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Robert Heś

Górne Łużyce w czasach Jagiellonów

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

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

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

początkowym  entuzjazmie  wynikającym  z  niechęci  do  „heretyckiego”  króla  Jerzego

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

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

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

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

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

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

panowie  łużyccy  oraz  pięć  miast  złożyło  królowi  Władysławowi  hołd.  Przedstawiciele

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

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

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

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

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

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

wzmocnienia  „partii”  węgierskiej,  sprzeciwiali  się  mianowaniu  namiestnikiem  polskiego

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

zobowiązań królewskich.

Wprowadzenie  Zygmunta  na  urząd  odbyło  się  więc  niejako  podstępem,

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

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

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

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

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

którego  pośrednictwem  przekazano  informację  o  zwołaniu  sejmu  w  Budziszynie  na  12

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

obrad.

W tym samym czasie,  przebywający we Wrocławiu starosta  budziszyński  Albrecht

von  Schreibersdorf  poinformował  stany łużyckie  o  planach  zmiany namiestnika  Górnych

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

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

Zygmunta.  Aby  uświetnić  przyjazd  królewicza  polskiego  kanclerz  wysłał  do  Zgorzelca

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

brata  jadącego  na  Łużyce  od  strony  Świdnicy.  Przekorni  mieszczanie  zgorzeleccy

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

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

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

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

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

problemy, z jakimi miał się zmierzyć nowy namiestnik.

Aby zneutralizować opozycję kanclerz królewski zażądał wydania Zygmuntowi, jako

nowemu  namiestnikowi,  zamku  budziszyńskiego.  Przedstawiciele  miast  powołując  się  na

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rządy  Zygmunta  Jagiellończyka  na  Łużycach  Górnych  nie  przyniosły  jakiś

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

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

zmierzające  do  likwidacji  rozboju  na  drogach.  Kwestiom  bezpieczeństwa  na  drogach

poświęcono  wiele  miejsca  w  układzie  z  Brandenburgią  zawartym  17  kwietnia  1506

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

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

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

majątki.  Porozumienie  zatwierdzone  zostało  przez  przedstawicieli  margrabiego

brandenburskiego  Joachima  I,  starostę  łużyckiego  Albrechta  von  Schreibersdorf  (który

reprezentował Zygmunta) i starostę dolnołużyckiego Kaspra von Köckritz.

W tym samym czasie  Władysław II  podjął  próbę  ściślejszego  związania  Górnych

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

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

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

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

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

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

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

że  w  razie  śmierci  Ludwika  przed  osiągnięciem  pełnoletności,  dziedziczką  Władysława

zostanie jego siostra Anna.

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

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

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

- kompetencji dotyczących wyższego sądownictwa

- posiadania przez miasta dóbr i odprowadzanych z nich dochodów

- określenia liczby stanów w marchii łużyckiej

- monopolu zgorzeleckiego na warzenia piwa

Problemy  z  rozgraniczeniem  kompetencji  sądowych  między  szlachtą  a  miastami

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

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

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

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

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

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

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

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

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

spotkało się oczywiście z gwałtownym sprzeciwem Zgorzelca. Rada Zgorzelca natychmiast

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

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

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

sporu i zachowania do tego czasu spokoju.

Mieszczanie  nie  czekali  jednak  na  niepewne  wyroki  królewskie.  Uzyskawszy

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

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

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

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

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

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

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

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

łużyckim, albo iudicium ordinarium.

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

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

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

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

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

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

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

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

sądownictwo  górnołużyckie  obowiązującej  w  całej  Koronie  Czeskiej  Najwyższej  Izbie

Apelacyjnej w Pradze.

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

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

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

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

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

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

tym więcej służb”.

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

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

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

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

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

rycerskich,  ale  podporządkowanych  prawu  miejskiemu.  Taka  polityka  Jagiellończyka

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

Zgorzelec władztwa Penzig.

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

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

zawarły umowę z przedstawicielami panów w kwestii nabywania przez mieszczan majątków

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

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

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

zobowiązań lennych z już posiadanych majątków aż do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu

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

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

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

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

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

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

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

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

w 1530 i 1534 r.

Stałe podatki nie były jedynymi obciążeniami nakładanymi na mieszkańców Górnych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

górnołużyckich,  odgrywającego  przecież  na  Górnych  Łużycach  najważniejszą  rolę

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

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

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

zmieniłby się na 3:1 na korzyć stanu pańskiego.

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

analizie  wszystkich  przywilejów  dotyczących  marchii  górnołużyckiej  stwierdzono,  że  nie

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

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

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

Sześciu Miast drugi głos”.

Ostatnią  płaszczyzną  sporów  na  Górnych  Łużycach  było  piwo,  które  odwróciło

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

specjalnie  zainteresowani  utrzymaniem porządku na drogach,  w przeciwieństwie do miast

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

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

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

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

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

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

sposób ich wspierali.

Najlepszym przykładem kłopotów mieszczan łużyckich z rozbojem na drogach jest

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

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

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

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

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

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

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

raubritterów ze Zgorzelca wyruszył do Ullersdorf oddział pod dowództwem Balzera Kirchofa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zgorzeliczan  ich  współtowarzysza  Martina  Kaisera,  a  także  obrabowanie  Kragena  przez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

się na północ, gdzie wstąpił na służbę książąt luneburskich.

Sprawa  wróżdy  Kragena  odbiła  się  szerokim  echem  w  Królestwie  Czeskim,

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

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

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

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

Kamenz 2 i Löbau 1.
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