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Wstęp 

Wojny husyckie, niekiedy - choć nie do końca słusznie - nazywane rewolucją
1
, 

stanowią ważny epizod nie tylko w dziejach Czech, gdzie właściwie te wydarzenia odcisnęły 

swe wyraźne piętno nie tylko na tożsamości narodowej ich mieszkańców, ale także w historii 

powszechnej, w tym także Niemiec i Polski. Nic więc dziwnego, że husytyzm stał się 

wdzięcznym polem dla badań naukowych, nierzadko - jak to zwykle bywa - stając się areną 

dla starć na tle religijnym
2
, politycznym

3
 czy ideologicznym

4
. Dla tematyki tej rozprawy 

ważne jest jednak to, że sposób prowadzenia działań militarnych przez husytów w pewnym 

stopniu zrewolucjonizował średniowieczną sztukę wojenną, tak jak m.in. szwajcarscy 

piechurzy czy angielscy łucznicy. Przede wszystkim na uwagę zasługują tzw. spanilé jízdy, 

czyli zagony
5
 urządzane na sąsiednie kraje, w których boży bojownicy byli mistrzami.  

Jednym z celów husyckich rejz stały się Górne Łużyce lub, bardziej odpowiadając 

ówczesnej nomenklaturze, Związek Sześciu Miast, będące od czasów Jana Luksemburskiego 

częścią składową Krajów Korony św. Wacława i ziemią dziedziczną królów czeskich. Region 

ten został najmocniej dotknięty inwazjami czeskimi spośród pozostałych krajów Świętego 

Cesarstwa Rzymskiego. Było to spowodowane nie tylko polityką, jaką obrało Sześć Miast 

wobec husyckich Czech, ale także niewielką powierzchnią oraz znakomitymi warunkami 

komunikacyjnymi i logistycznymi. W szczególności z tych ostatnich czynników zdawali 

sobie sprawę husyccy hetmani, planując swoje najazdy. Dlatego też bardzo długo ze 

zniszczeń wojennych podnosił się kraj nad Nysą Łużycką.  

Na chwilę obecną w polskiej historiografii występuje niedostatek pozycji 

omawiających przede wszystkim dzieje Górnych Łużyc
6
. Natomiast polskie badania 

                                                           
1
 František Šmahel, autor wielkiej monografii dziejów rewolucji husyckiej, stwierdza, że husytyzm nie 

był rewolucją, lecz zakończeniem i zamknięciem cyklu średniowiecznych ruchów religijnych i społecznych (F. 

Šmahel, Husitská revoluce, sv. 1. Doba vymknutá z kloubů, Praha 1995, s. 71-72).  
2
 Już w czasach wojen husyckich oraz w epoce nowożytnej, a zwłaszcza w okresie reformacji i 

kontrreformacji, da się zauważyć te spory (zob. tamże, s. 11-15).  
3
 Niejednokrotnie wśród dziewiętnastowiecznych czeskich i niemieckich historyków omawiane 

zagadnienie stało się próbą wykazania odwiecznej walki żywiołów słowiańskiego i germańskiego oraz 

oczywiście podkreślenia przewagi jednego nad drugim (tamże, s. 15-36).   
4
 W szczególności mowa o marksistowskiej historiografii z Josefem Mackiem na czele (tamże, s. 36-

42).  
5
 Celowo używam określenia "zagony", gdyż obecnie bliskie znaczeniowo "rajdy" są bardziej 

adekwatne dla działań po 1914 r. (zob. J. Maroń, Operacyjna rola Górnych Łużyc, „Lubańskie Studia 

Historyczne”, nr I/2007, s. 82, przyp. 8 i 9).   
6
 Na kwestie związane z Górnymi Łużycami zwróciłem ostatnio uwagę w swoim artykule (M. 

Dudziński, Służba rycerska i mieszczańska oraz jej uzbrojenie na Górnych Łużycach za czasów Luksemburgów. 

Stan badań, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 2019, R. XX (LXXI), nr 2 (268), s. 11-27). Podsumowania 

polskiego stanu badań nad wojnami husyckimi podjął się K. Ziółkowski, Wojskowość i wojny husyckie na 

kartach polskiej historiografii, „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, 2012, T. XIII, s. 11-27. W 

swojej wypowiedzi Konrad Ziółkowski nie uwzględnił jedynie dorobku Mateusza Golińskiego, o którym mowa 
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husytyzmem szczycą się wieloletnią tradycją
7
. Jest to o tyle istotny problem, ponieważ 

wschodnia część regionu należy do państwa polskiego od 1945 r., a ponadto stanowi część 

województwa dolnośląskiego, a zatem istnieje powód, dla którego warto podjąć się tej 

tematyki. Inną zachętą do rozważań na temat najazdów husyckich na kraj nad Nysą Łużycką 

jest również fakt, że fundamentalna dla tych rozważań praca autorstwa Richarda Jechta, z 

której zresztą najwięcej faktów zaczerpnąłem, powstała ponad sto lat temu, a więc w pewnym 

stopniu stan wiedzy wymaga uaktualnienia
8
. Trzeba w tym miejscu jednak zaznaczyć, że - 

pomimo upływu czasu - większość ustaleń niemieckiego historyka, który bardzo wnikliwie 

zbadał omawiany okres, nadal jest aktualna i w związku z tym jest trudno dodać coś nowego i 

znaczącego do poruszanego w tej pracy problemu. Z drugiej strony studia podjęte przez 

badacza z Görlitz stworzyły znakomite narzędzie do poruszenia problematyki w wielu 

kierunkach, w tym występujących w tytule aspektów militarnych, a te - jak do tej pory - nie 

doczekały się całościowego ujęcia i usystematyzowania
9
. Przed ponad półwiekiem Zdzisław 

                                                                                                                                                                                     
w przyp. 24 niniejszej pracy, choć później w swojej pracy doktorskiej już korzystał ze studiów wrocławskiego 

mediewisty; M. Goliński, Uzbrojenie mieszczańskie na Śląsku od połowy XIV w. do końca XV w., „Studia i 

Materiały do Historii Wojskowości” (dalej: SMHW), t. XXXIII, 1990, s. 3-64. ; K. Ziółkowski, Husyckie wojska 

polne. Kształt i organizacja armii, Poznań 2015 (mps pracy doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu). 
7
 Polskie studia nad ruchem husyckim sięgają XIX w., w którym spory wkład w stan wiedzy o 

omawianym tutaj zagadnieniu wniósł A. Prochaska, Polska a Czechy w czasach husyckich aż do odwołania 

Korybuta z Czech. Studium historii polsko-czeskiej, (Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-

Filozoficzny, t. VII) Kraków 1872; oraz tenże, W czasach husyckich, (Rozprawy Akademii Umiejętności, 

Wydział Historyczno-Filozoficzny, t. XIII) Kraków 1897 [wyd. 2, 1998]. Po II wojnie światowej badania były 

prowadzone przez E. Maleczyńską, Ruch husycki w Czechach i Polsce, Wrocław 1959; natomiast dorobek 

starszej polskiej historiografii omówił W. Iwańczak, Rewolucja husycka w historiografii polskiej XIX wieku, 

"Śląski Kwartalnik Historyczny «Sobótka»" (dalej: Sobótka), R. LI: 1996, nr 4, s. 529-557; tenże, Paradoksy 

husytyzmu, "Przegląd Humanistyczny", R. 55, 2011, nr 1, s. 59-64; oraz tenże, Wojny husyckie w nowszej 

historiografii. Zagadnienia wybrane, [w:] O przeszłości. Czasy, miejsca, ludzie. Księga jubileuszowa 

dedykowana profesor Jadwidze Muszyńskiej, red. W. Kowalski, Kielce 2016, s. 267-276. Badania cytowanego w 

tym miejscu mediewisty stanowią zresztą nową jakość w badaniach nad średniowiecznymi Czechami, na co 

wskazują dwie jego monografie: tenże, Tropem rycerskiej przygody. Wzorzec rycerski w piśmiennictwie czeskim 

XIV wieku, Warszawa 1985; oraz tenże, Ludzie miecza, modlitwy, pracy: trójpodział społeczeństwa w 

średniowiecznej myśli czeskiej, Kielce 1989 [wyd. 2, 1995]. Ważne miejsce we współczesnych polskich 

badaniach nad husytyzmem zajmuje również zmarły w 2017 r. Stanisław Bylina, którego rozważania o rewolucji 

husyckiej uważa się za ukoronowanie jego starań (S. Bylina, Rewolucja husycka, t. 1-3, Warszawa 2011-2016; 

omówienia dorobku wspomnianego badacza dokonał W. Kriegseisen, Słowo wstępne, [w:]  Jan Hus. Życie, myśl, 

dziedzictwo, red. P. Kras, M. Nodl, Warszawa 2017, s. 9-12; zob. również O studiach bohemistycznych, 

husytyzmie i czeskich przyjaźniach. Fragmenty niedokończonego wywiadu z Profesorem Stanisławem Byliną, 

[w:] tamże, s. 303-326). Aspektom ściśle militarnym, poza cytowanym niżej Zdzisławem Spieralskim, 

poświęcono kilka prac o charakterze popularnym: P. Marczak, Wojny husyckie, Warszawa 2004; A. Michałek, 

Wyprawy krzyżowe: husyci, Warszawa 2004; oraz R. Primke, M. Szczerepa, W. Szczerepa, Wojny husyckie na 

Śląsku, Łużycach i Pomorzu: wyprawy, bitwy, postacie, Kraków 2007. Poza dziełem P. Marczaka, które 

prezentuje bardzo dobry poziom merytoryczny i warsztatowy, pozostałe pozycje pozostawiają niestety bardzo 

wiele do życzenia i są obiektem surowej krytyki (por. K. Ziółkowski, Wojskowość i wojny..., s. 21-22; oraz P. 

Karp, Polsko-husycka wyprawa zbrojna przeciw Zakonowi Krzyżackiemu w roku 1433, Zielona Góra 2017, s. 

22, przyp. 65). 
8
 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg und das Land der Sechsstädte unter Kaiser Sigmund, Bd. 1-

2, Görlitz 1911. Oba tomy mają ciągłą paginację. 
9
 Na to również ostatnio zwróciłem uwagę (M. Dudziński, cyt. dz., s. 11-27). 
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Spieralski, badacz dziejów militarnych późnego średniowiecza i staropolskiej wojskowości, 

zauważył, że „W przeciwieństwie do polsko-husyckich związków politycznych, ideologicznych 

czy kulturalnych, które posiadają już obfitą literaturę naukową, podobne związki w zakresie 

sztuki wojennej nie były jeszcze przedmiotem osobnych, szczegółowych badań.”
10

. Tę lukę w 

pewnym stopniu starał się wypełnić w swojej rozprawie dotorskiej opublikowanej kilka lat 

później
11

.  

Uogólniając, niniejsza praca ma na celu uzupełnienie luki w polskiej historiografii 

dotyczącej dziejów Górnych Łużyc oraz wojen husyckich. Na te rozważania należy spojrzeć 

również jako naturalne rozwinięcie koncepcji wyżej wymienionego R. Jechta. Przede 

wszystkim jest to panoramiczne ujęcie, obejmujące zarys dziejów oraz aspekty militarne. 

Studia te wpisują się w nurt, jaki ostatnio się obserwuje, a mianowicie badania nad historią 

wojskowości poszczególnych regionów w określonych wycinkach czasowych
12

. W tym 

względzie inspiracją dla mnie są prace Jerzego Maronia oraz jego ucznia, Łukasza Tekieli, 

odnoszące się do wojny trzydziestoletniej odpowiednio na Śląsku i Górnych Łużycach
13

.  

Rozprawa składa się z czterech rozdziałów: aspekty militarne (obszar działań i 

potencjał militarny) oraz Górne Łużyce w latach 1419-1427 i w okresie 1427-1434. Pod 

pojęciem "aspekty militarne", będące przedmiotem pierwszych dwóch rozdziałów, należy 

rozumieć dzieje wojska, działań wojennych, sztuki wojennej i problemy związane z nimi: 

sytuacja polityczna i ludnościowa oraz ukształtowanie terenu, komunikacja i fortyfikacje. 

Szczególnie te trzy ostatnie zagadnienia dla Górnych Łużyc mają bardzo istotne znaczenie ze 

względu na wspomniane wcześniej czynniki, czyli centralne położenie oraz znakomite 

warunki logistyczne. Zważywszy również na fakt, że omawiany w niniejszej dysertacji region 

tworzył specyficzny podmiot polityczny, a co za tym idzie - posiadał własne siły zbrojne, 

uwypuklone zostaną problemy związane z organizacją i uzbrojeniem wojsk górnołużyckich, 

dotychczas słabo poruszane w literaturze przedmiotu. Wartym uwagi jest też sztuka wojenna - 

skupiłem się głównie na ogólnym charakterze działań zbrojnych, jej podobieństwach do 

innych obszarów zmagań w średniowieczu oraz cechach charakterystycznych dla 

                                                           
10

 Z. Spieralski, Z problematyki wzajemnych kontaktów między polską i husycką sztuką wojenną. W 

związku z artykułem Antonína Hory…, “Wojskowy Przegląd Historyczny”, R. 2, 1957, nr 2, s. 260, przyp. 1.  
11

 Tenże, Kampania obertyńska 1531 roku, Warszawa 1962, s. 53-58. Refleksje oparte na pracy Jana 

Durdika oraz traktacie Jana Tarnowskiego, pomimo bardzo odległych w czasie związków, na trwałe weszły do 

polskiej historiografii; M. Plewczyński, Obertyn 1531, Warszawa 1994, s. 56; tenże, Wojny i wojkowość polska 

w XVI wieku, t. 1. Lata 1500-1548, (Seria Tatyka/Bitwy 35) Zabrze 2011, s. 370-371 i 451-454.  
12

 J. Maroń, Wojna trzydziestoletnia na Śląsku. Aspekty militarne, Wrocław-Racibórz 2008, s. 5-6; zob. 

również literaturę tamże, s. 5, przyp. 4 i 5.  
13

 Tamże; Ł. Tekiela, Wojna trzydziestoletnia na Górnych Łużycach. Aspekty militarne, Wrocław-

Racibórz 2010.   
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górnołużyckiego teatru wojennego. Dla uzyskania szerszego kontekstu, możliwości 

dokonania porównania, a niekiedy także dla uzupełnienia niektórych zagadnień, te 

rozważania oparłem o analogie do innych konfliktów zbrojnych w późnośredniowiecznej 

Europie oraz - w niewielkim stopniu - w epoce wczesnonowożytnej. W największym jednak 

zakresie swój wywód oparłem o sztukę wojenną i działania militarne w Europie Środkowo-

Wschodniej w XIV i XV w.  

Opisując przebieg wydarzeń na Górnych Łużycach, który omówiłem w dwóch 

ostatnich rozdziałach, zamierzałem w ten sposób nie tylko przedstawić zaktualizowany stan 

wiedzy i polski punkt widzenia na zagadnienia będące przedmiotem rozważań. Moim 

zamiarem było też wskazanie przyczyn, dla których kraj nad Nysą Łużycką znalazł się na 

trasie przemarszu husytów, jego znaczenia dla ościennych krajów Świętego Cesarstwa 

Rzymskiego, a także praktyczne wykorzystanie walorów militarnych regionu podczas 

licznych najazdów na Łużyce, Śląsk, Brandenburgię, Nową Marchię i Państwo Zakonu 

Krzyżackiego. Choć praca skupia się głównie na interesującym mnie regionie, 

zaprezentowane zostało również ogólne tło historyczne, aby uwypuklić uwarunkowania 

dziejowe oraz wykazać znaczenie działań wojennych husytów na terenie Sześciu Miast dla 

innych frontów, na których operowali boży bojownicy.  

Ramy czasowe przyjęte w pracy to lata 1419-1434, przy czym zostały podzielone na 

dwa okresy: 1419-1427 oraz 1427-1434. Pierwszy z wycinków czasowych przedstawia losy 

Związku Sześciu Miast przed najazdami, a drugi przebieg husyckich rejz. Wskazany w dziele 

zakres chronologiczny ma również inne uzasadnienie, mianowicie jest to dość dobrze opisany 

źródłowo okres, szczególnie dużo występuje zapisów rachunków miejskich oraz aktów prawa 

miejscowego, co dla aspektów militarnych ma niebagatelne znaczenie. Pozwala to na dość 

szerokie spojrzenie na kwestie organizacji i uzbrojenia wojska Górnych Łużyc.  

Materiał źródłowy, jakim dysponuje historyk zajmujący się dziejami najazdów 

husyckich na Górne Łużyce, jest bardzo obszerny, a ponadto większość z nich doczekała się 

opracowania i licznych edycji źródłowych. Składają się na niego kroniki, listy, księgi 

miejskie, w tym szczególnie cenne rachunki oraz akty prawa miejscowego: statuty, uchwały 

zjazdów Związku oraz umowy związkowe. Problemem tych zasobów jest jednak to, że dla 

omawianego okresu występują one nierównomiernie: duża część z nich istnieje w formie 

nowożytnych odpisów bądź powstała znacznie później, co jest szczególnie widoczne w 

przypadku kronik
14

. Usprawiedliwieniem dla tego stanu rzeczy jest fakt, iż w przypadku 

                                                           
 14

 Na początku XX w. stan zasobów bibliotek i archiwum Görlitz omówił R. Jecht, Quellen zur 

Geschichte der Stadt Görlitz bis 1600, Görlitz 1909. Przed II wojną światową zawartość archiwaliów 
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niektórych miast różne dziejowe zaszłości sprawiły, że część źródeł nie przetrwała do naszych 

czasów
15

. Stąd też niektóre zapisy źródłowe, mimo późniejszej proweniencji, mają bardzo 

dużą wartość.  

Najliczniejsze źródła dla będącego przedmiotem zainteresowań zagadnienia występują 

naturalnie po stronie niemieckiej. Archiwalia znajdują się w Polsce i w Niemczech, przy 

czym większa część z nich jest zdeponowana w drugim z wymienionych państw. W 

przypadku naszego kraju materiały archiwalne są przechowywane w Archiwum Państwowym 

we Wrocławiu i jego oddziale w Bolesławcu
16

 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej we 

Wrocławiu
17

. Wszystkie dokumenty są wspomnianymi nowożytnymi odpisami 

średniowiecznych zapisów bądź kronikami spisanymi w czasach nowożytnych. Z kolei po 

stronie niemieckiej rękopisy są zlokalizowane w archiwach miejskich, najbogatsze zbiory 

posiadają Görlitz i Budziszyn (Bautzen). Te instytucje również dysponują materiałem 

archiwalnym powstałym w epoce nowożytnej, ale jednocześnie zachowało się bardzo dużo 

dokumentów z XV stulecia - przede wszystkim listy, akty prawa miejscowego i inne tego 

typu pisma. Tutaj pragnę zaznaczyć, że w przypadku źródeł archiwalnych z Ratsarchiv 

Görlitz, poza luźnymi dokumentami (Lose Urkunden), nie cytuję sygnatur ze względu na ich 

brak.  

Duża część niemieckiego materiału źródłowego, jak zostało zaznaczone wcześniej, 

doczekało się licznych edycji źródłowych. Podstawowym opracowaniem źródeł dla będącego 

tematem okresu jest kodeks dyplomatyczny przygotowany przez R. Jechta, w opinii 

historiografii uchodzący za najważniejszą pozycję w badaniach nad dziejami Górnych 

Łużyc
18

. Zdecydowaną większość przedstawionych tam źródeł stanowią rachunki miejskie 

                                                                                                                                                                                     
wrocławskich i górnołużyckich opracowali K. Marx, Das Stadtarchiv Bautzen nach dem Stande von 1938, [w:] 

Oberlausitzer Beiträge. Festchrift für Richard Jecht, hrsg. von F. Dietsch, Görlitz 1938, s. 159-171; J. Prochno, 

Das Archivwesen der Stadt Zittau, [w:] tamże, s. 172-183; G. Dasler, Einiges aus dem Laubaner Stadtarchiv, 

[w:] tamże, s. 184-190; O. Staudinger, Die Archivalien der Stadt Löbau bis zum Jahre 1600, [w:] tamże, s. 191-

213; H. Patzig, Das Kamenzer Stadtarchiv, [w:] tamże, s. 214-223; oraz K. G. Bruchmann, Die auf Oberlausitz 

bezüglichen Bestände des Stadtarchivs Breslau, [w:] tamże, s. 224-240. 
15

 Wiele takich przypadków jest dość dobrze znanych, ograniczę się w tym miejscu do przykładów 

dwóch miast: Budziszyna i Żytawy. W pierwszym z wymienionych miejscowości archiwa w dużym stopniu 

spaliły się podczas pożaru w 1634 r., natomiast Żytawa, po jej zdobyciu przez Austriaków w 1757 r., została 

zniszczona, a wraz z nią niemal wszystkie archiwalia.   
16

 Dla omawianego okresu archiwalia wrocławskie są umieszczone w zespole Archiwum Stanów 

Krajowych Górnych Łużyc, a w filii w Bolesławcu znajdują się w Aktach miasta Lubania. Są one 

zinwentaryzowane i skatalogowane.  
17

 Zbiory archiwalne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu są zdeponowane w Dziale Rękopisów. 

Wchodzą one w skład dawnej Kolekcji Milicha oraz akcesji. Te ostatnie są również zinwentaryzowane i 

skatalogowane, a kolekcja została opisana w publikacji Katalog rękopisów obejmujący sygnatury 6268-6790: 

rękopisy nowożytne. Dawny zbiór Biblioteki J. G. Milicha w Zgorzelcu, oprac. L. Górecki, cz. 2, Wrocław 1990. 
18

 Codex diplomaticus Lusatiae superioris II (dalej: CDLS), hrsg. von R. Jecht, Bd. I-II, Görlitz 1896-

1903; Opinię na temat znaczenia tej edycji dla historiografii wyraził J. Bahlcke, Górne Łużyce. Historyczna 

kraina, regionalna świadomość i dziejopisarstwo od średniowiecza do XX wieku, [w:]  Dzieje Górnych Łużyc. 



8 
 

Görlitz i materiały dotyczące tego miasta, aczkolwiek czytelnik znajdzie również sporo listów 

i fragmentów kronik, które są bardzo istotne do poznania dziejów regionu w I połowie XV w. 

Stosunkowo najwięcej informacji zaczerpnąłem z omawianej w tym miejscu edycji, co 

znajduje odzwierciedlenie w cytowaniach. Nie mniej istotne znaczenie mają również kroniki, 

najwięcej do tematu wnoszą Marcin z Bolkowa oraz pisarz żytawski, prawdopodobnie był 

nim Jan Grott
19

. Pierwszy z nich skupiał się głównie na dziejach wojen husyckich na Śląsku, 

jednak kilkakrotnie poświęcił sporo miejsca również na wydarzenia dziejące się na Górnych 

Łużycach, zwłaszcza w ich wschodniej części. Drugi z wymienionych kronikarzy natomiast 

opisywał wydarzenia dziejące się w Żytawie i jej najbliższych okolicach.  

Czeski materiał źródłowy, w porównaniu z niemieckim, jest dość skromny. 

Korespondencja zawiera nieliczne wzmianki o Górnych Łużycach i ich okolicach, przede 

wszystkim archiwalia zdeponowane w Národním archivie v Praze
20

. Znacznie więcej 

informacji o wydarzeniach w omawianym regionie przekazują nieliczne kroniki, głównie 

Vavřinec z Březové oraz Bartošek z Drahonic
21

. Pierwszy ze wzmiankowanych kronikarzy, 

jawny zwolennik husytyzmu, opisywał dzieje z lat 1414-1421, a o samych Łużyczanach 

wspominał w kontekście I i II krucjaty antyhusyckiej. Z kolei drugi dziejopisarz, czeski 

uczestnik walk po katolickiej stronie, przedstawił w dość prosty i rzeczowy sposób przebieg 

wojen husyckich, choć o I wyprawie krzyżowej pisał bardzo pobieżnie. Jednak dla obecnych 

rozważań ma to dzieło bardzo duże znaczenie, ponieważ przekazuje wiele istotnych 

informacji, a przede wszystkim ogólnie przedstawia przebieg najazdów husyckich na 

poszczególne sąsiednie kraje, w tym Sześć Miast. Podobnie jak niemieckie źródła, również 

                                                                                                                                                                                     
Władza, społeczeństwo i kultura od średniowiecza do końca XX wieku, red. J. Bahlcke, tłum. M. Słoń, Warszawa 

2007, s. 52.  
19

 Obie kroniki znajdują się w Scriptores rerum Lusaticarum (dalej: SRL), hrsg. von Oberlausitzischen 

Gesellschaft der Wissenschaften, Bd. 1, Görlitz 1839. Wspomniany pisarz żytawski był jednym z kontynuatorów 

rocznika rozpoczętego w XIV w. przez Jana z Gubina (zob. tamże, s. XII-XVII; oraz J. B. Carpzow, Analecta 

fastorum zittaviensum oder historischer Schauplatz der löblischen alten Sechs-Stadt der Marggraffthums Ober-

Lausitz Zittau, Theil I, Leipzig 1716, s. 301. Drugie z cytowanych dzieł zostało podzielone na kilka części, z 

których każda ma oddzielną paginację, dlatego przy każdorazowym odsyłaniu będę zaznaczał, z którego 

konkretnie fragmentu pochodzi dany cytat). 
20

 Opracowania zasobów praskiego archiwum dokonał A. Haas (Archiv koruny české. Katalog listin z 

let 1378-1437, ed. A. Haas, t. V, Praha 1947). Źródła dotyczące dziejów Górnych Łużyc zdeponowane w Pradze 

przedstawiła L. Matušiková, Prameny k dějinám Horní Lužice ve fondech Státniho ústředního archivu w Praze, 

„Mitteilungen des Zittauer Geschichts- und Museumsverein“ (dalej: MZGM), Bd. 25, 1997, s. 166-172. Obecna 

nazwa archiwum funkcjonuje od 2004 r. 
21

 Fontes rerum Bohemicarum (dalej: FRB), ed. J. Goll, t. V, Praha 1893; Vavřinec z Březové, Husitská 

kronika. Píseň o vítězstvi u Domažlic, překl. F. Heřmanský, Praha 1979; oraz Ze zpráv a kronik doby husitské, 

ed. I. Hlaváček, Praha 1981. Niniejsze studium powstało z wykorzystaniem internetowej bazy danych Czech 

Medieval Sources online, dostarczonej przez infrastrukturę badawczą LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) 

wspieraną przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Czeskiej Republiki (projekt nr LM2018101). 
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czeskie zostały w znacznym stopniu opracowane i opublikowane w formie edycji 

źródłowych.  

Dzieje najazdów husyckich naturalnie doczekały się naukowego opracowania przez 

niemiecką, czeską i polską historiografię. Największy wkład w badania, zwłaszcza jeśli mowa 

o Górnych Łużycach, wnieśli niemieccy badacze na przełomie XIX i XX w., podczas gdy to 

zagadnienie znalazło się w czeskim i polskim dyskursie historycznym znacznie później. W 

tym miejscu omówione zostaną najważniejsze studia, które mają istotne znaczenie dla 

niniejszego tematu.  

Najazdy husyckie były dość często badane przez niemiecką historiografię, na co 

wpływ miało to, że wydarzenia te są dobrze udokumentowane źródłowo przez miejscowych 

kronikarzy
22

. Nie inaczej było w przypadku Górnych Łużyc, gdzie największy wkład miał 

wspomniany kilkakrotnie R. Jecht. O znaczeniu jego dzieła dla niniejszego tematu 

wspominałem wcześniej, natomiast tutaj należy rozwinąć tą kwestię. Historyk i archiwista z 

Görlitz przeprowadził obszerną kwerendę źródłową oraz poddał bardzo dokładnej analizie 

dotychczasowe ustalenia w nauce. Wyraźnie widoczny w jego pracy jest sposób prowadzenia 

wywodu, jaki był charakterystyczny dla czasów, w których żył, a więc dominuje w nim zarys 

dziejów. Nierzadko daje też upust swoim poglądom politycznym i narodowościowym, co 

jednak jest do usprawiedliwienia, jeśli weźmie się pod uwagę realia początku XX w. Mimo 

wszystko jego podejście w żaden sposób nie wpłynęło na rzetelność jego studiów. Wręcz 

przeciwnie - one są wartościowe i pomimo upływu lat nadal aktualne. Ponieważ R. Jecht w 

nieco mniejszym stopniu poświęcił miejsce również zagadnieniom związanymi ze sztuką 

wojenną, rozważania tego badacza umożliwiają spojrzenie na militarne aspekty, i do dziś są 

punktem wyjścia do dyskusji historycznej zarówno dla niemieckich historyków
23

, jak również 

dla polskich
24

 i czeskich
25

.  

Górne Łużyce, oprócz dziejów najazdów husyckich, mają też dobrze zbadane 

funkcjonowanie ustroju Związku Sześciu Miast w średniowieczu, które zostało opracowane 

                                                           
22

 Przykładem takich studiów są np. badania C. Grünhagena, Die Hussitenkampfe der Schlesier 1420-

1435, Breslau 1872.  
23

 Np. W. Felix, Bautzens wehrhafte Bürgerschaft in Mittelalter, Bautzen 1929.  
24

 Np. M. Goliński, Broń palna na Śląsku do lat trzydziestych XV w. oraz jej zastosowanie przy obronie 

i zdobywaniu twierdz, SMHW, t. XXXI, 1988, s. 3-26.  
25

 Np. J. Durdik, Sztuka wojenna husytów, tłum. J. Chlabicz, Warszawa 1955; oraz F. Šmahel, cyt. dz., 

sv. 4. Epilog bouřlivého věku, Praha 1996, s. 273.  
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przez niemieckich historyków
26

. Słabo natomiast zostały w niemieckiej historiografii 

przedstawione kwestie organizacji i uzbrojenia wojska
27

.  

Czeska historiografia na ogół mało zajmowała się dziejami sztuki wojennej husytów, 

skupiając się głównie na aspektach politycznych, ekonomicznych i religijnych ruchu 

husyckiego
28

. Równie mało miejsca badacze poświęcili najazdom, co ma związek z tym, że 

czeskie źródła niewiele wspominają o tych wydarzeniach, dlatego też bardzo często opierali 

się na ustaleniach niemieckich historyków. Nie oznacza to wcale, że historycy z Czech 

całkowicie przyjmowali tok myślenia ich kolegów z Niemiec, w wielu miejscach wdawali się 

z nimi w polemikę i uzupełniali informacje. Wpływ na to miał czas powstawania 

niemieckojęzycznych prac, brak dostępu do niektórych źródeł, a niekiedy także bariery 

językowe
29

.  

Stosunkowo dużo miejsca na kwestie związane z Górnymi Łużycami poświęcił Rudolf 

Anděl, głównie w kontekście relacji między tym regionem a przygraniczną czeską szlachtą
30

. 

Równie sporo rozważań na niniejszy temat znalazło się w ujęciach syntetycznych 

dotyczących historii Czech i ruchu husyckiego
31

, a w przypadku sztuki wojennej część 

zagadnień zostało poruszonych przez Jana Durdika
32

. W tym ostatnim przypadku, pomijając 

marksistowskie naleciałości, studia te skupiły się wokół wojskowości husyckiej traktowanej 

w duchu narodowej dumy z osiągnięć militarnych husytów, przy całkowitym pominięciu 

kosztów ponoszonych przez społeczność najeżdżanych obszarów
33

. Niemniej analiza wielu 

                                                           
26

 K. Czok, Der Oberlausitzer Sechsstädtebund zwischen Bürgergeist, Königs- und Adelsherrschaft, 

[w:] MZGM, Bd. 25, 1997, s. 9-16; N. Kersken, Górne Łużyce od założenia Związku Sześciu Miast do włączenia 

do Elektoratu Saksonii, [w:] Dzieje Górnych Łużyc..., s. 113-130.  
27

 W. Felix, Bautzens wehrhafte...; W. von Boetticher, Der Adel des Görlitzer Weichbildes um die 

Wende des 14. und 15. Jahrhunderts, Görlitz 1927.  
28

 Por. przyp. 2-4 w niniejszej pracy.  
29

 Przykładowo w pracy Colmara Grünhagena widać wyraźnie, że autor znał języki słowiańskie, na co 

wskazuje wykorzystanie polskich i czeskich edycji źródłowych (zob. C. Grünhagen, cyt. dz.), podczas gdy R. 

Jecht miał z tym problem (por. CDLS, Bd. 1-2; oraz R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1-2). 

Szczególnie widoczne jest to w przypadku korzystania z dorobku czeskiej historiografii (opierał się tylko na 

niemieckojęzycznych pozycjach) oraz kłopotów, jakie sprawiły drugiemu z wymienionych niemieckich 

historyków czeskie niuanse językowe.  
30

 R. Anděl, Husitství v severních Čechach, Liberec 1961.  
31

 F. Šmahel, cyt. dz., sv. 1-4; oraz P. Čornej, Velké dějiny zemí Koruny české, sv. V, Praha-Litomyšl 

2000.  
32

 J. Durdik, cyt. dz.  
33

 Swoistą polemiką z tym ujęciem jest artykuł W. Iwańczaka, Straszne “wspaniałe wyprawy”, „Mówią 

Wieki”, 2007 nr 3, s. 28-34. Negliżowanie okrucieństwa własnych wojsk jest charaterysytyczne nie tylko dla 

historiografii czeskiej, ale również np. dla polskiej. Przez wiele lat cenzura blokowała wydanie artykułu 

Wiesława Majewskiego dotyczącego okrucieństwa polskiego rycerstwa w trakcie wyprawy grunwaldzkiej, po 

jego publikacji (W. Majewski, O zdobyciu Dąbrówna i rozpoznaniu w armii Jagiełły w 1410 r., „Zapiski 

Historyczne”, R. 25, 1971 nr 4, s. 141-144), ten wątek został zignorowany przez polskich historyków (J. Maroń, 

Szlachetny polski rycerz, okrutny polski chłop. Wiktorii grunwaldzkiej wizerunek heroiczny, [w:] Historia na 

źródłach oparta. Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin, red. A. 

Stroynowski, Częstochowa 2017, s. 431-441). 
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problemów wojskowości husyckiej - w tym zwłaszcza sztuki wojennej - trwale weszła do 

historiografii europejskiej, w tym także do omawianej w tej pracy tematyki.  

Górne Łużyce w późnym średniowieczu mało miejsca zajmują w polskim dyskursie 

historycznym, co ma związek z tym, że region ten należy do państwa polskiego od 

stosunkowo niedawna. Ponadto, poza nielicznymi przypadkami, wycinki dziejów 

górnołużyckiej ziemi były na ogół przedstawiane razem ze Śląskiem
34

. Od końca lat 80. XX 

w. dostrzegalny jest wzrost zainteresowań omawianym regionem, w tym też z perspektywy 

militarnej
35

. W przypadku omawianego tematu po raz pierwszy Górne Łużyce pojawiają się w 

polskiej historiografii za sprawą Mateusza Golińskiego, który podczas rozważań na temat 

wykorzystania broni palnej na Śląsku poświęcił miejsce przypadkowi Lubania i jego 

oblężeniom w 1427 i 1431 r.
36

 Bardzo duży wkład w polską dyskusję wniosły natomiast 

studia Jerzego Maronia, który zajmował się operacyjną rolą górnołużyckiego obszaru 

działań
37

. One też miały duży wpływ na kształt mojej pracy.  

Jak widać z przedstawionego przeze mnie stanu badań, wojny husyckie na Górnych 

Łużycach zostały w znaczącym stopniu zbadane, zwłaszcza przez niemiecką historiografię, 

jednakże głównie od strony zarysu dziejów i problematyki społeczno-politycznej. Pewnym 

uzupełnieniem były studia polskie i czeskie, przede wszystkim częściowo rozwinęły 

zagadnienia militarne, na ogół przez niemieckich historyków pobieżnie poruszane. Podczas 

prowadzenia badań koniecznością było sięgniecie po literaturę z powszechnej historii 

wojskowości, w dużym stopniu wojskowości Śląska
38

.  

Wyjaśnienia wymagają również kwestie dotyczące nomenklatury geograficznej. 

Nazwy miejsc występujących w pracy zostały w dużym stopniu zapisane w wersji 

polskojęzycznej, jeżeli takowe funkcjonują w powszechnym obiegu. Jeden z wyjątków czynię 

dla Görlitz, który bardzo często w polskiej i czeskiej historiografii jest nazywany Zgorzelcem. 

Zabieg ten jest w wielu wypadkach zrozumiały, ponieważ do 1945 r. zarówno Görlitz i 

Zgorzelec stanowiły jedno miasto, jednak taka sytuacja jest również powodem wielu 

nieporozumień, tym bardziej, że najstarsza część wspomnianej miejscowości znajduje się 

                                                           
34

 Zob. np. literaturę przytaczaną przez Ł. Tekielę, Wojna trzydziestoletnia..., s. 13, przyp. 1-2; oraz M. 

Goliński, Broń palna..., s. 21.  
35

 Zob. M. Dudziński, cyt. dz., s. 20-22; oraz Ł. Tekiela, Wojna trzydziestoletnia..., s. 13, przyp. 3-4.  
36

 M. Goliński, Broń palna..., s. 21-22.  
37

 J. Maroń, Operacyjna rola..., s. 80-92.  
38

 Wskazać tu trzeba kilka pozycji, z których najczęściej korzystałem: P. Contamine, Wojna w 

średniowieczu, tłum. M. Czajka, Warszawa 1999; M. Goliński, Broń palna..., s. 3-26; tenże, Służba rycerska a 

potencjał militarny księstw śląskich w późnym średniowieczu. III. Uwagi ogólne (dalej: Służba rycerska III), 

Sobótka, R. LIV: 1999, nr 1, s. 1-17; R. Heś, Uzbrojenie na rycerskie na Śląsku w XIV wieku, Wrocław-Racibórz 

2007; oraz K. Orzechowski, Historia ustroju Śląska 1202-1740, Wrocław 2005.  
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obecnie po niemieckiej stronie. Stąd też niemiecka nazwa będzie konsekwentnie stosowana w 

niniejszej pracy, natomiast ilekroć będzie mowa o Zgorzelcu, to należy przez to rozumieć 

polski ośrodek miejski. W pozostałych przypadkach zachowano oryginalne nazewnictwo, o 

ile nie występują polskie odpowiedniki, ewentualne odstępstwa od tej zasady zaznaczyłem w 

tekście. Z kolei nazwy dzieł fortyfikacyjnych i ulic miast górnołużyckich zostały zapisane - 

na tyle, na ile było to możliwe - w wersji polskiej, choć w wypadku aglomeracji znajdujących 

się obecnie na terenie Niemiec przy każdej z nich zamieszczono w nawiasie oryginalne 

miano. 
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I. Obszar działań wojennych  

1. Sytuacja polityczna  

Jak pisał Carl von Clausewitz: "Wojna jest tylko dalszym ciągiem polityki prowadzonej 

innymi środkami [...] Pogląd powyższy pozwala [...] zrozumieć historię wojen i ugruntować 

podstawy teorii"
39

. Te więzi łączące wojnę i politykę, które zauważył pruski teoretyk 

wojskowości, są widoczne również w przypadku Górnych Łużyc. Właściwie uwarunkowania 

polityczne determinowały to, dlaczego i w jaki sposób kraj wyszedł z wojen husyckich. W 

szczególności przynależność polityczna do Królestwa Czeskiego, istniejący w regionie 

związek oraz stosunki z sąsiednimi krajami Rzeszy zdecydowały przede wszystkim o 

przebiegu wydarzeń. Wspomniane zagadnienia zostaną omówione w tym podrozdziale.  

Górne Łużyce od czasów Jana Luksemburczyka należały do Korony Czeskiej
40

, a 

pośrednio były też częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Ponieważ od 1319 r. kraj ten nie 

miał margrabiego, więc każdy król czeski posiadał wspomniany tytuł, a region stanowił siłą 

rzeczy ich dziedziczne lenno. Wszystkie wymienione czynniki wskazywały na to, że problem 

krainy nad Nysą Łużycką był nie tylko problemem Czech, ale również Rzeszy. W przypadku 

samej nazwy regionu w interesującym nas okresie nie istniało jeszcze określenie "Górne 

Łużyce" (łac. Lusatia Superior, niem. die Oberlausitz), używano natomiast nazw "Związek" 

lub "Kraj Sześciu Miast"
41

. Znamienne jest też to, że np. ówczesny wójt krajowy Dolnych 

Łużyc Hans von Polenz był nazywany "wójtem Łużyc"
42

. Współczesna nomenklatura w 

omawianym regionie przyjęła się oficjalnie dopiero w połowie XVI w., choć można już w XV 

stuleciu napotkać pierwsze takie tytułowanie krainy
43

. Stąd też uzasadnione jest używanie 

powyższego pojęcia jako synonimu, którego konsekwentnie będę się trzymał, choć nie jest to 

jedyny powód. Przede wszystkim jest to uwarunkowane faktem, że Kraj Sześciu Miast 

tworzył specyficzny podmiot polityczny. 

 

                                                           
39

 C. von Clausewitz, O wojnie, tłum. A. Cichowicz i L. Koc, bm. i rw., s. 29-30.   
40

 Wypada w tym miejscu uściślić, że Luksemburczyk w 1319 r. kontrolował jedynie okręg 

budziszyński, a nad całą resztą kraju zapanował dopiero po śmieci Henryka jaworskiego w 1346 r.  
41

 We wszystkich dokumentach napisanych w omawianym wycinku czasu najczęściej występuje 

sformułowanie o Kraju i Miastach Związku Sześciu Miast lub wymieniane są po kolei nazwy miast 

członkowskich. Jeśli mowa o ich mieszkańcach, to po prostu używano nazwy "Łużyczanie", a nawet pogardliwie 

"Niemcy łużyccy" (zob. np.  Vavřinec z Březové, cyt. dz., s. 71-72 i 82).  
42

 Tak np. występuje w liście z 3 września 1427 r.: "Hannus von Polenztk, vorweser der Sechs lande 

und stete Buddisin etc. und voyt zu Lusitz [...]"; CDLS, Görlitz 1896-1899, Bd. I, s. 460.  
43

 F. Šmahel sugeruje, że nazwa "Górne Łużyce" mogła być używana już w pierwszej poł. XV stulecia 

przez niedopatrzenie kancelarii Władysława Pogrobowca (F. Šmahel, cyt. dz., sv. 1, s. 203 oraz tamże, przyp. 

41, s. 295; por. J. Bahlcke, cyt. dz., [w:] Dzieje Górnych Łużyc..., s. 15).  
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Ryc 1. Zygmunt Luksemburski, obraz z ok. 1450 r. (źródło: Kulturhistorisches 

Museum Görlitz, fot. M. Dudziński). 

 

Wieloletnie walki o posiadanie części lub całości Górnych Łużyc w przeszłości 

spowodowały, że kraina nie była jednolita, co po części przełożyło się na sposób działania 

Górnołużyczan w okresie wojen husyckich
44

. Przede wszystkim składały się z trzech różnych 

podmiotów politycznych: na zachodzie była Marchia Budziszyńska, na wschodzie utworzone 

przez Karola IV księstwo Görlitz i wreszcie na południu Żytawa, należąca do Korony 

Czeskiej, a w omawianym okresie owa przynależność była podtrzymywana przez 

arcybiskupstwo praskie, pod którego jurysdykcję podlegało wspomniane miasto, oraz fakt 

                                                           
44

 Przykładem może być to, że podczas I wyprawy krzyżowej Górnołużyczanie spierali się o to, kto ma 

znajdować się na czele marszu (zob. R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 36-37). W roku 1421 

kwestia porządku poruszania się została formalnie ustalona (CDLS, Bd. 1, s. 40). Warto też zauważyć, że w 

okresie najazdów husyckich miasta związkowe częstokroć nie mogły się porozumieć w sprawie ewentualnego 

rozejmu, głównie przez opór Görlitz (zob. R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 173 i 251).  
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bycia królewską posiadłością
45

. Przedstawiony tu podział był brany pod uwagę przez 

władców czeskich, co znajduje odzwierciedlenie w dokumentach wydawanych dla Sześciu 

Miast, w tym przez Zygmunta Luksemburczyka w 1420 r., który zatwierdził oddzielne 

przywileje dla okręgów Görlitz i budziszyńskiego oraz dla Żytawy jako królewskiego 

miasta
46

.  

Przede wszystkim jednak to, co spajało i wyróżniało Górne Łużyce to istniejący na ich 

terenie Związek Sześciu Miast (niem. der Sechsstädtebund; czes. Šestiměstí; łac. Hexapolis), 

w którego skład wchodziły miasta górnołużyckie
47

: Budziszyn, Görlitz, Żytawa, Lubij, 

Kamieniec i Lubań. Takie konfederacje w średniowiecznej Europie nie były niczym nowym, 

a w przypadku Rzeszy bardzo często je tworzono po to, by zapewnić porządek publiczny na 

danym terytorium, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę to, że władca nie zawsze mógł 

zaradzić lokalnym problemom. Jednak ten górnołużycki pokój ziemski
48

 wyróżniał się 

spośród pozostałych takich układów tym, że był trwały i odcisnął trwałe piętno na regionie
49

. 

Taki stan rzeczy był w pewnym stopniu zasługą królów czeskich, a w niektórych okresach i 

rzymskich. Jak każdy tego typu podmiot polityczny, jaki był tworzony na terytorium Czech, 

posiadał swoją osobowość prawną, a więc: władze, wojsko, skarb i sądownictwo. W tym 

miejscu skupię się na pierwszym z wymienionych organów. Na czele Sześciu Miast stawała 

starszyzna związkowa, której przewodniczył wójt krajowy (der Landvogt, advocatus 

provincialis, iudex
50

), będący urzędnikiem i reprezentantem króla, do którego należała 

                                                           
45

 Czescy historycy wskazują, że Żytawa mogła być reprezentantem interesów monarchy oraz swego 

rodzaju narzędziem integracji z koroną czeską (L. Bobková, Zittau im Sechsstädtebund und die Politik Karls IV., 

[w:]  MZGM, Bd. 25, 1997, s. 37-47; por. F. Šmahel, cyt. dz., sv. 1, s. 193-194). Podobnie zauważa także 

historiografia niemiecka; K. Blaschke, Der Oberlausitzer Sechsstädtebund als bürgerlicher Träger früher 

Staatlichkeit, MZGM, Bd. 25, 1997, s. 22; L. A. Dannenberg, Der Oberlausitzer Sechsstädtebund. Gesichertes 

Wissen und weiße Flecken. Górnołużycki Związek Sześciu Miast. Udokumentowana wiedza i białe plamy, [w:] 

Gemeinsam stark? Zittau und der Sechsstädtebund. Ausstellung Städtische Museen Zittau 22.7.2021 - 9.1.2022. 

Silni razem? Żytawa i Związek Sześciu Miast. Wystawa Muzea Miejskie w Żytawie 22.7.2021 - 9.1.2022, 

(Zittauer Geschichtsblätter, Bd. 57), Zittau 2021, s. 23. Lars Arne Dannenberg polemizuje z poglądem, że dzięki 

Związkowi Żytawa stała się częścią Górnych Łużyc. 
46

 APWr: ASKG, sygn. 292, Volumen allerhand Landesprivilegien vol. 1, k. 205 v.-209 v; tamże, sygn. 

321, Statuta civitatis Zittaviae, k. 66 v; Ratsarchiv Görlitz (dalej: RA Görlitz), Lose Urkunden I. 1282-1449 

(dalej: LU), sygn. 229/182, König Sigmund erneuert mit bestätigt der Stadt Görlitz ihre "Freiheiten, Rechte, 

Gerichte, Briefe, Handfasten und gute Gewohnheiten".  
47

 L. Bobková wyodrębnia skład miast jako górnołużyckie i jedno czeskie (L. Bobková, cyt. dz., s. 38-

39), jednak wobec sporów o to, kiedy Żytawa została włączona do Górnych Łużyc (zob. F. Šmahel, cyt. dz., sv. 

1, s. 193) zdecydowałem się zastosować pojęcie "miasta górnołużyckie". Ponadto warto zauważyć, że w 

ostateczności te miejscowości stworzyły interesujący nas region jako Margrabstwo Górnych Łużyc.  
48

 Podobnym znaczeniowo terminem jest też "pokój krajowy", ale bezpieczniej jest używać terminu 

"ziemski" ze względu na charakterystykę prawną Górnych Łużyc; zob. P. Jurek, Śląskie pokoje krajowe. 

Studium historyczno-prawne, (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, t. 176), Wrocław 1991, s. 23-24.  
49

 N. Kersken, Górne Łużyce od założenia Związku Sześciu Miast do włączenia do Elektoratu Saksonii 

(1346-1635), [w:] Dzieje Górnych Łużyc..., s. 123.  
50

 Powyższe określenia cytuję za K. Orzechowskim, cyt. dz., s. 69; oraz N. Kerskenem, cyt. dz., [w:] 

Dzieje Górnych Łużyc..., s. 118.  
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administracja, wojsko i sądownictwo. Powoływany był przez króla, ale musiał być 

zatwierdzany przez stany górnołużyckie. Mógł pełnić tą funkcję dożywotnio, choć istniała też 

możliwość pozbawienia władzy, co w interesującym nas okresie bardzo często się to zdarzało. 

Możemy jeszcze zauważyć urząd namiestnika (der Vorweser), któremu można przypisać rolę 

regenta, gdyż pojawia się w sytuacji, gdy nie został oficjalnie wyznaczony wójt lub gdy 

czasowo odsunięto wspomnianego przedstawiciela administracji z tej godności. Jak 

zaznaczyłem wcześniej, najwyższy urząd Związku był powoływany za zgodą stanów, tutaj 

należy jeszcze wspomnieć, że ten fakt dawał asumpt do tego, iż przedstawiciele 

poszczególnych krajów korony czeskiej z królem na czele, a nawet sąsiednich księstw 

Cesarstwa, mogli ingerować w wybór
51

. Jednak decyzja obradujących na zjazdach była 

wiążąca, co praktycznie stanowiło siłę kraju nad górnym biegiem Nysy Łużyckiej.  

W późnym średniowieczu w wielu krajach europejskich władcy byli uzależnieni od 

woli stanów społecznych, co dało później początek parlamentaryzmowi. Takie samo zjawisko 

możemy zaobserwować również na Górnych Łużycach, choć ten typ ustroju był 

charakterystyczny dla podobnych konfederacji. Na stany górnołużyckie składały się dwie 

grupy: ziemska i miejska, ogólnie określało się je mianem Land und Städte. 

Przedstawicielami tej pierwszej byli posiadacze ziemscy, czyli szlachta i duchowni, zaś tej 

drugiej - miasta, które reprezentowali rajcy wybierani przez ich rady. Stany spotykały się na 

zjazdach (der Tag) w Lubiju na zaproszenie wójta Budziszyna i na nich obradowano, to one 

właśnie miały moc wiążącą, jak już wcześniej zauważono. Historycy są zgodni co do tego, że 

funkcjonowanie tych zgromadzeń stanowych było siłą, która niemal zastępowała władzę 

królewską, zwłaszcza, że od czasów Wacława IV musiały brać odpowiedzialność za swój 

region, a ponadto kategorie społeczne tworzyły swego rodzaju "republikę stanową" głęboko 

osadzoną w strukturach więzów wasalno-lennych
52

. Taki stan pogłębił się właśnie w okresie 

wojen husyckich, kiedy Zygmunt Luksemburski nie mógł się pojawić w kraju nad Nysą 

Łużycką z powodu nie tylko husytów, ale także spraw Rzeszy i papiestwa oraz obrony 

węgierskiej domeny przed Turkami. W żadnym razie nie oznacza to jednak, że Stany działały 

niezależnie od króla. Wręcz przeciwnie - współpracowały z monarchą, a przynajmniej 

działały za jego zgodą i przyzwoleniem. Choć poparły Luksemburczyka na początku 

                                                           
51

 Taka sytuacja miała miejsce w 1423 r. po śmierci Henryka X Młodszego.  Zaproponowano urząd jego 

bratu Henrykowi IX, ale książę nie przyjął go. Swoją kandydaturę zgłosił za to Apel Vitztum, marszałek dworu 

elektora saskiego Fryderyka I Walecznego, którą zatwierdził nawet król Zygmunt, jednak Górnołużyczanie nie 

zaakceptowali jego nominacji. Ostatecznie na początku 1424 r. na namiestnika wybrano Hansa von Polenz (zob. 

R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 67-68).  
52

 Tamże, s. 3-4; K. Blaschke, Der Oberlausitzer Sechsstädtebund..., s. 20-23; N. Kersken, cyt. dz., [w:] 

Dzieje Górnych Łużyc..., s. 120; L. A. Danennberg, Der Oberlausitzer Sechsstädtebund..., [w:] Gemeinsam 

stark?..., s. 20. 
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rewolucji, to formalnie nie mogły wybierać władcy
53

. Ostatni Luksemburczyk zatwierdził 

przywileje Związku na sejmie we Wrocławiu w 1420 r., co było nie tylko zwyczajem, ale 

także formą zaskarbienia sobie wierności elit politycznych. Od niego też zależał wybór wójta 

krajowego oraz zawieranie konfederacji z innymi krajami Rzeszy. Wreszcie, jako poddani 

króla czeskiego, Górnołużyczanie byli zobowiązani do dostarczania na jego wezwanie sił 

zbrojnych
54

.  

Górne Łużyce - jako organizm polityczny - posiadały także szereg powiązań z 

sąsiednimi krajami i możnymi. Ponieważ wspomniane podmioty nie były formalnie 

samodzielnymi państwami, lecz ziemiami wchodzącymi w skład Świętego Cesarstwa 

Rzymskiego, relacje te funkcjonowały na zasadzie związków i zjednoczeń (der Bund i das 

Einung), czyli mniej więcej tak samo jak Związek Sześciu Miast czy inne działające w 

średniowieczu zrzeszenia
55

. Takie przymierza funkcjonowały nie tylko za przyzwoleniem, ale 

nawet za nakazem króla (później cesarza) rzymskiego i węgierskiego
56

. Omówione zostaną 

powiązania z Dolnołużyczanami, Ślązakami, ościennymi krajami niemieckimi (m. in. Miśnią 

i Saksonią) oraz szlachtą z północnych Czech. 

Na Dolne Łużyce, podobnie jak na ich południowego sąsiada, również oddziaływały 

toczone w średniowieczu walki o stan posiadania między ościennymi władcami, a dodatkowo 

także wydzielenie zachodnich rubieży tej krainy Janowi ks. Görlitz przez Karola IV. Również 

pod względem społeczno-gospodarczym różniły się od Związku Sześciu Miast. Przewagę tam 

miało rycerstwo, podczas gdy miasta były mniej liczne, nawet Chociebuż i Lübben miały 

najwyżej 2 tys. mieszkańców
57

. Ogromne wpływy miał tamtejszy wójt krajowy Hans von 

Polenz, dodatkowo wzmocniony przez fakt, że Luksemburczyk w 1422 r. zastawił mu Łużyce 

za sumę 7859 kop groszy
58

. Wspomniany wójt niejednokrotnie wspierał zbrojnie 

Górnołużyczan, a nawet sprawował u nich ten urząd - najpierw jako namiestnik w 1424 r., a 

następnie jako wójt krajowy w latach 1427-1428. Ponieważ z formalnego punktu widzenia 

zarówno Dolne, jak i Górne Łużyce, stanowiły jeden kraj, więc nie tworzyły w powyższym 

                                                           
53

 Por. N. Kersken, cyt. dz., [w:] Dzieje Górnych Łużyc..., s. 114.  
54

 Por. K. Czok, cyt. dz., s. 9-16.  
55

 Por. P. Jurek, cyt. dz., s. 7-12. Celowo nie stosuję terminu "pokój krajowy", ponieważ to określenie 

zobowiązuje członków do zapewnienia pokoju, a interesujące nas przymierza takowymi nie były (por. tamże, s. 

13-24). O genezie związków zob. P. Contamine, cyt. dz., s. 279-285.  
56

 Zob. np. listy Luksemburczyka z 18 maja i 20 lipca 1421 r. (CDLS, Bd. 1, s. 44-45 i 54).  
57

 F. Šmahel, cyt. dz., sv. 1, s. 203-204. Lübben ma odpowiednik nazwy w języku polskim - Lubin. 

Celowo jednak tutaj stosuję oryginalną formę, aby uniknąć pomylenia z Lubinem na Dolnym Śląsku.  
58

 Národní Archiv v Praze (dalej: NA Praha), Archiv České koruny (1158-1935) (dalej: AČk), sygn. 

1495, Král Zikmund zastavuje Hanušovi Polenzovi Dolní Lužici. Regest znajduje się w Archiv koruny české, ed. 

A. Haas, t. V, Praha 1947, s. 185. Zygmunt do końca życia nie znalazł pieniędzy na spłatę tego zastawu, co z 

czasem dla Dolnych Łużyc oznaczało zagrożenie oderwania od korony czeskiej (P. Čornej, cyt. dz., s. 482).  
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rozumieniu przymierzy. Dolnołużyczanie byli jedynymi sąsiadami, na których wsparcie 

zawsze mogły liczyć stany Sześciu Miast. Dopiero najazdy husyckie z lat 1429-1432 

praktycznie wykluczyły ich z walk.  

 

Ryc 2. Pieczęcie miast związkowych (źródło: W. Bena, Polskie Górne Łużyce, 

Zgorzelec 2003, s. 60). 
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Od wschodu Górne Łużyce graniczyły z księstwami śląskimi: świdnicko-jaworskim, 

głogowskim oraz żagańskim. Pierwsze z nich, od czasu definitywnego wymarcia miejscowej 

linii Piastów
59

, było lennem dziedzicznym Luksemburgów, a władzę w ich imieniu w 

interesującym nas okresie pełnił starosta Albrecht von Kolditz, który - podobnie jak Hans von 

Polenz - również posiadał duże wpływy w Sześciu Miastach za sprawą zastawu
60

. Ten 

urzędnik królewski został także wójtem krajowym Górnych Łużyc w 1425 r. z woli 

Zygmunta i za zgodą stanów. Faktycznie pozostał nim jeszcze długo po upadku rewolucji w 

Czechach, aż do swej śmierci w 1448 r.
61

 Ponadto Sześć Miast z księstwem Świdnicy i 

Jaworu łączyły układy w postaci związków, zawartych w 1426, 1428, 1429 oraz 1431 r.
62

 Za 

wyjątkiem tego ostatniego, które nie doszło do skutku z powodu najazdu husyckiego, miały 

charakter typowo militarny i były wymierzone w husyckie Czechy. Przebieg dziejów pokazał 

jednak, że te sojusze były martwą literą prawa, bowiem stany tego księstwa nie wsparły 

należycie Górnych Łużyc
63

, a niekiedy - z powodu rozejmów z Czechami - nawet zaniechały 

pomocy. Na ich usprawiedliwienie można dodać, że ludność tego skrawka Śląska była często 

postawiona przed faktem dokonanym. Niezależnie od motywów wydaje się, że 

Górnołużyczanie mieli największe do nich zaufanie, gdyż - w przeciwieństwie do np. Miśni - 

nie mieli z nimi sporów terytorialnych.  

Pozostałe wspomniane księstwa - głogowskie i żagańskie - to lenne księstwa Piastów z 

linii głogowskiej, które rozdzieliły się na dwie różne gałęzie w 1397 r. Pierwsze z nich 

odgrywało sporą rolę w życiu politycznym, bowiem dwaj książęta, Henryk IX Starszy i 

Henryk X Młodszy
64

, sprawowali najwyższy urząd Związku - wójta krajowego
65

. W 

szczególności Henryk X odznaczał się sporą aktywnością, która została przerwana 

przedwczesną śmiercią w 1423 r.
66

 Co prawda jego brat Henryk IX otrzymał propozycję 

przejęcia władzy, ale nie przyjął jej, przez co w przeciągu 2 lat (1423-1425) formalnie urząd 

                                                           
59

 Bolko II Mały zmarł w 1368 r., zaś jego żona Agnieszka, która sprawowała po nim władzę w 

księstwie - w 1392 r.  
60

 Wskazuje na to list Zygmunta Luksemburczyka z 14 sierpnia 1420 r., w którym potwierdza 

Albrechtowi zastawy Budziszyna i Lubania (NA Praha, AČk, sygn. 1482, Král Zikmund potvrzuje Albrechtowi z 

Koldic všechna práva, jež páni z Koldic obdrželi od českých králů, a zvláště zástavy na Budyšíně, Lauban, 

klášteru oseckém a postoloprtském pojištěné; zob. regest w Archiv koruny..., s. 176).  
61

 Zob. R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 93-97.  
62

 CDLS, Bd. 1, s. 342-344 i 605-607; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 116-117, 

199 i 282.  
63

 Zrobiły to jedynie podczas najazdu z grudnia 1430 r., choć z miernym skutkiem.  
64

 Henryk X nosił drugie imię Rumpold, dlatego też źródła oraz historiografia niemiecka konsekwentnie 

tak go nazywają.   
65

 Te powiązania książąt głogowskich ze stanami górnołużyckimi funkcjonowały od czasów Wacława 

IV. W dużej mierze były jednak powodowane poszukiwaniem silnych sojuszników, podczas gdy władca czeski 

był więziony przez swego brata, Zygmunta (C. Grünhagen, cyt. dz., s. 6).  
66

 Książę w momencie śmierci miał 27 lub 35 lat (urodził się w 1388 lub 1396 r.).  
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ten nie został obsadzony. W Żaganiu rządził natomiast Jan I, o którym jednak mało występuje 

wzmianek - wiadomo jedynie, że przekazywał wieści o krążących wojskach husyckich oraz 

przesyłał posiłki. Można jednakże zauważyć, że władców żagańskich mimo wszystko nie 

wzbudzały większego zainteresowania sprawy górnołużyckie, podobnie zresztą jak cały 

Śląsk. Dopiero zagrożenie husyckie zwiększyły uwagę, zwłaszcza w latach 1428-1429, ale i 

tak tylko w nieznacznym stopniu.  

Stany Górnych Łużyc utrzymywały relacje również z zagranicznymi (z perspektywy 

Królestwa Czech) krajami Rzeszy: Miśnią, Saksonią i Brandenburgią. Najintensywniejsze 

były z Miśnią, nie tylko przez typowe sąsiedztwo, ale także z powodu przynależności do 

biskupstwa miśnieńskiego. Górne Łużyce zawarły z margrabstwem kilka związków: w 1421, 

1426 i 1429 r.
67

 Wszystkie one były mniej precyzyjnie ustalone, w przeciwieństwie do 

układów ze Śląskiem, było to jednak spowodowane obawą przed powstaniem miśnieńskich 

punktów oparcia w górnołużyckiej ziemi
68

. Obawiano się tego samego w stosunku do książąt-

elektorów saskich, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawę obsady stanowiska po śmierci Henryka X 

w 1423 r., jednak Górnołużyczanie wsparli wyprawę Fryderyka I Walecznego, zakończoną 

porażką w bitwie pod Ústí nad Łabą w 1426 r. Z kolei sam Związek otrzymał wsparcie od 

Sasów w styczniu 1431 r. Brandenburgia natomiast znajdowała się daleko od interesującego 

nas regionu, więc jej sprawy były odległe, chociaż to właśnie kurfirst brandenburski Fryderyk 

wraz z Wilhelmem miśnieńskim dowodzili nieudaną III krucjatą przeciwko Czechom w 1422 

r., w której brali udział także Łużyczanie. Ogólnie jednak można te kontakty 

scharakteryzować jako dość wstrzemięźliwe - z jednej strony potrzebowano pomocy ze strony 

krajów Rzeszy, ale z drugiej obawiano się wzrostu ich wpływów w Sześciu Miastach.  

Choć rewolucja husycka odcisnęła trwałe piętno na mieszkańcach Czech, to jednak w 

początkowym okresie było jeszcze sporo katolickich wyznawców wśród Czechów, a 

przynajmniej wiernych Luksemburczykowi. Taka właśnie była szlachta przebywająca na 

północy przy granicy Górnych Łużyc. Do 1420 r. urząd wójta krajowego sprawował jeden ze 

wspomnianych rodów - Berków z Dubé. Dla Górnołużyczan istotnym faktem było to, że 

obecność możnych w tym terenie stanowiła swego rodzaju bufor oddzielający od husytów, 

dlatego też z nimi zawierano przymierza, a w 1426 r. stany przysłały posiłki do obleganej 

Czeskiej Lipy (nazywanej wówczas Lipą), która jednak na niewiele się zdała. Od tego 
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 CDLS, Bd. 1, s. 44-45, 344-346; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 41, 115-116 i 

200-201.  
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 N. Kersken, cyt. dz., [w:] Dzieje Górnych Łużyc..., s. 126-127.  



21 
 

momentu osłabiona, a niekiedy nawet współpracująca z bożymi bojownikami, szlachta nie 

stanowiła skutecznej zapory
69

.  

 

2. Ukształtowanie terenu i sieć dróg  

Nie ulega wątpliwości, że największy wpływ na przebieg działań militarnych ma 

geografia wojskowa, a mówiąc dokładniej: ukształtowanie terenu i komunikacja
70

. Pierwszy z 

wymienionych czynników utrudniał bądź uniemożliwiał przemarsz wojsk, a drugi wręcz 

przeciwnie - ułatwiał szybsze przemieszczanie oddziałów. Górne Łużyce stanowiły pod tym 

względem idealny teren do prowadzenia działań zaczepnych takich jak najazdy, a niekiedy - 

zwłaszcza pod koniec rewolucji husyckiej - dogodnym przejściem do innych krajów Rzeszy. 

Te zagadnienia będą przedmiotem obecnych rozważań, przy czym przez "warunki terenowe" 

rozumiem wielkość powierzchni, jego charakter (wyżyny, niziny itp.) oraz obecność gór, rzek 

i lasów. Z kolei przez pojęcie "sieć dróg" należy rozumieć układ tych dróg w regionie i ich 

znaczenie.  

Zanim przejdę do dywagacji nad topografią wojskową Górnych Łużyc w I połowy XV 

w., należy najpierw wspomnieć o ważnym problemie metodologicznym. Mianowicie z 

omawianego okresu nie ma żadnej mapy regionu, co zresztą nie jest nowym problemem, gdyż 

takich szkiców do naszych czasów zachowało się niewiele i częstokroć są obarczone 

błędami
71

. Pierwsze takie plany pojawiają się dopiero w drugiej połowie XVI w.
72

 Można je 

jednak uznać za wiarygodne, gdyż na Górnych Łużycach do czasów rewolucji przemysłowej 

nie dochodziło do większych zmian w krajobrazie. Ponadto informacje przekazane przez 

wspomniane mapy pokrywają się ze wzmiankami źródłowymi i odkryciami 

archeologicznymi
73

.  
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 39-41; R. Anděl, Šestiměstí a severní Čechy, 

MZGM, Bd. 25, 1997, s. 48-50.  
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 Na ten temat wypowiadają się C. von Clausewitz, cyt. dz., s. 90, 253-255; oraz J. F. Verbruggen, The 

art of warfare in western Europe during the Middle Ages from the eight century to 1340, transl. by S. Willard 
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 Por. W. Walczak, Dolny Śląsk. Cz. I - Sudety, Warszawa 1968, s. 9-20 oraz tenże, Dolny Śląsk. Cz. II 

- obszar przedsudecki, Warszawa 1970, s. 13-22.  
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 J. Bahlcke, cyt. dz., [w:] Dzieje Górnych Łużyc..., s. 18-20.  
73

 Por. S. Herzog, Straßen, Wege, Steige/Pfade. Die Verkehrsverhältnisse im Lande Bautzen und Görlitz 

im Mittelalter, MZGM, Bd. 25, 1997, s. 58-59.  
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Górne Łużyce były niewielkich rozmiarów krajem - ich powierzchnia w I połowie XV 

stulecia liczyła 5726 km kwadratowych
74

. Granice będące przedmiotem zainteresowań 

obszaru najłatwiej jest określić na południu i wschodzie, podczas gdy jego północne i 

zachodnie linie przysparzają problemów. Południową rubież wyznaczają Góry Izerskie i 

Łużyckie, a wschodnią - rzeka Kwisa. Jeśli mowa o północnym krańcu to wyznaczają ją lasy 

wojerecki, zgorzelecki i mużakowski, biegnące od Czarnej Elstery na zachodzie do Kwisy na 

wschodzie. Linia graniczna na odcinkach środkowym i północnym biegła wzdłuż rzeki 

Pulsnitz. Z kolei na południu, zwłaszcza w okolicach Bischofswerdy, granica przebiegała 

nieregularnie
75

.  

Obszar Górnych Łużyc składa się z dwóch stref: nizinnej oraz wyżynnej. Niziny to 

Wał Mużakowski, a wyżyny to Pogórze Izerskie i Obniżenie Zgorzelecko-Żytawskie, a 

granice między nimi wyznaczają - w dużym przybliżeniu - Kamieniec, Mużaków i Lubań
76

. 

Na południe od tej linii występują liczne wzniesienia przechodzące w regularne pasmo 

górskie Izerów. Tu właśnie dochodzę do zasadniczej przeszkody terenowej, osłaniającej na 

południu region, czyli gór. Na tym terenie występują dwa pasma: wspomniane już wcześniej 

Góry Izerskie, znajdujące się w paśmie Sudetów, oraz Góry Łużyckie, stanowiące część 

Rudaw. Oba łańcuchy górskie rozdziela przełęcz umiejscowiona w obniżeniu tektonicznym, 

w której znajduje się jedno z miast związkowych - Żytawa. To przejście górskie nosi nazwę 

Bramy Czeskiej i ono miało właśnie strategiczne znaczenie
77

.  

Oprócz gór, względnie ukształtowania fizycznego terenu, ważną rolę odgrywają 

różnego rodzaju cieki wodne. Przy omawianiu tego problemu należy wskazać przede 

wszystkim Nysę Łużycką, biegnącą południkowo z południa na północ i przecinającą niemal 

na pół krainę. Najdogodniej można było ją przekroczyć w Görlitz, choć z racji mniejszej 

szerokości w jej górnym biegu istniała możliwość przeprawienia się także w tym miejscu
78

. 

Nie jest wykluczone również to, że można było przejść przez jej dolny bieg, zwłaszcza w 
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 Powyższe dane cytuję za: Ł. Tekiela, Wojna trzydziestoletnia..., s. 66. W literaturze można spotkać 
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 J. Maroń, Operacyjna rola..., s. 80-81; Ł. Tekiela, Wojna trzydziestoletnia..., s. 57.  
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sprzyjających warunkach (np. zamarznięcie rzeki)
79

. Mniejsze znaczenie, praktycznie lokalne, 

miały Kwisa na wschodzie oraz Sprewa na zachodzie.  

Dla wielu wojsk, również tych operujących w okresie wojen husyckich, przeszkodą 

terenową były nierzadko lasy, zwłaszcza ich zwarte kompleksy. Na Górnych Łużycach 

znajdują się w I połowie XV w. leśne obszary na północy i wschodzie. Są to: Puszcza 

Zgorzelecka, lasy pogranicza Łużyc Dolnych i Górnych, oraz Pogórza Izerskiego
80

. W 

ostatniej z wymienionych części regionu dodatkowym utrudnieniem były także wrzosowiska 

oraz słabe  zaludnienie
81

. Na wschodzie występowała luka pomiędzy wschodnimi borami oraz 

Sudetami i nosi ona nazwę Bramy Łużyckiej
82

.  

Przez Górne Łużyce przebiegały liczne drogi i szlaki handlowe, niektóre o znaczeniu 

nawet europejskim, co zresztą nie jest niczym nadzwyczajnym, ponieważ region był nie tylko 

przystankiem między zachodem a wschodem kontynentu, ale także ważnym w Europie 

ośrodkiem tkackim. Spośród tamtejszych traktów dwie osie komunikacyjne, z perspektywy 

militarnej, mają największe znaczenie: przebiegające niemal równolegle trakty wrocławsko-

drezdeński oraz podsudecki, prowadzące z zachodu na wschód, oraz biegnące z Budziszyna, 

Görlitz i Lubania na południe ku Żytawie
83

. W okolicy znajdowały się też drogi nie mające co 

prawda takiego znaczenia, jak wspomniane wcześniej, ale jak omawiane dzieje pokazały, że 

również one okazały się przydatne podczas najazdów husyckich. Poniżej zostaną te trasy 

dokładnie omówione.  

Trakt drezdeńsko-wrocławski stanowił część tzw. Wysokiej Drogi (die Hohen Straße), 

nazywanej również Drogą Królewską (Via regia) i, jak zresztą nazwa wskazuje, łączył stolice 

Saksonii i Śląska. Odcinek górnołużycki wiódł - idąc od Drezna - przez Königsbrück, 

Kamieniec, Budziszyn, Reichenbach i Görlitz do Lubania
84

. Trakt podsudecki natomiast, 

będący w pewnym stopniu pokłosiem licznych sporów między Görlitz a Żytawą w XIV w., 
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prowadził z Budziszyna przez Żytawę, Frýdlant, Lwówek Śląski, Gryfów Śląski, Jelenią 

Górę, Świdnicę do Nysy
85

.  

Równie ważne znaczenie miały także trakty wiodące na południe - do Żytawy. 

Najliczniejsze znajdowały na zachód od Nysy Łużyckiej, przede wszystkim dużą rolę 

odgrywała droga łącząca Görlitz z miastem w Bramie Czeskiej i liczne jej pomniejsze odnogi, 

również będące następstwem sporów między tymi miejscowościami
86

. Podobnie były 

połączone Budziszyn, Lubij i Lubań, choć - z wyjątkiem tego drugiego z wymienionych miast 

- wszystkie trasy biegły poprzez pomniejsze osiedla. Wokół Żytawy i na południe od niej 

rozciągała się ogromna sieć dróg - w przypadku drugiej lokalizacji możemy zauważyć nawet 

korytarz komunikacyjny, prowadzący przede wszystkim ku Jablonnému v Podještědí
87

. 

Opanowanie miasta związkowego w tym przejściu górskim lub przynajmniej jego przedmieść 

i okolicznych dróg otwierało drogę na Górne Łużyce.  

Omawiane przeze mnie wcześniej trakty nie były jedynymi arteriami 

komunikacyjnymi na Górnych Łużycach. Nie mniejszą rolę odgrywały również szlaki o 

znaczeniu regionalnym. Najsilniej "unerwiona" była część na zachód od Nysy Łużyckiej. 

Lubij był w taki właśnie sposób połączony z Budziszynem, Reichenbachem i Żytawą. Między 

stolicą regionu a rzeką Weißer Schöps w odległości ok. 5 km od Reichenbachu znajduje się 

jeszcze jeden korytarz komunikacyjny, obejmujący Weißenberg. Równie gęstą sieć drogową 

można zauważyć na zachód od Budziszyna, obejmującą Šluknov, Neustadt, Stolpen i 

Bischofswerdę oraz łączące stolicę Górnych Łużyc z Radebergiem, Dreznem i Pirną. Tego 

układu nie można jednak zaliczyć do korytarza komunikacyjnego.  

Na północ do Dolnych Łużyc wiodły dwa główne szlaki: jeden z nich wychodził z 

Żytawy przez Görlitz do Rothenburga, Przewozu, Żarów i Żagania oraz z nadnyskiego miasta 

wzdłuż Nysy do Mużakowa i Frankfurtu nad Odrą. Ponieważ obie trasy wiodły przez tereny 

lesiste, nie miały one wielkiego znaczenia militarnego. Istniała jednak alternatywa w postaci 

dróg wychodzących z Königsbrück i Budziszyna przez Wittichenau i Hoyerswerdę do 

Sprembergu
88

.  
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3. Zaludnienie i sytuacja społeczna  

Ogromny wpływ na przebieg działań wojennych, zarówno obecnie jak i w przeszłości, 

ma zaludnienie teatru działań zbrojnych. Szczególnie w erze przedindustrialnej problem ten 

miał duże znaczenie, bowiem nie tylko decydował o wielkości powoływanych sił zbrojnych, 

ale również o sile ekonomicznej regionu. Z perspektywy militarnej dużą rolę w tym ostatnim 

przypadku odgrywały możliwości kwaterunkowe i aprowizacyjne
89

. Niniejsze rozważania 

będą prezentować taką właśnie zależność. Interesować mnie będą przede wszystkim liczba 

ludności Górnych Łużyc oraz jej wpływ na możliwości werbunkowe i wspomniane wcześniej 

czynniki. Przedmiotem refleksji jest też zróżnicowanie społeczne, które w średniowieczu 

znaczyło bardzo dużo, zwłaszcza w schyłkowym okresie.  

Górne Łużyce w XV w. należały do dość ludnych terenów, choć żadne ze 

znajdujących się tam miast nie przekroczyło liczby 10 tys. mieszkańców. Mimo to region 

uchodził za jeden z najbardziej ruchliwych i znaczących ośrodków handlowych Europy
90

. W 

przypadku miast związkowych można znaleźć informacje dotyczące liczby ludności 

pochodzące właśnie z okresu będącego przedmiotem rozważań. Warto jeszcze zaznaczyć, że 

na przedmieściach Kamieńca, Lubania, Lubija i Żytawy mieszkała blisko połowa mieszczan, 

a jeśli mowa o Budziszynie i Görlitz -  nawet dwie trzecie
91

. Dokładne dane dotyczące 

zaludnienia ośrodków miejskich, wraz z populacją zamieszkałą w obrębie murów i poza nimi, 

ilustruje tabela 1.  

 

 

Tabela 1. Populacja miast górnołużyckich. 

Miasto Ludność 

mieszkająca na 

przedmieściach 

Ludność 

mieszkająca w 

obrębie murów 

miejskich 

Łącznie 

Budziszyn  ok. 3333-3533 ok. 1666-1766 5000-5300 

Kamieniec 1300 1300 2600 

Lubań 1625 1625 3250 

                                                           
89

 Znaczenie zaludnienia podkreślali: J. Maroń, Wojna trzydziestoletnia..., s. 60-61; oraz Ł. Tekiela, 

Wojna trzydziestoletnia..., s. 62-63.  
90

 Por. 2 podrozdział I rozdziału niniejszej dysertacji oraz P. Čornej, cyt. dz., s. 42.  
91

 N. Kersken, cyt. dz., [w:] Dzieje Górnych Łużyc..., s. 131.  



26 
 

Lubij 750 750 1500
92

 

Görlitz 5200 2600 7800
93

 

Żytawa 3350 3350 6700 

Dane na podstawie: N. Kersken, cyt. dz., [w:] Dzieje Górnych Łużyc..., s. 131
94

.  

 

Prezentowane przeze mnie obliczenia mają oczywiście charakter jedynie orientacyjny, 

pozwalają one jednak na wyobrażenie sytuacji panującej w regionie. Jeśli mowa o ludności 

zamieszkującej wsie i miasteczka na Górnych Łużycach, a dokładniej mówiąc o będących 

własnością miast, rycerstwa i duchowieństwa, niestety brakuje tych informacji. Bardziej 

precyzyjne dane pochodzą dopiero z XVI stulecia, a i tak dotyczą one tylko dóbr 

wspomnianych wcześniej dwóch ostatnich kategorii społecznych
95

. Liczba ta kształtuje się na 

poziomie 162089 głów
96

. Posiadając te dane można stwierdzić, że gęstość zaludnienia kraju 

nad górnym biegiem Nysy Łużyckiej wynosiła 33 osoby na km
2
. Dla porównania - w 

Czechach, według szacunków czeskich historyków, wspomniana wartość to 36-42 osób na 

km
2
, co oznacza, że będąca przedmiotem zainteresowania kraina była dość ludna, a co za tym 

idzie - zdolna do utrzymania maszerujących wojsk
97

.  

Na podstawie przedstawionych powyżej danych oraz analizy wydarzeń można 

również wysnuć wniosek, że w wyniku najazdów husyckich najmocniej ucierpiały 

stosunkowo małe miasta, nie mówiąc już o miasteczkach czy obszarach wiejskich, podczas 

kiedy liczniejsze lepiej sobie radziły ze skutkami zniszczeń. Na udowodnienie pierwszej z 

tych zależności warto wskazać przykład Lubania, który podnosił się po dwóch oblężeniach 

przez husytów aż do 1437 r. W tym celu miasto sprzedało należącą do niego wieś 

Uniegoszcz, zaś cesarz Zygmunt zwolnił mieszczan w 1437 r. z płacenia podatków na okres 

                                                           
92

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 4. W 1432 r. Lubij miał liczyć ok. 1270 

mieszkańców, w związku z powyższym w obrębie murów mogło mieszkać ok. 635 mieszkańców i tyle samo na 

przedmieściach.  
93

 Tamże, s. 4. Według spisu z 1420 r. Görlitz liczył ok. 7700 ludzi, zatem w obrębie murów mogło 

mieszkać ok. 2566 mieszkańców, na przedmieściach - ok. 5133.  
94

 Uzyskane w wyniku obliczeń liczby ułamkowe są zaokrąglane w dół. Występujące w literaturze inne 

wartości są prezentowane w oddzielnych przypisach.  
95

 Ł. Tekiela, Wojna trzydziestoletnia..., s. 63; por. tamże, s. 63, przyp. 36. Wartą uwagi w tym 

względzie wskazówką, choć niepewną, mogą być szacunki czeskich badaczy cytowane przez F. Šmahela, 

według którego we wszystkich ziemiach korony czeskiej w 1420 r. miało mieszkać prawie 2 mln ludzi (por. F. 

Šmahel, cyt. dz., sv. 1, s. 191; oraz tamże, s. 291, przyp. 6). Zob. też P. Čornej, cyt. dz., s. 32.  
96

 Ł. Tekiela, Wojna trzydziestoletnia..., s. 63. Jak zaznaczyłem, dane pochodzą już z czasów 

nowożytnych, jednak są one zbliżone do przedstawionych przeze mnie wcześniej informacji, dlatego można 

uznać je za wiarygodne. Trzeba też wziąć pod uwagę, że od momentu wojen husyckich do wykonania spisu, 

oprócz oczywistych strat wojennych, mogło dojść do strat ludnościowych w wyniku np. epidemii.  
97

 F. Šmahel, cyt. dz., sv. 1, s. 191-192; oraz tamże, s. 291, przyp. 7. Czeski historyk zaznaczył, że 

bezpiecznie jest przyjmować niższe wartości. Cytowany przez Ł. Tekielę C. Martens uważał, że 

najdogodniejszym terenem działań jest ten, którego gęstość zaludnienia wynosi ok. 35 osób na km
2
 (Ł. Tekiela, 

Wojna trzydziestoletnia..., s. 62-63; oraz tamże, s. 63, przyp. 33).  
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15 lat. Bramy miejskie zaczęły na nowo funkcjonować dopiero w 1436 r., gdyż priorytetem 

okazała się odbudowa zabudowań, a nawet postawienie szubienicy
98

.  

Warte uwagi są przypadki Görlitz i Żytawy, dzięki którym można udowodnić drugą ze 

wspomnianych wyżej zależności. Przedmieścia
99

 pierwszego z wymienionych miast zostały 

spalone kolejno w październiku i listopadzie 1429 oraz marcu 1430 r., przez co jego 

mieszkańcy, zwłaszcza po tym ostatnim ataku, stracili ochotę do odbudowania swoich 

domów. To oczywiście spowodowało ubóstwo mieszczan oraz wzrost wydatków m.in. na 

opiekę szpitala, który również uległ zniszczeniu
100

. Jeśli chodzi o Żytawę, to w raporcie 

Górnołużyczan dla Zygmunta Luksemburczyka z czerwca 1427 r. są wieści, że podczas 

oblężenia miasta w maju popadło w ubóstwo 1500 gospodarzy mieszkających na 

przedmieściach, przez co nie było wpływów z podatków i czynszów
101

. W obu wypadkach 

nie doszło jednak do sytuacji, w której miasta byłyby zmuszone do daleko idących posunięć 

jak w Lubaniu. Warto również zauważyć, że obie omawiane miejscowości, mimo kilku 

szturmów, nigdy nie zostały przez Czechów zdobyte, bardzo często natomiast były omijane. 

Przytaczane przeze mnie zniszczenia i grabieże są naturalną konsekwencją najazdów. 

Zwłaszcza te drugie miały szczególne znaczenie dla husytów, ponieważ mogli w ten sposób 

doraźnie - poprzez łupy - podbudować gospodarkę Czech, co zresztą było jednym z głównych 

celów tych inwazji
102

. Nie można jednak zapomnieć, że każdy zagon ma zasadniczy cel - 

zniszczenie podstaw logistycznych przeciwnika. Aby móc skutecznie prowadzić tego typu 

działania, każda armia potrzebuje miejsca do obozowania, by móc się przegrupować, 

zregenerować siły i uzupełnić zapasy. Najlepsze do tego celu były ufortyfikowane 

                                                           
98

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 294-295.  
99

 Mowa tu o Przedmieściu Nyskim (Neißevorstadt), stanowiącym dziś polskie miasto.  
100

 CDLS, Bd. 2, s. 148-149; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 254-255. Warto 

jeszcze zauważyć, że na dawniejszych planach Görlitz i Zgorzelca, a nawet dziś można zauważyć, że 

wspomniane przedmieścia zajmują stosunkowo niedużą powierzchnię w porównaniu z innymi częściami obu 

miast.  
101

 CDLS, Bd. 1, s. 429: "dy vordamptin keczer [...] dy genante stad mit sturme angegriffen haben, 

doselbist sy kirchin unde das hospitale vor der stad zur Sittaw, molen, vorberg und huser in der vorstad 

ausgebrant unde zu nichte gemachit haben, das der stad by 1500 wirtin votrebit seyn, dy en ere geschossen unde 

zinse nicht zu gebin haben".  
102

 Podkreślali to autorzy Starých letopisů českých (Staré letopisy české z rukopisu křižovnickeho, ed. F. 

Šimek i M. Kaňák, Praha 1953, s. 96: "[...] a některé [mieszkańców Gubina husyci - przyp. M. D.] zjímali a do 

Čech přivedli a potom šacovali a peněz z nich nadělali."; Ze starých letopisů českých, překl. J. Porák i J. Kašpar, 

Praha 1980, s. 104: "Když sirotci a táboři táhli zase zpátky do Čech [mowa o najeździe z 1427 r. - przyp. M. D.] 

s velikou kořistí, zlatem, stříbrem, rouchy, knihami a jinými cennými věcmi a hnali s sebou také mnoho krav a 

volů, takže od nich kupovali šestnáct krav za dvě kopy grošů [...]; pak odtáhli [taboryci - przyp. M. D.] s velikou 

kořistí pryč do svého kraje"). Por. Ruch husycki w Polsce. Wybór tekstów źródłowych (do r. 1454), oprac. R. 

Heck i E. Maleczyńska, Wrocław 1953, s. 105.  
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miejscowości
103

, choć praktyka omawianego zagadnienia pokazuje, że znakomicie swoją rolę 

spełniały również te nieufortyfikowane.  

Najpierw jednak warto przyjrzeć się liczebności wojsk, które najeżdżały Górne 

Łużyce. Bardzo często występuje brak danych dotyczących liczby armii husyckich, choć 

akurat dla okresu największej ich aktywności na Górnych Łużycach (lata 1427-1433) można 

znaleźć informacje
104

. Czeski historyk J. Durdik szacował rozmiar przeciętnego polnego 

wojska na 4-8 tys. ludzi
105

, chociaż warte uwagi są też dane z 1427 r., mówiące o ok. 14 tys. 

kombatantów
106

, czy też z 1429 r., gdzie mowa o ok. 6 tys. piechoty, 800 konnych i 220 

wozach
107

. Z kolei bardziej ostrożne szacunki, jakich ostatnio dokonał Konrad Ziółkowski, 

wskazują na ok. 2,5-4 tys. ludzi u sierotek oraz 4-6 tys. dla taborytów
108

. Jeśli zestawimy to z 

danymi z tabeli 1., to można wysnuć wniosek, że miasta górnołużyckie w znacznej mierze 

mogły spełniać potrzeby operujących armii, choć oczywiście mogła być też wymagana 

okupacja okolicznych miejscowości.  

Spośród ufortyfikowanych miast trzy z nich - Budziszyn, Lubań i Lubij - stały się 

miejscem obozowania wojsk husyckich. Stolica Górnych Łużyc posiadała ufortyfikowane 

przedmieścia
109

, które mogły - przynajmniej częściowo - osłonić stacjonujące wojska. Z tej 

możliwości skorzystali husyci po oblężeniu Budziszyna w 1429 r., kiedy wynegocjowali 

warunki układu z mieszczanami. Wówczas mogli Czesi przez kilka miesięcy kwaterować się 

tam
110

. Przy kolejnym ataku w 1431 r. zabudowania peryferii zostały spalone, a oblężenie 

miasta nie odniosło skutku
111

. Lubań z kolei jeden raz stał się miejscem postoju po walkach w 

1431 r., kiedy po zaciętym trzydniowym szturmie został zdobyty
112

. Nie miało wielkiego 

znaczenia to, że mury miejskie po wcześniejszych oblężeniach były mocno uszkodzone, gdyż 

w owym czasie okoliczne wojska husyckie panowały nad okolicą.  

                                                           
103

 Na ten fakt wskazał C. von Clausewitz, cyt. dz., s. 430. Częściowo zarysowałem to w III 

podrozdziale II rozdziału niniejszej pracy.  
104

 Ogólnie na ten problem wskazał J. Durdik, cyt. dz., s. 46; natomiast wnikliwą analizę przeprowadził 

ostatnio K. Ziółkowski, Husyckie wojska..., s. 97-102. 
105

 Tamże, s. 47. Liczba ta obejmuje również jazdę i wozy.  
106

 CDLS, Bd. 1, s. 424. Liczbę tą nieznacznie zakwestionował F. Šmahel, mówiąc jedynie o kilku 

tysiącach zbrojnych (F. Šmahel, cyt. dz., sv. 3. Kronika válečných let, Praha 1996, s. 192). Równie krytyczny w 

tej kwestii był K. Ziółkowski, Husyckie wojska..., s. 98; oraz tamże, s. 98, przyp. 287. 
107

 Takie liczby podaje Kronika Bartoška z Drahonic (dalej: Bartošek z Drahonic, Kronika...) [w:]  

FRB, s. 600; por. tenże, Kronika, [w:] Ze zpráv a kronik doby husitské, ed. I. Hlaváček, Praha 1981, s. 244.  

 108
 K. Ziółkowski, Husyckie wojska..., s. 102. 

109
 Te fortyfikacje zostały opisane w III podrozdziale II rozdziału niniejszej pracy.  

110
 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 235.  

111
 Tamże, Bd. 2, s. 285.  

112
 Miało to dość istotne znaczenie, bowiem wojska sierotek liczyły ok. 1000 żołnierzy, a po walkach 

stan osobowy mógł się oczywiście znacząco uszczuplić (Tamże, s. 295) 
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Najpoważniejszy problem mieli Górnołużyczanie, kiedy 27 lutego 1431 r. Lubij został 

zdobyty przez husytów i obsadzony 800 ludźmi. Tym samym miasto stało się, ze względu na 

swe położenie, punktem oparcia dla jakichkolwiek działań wojsk czeskich. Dlatego też miasta 

związkowe podjęły liczne próby zdobycia szturmem tego ważnego ośrodka władzy Związku i 

udało im się to 12 sierpnia tego samego roku. Było to możliwe przede wszystkim dzięki 

sprzyjającej sytuacji strategicznej - nie było w okolicy oddziałów bożych bojowników, 

ponieważ byli zajęci odpieraniem V krucjaty
113

.  

Spośród nieobwarowanych miejscowości na szczególną uwagę zasługuje miasteczko 

Bernstadt, znajdujące się na południowy zachód od Görlitz. Zostało ono zaatakowane przez 

sierotki 25 grudnia 1430 r., a ponieważ osiedle nie posiadało żadnych fortyfikacji, więc 

zostało szybko splądrowane i spalone. Interesujące jest jednak to, że mieszkańcy stawili 

mimo to opór, wykorzystując do obrony kościół i przyległy do niego teren. Choć musieli się 

potem poddać, to jednak potraktowano ich dość łagodnie. Czesi oszczędzili mieszczan w 

zamian za przekazanie czynszów, które do tej pory uiszczali klasztorowi Marienstern
114

. 

Wspomniana miejscowość również znajdowała się w centrum Górnych Łużyc, więc i ono 

stanowiło groźny dla regionu punkt oparcia dla husytów. Z tego powodu miano nawet 

zburzyć miejscową farę, co też uczyniono
115

.  

Jak można zauważyć na powyższych przykładach, obwarowane miasta znakomicie 

spełniały rolę punktów oparcia dla najeźdźców, dlatego nawet jeśli nie zostały zdobyte siłą 

przez husytów, to starano się przynajmniej wynegocjować układ, co częstokroć odbywało się 

z korzyścią dla obu stron, gdyż zniszczenia wojenne zawsze negatywnie wpływają na 

obrońców i napastników. Zadania takich punktów wypełniały także pomniejsze 

miejscowości, pozbawione umocnień, choć na mniejszą skalę - głównie jako miejsca 

zaopatrzenia.  

Aby móc prowadzić jakiekolwiek działania zbrojne, potrzeba oczywiście wojsk. 

Wielkość sił zbrojnych jest z kolei uzależniona od dwóch czynników: ludzkich zasobów i 
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 Tamże, s. 286 oraz 296-302.  
114

 CDLS, Bd. 2, s. 189-191. Akt układu został spisany w dwóch wersjach: łacińskiej i niemieckiej. 

(tamże, s. 190: "Sed nos moti misericordia super eos et compassione misimus eos vivere et de omni nostra 

captivitate liberos fecimus, nullam pecuniam ab ipsis accipientes, sed sub talibus compromissionibus et litera 

eorum ratificata eos astriximus, quod contra veritatem dei et contra nos nec non alios omnes fratres nunquam 

deberent fieri, et cum hoc censum annuatim, quem obligabantur suis dominis hereditariis ab antiquo solvere, 

eundem censum omni anno in tempore futuro perpetue solverent."; tamże, s. 191: "Sundir wir woren mit 

barmherzigkeit bewegit obir sie und mit metheleidunge habin wir sie bey dem lebin gelossin und aus allin unszen 

gefenknissen ledig und los getan, kein gelt von in genomen, sunder mit solichin globdin und ir bekentnisse brieff 

sie bestricket habin, das sie weder die worheit gotis und wedir uns und ouch andir allir bruder wedir sie nymmer 

zu thun und domethe den jerlich zins, den sie pflichtig weren iren erbherren vor aldirs zu gebin, das sie uns 

denselbin zins alle jar in zukumfftigin zeitin ewiglichin sullen gebin und bezalen.").   
115

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 269-270.  
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finansów państwa lub innego podmiotu politycznego. Pod takimi właśnie kątami będą 

rozważane te problemy, a dla uzyskania lepszego wyobrażenia tych dwóch zależności dane te 

zostaną zestawione z przykładami z Czech i innych krajów europejskich.  

Liczebność wojsk Związku Sześciu Miast trudno jest dokładnie zobrazować przede 

wszystkim ze względu na spore braki w rachunkach miejskich. Ze wszystkich miast 

związkowych tylko Görlitz posiada dokładną dokumentację z omawianego okresu, podczas 

kiedy pozostałe nie mają ich w ogóle lub są bardzo fragmentaryczne. Pewną wskazówkę w 

tym względzie podaje Richard Jecht, według którego wojska Görlitz zazwyczaj stanowiły 1/3 

całości sił Górnych Łużyc
116

. Z ostrożnością należy podchodzić jednak do szacunków 

liczebności kopii jako jednostki taktycznej, którą oblicza na 4 jeźdźców
117

. W dalszych 

rozważaniach, jeżeli w źródłach nie występują dokładniejsze dane, będę jednak ujmował takie 

właśnie obliczenia, choć z góry należy zaznaczyć, że takie działania mają jedynie charakter 

orientacyjny
118

.  

 

Tabela 2. Wielkość sił zbrojnych Sześciu Miast oraz jaki procent liczby ludności 

stanowiły. 

Rok wyprawy Liczebność wojska Procent populacji 

1420 400 0,21% 

1421 660
119

 0,34% 

1426 400 0,21% 

1427 1900 1% 

1428 238
120

 0,12% 

Dane: CDLS, Bd. 1, s. 33, 57, 335, 363, 585-586 i 596-597; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, 

s. 23-24, 43, 107, 127, 168 i 170.  
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 Tamże, Bd. 1, s. 24 i 36-37. Wyliczenia te mają potwierdzenie źródłowe w Goerlitzer Rathsannalen. 

Erster Band, [w:] SRL, Bd. 2, Görlitz 1841, s. 3 i 393-396. 
117

 Tamże, s. 23. W czasach współczesnych Jechtowi, a nawet przez dziesiątki lat później, 

rozpowszechniony był taki właśnie ścisły sposób obliczania wielkości kopii. Dziś wiadomo, że liczebność 

takiego pocztu jest kwestią dyskusyjną (por. M. Goliński, Służba rycerska III, Sobótka, R. LIV: 1999, nr 1, s. 1-

2; oraz A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, wyd. 2, Wodzisław Śląski-Łódź 2010, s. 54-55 i 67). 
118

 Szerzej na temat liczebności wojsk wypowiadam się w I podrozdziale II rozdziału. 
119

 Podana liczba jest czysto hipotetyczna, bowiem jedyną pewną informacją źródłową są dane 

dotyczące wojsk Görlitz (ok. 220 ludzi). Powołuję się jednak na wspomnianą wcześniej wskazówkę Jechta o 

proporcjach wojsk miejskich (R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 23-24 oraz 43).  
120

 W 1428 r. odbyły się dwie wyprawy. Podane dane, ze względu na braki źródłowe, obejmują jedynie 

siły Görlitz. Te informacje nie są jednak do końca pewne, ponieważ jedna ze wspomnianych akcji nie doszła do 

skutku i w związku z powyższym rzeczywista liczba może być znacznie niższa, ponieważ mogli w niej brać 

udział uczestnicy poprzedniej ekspedycji (CDLS, Bd. 1, s. 585-588).  
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Jak można zauważyć, wojska Górnych Łużyc stanowiły zaledwie ułamkową część 

całej populacji, co jednak było tendencją charakterystyczną dla wielu krajów ówczesnej 

Europy
121

. Przyczyn takiego stanu można dopatrywać się w tym, że armie średniowieczne 

były małe, a przy ówczesnej organizacji militarnej ich utrzymanie było problematyczne, 

przede wszystkim ze względu na koszty i przeważnie krótki czas ich mobilizacji
122

. Wiąże się 

z tym jeszcze jedna charakterystyczna cecha gromadzenia sił zbrojnych, a mianowicie częste 

zastępowanie osobistej służby wojskowej poprzez finansowanie ekwipunku sąsiadów
123

. 

Podobnie przedstawia się sytuacja z wielkością wojsk w odniesieniu do pojedynczych miast, 

choć oczywiście stosunek jest proporcjonalnie większy. W przypadku omawianego regionu 

można takie obliczenia wykonać jedynie dla Budziszyna, Lubania i Görlitz. Pierwsze z nich 

wystawiało średnio ok. 162 żołnierzy, co stanowi 3,06-3,24% ludności
124

, drugie - 300, czyli 

9,23%
125

 oraz trzecie - ok. 180, a zatem 2,31%. Dla porównania w Czechach wojska miejskie 

stanowiły ok. 8-15%
126

, a zatem nad Nysą Łużycką występowały mniej więcej takie same 

tendencje, choć na jeszcze mniejszą skalę.  

Zaznaczone zostało wcześniej, że powodem małych rozmiarów sił zbrojnych były 

m.in. wysokie koszty utrzymania. W czasach przed pojawieniem się stałych armii był to spory 

problem, nie tylko ze względu na wspomniane wcześniej warunki mobilizowania sił, ale także 

z powodu stale obecnej groźby samorozwiązania się wojsk. W przypadku Górnych Łużyc 

takie szacunki można podać znów tylko w przypadku Görlitz, ponieważ jedynie tam 

występują dokładne rachunki. Pozwolą one jednak na wyobrażenie, jakie ciężary mogły 

ponosić pozostałe miasta związkowe.  

 

 

 

                                                           
121

 Philippe Contamine zobrazował ten problem, dokonując hipotetycznych obliczeń dla 

poszczególnych państw i regionów europejskich. Przykładowo dla francuskiego hrabstwa Foix wyliczył, że 

stosunek liczebności wojska do liczby ludności w XIV w. miał wynosić 1/30, a dla Anglii pod koniec XIII 

stulecia ta relacja miała wynosić 1/139. Wyniki te porównał z państwami z okresu starożytności oraz z XVIII w.; 

por. P. Contamine, cyt. dz., s. 316-317.  
122

 Por. J. F. Verbruggen, cyt. dz., s. 5-9.  
123

 F. Šmahel, cyt. dz., sv. 1, s. 369; zob. również D. Eltis, Towns and Defence in Later Medieval 

Europe, "Nottingham Medieval Studies", vol. 33, 1989, s. 94. 
124

 Podane dane są niepewne ze względu na braki źródłowe. Podstawą do obliczeń stała się znów 

wskazówka Jechta (R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 23-24), powtarzana i częściowo 

uzupełniana przez W. Felixa (W. Felix, Bautzens wehrhafte..., s. 19). Warto zwrócić uwagę na liczebności wojsk 

budziszyńskich z XVI w. występujące w drugiej z cytowanych prac (por. W. Felix, Bautzens wehrhafte..., s. 16).  
125

 Dane są tylko z 1427 r., ale jest to jedyna pewna informacja źródłowa (Martin von Bolkenhain, Von 

den Hussitenkriegen in Schlesien und der Lausitz [w:] SRL, Bd. 1, Görlitz 1839, s. 367; R. Jecht, Der 

Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 127).  
126

 F. Šmahel, cyt. dz., sv. 1, s. 369.  
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Tabela 3. Wydatki na wojsko w stosunku do przychodów miasta  

Rok wyprawy Przychody (w 

kopach groszy 

praskich) 

Wydatki na wojsko 

(w kopach groszy 

praskich) 

Procent wydatków 

1420 2517,5 330 13,10% 

1421 2122 300 14,13% 

1422 2047 224,5 10,96% 

1426 3065 500 16,31% 

Dane: CDLS, Bd. 1, s. 33; 39; 72-73; 121; 129; 342 oraz 351
127

.  

 

Analizując powyższe dane, można wysnuć wniosek, że utrzymywanie wojsk dla 

Związku Sześciu Miast było sporym wydatkiem, nawet jeśli te siły były niezbyt liczne. 

Trzeba mieć również na uwadze, że finansowanie wojsk nie obejmowało wyłącznie wypłaty 

żołdu dla żołnierzy, ale także zaopatrzenie w żywność, broń i inne zapasy oraz - co nie mniej 

ważne - ewentualne odszkodowania. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że o ile przed 1427 

r. miasta były w stanie sfinansować armie, to po najeździe ze wspomnianej daty pojawiają się 

problemy z chronicznymi brakami w funduszach. Z tego powodu nawet doszło do sporu 

między stanami górnołużyckimi w 1428 r. o tzw. "trzeci lub czwarty grosz" (Streit über den 

dritten oder vierten Pfennig), który poskutkował dymisją wójta krajowego Hansa von 

Polenz
128

. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja finansowa Górnych Łużyc po najazdach była bardzo 

trudna, o czym świadczy szereg dokumentów z 1429 i 1433 r. W jednym z nich, z 29 stycznia 

1429 r., król rzymski i węgierski nadał Görlitz przywilej bicia własnej monety, aby mógł 

pokryć wydatki na swoją obronność oraz z tych samych powodów pozwolił na organizację 

dwóch jarmarków
129

. Natomiast w dokumencie datowanym na 4 lutego 1433 r. papież 

Eugeniusz IV informował kard. Mikołaja Albergatiego o trudnym położeniu mieszczan 

Görlitz oraz polecił mu zbadanie sprawy i udzielenie pomocy
130

. Z kolei 27 listopada 

                                                           
127

 W cytowanym źródle występują dużo dokładniejsze dane (np. "3065 sch. 15 gr." lub "minus 11 

gr."), dlatego też, dla uproszczenia, zdecydowałem się na zaokrąglenie tych liczb, w zależności od sytuacji, w 

górę lub w dół.  
128

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 165. We wspomnianym sporze miasta i 

szlachta spierały się o wysokość składek na utrzymanie sił stacjonujących w Żytawie. Te pierwsze miały opłacić 

czwartą część funduszy, natomiast te drugie - trzecią część. Hans von Polenz rozsądził jednak spór na korzyść 

szlachty, co wywołało oburzenie mieszczan, ale taki obrót spraw spowodował również rezygnację wójta 

krajowego w lutym 1428 r.  
129

 CDLS, Bd. 2, s. 85-86 i 88-89.  
130

 RA Görlitz, LU, sygn.  265/213,  Der Papst Eugen schreibt dem Kardinal Nicolaus, Presbyter des 

heiligen Kreuzes zu Jerusalem: die Görlitzer könnten jetzt wegen ihrer vielen Aufwendungen gegen die Hussiten 

ihren Geldverpflichtungen nicht nachkommen, deshalb würden viele Einwohner aufgehalten und verklagt. 
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Zygmunt Luksemburski, już jako cesarz, zwolnił stany górnołużyckie z powinności na okres 

4 lat, aby mogły podnieść się po zniszczeniach wojennych
131

. Ponadto władca Rzeszy 

odnowił przywileje celne miast w dowód wdzięczności za walkę z husytami, ale zapewne 

również zależało Luksemburczykowi na odbudowie ekonomii regionu
132

. Z tych samych 

powodów cesarz zezwolił nawet Görlitz na przebywanie 12 Żydom wraz z ich rodzinami
133

.  

 

 

Ryc 3. List herbowy Görlitz z 1433 r., nadany przez Zygmunta Luksemburczyka w 

podzięce za walkę z husytami (źródło: Kulturhistorisches Museum Görlitz, depozyt 

Ratsarchiv Görlitz, fot. M. Dudziński). 

 

Mieszkańcy Górnych Łużyc tworzyli specyficzne społeczeństwo, które częstokroć 

musiało samodzielnie podejmować decyzję
134

. Problem był o tyle istotny, zwłaszcza jeśli 

                                                                                                                                                                                     
Nicolaus solle die Sache genau untersuchen, Maßregeln treffen und den Görlitzern möglichst helfen. Dokument 

został jedynie streszczony i bibliograficznie opisany przez R. Jechta w CDLS, Bd. 2, s. 461.  
131

 CDLS, Bd. 2, s. 496-497.  
132

 Tamże, s. 496 i 539; APWrB, AmLb, sygn. 2249, Lubanum diplomaticum II Theil Urkundenbuch, k. 

25 v.  
133

 CDLS, Bd. 2, s. 497-498.  
134

 Na ten fakt zwróciłem uwagę w I podrozdziale I rozdziału niniejszej rozprawy.  
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weźmie się pod uwagę fakt, że w okresie wojen husyckich Zygmunt Luksemburski nigdy nie 

pojawił się w Sześciu Miastach. Nietrudno również zauważyć, że niektóre stany miały 

znaczącą, czy wręcz druzgocącą, przewagę nad innymi kategoriami społecznymi, co zresztą 

miało odzwierciedlenie w sporach politycznych.  

Niewątpliwą przewagę w Związku Sześciu Miast miało mieszczaństwo. Już od 

samego początku istnienia tej konfederacji ten stan odgrywał ogromną rolę w życiu 

ekonomicznym i politycznym regionu, tym bardziej, że to dzięki jego staraniom Związek 

mógł zaistnieć. Taka sytuacja była wynikiem kilku czynników - nie tylko zysków z produkcji 

i handlu suknem, lecz także nadanych licznych przywilejów, w tym sądowych. Dodatkowo 

warto zauważyć, że omawiana kategoria społeczna częstokroć wykupywała od zubożałej 

szlachty dobra, tym samym powiększając swój stan posiadania
135

. Często również dochodziło 

do sporów z rycerstwem, którego kompetencje (np. opodatkowanie posiadłości) były 

naruszane przez stan miejski
136

. Znaczenie miast podkreślało jeszcze to, że to one zwoływały 

zjazdy i głównie one organizowały oraz dowodziły - w dużym stopniu - siłami zbrojnymi 

stowarzyszenia.  

Ważną rolę w życiu Górnych Łużyc odgrywało rycerstwo, tworząc razem z 

duchowieństwem stan ziemski (das Land). Choć poszczególni przedstawiciele szlachty pełnili 

ważne funkcje w Związku - przede wszystkim sądownicze z wójtem krajowym na czele
137

 - 

sam stan miał praktycznie słabszą pozycję. Przyczyn można dopatrywać się w specyfice tej 

kategorii społecznej, bowiem nie było ministeriałów w regionie
138

, jednak generalnie można 

taki stan rzeczy wywnioskować również z charakteru Sześciu Miast, ponieważ konfederacja 

została powołana do walki z plagą rozbójnictwa, a zagrożenie z tej strony widziano właśnie ze 

strony rycerzy
139

. Nie oznaczało to jednak wcale, że miasta były wrogo nastawione do 

szlachciców, najwyżej można mówić tu o rywalizacji. Bardzo często natomiast mieszczanie 

potrzebowali pomocy do obrony dróg właśnie ze strony szlachetnie urodzonych, bardzo 

często zaprawionych w bojach
140

. Stan szlachecki, jak już wspomniałem, nie posiadał 

służebnego rycerstwa - wszyscy byli panami lennymi, w dodatku w znacznej mierze złożonej 

                                                           
135

 N. Kersken, cyt. dz., [w:] Dzieje Górnych Łużyc..., s. 130. Dla przykładu Görlitz miał mieć ponad 

200 wsi. W niektórych wypadkach można mieć do czynienia również z nadaniami, jak np. w przypadku Lubija, 

który dostał na początku XIV w. 20 wsi od margrabiów brandenburskich.  
136

 Tamże, s. 131.  
137

 H. Knothe, Geschichte des Oberlausitzer Adels und seiner Güter, Leipzig 1879, s. 11; R. Jecht, Der 

Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 7.  
138

 H. Knothe, Geschichte..., s. 10.  
139

 N. Kersken, cyt. dz., [w:] Dzieje Górnych Łużyc..., s. 145.  
140

 P. Čornej, cyt. dz., s. 478-479.  
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z przybyszy z Miśni, Czech czy Śląska
141

. Omawiana kategoria nie była również jednolita: 

znajdowali się zarówno reprezentanci wyższej, jak i niższej szlachty, przy czym ci pierwsi 

posiadali duże kompleksy majątków oraz własne wyższe sądownictwo
142

. Liczebność tej 

grupy w omawianym okresie szacuje się na ok. 200 rodów
143

.  

Źródłami utrzymania szlachty były czynsze pobierane z włości oraz służba wojskowa, 

w tym najemna
144

. Wraz z rosnącą siłą miast, a co za tym idzie - rugowaniem z uprawnień i 

posiadłości rycerstwa, coraz częstszym źródłem dochodów stawał się rozbój. Z tego powodu 

Związek stale był zmuszony do utrzymywania wojsk najemnych. Okres wojen husyckich 

szczególnie sprzyjał różnego rodzaju aktom rozbojów oraz licznych walk wewnętrznych i 

wróżd (die Fehden), najwięcej tego typu incydentów odnotowuje się w omawianym okresie w 

latach 1429-1433
145

. Problem pogłębiał zanik niektórych instytucji prawnych, jak np. sądu 

kapturowego (die Femegericht) oraz słabe działania władzy centralnej
146

.  

Wspólnie z rycerstwem w stanie ziemskim występowało duchowieństwo, 

reprezentowane przez kapitułę budziszyńską i arcybiskupią praską
147

, archiprezbiterów oraz 

klasztory, w tym m.in. cysterki z Marienthal i Marienstern oraz celestynów z Oybinu. Spory 

kleru z pozostałymi kategoriami społecznymi były w tym czasie sporadyczne, dość często 

stany te nawet solidaryzowały się ze sobą, szczególnie w okresie najazdów. Świadczy o tym 

chociażby fakt, że przy umacnianiu zamku w Budziszynie oraz samego miasta w latach 1421-

1422 brali udział przysłani przez kapitułę i klasztory robotnicy, a dokładnie 1243 chłopów, 

100 kopaczy fosy i 217 murarzy
148

. Innym razem mieszczanie Görlitz 1 września 1429 r. 

przysłali klasztorowi w Oybinie zapasy żywności, kiedy zaistniało zagrożenie atakiem 

husyckim
149

. Nie ulega wątpliwości, że stan duchowny był majętny, jednak nie w sposób 

stwierdzić, czy posiadał własne siły zbrojne
150

.  
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 N. Kersken, cyt. dz., [w:] Dzieje Górnych Łużyc..., s. 144. Taki stan rzeczy jest tłumaczony faktem 

braku lokalnego księcia.  
142

 Tamże, s. 145.  
143

 Tamże, s. 144.  
144

 Górnołużyckie rycerstwo częstokroć brało udział m. in. w krzyżackich rejzach. Są również 

świadectwa mówiące o uczestnictwie w Wielkiej Wojnie z lat 1409-1411, a nawet w bitwie pod Grunwaldem 

(W. von Boetticher, cyt. dz., s. 7-8).  
145

 Zob. R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1-2, s. 208-218, 272-281, 313-315, 354-357 i 

377-382.  
146

 H. Knothe, Geschichte..., s. 61-62; N. Kersken, cyt. dz., [w:] Dzieje Górnych Łużyc..., s. 145.  
147

 W 1420 r., po pierwszej krucjacie członkowie praskiej kapituły osiedlili się w Żytawie, skąd potem 

administrowali archidiecezją po przejściu abpa Konrada z Véchty na husytyzm.  
148

 CDLS, Bd. 1, s. 42-43; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 36 i 64.  
149

 CDLS, Bd. 2, s. 58.  
150

 Większość dóbr kościelnych padała łupem husytów, obronił się jedynie klasztor w Oybinie w 1429 r. 

Zygmunt Luksemburski 20 sierpnia 1429 r. nakazał Górnołużyczanom bronić wspomnianego konwentu i 

Żytawy, ci zaś dostarczyli zapasy wspomnianemu miejscu, jednak nie wiadomo, czy dotarło tam również wojsko 

(CDLS, Bd. 2, s. 103-106; zob. również R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 225-226). Wartym 
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Jedynym stanem społecznym, nie posiadającym swojej reprezentacji na zjazdach 

Związku, byli chłopi - zależni byli od władzy panów gruntowych. Ich sytuacja zależała od 

tego, czy stanowili ludność wsi objętych kolonizacją czy też nie. Ogólnie jednak można 

stwierdzić, że chłopstwo w interesującym okresie nie miało złej sytuacji społecznej ani 

ekonomicznej. Jest to wynik uiszczania czynszów o ustalonej wysokości oraz niezbyt 

licznych powinności, w tym pańszczyzny
151

. Omawiana kategoria społeczna na ogół nie była 

powoływana do służby wojskowej, jedynie w czasie najazdów werbowano ją doraźnie.  

 

 

Ryc 4. Klasztor franciszkanów w Żytawie, obecnie siedziba muzeum (fot. J. 

Matschie). 

 

Analizując sytuację poszczególnych stanów, słusznie nasuwa się pytanie: czy 

husytyzm miał podstawy rozwoju na Górnych Łużycach? Paradoksalnie okazuje się, że raczej 

nikłe, można nawet zaryzykować stwierdzenie, że nauki Husa nie odbiły się szerokim echem 

w regionie. Pierwotnie w moich zamierzeniach nie planowałem poruszać tego zagadnienia, 

                                                                                                                                                                                     
uwagi jest również list króla rzymskiego i węgierskiego z 2 kwietnia 1431 r., w którym przekazuje Żytawie 

opiekę nad Oybinem (NA Praha, AČk, sygn. 1526, Král Zikmund odevzdává ochranu kláštera Ojvína městu 

Žitavě; zob. regest Archiv koruny..., s. 207-208). Dokument może sugerować, że przebywający tam zakon nie 

posiadał sił zbrojnych lub były one dość nieliczne.  
151

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 9; N. Kersken, cyt. dz., [w:] Dzieje Górnych 

Łużyc..., s. 143.  
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gdyż jest to problematyka wymagająca odrębnego studium. Z perspektywy tematyki 

niniejszej dysertacji trudno jednak przejść obojętnie wobec tego problemu, ponieważ historia 

nieraz udowodniła, że na działania militarne w terenie ma wpływ działalność ludzi o tej samej 

przynależności lub podobnych poglądach. W szczególności w erze przedindustrialnej 

wyznawana wiara odgrywała ogromną rolę, choć powoli członkowstwo do określonego 

narodu zaczynało zdobywać swoje znaczenie. Pod takim właśnie kątem będę rozpatrywał te 

rozważania.  

Na samym początku rozpatrywania powyższego problemu warto przytoczyć pogląd 

cytowanego tu już parokrotnie Františka Šmahela, który mówił, że czasy rewolucji husyckiej 

od wystąpienia Marcina Lutra oddzielał wynalazek druku
152

. W związku z powyższym nauki 

Jana Husa miały siłą rzeczy ograniczony zasięg, a głównym ich nośnikiem były: słowo 

rękopiśmienne, mowa oraz odbyte studia. W przypadku Górnych Łużyc żaden ze studentów 

stamtąd pochodzących nie opowiedział się stanowczo za husyckimi ideami, nie przyjęły się 

również wśród serbołużyckiej ludności oraz mieszkańców przedmieść
153

. Inną przyczyną 

takiego stanu rzeczy było też oddalenie od ośrodków ruchu husyckiego, jak również ich duże 

rozproszenie w północnych Czechach, a więc graniczących z omawianym regionem
154

. 

Dodatkowo na początku 1422 r. Zygmunt Luksemburski nakazał podległym mu ziemiom 

wierność Kościołowi i walkę z herezją, na co później przysięgali mieszczanie Görlitz i 

Żytawy przed członkami kapituł budziszyńskiej i praskiej
155

.  

Z tak zarysowanego obrazu można wywnioskować, że wpływ husytyzmu był bardzo 

mocno ograniczony na Górnych Łużycach. Nie oznacza to wcale, że husyci w ogóle nie mogli 

liczyć na wsparcie miejscowej ludności, choć z drugiej strony szczątkowe informacje 

źródłowe nie pozwalają na ustalenie z absolutną pewnością motywów działania 

poszczególnych osób. Nawet w przypadku znakomicie udokumentowanych przypadków jest 

to niemal niemożliwe i należy liczyć się z ryzykiem nadinterpretacji.  

Od roku 1427 można zaobserwować psychozę strachu przed tajnymi 

współpracownikami czeskich najeźdźców. Z zapisów rady miejskiej Görlitz wynika, że do 

posądzenia o współpracę wystarczył fakt, że ktoś przybył z Czech. We wspomnianym roku 
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 F. Šmahel, cyt. dz., sv. 2. Kořeny české reformace, Praha 1996, s. 24-25. W cytowanym dziele 

zostały opisane sposoby rozpropagowania idei husyckich (zob. tamże, s. 24-36).  
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 Tamże, sv. 1, s. 205. P. Čornej z kolei wskazuje, iż taka sytuacja potwierdza tezę, że husytyzm nie 
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 Por. mapę 2 w: F. Šmahel, cyt. dz., sv. 1, s. 1, s. 502; oraz mapę 5 w: tamże, sv. 2, s. 367. Zob. 

również R. Anděl, Husitství..., s. 15-30 i 33-42.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 73; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 50.  
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nikt jednak nie został ani stracony, ani osadzony na długo w lochu, natomiast w wielu 

wypadkach zostali więźniowie wypuszczeni warunkowo
156

. Oznaczałoby to, że nie 

znaleziono dowodów zdrady. W 1428 r. pojmano szpiega imieniem Nikoleschko 

(Mikulášek?), który dwa lata wcześniej został wysłany przez radę Görlitz po bitwie pod Ústí 

nad Łabą, a później służył Czechom
157

. W tym samym roku wyrzucono ze wspomnianego 

miasta pewnego człowieka za prowadzenie propagandy husyckiej, choć nie jest wykluczone, 

że został zwolniony z aresztu
158

. Najwięcej posądzeń o szpiegostwo lub sprzyjanie husytom 

odnotowano w 1431 r. W sierpniu do Budziszyna został posłany w celu osądzenia pewien 

"heretycki ksiądz" (keczerisschen prister)
159

. W Lubiju i Görlitz pochwycono ludzi, którzy 

mieli wywołać pożar tych miast. Wśród obwinionych o zdradę znalazł się również Żyd, 

którego skazano na tortury
160

. Natomiast w Lubaniu doszło do sporu między wójtem 

Henrykiem Neugebauerem a Hansem Fleischerem z České Kamenicy o to, kto doprowadził 

do upadku miasta w 1431 r., jednak z braku dowodów został zażegnany
161

.  

Jak można zauważyć, znane są przypadki współdziałania poszczególnych 

mieszkańców Górnych Łużyc z husytami, jednak motywy działań pozostają niejasne, 

ponieważ materiał źródłowy nie pozwala na dokładne ich odkrycie. Można nawet odnieść 

wrażenie, że w niektórych wypadkach mogą to być donosy sąsiadów, którzy skorzystali z 

okazji, by wyrównać rachunki, a okres działań militarnych czy innych plag sprzyjają takim 

zachowaniom. Warto jednak przyjrzeć się teraz dwóm przypadkom takiej współpracy: 

mianowicie pewnego cieśli z Görlitz oraz Piotra Preischwitza, pisarza miejskiego z 

Budziszyna. Oba te przypadki zostały dość dobrze oświetlone źródłowo, ale w znacznej 

mierze stały się polem do nadinterpretacji.  

W księdze wywołań Görlitz (liber proscriptionum) pod datą 20 września 1428 r. 

znajduje się informacja, że cieśla Mikołaj Lodel wyznał, że "kiedy husyci mieli pojawić się 

przed Görlitz [...] chciał pójść do Czechów i powiedzieć im, że miasto jest niestrzeżone od 

strony wójtowskiego dworu"
162

. R. Jecht, który opisał to zajście, skomentował jedynie, że jest 

to interesująca wypowiedź
163

. Ten komentarz jest wymowny, bowiem niemiecki historyk 
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 155.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 569, 571-573 i 576.  
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 Tamże, s. 600 i 609.  
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 Tamże, Bd. 2, s. 244.  
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 Tamże, s. 723; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 307.  
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 308.  
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 181-182.  
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bardzo skrótowo omówił ten ustęp. Być może domyślał się, że husyci mieli sympatię wśród 

prostego ludu, ale jako człowiek o dość konserwatywnych poglądach nie chciał rozwijać 

tematu. Możliwe też, że nie wiedział, co o tym myśleć, lub po prostu chciał zachować 

rzetelność naukową i przedstawił sytuację taką, jaka jest. Natomiast zupełnie bez skrupułów 

tą informację wykorzystała historiografia marksistowska, ukazując ją jako dowód na 

wspomnianą wcześniej sympatię zwykłych mieszkańców
164

. Sądzę, że całkiem niepotrzebnie 

rozwodzono się nad tym fragmentem, gdyż nie wyjaśnia nam, co spowodowało, że ów 

rzemieślnik chciał pomóc husytom. Przypuszczalnie mógł to być wynik wszechobecnego 

strachu przed czeskim najeźdźcą, choć nie można wykluczać innych opcji. Prawdopodobnie 

kwestia ta pozostanie nierozstrzygnięta.  

14 października 1429 r. doszło do oblężenia Budziszyna, które zostało przerwane 

pożarem zabudowań na ulicy Psiej (Hundsgasse). Winnym tego zdarzenia okazał się pisarz 

miejski Piotr Preischwitz. Miał on wcześniej kontaktować się z wrogiem poprzez listy 

przywiązywane do strzał, które potem były wystrzeliwane. Następnie oznaczył swój dom i 

podpalił proch. Został zdemaskowany podczas narady z franciszkanami oraz rozmowy z 

Fryderykiem von Hackenborn, kiedy nieopatrznie powiedział o swoim występku. W związku 

z powyższym został aresztowany i skazany na śmierć przez torturowanie i poćwiartowanie
165

. 

Wielu kronikarzy miejskich uznało postępowanie skryby za zdradę na rzecz husytów
166

. 

Uważna lektura budziszyńskiej księgi sądowej oraz analiza dokonana ostatnio przez Michaela 

Ruske wykazuje jednak, że omawiany radny nie był winny zdrady stanu (der Hochverrat), 

ponieważ nie działał sam, lecz przy współudziale z dwoma szlachcicami: Fryderykiem von 

Hackenborn i Jerzym von Biberstein, którzy nie byli w dobrych relacjach z Sześcioma 
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Miastami
167

. Ta sama analiza wykazuje także, że Preischwitz nie był sympatykiem 

husytyzmu, lecz został wykorzystany do osobistych porachunków wspomnianych rycerzy. 
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 Tamże, Gerischtsbücher, sygn. 3, Gerichtsbuch, k. 1 r-5 r; M. Ruske, Verrat an der Feind? 
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II. Potencjał militarny 

1. Organizacja wojska  

Organizacja wojskowa w późnym średniowieczu ulegała dużym zmianom, które 

rzutowały na późniejsze epoki. Choć nadal funkcjonowały elementy z wcześniejszych 

okresów omawianej ery (jak np. zasady wyprawy powszechnej), to zauważalne są kroki 

zmierzające ku profesjonalizacji armii. Przez powyższe pojęcie rozumie się reguły 

powoływania sił zbrojnych, kadry dowódcze, zorganizowanie poszczególnych rodzajów broni 

oraz kwestie związane z utrzymaniem wojska: aprowizacja, finansowanie, wyszkolenie oraz 

porządek i dyscyplina, w tym artykuły wojskowe. Pod takim kątem będą też rozpatrywane 

powyższe zagadnienia, przede wszystkim jednak interesować mnie będzie zorganizowanie 

militarne na Górnych Łużycach w okresie I połowy XV w. Niniejsza problematyka jest 

stosunkowo słabo zbadana
168

, dlatego niezbędne będzie odwołanie się do badań nad historią 

sztuki wojennej w średniowieczu, w tym do niemieckiej, śląskiej, polskiej i czeskiej 

(husyckiej). Do tej ostatniej szczególnie będzie dużo nawiązań, zważywszy na ogromne 

wpływy, jakie wywarła na sąsiednie kraje.  

Podstawową formą powoływania sił zbrojnych Górnych Łużyc - podobnie jak w całej 

Europie - była wyprawa powszechna (niem. die Heerfahrt; łac. expeditio generalis). Zgodnie 

z nią wszyscy zdolni do noszenia broni musieli się stawić na wezwanie władcy lub 

przedstawiciela starszyzny Związku, a wymiar służby zależny był od przynależności stanowej 

i prawnej
169

. W okresie wojen husyckich coraz bardziej upowszechniał się popis (niem. die 

Musterung), w wyniku którego uczestnicy zostali poddani selekcji, a dzięki tej metodzie 

można było tworzyć doborowe oddziały
170

. Omawiany system jeszcze nie funkcjonował 

prawidłowo, o czym świadczy list brata zakonnego Gotfryda von Rodenberga do wielkiego 

mistrza Zakonu Krzyżackiego Pawła von Russdorf z 1427 r., w którym ten pierwszy 

informował o niedostatecznym przygotowaniu wojsk górnołużyckich wspierających Żytawę. 

Krzyżak pisał mianowicie o tym, że choć zmobilizowano 100 konnych, to w rzeczywistości 

było ich jedynie 50, a wartość bojową reprezentowało tylko 20 z nich. Również niezbyt 

dobrze przedstawiała się sytuacja piechoty, bowiem z deklarowanych 400 przybyło jedynie 
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100 żołnierzy, a spośród nich zaledwie połowa była zaprawiona w boju
171

. Dość często 

również mobilizowano do służby wojskowej najemników, co było spowodowane nie tylko 

problemami wynikającymi z funkcjonowania wyprawy powszechnej (m. in. krótki czas 

służby i rosnące koszty), ale również stałym zagrożeniem ze strony raubritterów
172

.  

Oddzielnych rozważań wymaga określenie wymiaru służby rycerskiej i 

mieszczańskiej, gdyż sposoby powoływania wojsk przez poszczególne kategorie społeczne 

różniły się. Do pierwszej z wymienionych służb zobowiązani byli rycerze oraz właściciele 

ziemscy
173

. Ci musieli się stawić z własnym ekwipunkiem i, jeśli pozwalały na to możliwości, 

zbrojnym pocztem, razem tworząc najmniejszą jednostkę taktyczną chorągwi - kopię. 

Wymiar służby rycerskiej był uzależniony od posiadanej ziemi oraz ilości łanów
174

. 

Nadmienić należy, że szlachta taką formę służby miała nawet zagwarantowaną w 

przywilejach najpierw nadanych przez Jana Luksemburskiego w 1319 i 1341 r., potem przez 

Wacława IV w 1390 r. i wreszcie przez Zygmunta w 1421 r.
175

 We wcześniejszej literaturze 

panował pogląd, że kopia miała stałą określoną liczbę (3-4 jeźdźców), co jednak nie zawsze 

odpowiadało prawdzie
176

. Znane są przypadki, kiedy rycerstwo przybywało licznie
177

, ale 
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dość często zdarzało się, że służyło w pojedynkę lub ze skromnym pocztem. W tym ostatnim 

wypadku tak małe kopie spotyka się, gdy pospiesznie mobilizowano ludność do obrony miast, 

kiedy poszczególni przedstawiciele stanu ziemskiego byli niezbyt zamożni oraz gdy region 

został znacznie spustoszony
178

. Zasadniczo służba rycerska była powoływana głównie do 

obrony terytorium, ale w uzasadnionych przypadkach wyprawa właścicieli ziemskich mogła 

wyruszyć poza granice Górnych Łużyc, jednak w takim wypadku władca był zobowiązany do 

wypłacenia żołdu i ewentualnego odszkodowania
179

.  

Odmiennym zasadom podlegała służba mieszczan. Podobnie jak w innych 

europejskich armiach okresu średniowiecza, w górnołużyckich miastach mobilizacja była 

zależna od przynależności cechowej, zamieszkiwanego kwartału (dzielnicy) lub samego 

podlegania prawu miejskiemu
180

. Zazwyczaj też stosowano zasady tzw. wyprawy dymowej, 

czyli co piąty mieszczanin został zwerbowany, a pozostali czterej mieli odpowiednio go 

wyekwipować
181

. W odróżnieniu od powinności wojskowych rycerstwa, przeważnie miasto 

lub cech starało się zapewnić rynsztunek bojowy, jednakże często wymagano stawiania się na 

służbę wojskową z własnym ekwipunkiem
182

. W XV w. w miastach utrzymywano też stałe 

wojska miejskie. Powodem powołania takich sił było stałe zagrożenie ze strony bandytów 
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 W latach 1427-1428 najwięcej odnotowano pojedyńczych przybyć oraz pocztów z dwoma koniami, 

nieco mniej z trzema. Kopie powyżej 4 wierzchowców stanowią rzadkość (por. tamże, s. 437-440; 445; 474; 

596-597; 624-626). Z kolei w okresie 1429-1432 zarejestrowano nieco większe kopie, choć nadal dominują te 

mało liczne, najczęściej 1-4 konne, zaś powyżej 5-6 rumaków występują dużo rzadziej. Ponadto można 

zauważyć zjawisko zmniejszania liczby zwierząt jeszcze w trakcie służby (por. tamże, Bd. 2, s. 85; 91; 99;  109-

113; 119-120; 136; 175; 177; 271-272; 384; 391; 401 i 406).  
179

 J. G. Müller, cyt. dz., s. 393; H. Knothe, Geschichte..., s. 34. Opisywana sytuacja z 

odszkodowaniami miała miejsce w omawianym okresie po I krucjacie antyhusyckiej, choć Zygmunt miał 

problemy ze spłatą zobowiązań i musiał zastawić relikwie z praskiej katedry (zob. R. Jecht, Der Oberlausitzer 

Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 37). Podobne do wspomnianych w tym miejscu reguł  zasady służby zostały 

zagwarantowane na Śląsku w okręgu średzkim w 1341 r.; M. Goliński, Służba rycerska a potencjał militarny 

księstw śląskich w późnym średniowieczu. II. Księstwo wrocławskie na tle innych ziem dziedzicznych Korony 

czeskiej (dalej: Służba rycerska II), "Sobótka", RLIII: 1998, nr 3-4, s. 534; oraz w Czechach w latach 1310-1311, 

choć kwestią sporną był zasięg terytorialny ziem - szlachta chciała, aby były to Czechy i Morawy, lecz Jan 

Luksemburski przeforsował całość ziem korony czeskiej; W. Iwańczak, Wojsko najemne na ziemiach czeskich - 

aspekt wewnętrzny i międzynarodowy, "Studia Historyczne", R. XXXVII, 1994, z. 3 (146), s. 312. Warto 

również zauważyć, że w tym samym czasie przykładowo w Polsce statutami kazimierzowskimi i przywilejem 

koszyckim z 1374 r. król był zobowiązany do wypłacenia szlachcie żołdu w wypadku wyprawy poza granice 

kraju (por. A. Nadolski, cyt. dz., s. 66).  
180

 W. Felix, Bautzens wehrhafte..., s. 9; M. Goliński, Uzbrojenie mieszczańskie..., s. 3-4.  
181

 K. Orzechowski, cyt. dz., s. 83. Służba wojskowa w tamtym okresie była uciążliwym obowiązkiem, 

a ponadto za niestawienie się na wyprawę groziły kary pieniężne, dlatego też do częstych przypadków należała 

zamiana osobistej obecności pod bronią na opłacenie i wyekwipowanie powołanego rekruta (zob. P. Contamine, 

cyt. dz., s. 92-93; F. Šmahel, cyt. dz., sv. 1, s. 369; oraz J. F. Verbruggen, cyt. dz., s. 20).  
182

 W szczególności obowiązkiem posiadania broni w mieście byli zobowiązani przybysze oraz 

mieszkańcy wsi należących do miasta (W. Felix, Bautzens wehrhafte..., s. 9; por. J. Durdik, cyt. dz., s. 110; oraz 

D. Eltis, cyt. dz., s. 91).  
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oraz fakt, że oddziały werbowane wyżej przedstawionymi sposobami częstokroć wolno się 

gromadziły i nie zawsze reprezentowały zadowalającą wartość bojową
183

.  

Choć chłopi na Górnych Łużycach rzadko byli powoływani do służby wojskowej, jak 

to już zostało wcześniej zaznaczone, to najczęściej w sytuacji szczególnego zagrożenia 

pospiesznie mobilizowano tą kategorię społeczną. W odróżnieniu jednak od krajów 

zachodniej Europy, na Górnych Łużycach nie doszło do usystematyzowania poboru 

chłopstwa
184

. Taka sytuacja wynika z faktu, że w okresie poprzedzającym wojny husyckie w 

większości przypadków nie istniała nawet potrzeba mobilizowania mieszkańców wsi - do 

wypełniania powinności lennych oraz utrzymania porządku w tej części Łużyc wystarczyły 

wojska wystawione przez stany miejski i ziemski. Pomimo że oczywiście nie będzie 

przesądzało o całokształcie górnołużyckich chłopskich oddziałów, pewne światło na 

omawiany problem rzucają rachunki miejskie Görlitz z 21 września 1427 r., w których 

zawarte są dane ludności wiejskiej pod bronią
185

. Pod wodzą każdego z dowódców 

(haupleuten) znajduje się przeważnie ok. 11-20 ludzi, co najprawdopodobniej świadczy o 

dokonywanej selekcji wedle łanów lub dymów, stosowanej w wojskach 

zachodnioeuropejskich
186

. Uzbrojeni byli najczęściej w kusze i broń drzewcową, choć można 

znaleźć także narzędzia rolnicze takie jak cepy, siekiery i motyki. Ponieważ w tym spisie nie 

ma zapisów mówiących o poniesionych wydatkach przez miasto, można przypuszczać, że o 

broń w miarę możliwości dbali dowódcy, co jest o tyle prawdopodobne, gdyż kapitanami byli 

sędziowie wiejscy (richtern) oraz zamożni mieszkańcy. W niektórych przypadkach chłopi 

musieli się jednak uzbroić we własnym zakresie, o czym świadczy obecność sprzętu 

rolniczego. Dodatkowo każda wieś z okręgu Görlitz miała wystawić przynajmniej jeden 

wóz
187

.  

Istotne miejsce w organizacji militarnej zajmuje kadra dowódcza. Wartym uwagi jest 

fakt, że zwłaszcza w okresie późnego średniowiecza dowódca stał się swego rodzaju 

przedsiębiorcą - nie tylko był odpowiedzialny za dowodzenie i utrzymanie dyscypliny w 

oddziale, ale także za werbunek, wyekwipowanie i zaopatrzenie żołnierzy. W praktyce 

oznaczało to, że wystawca oddziału był jednocześnie wodzem hufca, choć mógł również 
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 W. Felix, Bautzens wehrhafte..., s. 16.  
184

 Por. P. Contamine, cyt. dz., s. 93-94; oraz M. Goliński, Służba wojskowa ludności..., s. 74-79.  
185

 CDLS, Bd. 1, s. 462-469. Spis ten obejmuje weichbild Görlitz i 3 wsie z poza tego okręgu. 

Dokument został poddany analizie przez M. Golińskiego, Służba wojskowa ludności..., s. 75-76.  
186

 P. Contamine, cyt. dz., s. 93-94; M. Goliński, Służba wojskowa ludności..., s. 74-79; K. 

Orzechowski, cyt. dz., s. 75.  
187

 Przykładowo Spytków miał wystawić jeden wóz (CDLS, Bd. 1, s. 468: "Das dorff sol haben 1 

wayn."). Jerzmanki natomiast musiały stawić się już z dwoma wozami, wreszcie wieś Trójca zobowiązała się 

przysłać aż trzy takie pojazdy (tamże, s. 468).  
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wyznaczyć swojego zastępcę
188

. W przypadku Górnych Łużyc władzę wojskową nad 

chorągwiami rycerskimi sprawował przedstawiciel wyższej szlachty, nad oddziałami 

wystawionymi przez miasta - burmistrz lub inni wyznaczeni członkowie rady miejskiej, a w 

pozostałych wypadkach - urzędnicy niższego szczebla bądź ludzie o dość wysokim statusie 

społecznym
189

. Całością sił zbrojnych Związku Sześciu Miast przewodził wójt krajowy lub - 

w razie braku osoby wyznaczonej do tego urzędu królewskiego - namiestnik. Wojska 

związkowe podlegały przede wszystkim królowi czeskiemu, czyli w tym wypadku 

Zygmuntowi Luksemburczykowi, choć w późniejszym okresie dowództwo przekazywał 

wyznaczonym przez niego rozkazodawcom.  

W okresie wojen husyckich, jak zresztą w całej ówczesnej Europie, nie funkcjonowały 

jeszcze szkoły oficerskie. Nie było też rozbudowanej kadry oficerskiej w porównaniu do 

czasów nowożytnych, o czym świadczy niewielka liczba nazw tych stopni. Najczęściej 

pojawiającymi się w źródłach określeniami w ówczesnej niemczyźnie są hauptmannen i 

hauptleuten
190

, które najprościej można przetłumaczyć jako "kapitan" i takie miano 

przysługiwało każdemu dowódcy niezależnie od podległej mu jednostki wojskowej
191

. Wiele 

jednak wskazuje na to, że funkcjonowało dowództwo niższego szczebla w postaci 

dziesiętników, pięćdziesiątników, setników czy firtelników, jak to miało miejsce w wojskach 

husyckich
192

, choć ze względu na zazwyczaj niezbyt liczne siły Górnych Łużyc struktura 

dowodzenia z pewnością nie była rozrośnięta. Całkiem możliwe jest też to, że dowódca 

chorągwi (roty) mógł się posługiwać godnością rotmistrza, tym bardziej, że ten tytuł (stopień) 

upowszechniał się w XV w. w Niemczech
193

.  
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 Zob. P. Contamine, cyt. dz., s. 161-165; oraz U. Tresp, cyt. dz., s. 377. 
189

 W. Felix, Bautzens wehrhafte..., s. 9; Por. P. Contamine, cyt. dz., s. 161-176; oraz J. Durdik, cyt. dz., 

s. 31-44.  
190

 W źródłach pojawiają się różne formy tych określeń, co jest wynikiem specyfiki ówczesnego języka 

niemieckiego. Z tego powodu użyłem najczęściej występujących nazw, przede wszystkim takich, które są 

zbliżone do współczesnej niemczyzny. Określenie hauptleuten to liczba mnoga od słowa hauptmann (zob. U. 

Tresp, cyt. dz., s. 375). 
191

 W odniesieniu do hetmanów w wojsku husyckim wypowiadał się tak J. Durdik, cyt. dz., s. 132 i 136; 

a w odniesieniu do sił niemieckich i czeskich będących na służbie u książąt niemieckich U. Tresp, cyt. dz., s. 377 

i 392-393. Pewną pomocą przy ustalaniu nomenklatury wojskowej średniowiecza jest wypowiedź J. Maronia, O 

stopniach i stanowiskach wojskowych doby nowożytnej słów kilka, [w:] Między Lwowem a Wrocławiem. Księga 

jubileuszowa Profesora Krystyna Matwijowskiego, red. B. Rok i J. Maroń, Toruń 2006, s. 1101-1109. 

Wprawdzie wywód wrocławskiego historyka odnosi się już do czasów nowożytnych, ale ponieważ większość 

stopni wojskowych ma właśnie rodowód średniowieczny, więc uzasadnione jest odwoływanie się do tej pracy.  
192

 Por. W. Felix, Bautzens wehrhafte..., s. 9-12; J. Durdik, cyt. dz., s. 132-133; S. Firszt, Uzbrojenie 

oddziałów miejskich w Środkowej Europie w okresie średniowiecza, MZGM, Bd. 25, 1997, s. 31; U. Tresp, cyt. 

dz., s. 82-83; oraz K. Ziółkowski, Husyckie wojska..., s. 109-117. 
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 P. Contamine, cyt. dz., s. 173; U. Tresp, cyt. dz., s. 375-377. Przesłanką przemawiającą za 

obecnością rotmistrza jest też fakt, że w późniejszych armiach nowożytnych wspomniany stopień był 

odpowiednikiem kapitana w piechocie (J. Maroń, O stopniach..., s. 1105).  
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Czasy bezpośrednio poprzedzające rewolucję husycką, jak również i samych wojen, 

odznaczały się rosnącym znaczeniem broni palnej. W produkcję tego rodzaju artylerii zostały 

zainwestowane znaczne środki i zaangażowani różnego rodzaju rzemieślnicy (m. in. kowale, 

cieśle i kamieniarze), więc potrzebni byli też specjaliści, którzy mogli nadzorować broń 

wykorzystującą proch. Takimi osobami byli puszkarze, czy też mistrzowie puszkarscy, w 

ówczesnych zapisach źródłowych nazywani buchsenmeister, a we współczesnym języku 

niemieckim der Buchsenmeister. Wspomniane terminy mają ogólny charakter, ponieważ 

mogły oznaczać zarówno producenta omawianych w tym miejscu środków bojowych, jak 

również dowódcę artylerii w czasie działań zbrojnych
194

, stąd też wydaje się całkiem 

uzasadnione umieszczenie puszkarza w niniejszych rozważaniach
195

. Ci dowódcy byli 

zatrudniani kontraktowo przez miasto i otrzymywali stałe wynagrodzenie z kasy miejskiej
196

. 

Do częstych przypadków należało też wysyłanie tego specjalisty do różnych miejsc, o czym 

świadczy na ten przykład fakt, że w 1427 r. - tuż przed najazdem husyckim - miano prosić 

Görlitz o przysłanie Żytawie wraz z działami i amunicją właśnie mistrza puszkarskiego
197

.  

Jedną z podstawowych form organizacji zbrojnej była służba rycerska, podobnie jak 

na Śląsku
198

 czy ogólnie w Europie
199

. Nadrzędną jednostką taktyczną dla tego rodzaju broni 

była chorągiew, a najmniejszą częścią tego oddziału - kopia. Chorągwie wystawiane przez 

Górne Łużyce nie były zbyt liczne - największa liczyła 30-36 kopii, a zatem mogło być w 

sumie ok. 133 konnych
200

. Kwestia liczebności najmniejszej jednostki omawianego oddziału 

była już parokrotnie poruszana, jednak tutaj należy poświęcić miejsce na wyjaśnienie 

rozbieżności między deklarowanym a faktycznym stanem osobowym kopii. Na tym polu 

powstało dużo nieporozumień, którym ulegli również badacze regionu, a które wynikają z 

niekiedy zbyt dosłownego lub błędnego interpretowania tekstów źródłowych
201

. Wielokrotnie 

wskazywana liczba 3 lub 4 osób raczej oznaczała podstawę do wypłaty żołdu oraz optymalną 
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 R. Heś, Początki broni palnej w Zgorzelcu (Görlitz) 1393-1420, "Acta Militaria Mediaevalia", t. 5, 

2009, s. 138; J. Szymczak, Początki broni palnej w Polsce (1383-1533), Łódź 2004, s. 168-192. J. Szymczak 

przypuszcza, że puszkarz z czasem przekształcił się w starszego nad armatą (J. Szymczak, Początki broni 

palnej..., s. 169-170). 
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 Por. J. Durdik, cyt. dz., s. 134.  
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 R. Heś, Początki broni palnej..., s. 138. Por. J. B. Carpzow, cyt. dz., Theil V, s. 212.  
197

 CDLS, Bd. 1, s. 421.  
198

 Na przykładzie kilku księstw śląskich wymiar służby rycerskiej omówił M. Goliński, Służba 

rycerska a potencjał militarny księstw śląskich w późnym średniowieczu. I. Księstwo nysko-otmuchowskie, [w:] 

Sobótka, RLIII: 1998, nr 1-2, s. 33-65; oraz tenże, Służba rycerska II, [w:] Sobótka, RLIII: 1998, nr 3-4, s. 519-

545. Całość rozważań podsumował tenże, Służba rycerska III., [w:] Sobótka, R. LIV: 1999, nr 1, s. 1-17.  
199

 P. Contamine, cyt. dz., s. 136-143; A. Nadolski, cyt. dz., s. 47-48, 54-56 i 64-66.  
200

 Taką chorągiew wystawił Görlitz podczas kampanii w 1426 r. (CDLS, Bd. 1, s. 333-335; R. Jecht, 

Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 107).  
201

 Na wspomniane problemy wskazali M. Goliński, Służba rycerska III, Sobótka, R. LIV: 1999, nr 1, s. 

1-2; oraz A. Nadolski, cyt. dz., s. 54-55 i 67.  
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wielkość tego rodzaju broni, czy prościej - normę
202

. W żadnym natomiast wypadku nie 

należy tego traktować jako rzeczywisty rozmiar, ponieważ wszystko zależało od możliwości 

każdego uczestnika tej formy służby wojskowej.  

W przypadku Górnych Łużyc problem liczebności członków kopii wynika z 

interpretacji tekstu rachunków Görlitz, w których znajduje się informacja, że w każdej takiej 

jednostce znajdowały się 4 konie
203

. R. Jecht te wzmianki zinterpretował w ten sposób, że 

owe "konie" to ciężkozbrojny kopijnik i jego zbrojni towarzysze, co jednak niekoniecznie 

może odpowiadać prawdzie, ponieważ źródłowe wierzchowce mogły też oznaczać po prostu 

zwierzęta wykorzystywane do różnych celów - konie bojowe, juczne i podjezdki
204

. Uważna 

analiza wspomnianych wyliczeń wykazuje jeszcze bardziej odmienny obraz. Przede 

wszystkim trzeba zwrócić na to, że takie zapisy, jeżeli się takowe zachowały, nie zawsze są 

starannie prowadzone i niekiedy sprawiają problemy z interpretacją. Możliwie 

najdokładniejsze dane dla omawianego okresu występują w 1421 r., przed II wyprawą 

krzyżową
205

. Zauważalna jest różnica w wielkości żołdu dla jeźdźców (rynnern; satel 

knechte), którzy przeważnie dostawali 8, 12 lub 16 groszy. Ponadto obliczenia nie wskazują 

na to, że każdy kopijnik miał 4 jeźdźców, częściej natomiast 1 lub 2 takich sług, ponad 

wszelką wątpliwość można stwierdzić, że liczebność była zróżnicowana
206

.  

Skład kopii i chorągwi służby rycerskiej różnił się nie tylko liczebnością, ale również 

specjalizacją walczących w ich szeregach żołnierzy. Praktycznie zawsze był to skład 

mieszany: oprócz ciężkozbrojnych kopijników (łac. lanceati) byli też lekkozbrojni jeźdźcy 

(niem. die Rinnern, die Sattelknechten; łac. armigeri) oraz konni strzelcy (niem. die Schützen; 

łac. sagittari), a czasami też kusznicy (łac. balistari). W rachunkach sporządzanych 

przeważnie przed większymi wyprawami można też znaleźć doboszy: bębniarzy (niem. die 

Heerpauker), trębaczy (niem. die Posauner; die Pfeifern)
207

 oraz chorążych (rynner baner
208

). 

Sposób, w jaki przeprowadzano mobilizację wojsk miejskich, rzutował również na 

organizację tych hufców. Organizowano je ze względu na pochodzenie, przynależność do 
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 A. Nadolski, cyt. dz., s. 54-55; P. Contamine, cyt. dz., s. 137-138; J. F. Verbruggen, cyt. dz., s. 76-

77.  
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 Tak występuje w rachunkach dotyczących wypraw z 1420 i 1421 r. (CDLS, Bd. 1, s. 33: "Nicklas 

Weyder burgermeister [...] fulgete bis vor Prage 14 wochin mit 42 spissin zu y dem spysse 4 pherde"; oraz 
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 23 i 43; por. P. Contamine, cyt. dz., s. 137-

138.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 63-64.  
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 Por. przyp. 177-178.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 59, 61 i 63; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 43. W rachunkach 

orkiestra wojskowa występuje pod nazwami: eine her pauke, ein phyffer, eime bosumer.  
208

 CDLS, Bd. 1, s. 34; por. A. Nadolski, cyt. dz., s. 91-94.  
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dzielnicy lub cechu. Najmniejszą jednostką był oddział wystawiany przez dzielnicę, która 

posiadała własny sztandar
209

. Wojska ze wszystkich kwartałów składały się na całość sił 

miasta. W podobny do służby rycerskiej sposób zorganizowana była natomiast kawaleria 

miejska - również funkcjonował podział na chorągwie i kopie
210

.  

Zasadniczo wojska miejskie były przeważnie formacjami piechoty, choć w niewielkim 

stopniu funkcjonowała, jak już zaznaczono, również jazda. W obu przypadkach skład 

osobowy pod względem rodzajów broni był zróżnicowany, zależne to było od zasobów 

żołnierzy. Analizując rachunki miejskie można wywnioskować, że w takich oddziałach 

dominowali strzelcy
211

, mniejszość stanowili natomiast piechurzy uzbrojeni w broń 

drzewcową, względnie uzbrojenie przeznaczone do walki w zwarciu.  

Pewną rolę w utrzymaniu organizacji i sprawności wojska odgrywały też ćwiczenia 

wojskowe: sprawnościowe, strzeleckie oraz umiejętność posługiwania się bronią 

krótkodystansową. W I połowie XV stulecia nie miały te szkolenia jeszcze regularnego 

charakteru, ani nie były sformalizowane - posiadały raczej spontaniczną formę i był to wynik 

oddolnej inicjatywy, choć w większości przypadków doświadczenia wojennego nabywało się 

w trakcie zmagań wojennych
212

. Bardzo często zdarzało się jednak, że władcy popierali, a 

nawet wspierali takie działania, zwłaszcza kiedy dawały wymierne wyniki
213

. Na Górnych 

Łużycach takie tendencje również można zaobserwować, choć są one mniej uchwytne 

źródłowo, jednak przy porównaniu z analogiami z innych części Europy można uznać je za 

wiarygodne.  

Rycerstwo Górnych Łużyc pod wieloma względami nie różniło się od europejskiej 

reszty. Jako stan, któremu w społeczeństwie średniowiecznym przypisana była rola 

uczestniczenia w wojnie, od dzieciństwa byli przyuczani do walki orężem. Okazją do 

trenowania swoich umiejętności były, oprócz ćwiczeń fizycznych, również polowania oraz 

udział w turniejach rycerskich, z których część z nich odbywała się w Görlitz za czasów 

księcia Görlitz Jana, a inna część w Żytawie, które w trakcie wojen husyckich zostały 

zarzucone na rzecz ćwiczeń z broni palnej
214

. Częściej jednak doświadczenie wojskowe 
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 W. Felix, Bautzens wehrhafte..., s. 10-12; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 122.  
210

 W. Felix, Bautzens wehrhafte..., s. 9.  
211

 Dość często do eskorty różnych osób, czy też jako wsparcie wojskowe do miast i oddziałów 

działających w polu są przysyłani właśnie strzelcy (por. np. CDLS, Bd. 1, s. 2, 9 i 28).  
212

 P. Contamine, cyt. dz., s. 224-227. Por. opinię Gotfryda von Rodenberga, którą przytoczyłem w 

przyp. 171 niniejszej pracy.  
213

 P. Contamine, cyt. dz., s. 225-227; D. Eltis, cyt. dz., s. 97. 
214

 R. Jecht, Geschichte..., s. 92. Książę Jan prowadził wystawny styl życia, który mieszczan Görlitz 

miał bardzo dużo kosztować. Przykładowo na organizację turnieju w 1389 r. wydano aż do 300 kop groszy. 

Ćwiczenia rycerskie w Żytawie opisuje J. B. Carpzow, cyt. dz., Theil IV, s. 199. O treningu rycerstwa i 

znaczeniu zawodów wypowiada się J. F. Verbruggen, cyt. dz., s. 27-28 i 30-36.  
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rycerze zdobywali poprzez rabunek (jeśli wszczynali zwady), służąc jako najemnik oraz w 

ogóle na wojnie. Do czasów wojen husyckich znane są przypadki, kiedy szlachta 

górnołużycka brała udział m. in. w rejzach krzyżackich jako goście Zakonu, a nawet w bitwie 

pod Grunwaldem
215

. W szczególności, moim zdaniem, mogli stamtąd wynieść cenne 

doświadczenie, tym bardziej, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że przedstawiciele stanu 

rycerskiego zetknęli się z odmienną sztuką wojenną. Również same wojny husyckie były taką 

okazją, co niejednokrotnie udowadniało górnołużyckie rycerstwo.  

W miastach każda dzielnica miała wyznaczony szereg, gdzie miejskie oddziały w 

niedzielę po mszy świętej wybierały się tam i przeprowadzały ćwiczenia. Na początku takich 

zajęć firtelnicy i dowódcy garnizonu przeprowadzali popis, przydzielali wartę, a następnie 

trenowano walkę przy użyciu broni drzewcowej i białej oraz strzelanie z łuków, kusz i broni 

palnej. Zazwyczaj ćwiczono w międzymurzach miast (jeśli takowe były), niekiedy nawet 

budowano strzelnice, a tego typu przygotowania odbywały się w każdą niedzielę od 

Wielkanocy do dnia św. Michała (tj. 29 września)
216

. Okazją do trenowania umiejętności w 

walce orężem dla mieszczan mogły być również różnego rodzaju szkoły fechtunku, choć z 

drugiej strony cieszyły złą reputacją, m.in. z powodu ich lokalizacji (np. w pobliżu 

zamtuzów) oraz przestępstw, do jakich dochodziło w wyniku ich działalności
217

. 

Istotną rolę w prowadzeniu działań zbrojnych zajmuje zaopatrzenie armii. W czasach 

średniowiecza problem ten był szczególnie istotny, gdyż bardzo często oddziaływał pośrednio 

na przebieg kampanii, a te z kolei częstokroć nie osiągały zamierzonych celów właśnie z 

powodu braków w aprowizacji
218

. W przypadku Górnych Łużyc omawianą problematykę 

można prześledzić podczas wypraw wojsk związkowych, gdyż zachowały się spisy 

wydatków na podejmowane wymarsze. Dodatkowo znajdują się zapisy mówiące, że miasta, 

wsie i inne dobra ziemskie dostarczały oprócz sił zbrojnych również wozy
219

. Kwestii 
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 O tym fakcie wspominałem już w poprzednim rozdziale, tutaj jedynie odsyłam do literatury w przyp. 

144.  
216

 J. B. Carpzow, cyt. dz., Theil IV, s. 199-200; W. Felix, Bautzens wehrhafte..., s. 12; R. Jecht, 

Geschichte..., s. 531.  
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 Por. L. Marek, Broń biała na Śląsku XIV-XVI wiek, (Wratislavia Antiqua Studia z Dziejów 

Wrocławia. Studies on the History of Wrocław 10), Wrocław 2008, s. 71. 
218

 Przykładów takich sytuacji jest mnóstwo. Wystarczy prześledzić przebieg Wielkiej Wojny z 

Zakonem Krzyżackim z lat 1409-1411 oraz kampanii z okresu wojny stuletniej prowadzonych przez królów 

angielskich Edwarda III i Henryka V, by się o tym przekonać (zob. P. Contamine, cyt. dz., s. 227-228 i 233-238; 

Ch. Oman, The art of war in the middle ages, Oxford-London 1885, s. 102-117; oraz U. Tresp, cyt. dz., s. 289-

293).   
219

 Por. przyp. 187. W akcie zawiązania związku między Sześcioma Miastami a księstwem świdnicko-

jaworskim  z 1426 r. znajduje się zapis, że na każdych 10 żołnierzy miał przypadać 1 wóz z zaopatrzeniem 

(CDLS, Bd. 1, s. 343; J. Durdik, cyt. dz., s. 114-115). Kwestię liczebności i manewrowości taboru 

towarzyszącemu armii omówił A. Nadolski, cyt. dz., s. 77-79. W przypadku Górnych Łużyc i wojen husyckich 
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związanych z posiadaniem uzbrojenia nie będę tu poruszał, gdyż omówiłem ją już wcześniej, 

natomiast chciałbym poruszyć zagadnienie związane z transportowaną żywnością, paszą dla 

zwierząt i innych materiałów potrzebnych do prowadzenia działań. Sporą część zajmowało to 

pierwsze, co raczej nie powinno dziwić, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę stan 

ówczesnego rolnictwa. Wnikliwa analiza wykazuje, że bardzo często jest to jedzenie 

wysokokaloryczne i, przy odpowiedniej obróbce (m.in. suszenie i solenie), nadające się do 

spożycia przez długi czas
220

. Fakt ten miał istotne znaczenie, ponieważ w warunkach 

militarnych zdobycie pożywienia było dużym przedsięwzięciem. Spośród produktów 

spożywczych dominuje chleb, mięso
221

, ser i przyprawy
222

. Sporą część zapasów zajmowały 

również: kasza, olej, mąka, nasiona strączkowe (przede wszystkim groch) i masło. Z kolei z 

napojów znajdowały się piwo i wino
223

. Są też świadectwa mówiące o tym, że czasami 

doraźnie sprowadzano dla wojska ryby
224

. Jeżeli chodzi o furaż, to mało występuje w 

źródłach na ten temat informacji. Na pewno do karmienia koni wykorzystywano owies, o 

innych rodzajach paszy niewiadomo
225

. Wydaje się, że pewnym sposobem na utrzymanie 

zwierząt był wypas, co pozwalało je nie tylko wyżywić, ale i utrzymać w dobrym 

samopoczuciu
226

.  

 Mniejszą, ale nie mniej ważną, część rachunków zajmują materiały niezbędne do prac 

obozowych i inżynieryjnych: chorągwie, narzędzia, tkaniny, namioty i inne przedmioty. Dość 

znamienne jest, że w zasobach znajdowały się również naczynia liturgiczne oraz rzeczy 

potrzebne do sprawowania opieki duchowej
227

. Obecność tego inwentarza jest podyktowana 

faktem, że wojska zazwyczaj nie obozowały w miastach i wsiach oraz tym, że zgodnie z 

                                                                                                                                                                                     
dane dotyczące pojazdów nie zawsze pozwalają na ustalenie wielkości środków transportu, jednak rozważania 

polskiego historyka w tej kwestii uważam za wiążące.  
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 Por. J. Durdik, cyt. dz., s. 114. Durdik zaznacza, że takie zapasy traktowano jako żelazną porcję, na 

wypadek braku żywności. Por. również kwestię produktów spożywczych u J. Maronia, Wojna 

trzydziestoletnia..., s. 153-154; u Ł. Tekieli, Wojna trzydziestoletnia..., s. 202-208; oraz U. Trespa, cyt. dz., s. 

396-397.  
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 W źródłach często nie ma sprecyzowania, jakiego rodzaju jest to mięso. W roku 1420, znajduje się 

wzmianka o boczku i słoninie, a w 1422 r. o smalcu, więc przypuszczalnie najczęściej była to wieprzowina (zob. 

CDLS, Bd. 1, s. 35 i 122).  
222

 W przypadku przypraw wyszczególnione zostały sól, pieprz, szafran i imbir (tamże, s. 35, 64 i 122). 

Najdroższy z tych składników był szafran - funt (ok. 0,5 kg) kosztował 1 kopę i 12 groszy, podczas kiedy dwa 

funty pieprzu warte były pół grzywny (24 groszy), a funt imbiru - 13 groszy (tamże, s. 122).  
223

 Piwo i wino znajdują się niemal w każdym rachunku miejskim Görlitz. Przy wyprawach wojsk 

związkowych w 1426 r. występuje nawet uściślenie, jakiego rodzaju były piwa (tamże, s. 320: "Item umbe 3 

halbe fuder weissenbir und 1 virtil aldis byris 7 mr. minus 1 gr."; por. tamże, s. 318 i 325).  
224

 Tamże, s. 65. Tak było w wypadku wyprawy z roku 1421 r., a od następnej w 1422 r. ryby, a 

dokładniej mówiąc śledzie, znalazły się już w ogólnych wydatkach na wojska Görlitz (tamże, s. 122 i 320).  
225

 CDLS, Bd. 1, s. 335: "Item habir uff dieselbe reise 12,5 sch gr.".  
226

 Por. Ł. Tekiela, Wojna trzydziestoletnia..., s. 208-210; oraz  A. Ayton, Arms, Armour and Horses, 

[w:] Medieval Warfare: A History, red. M. Keen, Oxford 1999, s. 197. 
227

 CDLS, Bd. 1, s. 35-36.  
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uchwałami sejmu Rzeszy miano każdej armii krucjatowej przydzielić księdza
228

. Każdej 

takiej armii towarzyszyli również cywile, którzy byli potrzebni w trakcie działań zbrojnych, 

m.in. cieśle, kowale, specjaliści od metalurgii, puszkarze oraz balwierze.  

Najważniejszą kwestią logistyczną zaopatrzenia było jednak to, na jak długo 

wystarczały zapasy. Te z kolei po kilku tygodniach od wymarszu okazały się 

niewystarczające. Niekiedy wysyłano gońców do miast, z których pochodziły wojska, jednak 

powodowało to wzrost kosztów oraz tworzyło ryzyko, że potrzebne zasoby mogły nie dotrzeć 

na czas
229

. Dlatego też większość potrzebnych rzeczy zdobywano po drodze
230

.  

Organizacja późnośredniowiecznych armii wymusiła pewne zmiany również w 

sposobie finansowania. Tematem niniejszych rozważań nie będzie wielkość środków 

przeznaczonych na opłacenie sił zbrojnych
231

, lecz źródła i zasady wynagrodzeń. Warto 

poruszyć to zagadnienie, ponieważ częściowo problemy finansowe doprowadzały do odwołań 

niektórych wypraw, a nawet tworzyły groźbę utraty cennych oddziałów wojskowych 

przebywających w kluczowych miejscach Górnych Łużyc. Te same kwestie niekiedy też 

prowadziły do ostrych sporów politycznych stanów Sześciu Miast.  

Generalnie wydatki na wojsko w okresie bez wypraw były zdecydowanie niższe, 

obejmowały głównie stałe oddziały miejskie (m.in. straż miejską), kadrę dowódczą i 

specjalistów oraz najemników. Fundusze powiększały się oczywiście w momencie wezwania 

do broni. Za utrzymanie armii, ogólnie rzecz biorąc, odpowiadały głównie miasta, które je 

wystawiły. Tak samo było w przypadku chorągwi działających na zasadzie służby rycerskiej - 

za utrzymanie wtedy odpowiadało miasto, z którego okręgu (das Weichbild) wywodził się 

pododdział. Znane są też przypadki wspólnego składania się na żołd dla sił zbrojnych przez 

stany górnołużyckie, choć często dochodziło do sporów, zwłaszcza w okresie największego 

zagrożenia husyckiego
232

. Wiele wskazuje też na to, że zatrudniani bądź mobilizowani 

żołnierze byli zatrudniani na zasadzie kontraktu lub umowy, bardzo często na krótki okres: 

kilku tygodni, niekiedy miesięcy. Po przekroczeniu terminu wysokość żołdu ulegała 
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 Por. P. Contamine, cyt. dz., s. 249. Taki sam zapis można znaleźć również w postanowieniach zjazdu 

w Grotkowie z 1427 r. (SRS, s. 11-12).  
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 Można to prześledzić, analizując rachunki miejskie Görlitz np. z czasów I wyprawy krzyżowej z 
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gospodarcze (zob. K. Ziółkowski, Husyckie wojska..., s. 104-105). 
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 J. Durdik, cyt. dz., s. 115.  
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 Problem ten przedstawiłem w poprzednim rozdziale w odniesieniu do możliwości finansowych miast 

górnołużyckich.  
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 Jeden z takich konfliktów omówiłem w poprzednim podrozdziale, mowa tu o sporze o tzw. "trzeci 

lub czwarty grosz" z 1428 r. (Streit über den dritten oder vierten Pfennig; zob. s. 32, przyp. 128 niniejszej 

pracy). 
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podwyższeniu, co powodowało wzrost kosztów i groźbę samorozwiązania się wojsk w 

wypadku niedostarczenia środków finansowych. Omawiana sytuacja miała miejsce m.in. 

podczas II wyprawy krzyżowej w 1421 r., kiedy po wejściu do Czech od strony ziemi 

kłodzkiej siły łużyckie, niepewne sytuacji w najeżdżanym kraju, postanowiły same opuścić 

krucjatę. Najgroźniejszy problem powstał w styczniu 1428 r., kiedy wojska stacjonujące w 

Żytawie, nie zważając na apele, samodzielnie opuściły miasto, ponieważ nie dostawały żołdu, 

a poza tym nie widziały wroga. Sytuacja była nagląca, ponieważ pojawiły się doniesienia o 

aktywności husytów w okolicy. Ostatecznie miejscowość uzyskała posiłki dopiero w połowie 

lutego 1428 r.
233

.  

Udział w finansowaniu wojsk miał też władca. W przypadku Świętego Cesarstwa 

Rzymskiego środki na siły zbrojne były uchwalane na sejmie Rzeszy. Dla Górnych Łużyc nie 

znane są przypadki takiego finansowania przez monarchę poszczególnych rodzajów broni, jak 

miało to miejsce np. w Anglii i Francji w tym samym czasie
234

. Zygmunt Luksemburski 

bardzo często miał problemy z opłaceniem wojska, stąd jednym ze sposobów na pozyskanie 

oddziałów wojskowych było nadanie przywilejów dla poszczególnych miast i ziem. 

Najbardziej uchwytnym źródłowo sposobem opłacania wojsk górnołużyckich przez króla 

było wypłacenie odszkodowań za konie, co zresztą stosowano w wielu ówczesnych 

państwach
235

. Uważna analiza pozwala wykazać, że niekiedy próbowano wystarać się o dużą 

sumę, mimo że rzeczywiste straty były niższe. Taką sytuację można zaobserwować w 1431 r., 

kiedy rada miejska Görlitz informowała o stracie 250 koni podczas kampanii z 1426 r., 

zakończonej porażką wojsk niemieckich w bitwie pod Ústi nad Łabą
236

. Rachunki miejskie z 

okresu bliskiego bitwie nie wskazują jednak na taką liczbę wierzchowców. Jedyna pewna 

wzmianka o koniach opisuje wielkość chorągwi - znajduje się 36 kopii, a przy każdej z nich 

znajdowały się 4 rumaki
237

. Z kolei w wydatkach na wojsko z tego samego roku rzadko 

pojawiają się te zwierzęta, głównie w kontekście koni zaprzęgniętych do wozów
238

. Nawet 

jeśli zsumowałoby się te liczby i wzięłoby się pod uwagę, że niektórzy przyprowadzili więcej 

koni niż deklarowali, to jest raczej mało prawdopodobne, aby przyprowadzić na tą feralną 
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 Zob. R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 42 i 166. Szczegóły sytuacji wyprawy z 

1421 r. omówiłem w II podrozdziale III rozdziału.  
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 Por. P. Contamine, cyt. dz., s. 161-176.  
235
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1426 r. (R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 107).  
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 CDLS, Bd. 1, s. 335.  
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kampanię 250 rumaków. Na niekorzyść tej liczby przemawia dodatkowo fakt, że pojawia się 

pięć lat po bitwie
239

. Być może odzwierciedla stan rzeczywisty, jednak wobec braków 

źródłowych trudno to stwierdzić. Natomiast trzeba się liczyć z ewentualnością, że ta wartość 

została po prostu celowo zawyżona
240

.  

Najbardziej efektywną metodą pozyskania środków (w tym pieniężnych), były jednak 

łupy. Choć taki sposób tylko doraźnie pozwalał na zaradzenie problemom aprowizacyjnym i 

finansowym, to jednak z perspektywy tamtych czasów okazywał się częstokroć jedyną 

skuteczną opcją na opłacenie żołnierzy. Z ówczesnego etycznego punktu widzenia zdobycze 

wojenne uchodziły za sprawiedliwe wynagrodzenie trudów wojennych, a więc uchodziły za 

moralnie uzasadnione
241

. W przypadku wojsk związkowych mało jest świadectw mówiących 

o grabieżach, ponieważ częściej te siły wycofywały się z wypraw. Jedynym pewnym 

świadectwem takiego postępowania jest II wyprawa krzyżowa z 1421 r., kiedy Łużyczanie i 

Ślązacy splądrowali zamki Litice i Žampach oraz ich okolice, po czym znaczna część armii 

opuściła krucjatę
242

. Nie ma natomiast świadectw mówiących o rabunkach podczas 

wcześniejszej kampanii z 1420 r., choć nie jest całkiem wykluczone, że Górnołużyczanie 

mogli mieć w tym swój udział, podobnie jak inni krzyżowcy, tym bardziej, że armie miast 

związkowych borykały się przecież z zaopatrzeniem, a Czechy z perspektywy tamtych 

działań uchodziły za wrogie terytorium. Nie ulega za to wątpliwości, że husyci dokonywali 

najazdów częstokroć właśnie w celu pozyskania łupów, aby móc podbudować ekonomicznie 

zniszczony wojną kraj.  

Schyłek średniowiecza, oprócz zmian w sposobach mobilizacji sił zbrojnych i 

rozwinięciu kadry dowódczej, wprowadził do sztuki wojennej jeszcze jeden element 

postępującej profesjonalizacji, mianowicie ustanowienie artykułów wojskowych i innych 

przepisów. W Europie Zachodniej tego typu dokumenty pojawiały się już w XIV w., w 

Świętym Cesarstwie Rzymskim formułowano je głównie pod wpływem Szwajcarów i 

husytów
243

. Na Górnych Łużycach również można zauważyć takie tendencje, choć w dużym 

                                                           
239

 Zob. również uwagi R. Jechta, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 107, przyp. 5.  

 240
 Opisywany proceder nie był odosobniony. Podobny przypadek można zauważyć przykładowo w 

Państwie Zakonu Krzyżackiego, który w 1433 r. zaciągał na służbę zaciężnych. Wówczas w umowie 

zobowiązano dowódców do tego, aby nie przedstawiać niesłusznych żądań. Świadczy to wyraźnie o tym, że 

próby wyłudzania wyższych zapłat czy odszkodowań miały często miejsce (por. P. Karp, cyt. dz., s. 226). 
241

 Zob. J. F. Verbruggen, cyt. dz., s. 51.  
242

 Szczegóły tej wyprawy, również w odniesieniu do źródeł, omówiłem w II podrozdziale III rozdziału.  
243

 P. Contamine, cyt. dz., s. 130. Polski tłumacz cytowanego francuskiego badacza używa określenia 

"regulamin", co w przypadku średniowiecza jest anachronizmem, na co zwrócił uwagę już ponad pół wieku 

temu Z. Spieralski, Z problematyki wzajemnych kontaktów między polską i husycką sztuką wojenną…. s. 261-

262. Argumentem przemawiającym za stosowaniem wyrazu "artykuł" jest fakt, że akty regulujące sprawy 

wojskowe powstawały pod kątem określonych warunków i potrzeb, były krótkotrwałe i nie miały jeszcze 



54 
 

stopniu ustępowały husyckim artykułom. Aby móc rozstrzygnąć, jak wojny husyckie 

wpływały na przepisy wojskowe, potrzebne będzie porównanie do czeskich, niemieckich i 

śląskich ustaleń. Zostaną też ogólnie przedstawione zbliżone do tych aktów rozporządzenia 

dla Sześciu Miast.  

Pierwsze artykuły wojskowe w Czechach z pewnością powstały w latach 1420-1423, 

przy czym twórcą jednego z nich był, przypuszczalnie, Jan Žižka z Trocnova. Nieodłącznym 

elementem tych przepisów była pieśń Ktož jsou boží bojovnicí, która zawierała wiele ustępów 

z aktu z 1420 r., a która ze względu na formę (podkreślam raz jeszcze, że jest to pieśń i ma 

wierszowaną formę) była przystępniejsza i łatwiejsza do opanowania dla większości 

żołnierzy
244

. Przechodząc do meritum, zapisy tych aktów prawnych bardzo szczegółowo 

opisują sposób prowadzenia taktyki na polu bitwy, porządku marszu, ale najwięcej miejsca 

jest poświęcone dyscyplinie wojskowej, zarówno podczas walki, jak i w trakcie przemarszu. 

Taka sytuacja wynikała z chęci utrzymania karności wojska, zwłaszcza jeśli weźmie się pod 

uwagę fakt, że w szeregach bożych bojowników znajdowali się często ludzie biedni, nie 

mający nic do stracenia, na dodatek będący pod wpływem ferworu religijnego
245

. Sytuację 

komplikował dodatkowo fakt, że w czasie rewolucji instytucje państwowe przestały 

funkcjonować. Warte zauważenia jest też to, że w tych ordynacjach znajdują się Cztery 

artykuły praskie oraz cytaty z Biblii, co miało służyć podkreśleniu znaczenia walki
246

.  

Ordynacje wojskowe, czy też ogólnie akty prawne regulujące porządek w wojsku, 

powstające w innych krajach korony czeskiej oraz Świętego Cesarstwa Rzymskiego nie były 

liczne, ani tak rozbudowane jak husyckie. Zauważalna jest też przewaga kwestii związanych z 

organizacją, zaopatrzeniem, uzbrojeniem i planami wojennymi, natomiast zagadnienia 

dotyczące dyscypliny zajmują mniej miejsca. Co bardzo charakterystyczne, takie 

rozporządzenia były wynikiem potrzeby chwili, powstawały głównie przed wyprawami 

wojennymi bądź w obliczu zagrożenia
247

. Powyższy problem zostanie omówiony w oparciu o 

                                                                                                                                                                                     
powszechnego charakteru. Stąd też, zgodnie z sugestiami Z. Spieralskiego, będę stosował konsekwentnie zwroty 

"artykuł" i "ordynacja". 
244

 J. Durdik, cyt. dz., s. 54-55; H. Toman, Husitské válečnictví za doby žižkovy a prokopovy, Praha 

1898, s. 14-15 i 392-394.  
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 J. Durdik, cyt. dz., s. 55-63; H. Toman, cyt. dz., s. 15-17; A. Paner, Jan Žižka z Trocnova, Gdańsk 

2002, s. 273-276; ostatnie z cytowanych dzieł było wydawane w tym samym miejscu i czasie w dwóch różnych 

wydawnictwach: Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydawnictwie Diecezji Pelplińskiej 

"Bernardinum". Oba wydania różnią się nieznacznie układem i liczbą stron, materiałem ilustracyjnym oraz 

faktografią, dlatego przy kolejnych cytowaniach będę się powoływał konsekwentnie na wersję z pierwszej z 

wymienionych oficyn. Czeskie artykuły omawia również U. Tresp, cyt. dz., s. 78-79.  
246

 J. Durdik, cyt. dz., s. 52-54; A. Paner, cyt. dz., s. 277-278.  
247

 J. Durdik, cyt. dz., s. 63-65; zob. również H. Toman, cyt. dz., s. 17-22 i 33-34. Artykuły wojskowe, 

zbliżone do husyckich, pojawiają się w Niemczech kilkanaście lat po wojnach husyckich. Zagadnienie to 

omawia U. Tresp, cyt. dz., s. 300-305.  
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niemieckie i śląskie przepisy. To pozwoli na określenie podobieństw tendencji w 

ustawodawstwie wojskowym, a tym samym uzyskanie obrazu zbliżonego do sytuacji w 

regionie. Mam świadomość, że analogie nie są dobrą metodą badawczą, ale niekiedy jest to 

jedyny sposób na dojście do prawdy. W przypadku Śląska nie będę jeszcze analizował 

układów z Sześcioma Miastami, dokonam tego w innym miejscu.  

Pierwsze propozycje reform niemieckich przepisów wojskowych pojawiają się w 

czerwcu 1426 r., na kilka dni przed bitwą pod Ústi nad Łabą. Elektorzy na sejmie Rzeszy w 

Norymberdze przedstawili wnioski dotyczące wyprawy przeciwko husytom. Tytułem dygresji 

można wspomnieć, że dla Górnych Łużyc był to istotny dokument, ponieważ zawarto w nim 

postulat udzielenia wsparcia Sześciu Miastom
248

. Oprócz tego zapisu znajdują się propozycje 

dotyczące przygotowań do walk z wojskami spod znaku kielicha: przeznaczone środki, 

zasoby ludzkie oraz - w niewielkim stopniu - zasady obowiązujące podczas kampanii i 

przewidziane kary
249

.  

Następnym krokiem ku usystematyzowaniu militarnego ustawodawstwa było 

uchwalenie na sejmie we Frankfurcie przed 4 maja 1427 r. ordynacji wojskowej (die 

Heeresordnung)
250

. Ten obszerny, liczący 48 ustępów dokument, jest przede wszystkim 

planem wyprawy krzyżowej: zawarte są informacje o tym, kto ma wziąć udział oraz ilu ludzi i 

broni palnej ma ze sobą przyprowadzić. Kwestie związane z dyscypliną są nieliczne i dość 

ogólnie opisane, chociaż one właśnie umieszczone są w pierwszych 14 punktach.  

Kolejne ustawodawstwo wojskowe zostało uchwalone w marcu 1431 r.  na sejmie w 

Norymberdze
251

. W stosunku do ordynacji z 1427 r. jest mniej obszerne, zawiera 27 ustępów, 

jednak wiele zapisów treścią przypominają wcześniejsze zasady. Modyfikacje polegają 

przede wszystkim na wprowadzeniu wozów jako środków bojowych, podziału wojsk na 

mniejsze jednostki oraz rozszerzeniu kwestii dyscypliny oraz kar za jej nieprzestrzeganie. Te 

ostatnie zagadnienia wciąż jednakże są mało poruszane. We wszystkich natomiast 

przypadkach niemieckiego piśmiennictwa wojskowego, które zostały tutaj przytoczone, 

wyraźnie widoczne są inspiracje husycką sztuką wojenną. Niepowodzenia w stosowaniu ich 

praktyce wynikały bardziej z przebiegu działań zbrojnych niż z charakteru armii 

krucjatowych
252

.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 329-330; Deutsche Reichstagakten (dalej: DRTA), hrsg. von D. Kerler, Bd. 8, 

München 1883, s. 468.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 328-333; DRTA, Bd. 8, s. 467-470.  
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 DRTA, Bd. 9, Gotha 1887 s. 34-40.  
251

 Tamże, s. 536-539.  
252

 Por. J. Durdik, cyt. dz., s. 62-65; oraz W. Iwańczak, Wojny husyckie..., s. 269-270.  
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Dokumenty ukazujące uporządkowanie spraw wojskowych Śląska najłatwiej jest 

prześledzić w zawartych układach ustanawiających zjednoczenie (Einung). Nie licząc 

układów z Górnymi Łużycami, w trakcie rewolucji husyckiej powstały trzy porozumienia: 

dwa w Strzelinie z 14 lutego 1427 r. oraz w Grotkowie z 18 września 1427 r. Pierwsze ze 

wspomnianych aktów zawiera głównie ogólne ustalenia i zobowiązania uczestników zjazdu. 

Konkretne liczby pojawiają się w wypadku ilości wojska i broni, jakie mają być 

przygotowane na wyprawę
253

. Nie znajduję żadnych zapisów odnoszących się do dyscypliny i 

utrzymania karności wojska.  

Szczególnie interesujący jest dokument uchwalony w Grotkowie, ponieważ zostały 

dokładnie ustalone plany militarne wymierzone w husytów oraz środki, jakie powinny zostać 

zastosowane
254

. Ponadto konstrukcja tego dokumentu jest zbliżona do ordynacji, gdyż 

zagadnienia zostały pogrupowane w ustępy: pierwszy określał strategię przyjętą na wypadek 

inwazji husyckiej (obsadzenie zamków i przygranicznych miejscowości), drugi wskazywał na 

obowiązek pomocy zaatakowanemu członkowi zgromadzenia, trzeci ustalał przygotowanie 

odpowiedniego uzbrojenia
255

, a czwarty - zaopatrzenia. Podobnie jak w przypadku wcześniej 

omawianej umowy, również nie ma przepisów nawiązujących do dyscypliny. Jak sądzi M. 

Goliński, takie postanowienia mogą być wynikiem obserwacji przeciwnika
256

, również sam 

jestem skłonny zgodzić się z tym poglądem, zwłaszcza jeśli porówna się treść, formę zapisu i 

datę aktów zjazdu w Strzelinie oraz artykuły husyckie
257

. W tym ostatnim przypadku 

oczywiście śląskie uchwały należy traktować jako próbę naśladowania, a nie rzeczywiste 

zastosowanie w praktyce czeskich wzorców.  

Podobnie jak w przypadku Śląska, również na Górnych Łużycach ustawodawstwo 

wojskowe można znaleźć w aktach zjazdów, tworzących związki. Innymi śladami są uchwały 

spotkań stanów górnołużyckich, miejskie akty prawne oraz rozkazy Zygmunta 

Luksemburczyka, choć te występują mniej licznie.  

Pierwsze informacje o próbach uporządkowania spraw wojskowych Górnych Łużyc 

znajduje się w budziszyńskim roczniku pod datą 1421 r.
258

 Dotyczą one uchwał zjazdu 

stanów, w szczególności interesujący jest piąty punkt, w którym dokładnie został ustalony 
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 SRS, s. 51-55.  
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 Tamże, s. 10-12; Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges, hrsg. von F. Palacký, 

Bd. 1, Prag 1873, s. 149-151. Zapisy zostały opisane przez C. Grünhagena, cyt. dz., s. 113-114. Ustalenia są 

błędnie datowane na rok 1421 r., na co zwrócił uwagę m.in. M. Goliński, Broń palna..., s. 9, przyp. 42.  
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 Krytycznie zanalizował ten punkt pod kątem rzeczywistego potencjału broni palnej na Śląsku M. 

Goliński, Broń palna..., s. 9-10.  
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 Tamże, s. 9.  
257

 Por. SRS, s. 51-55.  
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 Dokładne informacje o źródle pochodzenia informacji znajdują się w CDLS, Bd. 1, s. 39-40.  
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porządek marszu wojsk związkowych. Mianowicie przy wyruszaniu jako pierwszy miał iść 

wójt krajowy z taborem, a następnie kolejno: siły Budziszyna, Lubija, Kamieńca oraz 

rycerstwo z obydwu ostatnich miast, wojska z władztw stanowych (dominus) Königsbrück, 

Pisarzowic, Ponickau i Haugwitz. Dalej szli: zbrojni Görlitz z taborem, żytawianie i 

lubanianie oraz szlachta z okolic wymienionych miast. Powrót miał się odbywać w częściowo 

odwróconej kolejności: wójt na czele, potem wojska Görlitz, Żytawy i Lubania oraz rycerze z 

tych okolic. Potem podążali: budziszynianie, mieszczanie Lubija i Kamieńca, szlachcice ze 

wspomnianych okręgów oraz dóbr pańskich
259

. R. Jecht uważa, że członkowie Związku sami 

postanowili tak unormować porządek marszu, choć nie jest wykluczone, że swój udział w 

ustanowieniu tego prawa miał też król rzymski i węgierski
260

. Z pewnością można natomiast 

sądzić, że takie ustanowienie kolejności wyjścia armii Sześciu Miast było wynikiem 

wewnętrznej rywalizacji między członkami konfederacji, która w krytycznym momencie 

mogła wpłynąć niekorzystnie na przebieg kampanii.  

Kolejne ślady prób uporządkowania spraw wojskowych znajdują się w akcie zawarcia 

związku między Sześcioma Miastami a księstwem świdnicko-jaworskim w Lwówku Śląskim 

z 3 lipca 1426 r.
261

 Został on uchwalony niedługo po klęsce wojsk niemieckich w bitwie pod 

Ústi nad Łabą w związku z rosnącym zagrożeniem husyckim. Większość tego dokumentu 

omawia głównie cele polityczne ustanowienia tego układu. Uwagę zwraca jednak inny 

fragment porozumienia, mianowicie mówiący o rodzajach sił zbrojnych. Bardzo często 

spotyka się wzmianki o piechocie, która miała odgrywać sporą rolę, oraz wozach, co mogłoby 

świadczyć o próbach przeniesienia wzorców czeskich na grunt śląsko-łużycki
262

. Pozostała 

część uchwał omawia zasady transportu zaopatrzenia i ogólnie z tym związane kwestie oraz 

kary za plądrowanie własnego terytorium. To ostatnie zapewne musiało być sporym 

problemem, zwłaszcza jeśli w wojsku pojawiały się problemy z utrzymaniem
263

.  

Dalsze prawne regulacje dotyczące wojska pojawiają się znów w przypadku tworzenia 

związków między Ślązakami i Górnołużyczanami w 1428 i 1429 r. oraz elektorem saskim 

                                                           
259

 Tamże, s. 40.  
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 36-37; por. J. G. Müller, cyt. dz., s. 387, przyp. 

u.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 342-344. Ten sam dokument, różniący się jedynie pisownią, znajduje się również w 

SRS, s. 46-47; oraz w Urkundliche Beiträge..., Bd. 1, s. 462-263.  
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 Świadczy o tym fragment: "[...] so glouben wir [...], das wir dieselbige benante stad mit unsern 

reisigen gezeugen noch unsserm hogisten vormogen und denne mit unsser ganzen macht mit wagen und zu fusse 

retthin wellen [...]" (CDLS, Bd. 1, s. 343). R. Jecht w omawianiu układu skupia się jedynie na politycznych 

aspektach związku (R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 116-117), nieco więcej miejsca 

poświęca natomiast J. Durdik, uważając przy tym ich próby przeniesienia wzorców za nieudolne, co raczej nie 

powinno dziwić ze względu na marksistowskie podejście czeskiego historyka (J. Durdik, cyt. dz., s. 114-115).  
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 Por. U. Tresp, cyt. dz., s. 294-298. 
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Fryderykiem II Łagodnym oraz landgrafem Turyngii Fryderykiem IV Zgodliwym
264

. Pod 

względem treści niewiele się różnią od aktu konfederacji z 1426 r., podkreślone zostało 

jedynie znaczenie jakości broni, jaką mają przygotować do ewentualnej rozprawy z husytami. 

Jest to kolejny przykład prób zastosowania sztuki wojennej na wzór czeski.  

Ustawodawstwo wojskowe, jak zostało wyżej zaznaczone, widoczne jest również w 

statutach miejskich. W 1432 r. ogłoszono w Görlitz porządek obrony (die 

Verteidigungsordnung) w przypadku zbliżania się wojsk husyckich. Zasady zostały 

podzielone na 11 ustępów. Choć dokument ma przede wszystkim charakter militarny, w 

znacznym stopniu był też skierowany do ludności cywilnej. Duży nacisk położono na kwestie 

dyscypliny, na co wskazują pierwsze cztery ustępy. Wymagano od mieszczan, aby 

niezwłocznie schronić się za mury miejskie na wypadek, gdyby najeźdźcy pojawili się na 

odległość 1 mili (ok. 1,852 km) od miasta. Za niedostosowanie się do nakazu przewidywano 

banicję i konfiskatę majątku, takie same kary przewidywano również za kontaktowanie się i 

współpracę z wojskami spod znaku kielicha
265

. Takie zapisy mają zapewne związek z 

wcześniejszymi incydentami z tajnymi współpracownikami Czechów, jakie miały miejsce od 

1427 r.
266

 W podobnym tonie są zapisane następne akapity, jak chociażby mówiące o reakcji 

na pożar, czy niewpuszczanie osób podejrzanych o wspieranie husytów
267

. Interesujące są 

ostatnie pięć punktów. Jeden z nich zakazuje strzelania z broni palnej "dzień i noc" oraz bez 

wyraźnego rozkazu
268

. Prawdopodobnie jest to wynik troski o oszczędność amunicji oraz 

obawy o możliwość utraty atutu, jakim było posiadanie broni ogniowej, który był kluczowy 

podczas walk z Czechami. Inne natomiast nakazywały pod karą grzywny trzymanie w domu 

kuszy, broni prochowej, amunicji i zbroi
269

. Takie rozporządzenie stanowi wyraźny dowód, 

że ośrodki miejskie nie zawsze mogły zapewnić swym mieszkańcom uzbrojenia.  

Bardzo podobne regulacje prawne występują w ustaleniach rady miejskiej Görlitz, 

które zostały uchwalone i wprowadzone w życie w 1433 r.
270

 W skład tej ustawy wchodzi 9 

ustępów, gdzie znajdują się zapisy mówiące o posiadaniu broni, tak jak w porządku z 1432 r., 
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 CDLS, Bd. 1, s. 605-607; oraz tamże, Bd. 2, s. 79-85. W drugim tomie znajdują się dwa oddzielne 
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 Tamże, s. 370: "Item das nymandes us keiner böchsen schisse zu tage und zu nacht, ist sey denne not, 

ane der houptluthe geheisse und wissen. Wurde ymandis dorobir gesehin und begriffen, den wil man strofin noch 

des rates rate".  
269

 Tamże, s. 370.  
270

 Tamże, s. 469-470.  
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najwięcej miejsca poświęcono jednak zasadom zaopatrzenia miasta w żywność. Takie 

uregulowanie świadczy o istniejących problemach z aprowizacją podczas stanu zagrożenia, 

kiedy cała ludność miała się schronić za murami obronnymi.  

Na ile tworzone regulacje prawne pozwalały Górnołużyczanom na dorównanie w polu 

husytom, trudno powiedzieć. Na pewno sporą część z nich nie wprowadzono w życie ze 

względu na najazdy oraz charakter walk - najczęściej była to obrona umocnionych punktów, 

rzadziej natomiast dochodziło do bitew i potyczek. Pod tym względem omawiany obszar 

działań militarnych nie różnił od charakteru wojen w średniowieczu. Raczej niemożliwe było 

również stworzenie artykułu na wzór czeski z uwagi na specyfikę wojsk Sześciu Miast, 

ponieważ najczęściej były to siły powoływane na określony czas, w czym również nie 

odróżniali się od innych armii średniowiecza, stałe siły zbrojne dopiero miały powstać. 

Podobnie było też w wojsku husyckim, choć one funkcjonowały w innych warunkach: ciągła 

wojna domowa oraz presja ze strony krzyżowców. Taka sytuacja zmuszała do utrzymywania 

w gotowości bojowej bożych bojowników, co z drugiej strony pozwalało na dokładnie 

ustalenie organizacji militarnej oraz utrzymanie należytego porządku. Wskazane czynniki 

doprowadziły również do uzawodowienia czeskiej armii. 

 

2.  Uzbrojenie  

Okres wojen husyckich przyniósł zmiany nie tylko w organizacji wojska oraz sztuce 

wojennej, lecz także w uzbrojeniu. W sporej części późnośredniowiecznej Europy częstokroć 

widoczne były przemiany w wyglądzie uzbrojenia ochronnego i zaczepnego, ale dla 

omawianej części naszego kontynentu szczególnie zauważalny jest wzrost znaczenia broni 

palnej - zarówno ręcznej, jak i artylerii, do tej pory niedocenianej ze względu na jej 

niedoskonałości. Niniejszy podrozdział będzie skupiał się wokół rynsztunku bojowego, przy 

czym przez termin "uzbrojenie" rozumie się nie tylko jego zaczepne i ochronne rodzaje, lecz 

także konie, oporządzenie jeździeckie, artylerię prochową i przedogniową. Interesować 

będzie mnie również nie tylko występowanie środków bojowych na Górnych Łużycach, lecz 

także jak one ewoluowały i znajdowały zastosowanie na polu walki.  

Historyk zajmujący się omawianym zagadnieniem musi mieć na względzie, że w 

przypadku Górnych Łużyc trudno z dużą dokładnością opracować ten temat. Jest to 

spowodowane tym, że występuje mało występuje źródeł, które umożliwiłyby wgląd w 
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problematykę
271

, szczególnie dotkliwie odczuwalny jest niedostatek rachunków i spisów, 

które najdokładniej przedstawiłyby stan wiedzy. Najlepiej zachowały się materiały źródłowe 

z Görlitz i Budziszyna, podczas kiedy z innych miast niemal zupełnie nie dotrwały do 

naszych czasów. Pewną pomocą, choć niewielką, są zabytki kultury materialnej w postaci 

m.in. zbiorów muzealnych, znalezisk archeologicznych i ikonografii
272

.  

Wśród broni białej dominował bezsprzecznie miecz. Znajdował się u boku rycerstwa i 

bogatych mieszczan, nie ulega wątpliwości, że w średniowieczu był to na tyle popularny oręż, 

że uzyskał również symboliczny wymiar
273

. Dla obecnych rozważań bardziej istotne jest to, 

jak zmieniała się budowa miecza. Wpływ na to miał rozwój elementów płytowych zbroi, 

której mogła zagrozić jedynie siła uderzenia i penetracji pancerza. Doprowadziło to do dwóch 

tendencji: w XIV w. głownie omawianego rynsztunku ulegały zwężeniu i stały się bardziej 

przystosowane do pchnięć niż cięć, a w 2 ćwierci XV stulecia ponownie położono nacisk na 

cięcia, co miało związek ze zmniejszeniem noszonej ochrony płytowej oraz zawierzeniu 

mocy uderzenia
274

. Zmianom ulegała też budowa rękojeści - stawały się dłuższe, dzięki 

czemu można było się posługiwać omawianą bronią nie tylko jedną, ale również dwiema 

rękami, jelce natomiast były proste, lekko wygięte lub nawet w kształcie litery S. Często 

spotykanym elementem rękojeści były także taszki, czyli kawałki skóry umieszczane 

pośrodku jelca, które miały chronić miecz przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Takie osłony 

widoczne są na ołtarzu z kościoła Maryi Panny (Frauenkirche) w Görlitz z 1430 r. 

Miecze bardzo rzadko pojawiają się w rachunkach miejskich na Górnych Łużycach, 

najczęściej wzmiankowane są informacje o ich konserwacji
275

. Świadczy to o tym, że broń ta 

była własnością prywatną, przechowywaną w domach
276

. Najobficiej wspomniany oręż 

występuje w wykazie strat poniesionych przez mieszczan Görlitz podczas wyprawy w 1426 

r., gdzie miecz znajduje się przy 11 mieszczanach
277

. Spośród broni białej jeszcze rzadziej 
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 Nie jest to sytuacja wyjątkowa. Śląsk, znaczenie większy pod względem i obszaru i zachowanego 

zasobu źródłowego, nie umożliwa systematycznej analizy typów używanych mieczy, tak praktycznie jak i 

teoretycznie; L. Marek, cyt. dz., s. 69, 70, 72.  
272

 Wspomniane problemy opisałem niedawno w swoim artykule (M. Dudziński, cyt. dz., s. 11-27).  
273

 Zagadnienie symboliki miecza w średniowieczu jest dość dobrze znane i zbadane, tutaj jedynie 

odsyłam do kilku studiów poświęconych tej problematyce: R. Heś, Uzbrojenie na rycerskie na Śląsku w XIV 

wieku, Wrocław-Racibórz 2007, s. 76; oraz Z. Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i 

Bliskiego Wschodu, Warszawa 1982, s. 42-43. W obu pozycjach znajduje się literatura przedmiotu.  
274

 R. Heś, Uzbrojenie rycerskie..., s. 76-77; Z. Żygulski jun., cyt. dz., s. 109-111.  
275

 Pod datą 25 maja 1420 r. znajduje się taka informacja: "Von swerthen zu fassen vire 14 gr." (CDLS, 

Bd. 1, s. 25).  
276

 Fakt ten potwierdza jeden ze spisów broni w prywatnych rękach z 1422 r., gdzie odnotowano jeden 

miecz (tamże, s. 116-117; R. Jecht zaznaczył jednak, że dokumenty nie oddają stanu faktycznego). Na temat 

częstotliwości pojawiania się mieczy w inwentarzach śląskich wypowiada się R. Heś, Uzbrojenie rycerskie..., s. 

78.  
277

 CDLS, Bd. 1, s. 338-342.  
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wspominane są kordy i tasaki, co też wyraźnie sugeruje, że w ten rodzaj rynsztunku 

zaopatrywano się na własną rękę, a dodatkowo częstokroć z nielegalnego źródła, m.in. 

dlatego, że była to broń myśliwska
278

. Nieliczne wzmianki wskazują także na istnienie 

puginałów (pog)
279

.  

Występujące na Górnych Łużycach miecze, według ikonografii i znalezisk 

archeologicznych, wskazują na wspomniane wcześniej tendencje do zwężania głowni i 

położenia większego nacisku na pchnięcia oraz przystosowanie do dwuręcznej walki. Według 

typologii Oakeshott`a dominują typy XVa, XVIa oraz XVII, choć należy się liczyć z 

ryzykiem błędu przy dokładnym ustalaniu rodzaju na podstawie zabytku
280

.  

Na wymienione wyżej typy broni białej wskazuje m.in. nagrobek Nickela von 

Bischofswerder (zm. 1443 r.) w kościele w Ebersbach koło Görlitz
281

. Głownia miecza należy 

do typu XVa lub XVIa, głowica - typ T, a jelec - styl 5. Widać wyraźnie, że przedstawiona na 

płaskorzeźbie broń ma długą i wąską głownię, jednak jest na tyle szeroka, aby móc zadawać 

cięcia. Ponadto kształt i długość rękojeści są przystosowane do dwuręcznej walki. 
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 Informacje o tych rodzajach broni znajdują się znów w wykazie strat z 1426 r. Przykładowo Piotr 

Swob stracił tasak (swertmeszer; tamże, s. 338), a Mikołaj Marienam kord (corde; tamże, s. 342). Por. M. 

Goliński, Uzbrojenie mieszczańskie..., s. 24; U. Tresp, cyt. dz., s. 379-380; oraz J. Tyszkiewicz, Broń łowiecka 

Władysława Jagiełły, [w:] Heraldyka i okolice, red. A. Rachuba, S. Górzyński i H. Manikowska, Warszawa 

2002, s. 358-359. Na postawione przez M. Golińskiego pytanie, czy wspomniane rodzaje broni zaliczano do 

rodziny mieczy, skłony jestem odpowiedzieć raczej przecząco. W świetle przytaczanych źródeł tasaki i kordy 

występują samodzielnie. Poza tym wrocławski mediewista wskazał, że w ikonografii ten oręż pojawia się u 

postaci negatywnych i o niższym statusie, a więc u osób, których z pewnością nie stać byłoby na droższą broń w 

postaci mieczy. Zważywszy na nielegalne pochodzenie broni wydaje się mało prawdopodobne, aby ktoś 

publicznie i dobrowolnie chwalił się posiadaniem takiego rynsztunku. Na usprawiedliwienie można powiedzieć, 

że ten historyk nie prowadził badań nad Górnymi Łużycami; por. Z. Drobná, J. Durdik, E. Wagner, Tracht, Wehr 

und Waffen des Späten Mittelalters (1350-1450), Prag 1957, s. 47-48; J. Durdik, cyt. dz., s. 102-103; oraz L. 

Marek, cyt. dz., s. 40.  
279

 CDLS, Bd. 1, s. 342.  
280

 Typologię cytuję za Z. Żygulskim jun., cyt. dz., s. 46-48; oraz M. Głoskiem, Miecze 

środkowoeuropejskie z X-XV w., Warszawa 1984, s. 25-27. Podobnie w przypadku śląskich mieczy wskazują M. 

Goliński, Uzbrojenie mieszczańskie..., s. 23-24; R. Heś, Uzbrojenie rycerskie..., s. 83; małopolskiej ikonografii 

L. Kajzer, Uzbrojenie i ubiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce w świetle źródeł ikonograficznych, 

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, s. 58-59, 76-77, 118-119, 134 (por. materiał ikonograficzny i ich 

opisy tamże, s. 56-57, 67 i 70-73); oraz krzyżackiej broni A. Nowakowski, Arms and armour in the medieval 

Teutonic order`s state in Prussia, Łódź 1994, s. 86-87. Drugi z wymienionych historyków wskazał na małą 

wiarygodność przy ustalaniu typologii na podstawie ikonografii (R. Heś, Uzbrojenie rycerskie..., s. 79-80).  
281

 Wizerunek znajduje się u W. von Boettichera, cyt. dz., Tafel 1. Ze względu na bogactwo szczegółów 

oraz pochodzenie z czasów bliskiej przyjętej chronologii niejednokrotnie będę się odwoływał właśnie do tej 

ilustracji.  
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Ryc 5. Św. Katarzyna i św. Dorota, fragment ołtarza z kościoła Maryi Panny 

(Frauenkirche) w Görlitz, 1430 r. (źródło: Kulturhistoriches Museum Görlitz, fot. M. 

Dudziński). 

 

Interesujące są również dwa miecze znajdujące się w Kulturhistorisches Museum 

Görlitz oraz jeden z Kulturhistorisches Museum Franziskanerkloster w Żytawie (Zittau). Pierwszy 

z nich, datowany na XIV w., należy do typu XVa, głowica - I1, a jelec - 1. Drugi, pochodzący 

z XV w., reprezentuje typ XVII, ma głowicę rodzaju T, a jelec wygięty ku głowni (nie mieści 

się w typologii), natomiast trzeci, z ok. 1400 r., również przedstawia typ XVII, głowica - H, a 

jelec - 3
282

. Broń z XIV stulecia posiada głownię, która jest kompromisem między 

przeznaczeniem do pchnięć a zachowaniem zdolności cięcia, a rękojeść wskazuje na 

użytkowanie jedną ręką
283

. Druga i trzecia ze wspomnianych broni białych są już 

przystosowane do dwuręcznej walki oraz do zadawania cięć, choć w przypadku żytawskiego 

miecza wyraźnie widoczne jest zastosowanie do pchnięć.  

                                                           
282

 Miecze zostały opisane przez L. A. Dannenberg, J. von Richthofen, Adel in der Oberlausitz in 

Mittelalter und Früher Neuzeit. Szlachta na Górnych Łużycach w średniowieczu i wczesnej nowożytności, [w:] 

Adel in Schlesien und in der Oberlausitz. Mittelalter. Neuzeit. Gegenwart. Szlachta na Śląsku i Górnych 

Łużycach. Średniowiecze. Nowożytność. Współczesność, hrsg. von M. Bauer, J. Harasimowicz, A. Niedzielenko 

und J. von Richthofen, Dresden 2014, s. 211. Za udostępnienie dokumentacji żytawskiej broni i jej fotografie 

chciałbym w tym miejscu podziękować panu Berndowi Wabersich, pracownikowi Kulturhistorisches Museum 

Franziskanerkloster w Żytawie.  
283

 W cytowanym wcześniej artykule sugerowano, że ten miecz ma głowicę pochodzącą z XIII w., a 

więc od innej broni, aczkolwiek wydaje mi się, że niekoniecznie tak musiało być, ponieważ głowice dyskoidalne 

występują też w późnym średniowieczu (tamże, s. 211; por. L. Kajzer, cyt. dz., s. 119 i 134; oraz Z. Żygulski 

jun., cyt. dz., s. 110-111).  



63 
 

O puginałach niewiele można powiedzieć ze względu na małe informacje źródłowe 

oraz materiał ikonograficzny. Na wspomnianym wcześniej nagrobku Nickela von 

Bischofswerder widać - przypuszczalnie - typ tarczkowy (herb oraz zaciśnięta na rękojeści 

dłoń zasłaniają większość szczegółów), choć na ogół zapewne mogły występować również 

inne rodzaje, takie jak nerkowe czy basilardy
284

.  

 

Ryc 6. Miecz znaleziony koło Holtendorfu, XV w. (źródło: Dannenberg L. A., 

Richthofen J. von, Adel in der Oberlausitz in Mittelalter und Früher Neuzeit. Szlachta 

na Górnych Łużycach w średniowieczu i wczesnej nowożytności, [w:] Adel in 

Schlesien und in der Oberlausitz. Mittelalter. Neuzeit. Gegenwart. Szlachta na Śląsku 

i Górnych Łużycach. Średniowiecze. Nowożytność. Współczesność, hrsg. von M. 

Bauer, J. Harasimowicz, A. Niedzielenko und J. von Richthofen, Dresden 2014, s. 

211). 

 

Ryc 7. Miecz z Landeskrone, XIV w. (źródło: Kulturhistorisches Museum Görlitz, fot. 

M. Dudziński). 
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 W. von Boetticher, cyt. dz., Tafel 1; por. R. Heś, Uzbrojenie rycerskie..., s. 83-85.  
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Ryc 8. Miecz z Żytawy, ok. 1400 r. (źródło: Kulturhistorisches Museum 

Franziskanerkloster Zittau, fot. J. Matschie). 

 

W odpowiedzi na rozwój płytowych osłon ciała coraz bardziej popularna stawała się 

broń obuchowa, która miała większą siłę przebicia pancerza. Była też tańsza od miecza
285

. 

Stąd też częściej - w porównaniu z mieczami - występuje ten oręż w rachunkach miejskich, 

głównie w trakcie przygotowań na wyprawę. Najczęściej pojawia się topór (exse
286

), ale 

znajdują się także czekany (bicken), a więc rynsztunek typowo jeździecki
287

. Jazda stosowała 

oprócz wspomnianych toporków również maczugi, buzdygany i nadziaki
288

. Piechota z kolei 

stosowała większy i cięższy rynsztunek obuchowy: berdysze, cepy i morgenszterny
289

. 

Występowanie tych typów rynsztunku bojowego na Górnych Łużycach, podobnie jak na 
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 Przykładowo w Görlitz w roku 1422 r. za dwa topory miano zapłacić 6,5 grosza, podczas kiedy w 

Polsce za miecz na przełomie XIV i XV w. i w XV w., płacono od 6-8 do nawet 24-30 groszy (CDLS, Bd. 1, s. 

123; J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII - XV w., Łódź 1989, s. 78;  R. Heś, 

Uzbrojenie rycerskie..., s. 79; M. Głosek, Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich, Warszawa-

Łódź 1996, s. 26).  
286

 Należy jednak zwrócić uwagę na to, że tym terminem określało się również siekierę. Na podobny 

problem w przypadku polskich źródeł pisanych zwrócił uwagę M. Głosek, Późnośredniowieczna broń..., s. 23-

25.  
287

 CDLS, Bd. 1, s. 35 i 188; M. Głosek, Późnośredniowieczna broń..., s. 28-33; M. Goliński, 

Uzbrojenie mieszczańskie..., s. 25; R. Heś, Uzbrojenie rycerskie..., s. 88.  
288

 Warto zwrócić uwagę, że w materiale źródłowym występuje tylko jedno określenie na te rodzaje 

broni - maczuga (zob. CDLS, Bd. 1, s. 185: "Rintfleisch dem toppher vor gebrante käulen zu fus ysen [...]"). Por. 

M. Głosek, Późnośredniowieczna broń..., s. 57 i 59.  
289

 Tamże, s. 58; M. Goliński, Uzbrojenie mieszczańskie..., s. 25. Sporo tego typu uzbrojenia znajduje 

się w Kulturhistorisches Museum Franziskanerkloster w Żytawie. Ciekawą informacją jest również zapis w 

rachunkach Görlitz pod datą 29 kwietnia 1424 r. o zakupie 2 kop cepów, czyli 180 sztuk tej broni (CDLS, Bd. 1, 

s. 189: "Vor zwei schok flegil 1,5 sch.").  
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Śląsku, nie było inspirowane działaniami husytów, a wręcz przeciwnie - znane były już 

wcześniej
290

. 

 

 

Ryc 9. Morgensztern, XV w. (źródło: Kulturhistorisches Museum Franziskanerkloster 

Zittau, fot. J. Matschie). 

 

Ryc 10. Topór (źródło: tamże, fot. J. Matschie). 

 

Duże znaczenie w starciu z opancerzonym przeciwnikiem miała również broń 

drzewcowa: włócznie, halabardy i glewia stosowane przez piechotę oraz kopie przez jazdę. 

Dodatkową zaletą oręża drzewcowego było to, że znakomicie sprawdzała się w obronie, a 

                                                           
290

 Por. M. Głosek, Późnośredniowieczna broń..., s. 62; oraz M. Goliński, Uzbrojenie mieszczańskie..., 

s. 25.  
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posługiwanie się nią nie sprawiało trudności i nie wymagało żmudnych ćwiczeń
291

. 

Analizując materiał źródłowy należy jednak mieć na względzie, że omawiany oręż jest 

opisany pod wieloznacznymi określeniami spiess lub gleve, co utrudnia jednoznaczną 

identyfikację
292

. Szczególnie dużo problemów przysparza to drugie określenie, ponieważ o ile 

spiess oznacza włócznię (czy też pochodne od niej spisę i sulicę) lub kopię, o tyle gleve ma 

znacznie szersze znaczenie: mogą to być glewia, ale również halabarda lub gizarma
293

.  

 

 

Ryc 11. Berdysz (źródło: tamże, fot. J. Matschie). 

 

Broń drzewcowa w materiale źródłowym pojawia się głównie w kontekście 

wystawianych sił zbrojnych, rzadziej natomiast znajdują się wzmianki o jej zakupie czy 

                                                           
 

291
 Clifford J. Rogers zaznacza, że - poza wskazanymi wyżej zaletami - broń drzewcowa miała również 

wady, mianowicie powolność i nieporęczność. Z tych powodów podczas walki duże znaczenie miało pierwsze 

uderzenie (C. J. Rogers, The Military Revolutions of the Hundred Years War, "The Journal of Military History", 

vol. 57, 1993, s. 254). 
292

 M. Goliński, Uzbrojenie mieszczańskie..., s. 25-27.  
293

 O problemach identyfikacji i interpercji informacji źródłowych w tej materii zob. L. Marek, cyt. dz., 

s. 104, 106, 108; oraz J. Szymczak, Rycerska broń drzewcowa na polu bitwy i w szrankach turniejowych w 

Polsce średniowiecznej, [w:] Heraldyka i okolice..., s. 364-368. 
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konserwacji
294

. Wiele jednak wskazuje na to, że najczęściej ten rodzaj rynsztunku 

przechowywano w miejskich zbrojowniach,
 
a mogła być też w rękach prywatnych, zwłaszcza 

jeśli mowa o kopiach jeździeckich czy po prostu narzędziach rolniczych w przypadku 

powoływanego chłopstwa
295

. Zauważalny jest również fakt, że do czasów najazdów 

husyckich w piechocie dominowali strzelcy, zaś piesi kopijnicy stanowili mniejszość, mniej 

więcej taką samą prawidłowość obserwuje się w jeździe. Inwazje Czechów zmieniły te 

proporcje na korzyść właśnie tych drugich
296

.  

 

 

Ryc 12. Broń drzewcowa i obuchowa. Od lewej: cepy, włócznia skrzydełkowa i 

morgenszterny (źródło: tamże, fot. J. Matschie). 

 

                                                           
294

 Przykładowo pod datą 29 kwietnia 1424 r. znajduje się informacja o naprawie glewii (tamże, s. 189: 

"Her Jonen von Wartenberg und her Hannus von Hockenborn vor glefyn schefte etc. 4 gr.").  
295

 Obecność broni drzewcowej w prywatnych rękach potwierdzają załączniki do rachunków miejskich 

Görlitz datowane na 1432 r., gdzie przy niektórych mieszczanach zapisano, że mają spyss (RA Görlitz, Beilagen 

zu der Ratsrechnungen, Bd. II, brak paginacji). Por. W. Felix, Bautzens wehrhafte..., s. 12; oraz Z. Drobná, J. 

Durdik, E. Wagner, cyt. dz., s. 50.  
296

 M. Goliński, Uzbrojenie mieszczańskie..., s. 27-28.  
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Na Górnych Łużycach były w użyciu dwa rodzaje broni strzeleckich: łuki i kusze. Te 

pierwsze dość rzadko się pojawiają, wzmianki znajdują się w 1431 r. podczas oblężenia 

Lubija, są one jednak zbyt skromne i niezbyt pewne, aby móc rozwinąć to zagadnienie, tak 

samo jest z ikonografią nawet z tej części Europy
297

. O wiele więcej można powiedzieć na 

temat kusz, ponieważ dość często można je znaleźć w spisach i rachunkach miejskich, a do 

najczęstszych znalezisk archeologicznych z tego regionu należą groty bełtów. Była to 

niezwykle popularna broń, przechowywano ją w miejskich arsenałach oraz w bramach i 

elementach fortyfikacji
298

, choć niekiedy znajdowała się również w prywatnych rękach, gdyż 

w niektórych ośrodkach wymagano samodzielnego zaopatrzenia się w tą broń strzelecką
299

. 

Innymi zaletami kuszy były również duża siła przebicia oraz łatwość w obsłudze.  

Kusze różniły się pod względem wielkości oraz sposobu naciągu. Wiąże się to ze 

specyficzną konstrukcją broni, która ma twarde i sztywne łuczysko. Dlatego występowało 

strzemię, które pozwalało na unieruchomienie stopą i ułatwiało naładowanie. W zależności od 

wielkości oraz przeznaczenia istniało kilka mechanizmów napięcia cięciwy. Najprostszymi 

był naciąg ręczny lub przy pomocy haka zawieszonego na pasie, szczególnie przydatne 

podczas jazdy konnej oraz podczas starcia na otwartym polu. Funkcjonowały również kusze z 

mechanicznym naciągiem, tzw. kozia lub gęsia nóżka, winda angielska lub niemiecka. 

Pierwsze z nich były lewarami, działającymi na zasadzie dźwigni i przyjęły się wśród 

jeźdźców
300

. Windy natomiast posiadały mechanizm kołowrotu z dwuręczną korbą, w 

szczególności niemiecka odmiana była zaawansowana technicznie, gdyż stosowała koła 

zębate. Z pewnością te były stosowane podczas walk oblężniczych, rzadziej prawdopodobnie 

na polu bitwy ze względu na powolne ładowanie.  

Jak zaznaczyłem wcześniej, kusze różniły się również pod względem wielkości. 

Oprócz tych obsługiwanych przez jedną osobę, stosunkowo niedużych, znajdowały się 

wielkie, zamontowane na specjalnych podstawach, tzw. kusze wałowe (balisty). Do ich 

obsługi wyznaczano kilka osób i znajdowały zastosowanie podczas oblężeń czy obrony 

murów miejskich
301

.  

                                                           
297

 CDLS, Bd. 2, s. 353; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 302. Por. ilustrację u J. 

Durdika, cyt. dz., s. 25, gdzie w górnej części miniatury znajduje się łucznik; M. Goliński, Uzbrojenie 

mieszczańskie..., s. 30; oraz A. Nowakowski, cyt. dz., s. 96-97.  
298

 Przykładowo w Budziszynie w bramach miejskich i wieży ratuszowej znajdowały kusze oraz lewar 

służący do ich naciągania (heber; CDLS, Bd. 1, s. 12; por. tamże, s. 12, przyp. 1). Z kolei w Görlitz w 1426 r. 

łuczarz Michał otrzymał zapłatę za naprawę kusz z miejskiej zbrojowni (tamże, s. 301: "Item meister Michel 

deme schutzenmeister der stad armbrost zu bessern").  
299

 W. Felix, Bautzens wehrhafte..., s. 12; M. Goliński, Uzbrojenie mieszczańskie..., s. 28-29.  
300

 M. Goliński, Uzbrojenie mieszczańskie..., s. 29.  
301

 Tamże. s. 30.  
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W przypadku Górnych Łużyc bardzo rzadko pojawiają się informacje o metodzie 

ładowania kuszy. Część z nich wskazuje na używanie wersji z lewarami bądź windami
302

. 

Wydaje się jednak, że w regionie występowały wszystkie rodzaje tej strzeleckiej broni. Są też 

świadectwa mówiące o kuszach wałowych, znajdujących się na wyposażeniu garnizonu 

Görlitz i, przypuszczalnie, Budziszyna, nie jest wykluczone, że stosowały je też inne miasta 

związkowe
303

.  

 

 

Ryc 13. Groty i rekonstrukcja bełtu (źródło: Museum Bautzen, fot. M. Dudziński). 

                                                           
302

 Patrz przyp. 298; CDLS, Bd. 1, s. 74: "Meister Mathis schuczenmeister von 6 alden windarmbrusten 

zu bessern 6,5 fert." (informacja z 17 stycznia 1422 r.); tamże, s. 288: "Item Fus vor 2 sch. grosse schefte zu den 

wynde armbrost [...]" (informacja z 30 lipca 1426 r.).  
303

 Zob. przyp. 298 niniejszej pracy; CDLS, Bd. 1, s. 274.  
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Ryc 14. Kusza z windą niemiecką, XV w. (źródło: [b.a.], Die mittelalterliche Zittauer 

Stadtbefestigung. Średniowieczne fortyfikacje miejskie w Żytawie, [w:] Gemeinsam 

stark? Zittau und der Sechsstädtebund. Ausstellung Städtische Museen Zittau 

22.7.2021 - 9.1.2022. Silni razem? Żytawa i Związek Sześciu Miast. Wystawa Muzea 

Miejskie w Żytawie 22.7.2021 - 9.1.2022, (Zittauer Geschichtsblätter, Bd. 57), Zittau 

2021, s. 162). 

 

Istotnym elementem uzbrojenia ochronnego wojsk Górnych Łużyc, jak zresztą w całej 

ówczesnej Europie, były tarcze. Najwięcej informacji źródłowych odnosi się do pawęży 

(poffesen) oraz wielkich tarcz (setczentarczhen). Pawęże pojawiają się w Görlitz już w 1405 

r.
304

 O popularności tego rodzaju osłony przesądziła zapewne rosnąca rola piechoty na polu 

bitwy oraz fakt, że wojska Sześciu Miast miały w dużej mierze charakter miejski, a zatem 

przede wszystkim pieszy
305

. Dodatkowym atutem pawęży była również jej wielkość, dzięki 

której strzelec mógł się za nią schować i naładować swoją broń.  

Pawęż najczęściej miała kształt trapezowaty, nieznacznie rozszerzający się ku górze, 

rzadziej prostokątny. Posiadała również biegnący przez środek osi wypukły grzbiet 

półwalcowaty lub dwugraniasty
306

. Z tyłu tego rodzaju tarczy zamocowane były imacze i 

uchwyty do podpórek, dzięki czemu można było walczyć wręcz, zawiesić na plecach lub 

oprzeć o tyczki. Istniały również pawęże o wielkich rozmiarach, których wprawdzie nie 

można było ich użyć w bezpośrednim starciu, ale znakomicie sprawdzały się w obronie ze 

                                                           
304

 M. Goliński, Uzbrojenie mieszczańskie..., s. 20; R. Heś, Uzbrojenie rycerskie..., s. 70.  
305

 Znaczenie pawęży dla sztuki wojennej w Niemczech i Europie Środkowowschodniej wykazał U. 

Tresp, cyt. dz., s. 79-81.  
306

 M. Goliński, Uzbrojenie mieszczańskie..., s. 20.  
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względu na swoją konstrukcję. Te bowiem nie tylko miały dużą powierzchnię, ale również 

otwory do obserwacji przedpola i oddania strzału oraz kolce do wbicia w ziemię
307

.  

 

 

Ryc 15. Św. Wacław, rzeźba z ok. 1510 r. (źródło: Kulturhistorisches Museum 

Franziskanerkloster Zittau, fot. M. Dudziński). 

 

Wielkie tarcze, niekiedy w źródłach nazywane również wielkimi pawężami lub 

tarasami, są to ogólnie mówiąc polowe instalacje wojskowe
308

. Była to zbita z desek ściana, 

zawierająca podpórki i kolce do wbicia w ziemię. Czasami posiadała również ruchomą klapę, 

którą podnoszono podczas ostrzału artyleryjskiego. Zdaniem niektórych badaczy ta odmiana 

                                                           
307

 Tamże, s. 21. Interesującą kwestią jest to, że R. Jecht, opracowując kodeks dyplomatyczny, słowo 

poffesen interpretuje wyłącznie jako dużą tarczę z kolcami do wbicia w ziemię (CDLS, Bd. 1, s. 36, przyp. 5). 

Co więcej, ilekroć mowa w źródłach o pawężach, to konsekwentnie powołuje się na ten odsyłacz.  
308

 M. Goliński, Uzbrojenie mieszczańskie..., s. 21; por. tamże, s. 21, przyp. 143. Ze względu na 

problematyczność zwrotu setczentarczhen, zdecydowałem się na stosowanie określenia "wielka tarcza", co 

wydaje się najostrożniejszym rozwiązaniem.  
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osłony stała się popularna już w XIV w. na terenie Niemiec
309

. Na Górnych Łużycach bardzo 

często pojawia się w źródłach wielka tarcza podczas wypraw obok pawęży. Stały się na tym 

terenie popularne głównie ze względu na stosowanie dział, których ładowanie zajmowało 

dużo czasu.  

Znacznie rzadziej pojawiają się w rachunkach i spisach tarcze o mniejszych 

rozmiarach. Najczęściej spotyka się je przy jeźdźcach i występują pod nazwą rynneschild lub 

schilt
310

, co jest określeniem raczej ogólnym i nie wyjaśnia, jakiego była dokładnie rodzaju. Z 

pewnością mogła to być mała trójkątna tarcza, aczkolwiek takie osłony w tamtym okresie 

przyjmowały również nieregularny kształt, niekiedy zaopatrzone były w wycięcie u góry, 

które umożliwiało oparcie kopii podczas szarży. Są świadectwa mówiące o stosowaniu przez 

wojska Górnych Łużyc pawęży jeździeckich (pofenise), które zapewne pojawiły się w 

regionie za sprawą kontaktów ze Ślązakami i Czechami, a w dalszej perspektywie z Polską, 

Litwą i Państwem Zakonu Krzyżackiego
311

.  

Choć, jak zostało zaznaczone wcześniej, nazewnictwo omawianego uzbrojenia 

ochronnego utrudnia precyzyjne określenie jego rodzajów, można jednak sądzić, że piechota 

używała oprócz lżejszych odmian pawęży również tarcz trójkątnych oraz puklerzy
312

. Niezbyt 

częste występowanie tarcz w źródłach świadczy jednak o coraz powszechniejszej rezygnacji z 

niej. W przypadku wojsk pieszych wpływ na to miała rosnąca popularność dwuręcznej broni, 

takich jak włócznie czy halabardy, co w oczywisty sposób uniemożliwiało posługiwanie się tą 

osłoną. Innym czynnikiem był rozwój płytowych osłon ciała, co czyniło tarczę zbędną
313

. 

Stosunkowo mało informacji występuje odnośnie materiałów do produkcji tarcz, nie 

mówiąc już o technice wykonania
314

. Z pewnością odpowiednio wyprofilowaną deskę obijano 
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 Tamże, s. 21.  
310

 Takie określenia znajdują się w spisie broni mieszczan Gölitz z 1422 r. (CDLS, Bd. 1, s. 117). Dość 

dużo tarcz zostało zgubionych po bitwie pod Ústi nad Łabą w 1426 r. (tamże, s. 337-342).  
311

 Pawęże jeździeckie pojawiają się znów w spisie z 1426 r. pod nazwami pofenise (tamże, s. 338) oraz 

pofose (tamże, s. 341). Ten rodzaj tarczy przedstawia rzeźba św. Wacława, datowana na 1510 r. i znajdująca się 

we wspomnianym wcześniej Kulturhistorisches Museum Franziskanerkloster w Żytawie. Mimo późniejszej 

datacji, powoływanie się na to dzieło uważam za zasadne, ponieważ pawęż nie ulegała większym zmianom do 

XVI w. Na temat recepcji pawęży jazdy na Śląsku wypowiadają się M. Goliński, Uzbrojenie mieszczańskie..., s. 

19; oraz R. Heś, Uzbrojenie rycerskie..., s. 69 i 71-72; por. A. Nowakowski, cyt. dz., s. 81.  
312

 M. Goliński, Uzbrojenie mieszczańskie..., s. 22-23; R. Heś, Uzbrojenie rycerskie..., s. 70-71. M. 

Goliński sugeruje, że puklerz był tarczą przeznaczoną raczej dla jazdy, co moim zdaniem niekoniecznie musiało 

tak być. Ze względu na małe rozmiary oraz fakt, że operuje się nią tylko ręką (przedramienia nie osłania), do 

walki na koniu raczej niezbyt się nadawała, co najwyżej lekkozbrojny konny mógł zrobić z niej użytek. 

Natomiast więcej korzyści miał z puklerza pieszy żołnierz ze względu na dużą mobilność.  
313

 Z. Żygulski jun., cyt. dz., s. 109; M. Goliński, Uzbrojenie mieszczańskie..., s. 23.  
314

 Przykładowo w rachunkach miejskich Görlitz znajduje się pod datą 30 maja 1422 r. informacja o 

zamówieniu 18 desek do tarcz (CDLS, Bd. 1, s. 85: "Poschmann deme vorsprechen vor 18 delen zu der herfart 

tarczhen 16 gr."). Jest też informacja pochodząca z 28 listopada 1428 r. o malarzu, któremu zlecono malowanie 

tarcz (tamże, s. 571: "Item Pauwel moler von 9 wopen zu molen [...] 1,5 mr. gr.").  
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skórą i płótnem, a następnie zagruntowano warstwą twardego stiuku (tzw. gesso) i malowano 

znak heraldyczny lub motywy religijne
315

. Na Śląsku cechy wrocławskich stolarzy, malarzy i 

pozłotników miały zapis w statucie z 1390 r. mówiący o tym, że tarcze mają być wykonane z 

drewna bukowego i obłożone grubą skórą, a za wykonanie z gorszej jakości materiałów 

groziły kary pieniężne oraz przepad tego oręża. Taka sytuacja świadczy o tym, że te osłony 

nie zawsze miały dużą wartość bojową
316

. Dla Górnych Łużyc nie znalazłem podobnych 

informacji źródłowych, jednak nie można wykluczyć, że wspomniane procedery mogły być 

znane również w tym regionie.  

Dla osłony ciała stosowano różne formy opancerzenia. Najbardziej podstawową była 

tzw. zbroja miękka, czyli watowane kaftany, kolczugi i pancerze zbrojnikowe. Oczywiście 

była grupa żołnierzy, która szła do walki bez uzbrojenia ochronnego lub jedynie z częścią z 

nich
317

. Dość powszechnie jednak stosowano przeszywanice, zwane niekiedy aketonem, 

lentnerem, a w źródłach unterjopen lub jopen. Były to watowane lub składające się z kilku 

przeszywanych warstw tkaniny kubraki sięgające do bioder, silnie zwężane w pasie i zapinane 

lub sznurowane. Czasami wszywano elementy skóry lub metalowe płytki
318

. Noszono te 

ubiory pod kolczugą lub zbroją, dzięki czemu znaczna część ciosów została zamortyzowana, 

a co za tym idzie - zapewniało dodatkową ochronę. Podobną techniką wykonywano również 

nogawice i spodnie zakładane pod kolcze lub płytowe osłony nóg oraz wyściółki do 

hełmów
319

. Dla sporej części żołnierzy przeszywanica była jedyną formą ochrony
320

.  

Nieczęsto można znaleźć informacje o przeszywanicach w przypadku Górnych Łużyc 

dla omawianego okresu. Najczęściej jednak pojawiają się w odniesieniu do materiałów, z 

których zostały one wykonane, mianowicie do barchanu, wełny, a nawet bawełny
321

. Również 

w wydatkach poniesionych na wyprawy znajdują wzmianki o tkaninach, a wnosząc po cenach 

musiały to być duże ilości. Przykładowo na kampanię 1420 r. wydano 6,5 wiardunku na 
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 A. Nowakowski, cyt. dz., s. 78-79; Z. Żygulski jun., cyt. dz., s. 109; J. Szymczak, Produkcja i koszty 

uzbrojenia…, s. 133-134. Jan Szymczak podkreśla bardzo szybkie zużycie się tarcz – ok. jednego roku, J. 

Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia…, s. 136. Doświadczenia współczesnych rekonstruktorów 

historycznych również potwierdzają szybkie niszczenie się tego uzbrojenia - ok. 1-1,5 roku. 
316

 M. Goliński, Uzbrojenie mieszczańskie..., s. 22; R. Heś, Uzbrojenie rycerskie..., s. 72; por. A. 

Nowakowski, cyt. dz., s. 78-79; gdzie w Państwie Zakonu Krzyżackiego do produkcji tarcz wykorzystywano 

lipę, modrzew i wierzbę; oraz J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia…, s. 35; gdzie z kolei w Polsce 

używano świerku i wierzby. W obu przypadkach w użyciu znajdowały miękkie gatunki drzew. 
317

 Z. Drobná, J. Durdik, E. Wagner, cyt. dz., s. 34; por. tamże, Teil II, Tafel 18.  
318

 M. Goliński, Uzbrojenie mieszczańskie..., s. 6-7; R. Heś, Uzbrojenie rycerskie..., s. 61-64; J. 

Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia…, s. 94-95; Z. Żygulski jun., cyt. dz., s. 105.  
319

 Z. Żygulski jun., cyt. dz., s. 103-104.  
320

 Z. Drobná, J. Durdik, E. Wagner, cyt. dz., s. 34-35; por. tamże, Tafel 10.  
321

 Przykładowo w rachunkach Görlitz pod datą 7 października 1419 r. znajduje się informacja, że kilka 

sług wysłano po barchan do przeszywanic (CDLS, Bd. 1, s. 7: "Item den nüehn reiterknechten obir den somer 

vor parchan zu unterjopen 1 sch. 16 gr."). Por. J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia…, s. 30-31. 
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barchan, płótno i wosk, w 1421 r. zapłacono za barchan niektórym uczestnikom ok. 1 

grzywny i 2 groszy, a w 1428 r. u kramarza z Görlitz zakupiono 20 łokci (ok. 1200 m) tej 

tkaniny
322

. Oznacza to, że w warunkach kampanii militarnej bojowe kaftany musiały ulegać 

uszkodzeniom lub nawet zniszczeniom. Z drugiej strony świadczy również o tym, że aketony 

były w powszechnym użyciu.  

Dość powszechnie stosowaną osłoną ciała była kolczuga, względnie kolcze elementy. 

W XIV i w pierwszej połowie XV w. koszulka kolcza ulegała skróceniu i sięgała do bioder. 

Spośród elementów występowały czepce, kołnierze (czasami doczepiane do hełmów), 

rękawice, nogawice i spodnie, a w XV stuleciu - w związku z rozwojem płytowej zbroi - 

rękawy i szorce
323

. Zaletą kolczej zbroi była jej elastyczność i odporność na cięcia, natomiast 

słabą stroną tej formy pancerza była podatność na uderzenia bronią obuchową i drzewcową.  

Kolczuga w źródłach występuje pod nazwą panzer i podobnych do niej formach. 

Pojawiają się głównie informacje o ich naprawie, rzadziej natomiast o ich produkcji
324

. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w tym, że wytworzenie pancerza kolczego 

było czasochłonne oraz fakcie, że w magazynach oraz w prywatnych rękach częstokroć 

znajdowały się zbroje służące niekiedy nawet od kilkudziesięciu lat, a konserwacja była 

znacznie bardziej opłacalna od zakupu nowego uzbrojenia ochronnego
325

. O popularności 

kolczugi na Górnych Łużycach świadczy wykaz strat mieszczan Görlitz z 1426 r. Znajduje się 

tam łącznie 16 kolczug
326

. W materiale źródłowym można także znaleźć informacje 

dotyczące osłon konkretnych części ciała, mianowicie są wyróżniane w tekstach rękawy 

(verstoln panzer) oraz szorce (schorz)
327

.  

Przykładów kolczug na Górnych Łużycach dostarcza nam również ikonografia i 

znaleziska archeologiczne. Przedstawiony na nagrobku Nickel von Bischofswerder ma 

widoczne kolcze elementy na ramionach oraz pod płytowym fartuchem folgowym
328

. Szyję, 

ramiona oraz górną część klatki piersiowej osłania ponad wszelką wątpliwość kołnierz 

kolczy, przypuszczalnie zapinany paskami z tyłu (nie widać tego na płaskorzeźbie). Element 
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 Tamże, s. 36, 61 i 528.  
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 Z. Drobná, J. Durdik, E. Wagner, cyt. dz., s. 28-29; R. Heś, Uzbrojenie rycerskie..., s. 39; Z. 

Żygulski jun., cyt. dz., s. 108.  
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 Por. np. CDLS, Bd. 1, s. 9; oraz tamże, s. 134 i 240.  
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 Zob. A. Nadolski, cyt. dz., s. 69; R. Heś, Uzbrojenie rycerskie..., s. 40-42; oraz A. Nowakowski, cyt. 

dz., s. 60.  
326
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(CDLS, Bd. 1, s. 117). Kilka ze wspomnianych odmian również zaginęło podczas kampanii z 1426 r. (tamże, s. 

338-342).  
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 W. von Boetticher, cyt. dz., Tafel 1. 
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chroniący wspomnianą postać w okolicach bioder i pachwin to przypuszczalnie kolcza szorca, 

ponieważ nie znajduję podobnych osłon na rękach i nogach. Widoczne rozbudowane części 

płytowe wskazują wyraźnie na tendencję do redukcji kolczej zbroi.  

Interesująco się prezentują również trzy elementy kolcze prezentowane na wystawie w 

Museum Bautzen. Dwa z nich są jedynie fragmentami, trudno zidentyfikować, którą 

konkretną część osłaniały, trzeci natomiast - kaptur kolczy - jest już współczesną 

rekonstrukcją. Mimo tych mankamentów, stan zachowania dwóch pierwszych części pozwala 

na wgląd w technikę wykonania. Do ich produkcji wykorzystano nitowane kółka o średnicy 

ok. 8 mm, a połączono je ze sobą poprzez nitowanie i zgrzewanie
329

. Choć, jak zaznaczyłem, 

osłona głowy jest współczesnym wytworem, jest warta uwagi, ponieważ oddaje zbliżone do 

omawianego okresu tendencje. Materiał oraz sposób wykonania nakrycia jest podobny. 

Oprócz ochrony głowy znajduje się również kołnierz, sięgający do ramion i połowy klatki 

piersiowej oraz zakończony jest 10 zębami.  

 

 

Ryc 16. Fragmenty kolczugi i rekonstrukcja czepca kolczego (źródło: Museum 

Bautzen, fot. M. Dudziński). 

 

Popularną formą ochrony ciała były również płaty, czyli rodzaj pancerza składającego 

się z płytek przynitowanych do skóry lub tkaniny, które przybierały krój poncho. W XV w. 

pojawiła się konstrukcyjnie zbliżona do płatów brygantyna, która z kolei kształtem 

przypominała kamizelkę zapinaną od przodu
330

. Jednak w omawianym stuleciu pancerz 

płatowy - mimo ciągłego użytkowania - zaczął ustępować zbroi płytowej
331

.  

Na Górnych Łużycach również można zaobserwować zanik płatów. W wykazach 

zasobów broni w Görlitz z 1422 r. zanotowano dwie sztuki tej zbroi, w tym opachy 
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 Z. Drobná, J. Durdik, E. Wagner, cyt. dz., s. 28-29 oraz tamże, Teil II, Tafel 54; Z. Żygulski jun., 
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zbrojnikowe (vorstolne platepanzer), z kolei po kampanii 1426 r. jeden z mieszczan utracił 

zbroję płatową (plate), a w 1431 r. pewien przedstawiciel stanu miejskiego miał posiadać 

częściowe płaty (halbe plathe)
332

. Praktycznie są to jedyne pisemne wzmianki o tej formie 

ochrony tułowia, natomiast w większości przypadków występują elementy kolcze i płytowe. 

R. Jecht wprawdzie zaznaczył, że te spisy nie oddają rzeczywistego stanu
333

, jednak w 

zestawieniu z innymi źródłami wyraźnie zauważalne jest wycofywanie się elementów 

zbrojnikowych
334

.  

Obecność płatów na Górnych Łużycach poświadczają również znaleziska 

archeologiczne. Jeden z egzemplarzy znajduje się w Kulturhistorisches Museum Görlitz, 

datowany na XIV w. i interpretowany jako brygantyna
335

. Moim zdaniem bezpiecznie jest 

używać terminu "płaty" lub "pancerz zbrojnikowy", ponieważ dość często płaty i brygantyna 

są ze sobą mylone, na co wpływ ma podobieństwo konstrukcyjne, poza tym druga z 

wymienionych zbrój powstała na przełomie XIV i XV w.
336

.  

 

 

Ryc 17. Fragmenty płatów z Landeskrone, XIV w. (źródło: Kulturhistorisches Museum 

Görlitz, fot. M. Dudziński). 
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 CDLS, Bd. 1, s. 117 i 338. Cytowany spis broni z 1422 r. na s. 117 został przez R. Jechta w bardzo 
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 Por. R. Heś, Uzbrojenie rycerskie..., s. 46.  
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 L. A. Dannenberg, J. von Richthofen, cyt. dz., [w:] Adel in Schlesien..., s. 210-211.  
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 Zob. L. Kajzer, cyt. dz., s. 107-108; oraz J. Bradbury, The Routledge Companion to Medieval 

Warfare, London-New York 2004, s. 262-263 i 267-268. 
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Abstrahując od zagadnień terminologicznych, płatów i podobnych temu typowi zbroi 

zachowało się w omawianym regionie niewiele
337

. Jest to spowodowane ich konstrukcją, a 

zwłaszcza faktem, że w sposób oczywisty materiał, do którego przytwierdzono płytki, nie 

przetrwał do naszych czasów. Elementy tego pancerza są różnej długości i posiadają nity.  

Czasy pierwszej połowy XV w., w tym też i wojen husyckich, należały pod względem 

form uzbrojenia ochronnego zdecydowanie do zbroi płytowej. Duża część zapisów 

źródłowych z Górnych Łużyc wskazuje bardzo często na użytkowanie tego rodzaju 

opancerzenia. Jednym z takich elementów, które były noszone przez niemal wszystkich 

żołnierzy, są hełmy. Najczęściej występują kapaliny (isenhute), czyli nakrycia głowy 

kształtem przypominające kapelusz. W okresie będącym przedmiotem rozważań ten rodzaj 

osłony głowy przybierał różne formy. Niektóre z nich miały niski, ale bombiasty dzwon i 

wąskie rondo, inne głęboki dzwon i szerokie, opadające na oczy rondo. Część z nich mogła 

posiadać biegnącą pionowo grań
338

. Wykuwano je z jednego bądź kilku kawałków metalu
339

.  

Kapaliny na Górnych Łużycach znajdowały się w miejskich zbrojowniach i ratuszach, 

a zatem były jedną z form uzbrojenia zapewnianych przez miasta
340

. Poświadcza to m. in. 

zapis z rachunków miejskich Görlitz z 26 września 1422 r. o zakupie 27 tego typu hełmów 

oraz cytowany już wykaz z tego samego roku
341

. Spora część rachunków dotyczy napraw i 

czyszczenia kapalinów, czasami też zakupu nowych w wypadku ich utraty
342

. Dużo 

kapalinów utracono po bitwie pod Ústi nad Łabą - aż 20 sztuk
343

. Przedstawione dane 

świadczą wyraźnie o popularności tego uzbrojenia ochronnego, co nie powinno dziwić, 

zważywszy na stosunkowo niedużą cenę oraz charakter strzelczy wojsk związkowych. Ta 

ostatnia okoliczność wiąże się oczywiście z faktem, że strzelec w takim nakryciu głowy miał 

szerokie pole widzenia i mógł swobodnie celować z kuszy lub ręcznej broni palnej
344

.  

Równie popularnym typem hełmu była łebka (hube, hawbe), nazywana także 

szłomem
345

. W porównaniu z kapalinami łebka występuje w źródłach znacznie rzadziej
346

, 
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niemniej jednak ze względu na swoje walory musiał być chętnie noszony. Mianowicie był to 

hełm otwarty, niektóre egzemplarze miały dzwony o różnej wysokości, zazwyczaj jednak 

przylegał ściśle do głowy oraz otulał uszy i kark. Czasami doczepiano do niego kołnierz 

kolczy, a pod spodem zakładano czepiec lub miał przytwierdzoną wyściółkę
347

. Łebka była 

droższa od kapalinu, ale równie skuteczna. Jej wartość podwyższała nie tylko bardziej 

wymagająca technologia, lecz również cena oraz równie drogi czepiec kolczy
348

. W wykazie 

z 1422 r. znajduje się również hundiskappe hundiskogil, a zatem hełm z zasłoną, w tym 

wypadku typu psi pysk
349

. Ten rodzaj osłony hełmu stosunkowo najrzadziej występuje w 

źródłach, najprawdopodobniej stanowił własność prywatną, zważywszy na fakt, że był pod 

względem konstrukcyjnym bardziej rozbudowany od łebek i kapalinów, a co za tym idzie - 

również drogi
350

. Podobnie jak na Śląsku i w Państwie Zakonu Krzyżackiego, nie ma również 

informacji o innych formach zasłon, takich jak np. Klappvisier czy ruchomy nosal 

przyczepiony do czepca kolczego, choć ma to bardziej związek z ogólnością terminologii niż 

fizycznym brakiem tego typu ochrony głowy
351

.  

Z elementów płytowych zbroi najczęściej można znaleźć napierśnik (niekiedy z 

naplecznikiem, a więc kirys) i rękawice, nieco rzadziej osłony nóg. W źródłach znajdują się 

również informacje o tzw. harnisch, co jest interpretowane jako komplet opancerzenia. 

Rękawice występują zwykle pod nazwą hanczken, co w tym wypadku może oznaczać kolczą 

lub płytową formę. W kilku przypadkach znajdują się blechhanczken, a zatem zdecydowanie 

mowa jest o płytowej odmianie
352

. Omawiana w tym miejscu ochrona dłoni przyjmowała 

kształt klepsydry - posiadała charakterystyczne przewężenie na wysokości nadgarstka i 

okrągłą płytę mankietową. Płytkami chronione były także palce, choć czasami rękawice 

mogły również nie posiadać tych elementów, dzięki czemu ich noszenie było bardziej 

wygodne
353

. Opisywane rękawice są przedstawione na nagrobku Nickela von 

Bischofswerder
354

.  
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Stosunkowo rzadko znajdują się w źródłach informacje o naręczakach, względnie o 

ich częściach składowych: zarękawiach, nałokcicach, opachach i naramiennikach
355

. W 

przypadku miejskich oddziałów jest to spowodowane charakterem pieszym i skłonnością do 

redukcji opancerzenia oraz przeważnie ograniczonymi możliwościami finansowymi 

żołnierzy
356

. Zazwyczaj ochrona rąk ograniczała się do rękawic oraz osłon łokci i 

przedramion, a zatem części ciała najbardziej podatnych na ciosy, rzadkością natomiast były 

całe komplety. Całość naręczaków natomiast występowała u jeźdźców, zwłaszcza u 

rycerstwa
357

.  

Jak wspomniałem wcześniej, jednym z najczęściej noszonych elementów płytowych 

był napierśnik, ewentualnie kirys
358

. W źródłach występują głównie terminy brust i 

brostblech, co uniemożliwia jednoznaczną identyfikację, czy mowa tu tylko o napierśniku czy 

też o komplecie składającego się z napierśnika i naplecznika
359

, można jednak założyć, że oba 

rodzaje tego pancerza występowały na Górnych Łużycach. Omawiana ochrona tułowia miała 

charakterystyczny bombiasty kształt, czasem zaopatrzony był w występ w kształcie litery V 

lub T
360

. Bardzo prawdopodobne jest, że w regionie nad Nysą Łużycką znany mógł być 

również kirys skrzyńcowy (die Kastenbrust), charakteryzujący się załamaniem w dolnej 

części
361

. Niektóre egzemplarze tego elementu zbroi posiadały także przymocowany na stałe 

fartuch folgowy.  

Wspomniałem wcześniej również o harnisch. Dość często występuje on w źródłach, 

głównie pojawiają się informacje o naprawie i czyszczeniu tego uzbrojenia ochronnego
362

. 

Generalnie, jak to zostało już powiedziane, harnisch oznaczał komplet zbroi, tutaj jednak 

chciałbym się skupić nad tym, co wchodziło w skład, ponieważ materiał źródłowy niewiele 

wyjaśnia. W 1419 r. Görlitz zakupił parę rękawic (harnasch hanczken), w 1422 r. kilku 

mieszczan posiadało cały zestaw opancerzenia (ganczen harnasch), a w 1426 r. kilku 

mieszkańców miasta nad Nysą Łużycką straciło harnischskappe, czyli hełm
363

. Wydaje się, że 
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tak jak w Czechach, na Śląsku i w Państwie Zakonu Krzyżackiego, komplet składał się z 

hełmu, osłony tułowia, rąk (najczęściej rękawice) i nóg
364

.  

Osłony nóg stosunkowo dość rzadko są poświadczone źródłowo. Powodem takiego 

stanu rzeczy jest to, że pieszy nie potrzebował dodatkowego obciążenia w postaci tej ochrony. 

W inwentarzu Görlitz z 1422 r. znajduje się knypochil, czyli nakolannik
365

. Potwierdzałoby to 

tezę, że piechota używała jedynie kilka osłon na najbardziej narażone na kontuzje części ciała. 

Część żołnierzy mogła nosić nabiodrki, rzadziej również nagolenniki
366

. Komplet osłon nóg, 

tym też trzewiki, używała jazda i naturalnie rycerstwo
367

.  

Dość często spotykaną osłoną szyi i bioder są kołnierze i szorce. Kłopot sprawia 

określenie, czy są to elementy kolcze czy płytowe, czego nie ułatwia ogólność wyrazów 

kolner i schorz. W przypadku kołnierzy obojczyki mogły jeszcze rzadko się pojawiać, tak 

więc częstokroć ta ochrona była w formie plecionki kolczej
368

. Podobnie było również w 

przypadku fartuchów folgowych, różnice polegały jedynie na tym, że szorce płytowe częściej 

występowały od wspomnianych wcześniej ochron szyi, a poza tym przeważnie stanowiły 

integralną część napierśnika
369

.  

Tuniki nakładane na zbroje wprawdzie nie zaliczają się do typowego uzbrojenia, ale 

warto zwrócić na nie uwagę, tym bardziej, że również o nich można znaleźć wzmianki 

źródłowe. Obecność tego ubioru świadczy ponadto o pewnym stopniu uniformizacji wojsk. 

Jaka przyjmowała w omawianym okresie kształt obcisłej kurty, przylegającej do pancerza
370

, 

choć nie są wykluczone również nieco dłuższe i luźniejsze wersje, czasem przyozdobione 

wycinanką
371

. Wappenrock posiadał również, co istotne, herb lub barwy heraldyczne. 

Rycerstwo z pewnością stosowało swoje rodowe znaki, natomiast wojska miejskie opończe z 

kolorami swego miasta. Wiadomo na pewno, że Görlitz używał czerwono-białych tunik
372

, a 

                                                           
364

 Z. Drobná, J. Durdik, E. Wagner, cyt. dz., s. 33; R. Heś, Uzbrojenie rycerskie..., s. 65-69; A. 

Nowakowski, cyt. dz., s. 74-76; U. Tresp, cyt. dz., s. 95 i 380.  
365

 CDLS, Bd. 1, s. 117.  
366

 Por. M. Goliński, Uzbrojenie mieszczańskie..., s. 8-9.  
367

 Por. W. von Boetticher, cyt. dz., Tafel 1.  
368

 R. Heś, Uzbrojenie rycerskie..., s. 52.  
369

 Tamże, s. 50-52.  
370

 Taką jakę ma Nickel von Bischofswerder. Opina mu głównie napierśnik, a o noszeniu tuniki 

świadczą widoczne fałdy (W. von Boetticher, cyt. dz., Tafel 1). Nie mogę się zgodzić z sugestią R. Hesia, że 

rycerz ma napierśnik kanelowany, ponieważ zmarszczenia układają się nieregularnie (por. R. Heś, Uzbrojenie 

rycerskie..., s. 50; oraz L. Kajzer, cyt. dz., s. 72).  
371

 Por. rycinę u Z. Drobnej, J. Durdika, E. Wagnera, cyt. dz., Teil II, Tafel 7; oraz u J. Durdika, cyt. dz., 

s. 25.  
372

 CDLS, Bd. 1, s. 35: "den rynnern umme rot und unde weis gewandt zu rocke in die herford 2 sch. 4 

gr.".  
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Budziszyn - niebiesko-żółtych
373

. Brakuje natomiast informacji o barwach wojsk z innych 

miast, ale wiele wskazuje na to, że również i one opierały się o kolorystykę ich herbów. 

 

 

Ryc 18. Płyta nagrobna Nickela von Bischofswerder (zm. 1443 r.) z kościoła w 

Ebersbach k. Görlitz (źródło: W. von Boetticher, Der Adel des Görlitzer Weichbildes 

um die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts, Görlitz 1927, Tafel 1). 

 

Istotną rolę w średniowiecznej sztuce wojennej odgrywały konie. Philippe Contamine 

w stosunku do schyłku tej epoki użył nawet określenia "czas koni"
374

. Warto również 

zauważyć, że liczebność pocztu rycerskiego była określana na podstawie ilości wystawionych 

                                                           
373

 W. Felix, Bautzens wehrhafte..., s. 10-11.  
374

 P. Contamine, cyt. dz., s. 136-143. Sporo miejsca znaczeniu konia podczas wojny, jak również jego 

budowie fizycznej oraz kwestiom logistycznym związanych z utrzymaniem i transportem tych zwierząt, 

poświęcił A. Ayton, Arms, Armour..., s. 186-198. 
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rumaków. Ponadto, co wcześniej już zostało wskazane, obowiązkiem władcy było wypłacenie 

odszkodowania za wierzchowce. Konie obejmowano szeroką opieką, co w przypadku 

Górnych Łużyc znajduje odzwierciedlenie w źródłach.  

Koń w materiale źródłowym z Górnych Łużyc zazwyczaj jest wzmiankowany pod 

nazwą pherd (das Pferd we współczesnej niemczyźnie), które jest określeniem dość ogólnym, 

ale na podstawie kontekstu można łatwo domyśleć się przeznaczenia zwierzęcia. W 

nielicznych dokumentach, głównie wypłatach żołdu i wydatkach na wyprawy, znajduje się 

określenie zu russe (obecnie w języku niemieckim zu Ross) oraz resiger pfert (dziś: das 

reisige Pferd)
375

. Świadczy to o tym, że odróżniano konie do jazdy czy pociągowe od 

bojowych
376

. Hodowla koni była ogromnym przedsięwzięciem, na co wskazują liczne 

rachunki na zakup koni, paszy, podków i potrzebnych do stajni przedmiotów, np. słomy
377

. 

Roztaczano również opiekę weterynaryjną, oczywiście jak na średniowieczne warunki, o 

czym świadczy zapis z 14 lutego 1422 r. mówiący o sprowadzeniu gospodarza (być może 

felczera) do chorych koni
378

. To samo poświadcza również rachunek z 22 października 1430 

r. o sprowadzeniu felczera oraz rejestr z 11 stycznia 1433 r. o pomocy kowala przy leczeniu 

koni
379

.  

Sporo informacji źródłowych odnosi się również do siodeł i oporządzenia 

jeździeckiego, a w niektórych wypadkach opisane są nawet szczegóły konstrukcyjne. 

Najwięcej znajduje się wzmianek o uzdach (zheume), siodłach (satel), popręgach (gegurtel) 

oraz strzemionach (stegereifen i steikledir). W przypadku siodeł w roku 1424 w Görlitz 

siodlarzowi zapłacono za skórę, wełnę i filc oraz uszkodzone siodło
380

. Wypada w tym 

miejscu zgodzić się z przypuszczeniem Roberta Hesia, który analizował podobny śląski zapis 

źródłowy z 1410 r., że mowa tu o siodle wypełnionym włosiem ze znajdującą się pod nim 

filcową derką
381

.  

Pewnych szczegółów dotyczących wyglądu oporządzenia jeździeckiego dostarcza 

ikonografia. Jednym z takich przykładów jest prezentowana na ekspozycji w 
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 Np. CDLS, Bd. 1, s. 411: "[...] Hannus Ulrichsdorff und Georg Canicz uff 4 wochen abgerechint 

habin, den suldernern zu irem sulde zu russe und zu fusse 40 sch. gr."; oraz BU Wrocław, Akcesja (dalej: Akc.), 

sygn. 1947/2, Bartolomaeus Scultetus: Pars II Annalium Gorlicij ab anno Christi 1400 usque in annum 1449, k. 

88 v: "Budissen, Camentz, Lobaw mit dem 40. Wayne, 60. reysige Pferdt. Gorlitz, Luban mit dem Landt 40. 

Wayne[,] 60. reysige Pferdt. Syttaw mit dem Landt 20. Wayne und 40. reysige Pferdt".    
376

 R. Heś, Uzbrojenie rycerskie..., s. 98.  
377

 CDLS, Bd. 1, s. 35, 59, 122, 131 i 335.  
378

 Tamże, s. 76: "Kolben, unserem wirte zu Lemberg, von kranken pherde wegen, die in den herfarten 

vorcerunge".  
379

 Tamże, Bd. 2, s. 159 i 420.  
380

 Tamże, s. 188: "Deme sateler vor fullen, filczen, keigen leder etc. 8 gr. [...] Item vor ein zubrochen 

satel wedir zu machen 4 gr.".  
381

 R. Heś, Uzbrojenie rycerskie..., s. 111.  
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Kulturhistorisches Museum Franziskanerkloster w Żytawie rzeźba św. Marcina z przełomu 

XV i XVI w. Mimo dużych uszkodzeń, szczegóły wyglądu są dość dobrze zachowane. Siodło 

ma wysoki przedni łęk, niewykluczone, że tak samo jest również z tylnym (szata świętego 

zasłania tą część). Pod siodłem znajduje się gruba derka, a nogi wydają się być 

wyprostowane, co wskazywałoby na typowo bojowe przeznaczenie rzędu końskiego. 

Podpierśnik jest z kolei przyozdobiony drogocennymi kamieniami.  

 

 

Ryc 19. Św. Marcin, rzeźba z początku XVI w. (źródło: Kulturhistorisches Museum 

Franziskanerkloster Zittau, fot. J. Matschie). 

 

Ostrogi bardzo rzadko pojawiają się w źródłach
382

, za to częściej w ikonografii. 

Przykładem tego jest wielokrotnie w tym miejscu analizowany nagrobek Nickela von 

Bischofswerder, gdzie ten element oporządzenia jest przywiązany paskami do trzewików, ma 

długie ramiona oraz bodźce w kształcie gwiazd
383

.  

Do walk o umocnione punkty użytkowano środki bojowe w postaci machin 

oblężniczych. Wykorzystywali je zarówno obrońcy, jak i oblegający do niszczenia siły żywej 

przeciwnika oraz umocnień. Wyróżnia się dwa typy broni miotającej: działającej na wskutek 

rozprężania się elastycznego materiału oraz wykorzystującej energię nagromadzoną przez 

uniesienie przed strzałem ramienia z przeciwwagą w górę
384

. W okresie wojen husyckich do 

pierwszego rodzaju zaliczała się kusza wałowa, zwana również balistą, o której była już 
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 Np. CDLS, Bd. 1, s. 61.  
383

 W. von Boetticher, cyt. dz., Tafel 1.  
384

 Klasyfikację artylerii przedogniowej, zmiany w nazewnictwie od czasów antycznych do końca 

średniowiecza omówił i zanalizował T. [M.] Nowak, Z dziejów techniki wojennej w dawnej Polsce, Warszawa 

1965, s. 46-54. Do jego propozycji odwołują się kolejne pokolenia badaczy;  J. Szymczak, Sprzęt i technika 

oblężnicza, [w:] Polska technika wojskowa do 1500 roku, red. A. Nadolski, Warszawa 1994, s. 257.  
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wcześniej mowa, tak więc ograniczę się tylko do przypomnienia, że dość często znajdowała 

się w miejskich arsenałach. Drugą kategorię reprezentuje natomiast trebusz, który w tej części 

Europy przyjmował nazwy blida, frondibola, a w polskiej historiografii proca lub wielka 

proca
385

. Była to dużych rozmiarów konstrukcja zaopatrzona w długie ramię, przy którego 

jednym końcu znajduje się proca lub łyżka, a przy drugim przeciwwaga stała lub ruchoma. 

Wyrzucony z tej machiny pocisk leciał na bardzo duże odległości pod ostrym kątem.  

Trebusze w materiale źródłowym pojawiają się głównie w listach od możnych, którzy 

ostrzegali przed husytami, niekiedy przemieszczającymi się z takim sprzętem
386

. Blidy, jak 

już wspomniałem, były to wielkie konstrukcje, przeważnie nieruchome, a w przypadku ich 

mobilnych wersji mogły one ulec zniszczeniu podczas transportu.  Najprawdopodobniej w 

trakcie przemarszu machiny były przewożone na wozach w częściach, które po przybyciu na 

miejsce były rozkładane i montowane. Ponadto praktycznie nigdy nie jest wspomniane w 

przypadku najazdów, czy boży bojownicy używali podczas oblężeń wielkich proc. Biorąc pod 

uwagę czas, jaki wojska czeskie spędzały pod murami miast czy zamków (przeważnie 2-3 

dni), należy odpowiedzieć raczej przecząco. Ustawienie, a potem rozmontowanie 

wspomnianej machiny oblężniczej z pewnością zajęłoby dużo czasu. Jedynie podczas 

dłuższych walk oblężniczych możliwe byłoby wykorzystanie frondiboli, a takie miały miejsce 

pod Budziszynem i Żytawą w 1431 r.
387

 Podobnie mogło być podczas odbijania przez 

Górnołużyczan Lubija w tym samym roku.  

Warto również się zastanowić nad tym, czy trebusze mogły być wykorzystane podczas 

obrony, tak jak to miało miejsce podczas oblężenia Mortagne we Francji w 1340 r.
388

 

Udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest niestety niemal niemożliwe. W rachunkach czy 

spisach, nie mówiąc już o innych źródłach, nie ma żadnych wzmianek o blidach na 

wyposażeniu wojsk miejskich. Pewną wskazówką może być występujące w materiale 

określenie na zbrojownię przeznaczoną dla machin - bleyden kammer
389

. Jednak mimo 

wskazanych przeze mnie przesłanek, wobec braku informacji mogących rzucić szersze 

światło, kwestia ta pozostaje nierozstrzygnięta.  
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 P. Contamine, cyt. dz., s. 204-206; J. Durdik, cyt. dz., s. 100-102; W. Felix, Bautzens wehrhafte..., s. 

12-13; R. L. C. Jones, Fortifications and sieges in Westen Europe c. 800-1450, [w:] Medieval Warfare..., s. 174-

175; J. Szymczak, Sprzęt i technika oblężnicza …, s. 257-259.  
386

 Np. CDLS, Bd. 1, s. 107.  
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 Na używanie trebusza czy innych machin oblężniczych z dużym prawdopodobieństwem wskazuje 

list rady miejskiej Görlitz do Zygmunta Luksemburczyka z 8 marca 1431 r., która informowała m.in. o oblężeniu 

Żytawy przez husytów (tamże, Bd. 2, s. 276: "Und van dannen vor [...] stad Zitte gezogin sein, dy sy meinen zu 

gewinnen, und mit deme gezeuge an böchsen und andern werken [...] stadt Görlitz weder zu umblegen [...]").  
388

 Zob. P. Contamine, cyt. dz., s. 204.  
389

 Tak występuje np. w CDLS, Bd. 1, s. 274.  
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Ryc 20. Trebusz, rekonstrukcja (źródło: Museum Bautzen, fot. M. Dudziński). 

 

Do prowadzenia walk oblężniczych stosowano również inne machiny, które nie 

miotały różnego rodzaju pocisków. Mam tu na myśli wieże oblężnicze, tarany, drabiny i 

wszelkiego rodzaju osłony
390

. Spośród osłon w użyciu były wspomniane wcześniej wielkie 

tarcze, zadaszenia i szopy umieszczane pod murami i umożliwiające podejście pod nie
391

, 

prowizoryczne zasłony z desek, wikliny lub faszyny, a w przypadku husytów również wozy 

bojowe
392

. Nie ma żadnych wzmianek o zastosowaniu wież oblężniczych, co nie powinno 

dziwić, ponieważ budowa tych konstrukcji pochłonęłaby dużo czasu i środków, a w 

warunkach szybko prowadzonej kampanii byłoby to uniemożliwione
393

. Częściej za to 

stosowano drabiny, z tego sprzętu korzystają m.in. wojska Görlitz i Budziszyna szturmujące 

mury Lubija w 1431 r.
394

 Nie znalazłem natomiast informacji o taranach, choć wydaje się, że 

mogły być stosowane najprostsze wersje tego sprzętu oblężniczego, mianowicie zwykłej belki 

zaopatrzonej w metalowe okucie
395

.  

                                                           
390

 Por. J. Szymczak, Sprzęt i technika oblężnicza…, s. 259-260; oraz R. L. C. Jones, cyt. dz., s. 167-

168. 
391

 O nich wspomina Marcin z Bolkowa, opisując oblężenie Lubania w 1431 r. (zob. Martin von 

Bolkenhain, Von den Hussitenkriegen..., [w:] SRL, Bd. 1, s. 367).  
392

 J. Szymczak, Sprzęt i technika oblężnicza…, s. 259-260. Za pomocą wozów bojowych otoczyli swój 

obóz husyci 1 maja 1432 r. pod Wittichenau (R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 342).  
393

 Por. M. Goliński, Broń palna..., s. 13.  
394

 CDLS, Bd. 2, s. 242; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 301.  
395

 J. Szymczak, Sprzęt i technika oblężnicza…, s. 259.  
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Czasy późnego średniowiecza pod względem środków bojowych zostały w 

największym stopniu zdominowane przez broń palną, mimo że jej skuteczność pozostawiała 

wiele do życzenia. Inwestycja w broń prochową zajmowała istotne miejsce w budżecie miast, 

ponieważ najwięcej pozycji w rachunkach miejskich odnosi się właśnie do tego oręża. Za 

produkcję, utrzymanie oraz dowodzenie artylerią odpowiadał puszkarz, który otrzymywał 

stałe wynagrodzenie z kasy miejskiej
396

. O rozmiarze tych wysiłków świadczą również liczne 

zapisy o wydatkach poniesionych na rzecz usług różnych rzemieślników: kowali, 

kołodziejów, cieśli i kamieniarzy
397

.  

Artyleria prochowa zwykle występuje w źródłach pod nazwą buchse. Dość często 

jednak pojawia się rozróżnienie na poszczególne typy
398

. Najczęściej pojawia się taraśnica, 

czyli działo o niedużym wagomiarze ułożone na tarasie - drewnianej lub szalowanej drewnem 

konstrukcji, ustawionych na podmurówce
399

. Częstotliwość pojawiania się tego działa nie 

powinna dziwić, ponieważ w średniowieczu była popularna ze względu na jej uniwersalność 

oraz niską cenę
400

. Taraśnice miały różny kaliber, niekiedy bowiem znajdują się "wielkie 

taraśnice" (grossen tarrass buchse)
401

. Mimo to ich waga nie była duża, wahała się między 

ok. 51,7 - 310 kg
402

, a zatem nadawała się idealnie do obrony murów i ostrzeliwania siły 

żywej przeciwnika, natomiast słabo sprawdzała się podczas oblężeń. Do odlewu dział 

wykorzystywano miedź, zatem odlewano je głównie z brązu, rzadkością natomiast są armaty 

wykonane z żelaza
403

. Lufa miała przeważnie długość ok. 80-140 cm i rozszerzała się u 

wylotu, kaliber wynosił 3-10 cm, natomiast przekrój lufy był okrągły lub ośmioboczny. 

Komora prochowa z początku była tak jak sama lufa - prosta i cylindryczna, ale wraz z 

zastosowaniem żelaznych i ołowianych kul część denną pogrubiono, aby zwiększyć siłę 

wystrzału
404

. Lufę działa najczęściej montowano na łożu klocowym z łukowym 
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 R. Heś, Początki broni palnej..., s. 138. Poza często wzmiankowanym Görlitz, obecność puszkarza 

jest poświadczona źródłowo w Żytawie (J. B. Carpzow, cyt. dz., Theil V, s. 212) oraz w Budziszynie, gdzie w 

miejskiej księdze podatkowej z lat 1431-1436 ten specjalista jest wymieniony jako płatnik danin (STA Bautzen, 

Geschosssteuer, sygn. 3, Geschosssteuerlisten 1431-1436, k. 20 v, 74 v i 149 r).  
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 R. Heś, Początki broni palnej..., s. 139-140.  
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 Pierwsze kompleksowe uporządkowanie terminologii źródłowej w polskiej historiografii przedstawił 

J. Szymczak, Początki broni palnej..., s. 30-35 (tu nazewnictwo), 53-65 (tu typy dział i ich konstrukcja).  
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 P. Strzyż, Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w., Łódź 2014, s. 72-73.  
400

 Tamże, s. 81. Zob. również H. Toman, cyt. dz., s. 157-159.  
401

 Za taką miano w 1423 r. puszkarzowi z Drezna zapłacić 2,5 kopy i 12 groszy (CDLS, Bd. 1, s. 144-

145).  
402

 P. Strzyż, cyt. dz., s. 80.  
403

 Tamże, s. 81; J. Durdik, cyt. dz., s. 83; J. Szymczak, Początki broni palnej..., s. 80-83; por. CDLS, 

Bd. 1, s. 296.  
404

 P. Strzyż, cyt. dz., s. 78-80.  
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mechanizmem do podnoszenia
405

. Źródła dodatkowo wskazują na tzw. kozły, czyli łoża 

podobne do wcześniej opisywanych, jednak opartych na trzech nogach
406

.  

Hufnice również były popularne, choć wzmianki o nich są nieco mniej liczne. Jak 

sama nazwa wskazuje, te działa umieszczano przy hufcach
407

. Ze względu na swój kształt i 

wagę, hufnice sprawdzały się również podczas oblężeń, choć z tych samych powodów 

niekiedy są mylone z bombardami
408

. Omawiane armaty ważyły przeważnie ok. 80-188 kg i 

miały długość ok. 50-70 cm
409

. Cechami charakterystycznymi hufnic były: szeroka część 

wylotowa lufy, wąska komora prochowa oraz laweta zbliżona konstrukcyjnie do łoża 

taraśnicy, dodatkowo zaopatrzona w dwa koła. Te cechy przesądziły o popularności tego typu 

artylerii, ponieważ znacznie ułatwiony był transport (przewożenie wozami nie było 

wymagane), dlatego też hufnice częstokroć były używane przez husytów nie tylko w 

otwartym polu, ale również do ostrzeliwania fortyfikacji
410

. Zapisy rachunków miejskich 

wskazują również na obecność tych dział na Górnych Łużycach
411

.  

Innym rodzajem działa był foglerz, odróżniający się od innych armat tym, że był 

ładowany odtylcowo, tzn. komorę prochową z ładunkiem przystawiano do lufy, a następnie 

blokowano za pomocą czopów. Do zalet należała stosunkowo duża szybkostrzelność, jednak 

odbywało się to kosztem ucieczki sporej ilości gazów prochowych, przez co siła wystrzału 

była słabsza
412

. R. Heś przypuszcza, że foglerz był znany w Görlitz już pod koniec XIV w.
413

. 

Ten rodzaj działa jest jednak dość rzadko wzmiankowany przez długi czas i nie zawsze 

można stwierdzić z całkowitą pewnością, że to właśnie o tą armatę chodzi. Przykładowo w 

roku 1427 znajduje się zapis mówiący o zakupie czopu do działa
414

. Wspomniany element 

mógł należeć do foglerza, ale równie dobrze może to być czop, który oddzielał proch od kuli 

w komorze. Dopiero od 1428 r. obserwuje się duże zainteresowanie działami komorowymi, 

co potwierdza duża liczba wzmianek o camerbochssen, pociskach i elementach do nich
415

. 

Tak duże zainteresowanie foglerzami wynikało oczywiście z narastającego zagrożenia 
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 Tamże, s. 82.  
406

 CDLS, Bd. 1, s. 79. Kozły zostały opisane przez P. Strzyża, cyt. dz., s. 82-83. Zob. również J. 

Durdik, cyt. dz., s. 87-90.  
407
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 Por. P. Strzyż, cyt. dz., s. 85.  
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 J. Durdik, cyt. dz., s. 93; M. Goliński, Broń palna..., s. 13; H. Toman, cyt. dz., s. 173-175.  
411

 CDLS, Bd. 1, s. 218; oraz tamże, Bd. 2, s. 44 i 328.  
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 P. Strzyż, cyt. dz., s. 92-93.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 379: "Item fir gr. vor strenge, 1 profeng, do man die buchsen mit geladen hat."; por. 

tamże, s. 379, przyp. 1.  
415

 Tamże, s. 517, 520, 524, 528, 531, 534-536, 538, 540-541, 548, 550, 573 i 575.  



88 
 

husyckiego, ale świadczy to również o zamożności przede wszystkim Görlitz
416

, ponieważ w 

Europie Środkowo-Wschodniej, poza Państwem Zakonu Krzyżackiego, ten rodzaj broni 

palnej nie był zbyt rozpowszechniony
417

. Innym powodem, dla których szeroko inwestowano 

w działa komorowe, mógł być fakt, że ze względu na sposób ładowania nie trzeba było 

wycofywać armaty, aby móc dokonać tej czynności. Miało to niebagatelne znaczenie 

zwłaszcza podczas obrony fortyfikacji, kiedy lufy dział wystawiano przed lico muru, aby 

zapobiec zadymieniu pozycji strzeleckiej. 

Bombardy uchodziły za działa typowo oblężnicze. Podobnie jak hufnice, miały 

szeroki wylot lufy i wąską komorę prochową, natomiast różnice polegały na wielkości i 

wadze (niekiedy nawet kilku ton) oraz konstrukcji łoża - najczęściej to były duże konstrukcje, 

niwelujące odrzut i montowane już na miejscu. Dodatkowo lufa działa była przytwierdzona 

do łoża żelaznymi obejmami
418

. Wiele z tych armat uzyskała własne nazwy - przykładowo 

gandawska Szalona Greta (Dulle Grete) oraz świdnicka Świnia (Sau)
419

. Bombardy 

wymagały dużych nakładów sił i środków, aby je przetransportować, a przy stanie 

ówczesnych dróg było to nie lada wyzwaniem
420

. Dlatego jest bardzo prawdopodobne, że 

husyci w trakcie swoich najazdów nie stosowali omawianych dział
421

. Na Górnych Łużycach 

bombardy również były rzadkością. Pod datą 10 czerwca 1431 r. znajduje się informacja o 

przetransportowaniu działa o nazwie Dzwonek (Schelle), a jego przewiezienie miało 

kosztować 1 kopę i 20 groszy
422

. Wnosząc po nazwie - przekornej trzeba przyznać - można 

sądzić, że chodziło właśnie o bombardę, zwłaszcza jeśli się weźmie się pod uwagę koszt 

transportu, oraz fakt, że w tym czasie podejmowano - nieudaną zresztą - próbę odbicia Lubija 

z rąk sierotek.  

Czasy rewolucji husyckiej sprzyjały wzrostowi znaczenia ręcznych odmian broni 

palnej
423

. Dla husytów ta odmiana broni prochowej miała duże znaczenie w starciu z 

rycerstwem, z kolei na Śląsku była to nieodzowna oręż w obronie murów i w trakcie oblężeń, 
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 Dla pozostałych górnołużyckich miast niestety brakuje podobnych informacji.  
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por. J. Szymczak, Początki broni palnej..., s. 213-214. 
423

 Omówienie rodzajów i budowy średniowiecznej ręcznej broni palnej zob. J. Szymczak, Początki 

broni palnej…, s. 36-45.  
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wiele wskazuje na to, że drugi przypadek był charakterystyczny również dla Górnych 

Łużyc
424

. Konfrontacja z Czechami skłoniła do rozwoju ręcznej broni ogniowej.  

W górnołużyckich źródłach ręczna broń palna pojawia się pod nazwami buchse lub 

hantbuchse, które są wieloznaczne i nie precyzują, o jaki rodzaj w danej chwili chodzi. Po 

rozpoczęciu przez husytów najazdów wzmiankowane są też pisczalle lub pisschule - nazwy 

zapożyczone od Czechów
425

. W takim wypadku miałoby się do czynienia z rusznicami lub 

piszczelami
426

. Kilka sztuk omawianej broni znajduje się, przynajmniej jeśli chodzi o Görlitz, 

już pod koniec XIV w.
427

 W przedziale czasowym przyjętym w niniejszej pracy informacje 

występują po raz pierwszy w 1419 r. i do 1426 r. nie ma wiadomości na ten temat
428

. Od 

drugiej wspomnianej daty, a zwłaszcza po bitwie pod Ústi nad Łabą, obserwuje się wzrost 

znaczenia ręcznej broni palnej. W rachunkach miejskich wspominane są wydatki na zakup 

materiałów do odlewania tego oręża oraz żelaznych kul
429

. W roku 1427 do miejskiej 

zbrojowni w Görlitz trafiło 17 sztuk ręcznej broni palnej
430

. Przyjmując założenia, że w 

tamtym okresie mogły być jeszcze wykorzystywane wyprodukowane wcześniej egzemplarze, 

oraz że wzmiankowane puszki odnoszą się również do ręcznych odmian, można wysnuć 

wniosek, że na wskutek walk z bożymi bojownikami górnołużycki arsenał piszczeli, 

hakownic i rusznic uległ znacznemu powiększeniu. Tą tezę wspierają również m.in. wykaz 

broni Görlitz z 1429 r., według którego miało się znajdować 271 sztuk oręża prochowego, w 

tym 170 znajdowało się w miejskiej zbrojowni, a 101 było własnością cechów
431

, oraz statut z 

1432 r. wydany w tym samym mieście, według którego każdy mieszczanin miał posiadać w 

domu jedną puszkę (die Büchse), 2 lub 3 porcje prochu i tyle samo kop kul albo kuszę
432

.  

Ręczna broń palna najczęściej przyjmowała formę lufy, zazwyczaj krótkiej, 

przymocowanej do długiego łoża. Lufa miała okrągły lub wieloboczny w przekroju kształt, 
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 CDLS, Bd. 1, s. 9.  
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 Tamże, s. 288-289 i 296.  
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przy wylocie rozszerzała się lub miała kołnierz w tym miejscu
433

. Kaliber tej broni z początku 

był duży (nawet 4 cm), ale w okresie wojen husyckich uległ zmniejszeniu, również lufa 

została wydłużona. Aby ułatwić celowanie, układano przewód lufy w taki sposób, aby można 

było wymierzyć po grzbiecie broni, rzadkością były natomiast muszka i szczerbinka. Na lufie 

znajdowała się również panewka, w tym czasie obramowana lub wgłębiona dla podsypania 

większej ilości prochu
434

. Ręczna broń ogniowa najczęściej odlewana była z brązu, rzadziej 

wykuwana z żelaza
435

. Łoże lufy było wykonane z drewna i przypominała długi trzon. Dla 

zminimalizowania odrzutu niekiedy przymocowywano hak, który opierało się o mur lub 

drewnianą ścianę, w taki sposób wytworzyła się hakownica
436

. Oddanie strzału dokonywało 

się poprzez przyłożenie rozgrzanego węgla lub lontu
437

. Nieporęczność oraz niedoskonałość 

broni powodowały, że koniecznością stało się posiadanie w polu wielkich tarcz lub innych 

tego typu osłon
438

.  

Zarówno do ręcznej broni palnej, jak i do artylerii stosowano amunicję wykonaną z 

kamienia, żelaza i ołowiu. Wszystkie te surowce były wykorzystywane do produkcji 

pocisków już u schyłku XIV stulecia
439

. Zdecydowanie przeważają jednak kamienne kule, o 

czym świadczą liczne zapisy o zapłatach dla kamieniarzy
440

. Powszechność kamiennych 

pocisków wynikała z dużej dostępności tego materiału oraz stosunkowo niskiej ceny
441

. Sporą 

popularnością cieszyły się jednak też żelazne kule, szczególnie wykorzystywane do ręcznej 

broni palnej oraz lekkich dział. Żelazo również można było łatwo znaleźć, a ponadto taka 

amunicja była skuteczna przeciwko murom oraz mniej niszczyła wnętrze lufy, choć pod tym 

drugim względem ustępowała ołowiowi
442

. Kule z żelaza częściej występują od roku 1426, co 

można powiązać ze wzrostem ilości rusznic, piszczeli i hakownic
443

. Najrzadsze są natomiast 

wzmianki o ołowiu, choć częściej pojawiają się w rachunkach miejskich od 1427 roku
444

. Nie 
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oznacza to wcale, że pociski ołowiane bądź żelazne i powlekane ołowiem nie były zbytnio 

powszechne, a wręcz przeciwnie - do produkcji amunicji wykorzystywano nie tylko sam 

ołów, ale także przedmioty codziennego użytku wykonane z tego minerału. Warto w tym 

miejscu jeszcze dodać, że w okresie najazdów husyckich zaczęto stosować również kartacze, 

na co wskazuje zapis rachunków miejskich Görlitz z 15 lutego 1428 r., w którym zapisano, że 

u kowala zakupiono 19 kop (1140 sztuk) tego rodzaju amunicji, za który zapłacono 1,5 

grzywny
445

. 

Siła wystrzału broni palnej zależała nie tylko od jej konstrukcji i wykorzystywanej 

amunicji, ale również od prochu. Ten zaś zakupywano gotowy, aczkolwiek bardziej opłacalny 

był zakup potrzebnych do niego surowców: węgla drzewnego, saletry i siarki. Najłatwiej było 

pozyskać ten pierwszy, na co wskazują liczne rachunki. Otrzymywano węgiel poprzez 

wypalanie drzewa bezżywicznego, z dębu, buku lub grabu
446

. Trudniej natomiast było z 

uzyskaniem pozostałych składników lub gotowego produktu. Przykładowo w 1420 r. za proch 

z Żytawy zapłacono 6,5 wiardunku
447

, w 1421 r. za saletrę - 11 groszy
448

, w 1424  za ten sam 

składnik - 9 grzywien i 17 groszy
449

, w 1428 r. za 2 kamienie azotanu potasu (ok. 25,92 kg) - 

23 grosze
450

, a w 1428 r. za 4 kamienie siarki (ok. 51,84 kg) - 6,5 wiardunku. Z kolei zasoby 

prochu w Budziszynie w 1427 r. wynosiły 44 cetnary (ok. 2,2 t), później dotarło 9 t siarki i 36 

t węgla
451

. Dodatkowo proch w wyniku długotrwałego leżenia ulegał rozwarstwieniu, dlatego 

istotną pozycję w rachunkach zajmowało przywracanie tego środka do stanu używalności
452

.  

Wartym poruszenia zagadnieniem jest kwestia skuteczności broni palnej na Górnych 

Łużycach. Jest to zresztą problem bardzo często poruszany przez badaczy późnego 

średniowiecza, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę niedoskonałość ognistej broni oraz 

niekiedy jej awaryjność
453

. 
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Ryc 21. Hakownica z Żytawy, początek XV w.: a) ogólny widok; b) wylot lufy; c) hak; 

d) panewka (źródło: Kulturhistorisches Museum Franziskanerkloster Zittau, fot. J. 

Matschie).  

                                                                                                                                                                                     
429-430; oraz M. Keen, cyt. dz., s. 278). Interesujące są również rozważania W. Iwańczaka, Broń palna..., s. 

385-386; który z kolei analizował wpływ broni palnej na straty w ludziach. 

a) 

b) c) 

d) 
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Ryc 22. Kamienny pocisk (źródło: Museum Bautzen, fot. M. Dudziński). 

 

Pomimo tych niedogodności artyleria prochowa zyskiwała na znaczeniu, ponieważ 

fizyczne zniszczenia oraz efekt psychologiczny dawały znaczną przewagę nad 

przeciwnikiem
454

. Uzyskanie tych korzyści było możliwe dzięki systematycznemu 

powiększaniu arsenału tego typu uzbrojenia oraz umiejętnemu jego wykorzystaniu.  

Od momentu pojawienia się na Górnych Łużycach broni palnej, czyli prawdopodobnie 

w 1393 r.
455

, ten rodzaj uzbrojenia znajdował się stale na wyposażeniu oddziałów walczących 

z plagą raubritterów. Przykładowo już w 1399 r. wojska Sześciu Miast oblegały zamek 

Trzciniec przy użyciu artylerii ogniowej
456

, a w 1419 r. są wzmianki o tym, że najemnicy 

Görlitz udzielają wsparcia w postaci strzelców z kuszami i bronią prochową
457

. W obu 

przypadkach użycie palnego oręża przyniosło zamierzony skutek, jakim było pokonanie 

rycerzy-rozbójników. Świadczy to wyraźnie o tym, że miasta widziały przewagę, jaką daje 

broń prochowa nad rycerstwem, które - nawiasem mówiąc - nie było w stanie zainwestować 

w ten rodzaj uzbrojenia
458

.  

Efektywność broni palnej na Górnych Łużycach w interesującym nas okresie 

najłatwiej jest prześledzić przy opisach oblężeń. Jedno z nich miało miejsce 19 lutego 1431 r., 

kiedy husyci znaleźli się pod Budziszynem. Zbudowali wówczas dwa stanowiska 
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"Archiv für Sächsische Geschichte. Neue Folge", Jg. 13, 1892, s. 182.  
457

 CDLS, Bd. 1, s. 2.  
458

 Por. Durdik, cyt. dz., s. 22; oraz D. Eltis, cyt. dz., s. 93.  
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artyleryjskie: na wschodzie przy kościele Panny Maryi (Frauenkirche) oraz na zachodzie przy 

miejskich łaźniach
459

. Odległości od pozycji dział do murów miejskich wynosiły 

odpowiednio ok. 250 m oraz ok. 200 m. Interesująca wzmianka, choć pochodząca z 

późniejszych kronik, wspomina o tym, że kule wystrzelone z okolic łaźni, miały poszybować 

nad całym miastem i trafić w umocnienia, wyrządzając przy tym wiele szkód
460

. W tym 

przypadku, jeśli tą informacje uznać za wiarygodną, pociski musiałyby pokonać dystans ok. 

550 m. Oznaczałoby to też, że najbardziej skuteczny ostrzał z dział mieścił się w pojawiającej 

się często w literaturze przedmiotu odległości 200-500 m, choć nie było to normą, ponieważ 

dużo zależało wtedy od doświadczenia puszkarza, tym bardziej, że jeszcze nie potrafiono 

precyzyjnie określić toru lotu kuli
461

. Z pewnością natomiast można powiedzieć, jakie miejsca 

wybierano na pozycje dla dział, mianowicie możliwie blisko umocnień oraz na 

wzniesieniach. W tym drugim przypadku zakładano je tam dlatego, aby stanowisko 

oblegających stało wyżej niż ostrzeliwany cel
462

. Bombardowanie jednak wtedy nie dało 

spodziewanych rezultatów, ponieważ po dwóch dniach husyci opuścili okolice stolicy 

Górnych Łużyc.  

Równie dobrze udokumentowane zastosowanie broni palnej znajduje się przy opisie 

oblężenia Lubania z 16 marca 1431 r. Po kilku szturmach husyci rozpoczęli ostrzeliwanie 

umocnionych miejsc, które według Marcina z Bolkowa miało trwać "dzień i noc"
463

. Zdaniem 

badaczy taki nocny ostrzał budzi zastrzeżenia ze względu na słabą widoczność i celność, choć 

nie można odmówić aspektu psychologicznego takich działań, mianowicie miał spowodować 

poczucie zagrożenia, wywołać bezsenność i zmęczenie, a w dalszej konsekwencji - 

doprowadzić do poddania się
464

. W tym przypadku bombardowanie zrobiło wyłom w murach 

klasztoru, przez który oblegający wdarli się i po krótkim szturmie konwent został zdobyty. 

Następnym celem dział husyckich miała być Baszta Bracka, jednak oddane na nią salwy 

okazały się bezskuteczne: wiele z nich omijało wieżę, a niektóre kule podobno miały spadać 

aż w Starym Lubaniu
465

. M. Goliński, który analizował casus Lubania, określił hipotetyczne 

miejsca ustawienia dział: jedno z nich ulokował na wzgórzu znajdującym się na południe od 

murów miejskich, a drugie na wschodzie, przy rzece Kwisie. Odległość od pierwszego ze 

                                                           
459

 Oblężenie Budziszyna opisałem w IV podrozdziale IV rozdziału. Informacje źródłowe zob. przyp. 

905 niniejszej pracy.  
460

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 285.  
461

 Por. J. Durdik, cyt. dz., s. 94-98; M. Goliński, Broń palna..., s. 13-14; P. Čornej, cyt. dz., s. 447-448; 

P. Strzyż, cyt. dz., s. 153-157; oraz J. Szymczak, Początki broni palnej..., s. 64.  
462

 W. Iwańczak, Broń palna..., s. 382-383; P. Strzyż, cyt. dz., s. 157.  
463

 Martin von Bolkenhain, Von den Hussitenkriegen..., [w:] SRL, Bd. 1, s. 367.  
464

 M. Goliński, Broń palna..., s. 19; P. Strzyż, cyt. dz., s. 153.  
465

 Swoje uwagi odnośnie tego zdarzenia wyraziłem w IV podrozdziale IV rozdziału w przyp. 924. 



95 
 

stanowisk do Baszty wynosi ok. 625 m, a od drugiej z lokacji do Starego Lubania - ok. 1500 

m. Wrocławski mediewista odniósł się jednak sceptycznie do wzmianki o pociskach 

dolatujących do tego drugiego miejsca, mówiąc że strzelanie z pozycji przy rzece byłoby 

niewygodne
466

. Dodać tutaj należy, że informacje o ostrzale najwyższego lubańskiego dzieła 

obronnego pochodzą już z czasów nowożytnych, o czym nie mógł wiedzieć M. Goliński, 

ponieważ nie zajmował się zagadnieniem Górnych Łużyc. Z kolei powyższe dywagacje o 

stanowiskach artyleryjskich należy traktować raczej jako domysł, ponieważ materiał 

źródłowy nie przekazuje dokładnych danych.  

O efektywności ręcznej broni palnej pod kątem zasięgu skutecznego strzału znacznie 

mniej można powiedzieć, zważywszy na to, że wzmianki o oblężeniach są przeważnie dość 

ogólne. Światło na to zagadnienie może rzucić zapis rachunków miejskich Görlitz z sierpnia 

1431 r., w którym zawarto wydatki na miejskiego cyrulika udzielającego pomocy 

oblegającym Lubij
467

. Prawie wszystkie wymienione tam osoby zostały zranione w wyniku 

strzału, a o tym, że stosowano do obrony broń ogniową, świadczy informacja, że parobek 

(vorwercker) Bartosz został trafiony pod oczami z taraśnicy
468

. Oprócz niego aż 6 osób 

otrzymało obrażenia w głowę lub jej okolice, a jedna w pierś, reszta natomiast w ręce lub 

nogi. Celowo wyszczególniłem na początku tych, którzy doznali ran w górne części ciała, 

ponieważ te osoby przeżyły, choć wydawałoby się, że mogły od tych obrażeń zginąć. Można 

sądzić, że udało się żołnierzom przetrwać dzięki temu, że znajdowali się daleko od miejsca 

oddania strzału. Warto też zwrócić uwagę, że wspomniane źródło często nie precyzuje, z 

jakiej broni dany człowiek został trafiony. Na podstawie przytoczonych tutaj danych oraz 

badań podjętych m.in. przez Piotra Strzyża można wywnioskować, że ręczna broń palna na 

Górnych Łużycach osiągała efektywność na bliskich dystansach, choć w tym przypadku jest 

to sprawa dyskusyjna, ile taka odległość wynosiła
469

.  

 

3. Fortyfikacje  

Fortyfikacje na przestrzeni dziejów pełniły wiele funkcji. Oprócz domyślnie 

pojmowanej obrony odgrywały rolę miejsca zakwaterowania oraz zaopatrzenia wojsk. 

Pozwalały też na kontrolowanie danego obszaru, zwłaszcza jeśli mowa o występowaniu w 

danym miejscu licznych szlaków komunikacyjnych. Dlatego też umocnione punkty podnosiły 

                                                           
466

 Zob. mapę u M. Golińskiego, Broń palna..., s. 23.  
467

 CDLS, Bd. 2, s. 294.  
468

 Tamże, s. 294: "Item Barthisz vorwercker geschossen undir dye ougin myt eyner tarriszbuchse 1 

firdung.".  
469

 P. Strzyż, cyt. dz., s. 157-162.  



96 
 

wartość militarną danego regionu
470

. Powyższe cechy w pełni pasowały do Górnych Łużyc w 

późnym średniowieczu, gdzie przecież występowała tam rozległa sieć drogowa.  

Warto zauważyć jeszcze jedną prawidłowość charakterystyczną dla średniowiecznej 

sztuki wojennej: celem ataku wojsk częściej były miasta niż zamki. Powodem takiego stanu 

rzeczy był fakt, że te pierwsze posiadały infrastrukturę umożliwiającą utrzymanie sił 

zbrojnych, podczas kiedy zamki miały w tym względzie bardzo ograniczone możliwości
471

. 

Obserwując działania wojenne na Górnych Łużycach można odnieść wrażenie, że najazdy 

husyckie niczym się nie różniły pod tym względem od innych wojen w tej epoce. 

Wspomnienia warte jest też to, że o fortyfikacje dbano bardziej niż o budynki użyteczności 

publicznej
472

, dlatego bardzo często w rachunkach miejskich można zauważyć pozycje 

dotyczące prac remontowych i budowlanych murów
473

. W tych rozważaniach 

zrekonstruowany będzie stan umocnień miast i zamków górnołużyckich, ukazując nie tylko 

ich wygląd, ale również sytuację geograficzną. Przeanalizowane zostanie także ich znaczenie 

strategiczne, wynikające ze wcześniej wspomnianych cech.  

Na zachodzie ówczesnych Górnych Łużyc znajdował się Budziszyn, stołeczne miasto 

regionu, przez które biegł ważny odcinek Wysokiej Drogi. Zajmowało, łącznie z 

przedmieściami, rozległą powierzchnię 36 km
2
, a zachodni kraniec opierał się o prawobrzeżną 

Sprewę. Ponadto we wspomnianym miejscu znajdowała się dodatkowa przeszkoda terenowa 

w postaci wysokiej na ok. 20 m skarpy
474

. W związku z powyższym dogodnymi pozycjami do 

ataku były: południe, wschód i północ, zaś zachód mógł służyć jedynie za pozycję 

artyleryjską
475

. Na budziszyński system obronny składały się zamek Ortenburg i mury 

miejskie. Ten pierwszy zajmował najwyższą część w mieście, a wejście do niego od ulicy 

Schloßstrasse wiodła wieża bramna później zwana Basztą Maciejową (Matthiasturm), która 

posiadała most zwodzony
476

. W sąsiedztwie wejścia do zamku znajdowała się niezachowana 

                                                           
470

 C. von Clausewitz, cyt. dz., s. 249-252. Por. J. F. Verbruggen, cyt. dz., s. 320-325; oraz R. L. C. 

Jones, cyt. dz., s. 164-165. 
471

 P. Contamine, cyt. dz., s. 109.  
472

 Taką prawidłowość zauważono tamże, s. 109, 120-121 i 227; oraz J. F. Verbruggen, cyt. dz., s. 320.  
473

 W rachunkach Görlitz przykładowo pod datą 22 maja 1428 r. znajduje się wzmianka o pracach 

prowadzonych przy fosie przy Bramie prowadzącej na Reichenbach przez murarza Tomasza (CDLS, Bd. 1, s. 

521: "Item Thomas meuerer salb 4 zu erbeten am grabin uszufutern by dem Richinbacher thore 1 sch., zu 

vertrinkin 3 gr."), a także o pracach przy basztach tego samego dnia (tamże s. 521: "Item Pauwel zymmerman 

salb 5 zu erbeten an weren an den bolwergken uff der zelstad 6 sol. 3 gr., zu vertrinken 2 gr.").  
474

 R. Reymann, Die Geschichte der Stadt Bautzen, Bautzen 1902, s. 733; por. mapę u R. Schramka, 

Verkehrs und Baugeschichte der Stadt Bautzen, Bautzen 1984, s. 123.  
475

 Tak zresztą zrobili husyci podczas ostrzału miasta w lutym 1431 r., wykorzystując łaźnie znajdujące 

się na lewym brzegu rzeki (R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 285).  
476

 Baszta Maciejowa została wybudowana ok. 1380-1390 r., obecny wygląd uzyskała za panowania 

Macieja Korwina, od którego zresztą ten element fortyfikacji przyjął nazwę (W. Felix, Die mittelalterlichen 
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do dnia dzisiejszego baszta narożna
477

. Nie wiadomo dokładnie, jak wyglądał zamek przed 

gruntowną przebudową w latach 80. XV w., ale na pewno istniała Wieża Wodna 

(Burgwasserturm), kasztel (Fronfeste)
478

 i spichlerz, zaś całość otaczał mur obwodowy
479

. 

Miasto od zamku oddzielała fosa, choć na wysokości Baszty Maciejowej istniało połączenie 

murów zamkowych z miejskimi.  

 Miasto otaczał podwójny pierścień murów obronnych: wewnętrzny o wysokości 6,79 

m i grubości 1,56 m oraz zewnętrzny, mierzący 5,1 m wysokości i 1,08 m grubości. 

Międzymurze miało szerokość ok. 9,5 m, zaś przedmurze osłaniały dwie grząskie fosy 

głębokie na 5 m oraz wał ziemny. Mury posiadały zadaszenie, kryte dachówką, wysokie na 

ok. 2,30 m i grube na ok. 60 cm oraz otwory strzeleckie
480

.  Do środka można było się dostać 

przez cztery bramy, przy czym na pewno wiadomo jedynie o nazwach trzech z nich: Lwiej 

(Lauenturm) na południu, Słowiańskiej (Wendischestor) na wschodzie i Uczniowskiej 

(Schülertor) na północy. Wszystkie posiadały wieże bramne oraz most zwodzony. Te jedne 

niewymienione z nazwy wrota stały na miejscu znacznie późniejszej Bogatej Wieży 

(Reichentor), niewiele można o nich coś powiedzieć; przypuszczalnie - co wynika z 

zachowanych fundamentów - były zbudowane na planie kwadratu
481

. W wewnętrzną linię 

umocnień wkomponowane zostały potężne baszty na planie koła i czworokąta, a jednym z 

takich przykładów jest zachowana w doskonałym stanie Alte Wasserkunst nad prawobrzeżną 

Sprewą, która strzegła przeprawy przez rzekę
482

. Najwięcej tego typu dzieł znajdowało się w 

okolicach bram
483

. Źródła wskazują na przystosowanie umocnień do użytkowania broni 

palnej
484

.  

 Budziszyn, jako jedyne spośród miast związkowych, posiadał obwarowane 

przedmieścia. W przeciwieństwie jednak do przedstawionego wyżej pierścienia umocnień, te 

nie prezentowały się imponująco. Peryferie otaczał mianowicie mur wysoki na 4 m i nie 

posiadał on chodnika strzeleckiego ani wież, za to miał kilka grup blanek z otworami 

                                                                                                                                                                                     
Befestigungsanlagen der Stadt Bautzen und die Gründe für ihren teilweisen Abbruch, Bautzen 1928, s. 5; R. 

Schramek, cyt. dz., s. 115-116).  
477

 R. Schramek, cyt. dz., s. 115.  
478

 W języku niemieckim funkcjonują inne określenia na kasztel: "das Kastell", "die Burg" i "die 

Wehrburg", jednak opisy tego budynku odpowiadają słownikowej definicji kasztelu jako warownego budynku 

mieszkalnego, stąd moja propozycja tłumaczenia wyrazu "Fronfeste" (por. W. Felix, Die mittelarterlichen..., s. 

5).  
479

 R. Schramek, cyt. dz., s. 125-126.  
480

 R. Reymann, cyt. dz., s. 733.  
481

 R. Schramek, cyt. dz., s. 123-124.  
482

 W. Felix, Die mittelalterlichen..., s. 10. Warty uwagi jest też znajdujący się przekrój tej wieży tamże, 

s. 10.  
483

 R. Schramek, cyt. dz., s. 124.  
484

 CDLS, Bd. 1, s. 12.  
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strzeleckimi. W każdej z nich znajdowało się 4-5 takich dzieł rozmieszczonych w odległości 

40-50 m
485

. Wejście na skraj miasta wiodło przez 9 bram, będące domami bramnymi
486

. 

Dodatkowo otaczały je dwie fosy, między którymi znajdował się wał. Taki system nie 

zapewniał dostatecznej ochrony, nadawał się jedynie do ochrony czołowej i pionowej
487

.  

 

 

Ryc 23. Budziszyn, miedzioryt z 1709 r. (źródło: [b.a.] Budziszyn/Budissin, [w:] 

Gemeinsam stark? Zittau und der Sechsstädtebund. Ausstellung Städtische Museen 

Zittau 22.7.2021 - 9.1.2022. Silni razem? Żytawa i Związek Sześciu Miast. Wystawa 

Muzea Miejskie w Żytawie 22.7.2021 - 9.1.2022, (Zittauer Geschichtsblätter, Bd. 57), 

Zittau 2021, s. 36).  

  

                                                           
485

 W. Felix, Die mittelalterlichen..., s. 20-21.  
486

 R. Reymann, cyt. dz., s. 737.  
487

 R. Schramek, cyt. dz., s. 125; Ł. Tekiela, Wojna trzydziestoletnia..., s. 60.  
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Ryc 24. Budziszyn, Wieża Lwia 

(Lauenturm; fot. M. Dudziński). 

 

Ryc 25. Budziszyn, Wieża Maciejowa 

(Matthiasturm; fot. M. Dudziński). 

 

 

W centrum Górnych Łużyc znajdował się Görlitz, największa pod względem liczby 

ludności miejscowość. Samo miasto znajdowało się przy lewobrzeżnej Nysie Łużyckiej, a 

przedmieścia rozwijały się wokół obu brzegów rzeki. Z racji swego położenia - obecności 

odcinka Wysokiej Drogi oraz usytuowania przy rzece - Görlitz stanowił strategicznie ważny 

ośrodek, przede wszystkim jako dogodne przejście do wschodniej części regionu. 

Najdogodniej można było zaatakować od południa, północy i zachodu. Görlitz opasała 

podwójna linia murów, których wewnętrzny był wysoki i gruby, a ponadto posiadał dach 

kryty dachówką, chodnik, otwory strzeleckie oraz wykusze, względnie otwory umożliwiające 
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wylewanie wrzącego oleju i wody
488

. Zewnętrzny natomiast był słabszy, mierzył ok. 4,08 m 

wysokości, nie posiadał wspomnianego chodnika, a na dodatek znajdował się pośrodku fosy, 

ale posiadał otwory
489

. Do miasta można było się dostać przez cztery bramy: Nyską (Neißtor; 

nie istniejąca dzisiaj) na wschodzie, na wysokości dzisiejszego Mostu Staromiejskiego; 

Mikołajską (Nikolaitor) na północy; Reichenbachertor na zachodzie oraz Maryjna 

(Frauentor
490

) na południu. Wszystkie z nich były wieżami bramnymi, dwie z nich - Maryjna 

i Mikołajska - posiadały brony, wrota prowadzące na Reichenbach miały most zwodzony, zaś 

w 1420 r. przed wszystkimi zawieszono łańcuchy
491

. Wieża wychodząca na Reichenbach 

(czasami w źródłach nazywana Budziszyńską Bramą
492

) w okresie wojen husyckich była 

niższa niż obecnie i została zbudowana na planie koła, chociaż właśnie w tym czasie 

wzmocniono to dzieło m. in. o barbakan (?; dzisiejszy Kaisertrutz)
493

. Z kolei Baszta Nyska w 

części była zbudowana z drewna i posiadała wartownię, ale w czasie rewolucji, a zwłaszcza 

po klęsce wojsk niemieckich pod Ústi nad Łabą w 1426 r., została poważnie 

zmodernizowana. Mianowicie została pokryta dachówką, a przede wszystkim przystosowaną 

ją do użytkowania broni palnej
494

.  

Oprócz wspomnianych bram i wież bramnych na system obronny Görlitz składało się 

12 baszt, w większości znajdujących się w wewnętrznym pierścieniu murów, jedynie Baszta 

Wołowa (Ochsenbastei) ulokowana była na zewnętrznym
495

. Najwięcej z nich istniało na 

południu, najmniej natomiast na północy, od strony wójtowskiego dworu, co czyniło tą część 

umocnień najsłabszym punktem
496

. Dodatkowo umocnienia miejskie otaczała fosa, która 
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 D. Fritsch, Die früheren Befestigungen der Stadt Görlitz, nebst einen Plan und 30 Abbildungen, 

Görlitz 1893, s. 9; R. Jecht Geschichte der Stadt Görlitz, Bd. 1, Görlitz 1926, s. 530 i 534. Por. opisy podobnych 

instalacji u Ch. Omana, cyt. dz., s. 58-59; oraz u D. Eltisa, cyt. dz., s. 92.  
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 D. Fritsch, cyt. dz., s. 9; R. Jecht, Geschichte..., s. 529.  
490

 W przypadku tej bramy znane są inne jej nazwy: Zamkowa (Schlosstor), Kamienna (Steintor) oraz 

Żytawska (Zittauer Tor); D. Fritsch, cyt. dz., s. 8; por. R. Jecht, Geschichte..., s. 553-557. R. Jecht kwestionuje 

użytkowanie nazwy "Zamkowa" ze względu na późne powstanie zamku.  
491

 D. Fritsch, cyt. dz., s. 7-8.  
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 Tak występuje w CDLS, Bd. 1, s. 535.  
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 D. Fritsch, cyt. dz., s. 11; R. Jecht, Geschichte..., s. 535. Wspomniany barbakan pojawia się w 

źródłach po raz pierwszy w 1427 r., choć wątpliwości w tej materii przysparza w źródle wyraz "das Bollwerk", 

który jest wieloznaczny (CDLS, Bd. 1, s. 372: "Item 25 zymmerleuten [...] die bolwergke gesatzt habin am 

Budissiner thore").  
494

 D. Fritsch, cyt. dz., s. 15. 
495

 Wieża ta w czasach wojen husyckich nosiła nazwę Tor an der Kahle (R. Jecht, Geschichte..., s. 544-

545).  
496

 Por. D. Fritsch, cyt. dz., wklejka. Z tej słabości zdawali sobie sprawę już ówcześni, o czym świadczy 

notatka z 20 września 1428 r., wedle której pewien cieśla miał donieść husytom, że od strony dworu miasto jest 

słabo chronione (por. przyp. 162 niniejszej pracy). Nie jest to wprawdzie przedmiotem moich obecnych 

rozważań, ale warte wspomnienia jest to, że ta wzmianka źródłowa stała się polem do nadinterpretacji. Jecht 

skomentował jedynie, że jest ona interesująca (R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 181-182), 

natomiast marksistowska historiografia uznała ją za dowód na sympatię prostego ludu dla husytyzmu (por. J. 

Durdik, cyt. dz., s. 127). Szerzej to zagadnienie poruszam w III podrozdziale I rozdziału.  
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właśnie w okresie wojen husyckich została pogłębiona, a jej brzegi zabezpieczono przy 

pomocy nasypu z zasiewów owsa i wyki oraz słupków ogrodzeniowych
497

. Rów ten był 

mokry, choć przepływał przez niego nikły strumień wypływający z rzeki, a na północy woda 

była przepuszczana przez stawy. Od strony Nysy nie było fosy, chociaż w 1434 r. była ona w 

jednym miejscu tak poszerzona, że podobno można było złowić karasia
498

.  

 

 

Ryc 26. Görlitz, miedzioryt z 1575 r. (źródło: N. Kersken, Górne Łużyce od założenia 

Związku Sześciu Miast do włączenia do Elektoratu Saksonii (1346-1635), [w:] Dzieje 

Górnych Łużyc. Władza, społeczeństwo i kultura od średniowiecza do końca XX 

wieku, red. J. Bahlcke, tłum. M. Słoń, Warszawa 2007, s. 133). 

 

Na południu Górnych Łużyc wejścia do regionu strzegła Żytawa. Znajdowała się w 

przejściu górskim oddzielającym Góry Izerskie od Rudaw. Dodatkowym atutem miasta było 

ulokowanie w uskoku tektonicznym, choć za wadę należy uznać oddalenie od 

poważniejszych cieków wodnych. Co prawda od południa miejscowość jest flankowana przez 

Mandau, lewy dopływ Nysy Łużyckiej, jednak sforsowanie go nie stanowiło większego 

problemu. Żytawa i jej okolice były prawdziwym węzłem komunikacyjnym i choć zdobycie 

tego miasta związkowego niewątpliwie ułatwiłoby prowadzenie działań zbrojnych, to 

                                                           
497

 R. Jecht, Geschichte..., s. 158.  
498

 Tamże, s. 534. Por. mapę tamże, s. 333.  
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praktyka najazdów husyckich pokazała, że wystarczyło opanować przedmieścia i znajdujące 

się dookoła drogi.  

Wskutek zniszczeń wojennych, jakie spotkało miasto w 1757 r. podczas wojny 

siedmioletniej, a co za tym idzie niemal zupełne zniszczenie archiwaliów sprzed tej daty, 

istnieją jedynie fragmentaryczne informacje. Na ich podstawie można jednak spróbować 

odtworzyć wygląd fortyfikacji w czasach wojen husyckich. Żytawę otaczał jeden pas murów 

o wysokości ok. 10,8 m i szerokości 3,3 m, posiadał chodnik, otwory strzeleckie oraz 

zadaszenie
499

. Przed murem znajdowała się głęboka fosa, przypuszczalnie sucha, co wynika z 

faktu, że miejscowość znajduje się w terenie górzystym oraz tego, że nie znajduję na mapach 

żadnego połączenia z pobliskimi rzekami, które mogłyby ją zasilać
500

. Dostępu do 

aglomeracji strzegły trzy bramy: Tkacka (Webertor) na zachodzie, Budziszyńska 

(Budissinertor) na północy oraz Czeska (Böhmischertor) na południu. Pierwsza i ostatnia z 

wymienionych posiadały wieże bramne, druga natomiast jedynie dom. Dodatkowo Czeska 

Brama wzmocniona była Wodną Furtą (Wasserpforte)
501

. Wszystkie z nich miały most 

zwodzony, natomiast nie posiadały bron, a jedynie - z dużym prawdopodobieństwem - 

drewniane wrota
502

. Oprócz tego w mury miejskie zostało wkomponowanych 11 wież, w tym 

9 prostokątnych, zapewniających dobre pokrycie pól przed kurtyną, jednak nie stanowiących 

zagrożenia w wypadku podejścia pod czoło lub z tyłu
503

. Sama konstrukcja mogła być też 

bardziej podatna na zniszczenia
504

, jednak przy stanie ówczesnej artylerii nie było to jeszcze 

problemem. Pozostałe 2 baszty miały okrągły i półokrągły kształt. Spośród wszystkich tego 

typu dzieł większość z nich znajdowała się na południu umocnień, jedynie 3 z nich 

umiejscowione zostały na północy
505

.  

Najdalej na wschodzie znajdującym się miastem związkowym był Lubań. Ze względu 

na przebieg Wysokiej Drogi stanowił ważny strategicznie punkt. Dodatkowym atutem miasta 

było ulokowanie w widłach rzeki Kwisa na wschodzie oraz potoku Siekierka na zachodzie. 

Ponieważ oba te cieki wodne zlewają się ze sobą na północy, jedynym możliwym kierunkiem 

ataku była część południowa. 

                                                           
499

 J. B. Carpzow, cyt. dz., Theil I, s. 19; Ch. A. Pescheck, Handbuch der Geschichte von Zittau, Zittau 

1834, s. 36; C. G. Moráwek, Zittavia oder Zittau in seiner Vergangenheit und Gegenwart, I-II Theil, Zittau 

1848, s. 13. Obie części ostatniego cytowanego dzieła mają ciągłą paginację.  
500

 Ch. A. Pescheck, cyt. dz., s. 37-38. Por. mapę tamże, wklejka; rysunek u Ł. Tekieli, Wojna 

trzydziestoletnia..., s. 160; oraz  [b.a.], Die mittelalterliche Zittauer Stadtbefestigung. Średniowieczne fortyfikacje 

miejskie w Żytawie, [w:] Gemeinsam stark?..., s. 152 i 160. 
501

 J. B. Carpzow, cyt. dz., Theil I, s. 19-20; C. G. Moráwek, cyt. dz., s. 18.  
502

 Ch. A. Pescheck, cyt. dz., s. 40-47.  
503

 Ł. Tekiela, Wojna trzydziestoletnia..., s. 61.  
504

 Tamże, s. 61.  
505

 C. G. Moráwek, cyt. dz., s. 15.  
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Ryc 27. Gruba Wieża (Dickenturm) przy Bramie Maryjnej (Frauentor) w Görlitz (fot. 

M. Dudziński).  

 

 
 

Ryc 28. Görlitz, Reichenbachertor (fot. 

M. Dudziński). 

Ryc 29. Görlitz, Wieża Mikołajska 

(Nikolaiturm; fot. M. Dudziński). 
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Ryc 30. Kościół św. Piotra i Pawła w Görlitz wraz z elementem fortyfikacji (fot. M. 

Dudziński). 

 

Ryc 31. Żytawa przed 1757 r., makieta (źródło: Kulturhistorisches Museum 

Franziskanerkloster Zittau, fot. M. Dudziński).  
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Z tamtej strony znajduje się jednak wzgórze, które mogło być wykorzystane jako 

pozycja artyleryjska
506

.  

Na podstawie zachowanych elementów fortyfikacji oraz rycin w kronikach 

lubańskich
507

 można w wiarygodny sposób odtworzyć ich wygląd. Lubań otaczał pojedynczy 

pas murów zbudowanych z bazaltu
508

. Miał on wysokość 8 m i grubość ok. 2,2-2,4 m oraz 

posiadał chodnik strzelecki. Oprócz murów miasto posiadało także suchą fosę  

 

 

Ryc 32. Lubań, fragment muru przy ul. Podwale (fot. M. Dudziński).  

 

szeroką na 15-20 m (przy Bramie Brackiej) i głęboką na 5,5-7 m
509

. Wejścia do miasta 

strzegły cztery bramy: Zgorzelecka na zachodzie, Mikołajska na wschodzie, Nowogrodziecka 

na północy oraz Bracka na południu. Spośród wszystkich ta ostatnia była osłaniana przez 

Basztę Bracką, Nowogrodziecka posiadała wieżę bramną, pozostałe natomiast były jedynie 

domami bramnymi. Wszystkie wejścia do miasta posiadały mosty zwodzone i, 

przypuszczalnie, posiadały dwuskrzydłowe drzwi oraz bronę. Na system obronny 

                                                           
506

 Taką sugestię wysunął M. Goliński, Broń palna..., s. 22.  
507

 Jedna z takich rycin występuje w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Oddział w Bolesławcu 

(dalej: APWrB), Akta miasta Lubania (dalej: AmLb), sygn. 2259, Chronick von Lauban [von J. Ch. Ph. Datke] 

(dalej: Datke, Chronick...), s. 87. Choć plan pod względem topograficznym zawiera błędy, to w przypadku detali 

jest dokładny.  
508

 W. Grabowski, Fortyfikacje miejskie Lubania - rys historyczny, MZGM, Bd. 25, 1997, s. 151; Ł. 

Tekiela, Zabytki Lubania: Mury obronne, Dom Solny. Die Stadmauern, Das Salzhaus, Lubań 2014, s. 20. 

Zewnętrzny pierścień murów powstał po wojnach husyckich. Za tą uwagę dziękuję panu dr. Ł. Tekieli.  
509

 W. Grabowski, cyt. dz., s. 152; Ł. Tekiela, Zabytki Lubania..., s. 27.  
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miejscowości składało się ok. 17 baszt na planie koła i półkola, przykryte hełmami
510

. 

Największą z nich była wspomniana już Baszta Bracka, wysoka na 45 m, osłaniająca wejście 

od dzisiejszej ulicy Brackiej.  

 

 

Ryc 33. Lubań, Wieża Bracka (fot. M. Dudziński).  

 

W centrum Górnych Łużyc, a dokładniej między Görlitz a Budziszynem, znajdował 

się Lubij, stosunkowo najmniejsze miasto spośród pozostałych członków. Był oddalony od 

głównych szlaków komunikacyjnych - wiodły do niego drogi o znaczeniu jedynie lokalnym. 

Nie oznacza to, że miejscowość nie miała żadnego znaczenia, wręcz przeciwnie - to przede 

wszystkim tradycyjne miejsce zjazdów stanów Sześciu Miast, a jak pokazały dzieje najazdów 

husyckich, opanowanie przez najeźdźcę Lubija stwarzało poważne zagrożenie. Teren, na 

którym leży, jest nieznacznie pofałdowany i choć leży w widłach dwóch potoków (Seltenrein 

na zachodzie i Löbauer Wasser na wschodzie), ich sforsowanie nie stanowiło wielkiego 

problemu.  

                                                           
510

 Ł. Tekiela, Zabytki Lubania..., s. 28; tenże, Wojna trzydziestoletnia..., s. 61; Do dnia dzisiejszego 

zachowało się kilka wież na planie półkola przy ulicy Podwale.  
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Na zasadniczy trzon umocnień Lubija składał się podwójny pierścień murów 

miejskich. Wewnętrzny mur był wysoki na 5,70 m i szeroki na 1,70 m; zewnętrzny - 4,56 m 

wysokości. Międzymurze miało szerokość ok. 5,70-8,55 m. Do miasta wiodły trzy bramy: 

Budziszyńska (Bautzenertor) na zachodzie, Zgorzelecka (Görlitzertor) na północy i Żytawska 

(Zittauertor) na południu. Dwie pierwsze posiadały domy bramne, jedynie ta ostatnia 

zaopatrzona była w wieżę. W XV w., a więc w okresie wojen husyckich, istniały cztery 

baszty: Łaziebna (der Baderturm) na południowym zachodzie, Wielka (die große Bastei) na 

północy, małe dzieło Elensteyn (die kleine Wehr Elensteyn) oraz nowe dzieło Kucheler (die 

neue Wehr Kucheler)
511

. Dodatkowo miasto otaczała fosa sucha, która mimo bliskości potoku 

Seltenrein nigdy nie była przez niego zasilana
512

.  

 

Ryc 34. Plan Lubija (źródło: O. Staudinger, Die Geschichte der Löbauer 

Befestigungswerke, "Löbauer Heimatsblätter", Nr. 1, 1922, s. 8). 

 

Najdalej wysuniętym na zachód miastem związkowym był Kamieniec. Mimo 

przebiegającej przez nią Wysokiej Drogi, miejscowość była najbiedniejsza ze wszystkich. 
                                                           

511
 O. Staudinger, Die Geschichte der Löbauer Befestigungswerke, "Löbauer Heimatsblätter", Nr. 1, 

1922, s. 1.  
512

 Tamże, s. 1-2 i 8; Ł. Tekiela, Wojna trzydziestoletnia..., s. 61-63. Z takiej możliwości chciał 

skorzystać wójt krajowy Albrecht von Kolditz, kiedy po odbiciu Lubija w 1431 r. zdecydowano o zburzeniu 

murów i zalaniu fosy. Jednak dzięki interwencji samych mieszczan zaniechano tego zamiaru; Codex 

diplomaticus Saxoniae Regiae (dalej: CDSR), hrsg. von H. Knothe, Bd. 7, T. 2, Leipzig 1883, s. 251-252; R. 

Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 304-305. Zob. również list Zygmunta Luksemburczyka do 

stanów w: CDLS, Bd. 2, Görlitz 1900-1903,  s. 298-299.  
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Miasto też znajdowało się w oddaleniu od większości dróg nawet o znaczeniu regionalnym. 

Tylko raz Kamieniec był oblegany i zdobyty w 1429 r., choć husyci zaraz po tym opuścili go. 

Pomimo lokalizacji już na wyżynnej części Górnych Łużyc, osiedle znajduje się w dolinie, a 

pobliski potok nie jest trudny do sforsowania. Z powyższych względów zaatakowanie miasta 

z jakiejkolwiek strony nie sprawiało problemów.  

System obronny Kamieńca składał się z dwóch części: zamku i murów miejskich. W 

przeciwieństwie do Budziszyna, oba te elementy nie posiadały ze sobą żadnego połączenia
513

. 

Ze względu na spore braki informacji, bardzo trudno jest odtworzyć wygląd zamku, na jego 

wygląd wskazują ukształtowanie terenu, układ ulic (rejon ulic Burgstraße i Am Schloßberg) 

oraz występujące zabudowania
514

. W czasie wojen husyckich zamek był w bardzo złym stanie 

technicznym i groził zawaleniem, a ponadto właśnie z jego powodu miasto uległo husytom, 

dlatego jego ostatni właściciel, Borso von Kamenz, sprzedał go mieszczanom w 1432 r.
515

 Z 

tego względu nasuwa się oczywisty wniosek, że twierdza nie miała wartości obronnych.  

 

 

Ryc 35. Plan Kamieńca (źródło: W. Scheibe, Die baugeschichtliche Entwickelung von 

Kamenz, Görlitz 1909, s. 83). 

 

                                                           
513

 W. Scheibe, Die baugeschichtliche Entwickelung von Kamenz, Görlitz 1909, s. 83.  
514

 O. Schöne, Burgen und Ritterleben in der Oberlausitz, Bautzen 1925, s. 9-11.  
515

 CDSR, s. 59-61 i 63-65; W. Scheibe, cyt. dz., s. 83-84. Wcześniej, w 1431 r., Zygmunt 

Luksemburski zezwolił na sprzedaż zamku wspomnianemu właścicielowi. Rok później doszło do transakcji. 
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Fortyfikacje miejskie również nie reprezentowały dobrego stanu. Częściowo otaczał 

go pierścień podwójnych murów, w których znajdowały się trzy bramy. W obręb murów 

wkomponowane zostały porozstawiane z rzadka baszty na planie koła i kwadratu, które nie 

gwarantowały dobrego pokrycia pól przed kurtyną
516

.  

Znacznie mniejszą rolę w systemie obronnym Górnych Łużyc odgrywały zamki. Jak 

już wcześniej zaznaczono, miały one relatywnie mniejsze możliwości kwaterunkowe i 

aprowizacyjne niż miasta. Dodatkową niesprzyjającą okolicznością dla istnienia tego typu 

fortyfikacji był rozkaz cesarza Karola IV z 1355 r., nakazujący burzenie "szkodliwych 

zamków"
517

. Z tego powodu uważa się Górne Łużyce za krainę niemal pozbawioną zamków. 

Niemniej największe znaczenie miały twierdze ulokowane w strategicznie ważnych 

miejscach, np. na południu w przejściu między Sudetami a Rudawami
518

 lub na szlakach 

handlowych
519

. Mogły one - przynajmniej przez jakiś czas - opóźnić działania najeźdźców.  

Ze względu na stan zachowania zamków (bądź ich brak) oraz niezbyt liczne wzmianki 

źródłowe, bardzo trudno jest odtworzyć ich wygląd. Dużo natomiast mogą powiedzieć 

pozostałości po nich w postaci zachowanych obrysów murów na ziemi lub ruin w przypadku 

górskich warowni. W niektórych wypadkach późniejsze przebudowy uniemożliwiają 

rekonstrukcję
520

. Ogólnie można jednak określić, jak mogły w czasach wojen husyckich 

wyglądać te twierdze. Zazwyczaj otaczał je mur i czasami fosa, w zależności od 

umiejscowienia sucha lub mokra. Do środka wiodła przeważnie jedna brama, a w obrębie linii 

umocnień znajdowała się wieża lub donżon. Posiadały także dziedziniec, a niekiedy 

zabudowania przylegające do murów
521

. Z uwagi na szczupłość wiadomości na niniejszy 

temat, poniżej przedstawiono jedynie kilka przykładów takich budowli.  

Na wschodzie Górnych Łużyc, w tzw. okręgu Kwisy, istniały trzy zamki: Świecie, 

Leśna i Czocha. O ile te dwa pierwsze straciły znaczenie
522

, o tyle Czocha przynajmniej raz 

                                                           
516

 W. Scheibe, cyt. dz., s. 83; Ł. Tekiela, Wojna trzydziestoletnia..., s. 62.  
517

 R. Aurig, Straßenschutz und Straßenzwang. Zur Verkehrspolitik Karls IV, MZGM, Bd. 25, 1997, s. 

72; G. Schwerhoff, Die Erneuerung des Sechsstädtebundes im 1350, [w:] Eide, Statuten und Prozesse..., s. 51. 

Takie postępowanie wyraźnie wskazuje na to, że prawo do wznoszenia zamków przysługiwało wyłącznie 

monarsze (por. przypadek śląskich warowni w XIV w., które opisuje B. Guerquin, Zamki śląskie, Warszawa 

1957, s. 17-18 oraz R. Aurig, Straßenschutz..., s. 71).  
518

 R. Aurig, Straßenschutz..., s. 70-74.  
519

 Por. tamże, s. 72. Choć Rainer Aurig nie wspomniał, takie znaczenie miał zamek Baruth, znajdujący 

się w drodze między Görlitz a Budziszynem.  
520

 Tak jest np. w przypadku zamku Czocha (B. Guerquin, cyt. dz., s. 45).  
521

 Por. B. Guerquin, cyt. dz., s. 22-27; P. Contamine, cyt. dz., s. 117-120; oraz R. L. C. Jones, cyt. dz., 

s. 168-170 i 176-180.  
522

 Leśna popadła w ruinę najpóźniej w I połowie XV stulecia, a Świecie nigdy nie znalazło się na 

szlaku wojsk husyckich (por. O. Schöne, cyt. dz., s. 21-22; B. Guerquin, cyt. dz., s. 56 i 77; K. R. Mazurski, cyt. 

dz., s. 126-127; oraz W. Bena, cyt. dz., s. 242-244 i 438).  
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odegrała rolę w czasie najazdów husyckich
523

. Opisywany zamek jest położony na wysokiej 

granitowej skale na lewym brzegu Kwisy. Jak wcześniej zaznaczyłem, przebudowa z 

początków XX wieku uniemożliwia dokładną rekonstrukcję wyglądu z interesującego nas 

okresu. Niemniej jednak można przypuszczać, że został zbudowany na planie czworoboku z 

okrągłą wieżą wkomponowaną w mury
524

, ponad wszelką wątpliwość otaczała warownię 

sucha i głęboka fosa
525

, natomiast z rezerwą należy potraktować domysły Otto Schönego o 

istnieniu żelaznych bron, chodnika i otworów strzeleckich oraz zadaszenia
526

.  

 

 

Ryc 36. Zamek Czocha, rekonstrukcja (źródło: Muzeum Zamek Bolków. Oddział 

Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, fot. M. Dudziński). 

 

Niewątpliwie największe znaczenie obronne wykazywały zamki ulokowane w Górach 

Łużyckich, strzegących dróg łączących Żytawę z Czechami. Częstokroć były przedmiotem 

zainteresowania stanów Górnych Łużyc, a niekiedy nawet króla i późniejszego cesarza 

                                                           
523

 Dwukrotnie zamek znalazł się pod oblężeniem w 1427 i 1434 r. Jednak pierwszy z tych szturmów 

jest niepewny, drugi natomiast ma uzasadnienie źródłowe (CDLS, Bd. 2, s. 511 i 516; por. W. Bena, cyt. dz., s. 

156-157).  
524

 B. Guerquin, cyt. dz., s. 45.  
525

 W. Bena, cyt. dz., s. 153. Fosa została wypełniona wodą na początku XX w. (tamże, s. 168-169).  
526

 O. Schöne, cyt. dz., s. 22. Wspomniane elementy naturalnie istniały w I połowie XV w. i nawet 

logika podpowiada, że na zamku mogły one funkcjonować, jednak w tym wypadku można mieć do czynienia po 

prostu z nadinterpretacją. Poza tym należy wziąć pod uwagę późniejszą przebudowę renesansową, pożar w 1793 

r. oraz przebudowę przez Bodo Ebhardta (por. W. Bena, cyt. dz., s. 165-167).  
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Zygmunta Luksemburczyka, który zresztą był ich formalnym właścicielem. W owym czasie 

funkcjonowały tam warownie: Karlsfried (Neuhaus), Falkenberg, Roimund i Oybin
527

.  

Falkenberg był ulokowany na wzgórzu pomiędzy Lückendorfem a Petrovicami. 

Zamek został wybudowany na planie koła i otoczony fosą, zabezpieczoną dodatkowo wałem 

ziemnym. Do środka wiodła jedna brama, przypuszczalnie będąca otworem w murze, oraz 

zwykły most. Posiadał ponadto okrągłą wieżę obronną
528

.  

Dużą rolę odegrał zamek Karlsfried koło Hartau, wzniesiony przez Karola IV w 1357 

r., który nie tylko chronił przejście do Górnych Łużyc, ale kontrolował także pobieranie ceł. 

Warownia ta, jako pierwsza w historii najazdów na ten region, padła łupem husytów pod 

wodzą Bočka z Podiebradu w 1424 r. Wartym uwagi jest samo umiejscowienie zamku, 

mianowicie na skalistym cyplu. Można powiedzieć, że to właśnie podłoże determinowało 

jego wygląd. Twierdza składała się z dwóch części: dolnego i górnego dziedzińca. Ten 

pierwszy otaczał mur, a główne wejście do zamku wiodło przez bramę w północno-

zachodniej części, zaopatrzoną w wieżę i most zwodzony, całość natomiast otaczała fosa, 

którą w naturalny sposób tworzyła szczelina skalna szeroka na 2,5 m. Na dziedzińcu 

znajdowały pomieszczenia gospodarcze w postaci domów służby oraz stajnie. Górny plac 

natomiast ściśle przylegał do dolnego, również był otoczony murem, a dojście do niego 

prowadziły schody oraz jeszcze jedna wieża bramna. Ponadto znajdował się tam dwór oraz 

umieszczona w najwyższym punkcie wzgórza baszta zamkowa
529

.  

Niewątpliwie sporą wartość strategiczną posiadał ufortyfikowany klasztor w Oybinie, 

należący od 1366 r. do zakonu celestynów, którego znakomicie zachowane ruiny nawet 

dzisiaj budzą podziw. Choć były to dobra kościelne, ochrona tych zabudowań należała do 

troski stanów, a nawet samego Luksemburczyka, o czym świadczą wydarzenia z 1429 r., 

kiedy władca nakazał przysłanie posiłków klauzurze
530

. Ten ulokowany w południowej części 

Gór Łużyckich kompleks składał się z dwóch części: zamku z I połowy XIV w. oraz 

wspomnianego konwentu. Wejście do owych fortyfikacji znajdowało się u podnóża wzgórza 

zamkowego, a do środka zabudowań wiodły trzy bramy, wzmocnione wieżami. Dodatkowym 

atutem tych umocnień było to, że droga prowadząca do zabudowań była kręta, a w połączeniu 

z ukształtowaniem terenu utrudniało oblegającym dojście na dziedziniec. Dodatkowo 
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 Operacyjne znaczenie tych zamków podkreśla O. Schöne, cyt. dz., s. 25-35.  
528

 A. Moschkau, Die ruine Falkenburg am Hochwalde, "Neues Lausitzisches Magazin" (dalej: NLM), 

Bd. 57, 1882, s. 361-362.  
529

 Tenże, Die Burg Karlsfried bei Zittau, NLM, Bd. 62, 1886, s. 112-113; [b.a.], Handel und Straßen..., 

[w:] Gemeinsam stark?..., s. 148. 
530

 Por. CDLS, Bd. 2, s. 105-106.  
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wspomniany plac był chroniony przez pięć wież na planie koła lub czworoboku, w tym dwie 

znajdujące się za budynkami klasztornymi na wschodzie
531

.  

 

Ryc 37. Ruiny zamku Karlsfried (źródło: [b.a.], Handel und Straßen. Handel i drogi, 

[w:] Gemeinsam stark? Zittau und der Sechsstädtebund. Ausstellung Städtische 

Museen Zittau 22.7.2021 - 9.1.2022. Silni razem? Żytawa i Związek Sześciu Miast. 

Wystawa Muzea Miejskie w Żytawie 22.7.2021 - 9.1.2022, (Zittauer Geschichtsblätter, 

Bd. 57), Zittau 2021, s. 149). 

 

Ryc 38. Ruiny zamku Karlsfried, model 3D (źródło: tamże, s. 148). 

                                                           
531

 O źródłach i historii Oybina wypowiada się P. Sauppe, Geschichte der Burg und Cölestinerklosters 

Oybin, NLM, Bd. 62, 1886, s. 88-110. Przy rekonstrukcji umocnień korzystałem z opisu u J. B. Carpzowa, cyt. 

dz., Theil I, s. 150-152; oraz przewodnika R. P. Rossberga, Oybin-Lückendorf, Leipzig 1962, s. 21.  



113 
 

 

Ryc 39. Plan zamku Oybin (źródło: R. P. Rossberg, Oybin-Lückendorf, Leipzig 1962, 

s. 21). 

 

4. Sztuka wojenna  

Sztuka wojenna w średniowieczu stała na wysokim poziomie, co zostało już w 

znaczący sposób udowodnione naukowo
532

. Przedmiotem obecnych rozważań jest określenie 

charakteru działań zbrojnych na Górnych Łużycach w okresie najazdów husyckich. Spróbuję 

wskazać, na ile przebieg akcji militarnych odpowiadał warunkom omawianej epoki oraz w 

jakim stopniu teatr zmagań militarnych odróżniał się od innych ówczesnych konfliktów. 

Omówione zostaną również rola wywiadu oraz planowanie działań strategicznych, 

taktycznych i zagonów.  

Podstawą do prowadzenia działań zbrojnych jest wiedza o terenie, na którym toczone 

są zmagania. Sposobami pozyskania takich informacji są mapy oraz wywiad. Jak wskazałem 

wcześniej, geograficzne przedstawienia Górnych Łużyc pojawiają się dopiero w II połowie 

                                                           
532

 Wykazali to m.in. P. Contamine, cyt. dz., s. 217-246; Ch. Oman, cyt. dz.; J. Maroń, Koczownicy i 

rycerze. Najazd Mongołów na Polskę w 1241 roku na tle sztuki wojennej Europy XII i XIII w., wyd. 2, 

Wodzisław Śląski 2011, s. 67-89; oraz J. Verbruggen, cyt. dz., s. 348-349.  
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XVI w.
533

, zresztą mapy w średniowieczu były rzadkością i bardzo często są obarczone 

błędami. W takiej sytuacji XV-wieczni dowódcy musieli polegać na informacjach 

pozyskanych od m.in. gońców, zwiadowców oraz szpiegów. Choć zdobycie w ten sposób 

wiadomości o ruchach przeciwnika oczywiście wiązało się z ryzykiem, to jednak okazywało 

się niejednokrotnie, że to były najbardziej miarodajne źródła
534

. Najczęściej jednak dane 

otrzymywano od miejscowej ludności i przypadkowo napotkanych osób, o których motywacji 

praktycznie niewiele lub wcale nie wiadomo
535

. W taki sposób przykładowo wojska śląsko-

łużyckie otrzymały wieści o ruchach wojsk husyckich podczas II wyprawy krzyżowej 1421 r. 

od przypadkowego husyckiego posłańca, którego przepytali, a następnie spalili żywcem
536

. Z 

kolei w 1428 r. występuje informacja o cieśli z Görlitz, który opowiedział Czechom o słabym 

punkcie umocnień miasta od północy
537

. Natomiast w marcu 1431 r. Görlitz wysłał na 

przeszpiegi kobiety, które udały się do wojska husyckiego, mającego wkrótce przystąpić do 

oblężenia Lubania
538

. Znane są również przypadki osób działających dla obu stron konfliktu, 

na co wskazuje m.in. casus szpiega o imieniu Nikoleschko, który w 1426 r. pracował dla rady 

miejskiej Görlitz, szukając zaginionych żołnierzy po bitwie pod Ústi nad Łabą, a dwa lata 

później pochwycono go za działalność szpiegowską, tym razem na rzecz husytów
539

. 

Generalnie rzecz biorąc boży bojownicy, pod względem pracy wywiadu, górowali nad 

krajami ościennymi. Najczęściej ich informatorami byli prości ludzie, choć trudno to 

uzasadniać wyłącznie sympatią dla wojsk czeskich, jak sugeruje J. Durdik
540

. Bardziej 

prawdopodobne wydaje się, że był to wynik strachu lub chęci zysku, zwłaszcza jeśli w tym 

drugim przypadku weźmie się pod uwagę działalność kramarzy i kupców, którzy w handlu ze 

zwolennikami nauk Husa widzieli okazję do zarobku
541

. Przypuszczalnie m.in. z wyżej 

wymienionych powodów Zygmunt Luksemburski nakazał Żytawie kontrolowanie dróg do 

Czech oraz zakaz eksportu prochu, broni palnej i innych towarów pierwszej potrzeby w 

listach z 6 listopada oraz 11 grudnia 1422 r.
542

.  
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 Zob. II podrozdział I rozdziału niniejszej pracy.  
534

 Rolę rozpoznania podkreślił [A.] H. Jomini, Zarys sztuki wojennej, tłum. F. Dziedzic, Warszawa 

1966, s. 184-189. Szczególną rolę przypisywał szwajcarski generał dobrze opłaconym szpiegom.  
535

 Zob. III podrozdział I rozdziału niniejszej pracy.  
536

 CDLS, Bd. 1, s. 71-72. Przypadek ten omówiłem również w II podrozdziale III rozdziału niniejszej 

pracy.  
537

 CDLS, Bd. 1, s. 623; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 181-182. Do tego faktu 

odniosłem się w III podrozdziale I rozdziału tej dysertacji.  
538

 CDLS, Bd. 2, s. 211; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 289.  
539

 CDLS, Bd. 1, s. 569, 571-573 i 576.  
540

 J. Durdik, cyt. dz., s. 126-127.  
541

 P. Čornej, cyt. dz., s. 480.  
542

 CDLS, Bd. 1, s. 127-129. Rozkazy te nie były jednak bardzo przestrzegane, ponieważ np. w Pradze 

do połowy lat 20. XV w. nadal podawano żytawskie piwo (wspomina o tym P. Čornej, cyt. dz., s. 480-481). 
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Działalność wywiadowcza była prowadzona przez Górne Łużyce, co zaświadczają 

liczne zapisy rachunków miejskich, choć w porównaniu z pozycjami dotyczącymi utrzymania 

murów miejskich, produkcji broni czy wypłaty żołdu dla żołnierzy, są one uboższe. Niemal w 

ogóle natomiast nie zachowały się informacje na piśmie od agentów
543

. Z tego powodu należy 

sądzić, że praca wywiadu w omawianym regionie nie była zbyt rozwinięta. Taką sytuację 

można uzasadnić kilkoma czynnikami. Jednym z nich jest to, że wiadomości o posunięciach 

przeciwnika zazwyczaj są poufne i wielu wypadkach nie można było ich z oczywistych 

powodów umieścić w jakichkolwiek aktach
544

. Ponadto utrzymanie służby wywiadowczej 

stanowiło duży wysiłek finansowy dla wielu państw, co doskonale obrazuje przykład Anglii i 

Francji podczas wojny stuletniej. Wywiad pierwszego z wymienionych państw pochłaniał w 

1370 r. trzecią część wydatków królewskiego skarbca, a francuski władca zrezygnował już w 

latach 30. XIV w. z finansowania nawet urzędników koordynujących pracę informatorów
545

. 

Najważniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy wydaje się jednak fakt, że Górne Łużyce nie 

były scentralizowanym państwem, mimo że funkcjonowały charakterystyczne dla Związku 

elementy ustroju republiki stanowej. Przede wszystkim nie było w kraju władcy, który 

mógłby kontrolować wywiad.  

Najczęściej wzmiankowanymi informatorami Sześciu Miast są gońcy i zwiadowcy. 

Pojawiają się głównie w rachunkach miejskich łącznie z informacją o poniesionych 

wydatkach na jego rzecz. Bardzo często trudno wywnioskować, czy rejestrowane sumy są 

wynagrodzeniem informatorów, czy też zwrotem kosztów podróży lub zaliczką
546

. Zapisane 

kwoty jednak nie są zbyt wysokie (przeważnie 3-5 groszy), co skłania do teorii, że w 

większości przypadków mowa o zwrotach i zaliczkach. Przykładowo w lutym 1421 r. goniec 

Jana I żagańskiego otrzymał 5 groszy za przekazanie wiadomości
547

. Z kolei wspomniane 

wcześniej kobiety za swoją pracę dostały łącznie 7 groszy
548

. O wypłacie mogą natomiast 

świadczyć wydatki na szpiegów, jako przykład można wskazać omawianego wyżej 

Nikoleschki, który dostał w czerwcu 1426 r. 1 grzywnę groszy za poszukiwania zaginionych 

w bitwie pod Ústi nad Labem
549

. Warte zauważenia jest również to, że w latach 1431-1432 
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 Znany jest tylko jeden list od nieznanej osoby do rady miejskiej Görlitz z grudnia 1429 r., w którym 

donosił o planach husytów (CDLS, Bd. 2, s. 125-127).  
544

 Por. S. Jóźwiak, Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Studium nad 

sposobami pozyskiwania i wykorzystaniem poufnych informacji w późnym średniowieczu, Malbork 2004, s. 5. 
545

 Por. tamże, s. 39-40.  
546

 Por. tamże, s. 40-42.  
547

 CDLS, Bd. 1, s. 76.  
548

 Tamże, Bd. 2, s. 211.  
549

 Tamże, Bd. 1, s. 287: "Item Nicoleschsko einem Behemen kein Brugk zu dirfaren umbe die hern des 

rats und ander frunde und gesellin, die noch aussin bleibin sein vor Awsk, und zu vortrinken 1 mr. gr."; por. S. 

Jóźwiak, cyt. dz., s. 40-43.  
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odnotowuje się w Görlitz wzrost wydatków na tajnych agentów
550

. Przytoczone tutaj zjawisko 

wiąże się z tym, że we wskazanym okresie husyci intensywnie działali w okolicach 

wspomnianego miasta.  

Naturalną konsekwencją działalności wywiadowczej jest istnienie kontrwywiadu. W 

tym miejscu chciałbym się skupić na kilku jego aspektach: istnieniu zarządzeń porządkowych 

o charakterze kontrwywiadowczym, wykrywaniu szpiegów i obcych agentów oraz ich 

karaniu, te bowiem są uchwytne źródłowo
551

.  

Zarządzenia o charakterze kontrwywiadowczym na Górnych Łużycach pojawiały się 

we wspomnianej wcześniej korespondencji Zygmunta Luksemburczyka
552

 oraz w miejskich 

rozporządzeniach. Jednym z nich jest statut wydany w Görlitz w 1432 r.
553

, w którego 

pierwszych czterech ustępach zawarto zapisy mówiące o obowiązku schronienia się za 

murami miejskimi w momencie pojawienia się wroga oraz o zakazie kontaktowania się z 

najeźdźcami pod groźbą banicji i konfiskaty majątku
554

. Rozporządzenie zobowiązywało 

mieszczan również do tego, aby nie wpuszczać w obręb umocnień zwolenników husytyzmu, a 

jeśli taki dostał się do miasta - należało go wygnać
555

. Z całą pewnością można powiedzieć, 

że dokument powstał na wskutek wcześniejszych doświadczeń z licznie pojawiającymi 

tajnymi współpracownikami zwolenników nauk Husa.  

Demaskowanie obcych agentów i ewentualne ich karanie w badanym regionie działało 

bardzo sprawnie. Wiele z tych przykładów zostało już do tej pory przytoczonych
556

, zatem 

ograniczę się tutaj tylko do ogólnej charakterystyki. Od 1427 r. zauważalny jest wzrost 

posądzeń o współpracę z husytami, co ma związek z trwającym wówczas najazdem, wówczas 

jednak nikogo nie osadzono w miejskich lochach, ani w żaden sposób nie wykonano wyroku 

za współpracę z wrogiem, ponieważ nie znaleziono dowodów winy. Natomiast od następnego 

roku 1428 coraz częściej pojawiają się informacje o pochwyceniach osób, które rzeczywiście 

kolaborowały z wrogiem, a najwięcej takich wzmianek zapisano w 1431 r., nieprzypadkowo 

również w trakcie husyckiej rejzy. Wobec tych osób zastosowano areszt, banicję i tortury
557

.  
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 Tamże, Bd. 2, s. 208, 231, 236, 273, 319, 321, 325, 336, 342 i 366-367.  
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 Por. S. Jóźwiak, cyt. dz., s. 195-222.  
552

 Por. przyp. 542 niniejszej pracy.  
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 CDLS, Bd. 2, s. 368-370. Dokument przeanalizowałem w I podrozdziale II rozdziału.  
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 CDLS, Bd. 2, s. 368-369.  
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 Tamże, s. 369-370.  
556

 Por. III podrozdział I rozdziału niniejszej pracy.  
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 Wprawdzie Piotr Preischwitz, winny pożaru Budziszyna w 1429 r., został skazany na śmierć, jednak 

wobec braku dowodów na współpracę z husytami, nie wspominam w tym miejscu o tej formie wyegzekwowania 

wyroku. Szerzej na ten temat wypowiadam się w III podrozdziale I rozdziału.  
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Analizując działania militarne na Górnych Łużycach w okresie wojen husyckich, 

zauważalne jest to, że nie odbiegały one znacząco od tego, jak wyglądały one ogólnie w 

okresie średniowiecza. Mam tu na myśli fakt, że dążono do prowadzenia oblężeń i 

zdobywania umocnionych punktów, natomiast bitwy były rzadkością, a co więcej - starano 

się ich unikać
558

. To, co z kolei odróżniało górnołużycki teatr działań wojennych, był cel ich 

prowadzenia. Dla husytów kluczową kwestią było zdobycie łupów, stąd też ich najazdy miały 

charakter głównie łupieżczy. Wskazać jednak należy, że w przypadku kampanii z 1427 r. 

doszła jeszcze jedna motywacja - osłabienie przeciwnika, który przygotowywał się do IV 

krucjaty
559

. Raczej trudno za to wskazywać jako przyczynę rejz czeskich chęć odwetu na 

Górnołużyczanach za wspieranie Zygmunta Luksemburczyka, ponieważ większość działań 

Czechów w okresie rewolucji - nie licząc oczywiście spanilých jízd - skupiała się na ich 

ojczyźnie.  

Górne Łużyce, z perspektywy strategicznej, początkowo nie były brane pod uwagę 

przez krzyżowców bądź ościenne krainy Rzeszy i ziemie korony czeskiej. Wprawdzie wojska 

Sześciu Miast działały podczas pierwszych trzech krucjat, ale nigdy ziemie górnołużyckie nie 

zostały wykorzystane przynajmniej jako miejsce, skąd można było zaatakować husyckie 

Czechy. Sytuacja zaczęła ulegać zmianie w 1422 r. - wówczas po pierwszych zagrożeniach 

zaczęto wysyłać posiłki do Żytawy
560

. Wzrost opercyjnego znaczenia południowych rubieży 

kraju nastąpił w 1424 r. po najeździe Bočka z Podiebradu
561

, a najbardziej zaczęto 

interesować się nimi z perspektywy militarnej po wydarzeniach z 1426 r., kiedy husyci 

zdobyli Czeską Lipę, a niektórzy czescy panowie zostali pokonani lub przechodzili na 

husytyzm
562

. Przypuszczalnie dowódcy IV wyprawy krzyżowej z 1427 r. mogli brać pod 

uwagę omawiany region przy określaniu kierunku inwazji, choć dowodów na to nie ma.  

Ciężar obrony kraju spoczywał przede wszystkim na Górnołużyczanach. Nie oznacza 

to jednak wcale, że mieszkańcy regionu byli całkowicie zdani na siebie, wbrew temu co 

można zauważyć. Przede wszystkim bezpieczeństwo Związku było przedmiotem troski 

Zygmunta Luksemburskiego, który był równocześnie margrabią łużyckim. Przesyłał rozkazy 

dotyczące działań względem husytów
563

, a dzięki jego staraniom sprowadzono w 1427 r. 

                                                           
558

 Por. P. Contamine, cyt. dz., s. 227; oraz C. J. Rogers, The Age of the Hundred Years War, [w:] 

Medieval Warfare..., s. 136-137. 
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 J. Maroń, Operacyjna rola..., s. 82.  
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 Okoliczności tego zagrożenia omówiłem w III podrozdziale III rozdziału.  
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 Szczegóły tego najazdu zob. IV podrozdział III rozdziału.  
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 Zob. V podrozdział III rozdziału.  
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 Zob. przyp. 542 niniejszej pracy; oraz CDLS, Bd. 2, s. 105-106.  
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oddział krzyżacki, na wypadek najazdu husyckiego
564

. W kwestii obronności krainy nie zrobił 

jednak wiele, ale trzeba mieć na względzie, że Luksemburczyk, zaangażowany przecież m.in. 

w spory z książętami Rzeszy oraz w obronę Węgier przed Turkami, niewiele mógł zdziałać. 

Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku ościennych krajów Rzeszy, które pomagały Sześciu 

Miastom bądź zobowiązały się do udzielenia takowej, choć przyczyny wynikały z innej 

okoliczności, mianowicie bardzo często same państwa były zajęte odpieraniem husyckich 

inwazji, a niekiedy szybkość działań wojsk husyckich uniemożliwiała odpowiednio 

wcześniejszą reakcję.  

Pod względem operacyjnym najważniejszymi miastami były Żytawa, Görlitz i 

Budziszyn. Przede wszystkim największą troską otaczano pierwsze z nich poprzez 

przysyłanie posiłków wojskowych, co nie pozostało bez wpływu na problemy finansowe 

regionu, na co wskazuje m.in. spór o "trzeci lub czwarty grosz" z 1428 r.
565

 Niemniej duże 

znaczenie miał również Görlitz, zwłaszcza po wydarzeniach najazdu z 1427 r., choć 

przygotowania do obrony miejscowości zaczęły się już wcześniej, co znajduje 

odzwierciedlenie w licznych wydatkach na rozbudowę murów miejskich, największe zmiany 

obserwuje się w 1426 i 1427 r.
566

 Budziszyn, choć oddalony od sporej części teatru działań, 

miał duże znaczenie strategiczne ze względu na fakt bycia stolicą Górnych Łużyc, a podobnie 

jak w przypadku nadnyskiego grodu również i tutaj zauważalny jest wzmożony wysiłek w 

rozwój obronności ośrodka miejskiego
567

. Górnołużyczanie dbali także o zamki przede 

wszystkim na południu ich kraju, choć częstokroć nie znajdowały się na trasie przemarszu 

husytów, bardzo często natomiast były omijane. Pod tym względem omawiany obszar działań 

wojennych nie różnił się od większości przypadków z innych rejonów Europy, ponieważ 

obleganie warowni było dość często nieopłacalne głównie z perspektywy logistycznej
568

. 

Najmniej uwagi poświęcali mieszkańcy krainy nad górnym biegiem Nysy Łużyckiej 

pomniejszym miastom: Lubaniowi, Lubijowi i Kamieńcowi. Spowodowane to było znacznym 

oddaleniem od działań militarnych przez większość okresu wojen husyckich, a w niektórych 

wypadkach nawet od głównych szlaków komunikacyjnych. Miało to później fatalne skutki 

dla tych aglomeracji - ogromne zniszczenia i długotrwałe odbudowanie, a w przypadku 

Lubija, który został przejęty przez bożych bojowników w lutym 1431 r., nawet realne 
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 CDLS, Bd. 1, s. 430-431.  
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 Szczegóły tego sporu zostały omówione w III podrozdziale I rozdziału niniejszej pracy.  
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 Zob. III podrozdział II rozdziału, gdzie omówiłem fortyfikacje Görlitz.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 42-43; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 36 i 64.  
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 P. Contamine, cyt. dz., s. 109.  
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zagrożenie, ponieważ powodowało utworzenie wrogiej bazy wypadowej w centrum Górnych 

Łużyc.  

O planach strategicznych Górnołużyczan dotyczących walki w polu bardzo niewiele 

wiadomo, na co wpływ miał charakter toczących się walk. Wojska związkowe, zazwyczaj 

niezbyt liczne, były zmuszone do prowadzenia walki obronnej w umocnionych punktach. Do 

takiej sytuacji skłaniała również inicjatywa militarna husytów, którzy w szybkim tempie 

przemieszczali się po krainie, praktycznie uniemożliwiając podjęcie jakichkolwiek działań. 

Jednym z nielicznych planów militarnych było uchwalone przez stany ustalenie z lutego 1424 

r., według którego miano dać pole przeciwnikowi, a następnie zaatakować go oddziałami 

zbrojnymi
569

. Podobny plan był przedstawiony w 1429 r. w umowie zawierającej związek 

między księciem saskim i landgrafem turyńskim oraz Ślązakami i Sześcioma Miastami
570

.  

Na temat działań taktycznych również trudno jest cokolwiek powiedzieć, tym bardziej, 

że w omawianym okresie bitwy i potyczki były stosunkowo rzadkie, a dodatkowo są one 

opisane bardzo skrótowo
571

, co również udowadnia tezę, że górnołużycki obszar działań 

militarnych pod tym względem nie różnił się od reszty średniowiecznej Europy. Na podstawie 

występującego uzbrojenia na Górnych Łużycach oraz składu wojsk można wysnuć wniosek, 

że sporą rolę przypisywano piechocie, w szczególności strzelcom, oraz broni palnej, 

natomiast jazda, ze względu na jej stosunkowo małą liczebność, miała mniejsze znaczenie
572

.  

Ponadto specyfika używania kusz i broni prochowej wymuszała stosowanie osłon, co 

oznaczałoby, że prowadzono walkę pozycyjną
573

. Należy jednak w tym miejscu liczyć się z 

ryzykiem nadinterpretacji, ponieważ rzadko kiedy dążono do starcia w otwartym polu, a 

priorytetem natomiast było zdobywanie umocnionych miejsc.  

Spośród działań taktycznych stosunkowo lepiej opisane są oblężenia, do których w 

omawianym okresie dochodziło częściej. Większość relacji opisujących walki oblężnicze jest 

wprawdzie późniejsza, jednak wobec skąpej bazy źródłowej z czasów bliższych najazdów 
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 CDLS, Bd. 1, s. 183; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 76.  
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 CDLS, Bd. 2, s. 81-85; Urkundliche Beiträge..., Bd. 2, s. 4-8.  
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 Opisywanie wielu bitew na podstawie źródeł jest charakterystycznym problemem historii 

wojskowości średniowiecznej, na co wskazuje m.in. J. Maroń, O osobliwościach polskiej historii wojskowości, 

Wrocław 2013, s. 97-155.  
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 Zob. podrozdziały I i II II rozdziału niniejszej pracy. Jazda górnołużycka wprawdzie była użyta 

podczas pościgu za husytami w listopadzie 1428 r., jednak została ona odparta (zob. R. Jecht, Der Oberlausitzer 

Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 192).  
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 Podobne tendencje obserwuje się również w przypadku działań  podczas wojny stuletniej, gdzie duże 

znaczenie na polu bitwy mieli łucznicy skryci za linią zaostrzonych pali; por. M. Bennett, The Development of 

Battle Tactics in the Hundred Years War, [w:] Arms, Armies..., s. 1-20. 
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husyckich, są warte uwagi
574

. Analizując przebieg tego typu starć, trzeba wskazać, że starano 

się doprowadzić do jak najszybszego rozstrzygnięcia poprzez przystępowanie do szturmu już 

w momencie dotarcia pod mury miasta lub zamku. Dłuższe blokady umocnionych punktów 

należały do rzadkości, tak było w przypadku Budziszyna, Żytawy i Lubania w 1431 r. 

Wówczas husyci wykonali umocnienia polowe, przy czym najprostsze były to szyki wozowe, 

choć nie jest wykluczone również stosowanie wzmocnionych ziemią szańców. Aby osłabić 

umocnienia obleganej miejscowości, względnie skłonić obrońców do poddania się, używano 

machin oblężniczych, dział lub podkopu
575

, ewentualnie wykorzystywano słaby punkt w 

umocnieniach, np. niezamkniętą na czas bramę
576

. Obrońcy natomiast starali się na różne 

sposoby utrudniać napastnikom zdobycie murów poprzez ostrzał oraz wylewanie wrzącej 

wody i oleju. Zaciekłość obrony linii umocnień doskonale charakteryzują nie tylko 

kronikarskie opisy, ale również niektóre rachunki miejskie, jak przykładowo wydatki na 

cyrulika z Görlitz, który leczył żołnierzy podczas oblężenia Lubija w 1431 r. i któremu 

zapłacono 11 grzywien i 20 groszy
577

.  

Wartym poruszenia problemem jest kwestia, czy Górnołużyczanie stosowali elementy 

taktyki zapożyczone od husytów. Mam tu na myśli broń ogniową i zastosowanie wozów. O 

ile w przypadku zmaksymalizowania siły broni palnej można odpowiedzieć zdecydowanie 

twierdząco, o tyle w wypadku wozów bojowych udzielenie odpowiedzi jest problematyczne. 

Chciałbym tutaj się skupić nad tym drugim zagadnieniem. Biorąc pod uwagę fakt, że przez 

większość czasu walki toczyły się o umocnione miejsca, wydaje się mało prawdopodobne, 

aby wojska Sześciu Miast miały w ogóle możliwość wykorzystania tej charakterystycznej dla 

bożych bojowników techniki prowadzenia walk. Niektóre kroniki budziszyńskie wspominają 

natomiast o otoczeniu obozu armii łużycko-sasko-miśnieńskich przy pomocy taborów 

podczas działań z przełomu 1430/1431 r.
578

 Wzmianki te pochodzą jednak z czasów 

nowożytnych, a bliższe tym wydarzeniom roczniki kapitularne nie wspominają nic na ten 
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 Większość informacji o oblężeniach znajduje się w nowożytnych kronikach poszczególnych miast. 

Najbardziej wiarygodne są wzmianki spisane przez Marcina z Bolkowa, pochodzącego z I połowy XV w. 

kronikarza (Martin von Bolkenhain, Von den Hussitenkriegen..., [w:] SRL, s. 356-367).  
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 Podkop w czasie najazdów został użyty tylko raz, a dokładnie podczas oblężenia Lubania w 1431 r., 

który omawiam w innym miejscu.  
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 Z takiej okazji skorzystali husyci podczas oblężenia Żytawy w 1427 r. (Martin von Bolkenhain, Von 

den Hussitenkriegen..., [w:] SRL, Bd. 1, s. 357).  
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 CDLS, Bd. 2, s. 294.  
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 STA Bautzen, Handschriftensammlung, sygn. U III 153, Chronik..., s. 22: "[...] haben sich gelagert 

[wojska - przyp. M. D.] und haben ihr Gezelt geschlagen bey der Wise vor Budissin gegen dem Gerichte über 

und kamen hinter sich unsteine halbe Meile die Stadt Budissin mit dem Lande und mit ihrer Wagenburg zogen 

[...] und schlugen ihr Gezelt [...]"; W podobny sposób jest opisane to zdarzenie tamże, sygn. U III 157, 

Chronik..., k. 48 r;  tamże, sygn. U III 158, Chronik..., k. 43 r; tamże, sygn. U III 165, Chronik..., s. 358-359; 

tamże, sygn. U III 179/1, Chronik der Stadt Bautzen 1239-1644: Teil 1, brak paginacji; oraz tamże, sygn. U III 

233, Chronik..., s. 39.  
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temat
579

. Tytułem dopowiedzenia: późniejsi kronikarze dodali tą informację o ustawieniu 

szyku wozowego, być może inspirując się współczesną im organizacją armii, która 

przewidywała ustawienie taboru
580

. Generalnie rzecz biorąc, kwestia użytkowania pojazdów 

przez Górnołużyczan podczas najazdów husyckich pozostanie niewyjaśniona z braku 

przekazów źródłowych.  

Omawiając okres wojen husyckich, nie sposób nie wspomnieć o zagonach. J. Durdik 

widzi w tych działaniach wielkie osiągnięcie husyckiej sztuki wojennej, podczas gdy obecnie 

uważa się za klasyczne działania militarne
581

. Jak zostało to już zaznaczone wcześniej, 

głównym celem inwazji była chęć zdobycia łupów, które doraźnie podbudowywały ekonomię 

Czech, tutaj jednak chciałbym się skupić nad ich cechami charakterystycznymi w odniesieniu 

do Górnych Łużyc. Przede wszystkim walory komunikacyjne i logistyczne regionu stały się 

idealnym polem manewru dla wojsk czeskich. Te cechy, w połączeniu ze znakomitą pracą 

wywiadu, umożliwiły szybkie i sprawne przeprowadzenie zagonów. Warte uwagi jest 

również to, jak sami husyci dokonywali tych operacji, a osiągali je przez dzielenie swoich sił, 

bardzo często licznych i niekiedy obciążonych wozami. Tak podzielone wojsko mogło działać 

w różnych kierunkach oraz osłaniać główne siły. W odpowiednim momencie te armie się 

łączyły i opuszczały obszar działań zbrojnych. Znając doskonale teren, husyci mogli przejąć 

inicjatywę i sparaliżować reakcję najeżdżanych.  

Zaskakujące może być to, że boży bojownicy najczęściej unikali, względnie nie 

oblegali zbyt intensywnie większych ośrodków miejskich: Görlitz, Żytawy i Budziszyna. 

Opanowanie tych miast z pewnością zapewniłoby przewagę strategiczną. Z drugiej jednak 

strony walki o nie mogłyby znacząco osłabić husytów, nie tylko poprzez niewątpliwe straty, 

ale również przez problemy aprowizacyjne, co w warunkach szybko prowadzonych kampanii 

byłoby niebezpieczne dla wojsk inwazyjnych
582

. Mogłoby się w tej sytuacji wydawać, że pod 

koniec omawianego okresu Górnołużyczanie mogliby odzyskać inicjatywę i w jakiś sposób 
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 R. Needon, cyt. dz., s. 11.  
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 Por. J. Durdik, cyt. dz., s. 218-221; oraz U. Tresp, cyt. dz., s. 304-305. Na tej wizji opierali się się 
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samym czasie najeżdżali z morza wybrzeża angielskie; M. Hughes, The Fourteenth-Century French Raids on 

Hampshire and the Isle of Wight, [w:] Arms, Armies..., s. 121-144. 
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 Por. M. Goliński, Broń palna..., s. 15-18. 



122 
 

zagrozić zwolennikom kielicha. Zniszczenia wojenne doprowadziły jednak do sytuacji, w 

której miasta związkowe przeważnie nie byłyby w stanie wystawić sił zdolnych do 

przeciwstawienia się Czechom w polu. Również z tego powodu Górne Łużyce, osłabione i 

nie mogące stawić zbrojnego oporu, od 1432 r. stały się swego rodzaju przystankiem w 

drodze do innych ziem Rzeszy, a nawet poza jego granicę - do Państwa Zakonu 

Krzyżackiego.  
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III. Górne Łużyce w koalicji antyhusyckiej (1419-1427) 

1. Początki rewolucji i pierwsza wyprawa krzyżowa (1419-1420)  

30 lipca 1419 r. doszło w Pradze do pierwszej defenestracji praskiej, czyli wyrzucenia 

przez okno ratusza Nowego Miasta rajców przez tłum podburzony przez księdza Jana 

Želivskiego. Dwa tygodnie później, 16 sierpnia, zmarł w wyniku ataku apopleksji król Czech 

Wacław IV. Powyższe wydarzenia przyczyniły się do rozwoju trwającej od śmierci Jana Husa 

w 1415 r. rewolucji i zapoczątkowały serię wojen husyckich. Ponadto te zdarzenia wywołały 

zaniepokojenie w sąsiednich krajach korony św. Wacława, nie mówiąc już o ziemiach 

Świętego Cesarstwa Rzymskiego.  

Wśród ziem wchodzących w skład korony czeskiej znalazły się Górne Łużyce, 

których stany bacznie obserwowały sytuację w Czechach. W tym celu posłały na przełomie 

lipca i sierpnia swojego wysłannika Kaspara von Lutitz
583

. Zanim jednak dotarł do Pragi 

Wacław IV już nie żył, dlatego po krótkim postoju powrócił do kraju i zdał relację ze zdarzeń 

na zjeździe 26 sierpnia
584

. Na wieść o tym Górnołużyczanie podjęli działania zmierzające do 

ustanowienia władz i ustalenia działań na czas bezkrólewia, nierzadko na granicy prawa
585

. 

Zgromadzone w Lubiju stany wybrały się na początku września do Budziszyna, gdzie 

zadecydowano o wysłaniu poselstwa do Zygmunta Luksemburczyka, króla rzymskiego i 

węgierskiego. Do tego zadania zostali powołani: Krzysztof von Gersdorff, pan na zamku 

Barut, oraz Mikołaj Günzel, pisarz miejski z Görlitz
586

. Obaj posłowie wyruszyli na Węgry, 

skąd powrócili 7 października. Ruch górnołużyckich stanów ubiegł jednak sam król, 

przysyłając 10 września do Görlitz księcia głogowskiego Henryka X Młodszego oraz do 

Budziszyna swojego węgierskiego dworzanina Wenda von Ileburg
587

. 10 października do 

Luksemburczyka przekonywał stany Hynek Hlaváč Berka z Dubé na zjeździe w Lubiju
588

.  

W ogarniętych rewolucją Czechach, zwłaszcza wśród umiarkowanych husytów, 

również podejmowane były próby przyjęcia Zygmunta na króla czeskiego. Z jednej strony 

jego prawa do tronu nie były kwestionowane, z drugiej jednak pamiętano doskonale, że 

wspomniany władca był odpowiedzialny za śmierć Jana Husa. Luksemburczykowi nie 

pomagał również fakt, że z racji sprzeciwu papieża i soboru oraz bycia królem rzymskim był 

stanowczo przeciwny husytyzmowi, wszak przecież władca Świętego Cesarstwa Rzymskiego 
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wciąż uchodził za obrońcę chrześcijaństwa. Sytuacja w owym czasie stała się bardzo napięta, 

dlatego 26 sierpnia 1419 r. stany czeskie wystosowały postulaty z żądaniami, jakie miał 

spełnić król rzymski i węgierski, aby został ich władcą. Żądania dotyczyły spraw religijnych i 

politycznych, przy czym część z nich była oczywiście niemożliwa do spełnienia
589

. Jednakże 

Zygmunt nie odpowiedział od razu na nie, gdyż w tym samym czasie jego węgierska domena 

była atakowana przez Turków, więc musiał zająć się jej obroną. Z tego też powodu musiał 

zgodzić się na regencję jego bratowej królowej Zofii, wdowy po Wacławie IV
590

. Nie 

przeszkodziło mu to jednak w żaden sposób w gromadzeniu sił na ewentualną rozprawę i 

tworzeniu swojego stronnictwa w Kutnej Horze. Powstało ono 13 listopada 1419 r., w tej 

sprawie byli przysyłani posłowie stanów Sześciu Miast, a wkrótce do ugrupowania 

Luksemburczyka należał również wójt krajowy Hynek Berka z Dubé
591

.  

W połowie września 1419 r. król Zygmunt zwołał sejm Rzeszy do Wrocławia, a 

zgromadzenie rozpoczęło swoje obrady 5 stycznia 1420 r. Obecni na nim byli nie tylko 

książęta Świętego Cesarstwa Rzymskiego, lecz także zagraniczni goście, m.in. czescy 

panowie, delegacje polska i krzyżacka oraz papiescy wysłannicy. Wśród uczestników tego 

zjazdu przebywali również przedstawiciele Górnych Łużyc, którzy pojawili w stolicy Śląska 

już w początkach stycznia i brali czynny udział w zgromadzeniu
592

. 17 stycznia Zygmunt 

zatwierdził przywileje stanom Związku Sześciu Miast, a niedługo potem ci drudzy złożyli 
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 Zapis postulatów zob. Archiv český čili stare pisemné památky české a moravske, ed. F. Palackỳ, t. 

III, Praha 1844, s. 206-208.  
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 Tamże, s. 209-210. Warto zwrócić uwagę na list, jaki wystosował Oldřich z Rožmberka w sprawie 

regencji królowej Zofii, oraz umowę, jaką zawarli prażanie ze stronnictwem regentki. W obu tych dokumentach 

znajdują się osoby niewątpliwie należące do szlachty z północnych Czech, graniczących z Sześcioma Miastami: 

Jan z Michalovic, Aleš Škopek z Dubé, Jindřich z Vartenberka i Hynek Hlaváč z Dubé. Obecność tych panów 

czeskich, w tym wójta krajowego Górnych Łużyc, może wskazywać na chęć zabezpieczenia interesów miast 

związkowych na dworze władczyni (tamże, s. 208-209; Urkundliche Beiträge..., Bd. 1, s. 11-12).  
591

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 19-20. Obecność Hynka Berki potwierdza 

zapis w księdze ziemskiej Królestwa Czeskiego z 17 listopada 1419 r. (Archiv český..., t. III, s. 309-310), choć 

sam wójt zwlekał z przystąpieniem do owego stronnictwa, ponieważ poczuł się urażony z powodu odsunięcia go 

od zamku budziszyńskiego (por. CDLS, Bd. 1, s. 14-15; R. Anděl, Husitství..., s. 43; oraz F. Šmahel, cyt. dz., sv. 

3, s. 20-21). W połowie października biskup ołomuniecki Jan Železný i wspierający go Jan z Michalovic 

wezwali na pomoc załogi miast górnołużyckich (CDLS, Bd. 1, s. 7; w żaden sposób R. Jecht nie nawiązuje do 

tego wydarzenia, natomiast na ten fakt wskazują F. M. Bartoš, Husitská revoluce I. Doba Žižkova 1415-1426, 

Praha 1965, s. 77; F. Šmahel, cyt. dz., sv. 3, s. 9-10; oraz A. Paner, cyt. dz., s. 94). Czy faktycznie Związek 

przysłał posiłki, nie w sposób stwierdzić, ponieważ brakuje na ten temat informacji. Faktem jest natomiast, że 

werbowano najemników niemieckich do Kutnej Hory i praskich zamków, co oburzało husyckich kaznodziejów, 

jednak w ogarniętych rewolucją Czechach na ogół nie zwracano uwagi, skąd dokładnie pochodzili Niemcy - 

uchodzili przecież za wrogów (por. P. Čornej, cyt. dz., s. 413-422). Stąd też kwestia wojsk górnołużyckich w 

siedzibie Zygmunta musi pozostać nierozwiązana.  
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 Jak wskazują rachunki miejskie Görlitz wysłannicy wyruszyli już na początku grudnia 1419 r., tuż 

po dotarciu wieści o zwoływanym sejmie, jednak zważywszy na odległość między nadnyskim miastem a 

Wrocławiem oraz zimową porę mogli dotrzeć na sejm w styczniu 1420 r. (CDLS, Bd. 1, s. 10-11; R. Jecht, Der 

Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 21).  
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królowi rzymskiemu i węgierskiemu hołd. Dwa miesiące później, 17 marca, przedstawiona 

została bulla papieska, ogłaszająca krucjatę przeciwko husytom.  

 

 

Ryc 40. Płyta nagrobna Jana z Dubé, krewnego Hynka Hlaváča (źródło: W. von 

Boetticher, Der Adel des Görlitzer Weichbildes um die Wende des 14. und 15. 

Jahrhunderts, Görlitz 1927, Tafel 2). 

 

W tym miejscu wypada się zastanowić nad stosunkiem Sześciu Miast do rewolucji 

husyckiej i Zygmunta Luksemburczyka. Przede wszystkim warto się skupić wokół poparcia 

górnołużyckiego związku dla tego drugiego i powodów, dla których udzielono mu wsparcia. 

R. Jecht w swoim monumentalnym dziele twierdził, że bardzo dobrze wspominano czasy jego 

ojca Karola IV, a nawet przywołał fakt, że Zygmunt - jako młodzieniec - towarzyszył 

cesarzowi podczas jednej z jego wizyt w regionie. Sam król rzymski i węgierski zjednywał 

poddanych nie tylko wspomnianymi faktami, ale również swoimi cechami ciała i umysłu 
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oraz, co bardzo istotne, jego stosunkiem do husytyzmu
593

. Nie jest całkiem wykluczone, że 

część z tych przymiotów oddziaływała na mieszkańców Górnych Łużyc, aczkolwiek trzeba 

wziąć pod uwagę, że niemiecki historyk wypowiadał się w zupełnie odmiennych warunkach. 

Przede wszystkim jego poglądy są odzwierciedleniem sposobu myślenia z czasów po 

zjednoczeniu Niemiec w 1871 r., a ponadto niejednokrotnie w pracach Jechta ujawnia się jego 

konserwatyzm. Warto jeszcze zauważyć, że niemiecka nauka stanęła przed faktem 

dokonanym, jakim było odrodzenie narodowe Czechów. Wreszcie trzeba wskazać jako 

czynnik warunkujący taki sposób myślenia stan ówczesnej historiografii oraz zamiłowanie 

badacza do swojego rodzinnego miasta - do Görlitz.  

Abstrahując od poglądów R. Jechta, należy wziąć pod uwagę, że od śmierci Karola IV 

do rewolucji husyckiej minęło 41 lat, nie mówiąc już o panowaniu tegoż cesarza, a zatem 

pamięć o nim przez ten czas mogła już nieco zaniknąć. Bardziej świeża obejmowała rządy 

jego synów: Jana księcia Görlitz oraz Wacława IV
594

. Pierwszy z nich, szczególnie w 

przypadku mieszkańców Görlitz, został zapamiętany jako rozrzutny monarcha, który sporą 

część budżetu miejskiego przeznaczał na turnieje rycerskie i inne rozrywki, choć przychylił 

się do prośby mieszczan dotyczącej wypędzenia Żydów. Drugi natomiast, chociaż podjął 

decyzję o ukaraniu winnych zamieszek w Budziszynie w 1405 r., tym samym spełniając 

swoją rolę jako władca, sam jednak był bardzo zajęty sprawami Rzeszy, zwłaszcza walkami o 

tron cesarski (względnie rzymski) oraz sporami wśród członków dynastii Luksemburgów. To 

powodowało, że stany górnołużyckie musiały samodzielnie podejmować decyzje.  

Oczywiście w dokumentach z omawianego okresu pojawia się nawiązanie do czasów 

Karola IV, jednak należy interpretować raczej jako zwyczajowe odwoływanie do 

dawniejszych wydarzeń niż rzeczywiste sentymenty do panowania cesarza rzymskiego i króla 

czeskiego. Poza tym we wspomnianych przywilejach znajdują się również wzmianki o 

Wacławie IV, czego najwyraźniej nie dostrzegała historiografia XIX i XX w.
595

 Jest to też 
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1 , s. 17-18. Część przytoczonych tutaj cech 

powtórzył tenże, Geschichte..., s. 149-150.  
594

 Czasy te, w przypadku Görlitz, omówił tenże, Geschichte..., s. 88-120 oraz 120-149. O Budziszynie 

z kolei w tamtym okresie wypowiada się skrótowo R. Reymann, cyt. dz., s. 16-17, a o ważnym epizodzie z 1405 

r., czyli wystąpieniu rzemieślników cechowych, rozważali J. Schgalin, H. Steglich, Bautzener 

Handwerkeraufstand 1405 und königliches Blutgericht 1408, [w:] Eide, Statuten und Prozesse..., s. 62-67.  
595

 Nawiązania do Wacława IV pojawiają się w dokumentach potwierdzających przywileje Görlitz i 

Budziszyna w 1420 r. wydanych we Wrocławiu, choć pod niezbyt precyzyjnym określeniem "następni królowie 

Czech" ("andir kunigen zu Behem"; STA Bautzen, Urkunden, sygn. 61000-0141, König Sigismund bestätigt der 

Stadt Bautzen sämtliche Privilegien und Freiheiten; RA Görlitz, LU, sygn. 229/182, König Sigmund...). Imiennie 

Wacław został natomiast wymieniony w ogólnym potwierdzeniu (General Confirmation) dla okręgu 

budziszyńskiego (APWr, ASKGŁ, sygn. 292, Vollumen allerhand..., k. 206 v) oraz w dokumentach dla miast i 

szlachty Górnych Łużyc (BU Wrocław, Mil., sygn. II/382, Verzeichnis Oberlausizicher Urkunden V-VI Heft: 

1419-1490, k. 3 v-16 v).  
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wynik nie całkiem zasłużonej opinii o przyrodnim bracie Zygmunta jako słabym monarsze, 

podatnym na wpływy innych osób czy nawet skorym bardziej do rozrywek niż do rządzenia. 

Należy sobie uświadomić, że w warunkach monarchii stanowej nadania czy zatwierdzenia 

przywilejów stanowiły gwarancję i uprawomocnienie rządów królewskich. Luksemburczyk 

był właśnie w stanie to zagwarantować, podczas gdy ogarnięte rewolucją Czechy nie mogły 

tego zapewnić - ruch w 1419 i 1420 r. był jeszcze słaby, a ponadto umiarkowane skrzydła 

husyckie, jak zresztą to zostało zauważone, nadal liczyły na porozumienie z królem 

rzymskim. Nie bez znaczenia mógł być też fakt, że panowała powszechna (i oczywiście 

uzasadniona) obawa przed husytami
596

.  

Nie mniej istotna jest również postawa samego Zygmunta Luksemburczyka, który 

odłożył na czas późniejszy odpowiedź na wspomniane wcześniej postulaty stanów czeskich. 

Usprawiedliwienie walką z Turkami było z ówczesnej perspektywy logicznym posunięciem, 

choć niewątpliwie było to też zręcznym zagraniem politycznym. Warto zauważyć, że w tym 

samym czasie formował swoje stronnictwo w Kutnej Horze, a więc niedaleko Pragi - ośrodka 

ruchu husyckiego, przy czym należy zwrócić uwagę, że pierwsza z tych miejscowości była 

całkowicie katolicka i opanowana przez niemieckie mieszczaństwo. Ponadto zwołał sejm 

Rzeszy do Wrocławia, a więc do jednego z ważniejszych miast korony św. Wacława, jak też i 

luksemburskiej domeny, na którym hołd złożyli przedstawiciele ziem czeskich: Śląska, Łużyc 

i Moraw. Wreszcie na owym zjeździe m.in. ogłoszono wyprawę krzyżową i spalono Jana 

Krasę, praskiego mieszczanina, który bronił Jana Husa. Taki zbieg okoliczności miał dać do 

zrozumienia Czechom, że nie mogą liczyć na porozumienie z Zygmuntem
597

.  

Jeszcze przed ogłoszeniem bulli papieskiej rozpoczęły się przygotowania do wyprawy. 

7 marca wysłano Związkowi list nakazujący przygotowanie "wielkich dział" i gromadzenie sił 

zbrojnych, który dotarł do Budziszyna 15 marca
598

. Niedługo potem, 25 marca, Hynek Berka 

z Dubé przybył z rozkazem wymarszu od Zygmunta Luksemburskiego. Na Wielkanoc 8 

kwietnia dotarły do króla armaty, a ten z kolei wyruszył następnego dnia do Świdnicy, gdzie 

wyznaczył punkt zborny dla jego wyprawy po czeski tron
599

. Wojska Górnych Łużyc 

wyruszyły tam 20 kwietnia, a pod koniec kwietnia stanęły w Strzegomiu
600

. Na wspomnianą 
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 Pobieżna analiza wydarzeń przed sejmem pozwala wysnuć taki wniosek (zob. R. Jecht, Der 

Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 16-18). Podobne nastroje były widoczne na Śląsku (C. Grünhagen, cyt. 

dz., s. 15).  
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 Por. wypowiedź J. Grygiela, Zygmunt Korybutowicz. Litewski książę w husyckich Czechach (ok. 

1395 - wrzesień 1435), Kraków 2016, s. 15-16; oraz P. Čorneja, cyt. dz., s. 225-230.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 21; 30 i 32; Urkundliche Beiträge..., Bd. 1, s. 21-23; R. Jecht, Der Oberlausitzer 

Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 21-22.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 22-23.  
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 Tamże, s. 24.  



128 
 

wyprawę miasta górnołużyckie wystawiły ok. 400 zbrojnych, w tym ok. 160 z samego 

Görlitz
601

.  

Wynik obrad sejmu Rzeszy we Wrocławiu, a w szczególności ogłoszenie przeciwko 

husytom krucjaty, rozczarował stany czeskie, przede wszystkim te popierające nauki Jana 

Husa
602

. Doprowadziło to także do zjednoczenia dotąd skłóconych stronnictw husyckich, a 

jeden z ich przywódców - Čeněk z Vartenberka - ogłosił nawet manifest nawołujący do 

stawiania oporu Zygmuntowi
603

. Taka sytuacja spowodowała, że w wyprawie nie wziął 

udziału wójt krajowy Hynek Berka z Dubé, który obawiał się o swoje dobra w Czeskiej Lipie, 

choć nie jest całkiem wykluczone, że miał wątpliwości co do Luksemburczyka, podobnie jak 

inni jego zwolennicy
604

. Do takiego postępowania doprowadziły dodatkowo wydarzenia 

dziejące się w krajach královohradeckým i mladoboleslaveckým, a zwłaszcza zdobycie i 

zniszczenie przez husytów 30 kwietnia klasztoru w Mnichovo Hradiště. W związku z 

powyższym Hynek nie tylko nie przystąpił do armii królewskiej, ale nawet próbował 

namówić wojska związkowe do odstąpienia od krucjaty i pozostania w Żytawie. Nikt jednak z 

Górnołużyczan nie posłuchał się wójta i kontynuowali marsz u boku Luksemburczyka
605

.  

Zygmunt rozpoczął swój marsz ze Świdnicy przez Kłodzko i Náchod, a 3 maja 1420 r. 

stanął koło Hradec Králové. Następnie trasa biegła poprzez Kolín i Kutną Horę, a zakończyła 

się w odległym o ok. 10 km od Pragi Zbraslaviu. W takiej sytuacji wspomniany wcześniej 

Čeněk z Vartenberka zmienił stronnictwo i 7 maja przekazał królowi rzymskiemu Zamek 

Praski. Zdrada burgrabiego podziałała jednak mobilizująco na prażan, bowiem ci wzywali 

taborytów o pomoc, kiedy zawiodły negocjacje z Luksemburczykiem. Fanatyczny odłam 

husytów przysłał spore siły zbrojne do stolicy Czech.  

Udział Górnołużyczan w wyprawie Zygmunta jest słabo oświetlony. Na pewno 11 

maja byli w Hradec Králové, potem 25 dnia tego miesiąca stanęli w Sedlec koło Kutnej Hory, 

następnie na początku czerwca w Zbraslaviu, wreszcie w połowie czerwca znaleźli się między 
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 23-24.  
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 Doskonale to obrazuje to list z 20 kwietnia, jaki wystosowały stany czeskie i prażanie do 
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na to, że został napisany na przełomie marca i kwietnia (za kwietniem opowiada się m. in. C. Grünhagen, cyt. 

dz., s. 22, przyp. 1).  
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 22-23; R. Anděl, Husitství..., s. 43.  
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 22-23.  
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ostatnią ze wspomnianych miejscowości a Pragą
606

. Tam wojska Luksemburczyka 

stacjonowały w trzech obozach, przy czym wojska Sześciu Miast obozowały razem z 

Czechami, książętami śląskimi oraz orszakiem królewskim naprzeciwko Hradczan
607

. Po 

przejściu na stronę królewską burgrabiego Zamku Praskiego 8 maja dołączył do wojsk 

związkowych niebiorący do tej pory udziału Hynek Berka z Dubé, który na wspomniany 

zamek dostarczył siły zbrojne oraz zapasy
608

. W związku z ruchami taborytów Zygmunt 

Luksemburski wysłał część swoich wojsk, w tym załóg praskich zamków, do Benešova, gdzie 

jednak 20 maja zostały rozbite przez Jana Žižkę. Wśród uczestników tej bitwy znajdował się 

wójt krajowy Dolnych Łużyc Hans von Polenz, który współpracował z Hynkiem Berką. Nie 

ma pewności, czy Górnołużyczanie towarzyszyli von Polenzowi - wydaje się to mało 

prawdopodobne, w najlepszym razie mogły to być pojedyncze osoby
609

.  

Krucjata Zygmunta przeciągała się w czasie. Głównym powodem takiego stanu rzeczy 

stały się spóźniające się oddziały krzyżowców, trudno natomiast posądzać króla o 

nieumiejętne prowadzenie działań. Sytuacja stała się niekorzystna dla wszystkich, bowiem 

oznaczało to wzrost kosztów i niewątpliwe odejście uczestników wyprawy. Te problemy 

dotykały również wojska Górnych Łużyc
610

. Już 1 czerwca miasta związkowe zaczęły 

dyskutować nad rozwiązaniem swych wojsk, a w połowie tego miesiąca porozumiewali się ze 

sobą przedstawiciele Budziszyna i Görlitz
611

. Wreszcie pod koniec czerwca do wojsk 

obozujących pod Pragą został wysłany parlamentariusz stanów. Jednak niedługo potem 

sprawa zaczęła się przeciągać, ponieważ taboryci i prażanie prowadzili akcję propagandową 
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 CDLS, Bd. 1, s. 24-25.  
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 C. Grünhagen, cyt. dz., s. 34-35; F. Šmahel, cyt. dz., sv. 3, s. 46; oraz A. Paner, cyt. dz., s. 121, 
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 27. W źródłach nie ma wzmianek mówiących 
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 W rachunkach miejskich Görlitz odnotowano w maju 1420 r. liczne zapisy dotyczące dowozu 

zapasów dla wojska, co oczywiście powodowało wzrost kosztów (CDLS, Bd. 1, s. 24-25).  
611

 Tamże, s. 25-26.  
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wśród wojsk krzyżowców. Stąd też wojska stanowe pozostały nadal u boku Zygmunta
612

, 

choć nie brały czynnego udziału w bitwie o Vítkovą Horę 14 lipca 1420 r., która zakończyła 

się klęską Luksemburczyka
613

. Zaraz po tej batalii część sił Górnych Łużyc powróciła do 

domu, a pozostali towarzyszyli krzyżowcom oraz władcy, który został koronowany na króla 

czeskiego 28 lipca
614

. Wspomniana reszta armii Związku powróciła do kraju dopiero 10 

sierpnia, jednak na terenie Czech przebywali nadal nieliczni szlachcice górnołużyccy
615

.  

Kiedy armie opuszczały przedpola Pragi, Hynek Berka wyniósł relikwie z Zamku 

Praskiego
616

 oraz wyprowadził członków praskiej kapituły archidiecezjalnej. Kanonicy w 

znacznej mierze udali się do klasztoru w Żytawie, a pojedynczy przedstawiciele do Lubania. 

Pierwsi z nich przebywali tam do 1437 r., podczas gdy ci drudzy do 1427 r. - zginęli wówczas 

w trakcie oblężenia miasta. Na czele kapituły stanął biskup ołomuniecki Jan Železný, bowiem 

ówczesny arcybiskup Konrad z Véchty przeszedł na husytyzm
617

.  

Choć Zygmunt Luksemburczyk praktycznie poniósł klęskę podczas tej krucjaty, nadal 

przebywał w pobliżu Pragi - mianowicie w Kutnej Horze. Liczył na przynajmniej uratowanie 

dwóch praskich zamków, Hradczan i Wyszehradu, aby mieć bazę dla kolejnej wyprawy. 

Wojsko krzyżowców w dużej mierze zostało rozwiązane i odesłane do domów, ale ciągle u 

boku króla znajdowały się jeszcze nieliczne siły, w tym Górnołużyczan
618

. Dlatego też król 

rzymski i węgierski postanowił wspomóc załogi wspomnianych warowni, lecz 1 listopada 

1420 r. został pokonany pod Wyszehradem. Tym samym zakończyła się pierwsza wyprawa 

krzyżowa wymierzona w husytów.  

                                                           
612

 Obecność Łużyczan potwierdza Vavřinec z Březové (Vavřinec z Březové, Kronika..., [w:] FRB s. 

384; Vavřinec z Březové, cyt. dz., s. 82) oraz dzieło przypisywane wspomnianemu kronikarzowi (Husitské 

skladby budyšínského rukopisu, ed. J. Daňhelka, Praha 1952, s. 42). Pomijając fakt, że w obu przypadkach 

wymienione przez autorów (autora?) niektóre nazwy ludów budzą zastrzeżenia co do ich obecności u boku 

Zygmunta, zauważalna jest różnica w obu źródłach w stosunku do Łużyczan. O ile w Kronice są wspomniani 

tylko Łużyczanie, o tyle w Utworach oprócz nich są wzmiankowani również budziszynianie i żytawianie (Na 

temat autorstwa Husitských skladb... wypowiada się A. Paner, cyt. dz., s. 7-8, przyp. 3).   
613

 W rachunkach miejskich i innych źródłach górnołużyckich nie ma wzmianek o stratach w ludziach z 

okresu bliskiego bitwie. Również czeski materiał źródłowy nie wspomina nic o Łużyczanach podczas walk o 

Vítkovą Horę, jedynie Miśnian i innych Niemców lub cudzoziemców (Vavřinec z Březové, Kronika..., [w:] 

FRB, s. 387-388; Staré letopisy české z rukopisu křižovnickeho..., s. 64; Staré letopisy české z vratislavského 

rukopisu novočeským pravopisem, ed. F. Šimek, Praha 1937, s. 33; Vavřinec z Březové, cyt. dz., s. 89; oraz Ze 

starých letopisů..., s. 67). Również rozlokowanie armii Zygmunta raczej wyklucza czynny udział wojsk Związku 

w batalii (por. przyp. 607 niniejszej pracy).  
614

 CDLS, Bd. 1, s. 26.  
615

 Tamże, s. 26-27 i 29.  
616

 Później relikwie zostały później zastawione przez Luksemburczyka, ponieważ potrzebował 

pieniędzy na spłatę zobowiązań wobec niedawnych uczestników wyprawy. Fakt ten oczywiście wywołał 

niezadowolenie wśród mieszkańców Czech.  
617

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 30.  
618

 Wśród Górnołużyczan znajdowali się u boku Zygmunta: Jan i Ulrich von Biberstein, Hartung von 

Klüx, Jan i Albert von Hackenborn oraz Tamme von Gersdorff (cztery ostatnie osoby należały do rady 

królewskiej Luksemburczyka). Pomiędzy ofiarami bitwy pod Wyszehradem znalazł się - przypuszczalnie - 

Mikołaj von Warnsdorf (tamże, s. 29; zob. też tamże, s. 30, przyp. 3-7).  
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2. Między Rzeszą a husytami - druga wyprawa krzyżowa (1421-1422)  

Zwycięstwo husytów nad siłami pierwszej krucjaty spowodowało, że boży bojownicy 

zaczęli występować przeciwko tym miastom i panom czeskim, którzy popierali 

Luksemburczyka
619

. Jednak z drugiej strony ten sukces wywołał też spory religijne i 

polityczne w Czechach. Z kolei Zygmunt, pomimo utraty w marcu i maju 1421 r. 

odpowiednio Hradczan i Praskiego Zamku, a tym samym kontroli nad wszystkimi praskimi 

warowniami, zaczął podejmować starania do podjęcia nowej wyprawy. Na Górnych 

Łużycach natomiast nastąpiła zmiana wójta krajowego, którym został książę głogowski 

Henryk X Młodszy jeszcze w 1420 r.
620

.  

 

 

Ryc 41. Pieczęć Henryka X Młodszego, księcia głogowskiego (źródło: Stadtarchiv 

Bautzen, Urkunden, sygn. 61000-0145, Herzog Heinrich X Rumpold von Schlesien-

Glogau bestätigt, dass ihn die Stände der Oberlausitz angenommen haben, und 

verspricht ihre Rechte und Freiheiten zu respektieren). 

 

                                                           
619

 Przykładowo zagrożony poczuł się Hynek Berka z Dubé, który w liście z 19 marca 1421 r. 

informował Górnołużyczan o zajęciu Chomutova przez husytów i ich kierowaniu się w stronę Mostu. Ponieważ 

miejscowości znajdowały się w sąsiedztwie jego posiadłości, prosił o pomoc zbrojną (CDLS, Bd. 1, s. 41; zob. 

późniejsze listy z 21 i 30 maja tamże, s. 46 i 48). Wsparcie uzyskał dopiero 30 maja (tamże, s. 48-49).  
620

 Dotychczasowy wójt krajowy, Hynek Berka z Dubé, ustąpił ze stanowiska 24 sierpnia 1420 r. z 

powodu sporu z Hansem von Polenz, którego szczegóły nie są zbyt dobrze znane (R. Jecht, Der Oberlausitzer 

Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 33-34).  
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Sytuacja w Czechach zaniepokoiła kraje koalicji antyhusyckiej, tym bardziej, że 

działania husytów zbliżały się do ich granic. Z rozkazu Zygmunta 21 maja i 9 czerwca1421 r. 

do Czech weszły siły książąt śląskich od strony Polic, Náchodu i Trutnova, gdzie dokonały 

zniszczeń, a część ludności wymordowali i okaleczyli dzieci. Kiedy jednak wyruszyło 

pospolite ruszenie z kraju hradeckiego, Ślązacy ustąpili bez walki
621

. Król rzymski nakazał 

udział w najeździe również Górnołużyczanom 18 maja, jednak do połączenia sił nie doszło, 

na co zresztą technicznej możliwości nie było
622

.  

Po wiosennej kontrofensywie husytów stany czeskie zwołały sejm ziemski do 

Čáslavia na początek czerwca 1421 r. Uchwalono na nim przyjęcie i przestrzeganie Czterech 

artykułów praskich, ustanowienie zarządu nad królestwem oraz - co ważne - odmowa uznania 

praw Zygmunta Luksemburczyka do korony czeskiej. Dla obecnych rozważań istotne jest to, 

że planowano zwołać przedstawicieli wszystkich ziem Korony św. Wacława, w tym też 

Łużyc i Śląska
623

. Choć w obu krajach odnoszono się do husytów wrogo, uczestnicy sejmu z 

pewnością liczyli na to, że jednak się stawią. Zachętą do tego mógł być fakt, że wśród 

uczestników tego zjazdu byli również katolicy i niewątpliwi stronnicy Zygmunta, m.in. Čeněk 

z Vartenberka, Oldřich z Rožmberka i Jan Chudoba z Ralska
624

. Jednakże Górne Łużyce nie 

wysłały na obrady żadnego poselstwa, co członków zgromadzenia bardzo rozczarowało i 

oburzyło, a złość pogłębiła się po wejściu Ślązaków do Czech. Wystosowali nawet do 

Związku Sześciu Miast list, w którym potępiono ich postawę i uznano ją za niehonorową oraz 

jako pogwałcenie więzi lennych, a także zagrożono wojną, jeżeli nadal będą w ten sposób 

postępować
625

.  

Po raz kolejny okazało się, że kwestia husytyzmu w Czechach dla elit politycznych 

Górnych Łużyc była obca. Nauki praskiego kaznodziei zresztą nie wzbudziły większego 

zainteresowania w regionie
626

. Nawet fiasko ubiegłorocznej wyprawy Zygmunta 

Luksemburskiego nie wpłynęło na zmianę postawy Górnołużyczan, tym bardziej jeśli weźmie 

się pod uwagę, co się po I krucjacie działo (m.in. wywiezienie relikwii z Pragi oraz 

                                                           
621

 Przebieg działań został dokładnie opisany przez Vavřinca z Březové (Vavřinec z Březové, 

Kronika..., [w:] FRB, s. 491-492; Vavřinec z Březové, cyt. dz., s. 236) oraz C. Grünhagena, cyt. dz., s. 51-52.  
622

 CDLS, Bd. 1, s. 44; Urkundliche Beiträge..., Bd. 1, s. 95-96; R. Jecht, Der Oberlausitzer 

Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 38.  
623

 Przedstawia to list z 19 maja 1421 r. (CDLS, Bd. 1., s. 45-46; Urkundliche Beiträge..., Bd. 1, s. 96-

97). Zob. również P. Čornej, cyt. dz., s. 296.  
624

 F. Šmahel, cyt. dz., sv. 3, s. 83. W przypadku tego ostatniego z wymienionych szlachciców warto 

wspomnieć, że ten ostatni wywodził się z ziem czeskich graniczących z Górnymi Łużycami.  
625

 CDLS, Bd. 1, s. 49-50. Tak samo zinterpretował to N. Kersken, cyt. dz., [w:] Dzieje Górnych 

Łużyc..., s. 127. Por. Archiv český..., t. III, s. 226-230; oraz F. M. Bartoš, Husitská revoluce I..., s. 137. Bardzo 

podobny w treści list wystosowały stany czeskie do Ślązaków (Urkundliche Beiträge..., Bd. 1, s. 116-117). 
626

 Problem ten szerzej opisałem w III podrozdziale I rozdziału niniejszej pracy.  
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wyprowadzenie kanoników). Ruch husycki z drugiej strony nadal był jednak słaby, a przede 

wszystkim podzielony.  

Wpływ na postawę Górnołużyczan miała jeszcze jedna okoliczność. W Niemczech, z 

inicjatywy kard. Brandy de Castiglione, prowadzona była agitacja do kolejnej wyprawy 

przeciwko husytom. Z tego powodu zaczynała się tworzyć konfederacja, w skład której 

wchodziły kraje Rzeszy
627

. Do zrzeszenia "wielu książąt i panów wszystkich niemieckich 

języków" (ein Bund "vieler Fürsten und Herren aller deutschen Zunge"
628

) przyłączyli się 

Ślązacy i Łużyczanie na zjeździe w Görlitz 24 czerwca 1421 r.
629

 Niespełna miesiąc później, 

22 lipca, Sześć Miast zawarły związek z Miśnią na okres 5 lat
630

.  

Druga krucjata przeciwko husytom wyruszyła późnym latem 1421 r. Planem 

krzyżowców było zaatakowanie w mniej więcej w tym samym czasie Czech z czterech stron: 

od północnego zachodu, północy, południa i wschodu. Jednakże inwazja nie postępowała 

zgodnie z zaplanowanymi działaniami, głównie z powodu opóźnienia ze strony Zygmunta 

Luksemburczyka, który miał zaatakować z Moraw, oraz braku jednolitego przywództwa
631

. 

Jako pierwsi wyruszyli Niemcy pod wodzą palatyna reńskiego Ludwika III 28 sierpnia, 

którzy weszli do kraju od zachodu, bez problemów zajęli tą część Czech, a nawet 18 września 

zaczęli oblegać Žatec, który jednak stawiał skuteczny opór. Ale na wskutek wieści o 

nadejściu oddziałów Žižki
632

 oraz problemów aprowizacyjnych i niepokojów panujących 

wśród uczestników wyprawy, wojska opuściły kraj 2 października.  

Niedługo po wejściu wojsk elektorskich do Czech, również od zachodu, weszły 

oddziały margrabiów miśnieńskich w okolicach 10 września. Podobnie jak armie niemieckich 

krajów, również one z początku odnosiły sukcesy i plądrowały ziemie czeskie, ale na wskutek 

problemów z utrzymaniem wojska oraz, co niewykluczone, na wieści o innych krzyżowcach, 

także i Miśnianie opuścili wyprawę po 11 października
633

. Mniej więcej w tym samym czasie 

działania zbrojne prowadzili katoliccy sojusznicy Zygmunta - Zikmund Děčinský z 

                                                           
627

 DRTA, Bd. 8, s. 28-38; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 39. W swoim 

wywodzie Jecht użył określenia der Bund, co można przetłumaczyć jako "związek", ale w tym wypadku 

bezpieczniej jest używać wyrażenia "konfederacja" (por. K. Orzechowski, cyt. dz., s. 78-81).  
628

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 39.  
629

 Do przyłączenia się do tej konfederacji wzywał zresztą Luksemburczyk w liście z 18 maja 1421 r. 

(CDLS, Bd. 1, s. 44-45). O przyłączeniu się do konfederacji donosi agent wielkiego mistrza Zakonu 

Krzyżackiego ("Euwer undirteniger williger diner") Dawid Rosenfeld (tamże, s. 52; Urkundliche Beiträge..., 

Bd. 1, s. 127-128) oraz Hans von Schildau (DRTA, Bd. 8, s. 80-81; SRS, s. 5-6).  
630

 CDLS, Bd. 1, s. 55-57; Urkundliche Beiträge..., Bd. 1, s. 141-142; R. Jecht, Der Oberlausitzer 

Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 41.  
631

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 42; por. F. Šmahel, cyt. dz., sv. 3, s. 99-100.  
632

 Wieści o wojskach Žižki okazały się później nieprawdziwe, co jednak nie powstrzymało 

krzyżowców przed opuszczeniem wyprawy (F. Šmahel, cyt. dz., sv. 3, s. 100).  
633

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 42.  
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Vartemberka oblegał gród Žižki Kalich, a Jan z Michalovic działał w okolicach Mladá 

Boleslav i Bělej
634

.  

W drugiej wyprawie krzyżowej wzięli udział także Łużyczanie wspólnie ze 

Ślązakami. O tym, jak liczne były wojska Sześciu Miast, niewiele wiadomo. Dokładne 

informacje występują tylko w wypadku Görlitz, który miał wystawić łącznie ponad 220 ludzi, 

w tym 32 kopie po 4 jeźdźców, czyli 128 konnych, oraz 16 wozów
635

. Przypuszczalnie 

oddział górnołużycki mógł liczyć ok. 660 żołnierzy
636

. Na czele sił Związku stał wójt krajowy 

i książę głogowski Henryk X Młodszy.  

Górnołużyczanie wyruszyli w połowie września 1421 r. Ich droga przebiegała przez 

Lwówek Śląski, Złotoryję, Jawor i Świdnicę, a zatrzymali się w Szalejowie w okolicach 

Kłodzka 4 października. Tam przyłączyli się Dolnołużyczanie pod wodzą Hansa von Polenz 

oraz Ślązacy, wśród których byli: biskup wrocławski Konrad IV Starszy, Konrad V Kącki 

(Kantner), Jan ziębicki oraz starosta świdnicko-jaworski Albrecht von Kolditz. Siłom śląsko-

łużyckim wyznaczono zadanie, aby połączyły się z biskupem ołomunieckim Janem Železným 

stacjonującym w Litomyślu. Następnie tak skoncentrowane wojska miały wspólnie z 

Zygmuntem i jego dowódcą Filippo Scollarim, zwanym Pipo Spano, wyruszyć w pole. Aby 

ułatwić szybszy przemarsz i w razie potrzeby odpowiednio wczesne połączenie wojsk 

postanowiono, że wspomniane armie miały poruszać się w odległości 4 mil (ok. 30 km
637

) od 

siebie
638

.  

Wojska śląsko-łużyckie wyruszyły z obozu w Szalejowie 11 października. Wieczorem 

tego samego dnia stanęły niedaleko Międzylesia, oddalonego o ok. 32 km od Kłodzka. Tam 

doszło do walki z husycką czujką, w wyniku której 3 jej członków zginęło, a dalszych 3 

pojmano i spalono żywcem. Następnego dnia odbyła się narada nad dalszym przebiegiem 

trasy. Okazja do zdobycia przydatnych informacji nadarzyła się, kiedy do przebywającej 

armii przybył pewien husyta, zapewne posłaniec, który pytał się o panów z Žampachu. 

Korzystając z tego faktu, żołnierze oddziału krzyżowców, prawdopodobnie wykorzystując 

podstęp, przyprowadzili przybysza przed oblicze jednego z dowódców śląsko-łużyckiego 

kontyngentu, Wolfarta von Rathelau. Wysłannik zaś - myśląc, że ma przed sobą tych, do 

                                                           
634

 F. Šmahel, cyt. dz., sv. 3, s. 100.  
635

 CDLS, Bd. 1, s. 57.  
636

 Na temat hipotetyczności liczby tych wojsk zob. III podrozdział I rozdziału, przyp. 119. Jecht 

podkreśla, że to był najliczniejszy oddział Górnołużyczan (R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 

44), tak samo uważają czescy historycy (zob. F. Šmahel, cyt. dz., sv. 3, s. 108). Jednak wobec braków informacji 

źródłowych z innych miast fakt o potędze wojsk Görlitz wydaje się nieco przesadzony, choć nie całkiem 

bezzasadny.  
637

 F. Šmahel podaje inne przeliczenie: 35-40 km (F. Šmahel, cyt. dz., sv. 3, s. 108).  
638

 CDLS, Bd. 1, s. 69-70.  
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których się wybierał - powiedział, że jego pan przysyła szlachcicom z Žampachu 300 

zbrojnych, a Ślązaków nie ma w górach. Po otrzymaniu tych wiadomości goniec został 

spalony żywcem
639

. 13 października armia Ślązaków i Łużyczan przekroczyła Góry 

Bystrzyckie przez Przełęcz Międzyleską
640

.  

Wyprawa śląsko-łużycka jednak nie wyruszyła zgodnie z planami. Co więcej - wojska 

zaczęły trapić problemy z zaopatrzeniem oraz fakt, że oddziały przebywały w polu od kilku 

tygodni, co oczywiście groziło samorozwiązaniem się wojsk, czemu starali się przeciwdziałać 

m.in. dowódca oddziałów Görlitz Hermann Schultes i wójt krajowy Henryk X Młodszy. 

Wreszcie do uczestników inwazji docierały wieści o innych armiach krzyżowców, w tym 

Miśnian, którzy akurat mniej więcej w tym samym czasie opuścili Czechy
641

. Nie bez 

znaczenia mogło być też zagrożenie ze strony oddziałów husyckich, które po wyjściu 

Niemców z zachodniej części kraju, zaczęły przejmować inicjatywę
642

. W armii zapanował 

niepokój, spowodowany nie tylko niepewnością co do dalszej trasy, ale również 

nieporozumieniami pomiędzy wysłannikami uczestników
643

.  

W takiej sytuacji Ślązacy i Łużyczanie w drugiej połowie października splądrowali 

dobra husyckiej szlachty w chrudimskim kraju w okolicach Litic i Žampachu, a tamtejsze 

zamki zostały zniszczone
644

. Następnie wojska udały się na Morawy, aby dołączyć do króla 

Zygmunta. Siły Górnołużyczan opuściły wyprawę po 30 listopada w dwóch oddziałach, a na 

Boże Narodzenie wróciły już do domu
645

. Luksemburczykowi towarzyszyli już tylko obaj 

wójtowie krajowi, biskup wrocławski, wspomniani wcześniej książęta śląscy oraz książę 

opawski Przemko
646

. Wkrótce krucjata skończyła katastrofalnymi w skutkach dla 

krzyżowców bitwami pod Kutną Horą (21 grudnia 1421 r.) i Niemieckim Brodem (obecnie 

Havlíčkův Brod; 10 stycznia 1422 r.).  
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 Tamże, s. 71-72.  
640

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 44. Jecht mówił ogólnie o górach, co wydaje 

się bardzo nieprecyzyjne. Same Góry Bystrzyckie niezbyt nadają się do przejścia dla dużej armii, a wspomniana 

przełęcz nawet dzisiaj jest dogodną trasą przemarszu.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 65.  
642

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 45; F. Šmahel, cyt. dz., sv. 3, s. 108-109.  
643

 CDLS, Bd. 1, s. 65-66; por. R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 45.  
644

 Vavřinec z Březové, Kronika..., [w:] FRB, s. 516; Vavřinec z Březové, cyt. dz., s. 261. Czeski 

kronikarz mówi tylko o udziale książąt śląskich, ale w dalszej części wypowiedzi wspomina o "licznym ludzie", 

co wskazuje na obecność również Łużyczan (por. Vavřinec z Březové, Kronika..., [w:] FRB,  s. 516: "[...] duces 

Slesie cum multitudine gencium regnum Boemie introeuntes [...]" oraz Vavřinec z Březové, cyt. dz., s. 261: "[...] 

slezští vévodové, vpadnuvše s množstvím lidu do Království českého [...]").  
645

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 45.  
646

 Urkundliche Beiträge..., Bd. 1, s. 164-165; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 46; 

F. Šmahel, cyt. dz., sv. 3, s. 108.  
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3. Górne Łużyce wobec sytuacji politycznej w Czechach. Trzecia wyprawa 

krzyżowa (1422)  

Na początku 1422 r. Zygmunt Luksemburczyk nakazał podległym mu ziemiom 

czeskiej korony oraz władcom krajów Rzeszy złożenie przysięgi wierności Kościołowi 

katolickiemu i walki z husytyzmem. Taki wymóg pojawił się również w przypadku Górnych 

Łużyc, choć nie zachował się dokument poświadczający tą czynność
647

. W styczniu przysięgę 

w Görlitz składali mieszczanie przed dziekanem i oficjałem budziszyńskim, Krzysztofem von 

Gersdorff z Barut oraz Deinhardem von Pannwitz
648

. Niedługo potem uczynili to mieszkańcy 

Żytawy, choć z racji przynależności do archidiecezji praskiej uczynili to przed biskupem 

Janem Železným i kapitułą archidiecezjalną
649

.  

We wspomnianym roku doszło również do pierwszego zagrożenia granic Sześciu 

Miast. Już wcześniej, od czasów po pierwszej krucjacie, obserwowano ruchy husytów 

niedaleko górnołużyckiej granicy, ale tym razem sprawa stała się poważna. 18 lutego husyci 

dotarli do okolic Kamiennej Góry i zniszczyli klasztor w Krzeszowie, po czym zawrócili
650

. 

Mimo wszystko panowała obawa, że Czesi mogą wrócić, dlatego żytawianie poprosili o 

pomoc pozostałe miasta. Pod koniec lutego mieszczanie Görlitz wysłali Żytawie swoje siły 

zbrojne, a książę Henryk IX Starszy, brat wójta krajowego, pospiesznie przybył do 

zagrożonej miejscowości
651

. Wsparcie zostało wycofane 1 marca, ale od tego momentu w 

podobny sposób reagowano na każdą informację o obecności bożych bojowników nawet w 

okolicach dóbr przygranicznych panów czeskich, wiernych Luksemburczykowi
652

.  

Czechy w tym samym czasie znów były targane sporami religijnymi i politycznymi. 

W czasie krucjaty stronnictwa husyckie zjednoczyły się w obliczu zagrożenia, ale gdy tylko 

udało się pokonać siły krzyżowców, odżyły animozje między członkami czeskiej sceny 

politycznej. Na dodatek nadal prowadzona była walka przeciwko zwolennikom Zygmunta 

Luksemburskiego w kraju. Apogeum tych tarć było ścięcie księdza Jana Želivskiego, 

kaznodziei i hetmana husyckiego, 9 marca 1422 r. Pewne złagodzenie kryzysu politycznego 

nastąpiło na wskutek uwieńczenia negocjacji z królem Polski Władysławem Jagiełłą i 
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 50. Jedyne ślady źródłowe wskazujące 

pośrednio na taką sytuację występują w rachunkach miejskich Görlitz pod datami 3 i 10 stycznia 1422 r. (CDLS,  

Bd. 1, s. 73-74).  
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 CDLS, Bd. 1, s. 73.  
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 Tamże, s. 74; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 50.  
650

 CDLS, Bd. 1, s. 105-106; Urkundliche Beiträge..., Bd. 1, s. 184-185. R. Anděl sądzi, że ta akcja była 

celowym manewrem ze strony husytów, która miała zastraszyć północno-czeską szlachtę, ewentualnie odciągnąć 

jej uwagę od wydarzeń na Śląsku i związać siły łużyckie pod Żytawą (R. Anděl, Husitství..., s. 49).  
651

 CDLS, Bd. 1, s. 76-77.  
652

 Przykładowo 7 marca o obecności wojsk husyckich donosili panowie z Michalovic i Hohnstein 

(tamże, s. 78) oraz tego samego dnia Jerzy Zettritz, starosta świdnicki (tamże, s. 107).  
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wielkim księciem litewskim Witoldem. Ten drugi przysłał do Czech bratanka Jagiełły, 

Zygmunta Korybutowicza, w charakterze namiestnika wraz z eskortą liczącą 5-7 tysięcy 

wojska
653

. Pojawił się w Pradze 16 (lub 17) maja
654

. Pomimo poczynionych przez stryjów 

młodego księcia starań o uzasadnienie na arenie międzynarodowej działań w sprawie husytów 

oraz poparcia wśród utrakwistycznej szlachty, Korybutowicz nie był dobrze postrzegany 

przez sporą część husyckich ugrupowań, zwłaszcza taboryckich i innych przedstawicieli 

radykalnych opcji. Po kilku miesiącach rządów udało mu się jednak zjednać większość 

czeskiej sceny politycznej, nawet z początku nieprzychylnego zarządcy Jana Žižkę. Starał się 

również przekonać możnych znajdujących się w obozie Luksemburczyka, w tym także panów 

z okolic graniczących z Górnymi Łużycami, a nawet same Sześć Miast. Jagiellon mianowicie 

wysłał pod koniec maja zaproszenie na zjazd, którego uczestnikami mieliby być 

Górnołużyczanie oraz wspomniani szlachcice. Nie wiadomo wiele na temat tego zdarzenia, 

ale z pewnością adresaci odrzucili żądania namiestnika
655

. Zjazd odbył się 31 maja i 7 

czerwca, ale wówczas namiestnik miał poparcie jedynie szlachty i miast związku 

praskiego
656

.  

Dalsze wydarzenia mogły zostać na Górnych Łużycach zinterpretowane jako odwet za 

odmowę żądań litewskiego księcia. 6 czerwca dostrzeżono aktywność wojskową prażan, 

którzy 8 lipca zamierzali pociągnąć w stronę Bělé pod Bezdězem, a następnie w okolice 

granicy Sześciu Miast
657

. W tym samym czasie Jan Žižka podjął marsz z okolic Litomierzyc i 

12 czerwca obozował pod Hoštką, skąd zaatakował Zikmunda z Vartenberku
658

. Niedługo 

potem Zákupy (ok. 15 km na wschód od Czeskiej Lipy) zostały zajęte przez husytów. Taka 

sytuacja spowodowała, że Görlitz przysłał Żytawie posiłki w sile 84 ludzi, w tym 16 kopii i 

20 strzelców
659

. Zagrożenie szybko jednak minęło, zapewne było to spowodowane wciąż 

nieuregulowanymi wówczas stosunkami między Žižką a Korybutowiczem, zawirowaniami w 

Taborze oraz oblężeniem Karlštejnu
660

.  
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 Dane podaję za J. Grygielem, cyt. dz., s. 67. Dyskusja nad liczebnością poruszył cytowany autor 

tamże, s. 66-67, przyp. 33-34. C. Grünhagen i F. Šmahel wskazują liczbę orszaku Korybutowicza wynoszącą 2,5 
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 F. Šmahel, cyt. dz., sv. 3, s. 124-125.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 112-113.  
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 Tamże, s. 113-115.  
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 Tamże, s. 86; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 54.  
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 R. Jecht dopatrywał się wycofywania się wojsk husyckich tylko w oblężeniu Karlštejnu (R. Jecht, 

Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 54), jednak sytuacja w Czechach była zbyt skomplikowana, aby 

wyłącznie z powodu blokady jednego zamku zaniechano dalszych działań. Poza tym katoliccy możni na 
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Dla Zygmunta Korybutowicza kluczową sprawą, oprócz zjednania wszystkich 

czeskich stronnictw politycznych, była również legitymizacja władzy. Litewski książę 

dostrzegł okazję do umocnienia pozycji w Czechach w zdobyciu zamku Karlštejn. 

Przechowywano tam klejnoty koronne, a zatem zdobycie tej twierdzy miało znaczenie 

prestiżowe. Oblężenie zaczęło się 20 maja 1422 r., a więc niedługo po przybyciu 

Korybutowicza do Pragi, od początku jednak blokada natrafiała na przeszkody. Wpływ na to 

miały nie tylko twarda postawa obrońców tej warowni, ale również liczne problemy 

polityczne w kraju oraz fakt, że część stronnictw husyckich nie wsparła zarządcy królestwa, 

choć nie jest wykluczone, że sam namiestnik nie chciał wsparcia, aby nie być zależnym od 

taborytów
661

. Jedna z takich interwencji bratanka Jagiełły miała miejsce niedaleko terytorium 

Górnych Łużyc. 10 sierpnia, po interwencji w Hradec Králové, gdzie zmieniono skład rady 

miejskiej, Zygmunt oblegał bez powodzenia zamek Opočno, należący do Jana Městeckého, 

zdrajcy i wroga prażan
662

. Oblężenie zostało zniesione po 11 dniach. Niedługo potem rozeszła 

się plotka, że książę ma zamiar udać się na zachód, do Bělé pod Bezdězem, do władztwa Jana 

z Michalovic. Pospiesznie panowie z Michalovic oraz Hynek Berka z Dubé poprosili o pomoc 

Związek
663

. Ten zaś przysłał posiłki w sile 200 strzelców do Czeskiej Lipy, które jednak 12 

września wróciły do Żytawy, ponieważ Korybutowicz musiał kontynuować oblężenie 

Karlštejnu, a ponadto obawiał się Ślązaków i Morawian, zaś Czechom groziła kolejna 

krucjata
664

.  

Twarda postawa obrońców Karlštejnu odbiła się szerokim echem w całej Rzeszy. Dla 

Zygmunta Luksemburskiego była to świetna okazja, aby doprowadzić do zwołania nowej 

krucjaty, a tym samym uzyskać tron czeski. Z drugiej strony Luksemburczyk musiał się 

liczyć z tym, że elektorzy obwiniali go o porażkę dwóch wypraw i z tego powodu król 

rzymski nie mógł za bardzo liczyć na ich poparcie. W sierpniu 1422 r. zwołano sejm Rzeszy 

do Norymbergii, na którym przedstawiono projekt nowej kampanii. Równolegle do 

prowadzonych obrad sejmowych starania o przekonanie do nowej wyprawy prowadził legat 

papieski kardynał Branda de Castiglione, choć i on nie miał wielkich osiągnięć, a w 

szczególności opór wystąpił przy pobieraniu podatku, czemu się sprzeciwiały zwłaszcza 

                                                                                                                                                                                     
północnym zachodzie Czech pozostawali nadal silni, więc w takiej chwili niemożliwe było przeprowadzenie 

inwazji na Górne Łużyce (por. A. Paner, cyt. dz., s. 192).  
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 Urkundliche Beiträge..., Bd. 1, s. 220-221.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 91; Ze starých letopisů..., s. 90; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, 

s. 55; F. Šmahel, cyt. dz., sv. 3, s. 125-126.  
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miasta i gildie. Ostatecznie udało się ustanowić siły, które miały oswobodzić Karlštejn, na ok. 

38 tys. piechoty i 6 tys. jazdy
665

. Pod koniec obrad, 4 września, kardynał Branda przekazał 

Luksemburczykowi chorągiew krucjatową, poświęconą przez samego papieża, a król 

przekazał ją kurfirstowi brandenburskiemu Fryderykowi. W polskiej historiografii wyprawa 

została określona mianem trzeciej antyhusyckiej krucjaty
666

.  

Zgodnie z ustaleniami sejmu w Norymberdze wojska krucjatowe miały wyruszyć na 

początku października do Czech. Ustalono również, że wojska śląskie i łużyckie zostaną 

oddane pod komendę sił miśnieńskich pod wodzą margrabiego Wilhelma, mieli też 

Łużyczanie i Ślązacy przyprowadzić co najmniej 10 tys. żołnierzy
667

. W rzeczywistości 

powołano dużo mniej wojska - sami Górnołużyczanie mieli zaledwie ok. 150 zbrojnych, a 

Dolnołużyczanie - 40 ludzi
668

. Nie był to odosobniony przypadek, ponieważ na całą wyprawę 

zgromadzono znacznie mniejsze siły niż deklarowano (ok. 4 tys. żołnierzy), co było 

spowodowane opieszałym zbieraniem się armii oraz ograniczonymi zasobami niezbędnymi 

do jej utrzymania, na co wpływ miało panujące od początku kampanii powszechne 

zniechęcenie. Wojskami śląskimi i Sześciu Miast dowodził książę głogowski Henryk IX 

Starszy.  

7 października 1422 r. margrabia miśnieński Wilhelm wyruszył z Chemnitz przez 

Rudawy i rozbił się obozem w Kopicach koło Mostu. Tydzień później, 14 października, 

elektor brandenburski Fryderyk z okolic Chebu udał się do Tachova. Do połączenia wojsk 

jednak nie doszło, a co więcej, część sił miśnieńskich opuściła wyprawę z powodu złego 

zaopatrzenia, chorób oraz zagrożenia ze strony Korybutowicza, który niespodziewanie 

pojawił się w okolicach Loun
669

. 20 października pospiesznie odeszli Ślązacy i Łużyczanie, a 
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 Dane cytuję za F. Šmahelem, cyt. dz., sv. 3, s. 129. Por. DRTA, Bd. 8, s. 168 i 178-179.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 118; SRS, s. 24.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 123; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 56-57. Przytaczane w 

cytowanym dziele rachunki również zdecydowanie wskazują na małe siły. Nieznane są dane dotyczące 

Ślązaków, jednak nie jest wykluczone, że rzeczywisty stan osobowy w tym wypadku również odbiegał znacząco 

od oczekiwanego (C. Grünhagen, cyt. dz., s. 70).   
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 Tamże, s. 57; J. Grygiel, cyt. dz., s. 80-81. Zagrożenie wkrótce okazało się dużo mniejsze, ponieważ 

litewski książę nie dysponował odpowiednimi siłami, dlatego podjął się negocjacji z margrabią miśnieńskim. 

Nie jest znany przebieg tych rozmów, ale wiele wskazuje na to, że niczego nie osiągnięto. Zygmunt chciał przez 

to zyskać na czasie, aby spróbować zdobyć Karlštejn (J. Grygiel, cyt. dz., s. 81).  
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do odwrotu szykował się również Wilhelm, ale kiedy przebywał w okolicach Duchcova, 

dostał wiadomość, że Fryderyk zamierza przybyć do niego z 300 konnymi, wobec czego 

zatrzymał się
670

. Na naradzie margrabiowie postanowili natychmiast wezwać z powrotem 

wojska śląskie i łużyckie
671

.  

Wiadomość od dowódców wyprawy dotarła do Henryka IX Starszego 21 lub 22 

października, kiedy przebywał w Budziszynie
672

. Ten zaś natychmiast odpisał, że w chwili 

obecnej nie ma kogo posłać, ale zapewniał, że porozmawia ze stanami
673

. W tym samym 

czasie odbywał się w Lubiju zjazd, na którym miano zdecydować nad odpowiedzią dla 

margrabiów
674

. Z powodu niemożności porozumienia się między sobą, zgromadzenie zostało 

rozwiązane. Następne spotkanie odbyło się pod koniec miesiąca, również i ono miało 

burzliwy przebieg. Przypuszczalnie książę Henryk chciał wysłać nowe siły w okolice Chebu, 

na co nie chciały się zgodzić reprezentacje stanowe
675

. Poza tym Górnołużyczanie wysłali na 

początku listopada swoich emisariuszy do Mostu, gdzie mieli przebywać elektor 

brandenburski i margrabia miśnieński, ale nikogo tam nie zastali, ponieważ Fryderyk 

przebywał wówczas w Kadaniu, a Wilhelm już 25 października opuścił Czechy
676

.  

Sprawa dalszego uczestnictwa w wyprawie praktycznie rozwiązała się sama. Do 

Karlštejnu z odsieczą zmierzał Henryk z Plauen, wzmocniony posiłkami landfrydu 

pilzneńskiego. W takiej sytuacji 8 listopada 1422 r. obrońcy zamku i oblegający zawarli 

rozejm do dnia św. Marcina (11 listopada) 1423 r. Tym samym zakończyła się III wyprawa 

krzyżowa, która właściwie skończyła się bez rozstrzygnięcia. Wprawdzie kurfirst 

brandenburski Fryderyk nadal przebywał w Tachovie do końca listopada, ale wkrótce 

zaangażował się - bezskutecznie - w sprawy Saksonii, gdzie zmarł bezpotomnie Albrecht III. 

Z kolei 30 listopada miał się odbyć zjazd w Żytawie, na którym miano omówić bieżącą 

sytuację po wyprawie, lecz nie doszedł do skutku
677

.  

 

4. Najazdy na pogranicze czesko-łużyckie (1424-1425)  

Od czasów trzeciej wyprawy krzyżowej Górne Łużyce nie były nękane groźbą 

najazdu husyckiego. Jedynie w czerwcu 1423 r. zagrożenie się uaktywniło, mianowicie 5 

czerwca członkowie rodu Berków i Jan z Michalovic, zagrożeni przez Jana Žižkę, prażan, 
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Jana ze Smiřic Smiřickégo oraz panów z Valečova, prosili o pomoc Górnołużyczan
678

. Ci zaś 

przysłali 17 czerwca posiłki do Rumburka i Šluknova w sile przypuszczalnie 400 ludzi, przy 

czym wiadomo na pewno o siłach Görlitz: 23 piechurów z bronią drzewcową, 24 strzelcami 

oraz 33 wozami
679

. Wkrótce jednak wycofano te wojska
680

. Największe zagrożenie pojawiło 

się jednakże w lutym 1424 r.  

Być może po 25 stycznia 1424 r., a na pewno w lutym, w okolicach Żytawy pojawił 

się Boček z Podiebradu, stryj późniejszego króla Czech Jerzego oraz stronnik i dowódca 

oddziałów Jana Žižki, w sile 8 tys. pieszych i 700 konnych
681

. Według rocznika żytawskiego 

powodem inwazji husyckiego możnego było zabranie należącego do niego transportu śledzi 

przez Heinza von Dohna, pana na zamku Grabštejn, w okolicach Petrovic
682

. W odwecie 

Boček miał najechać okolice Żytawy. W rzeczywistości cel wyprawy był bardziej złożony, 

mianowicie był to element strategii hetmana Małego Taboru, który chciał dokonać 

demonstracji siły husytów przed czeskimi panami i Sześcioma Miastami
683

. Mieszczanie 

żytawscy wysłali swoje siły zbrojne oraz obsadzili zamek Karlsfried. Żytawski oddział został 

jednak rozbity, a 56 żołnierzy dostało się do niewoli. Dowódca garnizonu zamkowego musiał 

drogą układów poddać się, ale nie uchroniło to jeńców przed okrucieństwami Czechów. 

Mianowicie 15 lub 16 ludzi zostało spalonych żywcem, a pozostałych okaleczono
684

. 

Warownia została spalona, a Podiebradowicz rozbił obóz pod Hartau oddalonego od Żytawy 

o 5 km, skąd prowadził wypad do okolicznych wsi, które zostały ograbione i spalone. W 

początkach marca wojska husyckie opuściły te okolice
685

.  

Wieści o inwazji Bočka z Podiebradu dotarły do Görlitz, który 26 lutego przysłał 

Żytawie 24 konnych i 26 pieszych na wozach, ci jednak najprawdopodobniej spóźnili się
686

. 

Mimo to pozostawiono te oddziały w mieście, ponieważ niedługo potem dotarła wiadomość o 
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kolejnym zagrożeniu, jak się później okazało - nieprawdziwa
687

. Na wszelki wypadek 

wysłano jeszcze 43 piechurów i puszkarza, którzy przebywali tam przez dwa tygodnie
688

.  

O opisywanych zdarzeniach dowiedział się również Zygmunt Luksemburczyk, 

ponieważ w marcu 1424 r. był obecny na zjazdach 5 i 18 marca w Lubiju oraz 22 dnia tego 

miesiąca w Żytawie Wend von Ileburg, pełnomocnik króla rzymskiego i węgierskiego
689

. Z 

kolei sam władca 18 marca wysłał list do stanów górnołużyckich, w którym nakazywał 

pomoc żytawianom, odbudowę zamku Karlsfried oraz wzmocnienie okolicznych 

miejscowości
690

. Jednocześnie przysłał jeszcze jedną upoważnioną osobę, mianowicie 

Bernhardta von Döbschitz.  

Hans von Polenz, sprawujący namiestnictwo nad Związkiem Sześciu Miast, podjął 

wysiłki mające na celu wzmocnienie obronności Górnych Łużyc. 18 kwietnia został wysłany 

do Żytawy oddział z Görlitz pod wodzą Hansa Doberschitza w sile 24 piechurów, gdzie 

pełnili wartę przez dwa tygodnie
691

. Z kolei w maju namiestnik prowadził negocjacje z 

czeskimi panami w Żytawie, podczas których zażądał zawiązania konfederacji z nimi oraz 

zbrojnego wsparcia w postaci 600 strzelców
692

. Podjęto również starania o odbudowę i 

obsadę zamków na czesko-łużyckim pograniczu, w szczególności Karlsfriedu i Falkenbergu. 

Dodatkowo mieszczanie Görlitz złożyli się do października 1424 r. na opłacenie załóg 

warowni na sumę 20 kop groszy
693

.  

Od czasu omawianego wcześniej najazdu husyci nie zaatakowali Górnych Łużyc, 

choć kilkukrotnie zamierzali przekroczyć przejście górskie. Jedna z groźnych sytuacji 

wystąpiła 6 czerwca 1425 r., kiedy taboryci i sierotki (pod wodzą Jana Čapka ze Sán?
694

) 

zajęli zamek Michalovec koło Mladé Boleslav oraz usiłowali zdobyć Český Dub, udało im się 

jedynie spalić tamtejszą komandorię joannicką. Pod koniec lipca natomiast taboryci spalili 

Bělé pod Bezdězem, Mimoň i Jablonné v Podještědí. Dalszy marsz Czechów został 

wstrzymany przez interwencję Görlitz, który przysłał Żytawie 40 koni i bliżej nieokreśloną 

liczbę piechoty, oraz obsadzenie Karlsfriedu, Falkenbergu i Oybina. W takiej sytuacji husyci 

zatrzymali się w Jablonném
695

. Ostatni raz w 1425 r. boży bojownicy zagrozili regionowi w 
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październiku. Wówczas wojska husyckie zdobyły Benešov nad Ploučnicí i Česką Kamenicę. 

Groźba potencjalnej inwazji skłoniła stany do zwołania do Lubija zjazdu, gdzie podjęto 

decyzję o ustanowieniu sił i środków do obrony ziemi
696

. 8 października 1425 r. wojska 

górnołużyckie rozbiły obóz koło Bernstadtu, a w niedalekiej odległości ustawiono straże, 

które miały za zadanie obserwację poczynań przeciwnika. Strategiczne rozstawienie armii 

prawdopodobnie doprowadziło do tego, że najeźdźcy zaniechali dalszego marszu i opuścili 

okolice
697

.  

 

5. Kampania roku 1426 r. i wzrost zagrożenia na pograniczu czesko-łużyckim 

(1426-1427)  

W marcu 1426 r. Zygmunt Luksemburski zwołał sejm do Wiednia, do stolicy 

notabene władztwa jego zięcia, Albrechta Habsburga. Na tym zgromadzeniu król rzymski 

chciał omówić kwestię nowej wyprawy do Czech, ale napotkał na opór elektorów, z którymi 

doszło do konfliktu. Tymczasem husyci, korzystając z problemów Luksemburczyka, 

postanowili poprowadzić działania przeciwko czeskim zwolennikom władcy Rzeszy, a 

dokładniej zdobyć strategicznie ważne miasta Most i Ústi nad Łabą. Mimo że te miejscowości 

znajdowały się daleko od Górnych Łużyc, przebieg działań zbrojnych zaniepokoił Związek 

Sześciu Miast, który bacznie obserwował sytuację.  

Początkowo husyci w marcu nie podejmowali żadnych działań, ponieważ oczekiwali 

posiłków, które akurat najeżdżały Morawy i Bawarię. Długo nie musieli jednak czekać, gdyż 

pod Mladá Boleslav z częścią sił pojawił się Jan Roháč z Dubé
698

. Na początku kwietnia na 

Górne Łużyce dotarła wiadomość, że Czesi stanęli pod Czeską Lipą, przeciwko którym 

wystąpił Hynek Berka z Dubé, krewny byłego wójta krajowego Hynka Hlaváča (zm. 1423 r.) 

oraz ówczesny właściciel miasta
699

. Powyższe wydarzenia skłoniły stany do zwołania zjazdu 

w Żytawie i na zamku w Lemberku 15 kwietnia, a wkrótce potem w Żytawie na prośbę 

Zikmunda z Děčína oraz Mikeša Pancířa ze Smojna na Sloupu
700

.  

Tymczasem Jan Roháč zajął zamek Michalovec oraz Bělą pod Bezdězem, a następnie 

splądrował okolice (być może przedmieścia) Czeskiej Lipy
701

 oraz napadł na Benešov nad 
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Ploučnicí. 5 maja 1426 r. w Mladá Boleslav odbyła się narada dowódców husyckich, gdzie 

ustalono plan ataku na ziemie zachodnioczeskie będące w posiadaniu elektora saskiego 

Fryderyka I Walecznego
702

. Zgodnie z ustaleniami naczelnym dowódcą wyprawy został 

Prokop Goły (zwany również Wielkim), który miał stanąć ze swymi wojskami na linii między 

Třebenicami a Teplicami. Środkowe skrzydło wzdłuż linii Łaby zajął Jakoubek z Vřesovic, a 

wschodnie - Jan Roháč z Dubé
703

.  

Jak wspomniałem wcześniej, Górne Łużyce leżały daleko od teatru działań, a kraj nad 

Nysą Łużycką w tym czasie nie znajdował się obszarze zainteresowań husytów. Jednak 

posiadłości znajdujące się w rękach wrogów kielicha, a będące na tyłach wojsk husyckich, 

stwarzały pewne zagrożenie. Naturalną koleją rzeczy było to, że należało zabezpieczyć flankę 

poprzez opanowanie Czeskiej Lipy. Z tych faktów zdawali sobie doskonale sprawę również 

Górnołużyczanie, którzy byli ponadto świadomi tego, że opanowanie miasta przez bożych 

bojowników otworzy drogę do Sześciu Miast. Dlatego też stany na zjazdach w Lubiju 22 i 28 

kwietnia radziły nad wysłaniem wsparcia do zagrożonego miejsca oraz obroną południowej 

rubieży Górnych Łużyc
704

. W tej drugiej sprawie poproszono o pomoc kilku przedstawicieli 

okolicznej szlachty oraz książąt śląskich Jana I żagańskiego i Henryka IX Starszego. Spośród 

wymienionych osób bliżej wiadomo jedynie, że książę Żagania przysłał Poschkego, starostę 

przewoskiego, i Jakuba Tilike, burmistrza Żagania
705

. W tym momencie pojawili się w 

Bischofswerdzie posłańcy księżnej Katarzyny, sprawującej władzę w Saksonii na czas 

nieobecności jej męża, którzy domagali się pomocy
706

.  

Pierwszym punktem zbornym wojsk Górnych Łużyc, dowodzonymi przez Hansa von 

Kolditz (syna Albrechta), było Eulenholze, dokąd 29 kwietnia przybyły wojska Görlitz
707

. 5 

maja druga część sił Sześciu Miast obozowała pod Schlegel. 26 maja doszło do połączenia 

armii koło Dechsa pod Lubijem, skąd udały się do Drausendorfu nad Nysą Łużycką i rozbiły 

obóz. Jeszcze w trakcie tych manewrów, na początku maja, do Czeskiej Lipy został wysłany 

oddział Görlitz składający się z 23 strzelców z 2 wozami
708

. Część tego hufca ewakuowała się 

z oblężonego miasta i udała się na wschód do Vartenberku, aby wspomóc Jana z 
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Vartenberku
709

. Mniej więcej w tym samym czasie musiały przysłać swoich żołnierzy 

Budziszyn, Kamieniec, Lubań i Żytawa, choć z powodu niedostatków źródłowych nie można 

powiedzieć nic więcej
710

.  

 

 

Ryc 42. Pieczęć Albrechta von Kolditz, starosty świdnicko-jaworskiego i wójta 

krajowego Górnych Łużyc (źródło: Ratsarchiv Görlitz, Lose Urkunden I. 1282-1449, 

sygn. 250/199, Albrecht von Colditz, Hauptmann zu Schweidnitz und Landvogt der 

Oberlausitz, mit kund, dass durch eine Reise Vermittler eine Einigung zwischen 

Gottsche Schaf auf dem Greifenstein und der Stadt Görlitz gemacht ist Inhaltes: beide 

Parteien sollen bei ihren Privilegien über die Straßen bleiben, die Görlitzer 

Gefangenen hat Gottsche Schaf zurückgegeben, dazu sollen noch geben den Brief über 

800 Mark wogen der Gefangenen, auch die 13 Pferde und 13 Panzer. Beide Seite 

wollen gut Freund mit einander bleiben). 

 

Sytuacja w północnych Czechach w tym czasie coraz bardziej pogarszała się. Na 

początku maja husyci spalili Mimoň i bezskutecznie oblegali zamek Ralsko. Następnie rozbili 
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obóz pod Starým Bydžovem, który stał się główną bazą wypadową
711

. Stamtąd udali się pod 

Czeską Lipę, którą oblegali do 19 maja, do momentu kapitulacji obrońców
712

. Po poddaniu 

się miasta żołnierze górnołużyccy dostali się do niewoli u Jindřicha Hlaváča z Dubé
713

. 

Wspomniany możny był dalekim krewnym byłego wójta krajowego Hynka Berki, a w 

tamtym okresie przyłączył się do zwolenników nauk Husa. W sprawie jeńców dostał 

rozporządzenie, aby Jindřich trzymał ich w swoim zamku Jestřebí niedaleko Czeskiej Lipy
714

. 

Pojmani wycenili swój wykup na sumę 200 kop groszy. Za tą kwotę miało poręczyć ośmiu 

szlachciców
715

. Za wyjątkiem Görlitz nie wiadomo, w jaki sposób miasta związkowe miały 

wystarać się o uwolnienie swoich żołnierzy. Zbrojni Görlitz spędzili w lochach 

wspomnianego zamku, w Czeskiej Lipie i Mladé Boleslav blisko dwa miesiące. Jeden z nich 

zdołał uciec dzięki pomocy pewnego Czecha, a dwóch zwolniono tymczasowo
716

. Ostatecznie 

po wielu negocjacjach, w których pośredniczył Bernhardt z Bludova, żołnierze z Görlitz 

zostali wypuszczeni 23 lipca 1426 r. z Czeskiej Lipy, a niespełna dwa tygodnie później z 

Mladé Boleslav
717

. Łącznie okup za nich wyniósł 32,5 kopy, zaś niedawni więźniowie dostali 

odszkodowanie w wysokości 61 kop
718

.  

Upadek Czeskiej Lipy zmusił Górnołużyczan do przysłania posiłków Żytawie, przy 

czym na pewno wiadomo, że Görlitz wysłał ok. 100 strzelców na czas dwóch tygodni
719

. 

Obawiano się, że następnym celem inwazji może być Sześć Miast, jednak husyci 

konsekwentnie dążyli do celu, jakim było zajęcie Mostu i Ústi nad Łabą. Z tego powodu 28 

maja zdecydowano o wycofaniu oddziałów
720

. Jeszcze w trakcie oblężenia miasta, 17 maja 

1426 r., zwołany został sejm Rzeszy do Norymbergii. Dla Górnych Łużyc była to 

odpowiednia okazja, aby poprosić o wsparcie u elektora saskiego i Zygmunta, którego - 

nawiasem mówiąc - nie było na tym zgromadzeniu z powodu choroby. Dlatego też stany 

wysłały delegację, która miała przedstawić trudną sytuację Związku
721

. W Norymberdze 

otrzymali propozycję przyłączenia się do wyprawy przeciwko Czechom
722

.  
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Górnołużyczanie przystąpili do kampanii mającej na celu uratowanie Ústi nad Łabą i 

Mostu. Wystawili oddział liczący łącznie ok. 500 ludzi (400 - miasta, 100 - stan ziemski),  

przy czym na pewno mieszczanie Görlitz wystawili chorągiew liczącą 30-36 kopii, czyli ok. 

133 jeźdźców i 12 wozów
723

. Na czele wojska górnołużyckiego stanął Hans von Kolditz. 

Zbrojni Görlitz wyruszyli ze swego miasta w stronę Budziszyna przez Lubij, gdzie doszło do 

koncentracji wszystkich sił zbrojnych. Stamtąd armie podążyły przez Radeberg, Drezno i 

Freiberg, część żołnierzy przeszła przez Pirnę i Gottleubę, a na pewno całość spotkała się z 

resztą wojsk niemieckich na przełęczy w Rudawach, a następnie armie szły z odsieczą dla 

Ústi nad Łabą
724

.  

Oblężenie Ústi nad Łabą rozpoczęło się 28 maja 1426 r. Początkowo prowadził je 

Jakoubek z Vřesovic, a później dołączyli do niego Jan Roháč z Dubé, Prokop Goły oraz 

prażanie dowodzeni przez Zygmunta Korybutowicza, u którego boku stali Hynek z Kolštejnu, 

Boček z Podiebradu oraz rycerze polscy
725

. Kilka dni później pojawiła się niemiecka odsiecz 

dla miasta, którą dowodził Boso von Vitztum. 16 czerwca na wzgórzu Běhání niedaleko Ústi 

doszło do bitwy, która przeszła do historii jako najkrwawsze starcie w okresie wojen 

husyckich. Straty po obu stronach były ogromne, ostatecznie jednak zwyciężyły wojska 

czeskie, zadając Niemcom druzgocącą klęskę, a miasto zostało zdobyte. Rozmiar porażki sił 

saskich, miśnieńskich, turyńskich i łużyckich powiększyły jeszcze pościgi jazdy husyckiej, 

które podobno rozciągały się na odległość nawet kilkunastu kilometrów od miejsca 

zmagań
726

.  

Górnołużyczanie przypuszczalnie nie brali czynnego udziału w bitwie, zostali jedynie 

wciągnięci w odwrót
727

. Stracili natomiast dużo uzbrojenia, koni i innych rzeczy podczas 

ucieczki, co jest rzeczą charakterystyczną dla wielu ówczesnych starć
728

. Wojska związkowe 

zamierzały opuścić Czechy przez przejście górskie koło Krupki, tam jednak zaginęły w 
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 Tamże, s. 333-335; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 107. R. Jecht szacuje 
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 108.  
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 Wykaz strat znajduje się w CDLS, Bd. 1, s. 338-342.  
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niejasnych okolicznościach
729

. Dość szybko, 20 czerwca 1426 r., czyli w momencie kiedy 

zaczęli się pojawiać pierwsi uciekinierzy zwołano zjazd w Lubiju. Wysłano również do Czech 

zwiadowców, aby dowiedzieć się o pozostałych uczestnikach bitwy, wsparcia udzielili także 

drezdeńscy rajcy
730

. Górnołużyczanie długo liczyli na to, że ktoś ocalał z pogromu, ale 

niestety wróciła tylko jedna osoba - syn nieznanego z imienia krawca z Sulikowa, za którym 

wstawiła się żona, wyciągając go z lochów w Litomierzycach
731

. Ostatecznie mieszkańcy 

regionu stracili nadzieję na odnalezienie zaginionych żołnierzy 20 września
732

. Straty podczas 

kampanii 1426 r. były ogromne, o czym świadczy przykładowo fakt, że jeszcze w 1436 r. w 

Görlitz odprawiano msze za dusze uczestników bitwy
733

.  

Na korzyść Górnych Łużyc działała okoliczność, że po bitwie pod Ústi nad Łabą 

wśród husytów wystąpiły animozje, które uniemożliwiły odbicie z rąk Miśnian Mostu. 

Ponadto litewski książę podjął działania zmierzające do pogodzenia husytów z Kościołem, 

tak więc stronnictwa polityczne w Czechach skupiły się na wewnętrznych sprawach państwa. 

Mimo wszystko koniecznością dla Sześciu Miast stało się nawiązanie stosunków 

dyplomatycznych z sąsiednimi krajami Rzeszy. 6 lipca 1426 r. w Dreźnie utworzono 

konfederację z Miśnią, a nieco wcześniej, 3 lipca, podobny związek zawarto z księstwem 

świdnicko-jaworskim. W pierwszym z wymienionych aktów Górne Łużyce zobowiązały się 

dostarczyć posiłki w wypadku, gdyby Miśnia została zagrożona
734

, natomiast w drugim oba 

podmioty polityczne obiecały sobie wzajemną pomoc
735

.  

Wraz z nadejściem 1427 r., a dokładniej rzecz ujmując w styczniu i lutym, Albrecht 

von Kolditz nalegał na przysłanie Żytawie posiłków. Tak zrobił Tamme von Gersdorff, 

przyprowadzając na początku lutego 100 koni
736

. Ponadto zakończyła się odbudowa 

zniszczonego w 1424 r. Karlsfriedu, który został obsadzony załogą, podobnie jak Falkenberg 

i Roimund
737

. Dzięki staraniom starosty świdnicko-jaworskiego 25 marca Górnołużyczanie 

zostali przyłączeni do konfederacji książąt śląskich zawiązanej w Grotkowie
738

. Niemałym 

zaskoczeniem dla Górnołużyczan było jednak pojawienie się pod koniec lutego 1427 r. 
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Krzyżaków w sile ok. 150 koni pod wodzą Gotfryda von Rodenberga, brata zakonnego i 

wójta Czeskiej Lipy, a głównym celem misji tego hufca były Czechy
739

. Panowie pruscy 

przybyli za sprawą starań Zygmunta Luksemburczyka
740

. Pierwszy postój miał miejsce w 

Görlitz, a dziesięć dni później stawili się w Żytawie
741

. Z początku wojska zakonne nie były 

zadowolone ze stanu obrony miasta, przez co zamierzały już 25 marca opuścić miejscowość, 

sam natomiast Gotfryd zmagał się z problemami w utrzymaniu własnej chorągwi. Ostatecznie 

jednak zostały aż do 19 sierpnia, do momentu zakończenia IV krucjaty
742

.  

Tymczasem w całym Świętym Cesarstwie Rzymskim prowadzono agitację na rzecz 

nowej krucjaty, której orędownikami zostali legat papieski kard. Henryk de Beaufort, biskup 

Winchesteru, oraz asystujący mu elektor brandenburski Fryderyk. W styczniu 1427 r. 

zawiązany został nawet związek św. Jerzego (Jorgenschild), który zadeklarował rezygnację z 

turniejów na rok i udział w wyprawie zaplanowanej na czerwiec 1427 r. Do udziału w 

"duchowym turnieju" nawoływali heroldowie, którzy dotarli m.in. do Görlitz 10 marca
743

. W 

lutym natomiast zwołano do Frankfurtu nad Menem sejm Rzeszy, na którym przyjęto reformy 

wojskowe i ordynację wzorowane na husyckim oraz przyjęto zapis o pokoju krajowym. 

Trudno było zresztą o lepszy moment do ogłoszenia wyprawy, ponieważ Czechy były targane 

konfliktami, jakie wywołała polityka Zygmunta Korybutowicza, zmierzająca do pogodzenia 

zwolenników nauk Husa z Kościołem.  

Plany inwazji na Czechy przewidywały atak z kilku stron. Husyccy dowódcy zdawali 

sobie doskonale sprawę, że nie będą w stanie odeprzeć przeciwnika z wielu kierunków, 

dlatego postanowili najechać Łużyce i Śląsk, skąd słusznie mogli obawiać się uderzenia
744

. W 

kwietniu na Górnych Łużycach zaobserwowano dużą koncentrację wojsk w pobliżu gór, co 

potwierdził dodatkowo Jan z Vartenberku, który przybył do Żytawy i opowiedział o sytuacji 

Gotfrydowi von Rodenbergowi, Hansowi von Polenz oraz Hartungowi von Klüx, cesarskiemu 

radcy i panu na zamku Czocha
745

. Kiedy informacje przekazane przez przygranicznego 

możnego sprawdziły się, zaczęto pospiesznie wzmacniać mury Görlitz oraz wysyłać 25 
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kwietnia i 2 maja listy z prośbami o pomoc do miast i właścicieli ziemskich. 9 maja do 

Żytawy przybył pokaźny oddział 1900 żołnierzy, jak się później okazało - w samą porę
746

.   
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IV. Okres najazdów husyckich (1427-1434) 

1. Najazd z roku 1427 i czwarta wyprawa krzyżowa 

Przebieg wydarzeń sprzed maja 1427 r. wyraźnie wskazywał, że najazd husycki był 

tylko kwestią czasu. Świadomi byli tego Górnołużyczanie, którzy już od 1422 r. pilnie 

obserwowali rozwój wydarzeń dziejących się blisko terytorium Sześciu Miast, a na przełomie 

kwietnia i maja 1427 r. zgromadzili w Żytawie wojsko liczące ok. 1900 żołnierzy. Wczesnym 

rankiem 10 maja 1427 r. pod murami wspomnianego miasta zjawili się husyci, a dokładnie 

wojska sierotek i taborytów pod wodzą Prokopa Gołego i Velka z Březnice w sile ok. 14 tys. 

ludzi
747

.  

Widząc siłę husyckich wojsk, dowódca kontyngentu z Görlitz wysłał list do swojego 

rodzinnego miasta z prośbą o przysłanie amunicji, prochu oraz 2-3 dział
748

. Tymczasem pod 

murami Żytawy, jak relacjonuje Marcin z Bolkowa, wywiązała się walka w polu
749

. Załoga 

żytawska wyszła poza obręb murów, aby stawić czoło nieprzyjacielowi na otwartej 

przestrzeni, lecz wkrótce w panice uciekła w stronę bram miejskich, gdzie bardzo szybko 

powstał w nich tłok. Czesi poszli w pościg za ludem, licząc na to, że uda im się wtargnąć do 

miasta jeszcze przed zamknięciem wrót. W trakcie próby przedarcia się bożych bojowników 

zginęło z ich rąk wielu ludzi, w tym dowodzący załogą Tamme von Gersdorff
750

. Pomimo 

ogromnych strat, bramy zostały zamknięte, więc zwolennicy kielicha zostali zmuszeni do 

szturmowania umocnień miejskich. Atak nastąpił 11 maja. Był bardzo zacięty, wielu 

obrońców zginęło lub odniosło rany, ale szturm został odparty
751

. 12 maja taboryci i sierotki 

zwinęli oblężenie i skierowali się w stronę doliny Nysy Łużyckiej
752

, zanim jednak to 

nastąpiło, najeźdźcy spalili przedmieścia, w wyniku czego 1500 gospodarzy popadło w 
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 CDLS, Bd. 1, s. 424. Liczba ta na ogół nie budzi wątpliwości, zaznacza się jedynie fakt jej 
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 CDLS, Bd. 1, s. 422.  
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ubóstwo, a co za tym idzie - miasto nie miało wpływów z podatków i czynszów przez dłuższy 

czas, więc musiano zwolnić mieszkańców z tych opłat
753

.  

Po odstąpieniu od murów Żytawy i skierowaniu się w strony Nysy Łużyckiej, husyci 

spalili 12 maja Ostritz, Hirschfelde, klasztor Marienthal oraz wiele okolicznych wsi
754

. Mniej 

więcej w tym czasie, a dokładnie 11-15 maja, wojska husyckie rozdzieliły się oraz grabiły i 

paliły okolice na obszarze oddalonym o ponad 3,5 km od Görlitz, a rozciągającym się od 

doliny Nysy do Nikrisch oraz od Bernstadtu na zachodzie do Pisarzowic na wschodzie. 

Zniszczeniu uległy wówczas Radomierzyce, Tauchritz, Kunów, Zawidów oraz Frýdlant, 

gdzie w tym ostatnim miejscu tamtejszy zamek oparł się najeźdźcom
755

.  

Mieszczanie Görlitz w tym czasie spodziewali się, że ich miasto zostanie zaatakowane 

przez husytów. Z tego powodu ustanowili posterunek obserwacyjny w Ostritz, a także 

wysyłali prośby o pomoc. Wsparcie dla Görlitz okazali książęta śląscy Jan I żagański i 

Henryk IX Starszy głogowski, dolnołużycki wójt krajowy Hans von Polenz, kilku 

szlachciców z Dolnych i Górnych Łużyc oraz dolnołużyckie miasta: Spremberg, Żary, Forst, 

Trzebiel, Lubsko i Gubin
756

. Ponadto zadbano o fortyfikacje miejskie, które już na początku 

1427 r. prezentowały znakomity stan, ale w miesiącach poprzedzających najazd 

przeprowadzono jeszcze kilka prac. Mianowicie wzmocniono mury w okolicach bram 

Mikołajskiej i Maryjnej oraz baszty, a także zainstalowano na murach 18 kadzi do wylewania 

wrzącego oleju i wody
757

.  

Husyci jednak nie zdecydowali się podejść pod mury Görlitz. Jak przypuszczają R. 

Jecht i Colmar Grünhagen - słusznie zresztą - wojska czeskie miały w pamięci doświadczenia 

wyniesione z Żytawy i z pewnością dowiedziały się o poczynionych pracach 

fortyfikacyjnych
758

. W tej sytuacji 14 maja boży bojownicy skręcili na wschód. Z początku 

nie wiedziano, dokąd dokładnie zmierzały siły inwazyjne, ale dość szybko uświadomiono 

sobie, że Lubań był zagrożony, który wcześniej wysłał 300 zbrojnych do Żytawy. Zdając 

sobie sprawę z powagi sytuacji, przebywający w Görlitz Hans von Polenz zorganizował 

odsiecz dla będącego w niebezpieczeństwie miasta, jednak w trakcie przygotowań do 

wymarszu wójt krajowy uległ wypadkowi, w wyniku którego złamał nogę i nie był w stanie 
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poprowadzić wyprawy
759

. Poza miastem nad Nysą Łużycką, żaden z Górnołużyczan nie był w 

stanie pomóc. Wpływ na to miały, zdaniem R. Jechta, szybkość działań wojsk husyckich i 

niepewność co do dalszego kierunku ich marszu, co pogłębiało niepokój
760

. Dodać tutaj 

wypada, że część miast Związku nie byłaby w stanie przysłać jakichkolwiek posiłków z 

powodu znacznego oddalenia od Lubania, a z kolei Żytawa - mimo że nieoblężona - nie 

mogła zaryzykować wysłania w pole oddziałów, tym bardziej, że graniczyła z Czechami
761

. 

Ponadto trzeba wziąć pod uwagę, że husyci spalili i ograbili spore tereny, w dodatku w 

strategicznym miejscu - w okolicach Nysy Łużyckiej. Nawet jeśli któreś z miast 

związkowych wysłałoby jakiś kontyngent, to musiałoby się przedzierać przez zniszczoną i 

spustoszoną okolicę, a to na pewno spowolniłoby przemarsz.  

Wojska husyckie stanęły pod Lubaniem 15 maja, choć jest mało prawdopodobne, aby 

do ataku na miasto doszło jeszcze tego samego dnia
762

. Następnego dnia lubanianie 

przypuszczalnie dokonali wypadu poza mury miejskie
763

, licząc zapewne na wsparcie 

zmierzającego w stronę miejscowości Dietricha von Klüx, zarządcy zamku Czocha, z 300 

piechurami
764

. Niestety oddział Dietricha nie dotarł na czas, a obrońcy zostali zmuszeni do 
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opis trasy przemarszu tego oddziału jest już niewiarygodny, a do tego nie ma potwierdzenia w źródłach 

bliższych omawianemu okresowi, dlatego wspomnianą informację wypada uznać za nieprawdziwą. Można 

natomiast zrozumieć intencje tych, którzy taką wzmiankę umieścili, mianowicie chcieli podkreślić heroizm 

lubanian oraz przykryć przykrą prawdę, że miejscowość została zdobyta bez większego wysiłku przez husytów; 

zob. APWrB, AmLb, sygn. 2275, Annalibus oder Chronica der Stadt Lauban. Das ist Danckwurdige geschrifte. 

Im Marggrafsthum Ober Lausitz [durch] Christian Trauschke [1699-1827] (dalej: Trauschke, Annalibus...), s. 

22; tamże, sygn. 2280, Nachtrag und Berichtungen aus Wiesenerischen Chronick, s. 23; J. G. Gründer, Chronik 

der Stadt Lauban, Lauban 1846, s. 147; oraz P. Berkel, Geschichte der Stadt Lauban, Lauban 1896, s. 22-23.  
762

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 133.  
763

 Co do faktu dokonania wypadu istnieją pewne wątpliwości, ponieważ stosunkowo najbliższy 

wydarzeniom Marcin z Bolkowa nie wspomina nic o tym wydarzeniu (Martin von Bolkenhain, Von den 

Hussitenkriegen..., [w:] SRL, Bd. 1, s. 357), a najwcześniejsze wzmianki o ataku lubanian pochodzą z 

nowożytnych kronik (jako pierwszy pisze o tym żyjący w XVI w. Martin Bohemus; APWrB, AmLb, sygn. 

2271, Laubanische Kirchen und Stadt Chronica [durch M. Bohemus] 900-1589, s. 75-76). Przeciwko istnieniu 

wycieczki poza mury przemawia fakt, że mniej liczni obrońcy nie ryzykowaliby takiego manewru, widząc przed 

sobą liczne siły wroga. Z drugiej jednak strony argumentem za możliwością przeprowadzenia ataku może być 

stosunkowo dość szybkie zajęcie i zniszczenie Lubania (por. R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, 

s. 135). Jeśli faktycznie doszło do wyjścia poza mury, to z pewnością nie dlatego, że chciano z dwóch stron 

zaatakować husytów, jak sądzi R. Jecht, ale aby opóźnić działania wroga do czasu przybycia posiłków (por. 

tamże, s. 134-135).  
764

 Martin von Bolkenhain, Von den Hussitenkriegen..., [w:] SRL, Bd. 1, s. 357. Lubańscy kronikarze 

szacują siłę oddziału Dietricha na 500 ludzi; APWrB, AmLb, sygn. 2252, Extract zum denen Annalibus 

Laubanae Martini Zeidlers 900-1630, s. 17; tamże, sygn. 2255, Annales Laubanenses von Christoph Wiesner 
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odwrotu
765

. Wówczas husyci poszli za nimi w pościg i wywiązał się krótki szturm na 

fortyfikacje. Podczas ataku na umocnienia księża i mieszczanie odprawiali procesję wokół 

rynku, ale kiedy Czesi przedarli się przez mury, mieszkańcy uciekli do kościoła Świętej 

Trójcy, który stał się ostatnim punktem oporu
766

. Podczas walk o świątynię na wieżę 

kościelną wszedł proboszcz Jeremiasz Groll, który stamtąd nawoływał do walki za 

Chrystusa
767

. Boży bojownicy ściągnęli księdza za pomocą lin i rozerwali końmi. Po wdarciu 

się do domu bożego, doszło do rzezi tych, którzy się w jego murach schronili. Podobno miał 

uratować się jedynie uczeń Jan Kracker, udając martwego, natomiast oprócz mieszkańców 

zginęli również prascy kanonicy archidiecezjalni, studenci Uniwersytetu Praskiego, 

archiprezbiter Jan Rycher, przeor dominikanów i archiprezbiter Zawidowa
768

. Wkrótce łupem 

taborytów i sierotek padł klasztor magdalenek, którego zakonnice zostały zgwałcone i 

zabite
769

, a niedługo potem podobny los spotkał konwent franciszkanów
770

. Lubań został 

spalony i zniszczony, podczas szturmu miało zginąć ok. 1000 mężczyzn (brak danych o 

kobietach), co oznaczało utratę blisko 1/3 ludności miasta
771

.  

                                                                                                                                                                                     
900-1626, s. 85; tamże, sygn. 2256, Annales Laubanesium von Christoph Wiesner (dalej: Wiesner, Annales...), s. 

95; tamże, sygn. 2258, Güntersche Annalen 900-1675, s. 46; tamże, sygn. 2259, Datke, Chronick..., s. 159; 

tamże, sygn. 2271, Laubanische Kirchen..., s. 76; oraz tamże, sygn. 2273, 2 Bände Chroniken [von] Lauban, k. 

63 r. C. Grünhagen, który ze źródeł korzystał jedynie z relacji śląskiego kronikarza, wskazuje liczbę 300 (C. 

Grünhagen, cyt. dz., s. 120). Natomiast R. Jecht nie rozstrzygał tej kwestii, ograniczając się do przedstawienia 

rozpiętości 300-500 chłopów (R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 135), jednak bardziej 

wiarygodna wydaje się niższa wartość z dwóch powodów. Przede wszystkim informacje z lubańskich kronik 

pochodzą z czasów nowożytnych, a zatem rację ma w tym wypadku pochodzący z I połowy XV w. Marcin z 

Bolkowa. Poza tym jest mało prawdopodobne, aby zarządcy zamku Czocha udało się zgromadzić większe siły w 

przeciągu zaledwie kilku dni.  
765

 Martin von Bolkenhain, Von den Hussitenkriegen..., [w:] SRL, Bd. 1, s. 357. Większość lubańskich 

kronik wspomina, że obrońcami Lubania miał dowodzić burmistrz Konrad Zeidler. O jego obecności podczas 

oblężenia nie wspominają wcześniejsze kroniki Marcina z Bolkowa ani M. Bohemusa i Christopha Wiesnera. 

Wzmianki o dowódcy lubanian pojawiają się dopiero w XVII w. za sprawą, nomen omen, Martina Zeidlera; 

APWrB, AmLb, sygn. 2252, Extract..., s. 19; oraz tamże, sygn. 2257, Annales Civitatis Laubanae von Martin 

Zeidler 900-1628 (dalej: Zeidler, Annales...), s. 66 i 69. Następni kronikarze i autorzy monografii powtarzali za 

nim ten fakt, jednak R. Jecht poddał surowej krytyce tą informację i zakwestionował obecność burmistrza, choć 

przyznał, że czyni to z bólem (R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, przyp. 2, s. 132-133). 

Również i ja przychylam się do tego poglądu, jednak - w przeciwieństwie do niemieckiego badacza - nie mam w 

tym względzie skrupułów.  
766

 Dziś jedyną pozostałością po wspomnianym kościele jest Wieża Trynitarska.  
767

 APWrB, AmLb, sygn. 2271, Laubanische..., s. 76. Wiele kronik podaje inną formę nazwiska - Gall 

(tak jest np. w APWrB, AmLb, sygn. 2256, Wiesner, Annales..., s. 84), jednak zostawiam wersję Groll ze 

względu na jej wcześniejszą obecność w źródłach.  
768

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 136. Fakt przeżycia jednego ucznia 

odnotowuje M. Bohemus (APWrB, AmLb, sygn. 2271, Laubanische..., s. 76), natomiast imię ocalonego podaje 

Ch. Wiesner, podkreślając, że potem został ołtarznikiem we Lwówku Śląskim (tamże, sygn. 2255, Wiesner, 

Annales..., s. 84).  
769

 Część z tych zakonnic, którym udało się uciec przed husytami,  zbiegła podobno do Gölitz, na co 

jednak dowodów nie ma (R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 134).  
770

 CDLS, Bd. 1, s. 430. Według lubańskich kronikarzy miał się klasztor franciszkański obronić, jednak 

z perspektywy cytowanego dokumentu ta informacja budzi zastrzeżenia (por. R. Jecht, Der Oberlausitzer 

Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 134, przyp. 3).  
771

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 134. 
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Ryc 43. Wieża Trynitarska w Lubaniu (fot. M. Dudziński). 

 

Idący z odsieczą Dietrich von Klüx przebywał w tym samym czasie ze swoim 

oddziałem w Lesie Zakonnic oddalonym o 2 km na północ od Lubania. Jak zostało 

powiedziane, nie zdążył przyjść z pomocą lubanianom, a wkrótce potem sam został rozbity 

przez husytów, przypuszczalnie w okolicy Kaplicznego Wzgórza znajdującego się 1 km od 

miasta
772

. Z potyczki ocalał tylko sam szlachcic i czterech jego ludzi
773

.  

Wieść o zdobyciu Lubania dotarła do Jawora jeszcze tego samego dnia - 16 maja w 

godzinach popołudniowych
774

, a następnie została przekazana do Wrocławia, która przybyła 

najpewniej późnym wieczorem
775

. Po zdobyciu miasta związkowego husyci skierowali się 17 

maja w stronę Lwówka Śląskiego. Ta miejscowość obroniła się, choć zmierzająca odsiecz w 

sile 300 ludzi została rozbita
776

. Dwa dni później, 19 maja, Złotoryja została zdobyta i 

złupiona, a spieszące z pomocą wojska Legnicy i Świdnicy zostały rozgromione
777

. Dalsza 
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 Tamże, s. 135. Informacje o miejscu starcia jest późniejsza, po raz pierwszy pojawiają się w 

APWrB, AmLb, sygn. 2271, Laubanische..., s. 76-77.  
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 Martin von Bolkenhain, Von den Hussitenkriegen..., [w:] SRL, Bd. 1, s. 357.  
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 Por. sugestie R. Jechta, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 135, przyp. 3.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 423.  
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 Martin von Bolkenhain, Von den Hussitenkriegen..., [w:] SRL, Bd. 1, s. 357-358; R. Jecht, Der 

Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 136.  
777

 Martin von Bolkenhain, Von den Hussitenkriegen..., [w:] SRL, Bd. 1, s. 358.  
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trasa armii husyckiej wiodła na południe, czyniąc po drodze spustoszenia i grabiąc okolice. 

Boży bojownicy ominęli Jawor i Bolków oraz dotarli do Bramy Lubawskiej, a stamtąd do 

Trutnova
778

.  

O ile Górnołużyczanie byli sparaliżowani działaniami husytów
779

, o tyle Albrecht von 

Kolditz był w o wiele lepszej sytuacji strategicznej, jako że księstwo, w którym urzędował, 

nie było do tej pory zagrożone. Zdawał jednak sobie sprawę, że następnym celem inwazji 

husyckiej będzie Śląsk. W tym celu zorganizował wyprawę 16 maja, a więc w momencie 

upadku Lubania. Wyruszył wtedy wraz z wojskami świdnicko-jaworskimi oraz siłami księcia 

Ludwika II legnicko-brzeskiego do Görlitz
780

. Jednocześnie - zakładając, że Czesi nie 

zaatakują Świdnicy - starosta nakazał stawiać przeszkody w lasach, aby utrudnić 

przeciwnikowi manewrowanie
781

. W mieście nad Nysą Łużycką natomiast zebrał dość 

pokaźne oddziały, w skład których, oprócz wspomnianych żołnierzy z księstw śląskich i 

stanów górnołużyckich, wchodzili Jan I żagański, Hans von Polenz (z powodu kontuzji 

wieziony na wozie), Hans von Hakeborn oraz Krzyżacy z Żytawy
782

. Wymarsz nastąpił 21 

lub 22 maja, wówczas armie wyruszyły w stronę Lwówka Śląskiego, ale okazało się, że 

przeciwnik już powrócił do Czech, wobec czego zawrócono.  

Górne Łużyce były osłabione po najeździe husyckim. W czerwcu, tuż po inwazji, 

Görlitz wysłał swoją piechotę do Lubania, aby wesprzeć zniszczone miasto, oraz udzielił 

pomocy finansowej
783

. Przede wszystkim jednak stany górnołużyckie skupiły się na 

obsadzeniu Żytawy i okolicznych zamków wojskiem. Na Albrechta von Kolditz posypała się 

fala krytyki, w wyniku której został odsunięty z urzędu wójta krajowego, a jego miejsce zajął 

Hans von Polenz
784

. Przed wójtem łużyckim, jak sam się wówczas tytułował, stanęło trudne 

zadanie zapewnienia bezpieczeństwa krajowi, zwłaszcza, że Krzyżacy opuścili region nad 

Nysą Łużycką 19 sierpnia
785

, ponadto nie udało się utworzyć związku z księstwami śląskimi, 

a w kontaktach Miśnią niczego nie osiągnięto
786

. Do tego starania von Polenza, aby 

powiększyć stan liczebny wojsk, natrafiły na opór i nie osiągnęły zadowalającego stanu, przez 
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 Tamże, s. 359; CDLS, Bd. 1, s. 430.  
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 R. Jecht nie krył podziwu dla sposobu przeprowadzenia przez husytów najazdu (R. Jecht, Der 

Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 137).  
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 CDLS, Bd. 1, s. 423-424.  
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., s. 138.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 363-365.  
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 Tamże, s. 370, 461, 473-474 i 487.  
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 Tamże, s. 432; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 145-146.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 456; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 150.  
786

 CDLS, Bd. 1, s. 372, 375, 392, 394 i 396; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 147-

148.  
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co wójt krajowy chciał złożyć dymisję 25 października, ale ostatecznie stanom udało się go 

przekonać, aby pozostał
787

.  

Najazd husycki z 1427 r. miał jednak bardziej dalekosiężne skutki, niż mogłoby się 

wydawać. Przede wszystkim doprowadził w dużym stopniu do osłabienia sił IV wyprawy 

krzyżowej wymierzonej przeciwko Czechom. Aby móc zrozumieć znaczenie tej inwazji, 

należy najpierw zobrazować opracowany na sejmie Rzeszy plan krucjaty, a następnie jak w 

rzeczywistości wyglądała jego realizacja.  

Na początku maja 1427 r. sejm Rzeszy obradujący we Frankfurcie nad Menem 

opracował plan ataku na Czechy, który zakładał wejście do kraju z czterech stron 29 czerwca. 

Zgodnie z zarządzeniem elektorów, Ślązacy mieli tworzyć grupę wypadową, zaś Dolno- i 

Górnołużyczanie stanowili część sił pod wodzą kurfirsta saskiego razem z wojskami m.in. 

Hesji, Turyngii, Brandenburgii, Brunszwiku i Anhaltu. Ci z kolei mieli skoncentrować swoje 

armie we Freibergu. Albrecht von Kolditz, mimo że był wtedy wójtem krajowym Górnych 

Łużyc, został włączony do wojsk śląskich z racji sprawowanego urzędu starosty świdnicko-

jaworskiego
788

.  

Górne Łużyce, z powodu inwazji husyckiej oraz ówczesnej groźby kolejnego najazdu, 

nie mogły dołączyć do innych krajów Rzeszy i nie wzięły udziału w wyprawie
789

. Ślązacy 

natomiast przeprowadzili najazd od strony ziemi kłodzkiej i stanęli pod Náchodem 14 lipca. 

Blisko miesiąc później, 13 sierpnia, oddziały śląskie ściągnęły w zasadzkę zmierzającego z 

odsieczą Jana Čapka ze Sán z sierotkami, które zostały rozbite, a przedmieścia zostały 

spalone, jednak na wieść o porażce krucjaty Ślązacy wrócili do domu
790

. Ostatecznie do 

Czech w lipcu weszły siły krzyżowców (a właściwie tylko ich planowana część) od zachodu, 

które 25 lipca rozpoczęły oblężenie Stříbra. Na początku sierpnia, a dokładnie 3 i 4 dnia tego 

miesiąca, wojska husyckie pod wodzą Prokopa Gołego pokonały krzyżowców pod pobliskim 

Tachovem, doprowadzając do ich ucieczki oraz klęski całej wyprawy krzyżowej.  

 

2. Górne Łużyce wobec inwazji na Śląsk i nieudana próba najazdu (1428)  

Pod koniec lutego 1428 r. wyruszyła ze Słowacji przez Morawy wyprawa husycka na 

Śląsk, która była jedną z największych operacji wojskowych okresu rewolucji. Przekroczyła 

wówczas granicę kraju pod Opawą i zdobyła Kietrz, Głogówek, Głubczyce, Paczków, 
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 151-153.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 418-420; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 148; F. Šmahel, cyt. 
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 146-148; F. Šmahel, cyt. dz., sv. 3, s. 194.  
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 C. Grünhagen, cyt. dz., s. 126-127. F. Šmahel, cyt. dz., sv. 3, s. 198.  
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Grotków, Niemodlin i Brzeg. Postępy wojsk husyckich zmusiły niektórych książąt 

górnośląskich do zawarcia rozejmu, a dokładnie Wacława opawskiego, Bolka IV i Bolka V 

opolskich oraz Bernarda niemodlińskiego. W marcu natomiast od strony ziemi kłodzkiej 

weszły siły sieroce, które zatrzymały się na zamku Homole, a następnie zajęły klasztor 

cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim oraz Ząbkowice Śląskie. Ponadto 18 marca wojska 

śląskie dowodzone przez starostę kłodzkiego Půtę z Častolovic zostały zmuszone do odwrotu 

pod Nysą.  

Wieści o postępach husytów na Śląsku dotarły na Górne Łużyce 20 marca 1428 r. 

Prosił wówczas o pomoc biskup wrocławski Konrad IV oleśnicki
791

. Dwa dni później 

podobny list przyszedł z Legnicy
792

. Natychmiast posłano gońców na Śląsk, aby zbadali 

sytuację panującą w regionie, oraz na Dolne Łużyce z wezwaniem do udzielenia wsparcia
793

. 

Przede wszystkim jednak stany porozumiały się w sprawie wysłania Ślązakom posiłków, 

które przekazano 26 marca w Schönau do ich dyspozycji. 31 marca przeprowadzono  

koncentrację sił pod wodzą Tima von Kolditz, syna wójta krajowego Albrechta
794

. 

Następnego dnia wojska dotarły do Lubania, gdzie wojska Görlitz - korzystając z okazji - 

wymieniły większość swoich żołnierzy
795

, a ponadto doprowadzono dodatkowych ludzi oraz 

potrzebne zapasy.  

O liczebności wojsk skierowanych na Śląsk, poza Görlitz, niewiele można 

powiedzieć. Miasto nad Nysą Łużycką przysłało do Schönau 56 koni, w tym 10 kopii na którą 

składało się 20 zbrojnych (armati) oraz 10 strzelców (sagittarii)
796

. Pozostałe 26 koni to 

zapewne wierzchowce przeznaczone do wymiany lub zwierzęta juczne. Po dotarciu do 

Lubania dosłano jeszcze 20 konnych kombatantów (armati) oraz 15 kuszników (balistarii), a 

ponadto przybyli tam dodatkowo jeźdźcy Hansa von Penzig (10 koni) i panów z Chociebuża 

(25 koni), co dawało łącznie 100 zbrojnych
797

.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 496.  
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 Tamże, s. 583.  
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 Tamże, s. 496-498.  
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 Tamże, s. 583-585. Do stycznia 1428 r. urząd wójta krajowego pełnił Hans von Polenz, jednak na 
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 168.  
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 CDLS, Bd. 1, s. 585-586; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 168. Liczba ta nie 

obejmuje już koni zapasowych lub jucznych.  
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Wyprawa Górnołużyczan w tym momencie okazała się jednak przedwczesna. Wpływ 

na to miała ówczesna sytuacja militarna, mianowicie husyci pojawili się pod Dzierżoniowem 

dopiero 4 kwietnia, a więc byli dość daleko od miejsca obozowania wojsk związkowych. Z 

listów, jakie wystosowali książęta Jan I żagański oraz Ludwik II legnicko-brzeski 7 kwietnia 

do Hansa von Polenz i Górnołużyczan wynika, że zagrożenie tymczasowo zostało 

zażegnane
798

. Oznaczało także to, że przybycie górnołużyckiego wsparcia stało się 

niepotrzebne, więc siły związkowe wycofały się koło 8 kwietnia
799

.  

Niedługo po powrocie Górnołużyczan dotarły wieści z ponowną prośbą o pomoc, 

którą wystosowali książęta śląscy Konrad V Kantner, Rupert II chojnowsko-lubiński, Jan I 

żagański oraz Henryk IX Starszy. Prosili o przysłanie wsparcia zbrojnego do Pątnowa 

Legnickiego
800

. Mieszkańcy Górnych Łużyc, pamiętając o poprzedniej wyprawie, odnosili się 

do wezwania Ślązaków niechętnie. Wiele wskazuje na to, że odpowiedzieli na wezwanie 

jedynie mieszkańcy Görlitz
801

. Ci zaś przyprowadzili ze sobą łącznie 138 ludzi, w tym 8 

zbrojnych z 16 końmi, 15 konnych strzelców, 38 zbrojnych wystawionych przez cechy 

rzemieślnicze oraz 77 jeźdźców
802

.  

Zbrojni Görlitz wyruszyli ze swojego miasta 18 kwietnia do Bolesławca, a stamtąd do 

Pątnowa Legnickiego, gdzie dołączyły do obozujących tam Ślązaków. Wkrótce jednak 

wojska śląskie i Görlitz musiały porzucić obóz i schronić się w murach Legnicy, ponieważ w 

okolicach 17 kwietnia w stronę Jawora zmierzała armia husycka z zamiarem udaremnienia 

połączenia się sił śląskich i miasta nad Nysą Łużycką
803

. Sami husyci natomiast nie 

zdecydowali się zaatakować Legnicy, lecz skierowali się do Chojnowa, który padł ich łupem 

24 kwietnia, skąd dalej poszli na Ścinawę, gdzie spalili tylko przedmieścia. Przypuszczalnie 

mniej więcej w tym samym czasie hufce Görlitz opuszczały Śląsk, omijając znajdujące się w 

zgliszczach miejscowości
804

.  

Wydarzenia na Śląsku, a zwłaszcza fakt zawieszenia broni przez niektórych książąt, 

oraz rosnące wydatki Górnych Łużyc na wojsko skłoniły stany do rozważenia możliwości 

zawarcia z husytami ugody. 8 maja 1428 r. na zjeździe w Lubiju z inicjatywy mieszczan 
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Budziszyna, Kamieńca i Lubija obradowano nad wspomnianym zamiarem. Został on jednak 

stanowczo odrzucony przez Görlitz
805

.  

Najazd husycki w tym czasie nadal trwał. Jeszcze przed wyprawą wojsk Görlitz 

husyci zajęli zamek Sobótka, a z kolei 1 maja pojawili się pod Wrocławiem, którego 

przedmieścia spalili, jednak nie zdecydowali się zaatakować miasta. Wkrótce wyprawa miała 

się ku końcowi, a decyzję o zakończeniu działań przyspieszyły umowy rozejmowe oraz 

napływ funduszy do kas bractw. W połowie maja wojska bożych bojowników wróciły 

najkrótszą drogą do Czech
806

. Z okazji skorzystali Ślązacy, aby zawiązać konfederację mającą 

na celu wspólną walkę z najeźdźcą. W tym celu odbyły się trzy zjazdy w Legnicy (13 i 20 

maja oraz 1 czerwca 1428 r.), w których udział wzięli również rajcy Görlitz oraz 

żytawianie
807

. Zgodnie z podjętymi ustaleniami, w wypadku najazdu miano stawić czoło 

nieprzyjacielowi w otwartym polu, udzielić pomocy militarnej zagrożonym członkom 

porozumienia oraz bezwzględnie podporządkować się władzy starosty (der Hauptmann)
808

. 

W czerwcu i lipcu podjęte zostały próby przyłączenia do omawianego stowarzyszenia 

również Miśni i Saksonii, lecz zakończyły się niepowodzeniem
809

. Udało się to dopiero w 

grudniu 1428 i styczniu 1429 r. jedynie z Miśnią
810

.  

Nie licząc krótkiego wypadu w lipcu 1428 r. w okolicach Jeleniej Góry, aktywność 

bojowa husytów skupiła się na własnym kraju, co było zresztą wynikiem obrad zjazdu bractw 

w Kutnéj Horze. Zamierzano w ten sposób przygotować Czechy do ewentualnej inwazji ze 

strony Rzeszy
811

. Jedną z takich operacji było oblężenie przez sierotki należącego do Jana 

Městeckégo zamku Lichnice pod koniec lipca. Blokada warowni trwała aż 15 miesięcy
812

. 

Jesienią w obozie oblegających odczuwalny był brak żywności, dlatego wojska sieroce 

wyruszyły spod twierdzy najkrótszą drogą w stronę Górnych Łużyc
813

. Koło 6 listopada pod 

Chrastavą pojawiło się pięć hufców pod wodzą Jana Královca, skąd skierowały się w stronę 
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Frýdlantu, który został spalony
814

. Na wieść o tym wszczęto alarm w Görlitz i zaczęto 

pospiesznie szykować się do obrony
815

.  

Najeźdźcy po spaleniu Frýdlantu skierowali się na północ do Ostritz, który również 

został zniszczony. 13 listopada stanęli pod Lubijem, który - uprzednio ostrzeżony przez radę 

miejską Görlitz - obronił się, choć nie jest wykluczone, że przedmieścia uległy ograbieniu
816

. 

Następnego dnia dotarła do Budziszyna wiadomość, że wróg ma zamiar przejść przez góry w 

okolicach Šluknova. Albrecht von Kolditz w tej sytuacji nakazał śledzić postępy wojsk 

czeskich, a Görlitz z kolei gromadzić w Lubiju siły zbrojne
817

. Niedługo potem przybył do 

Budziszyna Hans von Polenz z posiłkami. 15 listopada wszystkie siły zbrojne skoncentrowały 

się w Lubiju.  

Wojska czeskie zapewne zdawały sobie sprawę, że są śledzeni i ścigani, a ponadto 

były świadome tego, że przeprawa przez góry w tej sytuacji byłaby ryzykowna, dlatego nagle 

zmieniły trasę przemarszu w stronę Hrádku nad Nisou. Przebywający w Lubiju 

Górnołużyczanie 16 listopada wyruszyli do Żytawy, gdzie dołączyła do nich jazda w sile 60 

koni pod wodzą Wanka von Monchau i Leuthera von Gersdorff
818

. Ta zaś dokonała jako 

pierwsza ataku na husytów, który zakończył się śmiercią obu wspomnianych wyżej 

dowódców oraz ucieczką. Sami boży bojownicy udali się na południe przez Chrastavę, a 

wojska związkowe poszły ich śladem. Jeszcze 16 listopada doszło do starcia pod Machnínem, 

w wyniku którego siły Sześciu Miast pokonały część oddziałów nieprzyjaciela oraz zdobyły 

należącą do niego znaczną część wozów z łupami
819

. Wkrótce potem Jan Královec przepędził 

wojska łużyckie z okolic
820

.  

Znaczenia starcia pod Machnínem nie w sposób ocenić. Nie ulega wątpliwości, że dla 

Górnołużyczan sukces, choć krótkotrwały, miał znaczenie moralne. Oczywiście znalazło to 

wyraz w historiografii niemieckiej, która jawnie gloryfikowała zwycięstwo nad husytami
821

. 

Abstrahując od momentami przesadnego zachwytu niemieckich historyków, należy jednak 
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przyznać, że taka wiadomość mogła działać kojąco na ówczesnych mieszkańców kraju nad 

Nysą Łużycką, zwłaszcza po doświadczeniach nieudanych wypraw krzyżowych oraz 

wcześniejszego najazdu z 1427 r. Warto jeszcze zwrócić uwagę na aspekt w wymiarze 

strategicznym tych działań, mianowicie przyczyniły się one, w pewnym stopniu, do 

osłabienia ofensywy husyckiej. Jan Královec, choć - jak wspomniałem - zmusił do odwrotu 

wojska górnołużyckie, nie odzyskał łupów, co skłoniło go do wykonania rejzy na ziemię 

kłodzką w grudniu 1428 r. Tam spalił Bystrzycę Kłodzką oraz pokonał 27 grudnia pod 

Starym Wielisławiem wojska śląskie pod wodzą Jana ziębickiego. Ponieważ pozyskane 

zdobycze były nadal niewystarczające, wódz sierotek udał się w głąb Śląska
822

. Wypada tu 

oczywiście oddać sprawiedliwość, gdyż - jak zostało to wcześniej zaznaczone - tylko do 

pewnego stopnia i na krótki czas działalność militarna Górnołużyczan utrudniła prowadzenie 

działań bojowych husytom. W omawianym czasie boży bojownicy przejmowali coraz 

większą inicjatywę w okresie wojen husyckich, o czym niebawem miało się przekonać Sześć 

Miast.  

 

Ryc 44. Bitwa pod Chrastavą (właściwie Machnínem) w 1428 r., miniatura z rękopisu 

Eberharta Windecke, Kaiser Sigismunds Buch (1445-1450), k. 140 r. (źródło: P. Karp, 

Polsko-husycka wyprawa zbrojna przeciw Zakonowi Krzyżackiemu w roku 1433, 

Zielona Góra 2017, s. 380). 
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3. Husyckie spanilé jízdy - górnołużycka kampania 1429 roku  

Od listopada 1428 aż do czerwca 1429 r. Górne Łużyce nie były zagrożone ze strony 

husytów, ponieważ sami boży bojownicy byli zajęci działaniami militarnymi w kilku 

kierunkach. Oprócz wspomnianego wcześniej najazdu na Śląsk
823

, czeskie wojska prowadziły 

walki w ich ojczyźnie oraz w Dolnej Austrii. Dodatkowo zostały przeprowadzone negocjacje 

między przedstawicielami bractw a Luksemburczykiem, które zakończyły się 

niepowodzeniem. Sześć Miast borykało się jednak z poważnym problemem plagi rozbojów 

oraz zwad, do jakich doszło w tym czasie
824

.  

Realne zagrożenie ze strony husytów uaktywniło się w maju i czerwcu 1429 r. 

Początkowo obawiano się przygranicznych czeskich rycerzy popierających sprawę kielicha, 

nazywanych niekiedy "górskimi husytami" (Birghussen)
825

. Ostatecznie główna ofensywa 

nastąpiła jesienią, poprzedziło ją jednak kilka krótkich wypadów na pogranicze.  

W okolicach 3 czerwca Jaroslav z Dubé, pan na zamku Milštejn, poinformował radę 

miejską Görlitz, że husyci przebywali w Czeskiej Lipie
826

. Pospiesznie wstrzymano 

odbywający się w tym czasie jarmark i posłano po posiłki do Gotsche Schoffa z Gryfa. 10 

czerwca Czesi przekroczyli góry pod Rumburkiem i spalili Neugersdorf
827

. Następnie 

najeźdźcy posunęli się w stronę okolic na zachód od Lubija, co wywołało popłoch wśród 

mieszczan Görlitz, którzy wysyłali prośbę o pomoc do Lwówka Śląskiego i Świdnicy, stanów 

górnołużyckich oraz Hansa von Polenz. Siły inwazyjne jednak opuściły Górne Łużyce 12 

czerwca i skierowały się w stronę Děčína
828

.  

Niedługo po wyjściu oddziału husyckiego, 15 czerwca, na Górne Łużyce wkroczyły 

siły taborytów pod wodzą Jakuba Kroměšína. Wyruszył z Czeskiej Lipy, po czym ominął 

Żytawę i skierował się na Śląsk. Po drodze zajął Lubań, który nie stawiał oporu, ponieważ 

przypuszczalnie mieszczanie zbiegli. Z tych samych powodów siły hetmana nie znalazły 

wielkich łupów
829

. 18 czerwca taboryci zdobyli i ograbili Bolesławiec, co skłoniło Jana I 

żagańskiego do zawarcia rozejmu z husytami za cenę 600 złotych reńskich
830

. To z kolei 

spowodowało, że Sześć Miast nie mogło oczekiwać pomocy ze strony Piastów linii 
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głogowskiej. Przypuszczalnie droga powrotna wiodła wzdłuż doliny Bobru przez Bramę 

Lubawską
831

.  

Główna wyprawa husycka nastąpiła, jak się rzekło, jesienią 1429 r. 17 września 

taboryci pod wodzą Jakuba Kroměšína po długotrwałym oblężeniu zajęli zamek Lanšperk. 

Wówczas jego wojska przeszły przez Jiczyn i Czeską Lipę do przełęczy pod Jablonném v 

Podještědí oraz przystąpiły 28 września do ataku na klasztor celestynów w Oybinie. Szturm 

okazał się bezskuteczny, wobec czego Czesi splądrowali dobra klasztorne
832

.  

Oddział Kroměšína był tylko wydzielonym zgrupowaniem sił taboryckich, którymi 

dowodził Prokop Goły. Sam przywódca taborytów wcześniej był zaangażowany w negocjacje 

pokojowe między Starym a Nowym Miastem w Pradze, jednak 27 września wyruszył do 

wojsk obozujących w Olbersdorfie koło Żytawy w towarzystwie Jana Bleha z Těšnice, Otíka 

z Lozy oraz Václava Cardy z Petrovic
833

. Dzień później dołączyły do nich siły sieroce pod 

wodzą Velka z Březnice, Peška Zahrádnika oraz księdza Prokůpka. Jak przekazuje Bartošek z 

Drahonic, siły taborytów liczyły 4 tys. piechoty, 400 jeźdźców i 130 wozów, a z kolei 

sierotek 2 tys. piechurów, 400 kawalerii oraz 90 powozów; łącznie 6 tys. pieszych, 800 

konnych i 220 pojazdów
834

. Armie husyckie miały też ze sobą przyprowadzić dużą ilość dział 

strzelających kamiennymi kulami o niedużym wagomiarze, przypuszczalnie taraśnic i 

hufnic
835

.  

Plan husytów zakładał wejście w głąb Górnych Łużyc w okolicach Żytawy, nie 

decydując się jednak na atak na to miasto, lecz omijając je oraz rozdzielając i kierując swoje 

siły na północ i północny zachód. Prokop Goły zamierzał przede wszystkim zaatakować 

Budziszyn po uprzednim uderzeniu na Görlitz i Kamieniec. W ten sposób zarządca gmin 
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działających w polu taborytów zamierzał odciąć stolicę regionu od posiłków oraz złamać 

morale Górnołużyczan. Około 1 października część wojsk husyckich dotarła w okolice 

pomiędzy Bernstadt a Ostritz, aby ubezpieczyć marsz reszty armii
836

. Niedługo potem Czesi 

stanęli pod murami Görlitz.  

Mieszkańcy Görlitz od pewnego czasu szykowali się do potencjalnego oblężenia. 

Oprócz najemników do obrony miasta przystąpili zbiegli chłopi i rycerze, którzy szukali 

schronienia za murami
837

. 3 października husyci spalili przedmieścia, a następnie - trzymając 

się lewego brzegu Nysy Łużyckiej - rozbili obóz w Ludwigsdorfie
838

. Przed rozpoczęciem 

szturmu wysłali posła do mieszczan, zapewne z żądaniem wyjścia poza mury i stoczenia tam 

potyczki
839

. Obrońcy odrzucili żądania Czechów, wobec czego wywiązał się szturm na 

umocnienia miejskie od południa przy Bramie Maryjnej. Atak okazał się nieskuteczny, zatem 

4 października wojska husyckie opuściły okolice i udały się na zachód.  

Dalszy marsz wojsk husyckich jest niejasny. Już dla R. Jechta zrekonstruowanie 

dalszego ciągu zdarzeń stanowiło problem i zmuszony był oprzeć się na przypuszczeniach
840

. 

Nawet dzisiaj odtworzenie przebiegu najazdu jest utrudnione ze względu na spore braki w 

informacjach źródłowych, a istniejące przekazy są dość ogólne. Jedynym rozwiązaniem 

wydaje się być analiza wcześniejszych zdarzeń oraz logiczne powiązanie skutków.  

Pewne jest to, że husyci pojawili się pod Kamieńcem 7 października. Kwestią do 

rozstrzygnięcia jest to, który oddział husycki tego dokonał. R. Jecht sugeruje, że jest całkiem 

możliwe, aby to siły, które 3 dni wcześniej oblegały Görlitz, podeszły pod mury miasta 

związkowego
841

. Teoretycznie byłoby to możliwe, ale z drugiej strony należy wziąć pod 

uwagę fakt, że pokonując dystans ok. 60 km między tymi miejscowościami Czesi na pewno 

mijaliby nieoblegane wówczas Lubij i Budziszyn, co w dalszej perspektywie tworzyłoby 

zagrożenie na tyłach. Natomiast warte przypomnienia jest to, że armia inwazyjna jeszcze pod 

Żytawą została podzielona. W takiej sytuacji bardziej prawdopodobne wydaje się to, że 

Kamieniec został otoczony przez bożych bojowników spod Żytawy lub okolic Bernstadt i 

Ostritz, które przeszły przez okolice centralnych miast górnołużyckich, zaś oddziały spod 
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 227; J. Maroń, Operacyjna rola..., s. 82. R. 

Jecht wspomniał jedynie, że wojska husyckie lub ich część stanęła pod wskazanymi miejscowościami, podczas 

gdy J. Maroń zasugerował, że stanęła tam część sił jako ubezpieczenie marszu, co z logicznego punktu widzenia 

wydaje się bardziej prawdopodobne, dlatego też przychylam się do zdania polskiego historyka.  
837

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 227-229.  
838

 BU Wrocław, Mil., sygn. IV/150, Joachim Meisterus, Kronika miasta Zgorzelca od roku 1234-1594, 

k. 65 v-65 r; RA Görlitz, Bartholomaeus Scultetus Chronik der Stadt Görlitz 1131-1495, s. 135.  
839

 Tamże, s. 136; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 229.  
840

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 230.  
841

 Tamże, s. 230.  
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Görlitz mogły się skupić pod Budziszynem
842

. Oczywiście należy do tych rozważań 

podchodzić ostrożnie i traktować je jako dowolną interpretację.  

Jeszcze przed oblężeniem Kamieńca, 7 października, husyci przypuszczalnie 

splądrowali należące do klasztoru Marienstern miasteczko Wittichenau, a na pewno sam 

wspomniany konwent cysterek
843

. Tego samego dnia Kamieniec został otoczony i po 5 dniach 

upadł, z pewnością miasto zostało poddane bez walki, a mieszkańcy wcześniej opuścili 

miejscowość
844

. Nie jest też całkiem wykluczone, że Czesi wykorzystali fakt niezbyt dobrego 

stanu zachowania pobliskiego zamku i od tej strony dokonali ataku
845

. W każdym razie po 

zdobyciu Kamieńca oddział husycki wyruszył 12 października do Budziszyna.  

Stolica Górnych Łużyc znalazła się pod oblężeniem 12 października. Przed 

rozpoczęciem działań spłonęły przedmieścia Budziszyna, choć nie wiadomo, kto tego 

dokonał: husyci, czy sami mieszczanie
846

. Tak jak w przypadku Görlitz, również od 

budziszyńskich mieszczan zażądano poddania się, ale żądania zostały odrzucone. 14 

października doszło do szturmu na mury miejskie z trzech stron: od północy przy 

Uczniowskiej Fosie (Schülergraben), na wschodzie w okolicach dzisiejszej Bramy Bogatej 

(Reichentor) i odcinka fosy przy ulicy Psiej (Hundsgasse; obecnie jest to ulica Wendischer 

Graben), na zachodzie od Oślego Wzgórza (Esselberg) przy kościele św. Michała i klasztorze 

franciszkańskim. Atak trwał 8-10 godzin, wszystkie natarcia zostały odparte, a nawet - jak 

większość kronikarzy budziszyńskich informuje - miał zginąć trafiony dwoma strzałami bliżej 
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 Por. tamże, s. 230.  
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 Tamże, s. 231-232.  
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 RA Görlitz, Bartholomaeus Scultetus Chronik..., s. 136; Stadtarchiv Kamenz, A. 2. 1. Stadtbücher, 

sygn. 1, Stadtbuch 1400-1452, k. 62 r; C. Haberkorn, Annalen der Stadt Kamenz, hrsg. von L. A. Dannenberg, 

Görlitz-Zittau 2012, s. 11; R. Needon, cyt. dz., s. 10. Z rozważań o oblężeniu Kamieńca należy zdecydowanie 

odrzucić wzmiankę o zabiciu 1200 ludzi po zdobyciu miasta, ponieważ bliższe omawianym czasom źródła nie 

wspominają nic o tym zdarzeniu, a ponadto stoją w sprzeczności z informacją o ucieczce mieszczan (por. R. 

Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 232).  
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 Zob. CDSR, s. 59-61 i 63-65; oraz R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 232. O 

kamienieckim zamku wypowiadałem się wcześniej w III podrozdziale II rozdziału niniejszej pracy. W 

przywoływanych listach występuje informacja o złym stanie technicznym zamku oraz o tym, że materiał 

uzyskany z rozbiórki wykorzystano do wzmocnienia murów miejskich, natomiast żadne z pism nie nawiązuje do 

husytów, ani do oblężenia z 1429 r. Jednak datacja dokumentów (lata 1431 i 1432) oraz okoliczności ich 

wydania mogą wskazywać na ewentualność ataku przez Czechów na warownię (por. podobny przypadek zamku 

w Jeleniej Górze opisany przez B. Guerquina, cyt. dz., s. 51).  
846

 STA Bautzen, Handschriftensammlung, sygn. U III 157, Mühlwolff, Chronik..., k. 46 v; tamże, sygn. 

U III 158, Chronik..., k. 41 v; tamże, sygn. U III 165, Chronik..., s. 347; tamże, sygn. U III 215, 

Commentariorum rerum Lusaticarum libri VI, s. 1084-1085; tamże, sygn. U III 179/1, Chronik der Stadt 

Bautzen 1239-1644: Teil 1, k. 35 r; tamże, sygn. U III 233, Chronik..., s. 37; tamże, sygn. U III 260, Chronik der 

Stadt Bautzen 958-1754 (Teil I), brak paginacji; R. Needon, cyt. dz., s. 10-11. Wzmianka o spaleniu przedmieść 

jest dość ogólna, stąd wątpliwości w kwestii sprawców zniszczeń (por. R. Jecht, Der Oberlausitzer 

Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 234).  
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nieznany Mikulášek (?), być może dowódca niższego szczebla
847

. Walki zostały przerwane na 

wskutek pożaru połowy zabudowy przy ulicy Bogatej (Reichengasse; dziś Reichenstraße), 

który został wywołany przez pisarza miejskiego Piotra Preischwitza
848

.  

Zażarty szturm oraz pożar zabudowań skłoniły atakujących i obrońców do negocjacji. 

Budziszynianie, rajcy Kamieńca i zakonnice z klasztoru Marienstern z jednej strony oraz 9 

hetmanów husyckich (6 taboryckich i 3 sierocych) zawarli zawieszenie broni do 23 kwietnia 

1430 r. za sumę 300 kop groszy oraz umożliwiono wojskom czeskim kwaterowanie się na 

przedmieściach przez najbliższe dni
849

.  

Wojska husyckie po oblężeniu Budziszyna przebywały na jego przedmieściach, które 

opuściły 16 października i przeszły w stronę Miśni. Być może po drodze spalili 

Bischofswerdę i Königsbrück, pewne natomiast jest to, że połączyły się z operującymi w tym 

czasie innymi siłami czeskimi pod Pirną, które wcześniej działały w Miśni
850

. Stamtąd, 

trzymając się prawobrzeżnej Łaby, przemaszerowały na północny zachód, po drodze paląc 

kilka miejscowości we wspomnianym wyżej kraju. W drugiej połowie października lub pod 

koniec tego miesiąca armie inwazyjne skierowały się w stronę Dolnych Łużyc.  

Na Dolnych Łużycach przed husytami obroniły się Chociebuż i Luckau, z kolei los 

miasta Lübben jest nieznany
851

. Natomiast Kalau i Drebkau zapłaciły Czechom okup. 27 

października, po tym jak wojska husyckie odeszły spod Chociebuża, szturmem został zdobyty 
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 W źródłach wspomniana postać występuje pod wieloma imionami: najczęściej Molesco lub Molesto. 

R. Jecht sądzi, że jest to zdrobniała forma imienia Mikołaj (Mikuláš; R. Jecht, Der Oberlausitzer 

Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 236, przyp. 6). Przede wszystkim jednak kwestia istnienia Mikuláška jest dyskusyjna, 

ponieważ nie jest wzmiankowany przez budziszyński rocznik kapitularny, który - zdaniem Richarda Needona - 

opiera się na XV-wiecznej kronice (R. Needon, cyt. dz., s. 10-11), pojawia się natomiast w dużo późniejszych 

kronikach.  
848

 O sprawie Piotra Preischwitza zob. podrozdział III rozdziału I niniejszej pracy. Opisy oblężenia 

Budziszyna są przedstawiane przez budziszyński rocznik oraz nowożytnych kronikarzy i są do siebie bardzo 

podobne, jedyna różnica polega na liczbie wojsk husyckich: jedni wspominają o 4 tys., inni o 40 tys. żołnierzy 

(zob. przyp. 846 niniejszej pracy oraz STA Bautzen, Handschriftensammlung, sygn. U III 119, Chronik der 

Stadt Bautzen 774-1764,  s. 179; tamże, sygn. U III 126, Chronik der Stadt Bautzen 958-1758, brak paginacji; 

tamże, sygn. U III 144, Chronik der Stadt Bautzen 958-1679, s. 24; i tamże, sygn. U III 145, Chronik der Stadt 

Bautzen 958-1772, k. 13 r). Brakuje niestety informacji z czasów bliższych wojnom husyckim, na co wskazywał 

już R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 233-234. W kwestii liczebności wojsk wstrzymuję się 

od rozstrzygania, która z liczb jest prawdziwa ze względu na niejasny charakter źródeł. Na pewno należy 

odrzucić liczbę 40 tys., która oczywiście jest przesadzona oraz najprawdopodobniej powstała w wyniku pomyłki 

pisarskiej, co jest widoczne przykładowo w przypadku XVII-wiecznej kroniki, gdzie autor skreślił jedną cyfrę 

(STA Bautzen, Handschriftensammlung, sygn. U III 158, Chronik..., k. 37 r oraz 41 v). Z kolei wielkość 4 tys. 

kombatantów wydawałaby się wiarygodna, aczkolwiek informacje o przebiegu najazdu z 1429 r. uniemożliwiają 

jednoznaczne jej potwierdzenie.   
849

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 1, s. 235-236.  
850

 Tamże, s. 236.  
851

 Tamże, s. 239. 
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i spalony Gubin
852

. Dalszy przebieg wyprawy na tą część Łużyc nie jest jasny. 

Przypuszczalnie husyci pod Gubinem mieli się rozdzielić i udać się na północ, a niektóre 

oddziały poszły na południe
853

. Prawdopodobnie wtedy łupem padł klasztor cystersów w 

Neuzelle, a stamtąd wyprawa dotarła w okolice Krosna Odrzańskiego i Kożuchowa.  

Oddziały, które oddzieliły się od sił spod Gubina i udały się na południe, zdobyły 

Lubsko i Spremberg, obronił się natomiast Forst
854

. Następnie wyruszyły do Żagania, gdzie 

być może połączyły się wszystkie siły husyckie, do tej pory operujące w okolicach 

Kożuchowa oraz Lubska i Sprembergu
855

. Korzystając z faktu, że wcześniej Jan I żagański 

zawarł rozejm z bożymi bojownikami, najeźdźcy zapewne nie plądrowali jego księstwa, a 

jedynie bezpiecznie przeszli na południe
856

. Tam przeszły przez Bolesławiec i Lubań, a 4 

listopada stanęły ponownie przed Görlitz, tym razem od strony Przedmieścia Nyskiego.  

Po dotarciu na przedmieścia Görlitz husyci wysłali gońca do mieszczan z żądaniem 

poddania miasta, jednocześnie grożąc jego splądrowaniem. Mieszczanie Görlitz w dość 

wymowny sposób dali odpowiedź bożym bojownikom, mianowicie pojmali posła, którego 

włożyli do worka i utopili w Nysie Łużyckiej. W tej sytuacji wojska inwazyjne nie 

zdecydowały się na atak na miasto, który w obecnej sytuacji był wysoce nieopłacalny, a 

zamiast tego ograniczyły się do spalenia świeżo odbudowanych peryferii miejskich
857

. Po tym 

zdarzeniu siły czeskie wróciły do Czech przed 11 listopada
858

.  

 

4. Działania wojenne w latach 1430 i 1431  

W przeciągu blisko roku, od jesieni 1429 do ostatnich miesięcy 1430 r., Górne Łużyce 

nie były obiektem inwazji husyckich, nie licząc pojedynczych działań. Aktywność wojskowa 

bożych wojowników w tym czasie skupiła się w innych kierunkach: w grudniu 1429 r. 

wyruszyła wielka wyprawa do Miśni i Saksonii, która w pierwszych miesiącach 1430 r. 

skierowała się do Frankonii i Górnego Palatynatu. Z kolei wiosną tego samego roku 
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 Staré letopisy české z vratislavského rukopisu..., s. 57; Staré letopisy české z rukopisu 
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dowództwo taboryckiej gminy polnej podjęło decyzję o najeździe na Śląsk od strony Moraw. 

Siłami taboryckimi dowodził Jakub Kroměšín we współdziałaniu z Zygmuntem 

Korybutowiczem i Dobiesławem Puchałą. W wyniku działań nie tylko splądrowano niektóre 

ziemie śląskie, ale również 23 kwietnia zdobyto i obsadzono Niemczę oraz przeciągnięto na 

stronę zwolenników kielicha księcia opolskiego Bolka V Wołoszka (zwanego również 

Husytą). Mniej więcej w tym samym czasie - w kwietniu - wyruszyło wojsko sierotek do 

zachodniej Słowacji. Rejza ta była jednak nieudana, w jej trakcie zginął hetman sierotek 

Velek z Březnice, więc jej uczestnicy musieli wycofać się.  

Kiedy rozgrywały się powyższe wydarzenia, Górnołużyczanie podjęli działania 

mające na celu wzmocnienie obrony ziemi. Zygmunt Luksemburczyk nakazał 6 stycznia 1430 

r., aby kamieńczanie - w razie gdyby nie byli w stanie bronić się w swoim mieście - mieli 

stawić się w Budziszynie ze swoimi zapasami, prochem i działami
859

. Kilka dni później, 12 

stycznia, władca zobowiązał rycerstwo do stawania ze swoimi chłopami do dyspozycji 

okręgu, do którego należeli
860

. Stany górnołużyckie naradzały się również 24 stycznia nad 

formalnym przejęciem zamku w Oybinie, jednak z powodu zagrożenia na drogach 

przedstawiciele Görlitz nie mogli się pojawić na zjeździe i z tego powodu projekt upadł
861

. 

Podobnie jak w poprzednich latach, również w 1430 roku doszło do kilku wydarzeń, które 

poprzedziły późniejszy najazd i które miały wpływ na przebieg wydarzeń.  

Jak wspomniano wcześniej, na początku 1430 r. husyci najechali ościenne kraje 

Rzeszy, graniczące z Czechami od zachodu. Tutaj jednak należy uściślić, że w trakcie tych 

działań część książąt i miast zawierały z najeźdźcami rozejmy, w tym m.in. elektor 

brandenburski Fryderyk, biskup bamberski oraz mieszczanie norymberscy. Wprawdzie Dolne 

Łużyce nie znalazły się bezpośrednio na trasie przemarszu wojsk husyckich, ale urzędujący 

tam Hans von Polenz otrzymał wiadomość, że boży bojownicy mają zamiar najechać również 

podległy mu region
862

. Mając na uwadze bezpieczeństwo kraju, fakt, że chwilowo nie było go 

na dolnołużyckiej ziemi, oraz to, że miał zamiar uczestniczyć w sejmie Rzeszy w 

Norymberdze, zwołał 13 marca do Lübben zjazd stanów dolnołużyckich w celu ustalenia 

porozumienia z husytami
863

. Wcześniej, 10 marca, zwrócił się von Polenz do Görlitz z 

propozycją przyłączenia się do układu, licząc na to, że jeżeli mieszczanie Görlitz zgodzą się, 
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to również pozostałe miasta górnołużyckie wyrażą chęć przyłączenia się do ugody
864

. Rajcy 

Görlitz odrzucili jednak ofertę, tłumacząc się tym, że nie dotyczy ona całego kraju oraz że nie 

mogą podejmować decyzji bez wiedzy króla
865

. Ostatecznie, mimo oporów ze strony części 

Dolnołużyczan
866

, Hans von Polenz zawarł rozejm z Prokopem Gołym, który miał 

obowiązywać do 16 maja 1430 r.
867

.  

Powracające do Czech oddziały husyckie pod koniec marca przeszły pod mury 

Görlitz. Nie zdecydowały się jednak na oblężenie, a zamiast tego spaliły przedmieścia
868

. W 

czerwcu natomiast ruchy wojsk czeskich w sąsiadujących z Górnymi Łużycami księstwach 

śląskich zaniepokoiły Górnołużyczan do tego stopnia, że rada miejska Görlitz poprosiła 

Żytawę o przysłanie pomocy dla Lubania, wówczas najbardziej zagrożonego miasta. 

Mieszczanie żytawscy jednak odmówili, ponieważ istniało wtedy zagrożenie ze strony 

husytów przebywających w okolicach Turnova. Jeszcze w tym samym miesiącu wojska spod 

znaku kielicha wracały do Czech ze Śląska, uprzednio dzieląc swe siły na trzy części. Dwie z 

nich przeszły przez Górne Łużyce: jedna z kolumn przeszła pod Żytawą, a druga przekroczyła 

Kwisę pod Zebrzydową i Nowogrodźcem oraz stanęła 26 czerwca pod Görlitz
869

. W obu 

przypadkach husyci zatrzymywali się tylko na krótki postój
870

.  

Do jednego z pierwszych najazdów husyckich po 1429 r. doszło 20 listopada 1430 r. 

Wówczas husyci, którzy wyszli z Chrastavy i przekroczyli góry, napadli na Osiek Łużycki i 

spalili tam 8 zagród
871

. Ze względu na bliskość Görlitz (ok. 6 km na południe od miasta), we 

wspomnianym mieście wszczęto alarm i posłano gońców do przebywających w Glossen 

Gersdorffów
872

. Wkrótce jednak najeźdźcy opuścili rejon, tym bardziej, że Górnołużyczanie 

znali dzięki pracy szpiegów każdy ich ruch i szykowali się do obrony od dłuższego czasu, a 

nawet otrzymali wsparcie od burgrabiego miśnieńskiego Henryka von Plauen w postaci 200 

jeźdźców, których wysłano do Żytawy
873

.  

Miesiąc później po wcześniej omawianych wydarzeniach doszło do starannie 

zaplanowanego najazdu husyckiego, który miał być przeprowadzony z kilku stron. Jego 
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inicjatorem był najprawdopodobniej Prokop Goły, na co miał wskazywać list od husytów 

spod Otmuchowa, a adresowany do Zikmunda z Děčína i przechwycony przez żytawian
874

.  

Jedna z sił inwazyjnych wyruszyła ze wschodu, od strony Śląska. Tam od dłuższego 

czasu operowały wojska taboryckie, które na początku grudnia 1430 r. wyruszyły spod 

Namysłowa i zatrzymały się w okolicach między Bolkowem a Kondratowem. Około 25 

grudnia dołączyły do nich oddziały, które przekroczyły Bramę Lubawską i zagroziły Jeleniej 

Górze. O możliwości najazdu na Górne Łużyce dowiedziały się stany dzięki informacjom 

przekazywanym przez Mikeša Pancířa oraz okręgi lwówecki i bolesławiecki
875

. Ci ostatni 

wysłali 26 grudnia posiłki pod wodzą starosty weichbildowego Heinza Stoscha, które dotarły 

do Görlitz 30 dnia tego miesiąca
876

. Pośpiech wynikał z tego, że husyci mniej więcej w tym 

samym czasie wyruszyli na zachód.  

Od południa Górne Łużyce miały zostać najechane przez sierotki pod dowództwem 

Václava Libáka z Vrbčan i Aleša z Číchoště na Lemberku, które rozpoczęły swój marsz 5 

grudnia z okolic Bělé pod Bezdězem i Czeskiej Lipy. Ich siły liczyły 400 konnych, przy czym 

przypuszczalnie 150 z nich w połowie grudnia zajęło Chrastavę
877

. Stamtąd połączone siły 

wyruszyły w okolice Frýdlantu 20 grudnia, lecz poniosły spore straty, w tym w koniach - 20 z 

nich zostało zranionych
878

. Na ten ruch zareagował Görlitz, który ostrzegł Zawidów i przysłał 

50 zbrojnych Żytawie oraz poprosił o wsparcie Budziszyn. Husyci jednak ominęli miasto nad 

rzeką Mandau i 22 grudnia poszli na północ. Przeszli przez Bogatynię i Turoszów, gdzie 

pojmali ludność tych okolic, a 23 dnia tego miesiąca dotarli do Hirschfelde i tam puścili 

wolno chłopów Ulricha von Biberstein
879

. W Boże Narodzenie przybyli do Bernstadt, który 

został oblężony. Miasteczko nie posiadało umocnień, więc zabudowania zostały spalone, ale 

mieszczanie stawili opór, zbiegając do kościoła parafialnego, a do obrony wykorzystany 

został mur cmentarny. Szturm był zaciekły, w jego trakcie zginęło 28 ludzi, w końcu jednak 

obrońcy poddali się późnym popołudniem. Zaskoczeniem dla mieszkańców Bernstadt 

musiało być to, że sierotki obeszły się z nimi łagodnie, zażądały jednak zawieszenia broni 
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oraz zapłacenia rocznego czynszu, jaki mieszczanie płacili do tej pory klasztorowi 

Marienstern, będącego właścicielem tych okolic
880

.  

Po poddaniu się Bernstadt wojska sieroce przemieściły się na północ w stronę 

Reichenbachu. To miasteczko również nie posiadało murów, lecz mimo to przygotowywało 

się do obrony. Mieszkańcy, kierowani przypuszczalnie przez swego proboszcza Ramfolda 

von Gersdorff oraz jego braci Hansa, Krzysztofa i Mikołaja
881

, za punkt do obrony wybrali 

kościół św. Jana. Wszelkie zapasy i uzbrojenie zostały zniesione do fary, wokół muru 

cmentarnego wykopano rów, a z przylegających do cmentarza domów uczyniono 

prowizoryczne umocnienia. Husyci pod Reichenbachem pojawili się 26 grudnia 1430 r. i 

splądrowali zabudowania, zatrzymał ich dopiero pierwszy szturm na kościół. Przy drugim 

ataku sierotki przebiły się przez mur nekropolii na północy, zostały tam jednak odparte. 

Wojska czeskie przez kilkanaście dni oblegały miejscowość, ostatecznie opuściły je 10 

stycznia 1431 r., a odchodząc spaliły domy
882

.  

Podczas, gdy sierotki operowały na Górnych Łużycach, w okolicach Bożego 

Narodzenia 1430 r. ze wschodu wyruszyły wojska taboryckie. Przeszły przez Bóbr między 

Bolesławcem a Lwówkiem Śląskim a następnie przekroczyły Nysę Łużycką pod Pieńskiem 

lub Rothenburgiem, korzystając zapewne z faktu, że rzeka zamarzła
883

. Przebywające w 

Görlitz śląskie posiłki postanowiły zagrodzić najeźdźcom drogę i ok. 9 stycznia 1431 r. 

doszło do bitwy pod Horką, gdzie Ślązacy zostali pokonani
884

. Następnie taboryci przeszli do 

centrum regionu, przy okazji zabierając ze sobą część sierotek przebywających w 

Reichenbachu
885

. Dalsza trasa sił czeskich wiodła do okręgu budziszyńskiego, gdzie 

najeźdźcy dokonywali grabieży.  

Wojska husyckie zaczęły zagrażać Budziszynowi, co skłoniło Górnołużyczan do 

szukania wsparcia. Jeszcze w 1430 r., w momencie, gdy sierotki przechodziły przez góry w 

okolicach Żytawy, poproszono o pomoc księżną saską Katarzynę i jej syna, księcia Fryderyka 

II Łagodnego
886

, burgrabiego miśnieńskiego Henryka von Plauen, biskupa miśnieńskiego, 
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wójta krajowego Hansa von Polenz oraz Hynka Berki z Hohnstein. Z kolei 22 grudnia pomoc 

zbrojną zaoferowała - poprzez posłańca - Anna, żona landgrafa Turyngii Fryderyka IV 

Zgodliwego, a do stolicy Górnych Łużyc przybyło okoliczne rycerstwo oraz oddziały okręgu 

kamienieckiego
887

. Jako pierwszy do Budziszyna przybył dolnołużycki wójt, który pojawił się 

przed 1 stycznia 1431 r.
888

 Kilka dni później, 7 stycznia, von Polenz wyjechał naprzeciw 

sasko-miśnieńskim siłom w Radebergu, te natomiast wyruszyły z Drezna i następnego dnia, 

razem z Dolnołużyczanami, pojawiły się pod miastem nad Sprewą
889

. Sasi i Miśnianie rozbili 

się obozem na łące przy lewym brzegu rzeki naprzeciwko sądu
890

, zaś budziszyńska załoga 

opuściła mury i obozowała przy kościele Świętego Ducha na południowym zachodzie miasta, 

aby móc się połączyć z armiami Miśni i Saksonii
891

.  

Husyci, w dużej mierze składający się z taborytów, grabili okręg budziszyński, nie 

napotkawszy żadnego oporu. Kiedy jednak dowiedzieli się o siłach niemieckich 

gromadzących się pod Budziszynem, pospiesznie wysłali do Czech Aleša z Číchoště po 

posiłki oraz zebrali rozproszone po okolicy swoje siły, nie zaryzykowali natomiast ataku na 

stolicę Górnych Łużyc. Jedna z grup wyruszyła po sierotki przebywające w Reichenbach, a 

następnie po oddziały przebywające pod Lubijem
892

. Wkrótce zresztą całość wojsk husyckich 

została zmuszona do opuszczenia ziem Sześciu Miast z powodu srogiej zimy, obozujących 

pod miastem nad Sprewą Niemców oraz dlatego, że do Kutnej Hory został zwołany sejm. Do 

odwrotu doszło w nocy z 11 na 12 stycznia 1431 r., a 13 stycznia Czesi przekroczyli góry, 

przy czym część z nich przeszła przez okolice Żytawy
893

.  

Łużyczanie, Sasi i Miśnianie w tym czasie trwali na swoich stanowiskach pod 

Budziszynem, ale kiedy 11 stycznia 1431 r. husyci dokonali odwrotu, połączone wojska nie 

poszły za nimi w pościg
894

. Taka postawa spotkała się z ostrą krytyką R. Jechta, który na 

końcu swojego wywodu zadał pytanie: "Gdzie się podziała odwaga, którą dowiedli nasi 

krajanie w listopadzie 1428 r. [...]?"
895

. Wypada w tym miejscu się zastanowić, czy tak 

surowa opinia jest uzasadniona.  
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Niemiecki badacz wskazał nie tylko na fakt, że wezwano posiłki sasko-miśnieńskie, 

ale także na to, że na przełomie 1430 i 1431 r. budziszynianie porozumiewali się w sprawie 

wyprawy na husytów z radami miejskimi Görlitz i Żytawy, a w pierwszym z wymienionych 

miast nawet przygotowywano się na tą okazję
896

. Nie bez znaczenia było też to, że rozejm, 

jaki zawarł z Czechami Hans von Polenz w marcu 1430 r. już nie obowiązywał, więc 

dolnołużycki wójt mógł brać udział w działaniach zbrojnych
897

. Sytuacja wydawałaby się 

zatem idealna do zaatakowania bożych bojowników w otwartym polu. Nieprzychylna reakcja 

historyka z Görlitz na brak podjętych działań w tym miejscu jest zrozumiała, aczkolwiek 

jestem zdania, że ta ocena jest zbyt surowa, a postępowanie Łużyczan, Miśnian i Sasów jest 

do usprawiedliwienia. Przede wszystkim jest przecież udokumentowane źródłowo, że husyci 

przez większość tego najazdu działali w rozproszeniu i powracali do Czech podzieleni na 

mniejsze oddziały. Wprawdzie rozdrobnione siły byłyby dla obrońców łatwiejsze do 

pokonania, ale z drugiej strony szybkość i sprawność działań wojsk husyckich 

uniemożliwiałaby skuteczne ich rozbicie. Poza tym sporym utrudnieniem były niesprzyjające 

warunki pogodowe, czyli wspomniana wcześniej mroźna zima, oraz zniszczenia i złupienie 

centralnej części Górnych Łużyc, które z pewnością spowolniłyby pościg wojsk niemieckich 

za przeciwnikiem.  

Niespełna dwa tygodnie po wyjściu husytów z Górnych Łużyc pojawiły się wieści o 

możliwości kolejnego najazdu, a ponadto wiele wskazywało na to, że wojska husyckie znów 

zaatakują z dwóch stron tak jak w grudniu 1430 r.
898

 Poinformował o tym przez gońca Ulrich 

von Biberstein, mianowicie o nadciąganiu 500 jeźdźców
899

. W tym samym czasie pojawiły 

się również doniesienia o oddziałach husyckich zagrażających Miśni
900

. W tej sytuacji 

porozumieli się ze sobą rajcy miejscy Budziszyna, Żytawy, Lubija i Kamieńca w sprawie 

zawarcia rozejmu z bożymi bojownikami, jednak plan został storpedowany przez Görlitz. 

Podjęte zostały natomiast rozmowy w Lwówku Śląskim w sprawie zawiązania konfederacji z 

księstwem świdnicko-jaworskim, które zostały przerwane wskutek pojawienia się w lutym 

1431 r. wojsk spod znaku kielicha
901

.  

Tak jak wcześniej przewidywano, husyci dokonali najazdu z dwóch stron, a dokładnie 

od wschodu i południa, czyli mniej więcej z tych samych kierunków, co kilka tygodni 

wcześniej. Wschodnia grupa wojsk przeszła Bramę Lubawską, ominęła Jelenią Górę i dotarła 
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do Gryfowa Śląskiego, gdzie dotarło również południowe ramię armii z Chrastavy. Z 

Gryfowa połączone siły wyruszyły przez Pisarzowice i Żarki Średnie do okolic Ludwigsdorfu 

19 lutego, po drodze przekraczając Nysę Łużycką pod Pieńskiem lub Eise
902

. Niemal nagłe 

pojawienie się sił husyckich wywołało popłoch w pobliskim Görlitz, gdzie pospiesznie 

szykowano się do obrony oraz ściągnięto 150 pieszych i 116 konnych
903

. Czesi jednak nie 

zaatakowali miasta, lecz udali się na zachód - do Budziszyna.  

Siły inwazyjne husytów składały się z sierotek i taborytów pod dowództwem Prokopa 

Gołego, choć nie jest wykluczone, aby na czele stał Jakub Kroměšín
904

. 19 lutego wojska 

czeskie stanęły pod Budziszynem, gdzie zastały opustoszałe i na wpół spopielone 

przedmieścia, które podpalili sami mieszczanie. Husyci przystąpili do gaszenia niektórych 

domów i okopania się w nich, zbudowali również stanowiska artyleryjskie w dwóch 

miejscach: na wschodzie za kościołem Panny Maryi (Frauenkirche) oraz na zachodzie przy 

miejskich łaźniach
905

. W trakcie oblężenia nie doszło jednak do szturmu, a ostrzał nie dał 

żadnego skutku. Wkrótce, 21 lutego, dołączył do oblegających stolicę Górnych Łużyc oddział 

sierotek ze Śląska. Blokada miasta nadal trwała, ale najeźdźcy dokonywali grabieży i 

zniszczeń w okolicy, w tym klasztoru Marienstern. Ostatecznie oblężenie miejscowości nad 

Sprewą zostało zwinięte 26 lutego
906

.  
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Kronika..., [w:] FRB, s. 603: "[...] concordati simul Orphanorum secta cum secta presbiteri Procopii in 

Montibus Cutnis et deinde simul omnes in territorium Luzacie et ante civitatem Zitaviam in ieiunio diverterunt 

[...]"; oraz tenże, Kronika, [w:] Ze zpráv a kronik..., s. 251: "[...] se v Kutné Hoře dohodla obec sirotků s obcí 

kněže Prokopa a potom všichni společně vytrhli v postě na území Lužice a před město Žitavu.").  
905

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 285. Podobnie jak w przypadku wydarzeń z 

1429 r., informacje o oblężeniu Budziszyna w kronikach są  bardzo do siebie podobne (R. Needon, cyt. dz., s. 

13; STA Bautzen, Handschriftensammlung, sygn. U III 153, Chronik der Stadt Bautzen 958-1807, s. 22-24; 

tamże, sygn. U III 157, Mühlwolff, Chronik..., k. 48 v-49 r; tamże, sygn. U III 158, Chronik..., k. 43 v-44 v; 

tamże, sygn. U III 165, Chronik..., s. 360-362; tamże, sygn. U III 179/1, Chronik..., k. 37 v-38 r; oraz tamże, 

sygn. U III 260, Chronik..., brak paginacji).  
906

 CDLS, Bd. 2, s. 275.  
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Następnym celem ataku stał się Lubij, który prawdopodobnie został zdobyty 27 

lutego
907

. Miasto zostało zajęte bez większego wysiłku, przypuszczalnie wywiązał się krótki 

szturm, po którym mieszczanie poddali się
908

. Pewne jest natomiast to, że miasto związkowe 

zostało obsadzone przez hetmana Jana Kolúcha z Vesce silnym garnizonem składającym się z 

400 konnych i 400 trabantów
909

.  

Po zdobyciu i umocnieniu garnizonu w Lubiju trasa przemarszu wojsk husyckich 

prowadziła do Żytawy, która znalazła się pod oblężeniem - umiejscowiono tam działa i 

machiny oraz zbudowano umocnienia oblężnicze, nie jest też wykluczone, że doszło do 

szturmu
910

. Wydaje się również, że mieszczanie Görlitz szukali sposobu na doprowadzenie 

odsieczy do miasta związkowego, ponieważ posłali gońców, aby zorientowali się, czy istnieje 

możliwość dotarcia do oblężonej miejscowości
911

. Żytawa jednak utrzymała się, a husyci 

udali się na północ w okolicach 8 marca do Ostritz, gdzie rozbili obóz. Sytuacja ponownie 

zmusiła radę miejską Görlitz do wzmożonej czujności: posłała szpiegów do Ostritz i Leuby, a 

w samym mieście wystawiono straże, które z wież ratusza oraz kościoła św. Piotra i Pawła 

obserwowały okolicę. Czescy najeźdźcy tym razem również nie zdecydowali się na atak na 

Görlitz, lecz udali się na wschód.  

Z nielicznych informacji wynika, że następnym celem wojsk husyckich był Lubań. 

Nie poszły jednak bezpośrednio pod wspomniane miasto, lecz skierowały się najpierw do 

Gryfowa Śląskiego, poruszając się południowymi drogami omijającymi miasto związkowe. 

Tam 11 marca 1431 r. miał istnieć obóz husycki
912

. Po dotarciu do śląskiego miasta i być 

może przegrupowaniu sił, husyci poszli na Lubań, pod którym zjawili się 16 marca i 

rozpoczęli oblężenie
913

.  

W chwili rozpoczęcia oblężenia stan fortyfikacji Lubania był opłakany, na co wpływ 

miało nie tylko zdobycie miasta w 1427 r., ale również przybycie husytów dwa lata 
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 R. Needon, cyt. dz., s. 13; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 286; zob. też tamże, 

s. 286, przyp. 5.  
908

 Por. tamże, s. 286; oraz F. Šmahel, cyt. dz., sv. 3, s. 232 i 391, przyp. 447.  
909

 CDLS, Bd. 2, s. 275-276; CDSR, s. 250.  
910

 CDLS, Bd. 2, s. 276; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 287.  
911

 CDLS, Bd. 2, s. 209.  
912

 Tamże, s. 209-210. M. Goliński błędnie wskazał, że husyci przybyli pod Lubań od strony Jeleniej 

Góry (M. Goliński, Broń palna..., s. 21). Wpływ na taki pogląd miał zapewne zapis w kronice Marcina z 

Bolkowa, że wojska spod znaku kielicha miały przybyć od strony właśnie Kamiennej Góry i Jeleniej Góry (zob. 

Martin von Bolkenhain, Von den Hussitenkriegen..., [w:] SRL, Bd. 1, s. 366).  

 913
 Do poglądu o przegrupowaniu sił w Gryfowie Śląskim skłania mnie fakt, że pod Lubaniem nie 

znajduję Prokopa Gołego ani Jakuba Kroměšína jako dowódców ataku, natomiast niektóre źródła wzmiankują  w 

tym miejscu Jana Čapka ze Sán. 
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później
914

. Z całego systemu umocnień do obrony nadawały się jedynie Baszta Bracka i 

klasztor franciszkański przylegający do muru obronnego, oba znajdujące się na południowym 

skraju miasta przy dzisiejszych ulicach Brackiej i Lwóweckiej. Stamtąd właśnie postanowili 

się bronić mieszczanie i okoliczni szlachcice, na których czele stał Bernhard von Uechtritz
915

. 

Dowództwo nad siłami oblężniczymi, liczącymi ok. 1000 ludzi, przypisuje się Janowi 

Čapkowi ze Sán, aspirującego wówczas do funkcji naczelnego hetmana sierotek
916

.  

Husyci po przybyciu pod mury Lubania 16 marca ustawili swoje działa i wykopali 

szańce, jednocześnie wezwali obrońców do poddania się, lecz uzyskali odmowną odpowiedź. 

W tej sytuacji rozpoczął się szturm na klasztor, równocześnie trwał ostrzał murów
917

. Atak 

został odparty, ale odbyło się to kosztem uszkodzenia umocnień oraz zabudowań 

klasztornych. Lubanianie wówczas nocą wyburzyli dwie ściany i naprawili uszkodzenia 

przygodnymi materiałami
918

. Przyniosło to skutek, ponieważ kolejne natarcia zostały 

odrzucone, dlatego Czesi rozpoczęli bombardowanie punktów oporu - jak zapisał Marcin z 

Bolkowa - trwające "dzień i noc"
919

. Działania atakujących moralnie podkopały broniących 

się, choć - jeśli wierzyć nowożytnym kronikarzom - jeszcze przed ostrzałem nastroje były 

nienajlepsze, na co wpływ miały ciągłe naprawy i walki, a sytuacji nie poprawiało również to, 

że Bernhard von Uechtritz stale przebywał w Baszcie Brackiej, z dala od obszaru działań
920

. 

Zdaniem tych samych dziejopisarzy właśnie niskie morale obrońców skłoniły bożych 

bojowników do podjęcia ostrzału.  
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 Martin von Bolkenhain, Von den Hussitenkriegen..., [w:] SRL, Bd. 1, s. 366; R. Jecht, Der 

Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 290.  
915

 Martin von Bolkenhain, Von den Hussitenkriegen..., [w:] SRL, Bd. 1, s. 366. Baszta Bracka jest 

nazywana przez śląskiego kronikarza Żytawską (Sittischen torm). Z całego wspomnianego zespołu do dnia 

dzisiejszego zachowała się jedynie wspomniana wieża, natomiast teren klasztoru jest zajmowany przez park 

(konwent został rozebrany na początku XVIII w.). Osobę dowódcy obrony Lubania, oprócz Marcina z Bolkowa, 

poświadczają również rachunki miejskie Görlitz (zob. CDLS, Bd. 2, s. 211; APWrB, AmLb, sygn. 2271, 

Laubanische..., s. 85; C. Grünhagen, cyt. dz., s. 208; oraz R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 

290-291).  
916

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 294; F. Šmahel, cyt. dz., sv. 3, s. 233. 

Informacje o ilości wojsk husyckich podaje list rady miejskiej Görlitz do Zygmunta Luksemburskiego  z 8 marca 

1431 r. (CDLS, Bd. 2, s. 275), zaś o dowódcy tego oddziału znajdują się w kronikach lubańskich. Fakt 

dowodzenia przez Jana Čapka ze Sán został wywnioskowany na podstawie informacji, że jeńcy z Lubania 

zostali wykupieni z niewoli właśnie u wspomnianego hetmana sierotek (APWrB, AmLb, sygn. 2252, Extract..., 

s. 21-22; tamże, sygn. 2256, Annales Laubanenses..., s. 89 i 91; tamże, sygn. 2257, Zeidler, Annales..., s. 72 i 74; 

P. Karp, cyt. dz., s. 265-266; oraz tamże, s. 266, przyp. 70).  
917

 APWrB, AmLb, sygn. 2271, Laubanische..., s. 84.  
918

 Tamże, sygn. 2256, Annales Laubanenses..., s. 89; tamże, sygn. 2257, Zeidler, Annales..., s. 72.  
919

 Martin von Bolkenhain, Von den Hussitenkriegen..., [w:] SRL, Bd. 1, s. 367: "Adir do Behemen vnde 

hussen [...] stalten aldo ere buchsen uff das Closter vnde schossen doran nacht vnde tag an vndirlos [...]" . 
920

 Najbliższy omawianym wydarzeniom Marcin z Bolkowa nie wspomina nic o sytuacji obrońców. 

Przytaczane przeze mnie informacje pochodzą już od nowożytnych kronikarzy (APWrB, AmLb, sygn. 2257, 

Zeidler, Annales..., s. 72).  
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Husytom udało się w końcu zrobić wyłom w murach klasztoru i niedługo potem 

doszło do szturmu. Nocą 18 marca wdarli się oblegający do konwentu, podobno częściowo 

wykorzystując do tego celu również nieoświetloną małą wieżę klasztorną, którą pięciu 

czeladników zostawiło bez opieki
921

. Czesi mieli dostać się tam przez zwisające stamtąd liny i 

podjąć walkę w refektarzu, co oznaczałoby, że obrońcy musieli się bronić w kilku miejscach. 

Wkrótce walki przerodziły się w rzeź, w trakcie której zginęli nie tylko członkowie załogi, ale 

również ranni oraz 9 franciszkanów z ich gwardianem Janem Krone na czele. Jedynymi, 

którzy ocaleli, miały być kobiety, które wyprowadziła boczną furtą żona Bernharda, oraz 

nieliczni obrońcy, którzy zbiegli do Baszty Brackiej
922

. Bezskutecznie próbował ich 

powstrzymać dowódca obrony, sam zresztą musiał się salwować ucieczką, gdy było jasne, że 

nie uda się obronić klauzury, która została zdobyta, a następnie splądrowana i spalona
923

.  

Po zdobyciu klasztoru jedynym punktem oporu stała się Baszta Bracka. Husyci 

skierowali na nią swe działa i dokonywali ostrzału, jednak wiele pocisków omijało cel, 

niektóre z nich miały podobno dolatywać nawet do Starego Lubania (dzisiejszy rejon ulicy 

Starolubańskiej), co oczywiście jest przesadą
924

. W tej sytuacji boży bojownicy postanowili 

dokonać podkopu pod wieżę
925

. W tym celu zbudowali zadaszenie umożliwiające podejście 

pod basztę i z dwóch stron wybijali otwór, a kiedy wyłom osiągnął wystarczający rozmiar, 

podłożono tam beczki, które służyły za stemple, oraz podpalono je
926

. Groźba zawalenia się 

tego elementu fortyfikacji skłoniła Bernharda von Uechtritz do tego, aby się poddać, w 

żadnym natomiast wypadku nie należy sądzić, że obrońców zmusił dym, który unosił się po 
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 Datę zdobycia klasztoru potwierdzają zapisy rachunków miejskich Görlitz (CDLS, Bd. 2, s. 212). 

Wzmianka o wejściu husytów przez wieżę klasztorną również pochodzi z czasów nowożytnych (APWrB, 

AmLb, sygn. 2257, Zeidler, Annales..., s. 72).  
922

 APWrB, AmLb, sygn. 2256, Annales Laubanenses..., s. 89-90; tamże, sygn. 2280, Nachtrag und 

Berichtungen..., s. 31.  
923

 Marcin z Bolkowa błędnie twierdzi, że klasztor poddał się tuż po Baszcie Brackiej (Martin von 

Bolkenhain, Von den Hussitenkriegen..., [w:] SRL, Bd. 1, s. 367: "Alzo das her bernhart von nuchterwitcz sich 

muste geben mit den seynen von deme thorme. Dornoch gar kurtcz do gobin sich dy uff deme Clostir."). Przebieg 

wydarzeń wiarygodnie w tym wypadku przekazują gońcy z Görlitz (por. CDLS, Bd. 2, s. 211: "Item einen 

bothin von Luban, zu vorspehin der keczer geleginheit und wie is herrn Bernhaden von Vchtericz und den von 

Luban in deme closter und uff deme thorme doselbist zustehit"; oraz tamże, s. 212: "Item einen bothin, der vom 

Luban aus deme here der keczer qwam und ire geleginheit sagete, das sie herrn Bernhard von Uchteritcz und 

die uff deme thorme nicht zu gnaden welden nemen und hettin den thorm wol die helffte undirfaren").  
924

 APWrB, AmLb, sygn. 2259, Datke, Chronick..., s. 166; tamże, sygn. 2275, Trauschke, Annalibus..., 

s. 26. Wzmiankę o kulach spadających w Starym Lubaniu zakwestionował M. Goliński, Broń palna..., s. 22. 

Uzasadnił swój pogląd faktem, że miejsce, skąd można byłoby oddać strzał, jest niedogodne ze względu na 

bliskość rzeki. W tym miejscu chciałbym dodać, że informacja źródłowa pochodzi już z nowożytnych kronik i 

jest przypuszczalnie wynikiem chęci ubarwienia opisu.  
925

 CDLS, Bd. 2, s. 212; Martin von Bolkenhain, Von den Hussitenkriegen..., [w:] SRL, Bd. 1, s. 367. 
926

 Martin von Bolkenhain, Von den Hussitenkriegen..., [w:] SRL, Bd. 1, s. 367: "Alleyne das dy hussen 

den Sittischen torm vndirgruben vnde durchhagten vnde trugen doreyn vil fas vnde czundten dy fas an".  
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całej wieży, przez który nie mogli oddychać, a taką wizję sugeruje właśnie spora część 

kronikarzy i powtarzający za nimi niektórzy historycy
927

. Poddanie baszty nastąpiło 19 marca.  

Bernhard von Uechtritz, choć zapłacił husytom okup, aby ocalić życie, trafił do 

husyckiej niewoli, w której pozostał do końca życia, najprawdopodobniej zmarł w drodze do 

Czech, wątpliwe jest natomiast, aby zgon nastąpił w Jaroměřu
928

. Po zdobyciu Lubania miał 

zostać utopiony w Kwisie miejscowy wikariusz Jan Reichel, którego zwłoki po wyłowieniu 

spalono
929

. Przede wszystkim jednak zajęte miasto posłużyło zdobywcom jako miejsce 

postoju i baza wypadowa, na co wskazuje fakt, że husyci opuścili je dopiero ok. 28 marca
930

. 

Do tego czasu niewielka grupa żołnierzy 20 marca oddzieliła się od sił w mieście 

związkowym na kilka dni, aby splądrować i spalić oddaloną o ok. 10 km Leśną, której 

mieszkańcy w znacznej mierze opuścili miasteczko
931

.  

Wojska husyckie, jak zostało to powiedziane, opuściły Lubań ok. 28 marca i przeszły 

do Złotoryi, która najprawdopodobniej została zdobyta i spalona po kilkudniowym oblężeniu 

przez inny operujący w okolicy oddział. W takiej sytuacji siły czeskie przyłączyły się do 

swoich pobratymców i gruntownie splądrowały okolice, a następnie się rozdzieliły
932

.  

Niewątpliwie największym problemem dla Związku Sześciu Miast było to, że Lubij 

znajdował się w husyckich rękach. Przede wszystkim stanowiło to zagrożenie ze względu na 

położenie w centrum kraju oraz z uwagi na bliskość ważniejszych szlaków. Dla samych 

natomiast mieszkańców miasta związkowego i podległej mu okolicy dodatkową 

niedogodnością było to, że zmuszeni zostali do dostarczenia zaopatrzenia dla husyckiego 

garnizonu
933

. Wprawdzie Zygmunt Luksemburski zakazał w liście 12 kwietnia 1431 r. 

kontaktowania się z czeskim najeźdźcą, ale w praktyce rozkaz okazał się martwą literą 

prawa
934

. Sytuacja stawała się jeszcze bardziej niebezpieczna, kiedy pod koniec marca na 

Górnych Łużycach pojawił się Zikmund Děčínský z Vartenberku, a ponadto dochodziło do 
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 Tamże, s. 367. Wersję z zadymieniem wieży prezentują m.in. R. Jecht, Der Oberlausitzer 

Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 293; J. G. Gründer, cyt. dz., s. 154; oraz P. Berkel, cyt. dz., s. 28. Najbardziej 
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 APWrB, AmLb, sygn. 2256, Annales Laubanenses..., s. 91; tamże, sygn. 2257, Zeidler, Annales..., s. 
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 CDLS, Bd. 2, s. 216.  
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 295.  
932

 Tamże, s. 295.  
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 CDLS, Bd. 2, s. 296-297.  
934

 Tamże, s. 283; SRS, s. 103.  
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zagonów z zamku Falkenberg, należącego do Jana Kolúcha z Vesce
935

. Dlatego też sami 

Górnołużyczanie, a zwłaszcza mieszczanie Görlitz, podjęli wysiłki w celu odbicia 

tradycyjnego miejsca zjazdów
936

.  

Początkowo mieszkańcy Görlitz skupili się na zabezpieczeniu wsi na południe od ich 

miasta. W tym celu w połowie kwietnia wysłali do Osieku Łużyckiego oddział piechoty, a ok. 

22 kwietnia wyruszył z Görlitz do Sanic silny hufiec, który pojmał oddział 20 husytów
937

. 

Przetrzymywano ich wieżach miejskich najpóźniej do marca 1432 r., prawdopodobnie na 

wypadek wymiany jeńców, zwłaszcza, że w maju 1431 r. istniało duże zagrożenie ze strony 

Chrastavy, Lubija i Grabštejnu
938

. Z kolei pod koniec kwietnia 1431 r. rajcy Görlitz próbowali 

się dowiedzieć o sile garnizonu w zajętym przez sierotki Lubiju, przy gromadzeniu informacji 

pomagał im przebywający na zamku Barut Hans von Penzig. Po negocjacjach z 

przedstawicielami okręgu budziszyńskiego i ustaleniu terminu oblężenia okupowanego przez 

czeskie wojska miasta związkowego, mieszczanie Görlitz i budziszynianie rozpoczęli 6 maja 

marsz na wspomnianą miejscowość
939

. Próba odbicia miasta związkowego musiała być 

jednak odłożona w czasie z powodu wieści o zagrożeniu husyckim.  

Fakt, że Górnołużyczanie zamierzali odbić Lubij, był znany w Czechach już od 6 

maja, a kilka dni później, 14 maja, pierwsze siły pomocnicze sierotek gromadziły się w 

Chrastavie
940

. Dla mieszkańców Górnych Łużyc było to duże zaskoczenie, ponieważ 10 maja 

otrzymali wprawdzie wiadomość o nadciągających wojskach husyckich, ale od strony 

Śląska
941

. Wkrótce do Chrastavy przybył z Pragi Prokop Goły, który co prawda oczekiwał 

poselstwa z Chebu, ale zdawał sobie sprawę z zagrożenia i postanowił z wojskiem przybyć 

oraz podjąć natychmiastowe działania zbrojne przeciwko Sześciu Miastom
942

. Zgromadzone 

we wspomnianym czeskim mieście siły taborycko-sieroce rozdzieliły się, jedna z grup 

przeszła przez Frýdlant na Śląsk. Pozostała część wojsk, podzielona na dwa oddziały, rozbiła 

obóz między Żytawą a Herwigsdorfem. Całość wydarzeń miała miejsce w tygodniu między 
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 CDLS, Bd. 2, s. 216.  
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20 a 27 maja
943

. Po krótkim postoju taboryci i sierotki przeszły na północ 28 maja i 

zaatakowały ponownie Bernstadt, a następnie stanęły pod Reichenbachem
944

. Stamtąd 

wyprawa wyruszyła do okolic Budziszyna, a następnie łukiem udała się w pobliżu Görlitz, 

przechodząc 30 maja do Ullersdorf (wieś należąca dzisiaj do gminy Waldhufen po 

niemieckiej stronie), a następnie do Ludwigsdorfu
945

. Dalsza trasa w początkach czerwca 

wiodła na Śląsk, o czym świadczy wysłanie gońca do Jana I żagańskiego przebywającego 

wówczas w Przewozie
946

. Ta część zagonu miała niewątpliwie związek z walkami, jakie 

toczył Dobiesław Puchała z księciem Konradem V Kantnerem
947

. W przeciągu ok. 6-13 dni 

husyci przeszli ok. 185 km, co na owe czasy stanowiło rekord szybkości
948

. Zagon Prokopa 

Gołego doprowadził nie tylko do zniszczeń i grabieży, ale również do tego, że wojska Görlitz 

musiały na jakiś czas zaniechać oblężenia Lubija.  

Okazja do odbicia Lubija nadarzyła się po najeździe husyckim, tym bardziej, że sami 

husyci byli skupieni na przygotowaniach do obrony Czech przed V krucjatą. 12 czerwca 

wyruszyła z Görlitz wyprawa dowodzona przez trzech rajców: Wenzela Weitschreibera, 

Zygmunta Menzela i Piotra Hirte. Oddziałowi, składającymi się z piechurów, towarzyszyły 

również działa, w tym taraśnice oraz jedna armata o nazwie Dzwonek (Schelle), która była 

prawdopodobnie bombardą
949

. Siły potrzebne do odbicia miasta związkowego okazały się 

jednak nie wystarczające, a do tego nie przybyło wsparcie od budziszynian, dlatego też 

zbrojni Görlitz musieli zwinąć oblężenie
950

.  

Kolejna próba zdobycia okupowanego Lubija nastąpiła w lipcu. Na początku tego 

miesiąca doszło do zjazdu w Görlitz, a ok. 15 lipca również w Budziszynie, podczas których 

ustalono wspólne oblężenie przez mieszczan Görlitz i budziszynian miasta związkowego
951

. 

Wojska związkowe początkowo zgromadziły się w Sohland am Rotstein, gdzie dowódcy 
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obmyślali plan zdobycia Lubija
952

. Następnie wojska Görlitz i Budziszyna dotarły do Kittlitz, 

który stał się bazą wypadową dla Górnołużyczan, którymi dowodził Timo von Kolditz
953

. 

Pierwszy szturm na mury Lubija z użyciem drabin odbył się 17 lipca 1431 r., oblegający 

ponieśli spore straty, a wielu z nich odniosło rany
954

. Podczas następnych dni blokady 

prowadzono tylko ostrzał wykonany przez siły Görlitz, ale i on nie złamał obrońców
955

. 

Ostatecznie jednak 12 sierpnia, pod osłoną ulewnego deszczu i burzy, sierotki opuściły 

miasto. Z jednej strony husyci utracili punkt oparcia w jednym z krajów koalicji 

antyhusyckiej, ale z drugiej zwycięstwo Górnołużyczan niemal zbiegło się w czasie z porażką 

krzyżowców pod Domažlicami 14 sierpnia 1431 r.  

Do tej pory kilka razy była wspomniana V krucjata przeciwko husytom, ale tutaj 

należy o niej więcej wspomnieć, aby przynajmniej częściowo wskazać wkład Górnych Łużyc 

w przebieg tej kampanii. W marcu 1431 r. na sejm Rzeszy w Norymberdze przybył kard. 

Julian Cesarini, mianowany jeszcze za życia Marcina V legat papieski. Zamierzał 

doprowadzić do tego, aby wyruszyła nowa wyprawa krzyżowa do Czech, choć z początku 

sprawa ta nie wzbudzała szerszego zainteresowania, nawet Zygmunt Luksemburski i elektor 

brandenburski Fryderyk byli przeciwni temu pomysłowi. Jednak dzięki uporowi kardynała, a 

zwłaszcza obietnicom zwrotów dziesięcin papieskich, udało mu się przekonać przedstawicieli 

Świętego Cesarstwa Rzymskiego, w tym również króla rzymskiego, który przekazał 

dowództwo w wyprawie margrabiemu Brandenburgii. Pod koniec marca stany Rzeszy 

uchwaliły reformy wojskowe oraz ustalono termin koncentracji między 20 czerwca a 1 lipca 

1431 r. Podobnie jak wcześniejsze operacje, również i ta krucjata miała wyruszyć do Czech z 

kilku miejsc: Austriacy mieli skoncentrować się pod miastem Laa an der Thaya, wojska 

bawarsko-niemieckie pod Cham, nadreńskie i frankońskie pod Weiden, a siły Saksonii, 

środkowoniemieckie, krzyżackie i śląsko-łużyckie pod Kadaňem
956

.  

Ślązacy i Łużyczanie, z powodu najazdów oraz zajmowania przez husytów Niemczy i 

Lubija, oczywiście nie mogli wziąć udziału w krucjacie, aczkolwiek Górnołużyczanie śledzili 

poczynania wojsk krzyżowych
957

. Z kolei spora część wojsk niemieckich nie wyruszyła do 

Czech, ze swoich stanowisk wyszli jedynie Austriacy pod wodzą Albrechta Habsburga oraz 

część sił spod Weiden, które nie dość, że były dużo skromniejsze, to jeszcze ich dowódcy byli 
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skłóceni ze sobą, zwłaszcza Fryderyk Hohenzollern i kard. Cesarini. Początkowo krzyżowcy 

zamierzali zaatakować kraj pilzneński, ale zmienili plany i rozpoczęli oblężenie Domažlic. 

Wkrótce jednak ich armie zostały tam rozbite i zmuszone do ucieczki przez husytów 14 

sierpnia, tym samym przypieczętowując los V krucjaty.  

Zdobyty Lubij był bardzo zniszczony w wyniku oblężenia latem 1431 r. 

Górnołużyczanie stanęli przed dylematem, co zrobić z miastem związkowym, aby znów nie 

wpadło w ręce wroga. Zdawali sobie sprawę, że centralne miasto Górnych Łużyc znajdujące 

się pod kontrolą nieprzyjaciela stanowiło zagrożenie, a także z tego, że husyci po zwycięstwie 

pod Domažlicami będą chcieli na nowo zdobyć miejscowość
958

. W rzeczywistości jednak dla 

husytów priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa taboryckiego garnizonu w Niemczy, 

która mniej więcej w tym samym czasie była oblegana przez wojska śląskie, więc nie było 

sensu próbować odbijać punktu oparcia na terytorium Sześciu Miast
959

. Abstrahując od 

sytuacji w Czechach, górnołużyckie stany coraz bardziej dochodziły do wniosku, że 

najlepszym rozwiązaniem będzie wyburzenie murów miejskich, aby w przyszłości nie dać 

możliwości przeciwnikowi uczynienia z miasta bazy wypadowej.  

Na początku września 1431 r. Albrecht von Kolditz zażądał rozebrania umocnień 

Lubija, a jego wola została poparta przez stan ziemski
960

. Naturalnie sami mieszczanie 

lubijscy, dla których posiadanie murów miało znaczenie nie tylko obronne, ale również 

prestiżowe, próbowali oprotestować decyzję i odwołali się od niej u Zygmunta 

Luksemburczyka. Ten zaś 24 września pozostawił sprawę do gruntownego przemyślenia 

wójtowi krajowemu i reprezentacji stanu ziemskiego
961

. Kwestia umocnień miasta 

związkowego została ponownie rozpatrzona na zjeździe w Pieńsku 15 listopada, na którym 

obecni byli przedstawiciele Budziszyna, Görlitz, Żytawy i Kamieńca, natomiast pewnym 

zaskoczeniem jest absencja mieszczan Lubania i Lubija
962

. Na wspomnianym zgromadzeniu 

postanowiono jednak zaniechać zamiaru likwidacji murów obronnych, a co więcej - podjęto 

starania o wzmocnienie systemu obronnego centralnej miejscowości Górnych Łużyc. Wpływ 

na taką decyzję miał fakt, że w przeciągu kilku miesięcy nie było zagrożenia ze strony 

husytów.  

Pokonanie wojsk niemieckich pod Domažlicami zachęciło husytów do działań, a 

jednym z jego obszarów był Śląsk, na którym byli przez blisko cały wrzesień. Wówczas nie 
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tylko wsparli taborytów w Niemczy, ale również doprowadzili do tego, że książę opawski 

Przemek zawarł z nimi rozejm. Sytuacja skłoniła Albrechta von Kolditz w połowie 

października do tego, że zaproponował stanom zawarcie rozejmu z bożymi bojownikami, ale 

pomysł został zarzucony po raz kolejny z powodu oporu Görlitz
963

. Wkrótce zresztą, pod 

koniec października, pojawiły się doniesienia o ruchach wojsk czeskich w České Kamenicy i 

Českým Dubie, które spotkały się w Grabštejnie i zamierzały rozbić się obozem niedaleko 

zamku Frýdlant. Na domiar złego ze swej posiadłości w Falkenbergu wyruszył również Jan 

Kolúch z zamiarem odzyskania Lubija
964

. Manewry te zagroziły Żytawie, której Görlitz 

przysłał posiłki. W przeciągu dwóch ostatnich miesięcy 1431 r. husyckie działania 

ograniczyły się jedynie do potyczek kawalerii Görlitz i czeskiej oraz spalenia zagród we 

wsiach Ujazd, Koźlice i Lasowice
965

.  

 

5. Ostatnie epizody najazdów husyckich (1432-1434)  

Porażka krzyżowców uczestniczących w V krucjacie dosadnie uświadomiła ojcom 

soborowym w Bazylei, że drogą siły niczego nie osiągną w kwestii husyckiej. Dlatego też na 

obrady soboru, jeszcze w 1431 r., zaczęto zapraszać przedstawicieli husyckich z Prokopem 

Gołym na czele. W tym samym czasie jednak zaczęły się coraz bardziej uwidaczniać podziały 

wśród stronnictw husyckich, które zostały dodatkowo pogłębione przez nieudane rejzy, jakie 

miały miejsce po bitwie pod Domažlicami, a mianowicie na Dolną Austrię, Morawy i 

Słowację. Mimo tych kryzysów na sejmie w lutym 1432 r. bractwa podjęły decyzję o 

przysłaniu swojej delegacji na koncylium. Mniej więcej w tym samym czasie związki 

taboryckie i sieroce postanowiły również o najeździe na Brandenburgię, który, oprócz celów 

materialnych, miał także zamiary polityczne - skłonić do większej uległości elektora 

Fryderyka i jego syna Jana.  

Górne Łużyce, nie licząc kilku incydentów przy granicy z Czechami, nie były 

zagrożone najazdem przez pierwsze dwa miesiące 1432 r.
966

 Zagrożenie miało się uaktywnić 

na przełomie lutego i marca. Pojmany przez mieszczan Görlitz husyta zeznał, że między 6 a 

12 marca Czesi zajęli Radomierzyce, a stamtąd chcieli się wyprawić na marchię 

brandenburską
967

. Niedługo potem Hynek Berka z Dubé donosił z Milštejna, że husyci 
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gromadzili się w okolicach wspomnianego zamku z zamiarem najechania kraju
968

. Najgorsze 

wieści przekazał jednak Albrecht von Kolditz 8 marca, mianowicie boży bojownicy, 

zgrupowani w dwóch hufcach, posuwali się w stronę Świdnicy, przemierzając hrabstwo 

kłodzkie i kraj bronovski
969

. Z południa i wschodu zaś docierały wieści, że husyci 

zinfiltrowali Lubij oraz planowali zająć szturmem miasto, zanim otrzyma posiłki od innych 

członków związku
970

. W tej sytuacji zamysł wyburzenia murów ponownie został poruszony, 

ale w zmienionej formie. Tym razem wójt krajowy doradzał stanom, aby nie tylko zrównać z 

ziemią mury, lecz również kościoły i klasztor oraz wypełnić wodą fosę, aby uniemożliwić 

przeciwnikowi utrzymanie się na zdobytej pozycji
971

. Koncepcja tym razem także nie została 

zrealizowana, a co więcej - Görlitz na początku marca przysłał miastu związkowemu posiłki 

złożone z członków cechów rzemieślniczych, sami natomiast mieszczanie lubijscy się 

umacniali i zbroili w okresie od marca do maja 1432 r.
972

.  

Decyzja o najechaniu marchii brandenburskiej, jak się rzekło, została podjęta pod 

koniec lutego, jednak z powodu mrozów i deszczy wyprawa musiała zostać przesunięta w 

czasie
973

. Ostatecznie wymarsz sił husyckich nastąpił 15 marca, wyruszyły wówczas wojska 

w sile ok. 5 tys. ludzi
974

. Początkowo zachodnie ramię sił czeskich zauważono w okolicach 

Żytawy, jednak ono obrało drogę w stronę Frýdlantu, który ok. 17 marca został 

spustoszony
975

. Następnie droga tej armii przebiegała przez Lubań i zatrzymała się w 

Bolesławcu 20 lub 21 marca. Choć głównym celem sił husyckich była Brandenburgia, to na 

ten moment ważnym punktem stało się księstwo głogowskie, którego władca Henryk IX 

Starszy szykował się do stawienia najeźdźcom oporu w otwartym polu, razem z księciem 

legnicko-brzeskim Ludwikiem II i być może z wrocławianami. Na punkt zborny dla wojsk 

śląskich i, przypuszczalnie, łużyckich wybrano Prochowice i stamtąd zamierzano pójść na 
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Lwówek Śląski
976

. Impulsem do działania dla zachodniego ramienia było też to, że wschodni 

korpus, wyruszający z Hradec Králové i Jaroměřa, spóźniał się.  

Aby udaremnić plan księcia Henryka IX Starszego, a tym samym nie doprowadzić do 

niebezpiecznej dla najeźdźców sytuacji, husyci z Bolesławca wyruszyli w stronę księstwa 

głogowskiego i ok. 25 marca stanęli w okolicach Kożuchowa oraz dokonali tam zniszczeń. 

Działania głogowskiego Piasta zostały sparaliżowane, więc marsz na północ był możliwy. 

Dla pewności jednak siły husyckie być może już 25 marca się rozdzieliły. Jedna część nadal 

przebywała pod Kożuchowem, aby ubezpieczyć przejście i zablokować ruchy księcia 

Głogowa, po czym 30 marca wyruszyły do Lubania, by wyjść naprzeciw ciągnącym z 

Lwówka Śląskiego taborytom i z nimi następnego dnia stanąć pod Görlitz
977

. Druga grupa 

natomiast wyruszyła na zachód przez Nowogród Bobrzański, Lubsko i Brody do Gubina, 

gdzie pojawiła się 1 kwietnia.  

Dla husytów istotne znaczenie dla przeprowadzanej operacji miało zabezpieczenie 

tyłów poprzez przynajmniej sparaliżowanie działań przeciwnika. Zagrożeniem dla wojsk 

husyckich, oprócz wspomnianego Henryka IX Starszego, był również Görlitz, który jako 

jedyny w okolicy nie złożył przed bożymi bojownikami broni. To właśnie uzasadnia, 

dlaczego Czesi wycofali się z księstwa głogowskiego i skierowali się w stronę miasta nad 

Nysą Łużycką
978

. Częściowo zarys marszu husyckiego został przedstawiony powyżej, 

natomiast warte wskazania jest szczegółowe omówienie trasy przemarszu i ukazanie, w jaki 

sposób czescy najeźdźcy doprowadzili do uniemożliwienia działań mieszczanom nadnyskiego 

miasta. Jak wspomniano wcześniej, 30 marca siły spod znaku kielicha wyruszyły z Lubania i 

stanęły w oddalonych o 4 km na wschód od Görlitz Jerzmankach
979

. W tej sytuacji 

mieszczanie z nadnyskiej miejscowości wysłali swoje posiłki na Wzgórze Garncarskie, 

znajdujące się naprzeciwko dzisiejszego Mostu Staromiejskiego
980

. Husyci jednak obrali inną 
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 Tamże, s. 376. Książę głogowski wystosował list do rady miejskiej Görlitz i Albrechta von Kolditz, 

aby przysłali posiłki, a z dokumentu wynika, że tak samo miał zrobić również Hans von Polenz (SRS, s. 107; C. 

Grünhagen, cyt. dz., s. 218-219). Czy faktycznie wsparcie zostało wysłane, tego nie wiadomo, prawdopodobnie 
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a poza tym zapewne nie zdążyliby przybyć na miejsce koncentracji. Stąd też list Henryka IX Starszego należy 
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taboryckie z garnizonów śląskich pod wodzą Bedřicha ze Strážnice, powołując się przy tym na list tego dowódcy 

do Anny von Biberstein z 27 kwietnia 1432 r. (zob. F. Šmahel, cyt. dz., sv. 3, s. 250; tamże, s. 391, przyp. 476; 

oraz CDLS, Bd. 2, s. 383-384). Oba przypuszczenia są całkiem możliwe, jednak zapis źródeł w żaden sposób nie 

wskazuje jednoznacznie pochodzenia taborytów, dlatego też ograniczam się jedynie do zaznaczenia, z którego 

ugrupowania pochodzili najeźdźcy (zob. CDLS, Bd. 2, s. 319-320 i 378).  
978

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 327-328 . 
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 CDLS, Bd. 2, s. 321 i 378.  
980

 Tamże, s. 319-320.  
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drogę, mianowicie 1 kwietnia przekroczyli Nysę Łużycką na północ od miasta 

prawdopodobnie w okolicach ulicy Zur Tischbrücke, przeszli łukiem dookoła miasta i 

spustoszyli Salmansdorf (dzisiejsza ulica Salomonstraße) oraz Kummerau
981

. Dalszy szlak 

wiódł przez Ebersbach i wzdłuż doliny rzeki Weissen Schöps do Gubina
982

.  

Opóźniona wschodnia armia husycka, która miała brać udział w kampanii przeciwko 

Brandenburgii, wyruszyła w drugiej połowie marca. W skład tego zgrupowania wchodzili 

taboryci i sierotki, a ich siła wynosiła ok. 5 tys. ludzi
983

. Przebywali oni, jak się rzekło, w 

Hradec Králové i Jaroměřu, skąd poszli odpowiednio przez ziemię kłodzką (sierotki) i Bramę 

Lubawską (taboryci). Wojska taboryckie 29 marca 1432 r. stanęły pod Bartnikami na zachód 

od Lwówka Śląskiego, a następnego dnia dołączyły do zachodniego korpusu w Lubaniu i 

wspólnie wyruszyły na Görlitz. Siły sieroce natomiast pomaszerowały do Wartowic pod 

Bolesławcem, a stamtąd do Kożuchowa, skąd razem z towarzyszami broni z zachodniego 

korpusu dotarły pod Gubin
984

.  

Zgromadzone pod Gubinem siły husyckie przebywały 1-9 kwietnia. Mieszczanie, 

mając zapewne w pamięci wcześniejsze zdobycie miasta w 1429 r., mniej więcej 10 kwietnia 

wykupili się i zawarli rozejm z husytami. Przypuszczalnie w tym samym czasie zrobił to 

samo Hans von Polenz, który nie mógł doczekać się posiłków z Miśni i Saksonii
985

. Dzięki 

tym ruchom wojska czeskie miały już otwartą drogę do Brandenburgii. Spod dolnołużyckiego 

miasta boży bojownicy początkowo zaatakowali okolice Müllrose, Frankfurtu nad Odrą i 

Fürstewalde aż do miasteczka Seelow. 13 kwietnia najeźdźcy ustawili pod Frankfurtem szyk 

wozowy i rozpoczęli oblężenie tego miasta, które okazało się bezskuteczne. W tej sytuacji 

boży bojownicy następnego dnia odeszli spod murów wspomnianej miejscowości, a 

odchodząc zostawili spalone przedmieścia. Dość szybko, bowiem 14 kwietnia, stanęli 

zwolennicy kielicha pod Lubuszem, który został zniszczony. Los wspomnianego miasta 

podzieliły również ok. 17 dnia tego miesiąca Müncheberg, Buckow i Strausberg. 23 kwietnia 

rozpoczęło się oblężenie Bernau koło Berlina, które wkrótce zostało zarzucone, ponieważ 27 

lub 28 dnia tego miesiąca husyci wracali do Czech, aby hetmani dołączyli do Prokopa Gołego 

w Chebie, gdzie miał się spotkać z delegacją soborową. Podobnie jak w przypadku 

wcześniejszych najazdów, również tutaj najeźdźcy dokonali podziału swoich sił i tak 

uszykowani dokonali odwrotu.  
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 CDLS, Bd. 2, s. 377-378.  
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Droga powrotna husytów z Brandenburgii wiodła przez Dolne Łużyce, z którymi 

wcześniej zawarto rozejm. Z okazji tej skorzystał Hans von Polenz, który 27 kwietnia 

potajemnie się spotkał z dowódcami husyckimi. Wójt krajowy chciał mianowicie nasłać 

najeźdźców na Ulricha von Bibersteina Młodszego, który nie przestrzegał zawieszenia broni i 

wspierał skrycie wrogów bożych bojowników, a poza tym von Polenz chciał wyrównać 

osobiste porachunki z dolnołużyckim możnym, ponieważ był jego śmiertelnym wrogiem
986

. 

W ramach tego porozumienia hetmani wojsk czeskich mieli gruntownie spustoszyć i ograbić 

władztwo Forstu, które należało do młodego szlachcica. Jeden z dowódców taboryckich, 

Bedřich ze Strážnice, próbował sabotować ten plan, ostrzegając Annę von Biberstein, matkę 

Ulricha
987

. Skutkiem tego było to, że Ulrich pospiesznie pojechał do husytów i próbował 

zaradzić problemowi, ale czy udało się uniknąć najazdu, tego już nie wiadomo
988

.  

Niezależnie od biegu omawianych wyżej wydarzeń, następny odcinek przemarszu 

husytów przebiegał przez Górne Łużyce. Jeden z hufców czeskich przeszedł przez zachodnią 

część regionu pod koniec kwietnia. Wówczas mieszczanie Kamieńca i okoliczna szlachta, za 

pośrednictwem Hansa von Polenz, zawarli ze zwolennikami kielicha rozejm w zamian za 

sumę 400 złotych reńskich, którą zobowiązali się zapłacić czeskim panom w Mladé Boleslav 

lub Českým Dubie do dnia 16 października 1432 r.
989

 Z układu został wykluczony klasztor 

Marienstern, którego dobra zostały zniszczone na początku maja przez oddział stacjonujący w 

okolicy Wittichenau
990

. Ta sama grupa znalazła się mniej więcej 4 maja koło Bischofswerdy, 

skąd potem przeszła do Czech. Inny hufiec husycki z kolei przeszedł przez Bernstadt i Ostritz, 

a na koniec wrócił do swojej ojczyzny
991

. Według Bartoška z Drahonic powrót bożych 

bojowników miał nastąpić 8 maja
992

, choć powinno się założyć, że zapewne nie wszystkie 

oddziały pojawiły się w Czechach w jednakowym czasie, lecz w niewielkim odstępie 

czasowym.  
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 339.  
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působila velkou škodou na řečeném území i na území Lužice; do Čech se vrátila teprve na sv. Stanislava". 
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Od czasu najazdu na Brandenburgię aż do początku 1433 r. Górne Łużyce nie 

stanowiły celu najazdów husyckich, choć pewnym zagrożeniem dla kraju nad Nysą Łużycką 

latem 1432 r. były oblężenia zamków należących do sojuszników Sześciu Miast: Frýdštejnu, 

Potštejnu i Pecki. Ponadto 20 sierpnia boży bojownicy rozbili obóz koło Olbersdorfu 

niedaleko Żytawy, jednak poczucie zagrożenia było krótkotrwałe, ponieważ Czesi większość 

swych sił skupili na innych kierunkach: na kraju pilzneńskim i Austrii
993

. Najwięcej uwagi 

zwolennicy kielicha poświęcili przede wszystkim na prowadzenie rozmów podczas soboru w 

Bazylei, które jednakże w żaden sposób nie osłabiały aktywności bojowej husytów. Wręcz 

przeciwnie - nadal niektóre kraje Świętego Cesarstwa Rzymskiego nie zawarły zawieszenia 

broni z Czechami, w tym część Górnych Łużyc, co oznaczało, że wspomniany region przez 

najbliższe lata musiał liczyć się z możliwością zagonu na ich teren. Wartym odnotowania w 

tym miejscu faktem jest też to, że 17 lipca 1432 r. w Pabianicach Władysław Jagiełło zawarł z 

Janem Čapkiem ze Sán układ o wzajemnej pomocy. Polski król mianowicie szukał wsparcia 

m.in. u wspomnianego hetmana sierotek w wojnie z Krzyżakami, którzy popierali 

zbuntowanego królewskiego brata Świdrygiełłę.  

Na początku 1433 r., dokładnie 2 stycznia, doszło do potyczki Ulricha von Biberstein, 

Gotsche Schoffa i sił Görlitz z niewielkim oddziałem taboryckich wojsk polnych w okolicach 

Frýdlantu. Wspomniana grupa najeźdźców, licząca ok. 80 ludzi (40 pieszych i tyle samo 

konnych), wyruszyła z Grabštejnu i kierowała się w stronę kraju frýdlantskiego i okręgu 

Görlitz w zamiarem splądrowania okolic. Na wieść o tym mieszczanie Görlitz wysłali swoje 

siły, które wspólnie ze wspomnianymi szlachcicami uderzyły na husytów. Czesi, nie mogący 

wyjść z okrążenia spowodowanego dodatkowo przez śnieg i mróz, zostali rozbici - tylko 10 z 

nich zdołało uciec, natomiast 60 zginęło, a 14 dostało się do niewoli. Po stronie wojsk Görlitz 

nie odnotowano strat, ale wielu żołnierzy odniosło rany
994

. Omawiane starcie miało znaczenie 

zdecydowanie lokalne, o czym świadczy fakt, że źródła z Görlitz dość często informują o tym 

zdarzeniu, natomiast w czeskim materiale źródłowym oraz czeskiej historiografii prawie w 

ogóle nie występuje ta wiadomość
995

. Z pewnością jest to spowodowane tym, że na Górnych 

Łużycach każde wieści o zwycięstwie nad husytami przyjmowano z radością, tym bardziej, że 

dotychczasowe zmagania z wojskami czeskimi na ogół kończyły się porażką Górnołużyczan.  
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 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 347-349.  
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Następna większa operacja husytów miała związek z najazdem sierotek na Nową 

Marchię i Państwo Zakonu Krzyżackiego. Na początku lutego 1433 r. przygraniczni czescy 

panowie donosili o 400 jeźdźcach pod wodzą Jana Čapka ze Sán przebywających w Českým 

Dubie, co wywołało obawy u Górnołużyczan o Lubij
996

. Mniej więcej w tym samym czasie 

hetman sierotek opanował zamek Hamrštejn
997

. Ostatecznie wyprawa wyruszyła 20 kwietnia, 

wówczas husyci skierowali się z Mnichovo Hradiště przez Český Dub do okolic Frýdlantu, 

który został spalony. Podobny los spotkał Zawidów, zaś Leśna musiała się wykupić. 

Następnie, poruszając się prawym brzegiem Nysy Łużyckiej, sierotki udały się do Pieńska, a 

7 maja stanęły między Żarami a Bobrowicami
998

. Ruchy husyckie wywołały popłoch wśród 

Górnołużyczan, a zwłaszcza wśród mieszczan Lubija i Görlitz
999

. Pierwszemu z 

wymienionych miast Görlitz przysłał piesze posiłki, natomiast samo nadnyskie miasto 

rozstawiło swych pieszych strzelców pod murami: na Wzgórzu Garncarskim, w pobliżu 

cmentarza przy kościele św. Mikołaja na północ od linii umocnień oraz przy ulicy 

Jakobsgasse (dziś Jakobstrasse) na południu
1000

. Im bardziej jednak Czesi posuwali się na 

północ, tym bardziej zagrożenie oddalało się.  

Siły husyckie w Bobrowicach oczekiwały na przybycie ciągnącej z południa innej 

kolumny wojsk czeskich. Weszła ona do Śląska przez Bramę Lubawską i rozbiła obóz pod 

Jelenią Górą, której okolice opuściła 28 kwietnia. Stamtąd wojska przeszły pod Legnicę, a 

następnie pod Krosno Odrzańskie, prawdopodobnie potem połączyły się z towarzyszami 

broni spod Bobrowic
1001

. Następnie armie próbowały sforsować Odrę, jednak natrafiły na 

opór pod Frankfurtem nad Odrą i musiały zawrócić pod Gubin, a potem pod Głogów
1002

. 

Dopiero 18 lub 19 maja pod Bytomiem Odrzańskim udało się przeprawić przez rzekę, w 

czym pomogli książę Henryk IX Starszy, podkomorzy poznański Piotr Korczbok oraz starosta 

                                                           
996
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999

 Tamże, s. 430-432.  
1000

 Tamże, s. 434 i 474.  
1001

 SRS, s. 127-128; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 372.  
1002

 Por. P. Karp, cyt. dz., s. 151-154.  



191 
 

krakowski Piotr Szafraniec, przy czym ten ostatni dołączył do husytów z ok. 200 ludźmi
1003

. 

Ogólnie siły inwazyjne liczyły ok. 5-7 tys. pieszych, 700 jeźdźców oraz 350 wozów
1004

.  

Będąc już na terenie Polski, husyci dołączyli do oddziałów polskich pod wodzą 

wojewody poznańskiego Sędziwoja Ostroroga, z którymi wyruszyli w czerwcu na Nową 

Marchię, gdzie zdobyto szereg miasteczek, a niektóre z nich spalono. Następnie wyprawa 

dotarła na terytorium państwa zakonnego, gdzie od lipca do połowy sierpnia oblegano 

bezskutecznie Chojnice, ale 29 sierpnia zdobyto szturmem Tczew. Niedługo potem wojska 

husycko-polskie stanęły pod Gdańskiem, którego nie próbowano oblegać, choć 4 września 

łupem zwolenników kielicha padł klasztor w pobliskiej Oliwie, po czym zatrzymały się nad 

Morzem Bałtyckim. W efekcie tej kampanii Krzyżacy zawarli rozejm w Jasieńcu 13 

września, który został przedłużony 15 grudnia w Łęczycy. W wyniku zawieszenia broni 

przywrócone zostały wcześniejsze relacje między Polską, Litwą, Mazowszem a Zakonem, a 

nade wszystko zostało zerwane przymierze między Krzyżakami a Świdrygiełłą
1005

.  

Droga powrotna husytów z wyprawy nastąpiła jesienią 1433 r. i wiodła ponownie 

przez Górne Łużyce, a wiele wskazuje na to, że w trakcie powrotu boży bojownicy również 

podzielili swoje siły
1006

. Jednak wbrew sugestiom R. Jechta trudno jest, moim zdaniem, 

powiązać pojawienie się Czechów 22 sierpnia w Grębocicach pod Głogowem z najazdem na 

Nową Marchię i Państwo Zakonu Krzyżackiego. Gdyby faktycznie tak było, to jeszcze w 

trakcie działań zbrojnych musiałaby się oddzielić część sił husyckich, lecz nie znajduję 

żadnych wzmianek o takim zdarzeniu
1007

. Z całą pewnością można natomiast stwierdzić, że 
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powrót sierotek nastąpił w październiku
1008

. Niewiele wiadomo o dokładnej trasie do Czech, 

wzmiankowany jest jedynie Ujazd, dzisiejsza dzielnica Zgorzelca, jako miejsce postoju, czyli 

prawdopodobnie czeskie wojska przemieszczały się wzdłuż prawobrzeżnej Nysy Łużyckiej, 

choć Görlitz musiały mijać szerokim łukiem ze względu na ustawione pod bramami 

miejskimi działa
1009

. Inna część hufców uczestniczących w kampanii mogła przypuszczalnie 

przejść przez Śląsk, na co wskazuje informacja, że 22 listopada zauważono Czechów w 

okolicach Bolesławca
1010

.  

Rejza husycka na Nową Marchię i Państwo Zakonu Krzyżackiego była ostatnią 

większą operacją militarną zorganizowaną przez husytów, która przetaczała się przez Górne 

Łużyce. Była również ostatnim najazdem na dużą skalę w trakcie wojen husyckich, wszystkie 

bowiem wysiłki bractw husyckich skupiły się na oblężeniu Pilzna, trwającego od lipca 1433 

aż do maja 1434 r. Od początku jednak blokada miasta napotykała opory spowodowane 

problemami aprowizacyjnymi, gdyż obrońcy zawczasu zebrali spore zapasy, a to z kolei 

zmusiło oblegających do poszukiwania zaopatrzenia nawet poza granicami Czech. 

Dodatkowo sytuacja w kraju ulegała coraz większej polaryzacji na wskutek rozmów 

soborowych i uwidaczniających się podziałów między stronnictwami czeskimi. Jednota 

pańska zręcznie wykorzystywała fakt zmęczenia społeczeństwa wojną oraz to, że zasadniczo 

osiągnięto równouprawnienie husytyzmu, podczas gdy radykalne opcje polityczne traciły 

autorytet na wskutek ich bezkompromisowej postawy podczas soboru oraz niepowodzeń 

militarnych.  

Zagony na Górne Łużyce nadal jednak nie ustawały, choć były już dość rzadkie, a 

przede wszystkim miały charakter bardziej osobistych porachunków niż zorganizowanej akcji 

zbrojnej. Za te działania odpowiedzialni byli północno-czescy szlachcice: Jan z Vartenberka 

(syn Jana Ralskiego) oraz Jan z Černína. Ten pierwszy, pod pretekstem chęci przekazania 

zamku Grabštejn Timu von Kolditz, 14 sierpnia zwabił w zasadzkę syna wójta krajowego, z 

której Timo zdołał zbiec, ale wielu towarzyszących mu żytawian zginęło lub dostało się do 

niewoli. W odpowiedzi na to zdarzenie, zbrojni żytawscy 17 grudnia zniszczyli warownię 

Ralsko, ale Zikmund z Vartenberka (daleki kuzyn Jana) nie pozostał dłużny i natychmiastowo 

                                                                                                                                                                                     
choć z opisu wcześniejszych wydarzeń nie wynika, aby jakiś hufiec się oddzielił (zob. P. Karp, cyt. dz., s. 288, 

przyp. 162).  
1008

 Bartošek z Drahonic, Kronika..., [w:] FRB, s. 611; tenże, Kronika..., [w:] Ze zpráv a kronik..., s. 

262. 
1009

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 376.  
1010

 CDLS, Bd. 2, s. 455; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 376.  
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splądrował wieś Herwigsdorf, a kilka dni później, 27 grudnia, spalił jedno gospodarstwo 

niedaleko Żytawy
1011

.  

Wspomniany wyżej Jan z Černína
1012

, starosta Czeskiej Lipy, działał we współpracy z 

Janem z Vartenberka i również prowadził działania zbrojne przeciwko Górnym Łużycom. W 

tym przypadku, razem z nieznanym z imienia dowódcą z Vartenberka i 100 konnymi, napadał 

na kupców podążających starą drogą z Wrocławia. Przebywający w Reichenbachu 

mieszczanie Görlitz dowiedzieli się o obecności czeskiego szlachcica i podjęli się wyprawy 

przeciwko niemu. Zbrojny oddział mieszczan i okolicznego rycerstwa ruszył w pościg za 

przeciwnikiem, który szedł na południe, jednak jego marsz był spowolniony z powodu 

uprowadzonego bydła i ludzi oraz faktu, że w po drodze spalili wieś Ebersbach. Ostatecznie 7 

grudnia 1433 r. czescy najeźdźcy zostali zmuszeni do walki w okolicach Hirschfelde koło 

Żytawy. Ponieważ Czesi poruszali się wyłącznie konno, więc tylko jazda hufca Görlitz mogła 

ich dogonić i tym samym bitwa miała charakter kawaleryjski. Starcie zakończyło się 

zwycięstwem Görlitz, choć sam ich dowódca Henryk von Kottwitz został ranny, podobnie jak 

3 rycerzy i kilku znaczniejszych mieszczan, natomiast 2 osoby zginęły. Po stronie husyckiej 

10 ludzi zostało zabitych, a 11 dostało się do niewoli, a ponadto wiele koni przejęli 

zwycięzcy
1013

.  

Ostatni raz husyci na Górnych Łużycach pojawili się w 1434 r. Początkowo przez 

pierwsze trzy miesiące tego roku docierały do Górnołużyczan wieści, że boży bojownicy 

zamierzają najechać region
1014

. Pod koniec marca na pograniczu czesko-łużyckim gromadziły 

się husyckie hufce pod wodzą Jana z Černína i Zikmunda z Děčína, co skłoniło Görlitz do 

przysłania Żytawie posiłków w sile 15 żołnierzy, którzy przebywali tam do 10 kwietnia
1015

. 

Najeźdźcy jednak pojawili się w zupełnie innym miejscu - na wschodzie Górnych Łużyc. W 

połowie marca stanęli pod zamkiem Czocha i z zaskoczenia go zdobyli. O całym zajściu 

dowiedział się jego właściciel Hartung von Klüx, przebywający wówczas w Bazylei
1016

. 

Natychmiast podjął próbę odbicia swojej siedziby, 1 maja był już w Görlitz, a wkrótce potem 

rozpoczął oblężenie warowni, która została przejęta przypuszczalnie pod koniec maja
1017

. 

Podobno 25 maja Jan Čapek ze Sán miał gromadzić się w Libercu z 600 końmi, aby pomóc 

                                                           
1011

 Jahrbücher..., [w:] SRL, Bd. 1, s. 59; zob. również R. Anděl, Husitství..., s. 82-83.  
1012

 R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 376, przyp. 6.  
1013

 CDLS, Bd. 2, s. 499; BU Wrocław, Mil., sygn. II/455 e, Annales Gorlicensis..., s. 65; tamże, sygn. 

IV/150, Joachim Meisterus..., k. 70 r-71 r.  
1014

 CDLS, Bd. 2, s. 503-504 i 511.  
1015

 Tamże, s. 536-537.  
1016

 Tamże, s. 510.  
1017

 Tamże, s. 514 i 516; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 386.  
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husytom na zamku Czocha
1018

, co jednak jest zdecydowanie nadinterpretacją, ponieważ 

hetman sierotek, na polecenie Prokopa Gołego, gromadził siły w północnych Czechach do 

decydującego starcia z katolicką i kalikstyńską szlachtą, które miało miejsce pod Lipanami 30 

maja 1434 r.
1019

 Pomoc sierocego dowódcy, nawiasem mówiąc, na niewiele się jednak zdała, 

gdyż wojska polne zostały rozbite, zaś sam Čapek, wzorem części przywódców husyckiej 

lewicy, przeszedł na stronę zwycięzców.  

 

Ryc 45. Pieczęć Hartunga von Klüx (źródło: W. von Boetticher, Der Adel des Görlitzer 

Weichbildes um die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts, Görlitz 1927, Tafel 4).  

 

Bitwa pod Lipanami położyła kres rewolucji husyckiej, choć jeszcze niektórzy 

wojujący husyci mieli nadal garnizony na Śląsku, a walki w samych Czechach trwały aż do 

1436 r., kiedy Jan Roháč z Dubé został stracony. Zygmunt Luksemburski, koronowany na 

cesarza w 1433 r., wreszcie zasiadł na czeskim tronie, mimo że nie cieszył się nim zbyt długo 

(zmarł w 1437 r.). Górne Łużyce natomiast, od momentu wspomnianego starcia, nie były już 

nękane najazdami, mimo że do końca 1434 r. panowała obawa przed przygraniczną czeską 

szlachtą, która przygotowywała się do zbrojnej rozprawy, a nawet przed samym Janem 

Čapkiem ze Sán, który pojawił się przy granicy czesko-łużyckiej w październiku i grudniu, 

ale ostatecznie skończyło się na niepokojach
1020

.  

  

                                                           
1018

 CDLS, Bd. 2, s. 516.  
1019

 Do możliwości odbicia Czochy przez husytów podchodził z rezerwą R. Jecht, choć - zdaje się - 

całkiem jej nie odrzucał (R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 386-387: "Eine Meldung, dass 

Johannes Zapko [...] um den 25. Mai mit 600 Pherden sich in Reichenberg sammele und Tzschocha retten wolle, 

ist kaum richtig"). List Prokopa Gołego do Jana Čapka oraz przebieg wydarzeń całkowicie przeczą takiej 

interpretacji zdarzeń (por. Urkundliche Beiträge..., Bd. 2, s. 411; R. Anděl, Husitství..., s. 83-84; oraz F. Šmahel, 

cyt. dz., sv. 3, s. 291-295).  
1020

 CDLS, Bd. 2, s. 527 i 531; R. Jecht, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg..., Bd. 2, s. 387-388.  
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Zakończenie 

Na koniec rozważań o najazdach husyckich na Górne Łużyce i ich militarnych 

aspektach wypada w tym miejscu dokonać całościowego podsumowania. Stosownie do 

każdego z rozdziałów przedstawiona zostanie wynikająca z nich konkluzja, zaczynając od 

omówienia sytuacji w omawianym obszarze działań wojennych, a kończąc na przebiegu 

wydarzeń lat 1419-1434.  

Uwarunkowania polityczne Górnych Łużyc miały niewątpliwy wpływ na przebieg 

wydarzeń. Jako składowa część Świętego Cesarstwa Rzymskiego oraz Królestwa Czeskiego 

musiały się znaleźć na trasie najazdów husyckich. Związek Sześciu Miast opowiedział się po 

stronie Zygmunta Luksemburskiego jako swojego naturalnego seniora, więc musiał 

uczestniczyć w wyprawach krzyżowych przeciwko husytom oraz współpracować z 

ościennymi krajami Rzeszy. W tym ostatnim przypadku było to spowodowane absencją króla 

rzymskiego i węgierskiego na ziemiach Korony św. Wacława, który - poza dwoma 

pierwszymi krucjatami - musiał bronić Węgier przed Turkami oraz zajmować się sprawami 

Cesarstwa, a zapewne także dlatego, że władza królewska nie wszędzie mogła być i zaradzić 

miejscowym problemom. Nie zawsze jednak stany górnołużyckie, mimo zawartych 

porozumień, mogły liczyć na wsparcie od swoich sąsiadów, co można usprawiedliwić faktem, 

że sami zmagali się inwazjami lub dlatego, że szybkość działań husytów wykluczyła 

jakąkolwiek aktywność militarną.  

System polityczny Górnych Łużyc przybrał kształt swego rodzaju "republiki 

stanowej", na którym stany miały wpływ na sytuację panującą w ich regionie. Z perspektywy 

realiów I połowy XV w. ustrój Sześciu Miast nie był niczym nadzwyczajnym - wiele 

podobnych tego typu zrzeszeń miało charakter republikański, a poza tym praktycznie w całej 

Europie było normą, że władza monarchy była uzależniona w dużym stopniu od woli 

kategorii społecznych. Jeśli można wskazać cechy wyjątkowe dla górnołużyckiej 

konfederacji, to z pewnością jej trwałość oraz to, że królowie czescy mieli duży wpływ na 

sprawy reprezentacji stanowej w ich lennie. Oczywiście, jak to zazwyczaj ma miejsce w 

przypadku tego typu formacji politycznych, dochodziło do nieporozumień, zwłaszcza jeśli 

interesy stanów czy poszczególnych miast stały w sprzeczności, na ogół jednak w obliczu 

zagrożenia husyckiego Związek zajmował jednolite stanowisko.  

Niezaprzeczalnie największy wpływ na przebieg działań militarnych na Górnych 

Łużycach miały warunki terenowe oraz sieć komunikacyjna. Mówiąc o tych pierwszych, za 

najważniejsze, z perspektywy strategicznej, przeszkody terenowe należy uznać pasma gór na 
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południu, leśne kompleksy na północy i wschodzie regionu oraz Nysę Łużycką. Jeśli z kolei 

mowa o drugim z czynników, to ważnymi osiami komunikacyjnymi były trakt drezdeńsko-

wrocławski oraz drogi prowadzące do Żytawy, choć takiego znaczenia nie można odmówić 

również szlakom o znaczeniu lokalnym, których było bardzo dużo i z pewnością ułatwiały 

szybki przemarsz wojsk. To wszystko - w połączeniu z przejściami górskimi, w lasach i na 

ciekach wodnych - czyniło Górne Łużyce terenem idealnym do prowadzenia działań 

militarnych. Chyba nie będzie przesadą w twierdzeniu, że kraina nad Nysą Łużycką stanowiła 

swego rodzaju bramę prowadzącą do innych krajów Rzeszy, a nawet poza jej granice.  

Górne Łużyce, jako jeden z ważniejszych ośrodków handlowych i rzemieślniczych w 

Europie, były stosunkowo gęsto zaludnione. Według wyliczeń historyków na 1 km
2
 

przypadały 33 osoby, co sprawiało, że terytorium górnołużyckie mogło zapewnić potrzebne 

zaopatrzenie i zakwaterowanie dla operujących wojsk, szczególnie dla husytów, którzy 

musieli dość szybko działać, aby uniemożliwić ich wrogom dokonania akcji militarnych. Te 

same czynniki sprawiały również, że boży bojownicy mogli zdobyć łupy, aby doraźnie 

podbudować gospodarkę własnego kraju, zniszczonego krucjatami oraz wojną domową. Jeśli 

zaś mowa o zniszczeniach wojennych, to najlepiej poradziły sobie z nimi wielkie ośrodki 

miejskie, podczas gdy te małe potrzebowały czasu, aby się z nich podźwignąć. Podniesienie 

się z ruiny ekonomicznej z pewnością trwałoby dłużej, gdyby nie wsparcie ze strony 

Zygmunta Luksemburskiego, który nadał wiele przywilejów gospodarczych.  

Zaludnienie terenu w naturalny sposób miały wpływ na Sześć Miast. Zaplecze 

materialne, które tworzyły ośrodki miejskie oraz posiadłości ziemskie, umożliwiały tworzenie 

własnych sił zbrojnych, utrzymanie i wyekwipowanie. Nie były to jednak spore siły, 

przeznaczano je głównie do obrony terytorium, a w wyprawach uczestniczyły - oprócz z 

powodów politycznych - głównie dlatego, że potrzebne były władcy lub innemu dowódcy 

jako powiększenie posiadanej armii. Wynikało to z faktu, że dla każdego z miast 

związkowych utrzymanie armii było dużym wysiłkiem finansowym i logistycznym, co przy 

stanie ówczesnej organizacji wojskowej było nie lada wyzwaniem, zwłaszcza jeśli weźmie się 

pod uwagę straty podczas działań oraz to, że nie było stałych wojsk dla całego kraju.  

Społeczeństwo Górnych Łużyc było zróżnicowane. Największa polaryzacja nastrojów 

miała miejsce między mieszczanami a szlachtą. Miasta miały silną pozycję polityczną nie 

tylko z powodu przewagi ekonomicznej, ale także dlatego, że łączyła je konfederacja, która 

stawiała sobie za cel walkę z plagą rozbójnictwa. Rycerstwo natomiast znajdowało się w 

gorszym położeniu, ponieważ nie było ono liczne, ani mocno związane z dworem królewskim 

(później cesarskim) oraz - co nie mniej istotne - dlatego że stan mieszczański traktował je 
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jako rywala, a niekiedy nawet jako wroga, jako że bardzo często szlachta uciekała się do 

rozboju. Problem stał się poważny, kiedy w trakcie najazdów husyckich doszło do wielu 

zwad zainicjowanych przez przedstawicieli stanu szlacheckiego. Z drugiej jednak strony 

między tymi kategoriami społecznymi występowała współpraca, ponieważ obie strony 

potrzebowały wzajemnego wsparcia, a zagrożenie husyckie znacząco (choć nie zawsze) 

skłaniało do wspólnego działania.  

Mimo wielu napięć społecznych panujących na Górnych Łużycach, husytyzm nie 

znalazł wielu zwolenników - miał wręcz znikome poparcie w regionie. Nauki Jana Husa 

miały po prostu słaby zasięg oddziaływania, w czym niemały udział miały rozporządzenia 

królewskie i wyższego duchowieństwa oraz, przede wszystkim, ograniczenia techniczne - 

znaczne oddalenie od ośrodków zwolenników kielicha. Husytom pomagali jednak niektórzy 

mieszkańcy regionu, choć trudno stwierdzić na podstawie źródeł, co skłoniło ich do 

współpracy z najeźdźcą. Pewne natomiast jest to, że husyckie najazdy mogły sprzyjać 

wyrównywaniu osobistych porachunków między poszczególnymi osobami, a kolaboracja z 

najeźdźcą mogła być umotywowana chęcią zysku lub strachem, natomiast jest mało 

prawdopodobne, aby wynikała ona z przekonań religijnych.  

Organizacja wojskowa Górnych Łużyc kształtem nie odbiegała od reszty 

późnośredniowiecznej Europy. Podstawowymi rodzajami wojsk Sześciu Miast były 

kontyngenty miejskie oraz służba rycerska, natomiast siły chłopskie były powoływane 

doraźnie, głównie w celu powiększenia sił zbrojnych. Problemy, z jakimi mierzyli się 

dowódcy oraz stany górnołużyckie, to fakt, że powoływane siły na ogół nie były stałymi 

armiami - służyły jedynie przez krótki czas i nie zawsze prezentowały zadowalającą wartość 

bojową. Wprawdzie zaczęto w okresie wojen husyckich dbać o nią m.in. poprzez 

wprowadzenie popisu, lecz środki te były mało efektywne. Z tych powodów inwestowano w 

posiadanie wojsk najemnych, a w przypadku miast tworzono stałe siły, które można było z 

łatwością wykorzystać.  

Hierarchia dowodzenia na Górnych Łużycach, jak zresztą w całej 

późnośredniowiecznej Europie, jeszcze nie przypominała formą tej z czasów nowożytnych, 

aczkolwiek dostrzegalne jest jej rozbudowanie. Mam na myśli istnienie naczelnego 

dowództwa, dowódców chorągwi i innych wydzielonych jednostek oraz tych, którzy 

dowodzili poszczególnymi rodzajami broni (np. artylerią). Warte zaznaczenia jest to, że 

przywódca danej jednostki wojskowej nie tylko przewodził oddziałem, ale również dbał o 

utrzymanie i stan osobowy. W tym ostatnim wypadku liczebność kopii czy chorągwi była 
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kwestią możliwości materialnych osoby wystawiającej, więc liczba ludzi znajdująca się pod 

bronią bardzo często różniła się od stanu deklarowanego.  

Dużym wyzwaniem dla wojsk Sześciu Miast było zaopatrzenie i finansowanie wojska. 

Oba logistyczne przedsięwzięcia miały sformalizowany kształt, na co wskazują rachunki 

miejskie. Oczywiście starano się zapewnić zarówno środki pieniężne, jak i zapasy w jak 

największym stopniu, jednak nawet najlepiej zaopatrzony tabor ani przygotowane rezerwy 

finansowe nie gwarantowały zaspokojenia wszystkich potrzeb sił zbrojnych. Co więcej: 

zasoby szybko się wyczerpywały, a co za tym idzie - rosły koszty. Dlatego też zdobywanie 

potrzebnych rzeczy w miejscu koncentracji okazywało się najskuteczniejszą metodą 

utrzymania armii. O tym, jaki poważny to był problem, niech zaświadczy fakt, że w akcie 

związku między Górnymi Łużycami a księstwem świdnicko-jaworskim z 1426 r. figuruje 

zapis przewidujący kary za grabienie własnego terytorium
1021

.  

Na Górnych Łużycach w okresie najazdów husytów, podobnie jak w innych krajach 

Rzeszy czy nawet w całym Cesarstwie, nie doszło do spisania artykułów wojskowych, a 

przynajmniej nie w takiej formie, w jakiej funkcjonowały w ogarniętej rewolucją Czechach. 

Właściwie ślady ustawodawstwa wojskowego widoczne są głównie w aktach poszczególnych 

konfederacji oraz statutach miejskich. W tym miejscu nie mogę się zgodzić z opinią J. 

Durdika, że wprowadzenie rozwiązań w organizacji i uzbrojeniu wojska na wzór husycki było 

nieudolne i że wcale nie poprawiało bojowej wartości wojsk koalicji antyhusyckiej
1022

. 

Pomijając fakt, że czeski historyk wypowiadał się w odmiennych czasach i warunkach 

politycznych, należy zaznaczyć, że skuteczności uchwalonych reform po prostu nie w sposób 

zweryfikować. Wpływ na to miał przebieg najazdów - przede wszystkim walki toczyły się o 

ufortyfikowane pozycje, a bitwy w otwartym polu należały do rzadkości. Zapewne też husyci 

zdawali sobie sprawę z sytuacji panującej poza granicami ich kraju i dlatego musieli w 

umiejętny sposób przeprowadzić operacje, aby odsunąć od siebie zagrożenie i zniszczyć 

podstawy logistyczne przeciwnika, nie wspominając już o łupach. Najazdy były 

przeprowadzone na tyle sprawnie, że uniemożliwiły wypełnienie zobowiązań między 

członkami danego związku
1023

.  

Omawiając specyfikę górnołużyckiego ustawodawstwa wojskowego, warto wyjaśnić, 

dlaczego przybrało ono niezbyt rozbudowany kształt. Przede wszystkim wynika to z różnicy 

między charakterem wojsk górnołużyckich i husyckich: te pierwsze były głównie siłami 
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 CDLS, Bd. 2, s. 342-344.  
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 J. Durdik, cyt. dz., s. 114-115.  

 1023
 Por. W. Iwańczak, Wojny husyckie..., s. 269. 
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powoływanymi na czas określony, podczas gdy te drugie funkcjonowały w stanie 

permanentnej wojny i musiały stale utrzymywać armie, co było o tyle utrudnione, że 

instytucje państwowe praktycznie nie działały, a samych żołnierzy ogarniał ferwor religijny. 

To z kolei doprowadziło z czasem do wytworzenia się stałych sił zbrojnych. 

W uzbrojeniu wojsk Górnych Łużyc można zauważyć kilka tendencji. Broń i 

opancerzenie - w miarę możliwości - zapewniały miasta, cechy oraz wystawcy chorągwi lub 

pocztów, przede wszystkim jednak wymagano od rekrutów zaopatrzenia się w rynsztunek 

bojowy we własnym zakresie. Stąd też bardzo dużo oręża znajdowało się w prywatnych 

rękach. Warto jeszcze zauważyć, że ze względu na silną przewagę miast w Związku siły 

górnołużyckie miały charakter głównie pieszy. To z kolei przełożyło się na rodzaje 

używanego ekwipunku: dominowały bronie obuchowe, drzewcowe oraz dwuręczne, co w 

praktyce zwiastowało zjawisko charakterystyczne dla czasów nowożytnych, czyli znaczną 

przewagę piechoty.  

Wskazane wyżej tendencje w warunkach I połowy XV w. miały związek z rozwojem 

płytowych osłon ciała, faktu, że wspomniane rodzaje broni nie wymagały długich ćwiczeń, 

oraz ze stosowaną taktyką walki pozycyjnej, tym bardziej, że wojska Górnych Łużyc 

stosowały broń strzelczą: kusze i w coraz większym stopniu broń palną. To z kolei 

powodowało, że inwestowano w osłony w postaci pawęży i wielkich tarcz.  

W opancerzeniu dostrzegalnych jest kilka zjawisk, mianowicie mniejsze odmiany 

tarcz nadal cieszyły się sporą popularnością, jednak ze względu na wzrost znaczenia 

dwuręcznej broni oraz rozwoju płytowej zbroi ich udział zaczynał maleć. Spośród osłon ciała 

przeważały kolczugi i płytowe elementy, przy czym zazwyczaj pieszy żołnierz nosił mniej 

elementów pancerza, najczęściej osłonięte miał najwrażliwsze części ciała, a z kolei konny 

mógł używać całego kompletu zbroi. Oczywiście dominowali ci żołnierze, którzy nie 

dysponowali całym uzbrojeniem ochronnym ze względów materialnych lub dla zachowania 

większej mobilności.  

Choć piechota dominowała w wojskach Górnych Łużyc, dość spore znaczenie miała 

także konnica. Świadczą o tym liczne rachunki za zakup koni, potrzebnych rzeczy do stajni 

miejskich, oporządzenie jeździeckie, a nawet za swego rodzaju opiekę weterynaryjną 

zwierząt.  

Niewątpliwie duże znaczenie dla wojskowości Górnych Łużyc miała broń palna. 

Przede wszystkim miasta inwestowały niemałe środki na zakup materiałów do odlewania 

dział oraz do produkcji prochu strzelniczego i amunicji. O rozmiarze inwestycji świadczą 

również wynagrodzenia dla wielu rzemieślników, w tym puszkarzy. Tak duże 



200 
 

przedsięwzięcie było możliwe, ponieważ ośrodki miejskie miały duże dochody z handlu i 

rzemiosła, a więc były w stanie zainwestować w broń ogniową
1024

. Posiadanie artylerii 

prochowej miało niebagatelne znaczenie w walkach z husytami, niejednokrotnie dzięki niej 

udało się obronić osiedla miejskie przed Czechami. Do szerokiego zastosowania tego rodzaju 

oręża nie zniechęcały również ówczesne jego niedoskonałości, w tym niezbyt duża 

skuteczność, zwłaszcza jeśli mowa o ręcznych odmianach, które sprawdzały się na szeroko 

pojętych bliskich dystansach.  

Wartość strategiczną Górnych Łużyc podnosiły fortyfikacje - zamki i otoczone murem 

miasta. Najważniejszą rolę w systemie obronnym pełniły te drugie, podczas gdy te pierwsze 

miały zdecydowanie marginalne znaczenie. Taki stan rzeczy wynikał z faktu, że miasta były 

znacznie częściej obiektem ataku, co nie powinno dziwić, ponieważ miały dużo lepsze 

możliwości aprowizacyjne i kwaterunkowe od warowni. W całej sztuce wojennej 

średniowiecza była to w pewnym stopniu norma, natomiast cechą charakterystyczną 

omawianego tu regionu było to, że zamki niemal w ogóle nie występowały, co wiązało się z 

obawą, że tego typu umocnione punkty staną się bazą wypadową dla rozbójników, z którymi 

Sześć Miast przecież walczyło.  

Najsilniejsze fortyfikacje spośród górnołużyckich miast miały wielkie ośrodki 

miejskie, ulokowane w strategicznie ważnych miejscach oraz, co nie mniej istotne, 

posiadające duże środki finansowe. Miały rozbudowane systemy obronne, regularnie 

naprawiane i wzmacniane, a dodatkowym atutem były niekiedy przeszkody terenowe - rzeki 

w przypadku Budziszyna i Görlitz oraz pofałdowanie terenu w przypadku Żytawy. Z kolei 

najsłabsze umocnienia znajdowały się przy małych ludnościowo aglomeracjach, uboższych i 

oddalonych od ważniejszych ciągów komunikacyjnych, takich jak przykładowo Kamieniec, 

choć w przypadku Lubania i Lubija stan murów miejskich prezentował się przyzwoicie, a na 

pewno odpowiadał wymogom ówczesnej sztuki wojennej. Charakterystyczną cechą 

obwarowań miast górnołużyckich było też to, że zostały one przystosowane do użytkowania 

broni palnej.  

W okresie najazdów husyckich podstawową kwestią przy prowadzeniu działań 

zbrojnych była praca wywiadu, tym bardziej znaczący problem, jeśli weźmie się pod uwagę 

brak map. Jedne z najbardziej podstawowych źródeł informacji o obszarze działań 

militarnych pochodziły od miejscowej ludności, rzadziej natomiast od szpiegów. Na Górnych 

Łużycach raczej nie istniał zorganizowany wywiad i kontrwywiad, bazowano bardziej na 
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pracy posłańców i gońców, ewentualnie zwiadu lub wynajętych agentów, a kwestie 

zwalczania wrogiej działalności wywiadowczej regulowały głównie rozkazy królewskie oraz 

prawodawstwo miejskie. Niezaprzeczalną przewagę w tym względzie mieli husyci, którzy 

czerpali informacje od ludności cywilnej, choć jest raczej mało prawdopodobne, aby prości 

ludzie pomagali najeźdźcom z sympatii dla nich, za to częściej ze strachu lub chęci zysku.  

Działania zbrojne na Górnych Łużycach w znacznym stopniu przypominały przebieg 

konfliktów w ówczesnej Europie. Mam tu na myśli to, że zdecydowana większość działań 

skupiła się wokół umocnionych punktów. Duży wpływ na to miała na ogół mała liczebność 

wojsk Sześciu Miast, które w naturalny sposób były zmuszone schronić się za murami 

miejskimi. Husyckie najazdy pod wieloma względami były klasycznymi operacjami 

militarnymi i spełniały swoją rolę osłabienia podstaw logistycznych przeciwnika, o czym 

boleśnie przekonali się uczestnicy IV krucjaty w 1427 r. Jeszcze zanim się zaczęła, zostali 

pozbawieni wsparcia ze strony Łużyczan i Ślązaków, którzy musieli zmagać ze skutkami 

zniszczeń. Główną motywacją dla zagonów bożych bojowników były natomiast łupy, 

pozwalały one doraźnie podbudować gospodarkę Czech. Sprawne przeprowadzenie inwazji 

było możliwe dzięki podziałowi sił i unikaniu ataków na silnie ufortyfikowane miasta. Górne 

Łużyce, posiadające rozbudowaną infrastrukturę drogową, były idealnym polem do działania, 

wojska husyckie w bardzo krótkim czasie mogły najechać kraj.  

Wydarzenia lat 1419-1427 przyczyniły się do tego, że Górne Łużyce znalazły się na 

trasie husyckich armii. Od początku rewolucji stany tego regionu poparły Zygmunta 

Luksemburskiego, który był znacznie lepszym gwarantem bezpieczeństwa niż słabe i 

podzielone Czechy. Czeskie stronnictwa polityczne jeszcze próbowały w 1421 r. przekonać 

do siebie Sześć Miast, jednak bezskutecznie. Od tamtej pory górnołużyckie miasta stały się 

wrogami husytów, tym bardziej, że ich wojska brały udział w trzech pierwszych krucjatach 

oraz w feralnej bitwie pod Ústi nad Łabą w 1426 r. Z kolei praktycznie od 1422 r. Związek 

Sześciu Miast znajdował się w stanie permanentnego zagrożenia najazdem: stany 

górnołużyckie bacznie obserwowały sytuację i reagowały na każdą informację o znajdujących 

się w okolicy husytach. Jedno z takich wydarzeń wyraźnie potwierdza taką sytuację, 

mianowicie wejście Bočka z Podiebradu do okolic Żytawy w 1424 r., w wyniku którego 

zniszczono zamek Karlsfried i ograbiono okolice. Choć reakcja na to zdarzenie była 

spóźniona, pozwoliła jednakże na odsunięcie poważniejszego zagrożenia.  

Niebezpieczna dla Górnych Łużyc sytuacja wytworzyła się w 1426 r., gdy upadła 

Czeska Lipa. Wówczas ewentualna droga do inwazji stała dla husytów otworem, tym 

bardziej, że okoliczni czescy panowie - dotąd przeciwni bożym bojownikom - poparli 
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husytyzm. To pozbawiło Sześć Miast buforu, który oddzielał je od ogarniętych rewolucją 

Czech. Na niewiele zdała się pomoc oblężonemu miastu oraz późniejsze wsparcie w bitwie 

pod Ústi nad Łabą, które to starcie miało zresztą katastrofalne skutki. Z tych powodów 

Związek musiał szukać wsparcia u sąsiadów: Miśni i księstwa świdnicko-jaworskiego, z 

którymi zawarł konfederacje. W następnym roku 1427 trwały intensywne przygotowania do 

obrony południowej granicy kraju, kiedy dotarły wieści o koncentracji husyckiego 

przeciwnika niedaleko okolic Żytawy.  

Pierwsza większa operacja militarna husytów na Górne Łużyce nastąpiła w 1427 r., 

jeszcze przed wyruszeniem IV krucjaty. Czescy dowódcy znali doskonale sytuację u swoich 

sąsiadów, dzięki czemu mogli precyzyjnie rozplanować akcję. Górnołużyczanie nie byli 

zbytnio zaskoczeni, ponieważ - jak to zostało zaznaczone - od dawna śledzili poczynania 

husytów, zaskoczeniem natomiast musiało być to, że najeźdźcy nie zdecydowali się na 

zdobywanie dobrze przygotowanych do obrony Żytawy i Görlitz. Pierwsze z miast 

wprawdzie było zaatakowane, ale bezskutecznie, praktycznie Czesi obeszli je dookoła, 

ograniczając się jedynie do spalenia przedmieść. W trakcie późniejszych inwazji częstą 

praktyką było omijanie Żytawy. Do drugiej z wymienionych miejscowości boży bojownicy 

się nawet nie zbliżyli, nie chcieli ryzykować długiego oblężenia, za to wykorzystali słabość 

kraju i zaatakowali słaby Lubań, tym samym otwierając sobie drogę na Śląsk. W wyniku 

całego przedsięwzięcia militarnego nie tylko osłabiono Górne Łużyce, ale również podstawy 

logistyczne wyprawy krzyżowej.  

Aktywność militara husytów w następnym roku 1428 skupiła się na Śląsku, tak więc 

Górne Łużyce przez większość czasu nie były narażone na ataki. Sześć Miast przysyłało 

wsparcie dla Ślązaków, które jednak na niewiele się zdało, ponieważ ruchy husyckiego 

przeciwnika uniemożliwiły jakąkolwiek inicjatywę. Fiaskiem zakończyła się natomiast 

wyprawa sierotek w listopadzie 1428 r., która początkowo przyniosła zyski w postaci łupów, 

jednak zostały one odebrane przez Górnołużyczan, przez co husyci zostali zmuszeni do 

zdobywania zaopatrzenia w innym, odległym miejscu. Dla Górnołużyczan częściowe 

zwycięstwo nad przeciwnikiem wkrótce okazało się przejściowym sukcesem.  

Jednym z najtrudniejszych dla Górnołużyczan okresem najazdów był rok 1429 r., 

wówczas cały kraj został wręcz zalany wojskami husyckimi. Z perspektywy militarnej 

kampania ze wspomnianego roku stanowi kolejny przykład starannie zaplanowanych działań i 

dobrego rozpoznania sytuacji panującej za granicami Czech. Wypad husycki wczesnym latem 

doprowadził do osłabienia Górnych Łużyc od wschodu, ponieważ książę żagański zawarł z 

Czechami rozejm. Z kolei jesienią zręcznie przeprowadzony najazd sparaliżował jakiekolwiek 
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ruchy Górnołużyczan, którzy zmuszeni byli do przebywania za murami swoich miast i siłą 

rzeczy nie mogli sobie udzielić nawzajem pomocy. Ponadto dzięki negocjacjom z 

mieszkańcami Sześciu Miast husyci mogli wykorzystać niektóre z miejscowości jako 

krótkotrwałe bazy, w których mogły obozować i przygotować się do następnych operacji. 

Tym samym Górne Łużyce sprawdziły się nie tylko jako miejsce o dogodnej sieci dróg, ale 

także jako znakomita baza logistyczna. Korzystając z tych atutów czescy najeźdźcy mogli w 

1429 r. najechać Dolne Łużyce oraz obrać drogę powrotną przez Śląsk. Ze wszystkich miast 

związkowych tylko Görlitz był niemal nienaruszony, a będąc dobrze przygotowanym do 

obrony mógł stawiać skuteczny opór. Taka sytuacja tłumaczyłaby, dlaczego właśnie 

miejscowość nad Nysą Łużycką była przeciwna jakimkolwiek układom z husytami.  

Następne lata 1430 i 1431 odznaczały się systematycznym osłabieniem Górnych 

Łużyc. Do takiej sytuacji doszło na wskutek dokonania najazdów z dwóch stron oraz dlatego, 

że te operacje miały miejsce w niewielkim odstępie czasowym. Poza oblężeniami Budziszyna 

i Żytawy w 1431 r., husyci na ogół unikali ataków na większe ośrodki miejskie, zajęte zostały 

natomiast te mniejsze: Lubij i Lubań, w obu wypadkach służące za punkt oparcia (w 

przypadku Lubija) lub tymczasową bazę (tak w przypadku Lubania). Po raz kolejny 

omawiany region wykazał swoje możliwości komunikacyjne i logistyczne. Jeszcze raz także 

sposób działania bożych bojowników uniemożliwił jakąkolwiek akcję Górnołużyczanom do 

tego stopnia, że działania zmierzające do odbicia Lubija zostały podjęte dopiero po wyjściu 

wojsk czeskich z kraju. Zniszczenia Górnych Łużyc oraz zajęte przez Czechów miasto w 

centrum Sześciu Miast sprawiły, że Związek nie mógł wziąć udziału w V krucjacie, choć z 

drugiej strony wyprawa ta nie miała większych szans powodzenia już w momencie jej 

ogłoszenia.  

Spustoszenie Górnych Łużyc sprawiło, że pod koniec wojen husyckich region przestał 

być atrakcyjnym regionem do najazdów pod względem logistycznym, tym bardziej, że - poza 

Görlitz - żadne z górnołużyckich miast nie wykazywało chęci do walki. Nadal jednak pod 

względem komunikacyjnym region miał strategiczne znaczenie dla husytów. Udowodniły to 

wyprawy husyckie na Brandenburgię w 1432 r. oraz na Państwo Zakonu Krzyżackiego w 

1433 r., w trakcie których zarówno marsz na te krainy, jak i droga powrotna wiodła przez 

Sześć Miast. W obu wypadkach wojska husyckie szybko i sprawnie przeszły przez kraj, tym 

bardziej, że ludność miejscowa nie stawiała dużego oporu. Ostatnie natomiast czeskie ataki 

były już raczej oddolnymi inicjatywami husyckiej szlachty i poszczególnych dowódców, 

zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę to, że husyckie stronnictwa polityczne skupiły się na 
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wydarzeniach w Czechach, jakimi były oblężenie Pilzna oraz bitwa pod Lipanami. 

Szczególnie to ostatnie zdarzenie położyło kres najazdom.  

W podsumowaniu należy podkreślić, że Górne Łużyce miały kapitalne znaczenie 

głównie dla wojsk husyckich, które zręcznie wykorzystały walory komunikacyjne i 

logistyczne regionu. To wszystko, w połączeniu ze sztuką wojenną, dyscypliną i 

zastosowaniem nowoczesnych - na owe czasy - środków bojowych, sprawiało, że wojska 

spod znaku kielicha mogły operować niemal w każdym kierunku. Sprawność 

przeprowadzania najazdów nawet dzisiaj budzi podziw
1025

.  
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Wykaz skrótów 
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AmLb - Akta miasta Lubania 
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APWrB - Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Bolesławcu 

ASKGŁ - Archiwum Stanów Krajowych Górnych Łużyc 
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CDLS - Codex Diplomaticus Lusatiae superioris II 

CDSR - Codex Diplomaticus Saxoniae Regiae, hrsg. von H. Knothe, Bd. 7, T. 2, Leipzig 

1883.  

DRTA - Deutsche Reichstagakten  
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Mil. - Kolekcja Millicha 
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NA Praha - Národní archiv v Praze 
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RA Görlitz - Ratsarchiv Görlitz 

SMHW - "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" 
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Aneks 

Tabela 4. Najazdy husytów - chronologiczne zestawienie 

 W zestawieniu przedstawiono tylko znane punkty trasy lub przybliżoną lokalizację, a 

podany czas i pokonana odległość mają charakter jedynie orientacyjny. W szczególności 

długość przebytej drogi należy traktować ostrożnie ze względu na różnice w przebiegu 

szlaków w czasach średniowiecza i współcześnie. 

Data najazdu Trasa Dowódcy Siły Czas Pokonana 

odległość 

luty - początek 

marca 1424 r. 

Petrovice (?), 

okolice Żytawy: 

Karlsfried i 

Hartau oraz 

Czechy (bliżej 

nieokreślona 

lokalizacja) 

Boček z 

Podiebradu 

ok. 8 tys. 

pieszych i 700 

konnych 

ok. 1 

miesiąca 

ok. 11 km 

10 - 17 maja 1427 

r. 

Żytawa, dolina 

Nysy Łużyckiej, 

okolice Görlitz, 

Lubań, Lwówek 

Śląski, Złotoryja 

i Brama 

Lubawska 

Prokop Goły i 

Velek z 

Březnice 

ok. 14 tys. 

ludzi 

7 dni ok. 168 

km 

ok. 6 - 16 

listopada 1428 r. 

Chrastava, 

Frýdlant, 

Ostritz, Lubij, 

okolice 

Šluknova, 

Hrádek nad 

Nisou, 

Chrastava i 

Machnín 

Jan Královec 5 hufców o 

nieznanej sile 

ok. 6 dni ok. 131 

km 

ok. 10 - 12 

czerwca 1429 r. 

Czeska Lipa, 

Rumburk, 

nieznani nieznane ok. 2 dni ok. 114 

km 
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Neugersdorf, 

zachodnie 

okolice Lubija i 

Děčín 

15 - 18 czerwca 

1429 r.  

Czeska Lipa, 

okolice Żytawy, 

Lubań i 

Bolesławiec, 

dolina Bobru (?) 

i Brama 

Lubawska (?)   

Jakub Kroměšín nieznane 3 dni ok. 204 

km 

17 września - ok. 

11 listopada 1429 

r. 

Jiczyn, Czeska 

Lipa, Jablonné v 

Podještědí, 

Oybin, 

Olbersdorf, 

okolice między 

Bernstadt i 

Ostritz, Görlitz, 

Kamieniec, 

Budziszyn, 

Bischofswerda 

(?), 

Königsbrück 

(?), Pirna, 

Chociebuż, 

Luckau, Kalau, 

Drebkau, Gubin, 

Neuzelle, 

Krosno 

Odrzańskie, 

Kożuchów, 

Lubsko, 

Jakub Kroměšín, 

Prokop Goły, 

Jan Bleh z 

Těšnice, Otík z 

Lozy, Václav 

Carda z 

Petrovic, Velek 

z Březnice, 

Pešek Zahrádnik 

i Prokůpek 

6 tys. piechoty, 

800 jazdy i 

220 wozów 

(taboryci i 

sierotki) 

ok. 2 

miesięcy 

ok. 1040 

km 
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Spremberg, 

Forst, Żagań, 

Bolesławiec, 

Lubań, Görlitz 

(Przedmieście 

Nyskie), Czechy 

(bliżej 

nieokreślona 

lokalizacja) 

20 listopada 1430 

r. 

Chrastava, 

Osiek Łużycki, 

Czechy (bliżej 

nieokreślona 

lokalizacja) 

nieznani nieznane 1 dzień (?) ok. 68,5 

km 

grudzień 1430 - 

13 stycznia 1431 

r. 

a) taboryci: 

okolice między 

Bolkowem a 

Kondratowem, 

rzeka Bóbr 

między 

Bolesławcem i 

Lwówkiem 

Śląskim, Nysa 

Łużycka pod 

Pieńskiem 

(Rothenburg?), 

Horka i okolice 

Reichenbachu 

b) sierotki: 

okolice Bělé 

pod Bezdězem i 

Czeskiej Lipy, 

Chrastava, 

Prokop Goły (?), 

Václav Libák z 

Vrbčan i Aleš z 

Číchoště na 

Lemberku 

nieznane siły 

taborytów, 400 

konnych 

wystawionych 

przez sierotki 

ok. 1,5 

miesiąca 

ok. 294,4 

km 
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okolice 

Frýdlantu, 

Bogatynia, 

Turoszów, 

Hirschfelde, 

Bernstadt i 

Reichenbach  

c) wspólnie: 

Reichenbach, 

okręg 

budziszyński i 

okolice Żytawy 

luty - ok. 28 

marca 1431 r.  

a) wschodnia 

grupa: Brama 

Lubawska, 

okolice Jeleniej 

Góry i Gryfów 

Śląski 

b) południowe 

ramię: 

Chrastava i 

Gryfów Śląski 

c) wspólnie: 

Gryfów Śląski, 

Pisarzowice, 

Żarki Średnie, 

Ludwigsdorf, 

Budziszyn, 

Lubij, Żytawa, 

Ostritz, Gryfów 

Śląski, Lubań i 

Złotoryja 

Prokop Goły, 

Jakub Kroměšín 

(?), Jan Kolúch 

z Vesce i Jan 

Čapek ze Sán 

(?) 

nieznane siły 

taborytów i 

sierotek, 

wiadomo 

jedynie o ok. 

1000 ludzi 

oblegających 

Lubań 

ok. 2 

miesięcy 

ok. 383,2 

km 

20 (27?) maja - okolice między Prokop Goły nieznane siły 6-13 dni ok. 185 
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początek czerwca 

1431 r.  

Żytawą a 

Herwigsdorfem, 

Bernstadt, 

Reichenbach, 

okolice 

Budziszyna, 

Ullersdorf, 

Ludwigsdorf, 

Śląsk 

(Przewóz?) 

taborytów i 

sierotek 

km 

15 marca - ok. 8 

maja 1432 r.  

a) zachodnia 

armia: okolice 

Żytawy, 

Frýdlant, Lubań, 

Bolesławiec, 

Kożuchów i 

jego okolice, 

Nowogród 

Bobrzański, 

Lubsko, Brody i 

Gubin. 

b) wydzielony 

oddział 

zachodniej 

armii: 

Kożuchów, 

Lubań, 

Jerzmanki, 

okolice Görlitz, 

Ebersbach, 

dolina rzeki 

Weissen Schöps 

i Gubin. 

prawie 

całkowicie 

nieznani, 

wiadomo 

jedynie o 

Bedřichu ze 

Strážnice 

ok. 10 tys. 

ludzi 

ok. 1,5 - 2 

miesięcy 

ok. 1514 

km 
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c) wschodnia 

armia:  

- sierotki: 

Hradec Králové, 

ziemia kłodzka, 

Bartniki (część 

dzisiejszych 

Niwnic), Lubań 

i okolice Görlitz 

(zob. podpunkt 

b.);  

- taboryci: 

Jaroměř, Brama 

Lubawska, 

Wartowice, 

Kożuchów i 

Gubin. 

d) wspólnie: 

Gubin, okolice 

Müllrose, 

Frankfurtu nad 

Odrą, 

Fürstewalde i 

Seelow, Lubusz, 

Müncheberg, 

Buckow, 

Strausberg, 

Bernau, Forst 

(?), Kamieniec, 

Bernstadt i 

Ostritz. 
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20 kwietnia  - 

październik 1433 

r.  

Mnichovo 

Hradiště, Český 

Dub, Frýdlant, 

Zawidów, 

Pieńsk, 

Bobrowice, 

Frankfurt nad 

Odrą, Gubin, 

Głogów, Bytom 

Odrzański, 

Nowa Marchia, 

Chojnice, 

Tczew, Oliwa i 

Ujazd 

Jan Čapek ze 

Sán 

ok. 5-7 tys. 

pieszych, 700 

jeźdźców oraz 

350 wozów 

ok. 7 

miesięcy 

ok. 1552 

km 

marzec 1434 r. początek trasy 

jest nieznany, 

wzmiankowany 

jest jedynie 

zamek Czocha 

nieznani nieznane nieznany nieznana 

 

Tabela 5. Wielkość służby rycerskiej w Görlitz 

Przedstawione w tabeli daty oznaczają dzień przyjęcia na służbę żołnierzy, natomiast zakresy 

czasowe - okres służby. 

Rok Wielkość chorągwi lub pocztów rycerskich 

1420 42 kopie, przy każdej z nich miały być 4 konie. 

1421 32 kopie, przy każdej z nich miały być 4 konie. 

 

26 mieszczan Görlitz wystawiło swoje poczty 

konne, w skład których wchodzili jeźdźcy 

(rynnern) i pocztowi (sattel knechte): 

 Mikołaj Weitschreiber - 2 jeźdźców; 

 Mikołaj Numan - 1 jeździec i 1 pocztowy; 

 Henryk Eberhardt - 1 jeździec i 1 
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pocztowy; 

 Micheler - 1 jeździec; 

 Tomasz Sleiffe - 1 jeździec i 1 pocztowy; 

 Wawrzyniec Elsterwalde - 1 jeździec; 

 Iglaw - 1 jeździec; 

 Schweynitz - 1 jeździec; 

 Henryk Salcz - 1 jeździec i 1 pocztowy; 

 Paweł Wydemer - 1 jeździec; 

 Maxen - 1 jeździec; 

 Frenczel Heyne - 1 jeździec; 

 Łukasz Stengil - 1 jeździec; 

 Tuerwicht - 1 jeździec; 

 Jocof Melcer - 1 jeździec i 1 pocztowy; 

 Richter - 1 jeździec; 

 Marek Geiseler - 1 jeździec i 1 pocztowy; 

 Zygmunt Menzel - 1 jeździec i 1 pocztowy; 

 Hans Crodan - 1 jeździec; 

 Mikołaj Kottewitz - stanął bez pocztu; 

 Engelhardt - 1 pocztowy; 

 Herman Schultes - 4 pocztowych; 

 Numan - 1 jeździec i 1 pocztowy; 

 Jene - stanął bez pocztu; 

 Hans Arnold - stanął bez pocztu; 

 Hans Pletzel - 1 pocztowy; 

 Piotr Cunze - 1 pocztowy. 

1426 30-36 kopii
1026

, przy każdej nich miały być 4 

konie. 

1427 8 czerwca: Reinz Keppchen - 20 koni. 

 

                                                           
 

1026
 Rozbieżność w podawanych liczbach kopii wynika z tego, że dane dotyczące kontyngentu Görlitz 

wysłanego na pomoc elektorowi saskiemu występują w dwóch różnych rachunkach z roku 1426. Informacja o 

liczebności każdej z kopii jest zapisana tylko przy tym rejestrze mówiącym o 36 kopiach (por. CDLS, Bd. 1, s. 

333; oraz tamże, s. 335). 
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19 czerwca: Hans Grosse - 3 konie. 

 

22 czerwca: Henryk Motsche - 1 koń. 

 

24 czerwca: Krzysztof Knobelsdorf - 2 konie. 

 

25 czerwca: Hans Promericz - 2 konie. 

 

25 czerwca: Hans von der Wese - 4 konie. 

 

10 lipca: Heinze Kottwitz - 7 koni. 

 

20 lipca: Raffene - 1 koń. 

 

22 października Görlitz wysłał do Żytawy 

chorągiew konną w sile 11 kopii, co miało dawać 

w sumie 44-45 konnych: 

 Vecencz Eczil - stanął bez pocztu; 

 Mikołaj Weitschreiber - 2 zbrojnych 

(armati); 

 Mikołaj Somer - 2 zbrojnych; 

 Piotr Swob - 2 zbrojnych; 

 Herman Schultes - 1 zbrojny; 

 Marek Geiseler - 2 zbrojnych; 

 Maciej Pulsnitz - 1 zbrojny; 

 Hofman - 2 zbrojnych; 

 Domenig - stanął bez pocztu z własnym 

koniem; 

 Paweł Rinkengiser - 2 zbrojnych; 

 Mikołaj Johan - 1 zbrojny; 

 Piotr Cunczen - 1 zbrojny; 

 Hans Dome - 1 strzelec (sagittarii); 

 Emner - 1 strzelec; 
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 Jan Meissener - 1 strzelec; 

 Jorge Schengke - 1 strzelec; 

 Kannengiser - 1 strzelec; 

 Sleiffe - 1 koń; 

 Rafał - 1 strzelec; 

 Hans Pilgram - 1 strzelec; 

 15 mieszczan stawiło się na służbę jako 

strzelcy z własnym koniem, a jeden z nich 

- Andrzej Lode - nawet z dwoma
1027

. 

1428 1 kwietnia - Hans von Penzig: 12 koni. 

 

1 kwietnia - Hans von Cottbus: 23 konie. 

 

7 kwietnia - Mikołaj von Gersdorff i Henryk List: 

18 koni. 

 

9 kwietnia - Hans von Muskau: 22 koni. 15 

kwietnia miał pojechać do Bolesławca z 12 końmi. 

 

Ok. 20 kwietnia sporządzono spis wojsk 

wysłanych do Bolesławca: 

 Zygmunt Menzel - stanął bez pocztu; 

 Piotr Cunze - 1 zbrojny (armati);  

 Maciej Pulsnitz - 2 zbrojnych; 

 Bertold - 2 zbrojnych; 

 Jorge Ermilreich - 2 zbrojnych; 

 Hofman - 2 zbrojnych; 

 Hans Johan - 1 zbrojny; 

 Eckhart - 1 zbrojny i 1 strzelec (sagittarii); 

 Paweł Rinkengiser - 1 zbrojny; 

                                                           
 

1027
 Na liście pojawia się łaciński wyraz proprium, które zdaniem R. Jechta należy uzupełnić zwrotem 

equum [sumpsit]. Po ułożeniu i przetłumaczeniu zdanie brzmiałoby "[wziął] własnego konia" (zob. tamże, s. 

474, przyp. 2). 
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 Jorge - 1 strzelec; 

 Hans von der Dome - 1 strzelec; 

 Herman Schultes - 1 strzelec; 

 Kretschmer - 1 strzelec; 

 Bleckerynne - 1 strzelec; 

 Lode - stanął jako strzelec bez pocztu; 

 6 mieszczan stanęło jako strzelcy z 

własnym koniem. 

 

5 maja: Fredehelm von Cottbus - 21 koni. 

 

29 września 1428 - 14 lutego 1429 r.: Mikołaj 

Cruspe - 4 konie. 

 

10 października 1428 - 13 lutego 1429 r.: Hugil - 2 

konie. 

 

17 października 1428 - 13 lutego 1429 r.: Hans 

Ror i Mikeš (Mixi) - pierwszy z wymienionych 

żołnierzy wiódł 8 koni. 

 

15-29 listopada: Heincze Sckop - 10 koni. 

 

Listopad: Rothe Melhose i Mikołaj Deher - 18 

koni. 

 

Listopad: Dyprand von Wirbin - 3 konie. 

 

Listopad: Leuther von Gersdorff - 7 koni. 

 

Listopad: Schelner i Worm - 4 konie. 

 

15 listopada Görlitz wysłał posiłki Lubijowi, w 
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skład których wchodzili: 

 Teuerwicht - 1 zbrojny (armati); 

 Mikołaj Somer - 2 zbrojnych; 

 Johan - 2 zbrojnych; 

 Brengeler - 1 zbrojny; 

 Mikołaj Salcz - 1 zbrojny; 

 Hans Doberschitz - 1 zbrojny; 

 5 mieszczan stanęło bez pocztu z własnym 

koniem
1028

; 

 Leuther von Gersdorff - 27 koni
1029

; 

 Henryk Kottwitz - 5 koni; 

 Hans Ror - 8 koni; 

 Mikołaj Cruspe - 6 koni; 

 Franciszek Soderich - 13 koni; 

 Frolich - 11 koni; 

 Maschske - 3 konie; 

 Ernst Hugewicz - 2 konie; 

 Rote von Cottbus - 21 koni; 

 Mikołaj Deher - 11 koni; 

 Schelner - 4 konie; 

 Heinz Sckop - 10 koni; 

 Paweł Einhilige - 2 konie; 

 Rothenburg i Ryme - 6 koni; 

 Mikołaj Smelwicz - 2 konie; 

 Jerzy von Gersdorff - 2 konie. 

1429 25 stycznia - 18 marca: Rosinhain - 3 konie. 

 

4 lutego - 26 lipca: Heinze Wachaw - 3 konie. 

 

W okresie 13 czerwca - 26 lipca Görlitz służyli: 

                                                           
 

1028
 Zob. uwagi w przyp. 1027 niniejszej pracy. 

 
1029

 Ten i następny rejestr odnosi się do zbrojnych (armati), jednak podane wartości przedstawiają 

jedynie ilość przyprowadzonych koni (CDLS, Bd. 1, s. 635). 
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 Hans Doberschitz - 12 koni; 

 Hans Rothenburg - 4 konie; 

 Hans Czetheras - 4 konie; 

 Heinze Czirnhusin - 2 konie; 

 Henryk Kottwitz - 4 konie; 

 Bernhardt Jentschcz - stanął bez pocztu. 

 

W okresie 1 października - 14 listopada na żołdzie 

Görlitz byli: 

 Reinschil Grislaw, starosta (houptman) 

Sprembergu - 3 konie; 

 Gotsche Schoff - 35 koni; 

 Mikołaj Heller - 3 konie; 

 Hans Tuchris (Teuerwicht?) - 2 konie; 

 Krzysztof Rothenburg - służył bez pocztu; 

 Heinze Rothenburg - 12 koni; 

 Jerzy von Redern - 12 koni; 

 Jerzy Schobir - 6 koni; 

 Menlin - 2 konie; 

 Zygmunt Kottwitz - stanął bez pocztu; 

 Wawrzyniec Landeskron - 2 konie; 

 Szymon Fyndeisin - 2 konie; 

 Zygmunt von Rausendorf - 3 konie; 

 Heinz Doberschitz - 8 koni; 

 Fryderyk Strawenwalde - 3 konie; 

 Hans, sługa (knecht) Heinza Nimptscha - 

stanął bez pocztu; 

 Bernhardt Glaubitz - 14 koni; 

 Hans Plotczitschcz - 3 konie, zapłatę dostał 

za jednego; 

 Jerzy von Gersdorff - 2 konie; 

 Tammo Czikaw - 2 konie; 
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 Kacper von Gersdorff - 3 konie; 

 Krzysztof Hocke - 1 koń; 

 Janke Polan - 2 konie; 

 Lange i Reibnitz - 6 koni; 

 Wincenty Heller - 2 konie. 

 

1 października - 22 listopada: Heinz Wache - 2 

konie. 

 

22 października - 19 listopada: Zygmunt Frolich - 

9 koni. 

 

22 października - 30 listopada: Reinschil Grislaw - 

3 konie.  

 

22 października - 5 grudnia: Piotr Melhose - 3 

konie. 

1430 13 stycznia: Hans Rothenburg - 3 konie. 

 

26 marca: Maciej Vlachs i Mikołaj Arnold - 3 

konie. 

 

31 marca: Hans Seiffirshein i Cunze Stange - 4 

konie. 

 

7 grudnia: Reinschil Grislaw - 10 koni. 

 

7 grudnia: przyjaciel Reinschila Grislaw - 6 koni. 

 

7 grudnia: Ulryk - 2 konie. 

 

7 grudnia: Tschirner - stanął bez pocztu. 
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Koniec 1430 r.: H. Kottwitz - 5 koni, później 6. 

 

15 grudnia: Zygmunt Menzel - 50 koni. 

1431 12 lutego: Mikulašek - 1 koń. 

 

14 lutego: Kacper von Gersdorff - 2 konie. 

 

14 lutego: Mikołaj Deher - 3 konie. 

 

14 lutego: Polak - 2 konie. 

 

14 lutego: Kelbichin - 4 konie, służbę zakończył z 

2. 

 

14 lutego: Voehsin - 2 konie. 

 

15 lutego: Fryderyk Czeczewicz, Kopchin i 

Zygmunt von der Keyne - 41 koni. 

 

15 lutego: Fryderyk Schoff - 2 konie. 

 

15 lutego: Smelewitcz - 2 konie. 

 

19 lutego: Heinze Gebelczki - 2 konie. 

 

20 lutego: Wincenty Heller - 4 konie. 

 

25 lutego: Hans Nymptschcz i Neithard - 9 koni. 

 

27 lutego: Kacper Glawbitcz - 13 koni. 

 

Marzec: Bernahrd von Uechtritz - 7 koni. 
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Marzec: Krzysztof Reibnitz - 4 konie. 

 

Marzec: Heinze Czetheris - 19 koni. 

 

12 listopada: Heinz Wache - 4 konie. 

1432 5 marca - 27 kwietnia: Hans Rothenburg - 6 koni. 

 

29 kwietnia - 5 października: Heinze Schoff i 

Wese - przez pierwszy tydzień służą z 3 końmi, 

potem z 4. 

 

29 czerwca - 23 sierpnia: Krzysztof i Hans 

Jeorgiswalde - od 3 sierpnia mieli 13 koni. 

 

1 lipca - 5 października: Heinze Pannewitz - 4 

konie. 

 

17 sierpnia - 2 września: Weigant - 3 konie. 

 

26 sierpnia - 5 października: Heinze Keppchin - 3 

konie. 

 

10 października Görlitz zatrudnił żołnierzy, w tym 

następujących konnych: 

 Hans Ror - 4 konie; 

 Hans Doberschitz - 8 koni; 

 Rebeysin - służył samodzielnie; 

 Hans Canicz - służył samodzielnie; 

 Hans Rothenburg - służył samodzielnie. 

 

21 grudnia 1432 - 1 lipca 1433: Heinze Kottwitz - 

służył bez pocztu. 

1433 14 lutego - 7 października: Hans Worm - 1 sługa. 
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18 października 1433 - 30 września 1434 - na 

żołdzie Görlitz służyło 7 żołnierzy, żaden z nich 

nie posiadał pocztu. 

Dane: CDLS, Bd. 1, s. 33; 57; 63-64; 333-335; 437; 439; 445-446; 474; 585-588; 596-597; 624-626; 634; 635; 

tamże, Bd. 2, s. 85; 91; 99; 109-113; 119-120; 128; 136; 175; 177; 270-272; 384; 391; 401; 406; 416; 462; 494; 

SRS, s. 57-58. 

 

Tabela 6. Spis broni posiadanej przez mieszczan Görlitz z 1422 r. 

Imię mieszczanina Posiadane uzbrojenie 

Hans Machemist półpłaty (halbe plathe), para rękawic, broń 

drzewcowa (spyss), topór (streytakst), zasłona 

hełmu (hundiskogil), przyłbica i pawęż (pofense) 

stary (alde) Grotman kapalin i broń drzewcowa 

Stenzel para rękawic  

Grossehans broń drzewcowa 

Heinz Raste  broń drzewcowa, przyłbica i miecz 

Wyder broń drzewcowa, napierśnik (cleynebrost), kapalin 

w złym stanie (eyn bössin hut) i osłony nóg (eyn 

beyn) 

Piotr Hirthe para rękawic i broń drzewcowa 

Mikołaj Hormichin półpłaty, broń drzewcowa i para rękawic 

Hans Ebortyn broń drzewcowa 

Ralpfel kapalin (hut), para rękawic, miecz i pawęż 

Gerstin para rękawic i pawęż 

Hans Berg przyłbica, para rękawic, broń drzewcowa w złym 

stanie (eyn bossin spiss) i osłony nóg 

Mikołaj Berchil kusza, miecz i jaka 

Piotr Gerstinberg półpłaty, para rękawic, łuk ze strzałami (eyn bogin 

mit gerethe) i broń drzewcowa 

Merczil miecz i broń drzewcowa 

Czeube napierśnik, pawęż i para rękawic 

Hans Befalt broń drzewcowa 
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Mikołaj Bäckel broń drzewcowa, kapalin, para rękawic, kolczuga, 

hełm z zasłoną (hundiskappe), napierśnik i miecz 

Sterpezkin kapalin, kolczuga, broń drzewcowa, miecz i szorca 

Mikołaj Kreczem półpłaty, kapalin, para rękawic, osłony nóg, miecz 

i broń drzewcowa 

Piotr Phiss kapalin, napierśnik, broń drzewcowa i miecz. 

Wytschel Berker kapalin, kolczuga, broń drzewcowa, kołnierz 

(kolczy?; colner), para rękawic i kusza 

Hans Weider broń drzewcowa 

Krig kusza, broń drzewcowa i miecz 

Mikołaj Machmist kapalin, półpłaty, zasłona typu psi pysk, para 

rękawic, miecz, broń drzewcowa i przyłbica 

Mikołaj Mösseler kapalin 

Mikołaj Frythig broń drzewcowa 

Mikołaj Walde osłony nóg  i broń drzewcowa 

Jakub Gruneberg kolczuga, przeszywanica, kapalin i para rękawic 

Hans Schwarze kusza, kapalin i para rękawic 

Mikołaj Phaffe kapalin, para rękawic i miecz 

Hans Selge nie posiadał uzbrojenia 

Melchior Botener nie posiadał uzbrojenia 

Dreyscheck Schust kusza 

Kucze Stinczaluge nie posiadał uzbrojenia 

Klepacz nie posiadał uzbrojenia 

Mikołaj Botener kapalin, para rękawic i przeszywanica 

Michał Pelencz nie posiadał uzbrojenia 

Jerzy Botener nie posiadał uzbrojenia 

Mikołaj Bobisch nie posiadał uzbrojenia 

Jost Huter para rękawic, miecz i broń drzewcowa 

Mikołaj Sydinberg miecz i para rękawic 

Polag Sperlig nie posiadał uzbrojenia 

Gitner nie posiadał uzbrojenia 

Chotinhelm nie posiadał uzbrojenia 

Becherer nie posiadał uzbrojenia 
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Paweł Ryczingist nie posiadał uzbrojenia 

Treyeline kapalin, miecz, broń drzewcowa 

Gebner kapalin, para rękawic i kusza
1030

 

Piotr Swob komplet zbroi (ganczin harnosch) 

Harburer nie posiadał uzbrojenia 

Jerzy Canitz komplet zbroi 

Giseler komplet zbroi bez kolczugi (ganczin harnosch ane 

panczir) 

Hans Leypsig komplet zbroi bez kolczugi 

Ernulinchyne nie posiadał uzbrojenia 

Kacper Lelau komplet zbroi 

Henryk Strange komplet zbroi 

Konrad kapalin, para rękawic i komplet zbroi bez 

kołnierza (ane kolner) 

Hencz 2 kolczugi, miecz i 2 kapaliny 

Wenzel von Eglau komplet zbroi 

Jerzy Emmerich komplet zbroi 

Piotr Blecher komplet zbroi 

Leuterbach komplet zbroi 

Piotr Waltz kolczuga dobrej jakości (panczir gut
1031

), 2 kusze, 

kołnierz i kapalin w złym stanie (boz eys[inhut]) 

Michał Sleyffe kolczuga dobrej jakości, para rękawic i kapalin 

Herman komplet zbroi bez kolczugi 

Heuneman kolczuga, kapalin i hełm z zasłoną 

Husstheffil nie posiadał uzbrojenia 

Schenck nie posiadał uzbrojenia 

Hofe Sneyd kapalin, para rękawic i półpłaty 

Starke kolczuga, kapalin, kołnierz i kusza  

Kuntffrich kolczuga 

Nintzinffeyler kapalin, napierśnik, kołnierz i szorca
1032

 

                                                           
 

1030
 W rejestrze przed zapisanymi elementami uzbrojenia występuje zwrot nichts, który nie jest 

przekreślony. Prawdopodobnie części rynsztunku zostały później dopisane. 

 
1031

 Przed słowem gut znajduje się przekreślone słowo bose. 

 
1032

 W tym miejscu występuje taki sam sposób zapisu, jak zostało to opisane w przyp. 1030. 
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Smogil kolczuga w złym stanie i kapalin 

Wunderzig kolczuga, kapalin i kołnierz 

Walderig nie posiadał uzbrojenia 

Hans Baldelrig nie posiadał uzbrojenia 

Grotwalt kapalin 

syn Hensila półpłaty i kusza 

Mikołaj Messmeyt kolczuga, kapalin, para rękawic, napierśnik i 

kołnierz 

Lange Hensil kolczuga, kapalin i para rękawic 

Hartung nie posiadał uzbrojenia 

mały (cleyne) Kluge kolczuga, kołnierz, kapalin, para rękawic i kusza 

Hartung der Zetze kolczuga, kapalin i miecz  

Piotr Barnsteyn nie posiadał uzbrojenia 

Kaczbalg nie posiadał uzbrojenia 

Jost Gebhart kusza 

Stort Czekmeyst nie posiadał uzbrojenia 

Scholcze kapalin, kusza i para płytowych rękawic 

Hans Czinal kolczuga, kołnierz, kapalin i para rękawic 

Schonat półpłaty 

Maciej Huge nie posiadał uzbrojenia 

Schoneberg, krawiec (sneyd) nie posiadał uzbrojenia 

Wöler nie posiadał uzbrojenia 

Jerzy Cruczburg kapalin i para rękawic 

Mikołaj Gessener kapalin, para rękawic i pawęż 

Piotr Sinet kolczuga, szorca, kapalin, para rękawic, kołnierz i 

napierśnik 

Paweł Gessen kapalin, para rękawic, płaty i naramiennik lub 

naręczak (armschene
1033

) 

Jost Gleiche nie posiadał uzbrojenia 

Mikołaj Kreczmer komplet zbroi 

Frenczil Brelrnig kolczuga, kapalin, kusza i para rękawic 

                                                           
 

1033
 Por. M. Goliński, Uzbrojenie mieszczańskie..., s. 10-11. 
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Wenzel Monch komplet zbroi 

Hans, uczeń (Schuler) nie posiadał uzbrojenia 

Winkeler nie posiadał uzbrojenia 

Piotr Molner kolczuga, kapalin, kołnierz 

Piotr Karner kolczuga i kapalin 

Andrzej Frederich kapalin, para rękawic i napierśnik 

Mikołaj Zorer kusza 

Czarny (Schwarcze) Mikołaj miecz, broń drzewcowa, tarcza (torsche), 

napierśnik, para rękawic i kapalin 

Hans Boten kapalin, para rękawic, miecz i broń drzewcowa 

Frenczil Schult kapalin 

Piotr Elke kolczuga, kapalin, kołnierz, tarcza, para rękawic i 

opachy 

Piotr Turcht komplet zbroi 

Loschechyne nie posiadał uzbrojenia 

Hans Elke kolczuga, kapalin i rękawice 

Piotr Stal kolczuga, kapalin i para rękawic w złym stanie 

Jocof, uczeń półpłaty (?; halbe), para rękawic i tarcza 

Maciej Elke komplet zbroi 

Frenczel Heyne komplet zbroi 

Piotr Eburg kapalin i płaty 

Mikołaj Stephan kapalin i para rękawic 

Piotr Czurbis kapalin 

Jakub Stage kapalin, jaka i kołnierz 

Hans Zorer kapalin i para rękawic 

Greber kolczuga, kapalin, para rękawic i zasłona typu psi 

pysk 

Mikołaj Jeger kolczuga i para rękawic 

Schacz kapalin, płaty i para rękawic 

Hans Frederich komplet zbroi 

Marcin Bulig komplet zbroi 

Wawrzyniec Geler kolczuga, para rękawic, kapalin i kołnierz  

Wawrzyniec in Salve kolczuga, napierśnik, kapalin i para rękawic 
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Wawrzyniec Johann kapalin, para rękawic i kusza 

Andrzej Friczinge kolczuga, kapalin i para rękawic 

Cziwe kolczuga 

Jan komplet zbroi i kolczuga w złym stanie 

Scheler Kolczuga w złym stanie, kapalin, kołnierz i para 

rękawic 

Starke kapalin, para rękawic, napierśnik i miecz 

Foschel Korsner nie posiadał uzbrojenia 

Piotr Czucze dobra (genuge) kolczuga i zapas bełtów do kuszy 

długi (lange) Henryk kolczuga, kapalin i miecz 

Piotr Casper kolczuga, kołnierz, kapalin, puklerz (pokeler), 

kusza i para rękawic  

Jerzy Arterich nie posiadał uzbrojenia 

Jerzy Stelubris kusza, kapalin i para płytowych rękawic 

Piotr Alusener kapalin, para rękawic i kusza z zapasem bełtów 

Czolner kapalin, para rękawic i miecz 

Herman Schult komplet zbroi 

Botener kolczuga, kapalin, para rękawic, kołnierz, szorca i 

tarcza 

Gyseler komplet zbroi 

Samuel Brixi przyłbica (heubichin) i para płytowych rękawic 

Langehans kolczuga, kapalin, para rękawic, jaka i kusza 

Erazm Silberman kolczuga, kapalin, kołnierz, para rękawic, kusza, 

hełm z zasłoną, miecz i pawęż 

Piotr Bartolomeus 2 kolczugi, 2 szorce, hełm z zasłoną, kołnierz, 

opachy, 2 pary rękawic, kapalin i napierśnik 

August Zigenhals kolczuga i kusza 

Nicze Bader kapalin 

Stefan Gruneberg kolczuga, kapalin i miecz 

Sternschimdt kusza, kapalin i para rękawic 

Bungelyn kusza, kolczuga, kapalin i para rękawic 

Mikołaj Sommer komplet zbroi (allin ganczin harnosch) 

Aleksy Codilman kolczuga, kapalin w dobrym stanie (alz genuge) i 
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para rękawic 

Wawrzyniec Elsterwalde kolczuga, jaka, para rękawic, kapalin, szorca i 

kołnierz 

Mikołaj Czindeler kolczuga, kapalin, para rękawic, kołnierz i kusza 

Mikołaj Meystarg nie posiadał uzbrojenia 

Henryk Stol nie posiadał uzbrojenia 

Fischelyn nie posiadał uzbrojenia 

Paweł Heyme nie posiadał uzbrojenia 

Mikołaj Porsse nie posiadał uzbrojenia 

Czalt Schefferg nie posiadał uzbrojenia 

nieznany z imienia kuśnierz (pelliffex) kolczuga i kapalin 

Othheym kolczuga, kołnierz, kapalin, napierśnik, opachy, 

para rękawic i tarcza (tarcze) 

Baltazar nie posiadał uzbrojenia 

Paweł Hey nie posiadał uzbrojenia 

Piotr nie posiadał uzbrojenia 

Hans Jop nie posiadał uzbrojenia 

Becker kolczuga, kołnierz, półpłaty, para rękawic i kusza 

Eczel kolczuga, kapalin i para rękawic 

Hans Hangt kolczuga w złym stanie, para rękawic i napierśnik 

Donig Bornstein kolczuga, kapalin, para rękawic i kołnierz 

Altman kolczuga, kapalin i para rękawic 

Piotr Pulsemczyne nie posiadał uzbrojenia 

Mikołaj Guczil komplet zbroi 

Krystian Becker kapalin, napierśnik i para rękawic 

Zygfryd Kucheler nie posiadał uzbrojenia 

Krzysztof Becker półpłaty, kapalin i para rękawic 

Hutloch nie posiadał uzbrojenia 

Blumel miecz 

Bothe kapalin i para rękawic 

Enlaut nie posiadał uzbrojenia 

Pirner miecz 

Katzbalg nie posiadał uzbrojenia 
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Hans Halzer nie posiadał uzbrojenia 

Jugir Leyp kolczuga w złym stanie i pawęż 

Mikołaj Juge kolczuga, para rękawic i opachy 

Krystian Dreyschuch nie posiadał uzbrojenia 

Hans Vogeler kapalin w złym stanie i broń drzewcowa 

Szymon Hoffman kolczuga, kapalin i para rękawic 

Kucze Lauczendorff kolczuga w złym stanie, kapalin, kołnierz, para 

rękawic, zarękawia (muzysin), tarcza i napierśnik 

Zygmunt Menzel komplet zbroi bez kolczugi 

Wincenty Heller nie posiadał uzbrojenia 

Henryk Eberhardt komplet zbroi bez kapalinu 

Jakub Weitschreiber nie posiadał uzbrojenia 

Langenickel 2 kolczugi, kapalin, półpłaty i para rękawic 

brak przypisania rękawy kolcze (verstoln panzer), opachy 

zbrojnikowe (vorstolne platepanzer), bliżej 

nieokreślona osłona ciała (leibeysen), nakolannik, 

bliżej nieokreślona osłona ramienia (arm), tarcza 

jeździecka (rynneschild) i oszczep (traya
1034

)  

Dane: RA Görlitz, Beilagen..., Bd. 2, brak paginacji; CDLS, Bd. 1, s. 116-117. 

 

Tabela 7. Spis broni utraconej przez mieszczan Görlitz z 1426 r. 

Imię mieszczanina Utracone uzbrojenie 

Paweł Rinkengiser kolczuga, kołnierz (kolczy?; kolner) i kusza 

Jerzy Canitz 2 konie podjezdki (reyse pferde), 3 konie 

pociągowe (wainpferde), hełm (harnischs kappe), 

kołnierz, kolczuga, kapalin, para zarękawi, płaty, 

para nabiodrków, para rękawic, miecz, ostrogi, 

pawęż jeździecka (pofenise) i tarcza jeździecka 

Tomasz Karle para rękawic i kusza 

Piotr Swob kapalin, hełm (harnischkappe), kołnierz, 

zarękawie, napierśnik, przeszywanica lub jaka 

(jacke), kolczuga, szorca (schurz), para rękawic, 

                                                           
 

1034
 Zob. CDLS, Bd. 1, s. 117, przyp. 10. 
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tasak (swertmeszer) i nakolannik 

Wincenty Eczil kapalin (hut), przeszywanica lub jaka (jacke), 

szorca, para zarękawi, para rękawic i miecz 

Mikołaj Berwig kapalin, para rękawic i miecz 

Mikołaj Weitschreiber komplet zbroi (alle seine harnischs), kapalin, 

kołnierz, hełm (harnischskappe), napierśnik, 

przeszywanica lub jaka, szorca, zarękawie, 

kolczuga, vorstat jope
1035

, nabiodrek, miecz, 

ostrogi i nóż (meszer) 

Engelhardt koń, kapalin, kołnierz, hełm, napierśnik, 

zarękawie, przeszywanica lub jaka, szorca, 

nabiodrek, miecz i ostrogi 

Mikołaj Justini jope, miecz, ostrogi, nóż (meszer), para płytowych 

rękawic (blechhenzken) i para strzemion (stefiln) 

Konrad, organista kolczuga, kołnierz, para płytowych rękawic, siodło 

i miecz 

Jan Meissner 2 konie: podjezdek i pociągowy, przeszywanica 

lub jaka, szorca, kołnierz, para rękawic, zarękawie 

i nabiodrek 

nieznana z imienia żona sędziego (Dy 

richterynne) 

kapalin, kołnierz, napierśnik, hełm, kolczuga, 

przeszywanica lub jaka, szorca, zarękawie, 

nabiodrek, para płytowych rękawic i 3 miecze 

żona Lauterbacha kapalin, kołnierz, hełm, napierśnik, zarękawie, 

kolczuga, szorca, nabiodrek, para płytowych 

rękawic, miecz, ostrogi i czarna jope
1036

 

Albert Fürstenwalde kolczuga, kapalin, kołnierz, napierśnik, para 

płytowych rękawic, szorca, miecz, ostrogi, siodło i 

kusza 

Hursschel kapalin, napierśnik i para płytowych rękawic 

Kacper Lelau 2 konie, kolczuga, kapalin, zarękawie, para 

                                                           
 

1035
 Prawdopodobnie chodzi tu o pikowany kabat lub tunikę nakładaną na zbroję; por. R. Heś, 

Uzbrojenie rycerskie..., s. 63-64. 

 
1036

 Według spisu żona Lauterbacha miała jeszcze dokupić 1 kapalin, 1 parę rękawic płytowych i 1 

miecz; CDLS, Bd. 1, s. 340. 
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rękawic, kołnierz, napierśnik, tarcza jeździecka i 2 

siodła 

Hans Weider kolczuga i siodło 

Piotr Kurner kusza i miecz 

Jerzy Emmerich hełm, kołnierz, para nakolanników i siodło 

Maciej Elke koń 

Wawrzyniec Arnold koń i kapalin 

Bertold kapalin i para rękawic 

Maciej Johan kolczuga, kapalin i kołnierz 

Wawrzyniec Beler koń 

Frenczel Heyne komplet zbroi bez hełmu i opach, lufa ręcznej 

broni palnej (röre), vorstad jope
1037

 i kolczuga
1038

 

Jocoff Melczer jaka, zarękawia, miecz, para płytowych rękawic i 

szorca 

Langehans kapalin, kołnierz, napierśnik, zarękawia, szorca, 

jaka, nakolannik, 2 siodła, miecz i tarcza 

Jerzy Fredelant kusza i para rękawic 

Mikołaj Stange kusza i kapalin 

syn Jana Meurera kapalin, kołnierz i para płytowych rękawic 

Sleyffe para płytowych rękawic i napierśnik 

Mikołaj Johan kapalin, kołnierz i para płytowych rękawic  

Walter kusza
1039

 

Wincenty 2 sztuki broni drzewcowej (brotspisse), pawęż, 

miecz i 2 sztuki broni palnej (buchssin) 

Veterchen von Heide kapalin, para rękawic, opachy, połowa barchanu i 

osłona nóg (lade mit schenen
1040

) 

Piotr Kinth kolczuga, kołnierz, kusza, miecz, zasłona hełmu i 

kapalin 

Mikołaj Neuman jaka, szorca, kołnierz, napierśnik (brostblech), 

                                                           
 

1037
 Zob. przyp. 1035 niniejszej pracy.  

 
1038

 Z rejestru wynika, że wspomniana kolczuga była własnością Jocoffa Melczera (CDLS, Bd. 1, s. 

340: "[...] 1 panzer Jocoff Melczer gelegen"). 

 
1039

 W zapisie znajduje się uściślenie, że kusza miała kosztować 3 szylingi; CDLS, Bd. 1, s. 341. 

 
1040

 Zob. tamże, s. 341, przyp. 4. 



246 
 

zarękawia, nabiodrki, lufa ręcznej broni palnej 

(rörin), opachy, para rękawic i 2 kapaliny 

Jan Pleczel koń, stalowa kolczuga (stelynnen panzer), para 

zarękawi, napierśnik, kołnierz, para nakolanników, 

tarcza, para płytowych rękawic i siodło 

Mikołaj Marienam kolczuga, kołnierz, kapalin, zasłona typu psi pysk 

(hunczkappe), jaka, para zarękawi, napierśnik, 

szorca, para opach, para nakolanników, para 

płytowych rękawic, miecz, kord, puginał (pog), 

tarcza jeździecka i koń z własnym zaopatrzeniem 

(pfert mit seinem gerethe) 

Dane: CDLS, Bd. 1, s. 338-342. 


