obchodní

a  náboženské.  Častěji  také  odcházeli  studovat  do  velkých  měst  –  především do  Lipska.

Ve  městech  se  začala  vyvíjet  historiografie.  Měšťané  financovali  četná  sochařská

a  architektonická  díla.  Farní  kostely  byly  rekonstruovány.  V Lubáni  byl  například  úplně

přestaven kostel Nejsvětější Trojice. Koncem Jagellonského období byly také postaveny první

budovy  v  renesančním  slohu.  Nespornou  převahu  v  této  oblasti  mělo  město  Görlitz.

Z tohoto  města  pocházel  také  jeden z  největších  mecenášů jagellonského období  –  Hans

Frenzel. Symboly jeho bohatství a porozumění pro oblast kultury a umění jsou Kostel sv.
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Anny v Görlitz a městský dům označovaný jako Frenzelhof. V jeho interiéru se skrývá mnoho

pokladů regionálního umění.

12. Zhodnocení vlády Jagellonců v Horní Lužici

- Posílení ekonomického a politického postavení hornolužických obchodníků.

- Otevření obyvatel Horní Lužice na nové hospodářské perspektivy.

- Posílení politického postavení měst.

- Konečný vznik hornolužické sněmovny. 

- Posílení široké politické autonomie Horní Lužice v rámci Koruny české. 

- Zvýšení významu dopravní tepny Via Regia v obchodu směrem východ - západ a zpět.

- Posílení vztahů mezi Horní Lužicí a Českými zeměmi.

- Oslabení vztahů s Dolním Slezskem. 

- Začátky reformace.

- Daňové zatížení způsobené osmanskými válkami.
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Jagiellonowie w historii czeskiej

Przegląd wyników badań czeskiej historiografii z lat 1990-2014

Milan Svoboda

Polsko-litewska  rodzina  królewska  Jagiellonów  stanowi  jeden  z  wielokrotnie

podejmowanych  tematów  historycznych  późnego  średniowiecza,  co  najmniej  od  czasów

Františka Palackiego, czyli od II połowy XIX wieku. Jednak nowoczesne badania pozbawione

ideologicznych klisz i politycznej cenzury zostały przedstawione czeskim odbiorcom dopiero

w ostatnim ćwierćwieczu. Do najbardziej wyrazistych rezultatów wieloletnich badań należy

zaliczyć obszerne dzieło Josefa Macka Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526) [Wiek

Jagiellonów na ziemiach czeskich (1471–1526) ],  (4 tomy,  Praha 1992–1999, wydanie II,

2001–2002). Historyk ten zaczął się zajmować systematycznie Jagiellonami już w latach 70-

tych XX wieku, kiedy z przyczyn politycznych nie mógł oficjalnie publikować. Nie dożył

wydania swoich prac, ponieważ się ono opóźniło, na dodatek zaplanowany tom piąty wydało

inne  wydawnictwo pod tytułem  Víra  a zbožnost  jagellonského věku (Praha  2001)  [Wiara

i  pobożność w epoce Jagiellonów]. Josef Macek nie tylko przedstawił historię półwiecznego

panowania Jagiellonów w Czechach (1471–1526) z  uwzględnieniem ich dwóch głównych

przedstawicieli, króla Władysława i jego syna Ludwika. Wiele miejsca poświęcił również na

omówienie  relacji  kulturalnych  i  politycznych  między  szlachtą,  mieszczaństwem

i mieszkańcami  wsi.  Dzieło  Macka  jest  obszernym  podsumowaniem  i  nowym  ujęciem

czeskiego społeczeństwa na przełomie  XV i  XVI wieku,  a  dokładniej  mówiąc  okresu po

śmierci  niedynastycznego,  wybranego  króla  czeskiego,  Jerzego  z  Podiebradów  ((†1471)

i przed objęciem tronu czeskiego przez pierwszego Habsburga we wczesnej nowożytności,

Ferdynanda  I.  Poza  wspomnianymi  już  książkami  Josef  Macek  wydał  nadzwyczaj  udaną

popularnonaukową  monografię Tři  ženy  krále  Vladislava (1991)  [Trzy  żony  króla

Władysława] o małżonkach władcy, małżeństwie i relacjach rodzinnych.

Ostatnim dużym podsumowaniem tego okresu jest książka Petra Čorneja, wydana jako

szósty tom w serii wydawniczej Velké dějiny zemí Koruny české (2007) [Wielka historia ziem

Korony Czeskiej]. W książce partycypowała również historyk sztuki Milena Bartlová, która

napisała  wykład  o historii  sztuki.  Prace  podsumowujące  Jagiellonów nawiązują  do końca

poprzedniej ważnej epoki  w historii czeskiej, mianowicie do ery husytów (od 1437 roku),

kończą się natomiast na śmierci młodego króla Ludwika pod Mohaczem w 1526 roku. Petr



21

Čornej  zwięźle  opisał  również  przyległe  ziemie  korony  czeskiej,  czyli  Morawy,  Śląsk

i Łużyce.  

W  sumarycznej  rozprawie  o  historii  Moraw  okres  panowania  Jagiellonów  został

opisany przez brneńskiego historyka Josefa Válkę. Jego wykład w pierwszym tomie pracy

Dějiny  Moravy (Brno  1991)  [Historia  Moraw] stanowi  niewielki,  choć  przemyślany

i przejrzysty opis życia politycznego szlachty oraz miast, morawskiej reprezentacji stanowej,

stosunków religijnych,  szkolnictwa  a  także  humanizmu.  Osobne,  choć  niewielkie  miejsce

poświęcono  „czesko-węgierskiej  unii  personalnej”  w  jednym  z  rozdziałów  najnowszej

syntezy  historii  czeskiej  od  prehistorii  do  1993  roku  w  kolektywnej  monografii  Dějiny

českých zemí (Praha 2008)  [Historia ziem czeskich].  Na podstawie najnowszych wyników

badań  historyków  czeskich  i  niemieckich  czytelnik  zostaje  zaznajomiony  z  sytuacją

polityczną i religijną na ziemiach czeskich, a także z kulturą i edukacją.

Kolejne prace historyków w Republice Czeskiej celowały już tylko w wybrane tematy.

Zdeněk  Vybíral  w  książce  Bitva  u  Moháče.  Krvavá  porážka  uherského  a  českého  krále

Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526 (Praha 2008) [Bitwa pod Mohaczem.

Krwawa klęska króla węgierskiego i czeskiego Ludwika Jagiellończyka w walce z Turkami

Osmańskimi 29 sierpnia 1526] w interesujący sposób wyjaśnił powody, które doprowadziły

młodego władcę do stoczenia nierównej walki z Turkami oraz to, dlaczego bitwa skończyła

się tak tragicznie. Przeciwnikiem i zupełnie innym człowiekiem niż czeski król Władysław

Jagiellończyk  był  Matyáš  Korvín.  Jego  życie  i  epokę  obszernie  omówił  Antonín  Kalous

w książce  Matyáš  Korvín  (1443–1490).  Uherský  a  český  král (České  Budějovice  2009)

[Matyáš  Korvín  (1443–1490).  Król  węgierski  i  czeski].  To  pierwsza  napisana  po  czesku

monografia  o  mężczyźnie,  z  którym rywalizował  już król  Jerzy z  Podiebradów i  którego

„odziedziczył” jako przeciwnika także następca Jerzego, Władysław. 

Istotne miejsce w badaniu epoki Jagiellonów na ziemiach czeskich zajmuje również

twórczość artystyczna. Historyk sztuki Jiří Kuthan w dwutomowej pracy  Královské dílo za

Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců (Praha 2010, 2013) [Królewska twórczość w czasach

Jerzego z Podiebradów i dynastii Jagiellonów] stworzył przegląd wszystkich zachowanych

zabytków z epoki Jagiellonów, bez względu na to, czy chodziło o bezpośrednio ufundowane

przez króla budynki sakralne, czy o przestrzenie szlacheckie bądź mieszczańskie. Pomimo, że

Jiří Kuthan opisywał wszystkie kierunki sztuki, w książce przeważa architektura.

Specyficzny  obszar  historii  sztuki  omówili  Jan  Chlíbec  i  Jiří  Roháček  w  książce

Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách (Praha 2011) [Rzeźba sepulkralna za
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panowania  Jagiellonów  w  Czechach].  Przedstawili  oni  historyczno-artystyczną  analizę

systematycznie  skatalogowanych  pomników  nagrobkowych  z  Czech  i  Moraw  w  epoce

Jagiellonów. Podjęli również temat epigrafiki i ikonografii.

Z  perspektywy innych  obszarów nauki,  np.  historii  starszej  literatury czeskiej  czy

historii prawa, epoka Jagiellonów znalazła swoje odbicie w jedynym wydaniu jurydycznej

pamiątki  ówczesnej  epoki,  czyli  w nowym,  opatrzonym komentarzami wydaniu pierwszej

czeskiej  „Konstytucji”  z  1500  roku.  Vladislavské  zřízení  zemské  a  navazující  prameny

(Svatováclavská smlouva a Zřízení  o ručnicích)  [System ziemski  władysławowski  i  źródła

powiązane (Umowa Świętowacławska i  Systemy fuzji)] przygotowali  Petr  Kreuz oraz Ivan

Martinovský (Praha 2007.

Drobne  badanie  historii  politycznej  i  prawnej,  a  także  sporów  ekonomicznych

i administracyjnych między czeską szlachtą a miastami w późnej epoce Jagiellonów stanowi

cienka  książka  Jindřicha  Francka  Svatováclavská  smlouva  (24. 10.  1517).  Urození  versus

neurození (Praha 2006) [Umowa Świętowacławska. Szlachetni versus nieszlachetni].

Ostatnim wydarzeniem, dotyczącym Jagiellonów stała  się  w 2012 roku mobilna  wystawa

Europa Jagellonica w Czechach,  Polsce i  w Niemczech.  Wydano do niej  katalog  Europa

Jagellonica 1386–1572. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců (Praha 2012)

[Europa  Jagellonica  1386–1572.  Sztuka  i  kultura  w  Europie  Środkowej  za  panowania

Jagiellonów]. Stanowi ona zwięzłe omówienie tej epoki oraz obrazowy przegląd najbardziej

znaczących dzieł, przeważnie sztuk plastycznych, które zostały zaprezentowane na wystawie.
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Jagellonci v českých dějinách

Přehled badatelských výsledků české historiografie z let 1990–2014

Milan Svoboda

Polsko-litevská  královská  rodina  Jagellonců  patří  k opakovaně  zkoumaným

historickým tématům pozdního středověku přinejmenším již od dob Františka Palackého od

druhé poloviny 19. století. Moderní výzkum bez ideologických klišé a politické cenzury však

představují badatelské výsledky představené české veřejnosti teprve v posledním čtvrtstoletí.

Mezi  nejvýraznější  rezultáty  dlouholetého  výzkumu  náleží  obsáhlé  dílo  Josefa  Macka

Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526) (4 svazky, Praha 1992–1999, 2. vydání 2001–

2002).  Tento  historik  se  začal  Jagellonci  zabývat  soustavně  již  v sedmdesátých  letech

20. století,  když  z politických  důvodů  nesměl  oficiálně  publikovat.  Vydání  své  práce  se

nedožil, neboť se zpozdilo a nadto předpokládaný pátý svazek vydalo jiné nakladatelství pod

názvem  Víra  a  zbožnost  jagellonského  věku (Praha  2001).  Josef  Macek  představil  nejen

historii půlstoletého panování Jagellonců v Čechách (1471–1526) s ohledem na její hlavní dva

představitele,  krále  Vladislava  a  jeho  syna  Ludvíka.  Významně  pojednal  také  politické

a kulturní vazby šlechty, měst a život venkovského lidu. Mackovo dílo je mohutnou syntézou

i  novým pojetím české společnosti  na přelomu 15.  a  16. století,  přesněji  období  po smrti

nedynastického voleného českého krále Jiřího z Poděbrad (†1471) a před nástupem prvního

Habsburka na český trůn v raném novověku, Ferdinanda I. Kromě již zmíněných knih vydal

Josef  Macek  také  mimořádně  zdařilou  populárněnaučnou  monografii  Tři  ženy  krále

Vladislava (1991)  o  panovníkových  manželkách,  manželství  a  rodinných  vztazích.

Poslední velkou syntézou tohoto období je kniha Petra  Čorneje,  vydaná jako šestý

svazek v ediční řadě Velké dějiny zemí Koruny české (2007). Z hlediska výkladu dějin umění

se na knize podílela historička umění Milena Bartlová. Shrnující práce o Jagelloncích zde

navazuje na závěr předchozího významného období českých dějin, totiž epochu husitskou (od

1437)a  uzavírá  se  smrtí  mladého  krále  Ludvíka  u  Moháče  1526.  Petr  Čornej  se  stručně

věnoval  také  vedlejším  korunním  zemím,  totiž  Moravě,  Slezsku  a  Lužicím.

V souhrnném pojednání o dějinách Moravy se na jagellonské období zaměřil brněnský

historik Josef Válka. Jeho výklad v prvním svazku  Dějin Moravy (Brno 1991) představuje
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nevelkou,  avšak promyšlenou  a  jasně  strukturovanou sondu do politického  života  šlechty

a měst, moravské stavovské reprezentace, do náboženských poměrů, školství a humanismu.

Zvláštní, byť skrovné místo náleží „česko-uherské personální unii“ v jedné z kapitol

nejnovější syntézy českých dějin od pravěku do roku 1993 v kolektivní monografii  Dějiny

českých  zemí (Praha  2008).  Na  základě  nejnovějších  výsledků  českého  a  německého

historického  výzkumu  je  čtenář  obeznámen  s politickou  a  náboženskou  situací  v českých

zemích i s kulturou a vzdělaností. Další práce historiků v České republice se pak zaměřily už

jen  na  určitá  vybraná  témata.  Zdeněk  Vybíral  v knize  Bitva  u  Moháče.  Krvavá  porážka

uherského a českého krále  Ludvíka Jagellonského v boji  s Osmany 29. srpna 1526 (Praha

2008) čtivě vysvětlil důvody, které vedly mladého panovníka do nerovného boje s Turky i to,

proč bitva skončila tak tragicky. 

Soupeřem a protipólem českého krále Vladislava Jagellonského byl Matyáš Korvín.

Jeho život  a dobu obsáhle pojednal  Antonín Kalous v knize  Matyáš Korvín (1443–1490).

Uherský a český král (České Budějovice 2009). Jde o první česky psanou monografii o muži,

s nímž  soupeřil  již  král  Jiří  z Poděbrad  a  jejž  „zdědil“  jako  protivníka  i  Jiřího  nástupce

Vladislav. 

Významné  místo  ve  výzkumu  jagellonské  epochy  v českých  zemích  náleží  také

umělecké  tvorbě.  Historik  umění  Jiří  Kuthan  ve  dvou  svazcích  Královské  dílo  za  Jiřího

z Poděbrad  a  dynastie  Jagellonců (Praha  2010,  2013)  podal  přehled  všech  dochovaných

památek z jagellonského období, ať již jde přímo o králem fundované církevní stavby, nebo

o šlechtické a městské prostředí. Ačkoli se Jiří Kuthan soustředil na všechny druhy umění,

převahu má architektura.

Specifickou  oblast  z dějin  umění  pojednali  Jan  Chlíbec  a  Jiří  Roháček  v knize

Sepulkrální  skulptura  jagellonského  období  v Čechách (Praha  2011).  Představili

uměleckohistorickou  analýzu  systematicky  katalogizovaných  náhrobních  památek  z Čech

a Moravy v jagellonském období. Zaměřili se také na epigrafiku a ikonografii.

Z pohledu  jiných  oborů,  např.  dějin  starší  české  literatury  a  právních  dějin,  se

jagellonské období promítlo do jediné edice významné juristické památky tehdejší epochy,

totiž nového komentovaného vydání první české „ústavy“ z roku 1500.  Vladislavské zřízení

zemské a navazující prameny (Svatováclavská smlouva a Zřízení o ručnicích) připravili Petr

Kreuz a Ivan Martinovský (Praha 2007). 
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Drobnou sondou do právních dějin a politických, ekonomických i správních rozepří

mezi českou šlechtou a městy v pozdním jagellonském období je útlá kniha Jindřicha Francka

Svatováclavská smlouva (24. 10. 1517). Urození versus neurození (Praha 2006).

Posledním počinem vztahujícím se k Jagelloncům se stala v roce 2012 putovní výstava

Europa  Jagellonica  v Čechách,  Polsku a  Německu.  K ní  v Čechách  vyšel  katalog  Europa

Jagellonica 1386–1572. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců (Praha 2012)

Obsahuje stručná pojednání o této době a obrazový přehled nejvýznamnějších děl převážně

z výtvarného umění, jež výstava představila.
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