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Tom II.

1.

Prace z zakresu prawa polskiego.

WywOd Drawodawstwa Dolskie[o Gywilne[o i kryminalne[o ai do
Gzasow j a[ielonskic1l
1
).

(1828

r.)

J akkolwiek historya starozytnego prawodawstwa polskiego zwracae pocz§la w nowszych czasach uwagf;) wielu znakomitych pisarzy,
jakkolwiek posiadamy juz w niejednym przedmiocie gruntowne badania, mogl1ce powoli doprowadzie do widokow ogolniejszych, cil1g1e
przeciei zbywalo nam na pracy, ktoraby, ogal'l1iajl1c caly og61 prawnych stosunkow, podala nam obl'az spoleczenskiego iycia narodu.
Praca takowa zdawala si§ bye nawet tern poil1danszl1, gdyi ona jedynie mogla si§ byia stae zasadl1 pozniejszych szczegolowych badan,
przez wskazanie im jednego, wspoillego kierunku. Dopokl1d albowiem
badania pojedyncze nie zwracajl1 si§ do jednego wspolnego ogniska,
dopolqd Sl1 bez powil1zal1ia i mniej lwrzystnie na uksztalcenie ogolne wplywae mogl1. A przeciez coi moie bye wainiejszego, jak poznallie zasadniczych elementow iycia prawn ego narodu, zwlaszcza
db nas, w chwili, w ktorejobudzona jest ch§c utworzenia narodowych wlasciwych ustaw? Ustawy te wtenczas tylko odpowiedziee
mogl1 potrzebie wewn§trznej, jesli wyplynl1 z historycznego stanu narodu, bo jakkolwiek stan ten wielorako zmieniony zostal, jest przeciei cil1g1e jeszcze podstawl1 wyobrazen dzisiejszych.
Tl1 bezwl1tpienia potrzebl1 przej§ty, zasilony duchem wielkiego
historyka, przystl1pil J. Lelewel w roku zeszlym do wydal1ia nieskOllczenie wainej pracy, pod tytlllem: Historyczny rozbi6r prarvo')

Themis Polska, 1828, IV, stl'. 33-66.
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dawstwa polskiego cywilnego i krYl1linaZnego do czasow jagieZ01iskich 1), pracy, 0 ktorej smiaro powiedziec mozna, iz si§ staia owym
srodkowym punktem, z ktorego pozniejsze badania nasze wychodzic
b§d11.
Juz wi§c z tego wzgl§du nieskonczonq wdzi§cznosc autorowi
jej winni byc musimy.
Tak wazne dzielo zasluguje na uwag§ powszechn11; podaj11c
ogolny rys onegoi, mniemamy, iz przylo~ymy si§ do zwrocenia nan
oczu wszystkich i do vi'ykazania wysokiego szacunku, jakim dla autora przej§ci jestesmy.
Zasad11 pracy naszej jest ch§c wskazania W11tku ogolnych rozumowal'l autora, przytem zamiar podania, w czem spostrzeienia autora odst§Puj11 w swym kierunku od mniemalJ. innych pisarzy. Nie
b§dziemy si§ tutaj zapuszczac w szczeg61y. Kto poznal ogolny lderunek, pojmie i wainosc szczegorow i wartose ich oceni.
Slusznie uwaza Lelewel 2), ii historycznym badaniom okolo
staroiytnego prawodawstwa polskiego 0 tyle nadawano dawniej falszywy kierunek, iz w wi§kszej cz§sci instytucye nasze prawne wywodzono albo z ustanowiell niemieckich, albo tei ze skandynawskich.
Sposob ten uwaiania, ustalony powag11 Naruszewicza i Ozackiego,
stal si§ dlatego mianowicie szkodliwym, ii nie dozwalajqc pojqC narodowych wlasciwych wyobrazen, nakazywal domowe instytucye oceniae podlug postronnych wzorow. U sun11c wyo braienie to, dowiese
jak jest niewlasciwem, a tem samem przylozye si§ do czystego rzeczy kraj owych poznania, bylo glownem usilowaniem Lelewela. J akoi
w istocie historyk przeswiadczonym byc musi, ii kaidy narod ma
swoje illdywidualne, wlasciwe wyobraienia, ktore mu S11 wrodzonemi,
ktorych od obcych nie przyjmuje, ktore sam w pierwotllym zwi11ZkU
z siebie wydobywa, a nast§Pllie ksztaici. :6ewn§trzne podobiellstwo
szczegolow drobllych, instytucyi roinych narodow nie moie bye
przytaczane za dowod toisamosci uczue i widokow. Cz§sto podobne
postacie ozywione s11 roinym duchem. 0 zludzenie takowem zewn§trznem podobiel1stwem, szczegolniej obwiniae wypacia pisarzy, kto-

1) Praoa ta znajduje si'l pierwotnie zamieszozona w tomie XIX rooznik6w
Kr61ewskiego Warszawskiego Towarzystwa przyjaoi61 nauk. Taz sama praoa, pola.ozona z pozniejsza., pod tytulem: Krytycmy rozbior statutu WisZickiego, wyj'lta. z tomu XX rooznik6w, wydana zostala w roku obeonym w drukarni XX. Pijar6w pod
og61nym tytulem: PoczqtkoiVe prawodawstwo polskie cywilne i kryminalne do czasow jagielo1$skich.
2) Btr. 1. 2.

rzy history§ Iudow slowianskich traktowali. Zaprawieni na wzorach
postronnych, nie umieli si§ wZlliesc do poj§cia roznicy slowianskich
o~ ger,manskich instytucyi. St~d wynikn§la nawet i w inl1ych przedmlOtaCll supremacya wyobraien germanskich, ktora wlasne zdolnosci
ograllicza i zapatrywallie ogolniejsze sciesnia.
~omimo tego jedllak z drugiej strony zwrocic na to uwag§ wypada, Ii sq, pewne wyobraienia wspoine i Germanom i Slowianom.
Wyobraienia te wspolne polegaj11, mianowicie, na jednem oO'olnem
po~§ciu wolnosci osobistej i wspolnosci swobod publicznych. '" ZnajdUJemy obadwa te poj§cia od najdawniejszych ezasow u Germanow
i Slowian. Z tego wspoinego ogniska ksztulq si§ i rozwijaj11 liczne ~odobl~e .stosunki. Dlatego tei, mianowicie, w czasie p6zniejszym,
gdyz slovnallszezyzna przyj§la religi§ chrzescial1sk11, wiele instytucyi
z zachod:l przeszlo na wschod. Latwo si§ nawet zaszczepily, gdyi
znalazly Jedne ogollle mysli, jeden cel d11zenia stosunkow spoleczenskich.
, Za~aniem wi§c badacza starozytnego prawodawstwa naszego
byc ~)owll1no wydobye na jaw krajowe pomysly, wykazac, ze s11 naSZ61nI, ie S11 wlasciwemi. Pomimo tego ch§tnie si§ skloni, gdzie wypadn.ie, . do przyznallia wplywu wyobraien zagraniczllych, przy przyznanlU Jednak takowem b§dzie si§ staral wykazae przyczyn§ takowego wplywu.
Tej drogi w rozwini§ciu zamierzonego celu trzymal si§ LeleweI. ~o ~ost§puj11c na niej w szczegolach zdzialal, dalsze rzeczy
wystawlellle wskaze. Poniewai atoli nadmienilismy, ie narod slowianski, jako wychodz11cy z tegoi samego historycznego stanowiska
co i narody germanskie, miee magI, a nawet miee musial pewne
wspolne wyobraienia z llarodami zachodniemi, usilowaniem wi§c l1aszem b§dzie, gdzie wypadnie, przy podaniu badan Lelewela 0 ger~anskich wspomniee instytucyach. Z przytoczenia tego pokaie si§,
lZ obadwa szczepy jako r6wnoczesne, maj11 pewne ogolne poj§cia
~rawne,. w. ktorych si§ do siebie zbliiaj11, jednakze sposob, w jaki
~e stosUH 1 pojmujq, jest znacznie roiny. Przytoczymy, mianowicie, te
ll1stytuty genl1allSkie przy podaniu pierwotnych stosunkow, skoro albowiem ieh podobienstwo lub odstqpienie jednych od drugich poznane zostanie, latwo juz w dalszej kolei czasow to porownanie
uskutecznie i rozwin~C Zresztq chcielismy raczej tylko uwag§ pows~e~hnlj, zwrocic lla potrzeb§ porownan podobnych, dia dokladnego
O~J§Cl~ rzeczy krajowych, zostawiajt}c czasowi pozniejszemu rozwini§Cle teJ mysli.
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Dzieli Lelewel prac§ swojlj, na pi§e okresow. Okres pierwszy
zajmuje czas od r. 930 do r. 1030; okres drugi od 1'. 1030 do 1'0ku 1130, okres trzeci od r. 1130 do 1'. 1230. okres czwartv od 1'0ku 1230 do 1330, okres pilj,ty od 1'. 1330 do r. 1430. Sz~z§sliwie
wybral i wynalazl okresy te Lelewel. Razdy albowiem z nich odznacza si§ pewnem jakowem wlasciwem dzialaniem.

wlasnose llrzez zgon dotychczasowego posiadacza, pl1sciz11q zwae si§
miala. Do takowej pnscizny, jako wlasnosci osobistej, wroeonej do
ogolnej wlasnosei, kazdy mial prawo 1). To domniemanie swoje
wspiera, mianowlP,le, Lelewel dOlliesiE'l1iem Wincentego Kadlubka
l)isarza wieku XIII, sci!!,gajavcem si§ do spadk6w po biskupach pozostalych. Fuit a p1'incipibus pertillaciter usurpatum: ut bona decedentia pontificum, quasi quodam praedocinio, diriperent, aut principali fisco inferrent; quod quia divini juris est, nullius in bonis est.
Quod autem nullius in bonis est, occupal1ti cOl1eeditur 2).
Mysl ta puscizny objawiona przez Lelewela szczegolniej na
uwag§ badaczy staroiytnosci narodowyeh zasluguje. Sam Lelewel
do tego zaeh§ca i poddaje mniemanie swoje pod powszeehne poszukiwanie 3). MOie si§ zdawae hypoteza ta za smiallj" zamalo uzasadnionlj" gdy przywiedzione dowody Slj, w wi§kszej cz§sci tylko
z analogii szczeg61nych zdarzell wyprowadzone; jabym jednak muiemal, ii jest jednq, z llajszcz§sliwszych, kt61'e kiedykolwiek w obr§bie
staroiytnej naszej historyi wyrzeczonemi zostaly. Mysl ta nie powinna nas nawet razie, gdy sobie przypomnimy, ii podobne scisle
z nilj, powilj,zane wyobraienia u ludow nawet staroiytnych znanemi
byly. lVIoinaby tutaj wspomniee 0 owym dawnym zwyczaju ludu
izraelskiego, ktory uwaial za rzeez wlasciwlJ" aby dobra, kt6re przeszly do rlj,k obe-yeh, w roku jubileuszowym wracaly do dawnych wlaseicielL J eszcze bliiej atoH wi!!,ze si§ z wyo brazeniem pnscizny
1'zymska usttcapio pro herede. Wyraznie Gajus powiada, ze moina
przez Zisucapio nalJye rein hereditariam, cuJus possesSiOl1el11. heres
11.ondttm nactus est 4). Nie jest wi§c i nie moie bye rzeez[); dziw11lj" przy takich z obcych prawodawstw przykladach, ie 11 nas wIasnose osobista wracala po smlerci dotychczasowego posiadacza
do wlasnosci powszechnej i ze kaidy w niq, mogi si§ wewlaszczye.
Nic nie znaczy, ie przywiedzione obce przyklady z inllych jak u nas
wynikll§ly przyczyn, ze wreszcie w innej nieco objawiajlj, si§ postaci, alisci stl! zawsze scisle spowinowacone z naszlj, PUSciZllq,.
J eszcze wi§eej atoli domniemanie Lelewela zyslmje na znaezeniu, gdy zgl§ bimy mysl gminnej wiasnosci, kt6r!!, za zasadniczq, prawa naszego starozytnego rzeczowego podal. Mysl ta znajduje stwier-

Okres pierwszy od r. 930 do r. 1030.
Zle11uek usta11J kraJo11Jych i 11JJ1Ilieszanie silJ do Jilich kanono11J.
Trzy slj, g16wnie stosunki, na ktore w historyi prawodawstwa
najw'i§cej uwaglj} zwracae wypada, na ich wzajemllym ukladzie polega wlasciwie roznica prawodawstw. Stosunkami temi slj,: prawo wlasnosci, familia i kara. Teorya prawa wlasnosci przedstawia, jak narod uwaza oderwane i scisle stosunld prawa w stosunku przedmiot6w,
kt6re moglj, uledz rozporzlj,dzeniu bezwzgl§dnemu os6b prywatnych;
familia maluje, jak narod IfJ;czywyobrazenia praw prywatnych z zasadami moralnosci; prawo zas kryminalne daje poznae jak sobie wystawia zwilj,zek milj}dzy prawami prywatnemi a publicznemi.
W pierwszych czasach mieli Polacy wyo brazenie g111~inneJ wIasnosci, to jest, wlasnosci powszechnej. Odlogiem'lezlj,ee pola, mowi
Lelewel 1), Imieje, puszcze, lasy, w nieh drzewo i zwierzyna, bywaly wlasnoscilj, niej ako publiczl1!!" do nikogo nie naleilj,clj" a zatem
wlasnoscilj, wszystkich. "Lecz kojarzyla si§ mysl 0 wlasnosd powszeehnej z mysllj, wlasnosci osobistej indywidualnej. Kto grunt jakowy cilj,gle posiadal i uprawial, przyswajal go sobie powoli i 1'ozgraniczell z slj,siadami poszukiwal. Nie przypominano jednak, ii
wlasnosc prywatna wynika:ra z wlasnosci powszechnej. Wlasnose indywidualna nie tracila, jak Lelewel dodaje, znamienia wlasnosci powszeehnej, i z tego powodn powszeehnlj, pallstwa potrzeb§, oplat§,
wojennlj, sluib§ i rozmaitlj, sluzb§ mieszka6.cy pal'istwa, bez wyjlj,tku,
wszysey obowiq,zani byli wypelniae" 2). Skutkiem wyobl'aien tych.
byro, ie wlasnosc prywatna byia scisle osobistq, trwala zatem tak
dlugo, jak dlugo trwalo posiadanie rzeczy; jesli wi~e umieral przywlasciciel, wlasnose jego osobista przybierala znaczenie wlasnosci
powszechnej, wspolnej. Lelewel utrzymuje, ii takowa opuszczona

')

Str. 32, 33, 34.
Vine. Kadl. 9, p. 461.
3) Str. 33. "Puseizny i poszukiwanie wlasnosei droga, pusClzny,
dawstwie polskiem, niemalym jest do rozwazania przedmiotem."
4) Iust. Com. II. § 52.
2)

1)

str. 29.

2)

str. 30.

w prawo-
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dzenie w calym ci~gu ksztalcenia si§ naszych politycznych wyobrazen. Wsp6lnosc, rownose nieograniczona tak praw jako i swobod
s~ cechiJ, charakterystyczn~ calego rozwini§cia historyi krajowej.
Te
same wyobraienia, choe nie tak sll1ialo rozwini§te, napotykamy
u narodow Gerll1allSkich. I pOll1i§dzy nill1i krl'biyla od najdawniejszych czasow mysl wspolnej, gll1innej wlasnosci, chociai jUi wczesnie przyUull1ionej i sciesnionej przez wlasnose prywatn~. Dowody,
mogiJ,ce poprzee to zdanie, Sl'b g16wnie nast§puj~ce. Mianowicie,
w prawach Burgundow (Lex BurgUlidionull1) jest rozwini§ta mysl moinosci wspolnego uiytkowania z lasow. Wyrazny jest tu przepis,
ii mozna z lasow jUi nawet obcych drzewo na swoj uiytek zabierae. Tyt. XXVIII. 1. tak mowi: "si quis Borgundio aut Romanus silvam non habeat, incidendi ligna ad usus suos de iacentibus et sine
fructu arboribus in cujuslibet sylva habeat liberam potestatem, neque ab ino cujus silva est repellatur." Co wi§ksza, dozwala to prawo w tyt. XIII. las wspoIny wykarczowae i cz§se wykarczowanl'b na
wlasnose osobist~ zamienie. Oczywiste w dwoch tych doniesieniach
slady dawniejszej gll1innej mi§dzy Gerll1anami wlasnosci, pr§dko jednak uj§tej w karby wlasnosci indywidualnej. To samo stwierdzajl'b
i sposoby l1abywania wlasnosci prywatnej. Trzeba bylo nabywae
nieruchomosci wo bec zgromadzonego ludu. M6wi 0 tem prawo Salickie (Lex Salica) w tyt. XV. i kapitularz z 1'. 819, ktory tak si§
wyslawia: "coram pagensibus rerum suarum traditionem faciat, et fidejussores vestiturae donet." Te same wyobraienia 0 wlasnosci gmin- nej mogly bye ludowi naszemu wspolne, a nawet jako sklonniejszemu do rz~dzenia si§ abstrakcyami prawnemi, mogIy bye jeszcze wIasciwszemi j ak Germanom.
Z podobnych wyobraien wywodzi Lelewel pierwotne stosunki
prawa familijnego. Zwil'bzek maIiellski, zdaje si§, ii pierwotnie wi§cej by} obyczajami jak przepisami prawa ograniczony. Moina bylo
ll1iee kilka poslubionyeh niewiast, mi§dzy ktoremi podobno iadna nie
zachodzila rozniea 1). St1j,d wynika, ie mi§dzy potomstwem ze wzgl§du slubowin ieh matek zadnej nie widac roinicy 2). Dlatego atoli
i stale zasady pokrewienstwa nie mogly si§ wyksztalcie. Z tem
atoli w zwil'bzku takie stoi, ii wradza ojcowska jest bardzo slabl'b
chwiej1j,c1j, si§. Dlatego i dziecko, mianowicie syn, uwaiany by} za

wspolwlasciciela maj1j,tku ojcowskiego i jeszcze za zycia onegoi zyskuj e prawo cZ1j,stkowego nim rozrzl'bdzania 1).
Rzecz szc~egolna, iz wszystkie, dopiero CO opisal1e, stosunki
u narod6w skandynawskich, mianowicie u DUllczykow podobnie
uksztalcone znajdujemy 2). I tak znajdujemy i u DUllczykow w ezasach balwoehwalstwa wieloienstwo 3). Nawet po ustaleniu ehrzesciallstwa obok iony moina bylo miee kilka naroinie, CO prawami
i zwyczajami byro dozwolonem 4). Synowie mieli wspolwlascicielstwo
majl'b tku posiadanego przez ojca, tak ii, ust§puj~c z domu ojcowskiego, cz§se na nich przypadaj1j,c1j, zabierae mogli. Przekonywa nas
o tem Eryka prawo Zelandzkie 5). Tei same wyobraienia l1apotykamy w prawach wyspy Rugii 6).
Kary byly znane od najdawniejszych czasow na ciele, kary zatell1 publiczne. Zaslugiwali, mianowicie, na nie zdrajey kraju, dopuszczaj1j,ey si§ morderstw i rozbojow. Wspominaj1j, 0 nich Gallus
I. 13. 19. II. 4. i Dittmar V. stl'. 371. VIII. 419. Karami takiemi byly kara smierci, wyIupienie oczow, przylamanie z§b6w, wi§zienie.
To atoli dowodzi, ii w Polsce w ezasach pierwotnyeh wyst§pek uwaiany byl nietylko jako czyn zrz1j,dzaj1j,cy szkod§, ktora przez wynagrodzenie umarza si§, ale za nadwerl;)ienie powagi publicznej
praw. Obok tych kar, jak slusznie domniemywa si© Lelewel, musialy jui bye znanemi w tych czasach kary pieni§zne 1ub wynagrodzenia w ruehomosciach. Podobny systemat kar znajdujemy u Germanow, ktorych Tacyt opisuje 7). Bylo u nieh podobnie zwyczajem
wieszae zdrajcow. Wszakie wi§ksze znaczenie i powszechniejsze
uiycie mialy kary skiadane z pewnej liezby bydra, z ktorych w czasie pozniejszym wyksztalcily si§ kary pieni§ine.
Wladza wreszcie s1j,downicza rz~dz1j,ca, jak mniema Lelewel 8),
byla w Konach, to jest na zgromadzeniach duchowiellstwa, albo na
takich zgromadzeniach, w ktorych duehowiellstwo przewodniczylo.
Podobnie 0 Germanach donosi Tacyt: ceterum neque animadvertere,
neque vincire, nec verberare quidem nisi saeerdotibus permissnm,
I)
2)

sezt von
3)

1) Sua consuetudil1e septem tlxoribus utebatur. Gall. I, 5, pag. 31. Sepiem
scortis peZlicll11t, quas conjuges l1ul1cupabat, 11octWrt1ales variare vices cOl1sueverat.
Math. IT, pag. 121.
2) Stl'. 31.

4)
0)
6)

')
S)

Stl'. 31, 72.
Ob. Kolderup-Rosevinge Grul1driss del' diil1ischel1 Recktsgesclticltte. UeberHomeyer. Berlin lR~5, str. 24-30.
Adamus Bre11Zel1sis Hist. eccl. c. 229. Jiitsches Gesetzbttch 1. 27.
Canuti Leges c. 51.
cj. Paulsen de antiqui populorum juris hereditarii l1exu. Sect. I, p. 44-103.
Oh. wydanie Gadebuscha tit. 121. stl'. Vi1.
De 11Zoribus Ger11Zanorum c. 11, 21.
Stl". 37, 42.
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non quasi in poenam, nec ducis jussu, sed vehit Deo imperante 1);
dopiero pozniej skoro si© slowial'iszczyzna urzi1;dzac zaczela
mianov
,
wicie odtl1d gdy powiatowanie przez Boleslawa W. do skutku doprowadzol1e zostalo, utworzelli comites stali si~ H©dziami. To samo
nrz~dzenie znaj dujemy u Germanow.
Na czele kaidego powiatu
(Gau) stoi gravio, pozniej comes, zajmuji1;cy si© si1;dzeniem spraw.
Oprocz tego atoli, jak dodaje Lelewel 2), sam krol z pomoci1; dwunastu do rady przybranych, byl najwyiszym s§dzi~, rownie krnieci
jak szlacht§ si1;dzi1;cy, rownie cywilne jak kryminalne sprawy. Byla
to curia ostatnii1; stanowi1J,ca instancy© H).
Taki obraz skresli wszy Lelewel prawnych stoHllllkow tej epoki,
w kOllCU jeszcze nadmienia, ii wprowadzone do kraju koscielne kanony (Ditrnar VI, p. 398) przyniosly z sob~ 110we wyobraienia prawne i nowy techniczny j©zyk do krajowych ustanowien i zwyczajow,
odti1;d PI' zystosowywany. Dalej zwraca takie uwag© i na to, ie zaborcze i dzielne panowanie Boleslawa W. rnusialo si§ 'stac pochopern do wyksztalcenia w osobie monarchy wladzy prawodawczej,
ski1;d pewno nie jednego ustanowienia poczi1;tek wywodzic naleiy 4).

cOl'az bardziej kam smierci, a lubo na zdrajcow dlugo jeszcze utrzymywala si§, upewnia jednak Mateusz, iz zdrada kraju bywala pozniej wygnaniem karana. (II. 31. p. 243. Baszko inter SCY. Silo S0111-.
T. II. p. 33). Z wygnalliem zacz§to pewnie li1;czyc kar© grabienia
maj ©tnosci 1). To ustalac sill rnianowicie pocz©ly kary pienillzlle 2),
szczegoinie za zabojstwo w zwadzie lub trafem popelnione 3). U stalenie rnianowicie glowszczyzn stalo si© dzielnym hamulcem do powscii1;gni©cia zemsty prywatnej 4).
Niemniej pod innym wzgl©dem wplywaly prawa koscielne na
zmianll krajowych wyobrazen. I tak zwii1;zek malienski stawal si©
coraz swi§tszym, coraz wi§cej sciesnionym pewnemi prawnemi przepisami. Boleslaw III Rrzywousty, zawii1;zuj1J,c pokrewne malzenstwo,
szukal dyspensy u papieza w Rzymie, aby zaspokoil co non (anonice, nec usnaliter czyniP). Dlatego tez Wladyslaw Herman syna,
z konkubillY zrodzonego, uwaza jui jak nieprawego 6). Powoli tedy
umocowaly si§ kanol1Y i rowniei 0 stopniach pokrewienstwa uczyly7).
Sti1;d pewnie tei wynikn©lo, iz i testamenty zacz§ly sill w Polsce zjawiac 8), niemniej, ie spadek po ojcach coraz willcej stawal
sill zapewllianym na rzecz synow. Ze s16w wszakie uczonego Razimierza wygnanca znajduji1;cych si© u Galla (1. 19) wnioskuje LeleweI, ii spadek tylko ojcowski byl jui zapewniony dia synow, nie zas
spadek po wujach lub stryjach dla synowcow i siostrzellcow 9) .
Tez przyczyny, ktore Lelewel powstaniu w Polsce testamentow
wskazuj e, pisarze niemieccy, mianowicie lVlittermeier l'ozszerzeniu
onychie w Niemczech naznaczaji1; 10).

Okres drugi od r. 1030 do r. 1130.
.Za wprywem chrzescimistwa znaczne zachodzq od111iany.
N ajwi©kszy podobno wplyw wywarlo chrzescianstwo na dotychczasowy systernat karania. Okaleczenie Piotra przez Wladyslawa II,
bylo ostatniem okrucielistwem, ktore dawnym obyczajem popelnione
widzimy. To bylo tem obrzydliwszern wydarzeniem, ie si© go 1110narcha bez przeprowadzenia sledztwa, bez dowodow i wyrokow dopuscil 5). Sami monarchowie zalowali dopuszczenia si© takowych gwaltownych czynow. Boleslaw Rrzywousty do zgOl1U uspokoic si© nie
. mogl, ostatniem cierpieniem i smierci1J, Zbigniewa, ktorych byl
powodem. W spolczesny w kraju polskim piszi1;cy historyk, utyskuje
na to zdarzenie i wynurza swe zdanie: non debuit christianus in
christianum peccatum quodlibet corporaliter Yindicare G). Ustawala

1)

2)

3)

4)
5)
")

De moribus Gerl1um 0 rll11l c. 7
Str. 42.
Gall. I. 13, 15. Math. If. 11. Anon. iNter sc1'. Silo Som. T. T,ap. 19.
Str. 51.
Raszko il1tel' sc1'. Silo apud S011111tersb. T. II, p. 41.
Gall. I. 29, p. 117.

1)

Baszko T. II, d. 39.
Stl'. 45-57.
Duodecim marcas argenti pro occiso h011line solve%das. Szczygiel ski Tinecia II. 1. p. i38 .
4) Ze zemsty uzycie musialo bye we zwyczaju, wywodzi Lelewol z pozniejszego j(,;zyka prawnego, gdy w tl6maczeniach statutn Kazimiel'za 'V, nawet sl1;dowe ukal'anie zowie si',; mszczel~iem, str. 51.
5) Gall. II. 23, p. 180, 181.
6) Gall. II. 3. 4. Math. II. 31.
7) Stl'. 52.
S) Gall. II. 37. m. 2. 13. 14.
9) Stl'. 53.
10) GruI1dsiitze des ge11lei11el1 deutsckel1 Privatrechts. Landshut. 1826. str. 681.
Fur die Verbreitung del' Testamente anch bey anderen Personen, wanm insbesondere Geistliche, die ein grosses Interesse dabey hatten, thiitig.
2)
")
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Okres trzeci od r. 1130 do r. 1230.
Udzielal1ie przywiZejolv wlascicielol1z czyni
uszczerbek.

lV

pralVie krajowe114

IN okresie obeCllym obok wplywn prawa kanonicznego napotykamy takie rozszerz~jq,ce si© wyobraienia praw rzymskich. Mianowicie tei tam powolywano si© na prawa Rzymu, gdzie dopelnio11e w kraju gwalty na1eza1o powsciq,gnq,c powagq, rozslj,dniejszych zdall.
Mateusz herbu Oholewa, biskup krakowski w swojej kronice nietylko daje dowody gl©bokiej znajomosci p1'aw rzymskich, ale lladto jeszcze zr©czllosci lliepospolitej stosowania pmw rzymskich do wydarzonych wypadkow 1). Nie jedell tei pewnie il1stytut prawa krajowego, zrodzony na ziemi oj czystej , winien wplywowi temu jeieli Hie
bliisze rozwini©cie, to przynajmniej nazwisko, do pozniejszych czasow dochowane, gdy pierwotna denominacya w pomroce czasow zagin©la.
Procz tego waznego wypadku stan prawa znacznie zyskal na
podziale kraju. Slj,downictwo albowiem podrobnialo i stopniowanie
latwiejsze znala2Jo. Powstalo czterech palatynow czyli wojewodow,
a z dalszem lechickich ksi©stw dzieleniem wi©cej ich by10. W marchii gdanskiej, gdzie wojewody nie bylo, ustanowiony byl wielkorZlj,dca. Tym sposo bem odwolywanie si© nlatwionem zostalo. Od
sedziego lub pods© dka kasztelallskiego, lub od kasztelana, szlo do
s~dow wojewody, a w sprawach wainiejszych do Imryi czyli dworu
ksiq,z©cego. Mniejsza wreszcie ksi©stw obj©to:5c ulatwiala ksiq,z©toll}
pilniejsze Vi' sprawy wgllj,danie, nilli ich poprzednikom krolom. Przez
takie sf),dow rozwini©cie bezwq,tpienia dawne sq,dy gmin gasly 2).
Alisci wlasnie z drugiej znowu strony takowe sq,dow podrobnienie
uczynilo ella ubozszych kmieci trudniejszy przyst©p do uzyskania
sprawiedliwosci. Zacz©to bowiem z urzlj,dzeniem sq,downictwa skarbowe Jq,czyc widoki i ustanawiac znaczne od przeslj,dzonych spraw
oplaty. Oplaty te zwaly si© czesne111, czyli pami~tl1em
Tei same widoki staly si© pO\'V'odem, ii teorya kar pieni©inych
coraz wi©cej zacz©la si© rozwijac. Oplata siedmiudziesiqt czyli czternastu grzywien wlasciwa 11a obrazony maj estat przystosowan~ zo-

1)

Stl'. 07.

2)

Stl'. 68, b9.

i}

Yol. leg. T. 1. p. 32 § 47.

stala do wielu policyjnych p1'zewinien. Mianowicie tei pod panowaniem Mieczyslawa Starego systemat ten ustalil si© i rozwillf),l.
Ostrosc i snrowosc jego sprawily nawet, ii dawniejsze kary ostre
na ciele na' pomoc przywolanemi zostaly. Kazimierz SprawiedJiwy
dopiero usilowal i dawny obyczaj i starodawne prawo ratowac i nowosciom, ile okolicznosci wymagaly, poblaiac.
Te SP~ wainiejsze zmiany, ktore w stosunkach prawa publicznego w okresie tym zasz1y. Takiei, a moie i wi©ksze przeksztalcenia
przygotowywaly i ustalaly w ohr©bie stosunkow prywatnych. Nasamprzod zwracaj~ uwag© nasz~ owe starodawne puscizny. Lelewel zwaia, ie okres ten jest czasem, w ktorym takowe zupelnie niknq,c
poczynaj'1. Glownym l)owodem do uchylenia ich mialy byc rozmnaiaj~ce si© coraz wi©cej przywileja jure hereditario. Naclanego przywilejem takowym grunt czyli posiadlosc zostala wyhl:czon~ z ogolnego zwi~zku aleg1osci, w ktorym wlas110sc prywatl1a zostawala.
Uprzywilejowani tacy posiadacze uwalniani zostawali od wielu albo
wszystkich podatkow i oplat, mieli owszem pozwolone po bieranie
czynszow, cel, myta; bywali uwalniani od naprawy drog, zamkow
i innej wojennej sluiby; byli nawet uwalniani od. wszystkich instancyi s~dowych, czasem od samej kuryi, maj~c sobie tern samem
w swej wlosci przyznane s~clownictwo. Skutkiem takich wyl~czell
by1o, ii posiadacze uprzywilejowani mieli wzgl©dnie w1asnosci swojej wszelk~ moc rozrz~dzenia. Tym sposobem ugrnntowan~ zostala
i moc rozporzq,dzen testamentowych i wyl~cznosc przechodzenia wlosci na prawych sukcesorow 1). Nadawane bylo jus hereditarium duchowienstwu, szlachcie i korporacyom. Tak Miechowici dostawali
jure hereditario nadania roku 1251 i 1255. Podobnem prawem posiadal dobra klasztor Tyniecki roku 1258 2). Pomimo tego jednak
trwaly jeszcze w czasach tych dawnym zwyczajem puscizny, grabieie maj'1tkow po duchoWllych pozostalych. Musial je synod I.',©czycki za Kazimiel'za Sprawieclliwego pod kl~tw~ zakazac H). Mniej
szcz©sJiwymi byli kmiecie. Maj~tki ich byl)' przez panow grabione
bez wzgl©du na prawa bliskich luewnych. Statut Kazimierza W.
wspomina 0 tern i wyraznie zakazuje.

1)
2)
3)

StI. 68, 72.
}'{ailie/shi }vfiecliov. p. 171, 176.

Szczyzielski Tinecia ILl. p. 155.
Rmsus qui demortui praesulis bona im-aserit, aut inyadi jusserit, SiY8 princeps ille fuerit, seu qualibet illllstl'is persona, seu quaeds officialium, sine omni exception8, anathema sit. ViHC. J{adJ:ubek c. 9. p. 463.
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Procz tych ogolnych stosunkow zwraca jeszcze Lelewel uwag§
na rozci~glosc ,yladzy ojca i na zwi~zek zachodz~cy mi§dzy plci~
zensk~ a maj1j;tkiem familii.
Co do pierwszego znajduje Lelewel, iz syn ci~gle byl uwazany
za wspolwlaseiciela dobr dziedziezn}'eh. Maloletnosc tylko wstrzymywala od ieh uzycia, W d~gu trwania onejze ojeiee byl syna wlasci wie opiekunem. Skoro syn do lat przyehodzil, choc mu oj eiec
nie nie wypuscil, ojciec nie mogi dowolnie maj~tkiem rozdawl1iczyc, trzeba bylo l1a to synow lub przyzwolenia lub wspolnego
dzialania. Tak w r. 1233 przedaje niejaki Pakoslaw, wojewoda Sandomierski cz§sc wsi Czirscowic z zezwoleniem olJ1lnhtJn filiorUli1 SltorUJn 1). Syll mogi wczesllie swoj spadek, ktory rna posi1j;sc, przegrac, obdluzyc, na zastaw, na zbycie przeznaczyc 2).
Co do drugiego dowodzi Lelewel, iz corki zostawaly splacane.
Z t~ materH {§czy wyw6d powstania u naS 11JiaJlla i przekonywa
bij~cemi dowodami, iz wiano jest ojczystlj" krajow1!:, lliepozyczOlllj,
instytucYlJ,. Wywod ten caly oparty jest na rozumowaniach silnych

Peryod ten, jak Lelewel mowi, otwiera pami§tny r. 1332 przez
Wladyslawa Plwacza biskupom poznallskim udzielony przywilej. Nie
zastanawia tn nas pozwolenie bicia rnonety, uwolniellie od oplat
i powinnoscl i wypraw wojennych, wainiejszem jest dla nas wyl!!;czenie dobl' biskupstwa poznallskiego od slj,dow wojew6dzkich, kasztelanskich i wszystkich s§dziow i pods§dkow, a powierzenie ich
biskupowi, pralatorn i kanonikom, procz tych przypadkow, w ktorych ludzie kosciola winni przed s§dzi!!; ksi!!;z§cym odpowiadac 1).
Oburzyl ten przywilej wszystkich. Cofal go Wladyslaw, ale go synowie zwracalL Trudno bylo cofn1j;c juz popelniony krok, latwiej
obrazonych przejednac. Wkrotce wi§c podobne przywileje' zyskali
arcybisknp gnieinienski, biskup plocki, a za niemi rozliczni panowie
swieccy. Byly to wprawdzie tylko przywileje, nie stanowiiy one powszechnego prawa, ale namllozona icll liczba upowszeehnila klas§
Indzi nad prawo wyiszych, ludzi z pod prawa powszeclmego wyj\)tych.
Z tego samego zrodla wyl1j;cz611 od prawa powszechnego zacz§ly plynlj,c innego rodzaju przywileje, to jest nadania p1/a11JC11!£ niemieckiem. Zjawiaj1j, si§ one na Sllj,sku r. 1178, 1203, 1206, a w Mazowszu 1'. 1224 2). Szcl\egolniej Boleslaw Jjysy, ksilj,z§ na Lignie)"
srozyl si§ na Polak6w, ~ei4gar ich, rozdajq,c onymze wlosd i zamki.
Za jego przykladem po~zli i inni, powodowara do tego rni§dzy innem1 ch§c osadzenia spustoszalych miast. Tak liczba wy13dczell od
prawa powszechnego coraz wi§cej fllllOZYC si§ pocz<;!la, i stal'oiytny
gmach prawoda wstwa sio wiallskiego wilotlec i upadac. IV szakze wybieraj1j;c z dwojga zlego, to jest z nadall jm8 hereditario i jure theutonico, trzeba wyznac, ze drugie z pewnych \yzgJl2dow nie byly ella
kraju bez korzysci. Chociai albowiem i jedne i rlrugie nadania wyIlj,czenie z pod praw powszeclmych mialy na celu, wszelakoz w nadaniach jure hereditario wlasciciel, b§dlj,c ze swoh wlasnoseiq, z pod
prawa krajowego wyj<;!ty, nie byl zadnem inul1l zwiq,zan}: w nadaniach tamtych zyskiwal prawo i panowanie sam pan whtsciciel,
a mieszkancy jego wlosci byli na lasce; w tych zas cala gmma
zmieniajlj,c prawo, 1'6wne ze swoim panern uzyskiwala wolnosci, owszem jej samoelzielnosc pospolicie bywala przez to do czynnosci
zycia podniecona 3).
Wogole jednak coraz wyzej t!!; kolej1j; nstalala si§ l1iedola kraju.

i przenikliwych.
Caly wreszcie okres zamyka wskazallie postanowi611 zjazdn £§czyckiego. lVlialy one glownie na celu powscilj,gni§cie rOinego 1'0dzajn uciskow i grabieiy, ktorych si§ szlachta w stosunku do krnieci
dopuszczala B).

Okres czwarty od r. 1230 do r. 1330.
Pra11JO niewlieckie rozprzestrzeJllia si((, praJvo krajo11Je pra11Jie na
schylkl,t.
Podkopana prawem zwyczajowem wladza ojcowska nie byla
zdoln~ utrzymac j ednosci familijnej, a rozprz§zona familia mieszala
wszelkie stosnnki prywatne prawne. Gdy do takowego prywatnego
rozprz§ienia dodamy szerz~cy si<;! nielad pnbliczny, latwo vvytlornaczymy sobie ow powszechny zam<;!t, w ktorym Polska w d~gn wiekn XIII zostawala. Po chop do ogolnego tego zawichrzenia jUi
w dzialaniach okresn zeszlego dostrzegac si<;! daje. Co atoli podoViczas cZilstkowo dopelnialo si§, teraz bez zapory rozwija si§ i nstala.

1)
2)

iVakielski lvIiechovia p. 158.
Str. 71, 74.

')

Str. 80, 81.

2)

Stl'. 90.
Str. 125.

3)

Slowa Lelewela na str. 128.

1)

Pisma Romualda Hubego.

Tom II.

2
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Powstaly w krajn rozmaite udzielne jurysdykeye niehtez~ee si§ jak
dawniej W osobie krola, Ueiekano si§ teraz po wyroki do Magdeburga lub Halli. Szukali takieh wyrokow miasta i uprzywilowane
wlosci lub ieh pal1owanie. Wkrotee rozszerzyia si§ zaraza do wszystIdch stanow pod dawl1em prawem krajowem zostaj~eyeh. Przest§pcy wymykali si§ z pod swojego l1arodowego prawa, znajduj~e je

Wroeil Lokietek z swego tulactwa do Polski, ktora przez przypadek
i zbieg okolicznosci skojarzyla si§ w jego osobie, wroeil pe1en nadziei, pelen wyt1'walosei, wl'ocil, aby dowiesc zdumionemu swiatn, jak
nina w sw1} spraw§, perna hartu dusza, mimo gnt;Jbilj,cych j~ p1'zeciwnosei, dziahc 11ie przestaje, jak 11a wlasnych polegaj/!c silach,
zacne i dzielne do dzwignienia jej znajduje sposohy. Budzil w narodzie gaslH1cego ducha, kojarzy} 1'ozpie1'zch1e mysli, spajal rozsypane ogniwa, ol'ganizowal swieiem zyciem pomartwiale ezlonki. Uroezystosc koronacyi spajala Wielkopolsk§ z }Ialopolsk~. Z przeniesieniem \vielkopolskich koron do Malopolski, imienia Polski w krakowslde nastala jedl10sc krolestwa. Po koronacyi zajij,f si§ Wladyslaw
uspokojeniem drog publicznyeh; co wi§ksz8., jak donosi Dlugosz 1),
za
panow radnych, pralatow i baronow zacz~l wydawac 1'ozmaite rozporz~dzeniaj edykta. Przewidllj<1cy umysl :E,okietka by{ poie nie lladawal jU?; wi§cej przywilejow Jure lzereditario. Hastaral si~ przywileja takowe nadane od poprzednikow zamienic
w nadania prawa niemieckiego. Oi zas, ktorzy nie chcieli ulegae
prawn teutOllskiemn, zmuszani zostawali podclac sit;! prawu powszechnemn. Szczegolniej na zjeidzie Ch§eillskim 1'. 1331 l.1ajwi§cej, jak
zdaje,
przepis6w ella wzniesienia powagi pmw krajowych.
ie jedno krolestwo, a przeto w niem jedno bye powinno prawo. Urz1}dzal slldownictwo, przepisywar sposoby zapozywania. Ochranial i obwarowywal majl),tki, wskazujlj,c lata dawnosei
o dzieclzictwo, 0 zastawy. Wzmocnil wladz§ ojcowslq, odejmujlj,c
synom pra\vo wlasnosei rodzicielskiego maj~tkn
I;Yszystkie te
znaj dnjij, sit;J wprawdzie dopiero w statucie Wisliekim, latwo
ze Sq dzielem I~okietka. Tak tedy Polska uratowana zostara od upadku, owszem zyslmia nawet ~v urz11dzeniach
siln~ na wield nast~pne podstawt;J.

przysnrowszem.
Nadewszystko podpalacze i gwalqey woleli si§ krye pod prawo niemieckie 1). Co wi§ksza i do samego S3,downictwa polskiego
zaczal sie mieszac cuclzoziemski obyczaj. I tak posiaclamy nadanie
prze~ BOleslavva 'Y styclliwego Klemensowi z Ruszczy uclzielone, wydane
r. 1252, pozwalajlj;ce sqdzic ad aquaitl et Je1/Ylpn candeFls, ad dnellum baculorZf1J!l et gladiortf1J!l 2). T~ samq, mozn08c uzycia slj;dow
hozych dostrzegamy w nadaniu Wladyslawa kSl§cia Opolskiego z ro1m 1258 klasztorowi Raudenskiemu uczynionem, niemniej w narlaniu
Przemyslawa ksi§cia Wielkopolskiego uclzielonem Zegocie krakowskiemn wojewoc1zie (1'. 1284) 3).
Tak tedy walczy}y z sohlj, i sciera}y si§ trzy rozne i oddzielne
prawa. Prawo dawne krajowe, prawo teutOllskie i. nadania Jure hereditario. Kraj caly star na sehylku, wygllj,dajlj,c rycblej pomocy.
Nie zhywalo podowczas w Polsce na ludziaeh, enropejskiego swiaUa
uczestnikaeh. Celowali mianowieie mit;Jdzy nimi d, ktorzy swiatla
szukali w eelnych W owych ezasach uniwersytetach jako to: \v bonOllskim, paryskim, padewskieh. Tn mianowieie wycwiczeni w nance teologii i prawa, za powrotem do kraju zaszczycani zostawali godnosciami duchownemi i politycznemi. Byla pewno tym sposobem
po krajn rozszerzona znajomose grt;Jbsza prawa; zastanawiano si§ tez
pewnie nad szerzlj,cym l1ieladelll i myslano nad poprawlj, rzeezy publicznyeh 4). Gdy jednakzc wszelka moe urzq,dzen od l'z~dcy plynie, prywatne nsilowallia nie prt;Jdzej na korzyse pub1iezn~ wypacUy,
az poki nie zj awili sit;J dzielni ksi1}z§ta. Pierwszym z ich liezby byl
Waclaw krol czeski. Pod surOWlj, Wac1awa wlaclzij" z wielu klt;Jsk
odetchnt;!la Polska, lecz dla jej naprawienia zakrotko Waclaw panowal 5). Wit;!cej jednakze dla Polski uczynil Wladyslaw :E,okietek 6).
')
")

")

Statutv "Yislickie c. 66. 08, 69. Vol. Leg. T. I, p. 27, 28.
v
Herby rye. POlsk. p. 73. Nahielsili, Miechovia p. 34.
~p. SOI1t11tersberg-, SCloip. Silesiae T. 1. p. 879.

Okres pi8t:ty od roku 1330 do roku 1430.
PralVodalVstlVo lwaJolve restalwOlval1e.

00 szcz§sliwie rozpoczlj,l :E,okietek, dokonal z chwallj, i uwielbieniem wiekow poiniejszych Kazimierz Wielki: postanowil zwolac
ziem wszystkich do WiSlicy. Wprzod zgromadzily si§ Wielko-

'J Stl'. 135, 136.
5)
GJ

Stl'. 134.
TrafllY obraz usilowania :tokietka skresla Lelewel w rozpl\\wie: Krytycz:z)'

rozbior statuto1V lvislickich, kt6rej rys p6zniej podamy.

1)
2)

Lib. IX. p. 972, 973.
Stl'. 140.

20
polska i Malopolska oddzielnie. Wielkopolanie w Piotrkowie pozbierali swoje kilkadziesi1:J,t artykulow us taw zwil)zle wystawionyeh,
ktore cale prawodawstwo eywilne i kryminalne ogarnl)ly. Malopolanie takze swoje prawa spisali, ale i co do liezby i co do wyslowienia obfitsze. Takie dwa statuty przyniesione do Wisliey. Tu pozostawalo tylko jedn1\; ealosc w dwoeh choc oddzielnyeh, ale duehem
i zasadami podobnyeh, statutow utworzyc. Praea ta ehoc niezupelnie szezl)sliwie, jednak z radosci1:J, powszeehn1:J, dokonana zostala.
Obowi1:J,zywal statut Wislieki szlaehtl) i kmieci, ostatnieh mianowicie staraj1\;e z niedoli dotychezasowej wydzwign1\;c. Wazniejsze
zasady prawne statutu WiSliekiego s1:J, nastl)puj1:J,ee. Dzieci weclle
niego zostaj1:J, pod wladzlf ojeowslq" dopoki ojciee zyje lub dopoki
ieh nie podoba mu sil) wyzwolic. JeW iell ojciee odumrze, maj1\;
opiekl) zabezpieezaj1:J,c1\; ieh osoby i dostatki. Nie mial syn udzialu
w ojcowskiej wlasnosci, nie moze sil) na ni1:J, ogl1:J,dac i na przypadek
smierci ojea dysponowac, spadki idq, po mieczu na synow, w ieh
niedostatku na corki, a w tych niedostatku na blizszyeh po mieezu
krewnyeh; nawet gdy corki dziedziez1:J" oddajq, dziedzietwo skoro ich
stryjeezni ehe1:J, splacic. Przeeiw puSciznie wyra:lnie przemawia pra,wo i nie chce wiedziec przypadku, w ktorymby miejsee miec mogla.
Winowajca zostaje na lasee, oddany stronie skrzywdzonej, winien
zadosyc uezynic item strony lleiszyc, a przytem placi winy tak stronie jak S1:J,dowi. Sq, znane w statucie WiWckim kary cielesne, leez
moze za nie nast1:J,pic oplata. Za glow© szlachcica bylo u:3tanowionyeh 60 grzywien, za kwieeia grzywien 6, za innych inne oplaty.
podohniez kary za inne przewinienia. Niemniej obszernie rozpisal
sil) statut 0 sfj,downictwie.
Po skresleniu ogolnych zasad prawodawstwa Wislickiego,zastanawia si© jeszeze w koneu Lelewel nad losami i kolejami, jakich
to prawodawstwo w czasie pozniejszym doznalo. Dostrzega, ze mianowieie w ezasie hezkrolewia po Ludwiku 1'Oille cz©sci Polski, gIownie Wielkopolska, wracac poez©ly do swoieh partykularnyeh praw
i zwyezajow, zarzucajq,c zasady statutu Wisliekiego. Dopiero ZllOWU
na zj ezdzie w Ozerwii13ku 1'. 1430 wydany od J agieUy przywilej dla
szlaehty, uroczyscie zapewnil calosc statutu WiSliekiego.
Te s~ ogolniejsze zarysy, ktore uznalismy za potrzebne do wystawienia cifj,gu rozumowall Lelewela. S1:J, one tylko slabym rysem
tego, co mistrzowskt1 rl)k1:J, kresli. ialujemy, iz to co gl©bokim zasilony duchem powi1:J,zal i niejako w harwy zycia przyodzial, tylko
w urywkowyeh podalismy wyci1:J,gach. Wszakze staraniem naszem
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J " J' u,ok przez 0b szerne
wywody oslablac moc obrazow Lelewela.
. N~etYlko atoli ~a~.luzY,1 ~i§ Le~ewel przez skreslenie ogolnych
ko1,e,1 p_a\',odai"stw~ Jaglelollslnego, wmni mu nadto jestesmy wdziecznos,~ za p}'zyl~ezen~e ~o T pracy swojej 30 dyplomatow, pochodz1:J,e;eh
z ,\lelm XII, XIII I XI'i. Kto si© rozpatrzyl cokolwiek w nauce
daw:1eg~ ~aszego ~r~wodawstwa, przyzna niezawodnie, iz one S11 ezysto ]edYll} m pO~11ill1~Iem praw krajowych. J akzeby sobie zyczyc wypadalo, aby posl~daJ1!cy dawne dyplomata, takowe oglaszali. Na tej
~roclze, prz~z p,llne dyplomatow komentowanie, porowl1ywanie, nie
Jedna w~t?l:wosc w sprawach dawnyeh ojezystych znikn©laby. Same
nawet 1:~ .Ju~ dyplom~t.a, kt~~'e oglosil Lelewel, wielezto nie rozwibllzeJ 1 obszermeJ myslI, ktore Lelewel w swoich wvwodach
. dotl~mj,l. przez wskazanie ogolnego kierunku zapatrywa~lia. S1j,
w l1l~h, wlellu:, ukryte skarby. Ani w1j,tpic wypada, ze podane teraz
d~ Wla~o~lOscI powszeclmiejszej pobudz1:J, do szezeg610wyeh badal}
gdy oo'olne
za'v
1.'
•
'.
lluanOWlele
,
b
1J sy 1. glowne
punkty sklerowama
przez'
Lelewela ws~mzane zostaiy. Leez sami l1awet jeszeze nasi kronikarze mogl!: SII) .stac obfitem zr6dlem do blizszych doeiekall. Sam
Kadlubek ~o pll:lem uzyeiu go przez Lelewela i ocenieniu ze wzgll)d,l~ ll~ :na~omosc praw RZY,mskieh przez Janoekiego, moze jeszcze
v.ykazac memalo miejsc, ktore do historyi prawa krajowego uzytemi
mog1j,.
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1845 r.

dawna podal nam wiadornosc Klose (w historyi rniasta Wroclawia),
i ktory dotf),d zapewne przechowuje si~ w archiwum kapituly wroclawskiej. Juz od niejakiego CZaSU i ja mialem ten zbior na oku, i przy
kilkakrotnym llloim pobycie w WrocIawiu, staralem si~ otrzymac pozwolenie obejrzenia go, dla por6wnania ze zrobiollf), przezemnie kopiiJ, ze zbioru Zaluskich: starania jednak moje pozostaly bezowocne,
co tern wi§cej zalowac wypada, iz l'§kopis, 0 ktorego tresci obecnie
podac zalllierzam krotk~ wiadomosc, w wielu rniejscach przedstawia luki, W il1nych zas jest tak zagmatwa}lY, iz niepodobienstwo
jest nawet doeiec sensu.
Straciwszy nadziejll korzystania z r§kopisu wroclawskiego, ograniczam si© tem, co lllam pod r§kf),. Bylbyrn nader rad, gdybym
juz dzisiaj mogl oglosic drukielll wszystkie mi znane, dotf),d niewydane statuty prowincyi gnieznienskiej, kt6rych odpisy blisko przed laty
i5 zrobilem; dla braku jednak ezasu musz~ si§ ograniczyc wydanielll kilku z pOllli§dzy nieh, nie powiem najpowazniejszych, bo wszystIde r6wnie siJ, wazne i zajmuhee, ale raczej takich, kt6re w rttkopisie, z ktorego je bior§, sf), lepiej wypisane 1),
Wiadomo, iz Zaluski mial zamiar ogloszenia drukiem zupelnego zbioru statutow synodalnych polskich, poczynaj~c od najdawniejszych i doprowadzajl1c do najnowszych czas6w. Kto mial sposobnose przegl~dallia nagromadzonych przez niego rllkopis6w i wyda1l
drukowanych, m6gI si§ latwo przekonae, jak ogrOll1ne byly zasoby,
kt6re zebral, i jak wielkich trudow przedsillwzi§cie to wymagalo.
Jak wazllf), bylaby praca ta, nie potrzeba i wspomillac; a jakkolwiek uie mOZlla sill spodziewac, ab}' byla w sobie miescHa wszystIde warunki krytyczllego wydania, jakie w dzisiejszym stanie nanki
zwyczajnie Slj; wymagane od prac podobnego rodzaju: bylaby przynajmniej zachowala od zatraty mn6stwo dawnych pomnik6w, kt6re
dzisiaj moze na zawsze SiJ, straeone. Mnie samemu zdarzylo si§
widziec dawniejszemi czasy nie jeden wazny pod tym wzgl§dem
r~kopis, ktory juz obecnie tam, gdzie byl przechowywany, nie znajduj e si§ i moze zupelnie zaginiJ,l.
Arcybiskupstwo gnieznienskie z swojemi sufl'raganiami stano wifO w swiecie ehrzescianskim osobnf), prowiney©. Prowincya ta, jak

1) Po llapisauiu przed dwoma laty tej obecnie drukujqcej siEl wiadomosci dowiedzialem si((, iz jeden z szanownych literat6w warszawskich posiada takie rElkopis
dawnych statutow synodalnych prowincyi gniezuiel1skiej: wszakZe i I'Elkopisu tego, pomimo wszelkiej ze strony wl:asciciela gotowosci, dla llieprzewidzianych przeszk6d widziec, a tem mniej por6wnac z mojemi odpisami nie moglem.
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wszystkie inne prowincye kosciola katolickiego, rZlj,dzila si'3 ogolnemi pra'Yami koscio1a; w zaluesie wszakie tych praw mia1a wlauz\)
stl1nowienia ustaw, przez zastosowanie pra\\' ogol11ych do miejscowych i czasowych potrzeb.
Wiauomo jest z historykow naszych, a mianowicie: Kadlnbka,
Bognfaht, archiuyakona gniezniellskiego, Dlugosz a, ii bisknpi polsey pod prezydencYl1; arcybiskupow gnieznienskich, poczynajlj,c od
XII wieku, CZ\)sto zbierali si© w r6inyeh miejscach dla wspolnej
narady stanowienia i statutow, ktore obowil'),zywaly tak duchowiellstwo, jako tei i swieckie osoby c,tlej prowincyi w stosunkach ieh do
kosciola.
Wiadomo takie, ii papieie w roinych czasach, cz©sto w epoImch hardzo do siebie zbliionych, przysylali s\\oich legatow do
Polski dla uporzl'),dkowania stosunkow koseielnych i wyt©pienia rozmaitego gatunku naduiye. Legat zbieral zwyczajnie okoro siebie
cale wyisze duchowiellstwo prowincyi, skladal z niem synod prowincyonalny i Sl)isywal ustawy, ktore nast©pnie wykonywaly 8i©.
Z liczby pierwszych naszych ustaw koscielnych zachowal 11am
sam Dlugosz w potwierdzeniu Aleksandra papieia ucll waly zj azun
l©czyckiego, odbytego za Kazimierza Sprawiedliwego w roku 1180 1).
P6zniejsze az do kOllca wieku XIV-go nwazane byl)' u nas zwyczajnie za stracone.
Najdawniejszy zbi6r ustaw synodal11ych prowincyi gniezniellskiej, ktorysmy zn ali , byl to zbior sporz~dzony na pocz1j,tku wieku XV
za sprawl'), Mikolaja Tqby, arcybiskupa gnieznienskiego, ulozony na
synodzie, rozpoc'z©tym w Wieluniu, a SkOllczonym w Kaliszu r. 1420,
w obecnosci Alberta biskupa luakowskiego, J akoba plockiego, Andrzeja llozllallskiego, Mikolaja wroclawskiego i prokuratorow biskupa wroe1awskiego i lubuskiego.
Ze wst©PlL w ktorym Miko}aj wyklaua powody, ktore go sklonily do wykonania przedsi©wzi©tej pracy, dowiadnjemy sift], iz chodzilo glownie 0 zdecydowallie, ktore jeszcze z postanowien poprzednikow jego zachowaly moc obowil'),zujl'),c~, aby tym sposobem zapobiedz niepewllosciom w oceniellin i sl'),dzenin spraw koscielnych. J a-

kie jednakze byly te dawniejsze postanowienia, sam zbior Mikolaja
zaunego nam nie pozostawil sladu, wyjl'),Wszy, ii w jednem tylko
miejscu Zl1ajdlljemy powolane nazwisko Jakoba, jednego z poprzednik6w Tr~by z kOllca wieku XIII.
Dopiero dzisiaj, przez blizsze rozpoznanie wspomnianego powyzej zbioru J aroslawa Bogoryi, cieka wose nasza pod tym wzgl©dem moie bye zaspokojona. W zbiorze tym znajdujemy z wiekOw
XIII i XIV -go procz statutow samego J aroslawa, statuty Fulkona
czyli Pelki, Jannsza, Jak6ba i JanisIawa, arcybiskupow gniezniellskich,
a takie statuty legatow papieskich: Jakoba, archidyakona leodyjskiego (pozniej papieza pod nazwiskiem Urbana IV) i Guidona, kardyna!a presbitera. Te same statuty, jak si© zdaje, znajdujl'), si© i w 1'©kopisie wrodawskim 1).
Por6wnywajq,c to, co nam udzielil Stenzel 0 statutach umieszczonych w uopiero co powolanym l'©kopisie i niektore inne zrodla z tem, co nam dostarcza nasz zbior, moiemy udzielic nast©pujq,cych, bardziej szczegolowych wiadomosci 0 kazdym z powyiej statutow wzmiankovl'anych co do czasu i miejsca, w jakiem wydane
zostaly.

1) IViadomosc 0 synodzie li/czyckim podal k8. Mrttlewicz w Pami'ttniku religijwJ-morall1ym T. X\'[ z r. 1849. Praca godna uwagi, wymagaj~ca jednalc dopelnienia. Przedmiot tl zniesionych pl'zez zjazd lllczycki cir;zarach l,\czy sill z llajdawniejsz~ history,\ urz,\clzenia pa6stwa. IVreszuie l'OZSh'zyglli1c zawsze jeszcze wypada, ezy to byl synod w scislem znaczeniu tego wyrazu. Juz 0 tem pisal dawniL'i
Miqczynski.

1. Statuty Fulkoua czyli Pelki. W zbiol'ze Jaroslawa znajdujl1; si© trzy oddzielne statuty Perki; 0 dwoch nie ma wzmianki, VI' ktorym roku i gdzie wydane zostaly, tylko w jeunym z nich jest oznaczone, ie wydany byl na synodzie w Sieradzu dnia 5 lipca 1233 r.
Statnty te tak si§ zaczynajlj,:
Anno incarnacionis dominicae Millesimo OOXXXIII, quinto
nonas J ulii in Siradia - Nos Fulco Gnesnensis Archiepiscopus cum fratribus et eoepiscopis et aliis praelatis ecelesiarnm Poloniae ad Sino dum in virtute spiritus sancti COllgregati 2).

2. Statuty JauHsza. Zaehowaly si© dwa statuty Janusza: jeden ogloszony na zjezdzie w Sieradzu roku 1262 w miesil1;cn wrzesniu w dniu Sw. Lamperta, drugi w Kamienin (in Oamon), niedaleko Kalisza, bez oznaczenia roku. N a synodzie w Sieradzn byli
obecni, jak mowil'), same statuty, biskupi: krakowski, wroclawski,
kujawski, poznanski i mazowiecki, co widac z ieh poczl'),tku:

M. vVisznie1Vskiego, Historya literattlry po/shiej T. II, str. 2\)7.
JliIoie bye, iz jedbll Z dw6ch synod6w Pelki, nieoznaczonych rokiem zgl'Omaclzenia sill, jest synodem z roku 1257, wspomnianym u Godzislawa Baszka. Jal1ocial1a T. IT, p. 99.
1)

2)
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In nomine Domini Amen. Nos J anussius miseracione divina
Gnesnensis Archiepiscopu!', una cum Sufi'raganeis nostris
Oracoviensi videlicet Vratislaviensi, Lubueensi, Oujaviensi,
Poznalliensi et Masovi\3nsi Episcopis, ac aliis llostris et eorum inferioribus praelatis et subditis in Siradz in Synodo
congl'egati 1).
Na zjezdzie w Kamieniu obecni byli pr6ez praiat6w i ksil!!i§ta polsey. Tenie sam Janusz, jak widac ze zbioru dyplomat6w,
.niedawno wydanego w Warszawie, odprawial jeszcze synody prowincyonalne w Dankowie rokn 1267 i drugi synod w Sieradzn 1'0ku 1270 2).

clawskiln, ii ustawy te spisane zostaly za sprawl1 arcybiskupa gniezniel'lskiego J anislawa 1). St.anowezo potwie1'dza to domniemanie
i usn wa wszelkq, wl1tpliwosc akt K ankie1'd, biskupa w1'oclawskiego
z dnia 15 grudnia 1340 1'oku, kt6rym rzuca klatw§ na Jana, kr61a
czeskiego, i w ktorym odwoluje si§ na postanowienia Janislawa a1'~ybiskupa wydane na prowincyonalnym synodzie, znajdujl!!ce si§
w f§kopisie naszym w rz§dzie postanowie(l wspomnianego uniejowskiego zjazdu 2). Na synodzie w Uniejowie byli obeeni: Kankier
biskup krakowski (ten sam, kto1'Y pozniej byl biskupem wroclawskim), Floryan plocki, Mateusz wloclawski, Jan pozl1allski i prokuratorowie biskupa wroc1awskiego i lubuskiego.
5. Statuty 1arosta1Va. Ostatnie miejsce w po1'zq,dku ehronologicznym w zbiorze naszym zajmnjq, statuty, ogloszone przez Jaroslawa z Bogoryi arcybiskupa gniezniel'lskiego na synodzie prowincyonalnym, odprawionym w dniu 8 stycznia 1357 roku w Kaliszu w 0becnosci biskup6w Bodzanty krako\\'skiego, Mateusza wloclawskiego,
Klemensa plockiego, Jana poznanskiego i proknratorow Przecb.wa
w1'oclawskiego i Henryka lubuskiego 3).
6. Statlity legata papieskiego 1ak6ba, zllanego p6zniej po wyniesieniu na godnosc papieskq, pod l1azwiskicm U rlJall<L IV. J ak6b, a1'chidyakon leodyjski, wyslallY w r. 1247 przez Innocentego IV papieia jako legat do Polski, Prns i Pomorza. zebra} w Wroclawiu \\" miesil1 cu pazdzierniku r. 1:248 prowilleyonalny synod, na ktnrym \I' obecnosci arcybisknpa gniezniel'lskiego Fulkona, biskup6w: wroclawskiego

3. Statnty J ak6ba. W z bio1'ze J arosia wa znaj duj emy cl wa
prawodawcze pomniki, odnoszq,ce si§ do pami§tnego w historyi naszego koseiola arcybiskupa Jak6ba Swinki. Jeden p1'zeclstawia konstytueye synoclalne, wydane na zjezdzie biskup6w prowincyi polskiej 3), bez oznaezenia miejsca i czasu odprawienia zjazdu; drugi
obejmuje postanowienia 0 clochodaeh tak zwanego A1111US gratiae,
wydane takie na jakims synodzie prowincyonalnym rownie bez oznaezenia czasu i miejsca odprawienia onego, Synod, na ktorym postanowione zostaly pierwsze konstytucye, jest to bez wq,tpienia zjazd
odp1'awiony W L§CZYCY w pierwszych dniach stycznia 1285 roku, na
ktorym zatwierdzony takze zostal wydany przez Tomasza I bislmpa
wroclawskiego wyrok przeciwko Henrykowi IV, ksi§ciu wroclawskiemu. Na zjezdzie tym byli obecni: Pawer krakowski, Jan poznanski, Tomasz plocki i 'Vislaw wloclawski biskupi 4).
4. Statuty 1anisia1Va. W zbiorze J arosrawa znajdujemy ustawy wydane na synodzie w Uniejowie dnia 11 marca 1326 roku,
leez mylnie przypisane temuz J aroslawowi arcybiskupowi; godzi si§
bowiem domniemywac, jak tego clowodzi sama data wydania i udzielone Ham przez Klosego i Stenzla wiadomosei 0 manuskrypcie wro-

') Jat10ciana T. n. p. 278, 27U. Trese tych statut6w z r((kopisu wroclawskiego podaje Stenzel w wyzej przytoczenem dzielB (przedmowa str. XLiV, XLV).
\Vyj'ttki z nich znajduj't si(( takze w dziele ponitej cytowanem Rittera, na str. 196.
2j
Codex diplomaticus Poloniae. T. II. p. 74, 82.
3) Na pocz'ttku statut6w powiedziano: Nos Jacobus miseracione divina Gneznensis Archiepiscopns una cum venerabilibus fratribus nosh'is coeptscopis provinciae
Poloniae. Ja110ciana T. II. p, 272.
4) Stenzel: Ul'kunden p. 136: cum enim essemus in Lanchicia nuper in provinciali synodo congregati... datum apud Lanchiciam XlII. Ka1. Februarii anno

:'lCCLXXX (lnillto, ]1. 137. 138. J'\overint universi l'raesenies Jitteras inspect uri,
qnod cum uos, Jacobus d. gr. s. Gneznensis ecclesie archiepiscopus suffraganeos et
ciJepiscopos noshos nd nostram pro,Tincialem synodum in Lanchiciam vocassemus ...
datum et actnm L:mchiciae XYII[ Kal. Februarii anna ~1CCLXXXV.
1) Stenzel p, 282, Klose If, p. 24,
..2) Stenzel: UrkU11del1 p. 282. Reverendus pater dominus Janislaus s. (jne-·
zllensis ecclesiae archiepiscopus in provinciali synodo de suorum sufraganeormn
aSS('llSU prohibuit... Zf\ tytn idzie postanowienie zawarte w tychie statutach.
:l) W !,oleceniu danem Janowi proboszczowi kaliskiemu z dnia 1 marca 1360
roku, tali: mi((dzy innemi wyraza si(( JarosfaN 0 statutach wydanych przez siebie
i poprzeJnili:6w swoioh: a nonnullis Romani" pontificibus ed Sedis apostolicae legatis
ad nostram provinoial!l missis mandata salubria et statuta utilia cum multa providentia emanarunt, quae postea per praedecessores nosh'os et nos in conciliis provincialibus innovata et extensa cum adicionibus poenarum pro subditorum et ecolesiarum
ntilitate morumque correctione eorundem et quiete, extiterunt... (Stenzel Urkunden
p. '=>28). Statuty kaliskie Jaroslawa, jak dowieuzialem si(( z rozprawy powyzej powolanej JKs. Jablczyuskiego, jut Sq przez niego wydane w Gazecie Koscielnej poznanskiej (1'. 1246) z ft(kopisu archiwulll kapituly \Y Poznaniu,
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Tomasza I, krakowskiego Prandoty, kujawskiego Michala, poznanskiego Bogufala, mazowieckiego Piotra, lubuskiego Nankiera i chelminskiego Henryka, oglosil statuty, ktore nast§pnie sam zostawszy
papieiem dnia 3 lipca r. 1363, opusciwszy rozporz1!dzenia niemogll:ce juz znaleze zastosowania, na nowo utwierdzil i do wvkonania
podal 1).
7. Statldy Guidona Zegata. Guido kardynal wyslany do Polski jako legat przez Klemensa IV, zebral w Wrodawiu synod prowincyonalny, na ktorym znajdowal si§ Janusz, arcybiskup gnieznienski, i wydal na nim statuty, 0 ktorych nast§pnie w roinych aktach
urz§dowych wspomina si§. Kie wiemy z pewnoscill: epold odbycia
synodu. Stenzel mniema, ie byl odprawiony rolm 1268 w miesiq,cu
lutym; wszakie zdaje si§ nie ulegae wij,tpliwosd, '1i synod mial
juz miejsce wczesniej, kiedy w pismie duchowiellstwa polskiego
z roku 1267 miesiij,ca pazdziernika do Miestwina, ksi§cia pomorskiego, cytuji); si§ doslownie dwa postanowienia zawarte w statutach na
nim ~gloszonych ze wzmiankll:, ie konstytucye sij, wydane "per venerabllem patrem dominum Guidonem tituli sancti Laurencii in Lucina presbiternm Carelinalem, Apostolicae Seelis Legatnm, in Sino do
per ipsnm in Vratislavia 110vissisme eelebrata 'i 2). Zatem podlug
wszelkiego poelobieIlstwa do prawdy synod wroclawski pod prezydencn Guidona, odprawiony bye takie musial w roku 1267, kiedy
w miesi~cn pazdzierniku tegoi roku duehowienstwo polskie na nowym jui znowu byro zebrane synodzie w Dankowie, 0 czem swiadczy powyiej pow01ane pismo. Niemniej podobnem jest do prawdy,
ii na synodzie w Wroclawiu, odprawionym w obecnosci 'kardynala,
znajdowali si§ ci sami biskupi poiscy, kt6rych spotykamy w tymie
roku zgromadzonych na synodzie w Dankowie. Byli niemi: Janusz
arcybiskup, nast§pnie Tomasz wroclawski, Pawel krakowski, Wolimil' wloclawski, .YIikolaj poznanski, biskupi.
Mamy wi§c tymczasowo w porz1),dku chronologicznym z dat~
pewl1ij, nast§puj~ce statuty prowincyi gniezniellskiej:
u

1) Stenzel: Urlltt11den p. XV. XXXIII. XXXlV. Jal1ocial1a If, p. 118. 119.
Trese statutow tych zJ:ozonych z 26 §~ podaje w historyi biskupstwa wroclawskiego
J6zef Ritter, kanonik kapituly wl'oclawskiej (Geschickte der Diocese Breslau. \Vroclaw
lc4~) na str. 179, 186.
2) Codex diplomaticns Poloniae T. If, p. 74 - 76. Toz samo pismo duchowienstwa polskiego do ksi~cia pomorskiego znajduje si~ juz u Damalewicza: Vitae
Vladislaviel1sium Episcoporum, p. 190, 191.

Pelki arcybiskupa z 1'. 1233.
Jak6ba legata z r. 1248.
J anusza arcybiskupa z r. 1262.
Guidona legata z r. 1267.
Jakoba arcybiskupa z 1'. 1285.
Janislawa z 1'. 1326.
Jaroslawa z 1'. 1357.
Procz tego mamy jeszcze z dat~ dotij,U nieoznaczon~ dwa statuty areybiskupa Pelld, jeden statut Jakoba i Janislawa; w ogolnosci wszystkich statutow prowincyonalnych dawniejszych jedenascie.
J ak znacznie materyaly te wzbogacaj ij, history§ rozwini§cia
prawodawstwa kosciola naszego, rzeezij, ai nazbyt jest widoczn!J:. Czy
kiedykolwiek pozniej b§dziemy dose szcz~sliwi zbogacie je nowemi
odkryciami, trudno jest przewielziee; bye jednak mOie, ie szcz§sliwy
traf nastr§czy nam nowe jeszcze pomniki.
Nie wspominaj ij,c 0 postanowieniaeh synodu l§czyckiego z roku
1180, nie ulega iadnej wij,tpliwosci, ii w wieku XII kosci61 gniezniellski posiadal j eszeze inne statuty prowincyonalne; wspomina
o istnieniu ieh Pelka arcybiskup w statutach z 1'. 1233. We wst§pie do nich wyraznie mowi: ii wydal za zgodij, brad swojej, to jest
biskupow i suffragan6w prowincyi gnieznienskiej konstytucye, w ktorych powtorzyl i dopelnil niektore ze statutow poprzednikow swoieh 1).
Zaluski, jak powszechnie utrzYll1ujl1" mial posiadae w r§kopisie statuty synodow l©czyckieh z r. 1188 i 1197 2).
Niemniej pewnij, jest rzecz~, ie procz wskazanych wyiej statutow, nalezij,cych do Xln wielm, wydane jeszcze byly w tym wicku
111ne statllty. Wspomn§ tylko dla przykladu konstytucye synodalne,
ogloszone przez legata papieskiego biskupa Filipa, na ktore powolujij, si~ wydane przez Stenzla akty slij,skie z lat 1284, 1285 i nasttllmych 3). Jak wiadomo, Filip znajdowal si© w 1'. 1280 na Wt:;grzech w Strygoniu 4), a w roku 1281 w Wroclawiu, gdzie zapewnie
odprawil w tymze czasie synod prowincyi gniezni811skiej 5).

") ... con8titnciones subscriptas de consen8U fratrum nostrorum ... edidimus,
sen ilmoval1do sen addendo al~teceSSOTU11t 11ostrorum statuta quaedam.
2) lIf. \Viszniewski, Historya literatl1ry polskiej. T. II, str. 296.
B) Urkjn~de11, str. 70, 85, 91, 137, 151, 218.
4) \Vydane przez niego tamze dla W ~gier konstytucye znajduja, si~ "IV zbiorze JarosJ:awa Bogoryi. Statuty te jnz sa, kilka razy drukowane, a mianowicie
w Zbiorze koncyli6w w~gierskich, wydanym przez Karola Peteriy. Nie znajduja, si~
w r~kopisie kapituly wroolawskiej.
5) Codex diplomaticus Poloniae T. iI, p. LOO, 74.
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Pisali nadto dla Polski statuty na poczl),tku XIV wieku legaci
papiesey: Mikolaj biskup Ostyi, zllany pozniej pod nazwiskiem Benedykta XI-go, i Guntilis kardynal, ktorego konstytueye zaehowala
nam historya kosciola Raynalda.
Te tedy mial pod l'§k!1 statuty Jaroshw, kiedy postanowil przynajmniej wazniejsze z pomi§clzy nieh w jednym pomieseic zbiol'ze,
i clodac jeszcze do nich kilka nowyeh postanowien. Powodem glownym, dla ktorego Jaroslaw umyslil zrobic zbi6r statutow poprzednik6w swoich. byla zapewnie rzadkosc egzemplarzy dawnyeh statutow
i ch§c nczynienia ieh powszechniej znanemi. Dlatego we wst§pie
do statutow z r. 1357 poleca, aby odti),d wszyscy biskupL arehidyakonowie statut.y te czytywali na zgromadzeniach podwladnych im
oso13 1). Zgodnie z tQ; myslq, synod postanowil odnowic statuty Pelki, Janusza, Jak6ba i Janislawa arcybiskupow, pomiescic je w zbiorze 2); jakoz znajdujemy je w istocie w naszym I§kOl)isie pomieszczonemi zaraz za postanowieniami samego Jaroslawa. Porzl),dek
pomieszczenia nie jest scisle chl'onologiezny. Naprzod idfj, statuty
J aroRlawa z 1'. 1326, potem Pelki lliewiadomego roku, nast§pnie J anusza 1262 1'., PeIld 1233 r., Jak6ba 1285 1'., Janusza l1iewiadomego roku, ZllOWU J ak6ba bez pewnej daty, na koncu PeUd bez roku.
Czy zamiarem bylo Jaroslawa pomieszczac w zbiorze swoim
i konstytucye powyzej powo1ane legatow Guidona, J akoha i Filipa,
trudno odgadul1c; W l'§kopisie, ktory mam)' pod r§k[)" zl1ajduj[j; si§
zamieszczol1e za oRtatniemi statutami Pel:ki: wyraznie jednak jest powiedziane, ze wzi§te zostaly z ksi§gi Stefana, kanonika, wrodawskiego. Poclobniejsze jest wi§c do prawdy, ze znalazly tu miejsce wi§eej przypadkowym sposobem.
Mimowolnie nastr§cza si§ tutaj uwaga co do autentycznosci
naszego r\,;}kopisu. Wiem, ze Janocki, a za nim i Wiszniewski, ntrzymujl)" jakoby r§kopis ten byl samym oryginalem ustaw zebranych
w Raliszn za Jaros1awa areybiskupa, przechowywanym dawniej VI' archiwum metropolii gnieznienskiej; samo jednakze powierzchowne obejrzenie onego, a mianowicie dopiero co przytoezona okolicznose,
a nadto mnostwo bl§d6w w tekscie, i gdzieniegdzie luki przeko-

1) ... mandamns nt fratres nostri upiscopi et archidiaconi et l'ectores ecclesiaTum statutorum ao constitucionum ipsonun copiam habeant et in snis diocesibus archidiaconi quoque in c0l1v8ncionibus subditornm suo rum J'elegant et faciant publicar8.
2) ... deCTe\~imus ... vetera praede~essorum nostrorum piae memoriae Fulconis,
Janussii, Jacobi S\Vincae, Jsnislai archiepiscoporum quondam Gneznensis ecclesiae innomre pt hujus approbacione conciJii innovitl11us, additis l10stris declaraciollibus,
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WiadomosG 0 sadacll Bozycll, Gzyli ordaliach wdawnej Polsce 1).
Z I'lkopisn biblioteki miejskiej ElbJa.shiej.

(1868).
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Biblioteka Warsza1vska. 1867. Ill. 312-316.

historyi starozytnej, i zarazem profesora uniwersytetu berliiiskiego,
aby raczyl mi posredniczye w otrzymaniu upragnionego odpisu.
W cil1gu tego czasu r§kopis wzmiankowany darowany zostal przez
wlasciciela bibliotece miejskiej w Elblq,gu, co jak si(j zdaje ulatwilo moznosc zdj~cia z niego kopii; jakoz w istocie kopi© t§ w tych
dniach otrzymalem od Dunckera.
Jest to traktat w j§zyku niemieckim spisany, opisuilJ;cy sposob,
VI' jaki roine gatunki ordaliow majll bye spelniane i wskazujq,cy zasady, pocHug ktorych s§dzia 080bo111 spor wiodtj,cym w celn ustanowienia dowodu llakazuje poddac sil? jednej Inb drugiej probie. W traktacie tym znajdujemy zarazem podane modlitwy, ktore uzywani przy
spelnianiu ordalii kaplani odmawiali.
Ile przypominam sobie, nie zdarzylo mi si§ dotl1cl czytac tak
traktat.n, z davl'llych czas6w pOc1lOc!zlJ;Cego, 0 ordaliach. Mam
do clomniemania, ze traktat jest tl6maczeniem z Iacinskiego.
Wszakze nie to stanowi W oczach naszych 0 jego waznosci. ZWlaca on uIYag© nasz1l; na siebie ella tego mianowicie, ze przechowuje
pamilJ;tk§ sposobu uzycia orelali6w VI' naszem staroelawllem slJ:downictwie.
Ze reguly w nim podane oc!noszlJ: si§ do slJ:downictwa polskiego, swiadczy 0 tem r§kopis elblij,ski podajlJ:cy si§ jako dawlle zwyezaje slJ;dowe polskie, nast©pnie i w samym traktacie uczyniona
wzmianka oduchowieflstwie polskiem i 0 obowi1J:zkach jego wYl1ikajllcych z przepisow 0 pojeclynkach, co niewlJ:tpliwy stano wi clow6d, ie
ttl mamy do czynienia z rozporzij,clzeniami wlasciwemi dawnemu SlJ:downictwu polskiemu. Pytanie tylko powstaje, slqd w l'§kopisie
elbl1J:skim traktat ten znajduje si§ i jaki mogl bye powod praktyczny, dlaczego przeelmiotem tym zajmowano si§ w Prusiech?
Nie maj1l;e pod r§klJ: potrzebnych materya16w, za pomoq ktomoglbym na pytanie to odpowiedziec w sp086b wi©cej zadaogranicz§ sil) tylko przytoczeniem z pami§ci niektorych
ktore, jak sl:j;clzl}, tymczasowo zaspokojlJ: ciekawose naszij,.
Przeghl:dajl1c liczne dyplomaty wieku XIII, XIV i XV, dotycZfj,ce ziem, ktore dostaly sil) pod wladz§ zakollu krzyzackiego, natrafilem na wzmianki, dowodzij,ce, ii prawo polskie (jt£S polonicnm)
obowifj,zywalo W l1iektorych stronach podleglych zakonowi. Mianowide pamil)tny jest pod tym wzgl§dem akt uldadu zawartego za
posrednictwem legata Stolicy Apostolskiej w drugiej polowie XIII
wieku mil)dzy zakonem a mieszkallcami Pomorza i Pomeranii. Zapytani mieszkaflcy tych stroll, jaldemby nudal chcieli si§ rZl:j;dzic
prawem, oswiadczyli, ie obierajlJ: sobie prawo swoich slJ;siadow, t()
Pigma Romualda Hubego.

Tom II.

35

34

jest prawo polskie. ~akon zgodzil si§ na to zlJ,danie, zastrzegl tylko, iz nie majlj, uzywae w slj,dach swoich ordaliow. Zupe1ne stlj,d
plynie przelwnanie, ze w niektorych ziemiach zakonu obowilj,zywalo
prawo polskie i ze cz§scilj, tego prawa bylo uzycie ordaliow.
To dostatecznie tlomar,zy co mogi bye za pow6d, dlaczego wlasnie w Prusiech zachowal si§ traktat 0 sposobie uzycia orda1iow
w sadach slj,dzlJ,cych podlug prawa polskiego.
" Wprawdzie we wzmiankowanym ukladzie zastrzezono, iz w SlJ,dach polskich uzycie ordaliow ma bye wyllj,czone, ja jednak rzecz
callj, tak sobie tlOmacz§. Legat papieski, ktory uklad do skutku
doprowadzil, chcial zapewne p1'zy zawieraniu jego powzilJ,e. wiadomose 0 tem, co stanowilo prawo polskie, a znalazlszy, iz w slJ,downictwie podlng prawa odbywanem, ordalia Slj, w uzyciu, nastawal
pewno na zakon, aby nadal uzywania ich nie dopusl,czal, bo w owych
czasach Stolica Apostolska wsz§dzie przeciw nim wyst§powala; zgodzil sie na zakon, sam jednak dzialajlj,c w duchu innych widokow;
i ubieiajlj,c si§ wi§cej za swieckiemi korzysciami jak za duchownemi
celami, dozwolil w praktyce i po ukladzie uciekania si§ do ordaliow,
nie widzlj,c w tem nic szkodliwego dla siebie. Takim sposobem 01'dalia pomimo rozporzlj,dzen ukladu pozostaly w niektorych cz§sciach
ziem pruskich w uzyciu i zapewne jeszcze czas niejaki utrzymaly si§ w zastosowaniu, ch06 nawet w slj,siedniej Polsce juz z kOllcem wieku Xln stanowczo znikae zacz§ly.
Porzlj,dek wykladu przyj§ty w traktacie taki. Naprzod mowa
jest 0 ordalu przez pojedynek, nast§pnie opisane ordale przez zelazo, nakoniec ordale przez wod§. Podajemy w krotkosci wazniejsze rozporzlj,dzenia.
Wyklad poczyna si§ od slow: jezeli s§dzia poleci czlowiekowi,
na ktorego skarga jest zaniesiona, odpowiadae, ten zas utrzymywac
b§dzie, iz jest niewinny, wtedy s§dzia pyta go, czy ma swiadkow na
poparcie swego twierdzenia, jesli ieh nie ma, s©dzia nakazuje mu
bie si§. Po tym wst§pie idzie dalej przepis, ze jezeli ci, ktorzy si§
maj1j, bie S1j, obaj chlopami (gebuer), ze majlj, si§ bie na palki (kulen), jeSli zas chlop pocilj,gn~l do odpowiedzialnosci rycerza (ritter~,
ze wowczas pojedynek ma si§ odbywae na miecze (swerte); przeclwnie, jesli rycerz poci1J,ga do odpowiedzialnosci chlopa, ze si§ musi bie na palki. Skutkiem pojedynku jest, ze jezeli pozywajlj,cy zostanie pokonany, traci tylko prawo do dochodzenia swej pretensyi;
przeciwnie, jesli zostanie pokonany oskarzony, skazuje sit,) na to,
o co by1 skarzony.

Po kilku drugorz§dnych rozporzlj,c1zeniach, dotyczlj,cych jeszcze
pojedynkow, zaczyna si§ wyklad 0 probie przez rozpalone zelazo.
S©dzia pocilj,ga do niej oskarzonego, ktory nie moze stawie swiadkow na udowodnienie swej niewinnosci i udowodni niemo;imosc pojedynkowania si§. Ordale przez zelazo, jest dwojakie: albo trzeba
na trzy rozpalone zelaza stlJ,pie i przez nie przejse, albo tez niesc
w r§lm rozp,done zelazo trzy krold. Przy opisaniu sposolm, jakim
ordale to spelnia si§, przepisano, ze noga, ktorlj, na zelazo stawiano
i r§ka, ktorlj, niesiono zelazo, powil1na bye na trzy dni woskiem oblepiona, Dopiero po trzech dniach zdejmuje si§ wosk i przekonywa, czy lloga lub rt,)ka S!j; uszkodzone, lub nie. Nadto, przed przystlj,pieniem do proby przez zelazo, powinna bye Msza odprawiona
i zmowiona nast§lmjlj,Ca moc1litwa:
"Deus judex justus et paciens qui auctor es pacis et judicas
equitatem respice ad disceptationem nostram et dirige jndicium nostrum qui justus es ... qui respicis terram et facis eam tremere, qui
per adventul11 unigeniti filii tni... mundum salvasti, genus que hum anum redemisti, Tu hoc ferrum igne fervens benedicere dignare et
sicut tres pueros Sydrah, Misac et Abadengo jussu regis Babilol1is
in fornacem succensam missos illesos salvalvasti angelumqne tuum
mittens eos exinde deduxisti et Susannam de falso crimine liberasti,
ita clementissime dominator oramus et petimus, ut quisquis itmocens de crimine sibi objecto in hoc ferrum manum mis.erit et ipsum portaverit sanam et illesam eam educat... Omnipotens Sempiterne Deus, qui es scrutator occultorum cordium, te supplices exoramus, ut si homo hic culpabilis est de rebus sibi objectis et diabolo
ingranal1te cor ejus praesumpserit in ferrum ignitum manum suam
Tua justissima veritas declarare dignetur, ut in ejus corpore virtus tua declaretur ut anima illius per penitel1ciam et confessionem salvetur. Si· vero in aliqua deceptionis diabolicae versucia
confidens, reatum suum dissimulare celareque voluerit, Tua sanctitas
dextraque omnem caliditatem demonis eyacuare dignetur. Belledicere dignare Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus hoc ferrum ad diseernendum in eo justum judicium tuum" 1).

')

Co brzmi po polsku: «Boze, s\ldzio sprawiedliwy i cierpliwy, kt6ry jestes
pokoju i sf1;dzisz wedle sprawiedliwosci, wejrzyj na rozprawy nasze i kieruj
.
naszym, kt6ry sprawiedliwym jestes, kt6ry spogl~dasz na ziemi~ i sprawujesz,
ze ona drzy, kt6ry przez przyjscie jednorodzonego Syna swego swiat zbawiles i rod
ludzki odkupiles, Ty zelazo to rozpalone racz blogoslawi6 i jakos trzech chlopc6w
Misaka i Abadenga z rozkazu kr6la babilonskiego, wrzuconych do rozpalonespra\yc~
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Nakoniec, jesli powolany do odpowiedzialnosci nie moze stawie swiadkow dla wykazania s\'\'ej niewinllosci, s§dzia moze go poddac pl'obie wodnej. Traktat szczeg61owo opisnje formalnosci, jakie
przy UZYCill tej proby powinny bye zachowane i podaje takze form§ modlitwy, j akl!; kaplan odmowic powinien przy p08wi§ceniu wody. Proba przez wod§ uwazaia si§ za drugorz§dn~, na kOllCU bowiem trrrktatll wyraznie powiedziano, ie s§dziowie nie nakazujij, jej
w glownej sprawie (hauptzache).
Ostatnia ta llwaga naprowadza mnie na mytH, ze wlasciwem
ordale w starodawnem s~downictwie polskiem musiala byc tylko proba przez zelazo. Pojedynki weszly niewl!;tpliwie dopiero pozniej
w uzycie za rozszerzeniem si§ poj§c rycersldch, a proba wodna mogla bye nasladowaniem praktyk innych plemion w sij,siedztwie osiadlych. Bye nawet moze, ze ordale przez przejscie na rozpalonych
zelazach bylo najdawniejszij, fo rmij, , w jakiej praktykowanij, byla proba przez zelazo w Polsce. Zdaje mi si§, ze Helmold swiadczy, iz
proba przez rozpalone lemiesze byla wlasciwlli Slowianom nadelbianskim, z ktoremi mogli jij, dzielie i dawni Polacy.
Podajij,c wiadomosc Vii, mam nadziej§, ze ona zach§ci badaczy
naszych starozytnosci do ogioszenia tak w oryginale jako i w tlo-'
maczenill polskiem calego obecnego traktatu; uczynilbym to moze
sam, gdybym mogi znaleze sposobnose porownania oclpisu mega z l'§kopisem elblij,skim, gdyz, ile mi si§ zdaje, odpis moj w kilku miejscach i to waznych, niezupelnie jest wierny.
go pieca, ocalile8 bez szkody i aniola im swego poslawszy, stamb,d wywiodles i Zuzann~ falszywie oskarzon~ uwolni1e8, tak najlaskawiej panuj, prosimy i bragamy CiEl,
azeby ktokolwiek jest niewinny zbrodlli mu zarzucanej, a dotknie si~ rElk~ tego ielaza, aby j~ zdrow~ i llieuszkodzon~ wyci~gn~L Wszechmogij,cy, Przedwieczny Boze, kt6ry czytasz w sercach ukrytych, prosimy Ci~ pokol'l1ie, zeby jesli czlowiek ten
jest winny TZeczy zarzucanych mu i z podniety djab1a seree jego kazalo mu w1:oiye r~k~ w ielazo rozpalone, Twoja pra"\\da llajsprawieclli,Ysza nieeh raezy sprawie,
aby na jego eiele swiEitosc Twoja si~ ol)jawi1a, azeby dusza jego przez pokutEl i spo,yiedi zostala zbawion~. Jezeli zas ufny w polrnsfl jakiehS djabelskieh wykrflt6w, wystflpek sw6j eheialby zatai6 i ukry6, T;yoja swifltosc i prawiea wszelki podstflP djabelski niech raczy oddali6. Racz poblogoslawi6 Panie, Ojcze Swiflty, \Vszechmog~
cy, Przedwieczny Boie to zelazo, aby by10 Jm rozpoznaniu w tym slusznym s~dzie
Twoim.»
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Po zmesleniu opactwa polecono cale jego archiwum przeniesc
do Lwowa i pomiescic w bibliotece uniwersyteckiej. Podlug wiarogodnej wiadomosci znajdowac si\i w niem mialo przeszlo cztery tysi~ce oryginaluych dokumentow. Alisci pozar wynikly w 1'. 1848,
ktory zniszczyl bibliotek'ij uniwersyteck~, pochlonq,l r archiwum tynieckie. Szcz'ijsliwy tylko traf zrzq,dzil, ze zachowala si\i znaczna
cZ\iSC odpis6w z oryginalow dzisiaj jnz nieistniejq,cych. Cz~sc tych
odpisow winni jestesmy lllilosnikowi nauk Aleksandrowi Batowskiemu ktory oddawna zaj~l si\i byl sporz~dzaniem kopij z archiwum
ty;ieckiego w zamiarze wydania ciekawych tych pomnikow.. Ohoc
Batowski ulllarl p1'zed dokonaniem pl'acy, ale lwzekazal kople swoje zakladowi imienia OssoWlskich z wyraznel11 zastrzezeniel11, aby
takowe byly drukiel11 ogloszone. Wi\il,szfj; jeszcze cZ'ijSC skarb6w tynieckich przechowal wynaleziony pozniej kopiaryusz archiwul11 spo1'Zq,dzollY roku 1G34.
Z~klad imienia OSSOlillSkich, spelniaj~c w1ozony na siebie obowifj;zek, przyst~pil w roku 1871 do wydawnictwa dyplomataryusza
10
i oglosil na raz pierwszy cZ'ijsc onego pierwszfj" obejl11uj~cq, dY11 mata do kOl1ca wieku XIV.
Nieposlednia waznosc tej pnlJlikacyi stala si'ij powodem, ze ~amierzam 0 niej podac bardziej szczegolowfj; wiadomosc, dol~czaJq,c
do niej niektore krytyczne uwagi, juzto dotyczfj;ce samego nowo-wydanego dyplol11ataryusza, juz sci~gaj~ce si~ do naszych dyploll1ataryuszow w og61nosci.
W przedl110wie wydawcy oswiadczajq" ze do zlozenia dypIOl11ataryusza uzyli p1'zedewszystkiem kopij Batowskiego, nast~pnie kopij,
zal11ieszczonych w kopiaryuszu. z roku 16:34 i llokoniec kopij Szczygielskiego.
Zalowac wypada, ze wydawcy nie uwiadamiaj~ nas bIizej 0 p1'acy pozostalej po Batowskill1. Dla uczczenia jego pall1i'ijci wypadalo
;spomniee, jak znaCZllfj; liczb\i odpis6w spo1'z~dzil, czy je sam wyk~
nywal, czy z pomoc~ innych osob i kogo mianowicie 1), czy kople
sporz!j,dzone by}y kollacyonowane? S~ to szczegoly dro bne ale poz!}dane dla tych, kt6rzy zajl11uj~ si\i historyq, pismieul1ictwa krajowego.
.
Wspominajq,c 0 kopiaryuszu i donosz~c, ze 8i§ sklada z dwoch
czesci nalezalo wyjasnie, czy pr6cz tych dw6ch cZ'ijsci nie istniala
je;ZCz~ trzecia, bo druga obejmuje tylko litery od H do T; i w jakim porzl1dku: ile w nim kopij zawartych.
1)

De nam si~ dal:o zaslyszec, cz~S6 kopij sporz1tdzal: Slotwinski.

Nast§pnie, oznaczywszy trzy zrodla, Z ktorych zaczerpni§to mado. dyplomataryusza, wypadalo dac pogl~d krytyczny na wa1'tosc wzmlankowanych kopii i ocenic ich wzgl'ijdnq, waznose. To co
powiedz~allo 0 kopiach wzi'ijtych z kopiaryusza, nie zdaje si'ij bye
u~asa~lllonem.
Krytyczne wydanie pomnik6w dawnych wymaga kollleCZllle dokladnego ocenienia zrodel, z kt6rych si'ij czerpie. lVIiloby
ll~lll ~ylo spotkae takowe w przedmowie do dyplomataryusza Ty'meck18go, zwlaszcza, ze oparty jest w wi'ijkszej cZ'ijsci na materyalach pochodz~cych z drugiej r\iki.
Podlug. objasni~nia wydawc6w, spozytkowano do wydania dyplomatar?'us~a, Jak dop18ro co wspomnielismy, trzy zr6dla; tymczasem,
p~'zeb18g~Hc sam dyplomataryusz, dostrzegamy, ze do zlozenia cZ'ijsci
p~en;sze~ pr~ylozyiy sit2 i inne zr6dla, a mianowicie kilka dyplomatow, rYl1leclnch, dot!j,d w oryginale zachowanych, dalej kilka dyplo~nato.w drukow~n!ch w kodeksie dyplol11atycznym Rzyszczewskiego
1. wz:~tyc~ CZ§SClq,. z oryginalow, cZ'ijsci~ z Metryki i ze przekonano
81'ij, lZ procz skoplOWan.l'ch dawniej przez MuczkowskieO'o akt6w zadne inne, sci~gajq,ce si§ do Tynca, nie zostaly wynale~ione. Uzyto
zresztl:J: do skompletowania cz§sci pierwszej Monument6w Theinera.
~ie Wl:J:tI;il:1Y, ze. dalsz~ pos~nki wania bylyb.l' naprowadzily n(1 inne
,lesz:z.e zrodla; 1l11'ijd:y mn~lm ,l'iadomo, ze Boczek wydrukowal bull~
papleza Grze~orza XIV blorq,cego pod swojq, opiek\i wlosci opactwa
polozone na Slfj;sku 1).
.
.Wypadalo takze przypomniec, ze jeszcze kilka dyploll1at6w Tyllleclnch clrukowal lVIaciejowski, a najdawniejszy dyplomat Bielowski.
Oz~sc pierwsza dyplomataryusza, obecnie wydana, przedstawia
9~ dokumenty.
Z tej liczby znulismy juz ze Szczygielskiego akto;v
z ~odeksu Rzyszczewskiego trzy, z Maciejowskiego szesc,
z Themera Jeden, z dodatku do Gazety Lwowskiej jeden. W kazdym razie przyczynek 110wych 65 dyplomat6w stanowi waznl1 naukow~ zdobycz.
. Z . w'ydallych w dyplomatarYllszu doknmentow najclawniejszy jest
akt,Idz.Iego. kardYllala i legata z roku 1105, ostatlli Mscislawa opata r.l'l1Ieclnego z roku 1398 2).
Ograniczajq,c ~i'ij do samego wieku XII i XIII, zaslugujq, mi\idzy no\\o wydaneml,dyplomatami na szczeg6ln~ uwag'ij: akt nada·
w~zy dla kosciola S-go Wawrzynca pod Kaliszem, wydany przez
lVlleczyslawa ksi'ijcia wielkopolskiego z r. 1209; wyrok ferowany przez
tel'~al

1:,

1)
2)

Bulla ta jest z dllia 26 maja 1229, Codex diplomatic us Moraviae II. 214.
Dlaczego na tymze dyplomataryuszu wystawiony tylko wiek XIII i XIY.

40

41

Henryka, ksi§cia sl!j,skiego i krakowskiego, w r. 1229 mi§dzy Komesem Zegot!j, a Liutfridem opatem Tynieckim 0 wies Gr6jec, przywilej Boleslawa W stydliwego z 1286 1'. na' zaloienie wsi na prawie
frank0l1skiem w dobrach Komesa Wierzbi§ty; zatwierdzenie z roku
1278 przez Przemyslawa II aktu nadawczego dla kosciola S-go
WawrzY11ca pod Kaliszem, \ueszcie przywilej Waclawa kr61a Czeskiego z r. 1293 zwalniaj!j,cy mieszkanc6w klasztoru Tynieckiego
z pod jurysdykcyi urz~d6w swieckich. Szczeg61niej ciekawy jest
wyrok Henryka, z kt6rego dowiadujemy si~, ie Sil:d odbywai si~ na
wzg6rkn pod koscioiem S-go Michala na zamku krakowskim, objasl1laJ1j,cy caly przewod sprawy. Wydanin wyroku przytomni byli:
ksi!j,ze Sobieslaw syn Teobalda ksi§cia Czeskiego, Stefan wojewoda
wroclawski, Marek wojewoda krakowski, Radoslaw s©dzia dworu,
Klemens SYll Klemensa (zapewne Klemcnsa. kasztelana krakowskiego) 1), Andrzej brat jego przeloiony kosciola S-go Michala 2), Projekt opat zwierzyniecki i Piot]' przelozony tegoi klasztoru oraz Krzyian podkallc1erzy.
lYIi~dzy dokumentami wieku XIV, ktorych jest znacznie wi§ksza
liczlla, jeszcze wi§cej, jaIc naturalnie, daroby si© wskazae ciekawych
akt6w 3), ally Jednakic aie rozszerzac. zbytnio zakresu naszych uwag,
zwracamy si© do wykazallia, w Jakim sposobie akta dw6ch poprzednich wiek6w Sq; w dyplomatarYllszu wydane.
Gl6wnem zadaniem wychwllictwa dawllych p0l1mik6w jest krytyczne obrobienie tychze za uzyciem wszelkich srodk6w, jakie tylko
nanka przedstawia. Zobaczmy co pod tym wzgl©dem zrobiono.
Najpierwsza kwestya, jaka si© przedstawia wydawcy sredniowiecznych pomnik6w pismiennych, jest: jak'1 !il'ZY wydanin ich zachowac pisowni©, czy daWlHl;, sredniowieczn!j" czy now<j; uiywal1q, przy
oglaszaniu klassykow? Kwestya La byla jUi tak cz©sto rozbieranq,
j zgl©llial1q"
ze moinaby jCj; uwazac za wyczerpan!j,. Uczony wydawca kodeksu dyplomatycznegu Mogilskiego strescil h banlzo gruntownie, oswiadczajf);c si© ;m przyjilciem pisowni nowej 4). Za zdaniem jego 1l1'Zemawiajq, wszystkie lepsze wydallia zagraniczne
i krajowe.

Wydawcy dypiornat6w Tynieckich, majq,c pod r©kf); po wi©kszej
i same kopie z pisowni!j, now::h j ak si© zdaje, poniewoli tylko
owali j[j" oswiadczajf); bowiem, ze, drukuj!j,c z kopij wzi©tych
orygina16w trzymali si© pisowni dawnej. Mam}' tym sposobem
w jednym i tym samym dyplomatarynszu dwie pisownie. 1Vypadalo
to nspravviedliwie gruntownemi argumentami.
Oiekawf); jest rzecz!j" przy tej okolicznosci rzucie okiem na zachowywane u nas dot!j,d pisownie w wydawnictwie sredlliowiecznych
dyplomat6w laCil1Skich. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski przyjf);l nowq, pisowni©. Kodeks Rzyszczewskiego dal pierwszellstwo pisowni dawnej; w tomie tylko trzecim, wydanym przez Bartoszewicza,
mieszanina dawnej i nowej pisowni. Kodeks Mazowiecki zachowal
takie dawl11j, pisowni©. Kodeks Mogilski z wielkf); konsekwencyq,
przeprowadzil pisownie. nowf);, toi same uczynil dyplomataryusz uniwersytetu J agielonskiego. Akta znowu lwowskie, zresztf); bardzo starallnie wydane, wr6cily do pisowni dawnej, zachowuj1j,c nawet uiycie wielkich zglosek tam, gdzie zupelnie niewlasciwie wyst©puj!j, 1).
W kazdym razie, wartoby nareszcie zgodzic si© na jedl1!j, zasad©, aby pstrokacizna ta przestala sipecie nasze wydania. Zachowanie
dawnej pisowni nsprawiedliwione tylko w dzielach poswi§conych
nauce czytania dawnych dyplomat6w, a takie IV pisanill imion i nazwisk, rowllie tekstow, kt6rych znaczenie w~tpliwe, ale wtedy obowi[j,zkiem jest wydi1wcy na powody ;t:achowania dawnej pisowni, zw1'6cie uwag© czytelnika.
Zreszt!j, l'zecz to jeszcze moze podrz©dna. Nier6wnie wainiejsz1!, jest interpunkcya, bo od wlasciwosci j ej za wisl0 juz zrozumienie samych tekstow.
Poniewaz w wiekach srednich teksty zostawiano alba bez wszelinterpunkcyi, albo wprowadzano do nich cz§sto tak dziwaczne
przecinkowanie, jakby umysillie chciano zaemic znaczenie teIcstu,
przeto j ednym z najistotniej szych zadall kaidego wydawcy sredniowiecznych pomnik6w jest starae si§ 0 zaprowadzenie w wydawanych
tekstach, He bye mOie, j ak najbardzlej racyonalneJ interpunkcyi.
Wydawca, kt6ry oglasza teksty dawne bez interpunkcyi, sciq,ga na
siebie sInszne podejrzenie, ze sam tekstu nie zrozumial, lub ie trud
zaprowac!",enia stosownego przecinkowania pozostawia czytelnikowi.

Dypiomatarj'ltsz Mogilski akt z r. 1238, str. 12.
Tamie, akt z r 1229, stl'. 10.
S) Jllimochodcm z\\Tacamy uwsgQ na ciekawy dekl'et konsystol'za krakowskiego z 1'. 1353, pokazuj~ey jak scisle w proeesie kanonieznym kraju u3szego, byly zachowywauG formy \yyrobione w sredniowiecznym przewodzie s'ldowym wloskim.
4) Zbior dyplomatolV klasztovu Magilskiego. Kra];6w 1865
1)
2)

l) Alita grodzkie i ziemskie z czas61V Rzeczypospolitej ::: archilVU1n Berl1a1'dYltshiego lVe LIVolVie. Lwow 1870 tom drugi. Jako przyklad tei pi80wni oytujemy
wyjiltek z aktu 1353 r.: quod in N08h'a Nostl'ol'llmque baronum presenoia Constitnti
discreti \~iyi G. et R. fratres et Germanii filii ... oum 80r01'e Ipsol'ull1 uterina.
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Jedno i drugie doprowadza do niewlasciwych nast~pstw. W piel'wszym razie, moina bye pl'Zekollanym, ie si~ ma przed sob~ tekst
zepsuty, nieobrobiony krytycznie; w drugim, zwala si~ na czytelnika
·obowit1;zek, ktory wlasciwie i glownie ci~iy samego wydawc~. Czytelnik powinien otrzymae tekst jasny, zrozumialy, wydawea powinien
usunt1;e wszelkie zawady, ktore temu stoj~ na pl'zeszkodzie i pl'zygotowae tekst tak, aby mogl bye zaraz bez nowego trudu i nowych
poszukiwan uiyty do dalszych badall. J esli tego wydawca nie uczyni, czytelnik a tembal'dziej badacz ll1uszl1 przedewszystkiell1 dla
wyrozumienia tekstn i zrobiellia z niego nzytku, zalatwie cal~ prac~
przygotowawcz~, ktora ci1}zyla wydawq).
Zwracaj~e oezy na nasze clyploll1ataryusze, i tu znowu dostrzegamy tl;) sall1~ co przy pisowni niejeclnostajllose, choe zaraz clodae
wypada, ie wi~kszosc naszych wydawc6w uwazala za potrzeblle zaprowadzenie przecinkowallia. Jako odznaczaj~ce si~ pod tym wzgl~
dem moina powolac tom I Dyplomataryusza Rzyszczewskiego, obrobiony w wi~kszej cZl;)sci przez Antoniego Helcla, dalej zbi6r dyplomat6w Mogilskich i uni wersytetn ,J agielollskiego. Tom II Dyplomataryusza Rzyszczewskiego jUi mniej zadawala, jeszcze mniej tom III,
wyclany nieclbale przez Bartoszewieza, w ktorym tyle systema,tow
przecinkowania, He bylo przepisujaeych i dostarczaj~cych kopie. J ak~ tak~ interpunkcyl;) ma takr,E' kodeks Wielkopolski. Drog~ sredni~
poszedl dyplomataryusz Mazowiecki, rna interpunkcyl;) i nie ma jej,
to jest niekiedy stosownie do oryginalow wprowadza interpunkcy~
wil;)cej racyonalnt1;, zwykle jedllak zachowuje przecinkowanie oryginalow. N owy kodeks Tyniecki stanowczo wyrzekl sil;) potrzeby zaprowadzenia interpunkcyi racyonalnej. Dla usprawicdliwienia tego twierdzenia, powolujemy sil;) na przyklad, ktory nam przedsta\Yia dyplomat z 1'. 1276, zajmujf!,cy dwie stronice druku, w ktorym spotykamy
tylko szese punktow i trzy przecinki; w dyplomacie z r. 1293 nierna ani jednego znaku pisarskiego. Systemat ten przeprowadzony
nawet z pewn~ kOl1sekwency:f, bo w dyplomacie z r. 12G8, wzi©tym
ze Szczygielskiego, poopuszczano znaki pisarskie, kt6re byl wprowadzil Szczygielski.
W spomniawszy 0 pisowni i interpunkcyi dyplomataryusza Tynieckiego, przechodzimy do obrobienia tekstu, I tu przedmiotem
uwag naszych bl;)dl1 tylko dyplornaty wieku XII i XIII.
Dyplomataryusz otwiera pierwszorzl;)dnej wainosci akt z 1'. 1105,
przedstawiajfl,cy konfirmacYl;) najdawniejszych przywilejow Tynieckich
przez kal'dynala legata papieskiego Idziego. Obrobienie krytyczne
pomnika tego powinno sil;) bylo stae przedmiotel11 szczegolniejszej
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tl'oskliwosci tem wi~cej, ie od dawn a akt ten wywolal rozne zdania
co do swej autentycznosci, co do daty i co do swych skladowych
czescI. W liczbie os6b, ktore zajmowaly sil;) specyalnie jego oceni;niem, wystl;)pujq, imiona Naruszewicza, Lelewela, lYlaciejowskiego,
Szulca, Bielowskiego. Mielismy prawo il1dae od nowego wydawcy
tak \vaznego pOl11tlika, aby nas 0 przebiegu calej tej sprawy zawiadomn i dokladnie okreslil punkt swoj widzenia c~ do wszystkich
wzbudzonych w tym przedmiocie kwestyi. N ajwlasciwiej bylo to uczynie przy samym dyplomacie w oddzielnym przypisku, natomiast
wydawca poprzestaje na krotkiej wzmianr,e 0 dyplomacie w przedmowie do calego dziela, ktory wlasciwie bl;)d!j, mogli zrozumiec ci
tylko, ktorym nie jest obq cala ta sprawa. Nale2alo takie wskazac wszystkie poprzednie wydania tego ciekawego pomnika, a mianowicie ostatllie wydanie Bielowskiego, ocenic je i dodac, czego si~
mamy spodziewac po nowem wydaniu.
W stanie obecllym zrodel do obrobienia krytycznego tckstu aktu
z 1'. 1105 posluzye l11ogq, i uiytemi bye powinllY, naprzod: wydanie
onego, sporz!j,dzone przez Szczygielskiego i kopia jego zamieszczona
w kopiaryuszu z r. 1634, nast©pnie transumpt onego w zatwierdzeniu Boleslawa Wstydliwego z r. 1275, zachowany W oryginale w zuiorze potuszyckim hI'. Dziednszyckiego i w kopii podanej przez kopiaryusz, wreszcie bulla papieia Grzegorza IV z d. 29 maja 1229 r.,
zatwierdzajl1 ca nadania uczynione na rzecz opactwa Tynieckiego, zachowana przez Szczygielskiego i w kilku kopiach kopiaryusza. Nie
przytaczamy tu drugiego oryginalu potwierdzenia Boleslawa, ktory
prawdopodobnie zllajduje sil;) albo przynajmniej znajdowal w Pradze,
a z ktorego otrzymalismy przed dwudziestu kilku laty uardzo dokladn!j, kopil;), sporz~dzonlj, przez czcigodnego Waclawa Hal1k©, a to
dlatego, ie wydawcom szczegol ten mogi bye nieznany. vVydawcy
zamiast uiycia tych wszystkich glownych i pomocniczych zrodel, wydanie swoje oparli wylq,cznie na druku Szezygielskiego, a w notach
pl'zytoczyli tylko roinice tekstu wzil;)te z kopiaryusza. Wyniknl;)lo
stq,d, ze w pisowni nazwisk posiadlosci klasztoru przyjl;)to forl11§,
ktol'q, il11 nadal. Szczygielski, co 0 tyle u wazamy za niewlasci we, ie
wogole w reprodukowaniu nazwisk powinna bye zawsze zachowana
dawna pisownia, bo ona CZ\;sto przedstawia pierwiastkow~ forl11l;)
nazwania, dopiero pozniej zmienionl1. Wlasnie to ma miejsce co
do obecnego dyplomatu. W kopii aktu z roku 1105 podanej przez
kopiaryusz, w oryginale transnmptu Boleslawa i w bulli Grzegorza
papieza, zamiast fonny uiytej przez Szczygielskiego: Zdanovice, Bezdechowice, Swepetowice, stale pisze si~ Zdanovici. Bezdechovici,
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Svepetovici. Form© t© dawniejsz~ nalezalo koniecznie zachowae
w nowem wydaniu. Tak samo, przy uzyciu wskazanych pomocy, nalezctlo byro oczyscie caly tekst. Nie mog1J,c ,ydawae si© w te wszystkie szczeg61y, zaznaczymy tylko, ze wazne miejsce dyplomatu,
w kt6rym wydawcy drukuj~: quatuor tabernae et pecuniae, w oryginale praskim wyrazone: quatno1' tabernae et pecinae 1). Nie wypadaloby bylo przyjmowae tak 1'1J,czo waryantu kopii Batowskiego,
zwlaszcza kiedy nalezalo byio sam oryginal zatwierdzenia Boleshwa na nowo zbadac i kiedy Szczygielski, kt6ry wog61e dobrze czytal, mial petinae, co stanowilo wazne ostrzezenie dla wydawcy.
Wog61e zamiast 110wego krytycznego wydania aktu z r. 1105, mamy
tylko podane w kilkll miejscach dyplomataryusza materyaly, z kt6rych moze kiedys skorzysta krytyczny wydawca tego arcywaznego
pomnika, jesli l10wa edycya onego okaze si© potrzebn~ obok wydania Bielowskiego.
W dyplomacie II powinno bye niew1J,tpliwie zamiast: matris
ejns gZoriae-matris ejus gloriosae, zamiast Grzywosandowo-J{rzyJ!l)OSand011)O, jak ma konfirmacya Zygmunta III. Tu naclmienie wogole wypada. ze tam gdzie zachodzila w1J,tpliwose co do nazwiska
przytaczanych osiadlosci, potrzeba bylo zebrae wiadomosci, czy 0siadiosci takowe dot1J,d istlliejl1 i jakie nosz1J, nazwiska. To obowi1J,zek wyc1awcy, ahy teksty llstalae.
Dyplomat XVI wydallY pocUug kopii sIJorz1J,dzonej przez Batowskiego. Do porownania uzyto kopiaryusza Szczygielsldego. W 0ryginale, ktory mial pod r\lk~ Batowski, data dokumentu byla uszkodzol11J" za to kopiaryusz i Szczygielski j ednozgoclnie ozna~zyli j1J, lla
role 1250; jakiz wi\lc powod mogli miee wydawcy dLl opnszczenia
daty w wyc1awanym przez siebie dokumencie? W szakze zdaj e si©,
ze celem wydawnictwa byIo nie przedrukowanie akuratlle kopii Batowskiego, ale raczei wydanie krytyczne samych clokumentow, do
czego Batowski dostarczyl tylko pew111J, liczb© kopiL bardzo cz©sto
nastl'©czaj~cych liczne w1J,tpliwosci. 'Podnosz© clrobny ten szczeg61
dJa tego, ze on rzuca niejako swiatlo na cal1J, l1letod\l, jakiej si©
trzymano przy wydawaniu dyplol1lataryusza, a kt6ra poci1J,gn©la za
sob~ mnostwo usterk6w.
Dyplomat XVII nosi w wydaniu napis: Boleslaw Wstydliwy
uwalnia pocldanych klasztoru od daniny kasztelanom W ojnickim; raczej nalezalo byro powiedziee: Wyrok Bo1eslawa w sp1'awie klaszto') Tak samo "ydrukowal Bielowski. opieraj'lc si~ na or'yginaJe transumptn
bQdE\cego wlasnosciE\ hr. Dziec1uszyckiego. '
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I'u Z kasztelanem Wojnickim 0 daniuy. Oe1em naplSO\\ powinno bye,
ile bye moze, najdokladniejsze oznaczenie 1'odzaju akt6w: potrzebne
to z wielu wzgl©dow, a mianowicie ulatwie moze poszukiwania naukOlfe. Poniewaz zas wyrok ten byl juz poprzednio drukowany przez
JHaciejowskiego, wypadalo i na waryanty jego odpisu zwrocie uwag\l, a to tembardziej, ze podal w wielu mie.iscach tekst poprawniejszy, i tak np. zamiast: ab ejns exactionem, lla1ezy czytac.: ab eis
exaction em, zamiast: snpscriptull1 cOll1munimus testimonio, powinno
u Maciejowskiego: subscripto comll1unimus testimonio.
Podobnie w dyp10macie XVIII wypada czytae nie tak jak Ba·
towski: salvo tawzen iure molendini, ale j ak u Szczygielskiego; salYo
etiam jure 11l0lendini, co daje zupelnie inny sens. \\7 kazdym 1'aponiewaz w tym razie kopia Batowskiego nie zgac1zala si\l ze
Szczygielskill1, nalezalo bylo postarae 'si\l w~tpliwose t\l wyjasnie
przez porownallie kopii z oryginalem zachowanym u hr. DzieduszycIdego i wary ant Szczygielskiego pod tekstem zakonotowae.
• Dyplomat XX wzi\;1ty ze Szczygielskiego i podlug niego p1'zedrukowany, w przypisku zas pow01ane dziela Tschopego, Heynego
i Hormayera, bez oznaczenia jednak, dlaczego te cytacye z1'O bione;
c1opiero zajrzawszy do dziela Tschopego, pokazuje si©, ze orygil1al
dyplomatu musi si© znajdowae w archiwum prowincyonalnem
sl~skiem. lvlaj~c tak~ wskazowkQ, wydawcy powinni si© byli postarae 0 otrzymanie kopii z tego oryginaru, co nie bylo trudno przy
znanej uprzejmosci 6wczesnego naczelnika archiwum. Otrzvmanie
kopii takowej byloby niew1J,tpliwie zapobieglo niekto1'ym ol~yIkom
jak np.: et quidquid super ipsorull1 homines dux indicaverit, zal1liast:
dux j14dicaverit.
Do wydania clyplomatu XXI uzyto tomu I dyploma taryusza
Rzyszczewskiego i tyle razy powolanego kopiaryusza z r. 1634. Wydallie nie nastr©czalo wielu trudnosci, bo obie kopie wogole okazaly
zgodne: jedna tylko wazniejsza zachodzila mi©dzy 11iemi
~przecznose, a miauowicie w imieniu kasztelana wislickiego, figuruJ1l;cego w akcie jako swiadek: u Rzyszczewskiego dane mu imi© Boa w kopiaryuszu zowie sill Dobieslaw. Rozwi~zallie tej za~adki w braku innych danych moie nie bylo tak latwe, co do mnie
J~dllak nie bylbym si© ani na chwil© wallal dae pod tYll1 wzgl©dell1
~Ie~w~zetistwo kopiaryuszowi, a to d1atego, iz dawno dostrzeglem,
ze .nmona ksi~zQce lVIieczysIaw, Bolesraw, Kazimierz, Wladyslaw, Lesz.e:~, Przemyslaw byly wylij;cznie imionami b©d~cemi w uzyciu famlln panujij;cych i nigdy w tych czasach nie byly noszone przez
osoby prywatne.
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Dyplomat XXII. Przedrukowano go z III tomu dyplomataryusza Rzyszczewskiego. Rekomendacya, jak~ przypisek daje, uzytej
do druku kopii, przywodzq,c, ze Olla sporzq,dzona z aktu wniesionego do Metryki koronnej, zdal1iem mojem bardzo slaba, bo wiemy
jak same kopie Metryki 1)ywajq, cz§sto bardzo bl§dl1e, zwlaszcza jesli akt W110SZ011Y byl w transumpcie. 00 wi~cej, wiadomo juz dzisiaj, ze do Metryki wnoszono i dyplomaty podrobione jak np.: znane dyplomaty familii Ozarnkowskich. Skladano takze w Metryce
falsyfikaty dia otrzymania potem z nich kopii urz~dowych. Posiadamy sami takq, kopi§ dyplomatu Wielopolskich z r. 1113, znajduj~cego si~ obecnie w Tajnem Archiwum w Berlinie mi§dzy dyplomatami krakowskiemi, na pierwszy rzut oka sfalszowanego, wniesionego do Metryki przez J ana Wielopolskiego kanclerza, jak to poposwiadczaj~ komisarze krolewscy do rewizyi Metryki naznaczeni,
a mianowicie: Stanislaw W ojenski, biskup Kamieniecki, Marcin Ohom§towski, kasztelan Zatorski, Andrzej Zydowski, wice-starosta Oswiecimski, Boguslaw, czesnik Braclawski i Stanislaw Zdanowski, notaryusz grodu krakowskiego. Wydawca wi~c nie moze bronic si~ pochodzeniem takich kopii i powinien, ile bye moze, starae si§ 0 oczyszczenie bl~dow, Jakie w ich tekScie dostrzeze. Z tego powodu
w tekscie dokumentu, 0 ktorym mowimy, nie powinien byl zamieszczae wyrazen: jure quali ipsa civitas Moniforensis est locata, gdy
oddawna wszystkim zajmujq,cym si§ gruntowniejszq, nauk~ wiadomo
jest, ze to nie moze bye jak tylko civitas Novifori (Neumarkt), po
polsku Sroda, miasto poloione na Sl~sku. Naleialo wi~c w tekScie
postawic wlasciwe nazwisko miasta, z ktorego prawo bylo wzi~te,
a w nocie wspomlliec tylko, ze w kopii Metryki czyta si~ inaczej.
Nie wypadaro tez w tekScie powtarzac takich bl§dow jnk: possesore zamiast possesoris, tenebunt zamiast tenebuntur, jttdicii zamiast judiciis, capitali zamiast capituli, ktore dostrzegl nawet juz byl Bartoszewicz. Tekst powinien bye zawsze dany oczyszczony z bl§dow:
jesli to potrzebne, sluzQ, z przeznaczenia przypiski.
Przy dyplomacie XXVI nie nadmieniono, ze go drukowal Maciejowski.
J ako dalszy dowod braku krytyki w obrobieniu tekstow przedstawia si~ dyp lomat z roku 1286. Znowu i tutaj za podsta\\'§ wydanego tekstu uzytl1 zostala wylQ,cznie kopia Batowskiego, kiedy
dyplomat ten juz byl drukowany przez Szczygielskiego i kiedy znajduje si~ az trzy razy powtorzony \y kopiaryuszu. Nie przechodz~c
po szczegole calego dyplomatu, co by wymagalo poswi~cenia mu oddzielnej obszernej pracy, zatrzymujemy si~ tylko na miejscu, w kt6·

rem oznaczone sl1 sprawy, jakie Leszek dozwala slJ,dzic opatowi Tyniecki emu. Sprawami temi SQ, podlng kopii Batowskiego: mek, kigy,

sedemnadzeszcza, pell/adzeszcze, glova, zaglovna, secgrziven, ckazba,
secgrziven, nestane i tyzista. Wydawcy przyjl1wszy do tekstu te same oznaczenia, zapewnie jako najwi§cej odpowiadajl1 ce wymaganiom
krytyki, w notach cytujq, wal'ianty trzech kopii kopiaryusza, nie wspominajq,c wcale 0 wydanin Szczygielskiego, ktory przeciez takze z 01'),ginalu kopiowal i jak cz§sto pl'zekonac si§ mOina bardzo trafni'e.
Otoi Szezygielski naprzod nie powtarza dwa razy szeM grzywien
i sprawy powyzsze tak oznacza: meck, kig, sedmnadeste, pednadeste,
zaglolva, secgriuen, ckansba, nestane, trista. Ze Szczygielskim zgodne s~ zllpelnie dwie kopie, wzi~te takze z oryginalu a zamieszczone w kopiaryuszu. Gdyby tu chodzilo 0 rzeczy nam zupelnie nieznal1e, mozeby si§ daio usprawiedli wic przyjscie do tekstu
takich oznaczeu, jak 11~eh, kigy, hazba, dzisiaj jednak kazdy troch§
ob~najmiony z dyplomatami wie dobrze, ze owe meh, kigy,
znaczq, pOJedYllek na miecze i na kije, co dyplomat wyrazH uzywajl1 c liezby pojedynczej i owczesnej pisowni przez wyrazy mech (mech)
ikig (kij).; rownie nie moze bye zadnej w~tpliwosci, ze w oryginaIe stalo me hazba albo chauzba. ale chanszba, co oZllaczalo kradziez,
od czego poszlo powtarzan8 w tysiQ,cznych notach przysi~g (zachow dawnych ksi§gach ziemskich), wyrazenie: "Oh~szebnq, rzeczI1, ,co p~ l~cinie oddawano przez furtive albo furtiuo modo"!). 00
do P~SO~l1l sledem dziesiq,tej, pi§tnadziestej, slJ,dz~ rowniez, ie pi.
SOWl1la i::lzczygielskiego, jako zgodna z dwoma kopiami uzytemi tak.
ze z oryginaiu, wi~cej mllsi bye zblizona do niego, jak pisownia Batowskiego. Wogole zatem, ksiq,z~ udzieIaj!j,c opatowi sl1 d ownictwo
nad ludzmi, osiadlemi na ziemiach darowanych klasztorowi, daje mu
w sprawach. karnych pelnq, jurysdykcY§, bo upowaznia go do s~dze
ni~ wszYStklch spraw, w ktorych za dowod uzywano pojedynku na
mlecze i kije,. dalej wszystkich przest§pstw, na ktore wyrzeczon~
kara sledemdziesiq,t i pi~dziesi!j,t, nast§pnie spraw 0 za.
i kra~zi~z, wreszcie pozwala mu wyrzekac kal'Y szese grzywlen, t:'zysta I mestane. Bylo to nadzwyczaj wazne ust§pstwo, bo
z.apewl1l~lo zarazem caly doch6d z kar klasztorowi. Pl'zy tej okohCZllOSCl nalezy zaraz wspomniec 0 dyplomacie XXXII.
W nim zamiast przyj§tego w poprzednim akcie wyrazenia chazba fignruje wyraienie chayzba. Maciejowski czytaJ: tu nawet czazba. To samo po.
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winno byio zaostrzyc uwag<;J v\'ydawc6w i pobudzic do zgl<;Jbienia
rzeczy. Ale w tymze dypiomacie wyst<;Jpuje jeszcze jeden ciekawy
techniczny wyraz, to jest sbey. Ksiq,ze s1j,d nad sbe}' i nad charzba
zachowuje sobie, oddaje tylko dochOd z kar opatowi. Lecz co to
znaczy sbey? na to odpowiada nadanie Konrada II-go, ksi<;Jcia slf!skiego z roku 1261, a zatem 0 30 lat wczesniejsze od dyplomatu
XXXII, w kt6rym stoi nie sbej ale zboy, z objasnieniem laci{lskiem spolium publicum, skq,d poszl0 p6zniejsze rozb6j, zb6jca.
Wydawcy powinni byli znac ten dyplomat Slq,ski, kiedy sami pl'zYtaczaj~ w i'i1l1em miejscu tizielo, w ktorell1 si<;J znajduje i pocUug
niego popr<1wic tekst wydawanego przez siebie aktu. Z tego wszystkiego wynikalo, ze w jednym i tym samym dyplomataryuszu, ta
sama rzecz nosi w przeciq,gu lat 30-tu dwa nazwania: chazba,
i charzba. Nie dosyc na tem, pod rokiell1 1353 (LIII) chazba nazwana chansczba. N areszcie wi<;Jc znalazlo Si~i i wlasci we wyrazenie, tak sam~ jak w tymze samym dyplomacie, zamiast meh,
stoi mecz.
Dziwne takze usterki przedstawia tekst dyplomatu XXX. Wydawca mial pod r<;Jk~: edycY<;J Szczygielskiego, wydanie lVIaciejowskiego i lwpiaryusz. Slusznie moie nazywa Iwpi<;J Maciejowskiego bl<;Jdnt};, ale dlaczego wulal drukowac dyplomat podlug kopiaryusza,
a nie podlng Szczygielskiego, trudno odgadn!1 c, kiedy wyraznie kopia Szczygielskiego lepsza od drugiej. Niema w uiej takich bezsensow jak emebant zamiast tenebant, praehabito zamiast praelibato,
I11Irain111t~S zamiast Imramus, gdzie niema niepotrzebnego tft przy
wyrazach in praedicto llostro monasterio, gdzie po wyrazach: sub
poena unius marcae ami nobis, dodane konieczne appZicandae. Z tego i z poprzednich uwag wyplywa, ze wydawcy przyj<;Jli za zasad©:
ze gdzie b<;Jdt}; midi kopi<;J Batowskiego, tam usuwajq,c na bok wszystkie inne zrodla pomocnicze, dadzt}; tekst wylt};cznie poding tej kopii, a gdzie nie b<;Jdzie kopii Batowskiego, tam p6jdq, ZllOWU bezwzgl<;Jdnie za kopiaryuszem. Przyklady przytoczone przekonaly, ze
metoda obrana byla falszywt};.
Ale jeszcze jeden przyklad. W dyploll1acie XXXI z r. 1288,
drukowanym poprzednio przez Szczygielskiego i Maciejowskiego, jak
mowil1 wydawcy, z kopii snadz bardzo bl<;Jdnej, powiedziano, ze naruszahcy swobody l1adane kosciolowi Tynieckiemu ll1a placic mark~
srebra kasztelanowi, wojewodzie i s<;Jdziemu Krakorvski111, tymczasell1
wydawca podlug bl<;Jdnej kopii Batowskiego drukuje: castellano, pave
latino, judici concernentibus cuilibet un am marcam argenti persol 1'e teneaturl Zdaje si<;J, ze Szczygiel ski lepiej oryginal pl'zeczytal.
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mocfl; tych samych dokument6w, z ktorych Sl:); wzi§te, albo, gdy te
nie wystarczaj~, z innych wsp6}czesnych pomnikow 1).
Po tych killm og6lnych uwagach zwracamy si§ jeszcze do dyplomatal'yusza Tynieckiego, a mianowicie do jego slownika wyraz6w
technicznych. Z prawdziwym zalem oswiadczyc mozemy, ze i ten
slownik bardzo niedokladnie sporz~dzony. Si} w nim objasnione wyrazy, ktore ohja~Ilienia niepotrzebujfl;, jak wyrazy: advocatia, scultetia. bardzo dob1'ze wszystkim znane, a hez ohjasnienia pozostawyrazy najwazniejsze albo objasnione w sposob zupelnie niezadawalniaj1),CY. Najwi§cej wyrazow objasnionych jest przez dwa wyrazenia: exactio lub cansa judicalis, Tak1); causa judicalis jest: de hanszha, glova, Idge, mecz, nestaue, penandzeszcze, saglova, sbey, secgrziven, sedmnadeszcza, trista. Niew1J,tpliwie s~ to wyrazy majl:);ce
zwi1),zek ze sprawami s~dowemi; ale to nie sprawy sfj,dowe. Natrafiaj1), sil} nawet w slowniku miejsca niepoj(;jte, naprzyklad: Bobrowi
vocatus glovni. Zacytowany dyplomat XXIX ma co innego i pisze:
Johannes bobrovi vocatus glovni. To przedstawia zupeIl1ie inny sens:
Jan, ktory byl przy spisaniu dokumentu sWiadkiem, nosH przezwisIro glovni, tall: samo jak Piotr w dokumellcie XXIII nazwany byl
Zrobadl0, dodane zas oZl1aczenie: bobrovi, podlug wszelkiego podobienstwa do prawdy znamionuje bobl'ownika albo poprostu bob1'owego,
Niedostateczny r6wnie jest spis osob wedle godnosci dollj,czony do dyplomataryusza, bo obejmuje tylko wykaz biskup6w krakowskich, opatow tynieckich, wojewodow, kasztelan6w, starostow i kallclerzy. Szkoda, ie, przy ukladaniu spisu takowego, nie uzyto sobie
za Wzor wydania dyplomatow mogilskicl1. Wogole, zdaje mi si§, ze
w pracach podobllych, zamiast szukania nowych drog, najlepiej isc
za przykladami wzorowemi, Jakie juz przedstawia pismiennictwo kraWolno je ndoskonalic, ale cofac nie godzi si§,

wiol1~

KOI1CZfj,C na tym u wagi nasze nad dyplomataryuszem tynieca zarazem i dorywcze spostrzezenia nad innemi tego rodzaju
naszemi publikacyami, pozwalam sobie takowe strescic i przedstawic je rozwadze pozniejszych wydawc6w dyplomataryusz6w, z zyczeniem, aby co do pUl1kto w Spornych zajM moglo porozumiellie.
Zdalliem mojem jest, ze
lezaloby:

W

wydawnictwie dyplomataryusz6w na-

----~~-

') Za WZOl' godny nasladowania pl'zy ukl:adaniu podobn,rch spisow i objasnien
mozn" pl'zedstawic dyplomatal'Yusz czeski Erbena,
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Mniemanystatut krola Aleksandra 0 le[itymacyi dzieci l
(1873),

Zdarza sifd niekiedy, ze w rozbiorze pewnych zagadnien historycznych zjawia si~ jakis fakt, ktory tak dalece zyszcze sobie powszechnl]; IJowagfd, ze nikt nie pomysli nawet 0 sprawdzeniu jego,
a przeciez fakt ten zupelnie falszywy i tamuj1!;cy rozjasnienie prawdy.
Jednym z takich faktow czyli pewnik6w w dziedzinie nowych naszych bada{l OkOfO legitymacyi dzieci, podlug dawnego prawa polskiego, jest ustalone mniemal1ie, jakoby Aleksander kr6l wydal byl
statut regulujlj:cy ten przedmiot.
l'oczynajlj:c od Brockera pierwszego pisarza, obrabiajlj:cego naukowo ten przedmiot, a l1astfdpnie przechodzlj:c do czcigodnej pamifdci
Jana Wincentego Bandtkiego, kt6ry stanowczo orzeka, ii najdawniejszem prawem, m6wilj:cem 0 uprawnieniu potomstwa przez zwi~
zek malZeIlski p6zl1iej zaszly, jest statut Aleksal1dra kr61a z roku 1505 2), wszyscy juz l1astfdpni pisarze, bez najlllniejszego wahania
powoluj~ sifd na istnienie statutu podobnego i istl1ienie jego, jako
niew1!:tpliwe, przyjmuj~. Spos6b podobny' widzenia zdaje si§ nawet
podzielae w najnowszem, ze wszech miar gruntownelll i wybornie
opracowanelll piSlllie, Walel1ty Dutkiewicz 3).

Biblioteka H!arszatvska. 1873. III. str. 131-135.
Cytujemy doslowllie miejsce Bandtkiego z jego: Prawo polskie prywatne,
Warszawa 1851 str. 340, porow. takze tegoz: Rzecz 0 uprawnie11iu przez zaszl:y
zwit;fzek malZenski czynionem, w jego: Zbi6r rozpratv 0 przedmiotach prawa polskie,r[o. Warszawa, 1812, stl'. 227-229.
") Uwagi nad dziel:em: Prawo polskie prywatne, Warszawa, 1873.
1)

2)
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Powazamy si§ przeciwko mniemaniu temu wyst~pie i twierdzie,
ze nigdy nie bylo zadnego statuiu Aleksandra krola stanowi~cego
cos 0 legitymacyi w zakresie naszego ziemskiego prawa. Zdanie
nasze opieramy na nast§puj~cym wywodzie.
Uczeni, ktorzy si§ stanowczo powoluj~ na ow mniemany statut, jako na miejsce, gdzie on ma bye zamieszczony, wskazuj~ na stl'.
339 Volumil1ow legum 1). Miejsce to odpowiada zamieszczonemu
ust§powi dekretu krola Aleksandra, ktory spotykamy w tak zwanym
COW~11I[Une iucliti po[onie regni pyivilegium, wydanem i ogloszonem
z polecenia tegoz krola przez kanclerza Jana Jjaskiego, na sti. 174
tegoz Pdvilegium.
Aby sobie wytlomaczye, co ten ustliJP znaczy, potrzeba pokrotce
wskazae, jakie mialo w ogolnosciznaczenie cale owe privilegium
i jaki jest jego uklad.
Blizej wpatruj~c si§ w nklad privilegii, dostrzegamy, ze zlozony jest z dwoch cZliJ8ci: pierwsza obejmuje to, co wlasciwie tworzy prawo ziemskie, to jest statuty w scislem znaczeniu tego wyrazu i miejscowe zwyczaje prawne ziem (Consuetudines). W szczegolnosci znajduj!j; w niej miejsce w porzq,dku chronologicznym statuty, poczynaj1JJc od statutow Kazimierza Wielkiego az do ostatnich
potenczas statutow czyli konstytucyi zjazdu radomskiego, z roku
1505, w ktorych zastrzezo11~ i na 110WO stwierdzonl), zostala zasada,
ze zadne prawo ogolne nie moze bye inaczej stanowione jak na
sejmie 2). Cz§s6 ta w drukowanym egzemplarzu obejmuje fo1. 124
czyli stl'. 247.
Druga cZliJse rna fo1. 139 i dodatkowych 68, czyli razem rna
fo1. 207, przedstawia, ze tak wyrazimy si§, wyjl1tkowe miejscowe
i osadnicze przywileje, a mianowicie przywileje Litwy, ziem pruskich
i prawo niemiecki.13 z wykiadem czyli summ§ prawa rzymskiego Rajmunda, jako pomocniczem w sl1downictwie niemieckiem. CZliJSC ta
druga w ukladzie swoim 13rzedstawia tliJ osobliwosc, ze przywileje
i prawa osadnicze wmieszczone sl1 w deln'et krola Aleksandra, 1301ecaji1cy utworzenie tej drugiej cZliJsci, wskazuj~cy matel'yal, z ktorego
ma bye zlozon~ i wyjasniajl),cej niejako powody, dla ktorych caly
ten materyal w jedno zbiera sit) i ogtasza. Dekret ten poczyna si§
na fol. 124 a kOllCZY na fol. 175, poczem idlj, ksiliJgi praw niemieckich i summa Rajmunda, jako ostatni materyal skladowy tej
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majf);ce na zawsze zadnego znaczenia i silyprzyznajemy, zabraniaj~c
wszystkim s§dziom i naszym poddanym gdzieb11dz w naszych ziemiach, pod zagrozeniem naszych kar takowe zastosowywae.
Mi§dzy zas temi czternastoma artykulami, po szczegole wypisanemi, artykul 10 tak brzmi:
Ze jesliby kto z kobiet11 jak11 spolkowal, a potem z ni!!; zawad maiiellstwo, nie moze nigdy z niej miee potomstwa prawego 1).
A artyknl 11:
Ktoby spolkowal z zon!!; czyjtl; za zycia m§za, jeW po smierci
m§za z ni!!; zawrze malzenstwo, nigdy z niej nie moze zrodzie prawego potoll1stwa 2).
Prosty wniosek, jaki z przedstawienia tego wyprowadzam, jest
ten, ze wyrzeczona przez krola Aleksandra aprobacya orzeczell Grzegorza XI co do Zwierciadla saskiego, miaia i mogla miee jedynie
na wzgl§dzie stosunki, stoj!!;ce w kraju pod opiektl; prawa niemieckiego. Si§gae stosunkow prawem ziemskiem uswi§conych nie mogta,
bo dla zyskania w zakresie tym mocy obowi11zuj!!;cej nie wystarcza10 proste i niejako ubocznie wyrzeczone krolewskie slowo, do tego
potrzebne bylo formalne, przez sejm roztrz!!;sni§te i przyj§te oddziel·
ne postanowienie.
Nie przeczymy, ie w mysli kanclerza ;taskiego, ktory poddal
krolowi do zatwierdzel1ia deluet, w ktorym aprobata powyisza umieszczona, a zarazem i duchowiel'istwa, ktore za nim stalo, mogi bye
zamiar przy aprobacyi orzecze1'l Grzegorza papieia nadae im 1'ozciftg1ejsze w kraju znaczenie; ale zahiegi te musialy si§roztie 0 gwarallcye, jakiemi otoczone bylo prawo ziemskie, i w zakresie jego pozostae hez skutku, czego najlepiej dowodzi najblizsza potem konstytucya Stefana Batorego z r. 1578 zupelnie ze wzgl§du na prawa
ziemskie aprobat§ t§ ignoruj!!;ca.
Wszakie w apl'ohacie tej znajdowaly si§ i inne jeszcze orzeczenia, jak np. ie papiez moze prawa stanowie, zmieniajtl;ce statuty
ziemskie 3); czyz i podobna zasada mogla si§ hyla ostae ohok gwarancyi, ubezpieczajtl;cych nienaruszalnosc i ze tak powiemy swi§tosc
naszego prawa ziemskiego?
1) Quod quicun'lue cognoverit ali quam feminam, si postea ducat earn in matrimonium, nunquam ex ea potel'it prolem legitim am procreate
2) Quicungue cognovel'it pubJice uxorem alicujus vivente marito, si post mortem
mariti illius talis eam ducat in uxorem, nunquam ex ea prolsm legitimam generabit.
") Quod Papa non potest ali quo modo condere vel statuere, per quod jus
nostrum hoc est statutum terre vel feudi Saxonicum deteriorari potest. Jcstto artykul pi'lty reprobowallych sas];ioh principi6w.

dzie
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Zreszt11 same orzeczenia Grzegorza XI mialy tylko na wzgl§ziemie saskie.

wyl~cznie

Zwazmy przytem, ze nietylko w tem mleJSCU Easki podsuntl;1
pod zhior praw krajowych rozporz~dzenia koscielne, umacniaj11 c e wladz§ duchowl111, znalazl on sposob i w pierwszej cz§sci obejmujf);cej
prawo ziemskie zamiescie cal~ dysertacy§ Kotficza 0 ekskomunikacyach i dekret cesarza Fryderyka 0 heretykach, ktorych l'ozporzf);dzenia w praktyce koscieillej znalazly wprawdzie przyst§p, ale nigdy solellnie i formalnie aprobowanemi nie hyly.
Pierwsz11 mysl 0 istnieniu jakohy statutu Aleksandra 0 legitymacyi puscili w swiat ukladacze konstytucyi roku 1768 za Stanislawa Augusta, ktorym dla uzasaclnienia i wzmocnienia wniosk6w swoich
zda walo si§ wlasci wem przytoczye, ze idzie tu mi§clzy innemi 0 nid
wi§cej, jak 0 reasumcy§ z dawien dawna juz uswi§conej zasady, jakoby wyrzeczonej w jakims statucie Aleksandra 1).
Za nimi, nie wchodz11C bliiej w grunt rzeczy, poszli nast§pcy
i statut Aleksalldra zyskal powszechne przyznanie.

1)

Obszerniej

0

tem Dutkiewicz: Umagi nad dzielem: PralVo .polskie str. 37-39.

59

Kilka aktow ory[inalllycl1 sauowycll z WiBku XIV i XV 1
(1873).

Niema potrzeby nadmieniac, ie caly nasz staroiytny przewod
zupelnie prawie nieznany: pochodzi to nie z braku pomnikow, ale z lekcewaienia, z jakiem obchodzimy sif;) z zachowywanemi
pomnikami i z braku dostatecznego naukowego przysposobienia, mog~cego nam sluiyc za przewodnika w ocenieniu tych czcigodnych
s~dowy

stady6w procesn, ale samych' oryginalnych aktow lnb nrzf;)dowych wypisow z ksi~g, pochodz~cych z w. XIV i pocz~tkn XV, ile wiemy,
nader mala pojawila sif;) dotltd liczba, a przynajmniej 0 iadnych innych, oprocz tych, ktore sam zebralem, nie zaslyszalem. Sl! mif;)dzy
niemi oryginalne pozwy, oryginalne rozporz~dzenia i zawiadomienia
dotycz~ce przewodn w sprawach pojedynczych, oryginalne wypisy
z ksi~g sl!dowych i t. p.
Akty te ciekawe slt nietylko ze wzglf;)du na ich· staroiytnose
i trese, rzncajl.j,c~ swiatlo na caly dawny proces, ale i ze wzglf;)du
na ich zewl1f;)trznl! formf;), co mianowicie stalo sif;) powodem, ze starano sif;) ciekawsze odtworzyc za pomocl! litografii ku zachowaniu
ich pamif;)ci.
W obecnej praey postaramy sif;) nietylko wainiejsze z pomi!iidzy nich w calosci wydrnkowac, ale zarazem objaRnie, 0 ile to bl;)dzie w naszej mOil1osci, maj~c szczegolniej na wzglf;)dzie zwi!j;zek
ich z og61em procesu i z organizacYl! wladzy Sltdowej. Moze bye,
ii objasnienia, ktore udzielimy, poslni~ za niejaki pocz!j;tek do obszerniejszych w tym wzglf;)dzic poszukiwan.

I.

P

0

Z W

y.

pami~tek.

Skutkiem tego zmniejsza sif;) nawet codzi{)Imie liczba samych
pomnikow, bo nie umiejij,c ieh cenie, skazujemy je, czy rozmyslnie,
czy nierozmyslnie na powoln~ zagubf;).
Szczf;)sliwem zrz~dzeniell1 udalo 111i sif;) zgromadzic w ostatnich
czasach kilka aktow s~dowych oryginalnych z wiekn XIV i XV.
U waiam za obowiq,zek podzielie sif;) niemi z czytelnikami Biblioteki,
jedynego naszego pisma, do ktorego znaj dnj~ przystf;)p cenne prace
zrodlowe, maj~ce na celn wyjasnienie roinych stron przeszlosci krajn. Przy tej sposobnosci spelniam zarazem mily obowi~zek wdzif;)cznosci, oswiadczaj~c, ii niejak~ liczbf;) tych pamilttek, ndzielil mi nasz
zaslniony w historycznej literatnrze archiwarynsz akt dawnych w Kaliszn Szaniawski 2).
Stare nasze ksif;)gi ziemskie i grodzkie zachowaly w fo1'mie
wpisow znaczn~ liczbf;) aktow s~dowych, odnoszltcych sif;) do roinych

Biblioteka Warszalvska, 1873. IV. str. 219 -240.
Wspomniec tu nalezy, ze Szaniawski wydal w ostatnich czasach i objasnil licznemi dopiskami caly szereg dokument6w, odnosz:,\cych si~ do history.i miast
gubernii kaliskiej, a pochodzqcych z wieku XIII, XLV i XV.
')

2)

(140:3-1423).

Dyplomaty wieku XIII-go uCZl!: nas, ie pozywani przez sl!d
ksil!if;)cy powinni byli bye wzywani albo za posrednictwem sygnetu
lub pieczf;)ci ksi~zf;)cej 1), albo przez pismo pieczf;)ci~ ksif;)cia opatrzo11e 2). Zapozwanie za posrednictwem sygnetn lub pieczf;)ci ksil!if;)Cej
dopelnialo sil:) przez okazanie sygnetu lub pieczf;)ci w dowod, ie wyzywajl.j,cy do s~du byl do tego npowainiony z rozkazu ksif;)cia; samo
zas oznaczenie sprawy, w ktorej mial odpowiadac wezwany, robiono
ustnie. Jesli pozew byl uskuteczniony przez pismo (litera), osnowa
pozwu wyloiolll! byla w pismie. Riedy jednak jedna lnb druga z tych

Roku 1251: ad presentiam nostram cum anulo nostro citari debent (Cod.
Sygnet podobny ksiqz'lcy ogla,dalem przed kilku laty w zbiorze
Vossberga w Berlinie. R. 1288 nee respondere teneantur, nisi ad nosham andien·
tiam, nec aliter nisi per literam aut sigillum evocati comparebunt (Cod. dipl. tom 1.
str. 128).
1)

dipl. 1. str. 57).

2) Rob 1252: ad nnllam secularem provocentur andientiam, preteI' nosh'am,
et hoc cum litera nosh'o sigillo sigillata; r. 1254: nec citentur nisi litera sigillata siglllo ducis (Cod. dopl. L).
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form miala bye uiytq, i co w istocie pozew pO\nmen byl w sobie
obejmowac, dyplomaty nie objasniaj~. Dopiero statuty Kazimierzowskie rzueaj~ na ten przedmiot bliisze swiatlo. W al'tykule XXIII
Wulgaty 1) powiedziano, ie iaden pozew, wychodzq,cy od jakiego btJ:dz
s§dziego, nie ma bye dany bez pewnego powodu i bez oznaezenia przedmiotu 2); w artykule zas XXII postanowiono: ie s§dzia obowiq,zany
jest pozywae nie przez inlle osoby, ale tylko przez swych woznych alba
sluiebnikow, a szlacllt§ (milites) aby zapozywal przez pismo;3). W jak~
jednakie forlll§ tego rodzaju POZ\\ y pismienne byiy przyodziewane w w.
XIV i poezq,tku w. XV dotq,d nie wiedzielismy; dopiero wydane w r.
1870 przez nieodialowanej pami§ci Helca wypisy z ksiq,g ziemskich
krakowskich przedstawily nam ealy pozew z 1'. 1399, w sprawie Katarzyny wdowy po Przybku z Irzandzy 4) z wdowq, po Szczepanie
podkomorzym sieradzkim 5). Pozew ten zapisany w ksi~dze ziemskiej krakowskiej pod napisem: litera citationis, w rz§dzie wpisow,
odnosz1!;cych si§ do czynnosci wieca (colloquium generale) z dnia 9
maja 1408 1'., przedstawia naprzod nadpis: krol polski, nast§pnie poleeenie, aby pozwana, oznaczona z illlienia i stanu swego, stawila si§
na najbliiszym wiecu krakowskim, w sprawie z powodem oznaczonylll takie, co do stanu, 0 dziedzin§ zwanq, Poswi§tne 6); na koncu
oznaczona data pozwu 7). W pozwie zatem wydanym w 1m1eniu
krola oznaczony powod i pozwany, wskazany przedmiot i naznaczo-

ny termin do stawienia, przytem podana data wydania pozwu, co
odpowiada w zupelnosci mysli powyzej przytoczonego artykulu XXIII
"\Vulgaty, niema tylko wzmianki stosownie do orzeczell dawnych dyplomatow 0 piecz§ci panujq,cego." Wq,tpliwose t§, czy pozwy z konea wieku XIV i poczq,tku wieku XV byly oprocz tego opatrywane
piecz§ciq, i jaka iell byla zewn§trzna forma, rozwil),zujq, dwa egzemplarze oryginalnyeh pozwow, jednego calego, drugiego w dwoeh trzedeh cz§sdach, ktore posiadamy i ktore tutaj opisz emy.
Pierwszy z tych pozwow z roku 1403, wydany przez sq,d
ziemski krakowski, pis any jest na zrzynku papieru dlugosci 22 cel1tymetry i 2 milimetry, a wysokosci 3 centymetry i 7 milimetrow na
flzesciu wierszach ze strony glownej; na drugiej stronie zas proinoj
ma wycisni§tq, na laku ezerwonym pieez§se okrq,glfJ:, z ktorej pozostal si§ tylko kawalek laku. Pierwszy wiersz od gory przedstawia
nadpis: Krol Polski, w czterech nast§pnych wylozona tresc pozwu,
od konca zas pifJ:tego wiersza i w szostym wypisana data wydania
pozwu. Sam pozew poleca przeloionemu kosciola zamku krakowskiego (ktorego imienia nie ozuacza, tylko stawia dwa punkty), aby
si§ stawil na najbliiszych rokach sq,du ziemskiego krakowskiego
i wywiodl Jakobowi i Elibiecie jego malionce z 130 grzywien, ktore
winien panu S§dziwojowi za dom, a ktore to pienifJ:dze pan S§dziw6j obowiq,zany zaplacic wspomnianemu Jakobowi i jego malionce,
ani tej pr§dzej pieni§dzy tych temui S§dziwojowi nie wyplacal, dopoktj,d nie zaspokoi wzmiankowanYl-h Jakoba i ion§ jego 1).
Dla objasnienia tego pozwu dodae moiemy, ie, jak si§ pokazuje z ksi§gi ziemskiej krakowskiej z r. 1403, rzeezony przeloiony
zwaJ: si§ Janem i byl przelozonym kosciola swi§tego Michala l1R
zamku krakowskim, oraz, ie byl dziedzicem wsi Tampoczewa. Taz
ksi§ga zawiadania nas, ze malionkowie Jakob i Elibieta, w istocie

Cytujemy wydanie Bandtkiego-St(,!zyf1skiego.
Slowa ustawy s~: sine c81'to adore et causa expressa. Slowa te oddaje
Swi(,!toslaw z IVocieszyna (w r. 1449) tak: prz8s pewnego powodu a wyslowyoney
rzecz, a tak zwana WisJicia, nosz~ca na sobie r. 1503: aby odtychmiasth kromie powodu zadnego pozwu nye wydali, na ktorem pozwie tez ma bycz przyczyna oczme
bycz pozwan.
") Notnjemy tu, ze dawniejsze r!lkopisy i tlomaczenia na polskie nie wspominaj~ 0 zapozywaniu szlachty przez pismo; zarazem jednak dodajemy, ze pozwy
przez pismo napotykamy w praktyce sqdowej konca wieku XIV-go. "\Vyjasnienie tej
okolicznosci nalezy zostawic pozniejszemu czasowi. Porow. Helcla Po11tl1iki str. 65
i hr. Stadnickiego: Przeglqd krytycz11Y statutu Wi§lickiego str. 195.
4) lrzqdZ8, wies w powiecie PjJeckim.
0) P011Z1~iki II str. 140.
6) Zapewnie Poswi'ltne w Opoczynskiem.
') Hekel w przypisku do tego pozwu nie zllajduje powodu, dJaczego Gn
w tem miejscu zostal do ksi(,!gi zapisanYi w~tpliwosc t(,! w cz(,!sci objasnia inna ksi(,!ga ziemska krakowska, ktor~ mam pod rE(k~, a ktorej nie znal Helcel; w niej powiedziano: .Nota. Litera citationis ex parte domine Katherine cousortis validi viri domini Johannis de Thanczin Castellani Cracoviesis presentata est, cujus tenor sequitur
sub tali sub tenere. Z wpisu tego lllynie przekonanie, ze Katarzyn3, bedy wnosila
1)
2)

pozew do ksi~g, byla juz powt6rnle zam'lzll~, ie zatem wpis znacznle p6zniej nas~
pil, i nie ma zadnego powodu odnosic go do sprawy, ktora si(,! toczyc miala w TOku
1400, bo sprawa pewno pl'z8ci~gn'lla si~, a wpis do ksi~g byl zrobiony jedynie dla
konstatowania daty pierwiastkowego zapozwu.
1) Pozew brzmi jak nast(,!puje: Rex polonie Tibi... preposito ecclesie castri
Cracoviensis mandamus, quatenus in judicio nostro terrestri die tel'minOrUlll proximorum in Cracovia, compareas Jacobo et Elisabeth conthorali ejus pro CXXX marcis,
guas domino Sandivogio pro domo dare debetul', qui dominus Sandivogius easdem pecunias predictis Jacobo et sue conthol'ali tenetul', nee easdem pecunias eidem Sandivogio exhibeas, quouque sepedictis Jacobo etc fiat satisfaotionem (sic), responsurus.
Datum Cracovie sabato pridie dominice Reminiscere Anno domini MCCCC Tercio,
(d. 20 marca).
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na terminie w dniu oznaczonym przed sq,dem stawili siE;) i ze sq,d
ziemski sprawE;) ieh z przelozonym Janem odeslal na najblizsze roki,
czy to z powodu wysokosci sumy, 0 ktorq, chodzilo, czy tez ze
wzglE;)du na go diloSC pozwanego. Sam zas przedmiot sprawy blizej
wyj asniaj q, nieda wno wydane dyplomaty uniwersytetu J agielollskiego 1).
U ez!j, one nas, ze powolany w pozwie SE;)dziwoj byl woj ewodq, kaliskim, dziedzicem Szubina; ze dom 8wOj polozony na ulicy sw. J E;)drzeja W Krakowie sprzedal J anowi z Rzeszowa przelozonemu kosciola sw. Miehala, ktory go zaraz doktorom i magistrom uniwersytetu odprzedal 2).
Drugiego pozwu cZE;)SC Z r. 1423, ktor1} mamy spisanq" jest na
zrzynku papieru opatrzona rowniez na odwl'otnej stronie 1m srodkowi pieczE;)ciq, na laku ez erwonym, ktorego slad dotq,d pozostal, pozeVl' wydany do Radomska. 0 tyle, 0 11e pozostala cZE;)SC pozwu
pozwala wnosic, wezwany nim zostal Przedborz dziedzic z Kralowic,
aby odpowiedzial na skal'gE;) dzielnego rycerza (strenuus miles) Zbigniewa dziedzica 0 to, ze przyszedlszy sil!j, i mocq, (vi et potentia)
na tE;) dziedzinE;) z dwoma tak dobremi, jak on (tam bonis ut solus)
i szeseioma pospolitemi ludzmi (simplices perseJnae) zadal jego kmieciowi 08m ran krwawyeh (vulnera cruentata).
Z zestawienia dwoch tych pozwow wyplywa najzupelniejsze
przekonanie, ze sq,dy wydawaly pozwy w imieniu krola, ze pozew
powinien byl, He bye moze, dokladnie oznaczae osobE;) powoda i pozwanego, dalej przedmiot sprawy, sq,d i termin, na ktorym pozwany
winien byl stawlc siE;) i datE;) wydania pozwu.

W nast~pnych zas siedmiu wierszach tresc
onego, a na odwrotnej stronie na samym lewym skraju slady piecZE;)ci i wymieniellie osob, do ktorych wydane zostalo. Osobami temi
s1!J szlachetni mE;)zowie panowie Imram z Rogowa 1 ) i Slaw on komornicy i reszta urzE;)dnikow sq,du w Wlodzislawiu. Polecenie sarno zaczyna si~ od slow: "przyjaciele nasi najukochallsi", nastE;)pnie brzmi:
"zlecamy wam krolewskiem i naszem poleceniem, abyscie sprawE;) miE;)dzy Borkiem ze Szezenic i Niemslowem ze Skronowa 2) dziedzicami
z jeclnej strollY a innemi wszelakiemi ich przeciwnikami z drugiej strony,
majq,c1} bye jutro przez was rOZS1}dZOll~, nie si);dzili ani jutro niq, nie
zajmowali si~, lecz odsq,dzenie j ej odlozyli do rokow nast©puj q,cych.
Dane w Krakowie dnla sZGstego najhlizszego po uroczystosci sw.
JE;)drzeja apostola" 3).
Oznaczyc ze scislosci~ rok, w ktorym powyzsze polecenie wydane zostalo, niepodobna; tyle tylko wiadomo, ze znalazlo siE;) w ksi~
dze ziemi krakowskiej przy r. 1385 i ze SE;)dziwoj jako starosta krakowsld \vspomina siE;) pod latami 1379, 1880 i 1388 4). Pod rokiem
1395 wystE;)puje juz w godnosci starosty Spytek 5), a pod rokiem
1376 znajdujemy stal'ostq, krakowskim KmitE;) 6). Drngie polecenie
tego samego rodzaju wyszlo od Krzeslawa podsE;)dka krakowskiego do komornikow J ana i J E;)drzeja w Wloclzisla wiu. N apisane
jest na zrzynku papieru dlugosci 21 cen., wysokosci 8 centym. 7 milimetrow 7). Samo polecenie tak wyrazone: Krzeslaw pods©dek krakowski. Polecamy wam aby wszystkie spra.wy miE;)dzy panem Piotrem i panem Prandotq, ze Sprowy 8) z jednej strony, a panem Przib-

II.

Polecenia dane sqdom niesqdzenia sprawy.
(1385; 1429).

Mamy tego rodzaju polecell trzy oryginalne akty, jedno z nich
dane przez SE;)dziwoja starostE;) (capitaneus) krakowskiego z kOllca
wieku XIV, drugie z tegoz czasu Krzeslawa podsE;)dka krakowskiego,
trzecie Wladyslawa krola z 1'. 1429.
Pierwsze polecenie, napisane na zrzynku papieru dlugosci
21 centymetr6w i 3 milimetry, a vvysokosci 11 centym. i 3 milim.
w dwoch naczelnych wierszach przedstawia napis: Saudivogius ca-

')
2)

Codeks diplomaticus Universitatis Studii Cracoviensis. Krakow 1870.
Dypl. XXVl z d. :) marca 1403 l". i XXVIII z d. 12 marca 1403 1'.

pitaueus Cracovieusis,

') Hogo\Y, wies powiatu Szkalmierskiego.
2) Skroni6w, wies powiatll J~drzejo\ysldego.
") Tekst lacillski tego polecenia: Amici nosh'i canssnTIl. :Ylandamus vobis
mandato Reginali ac nostro, guatenus causam inter Borkonem Thsczenicz et Nemstam de Scronow heredes ex 1U1a et alios Cjuoscungne ipsomm adversarios parte ex
a!tera cras coram vobis judicanclam, non judices (sic), nee alirluid vos iniromitatis
eras de eadem, sed ipsam prorogetis ad alios terminos proximo venturos judicandam.
Datum Cracovie feria sexta proxima post festum sandi Andree apostoli. Adver: nobilibus viris dominis Imramo de Rogow et Slavoni camerariis ceteris que officialibus
judicii in 'iVladislaw.
Parow. Cod. dipl. III. l1l'. CLXI, Zbior dyplomato1v klasztoru 11wgilskieXCIV, Cod. dipl. III. l1l'. CLXXV.
5) Zbior dyplomato1V nr. mv.
(') Tamze Hr. LXXXIX.
7) Podobnie jak poprzednie jest z g6ra wzdl'uz na wewn~trz zagi~te, a na
szerokoS6 w troje zrozone, tak, ze na srodkowem zgi~ciu jest adres: providis vivis
kamerariis Johanni et illldree in "\Ylodislaw presens pagi. .. datur.
8) Wies w powiecie J~drzejowskim.
4)

go
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kiem z drugiej strony odloione zostaly ai do wiecow krakowskich.
Dano w Krakowie szostego dnia przed niedziell1:, w ktorej spiewa
si§ rel'Jii11iscere 1).
Wnioslmjl1: c z miejsca, w ktorem polecenie to znalazlo si§
w ksi§dze ziemskiej krakowskiej, przy rokach w Wlodzislavdu, smia10 twieI'dzic moina, ie wydane zostalo roku 1386. Domniemaniu
temu nic nie stoi na przeszkodzie, gdyz wiadomo, ie Krzeslaw byl
pods§dkiem w latach 1385, 1387 i 1388 przy s§dziu Dragomirze,
jak to swiadczl1: wpisy slJJdowe i dyplomaty z lat tych pochodzlJJce 2).
Powody do wydania tego polecenia mogly bye te same, jakie poprzednio przytoczylismy pod wzgl§dell1 polecenia danego przez starost§ S§dziwoja.
Trzecie polecenie z roku 1429 wyszlo do krola Wladyslawa.
Polecell podobnych tegoz kroia zapisanych w ksi§gach roinych ziem
niell1alo si§ napotyka, sarno jednak orygillaine polecenie tego rodzajn dopiero w tym rolm odkrye sie dalo. Wystosowane ono jest do
wojewody, kasztelana, starosty, s§dziego, pods§dka, k0ll1ornik6w i reszty urz§dnikow, przewodniczl1:cych w ziemi sieradzkiej wiecom i 1'0kom tak wi§kszym, jako i ll1niejszym. Polecenie 1'edagowal i pisal
podpisany pod nim szlachetny Andr?;ejek z Winienia J',oinik (cubicularius). Spisane jest na ewiartce papieru, pod spodem we s1'odku
wycisni§ta znajdowala si§ lla czerwonym laku piecz§e. Zloione by10
wdlni p1'zez polow§ i w trzy cz§sci wszerz. W sall1em poleceniu
wyraiono: ie poniewai sprawa, kto1'a si§ toczy mi§dzy Im1'all1em
z Piorunowa 3), a Mikolajell1 synem Lieszczenskim idzie 0 znaczny
przedmiot, a mianowicie 0 tysilJJc oSll1nascie grzywien i 0 dziedzin§
(hereditas) Lescznica 4), i wymaga, aby rozpoznanlj, byla p1'zez pralatow i ba1'onow w obecnosci krolewskiej, ie przeto poleca si§, aby
zawieszonlJJ byla. ai do najbliiszej bytnosci krolewskiej w J',§czycy.
W k011CU ostrzega krol, ie jeieliby cos przez wspomnianych urz§dnikow w tej sprawie bylo uczynionem, ie to uznaje za niewazne

1) Krzesslaus subjudex Cracoyiensis, Mandamus vobis quateuus omnes causas iuter dominum Petrllm filiulll lublinensis et domiuulll Prandotalll de Sprow a
parte ex una et inter dominum Przibkonelll parte ex altera usque ad colloquium generalem (sic) Cracoyiense disponatis, Datum Cracoyie feria sexta ante dominicam

Ksi~ga

qua cantatur Rellliniscere,
2)

CLXXII.
3)
4)

kYalw11Jska Nr, 349, str, 111 r. 1385.
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Swiadectwo pro majori.
(1404).

Proces, n10iony z polecenia kr61a Aleksandra i zamieszczony
w jcgo C0l1~1nmte incZiti Poloniae Regni pvivilegi1t11t, mi§dzy powodami, usprawiedliwiaj!),cymi niestawiennictwo przed sq,dem na termin,
w pozwie oznaCZOllY, wspomina tak zwan~ dylacy§ 0 wi§ksze (pro
majori). Kto w tym samym terll1inie, na kt6ry wezwany byl do s!!du, mial sobie wyznaczony termill w drugim sij,dzie, w sprawie wi§kszej wagi i tamie stawal, ten dla usprawiedliwienia niestawieunictwa
swego w elrugim sij,dzie, obowiij,zany byl przed sq,dem, w kt6rym toczy1a
si§ mniejsza jego sprawa, zlozyc swiadectwo (liter am testimonii) tego
sq,du, przed ktorym wioell wi§ksz!! spraw§, Jesli pozwany tego nie
uczynil, przegrywal spraw§, w ktorej nie stan!),1 1).
o zachowaniu tej samej praktyki w kOllCU wieku XIV swiadczy
mi§dzy innemi ksi§ga ziell1ska sieradzka pod J'okiem 1392, W niej
11a rokach w Szadku zapisano: Szczepan zwany Kat winien przedstawic pismo (litera) pana s§dziego l§czyckiego swiadcz!!ce, ie w tym
sall1ym dniu stawac musial w sprawie 0 dziedzictwo (hereditas) przeciw Szczepanowi z Karnic 2), Pod rokiem zas zanotowano: Pelce
z Odantowa termin przedluia si§ przeciw Mikolajowi ze Zwochowa,
poniewai w ;E§czycy mial termin w wi§kszej sprawie 3).
Nast§pne pismo z roku 1404 uwydatnia nam form§, w jakiej
podobnego rodzaju swiadedwa byly wydawane. Jest ono pisane
na zrzynlm papieru dlugosci 22 centymetry 3 mil. wysokosci 9 cent.
i 7 miL, brzmi zas talc Wojciech sliJdzia i Mikoraj pods§dek ziemi
Sandomierskiej generahli, szlachetnym m©iom i panom podsE;)dkowi,
komornikom i reszcie urz§dnikom przewodniczq,cym w sq,dach ziemskich Vi' Krakowie przyjaciolom naszym kochanym przez niniejsze
pismo swiadezymy, ie szlachetny Jasko z Cuzowa dziedzic przed nami w Stobnicy, pod dniem dzisiejszym, stawil siE;) na terminie w sprawie wiE;)kszej, to jest 0 dwiescie grzywien r§kojemnych z Zem!! ze

IV.

Wypisy sWiadk6w i rot przysiE2gi.
(1404-1405).
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Stephanus dictus Cath debe bit presentare litAram domini Judici lanciciensis quod eodem die pro causa majori terminari debuit pro quadam hereditate adversus Stephanum de Camicze, stl'. 35. V.
") Pelcze de Odanthow terminus differtur adversus Nicolaum de Zwochow
quia pro causa majori in Lancicia ferminos habuit str. 56.
2)

")

P011Z11iki T. II Nr. 1380 (1', 1415).
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sId, Stanislaw Kuszowicz z Bandkowic, Wawrzyniee z Niegoszewic 1),
Piotr stamtl1d brat Wawrzynca poprzedniego iWaclaw z Pankowicrota - jako wiedzlj, i swiadczlj" ze Mikolaj ImpH dwa pola, w zwyczajnej mowie niwy, w Bandkowicach u Grzegorza tamze za pi§c
grzywien i osm skojc6w, na wiecznosc kupiL Termin na najbliisze
roki 2).
Trzeci wypis zrobiony z wpisow z 1404 1'. Wypis ten zasluguje pod tym wzgl§dem na szczegoln~ uwag©, ze dochowal si§
w dw6ch kartkach wyci§tych z jednego zrzynku papieru, na ktorych
z osohna ten sam wypis w calkowitosci umieszczol1Y; zresztl1 pod
wzgllJdem ukladu swego zupeInie podobny do poprzedzajlj,cych 3).
Jakiei tedy mah znaczenie te wypisy? Zdaniem mojem, rzecz
tali si§ miala. Jak tylko Sl1d przyj~l podanyeh swiadk6w strony,
ktora dopuszczona zostaia do dowodu przez swiadkow, i wykonanlj,
przez nich przysi§g§, potrzeba bylo przyst~pic do wykonania przysi©gi w oznaczonym terminie. Dla dopelnienia tego, naleialo z akt
sl1dowych, w ktorych wpis by} zrobiony, wydac kopi§ wpisu takowego tym osobom, na ktorych ci!1zyl obowi~zek, lub mialy prawo dopilnowania, aby przysi§ga byIa wykonana podIug przepisanej roty.
Osobami temi by}y same strony, to jest powod i pozwany, kazdy
w tej mie1'ze, w jakiej byl pod tym wzgl§dem interesowany. Dlatego tez przygotowywano z kaidego podobnego wpisu dwa wypisy, jak
o tem p1'zekonywa trzeci z dopiero co opisanych pomnikow, skladajij;cych si§ z dwoch oddzielnych rownobrzmi~cych kartek. Wpis
swiadkow do akt s~dowych i przepisanie ella nich roty zast§powalo
w elawnym naszym p1'ocesie dzisiejszy nasz wyrok przeelstanowczy,
oznaczajlj,cy 1'odzaj dowodu wywiesc si§ maj~cego 4), . kopia zas
onego-elzisiejszy wypis urz§dowy wyroku. Roznica cala post§powania dawnego w naszem prastarem sl1downictwie od dzisiejszego, po-

') ,Vies w starostwie chrzanowskiem; ob. Orzecbowskiego: Prze1vodnik Krakow. 1872
2) Testes Nicolai filii Dobeslai de Bandconicze contra Gregorium de ibidem
Laurencius, Staschco, Czechoss, Stanislaus Kuschonis de Bandcouicze, Laurencius
de Negoschouicze, Petrus de ibidem frater Laurencii predicti et ·Wenceslaus de Pancouicze,-Hota, sicnt sciuut et testantur, quod Nicolaus emit duos agros vulgariter
nywy in Bandcouiczo apnt Gregorium in ibidem pro quinque marcis et vIII scotis,
perpetuo emit. 't'erminus ad termillos proximos"
3) 8wiadkowie w wypisach tych wymienieni Sq: LOl'ko z Lubertowa, Mikolaj
Kralllpski z Golczy, Andrzej i Bartek z Wielkiejnocy, Marek z Obrazowie, Jasiek
z t,uczyc. Wymienione miejscowosci pol:ozone Sq w powiecie miechowskim.
4) IV niemieckim procesie wyrok tego rodzaju nosi nazwanie: Beweis in terlocut,
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legala tylko na tern, ie dzisiaj swiadkowie wzywaj~ si© do wykonania przysi©gi przez s~d, w dawnyrn zas naszyrn procesie, odebranie
przysi©gi od swiadk6w na przepisan© rotl;j odbywalo sil;j po za s~
demo 0 ile wnioskowae rnoina z wypis6w Helcla, w Krakowskiem
postl;jpowanie pod tyrn wzgll;jdem bylo takie: strona, kt6rej s:j,d pozwolil wywiesc dow6d przez przysi©gl;j swiadk6w, upraszala s!j;d, aby
wyznaczyl sluiebnika (ministerialis, officialis) swego do odebrania od
swiadk6w przysir;gi 1). Wyznaczony sluzebnik wzywal swiadk6w do
wlasciwego kaplana, przed ktoryrn wykonywala si§ przysil;jga 2), asystowal przy jej wykonaniu 3), czuwaj!j;c, aby takowa stosownie do
roty wykonan!j; zostala i potern 0 zlozonej przysil;jdze i wszystkiem,
co p1'zy skladanin jej zaszlo, donosil s!j;dowi 4).
Przy wykonaniu p1'zysi©gi swiadkow, bez wl1:tpienia, mogla bye
p1'zytomnl1: strona, naprzeciw kt6rej stawali, a to mianowicie dlatego,
aby mogla kontrolowae, czy ta sama przysi§ga, kt6rl1 s~d przepisal,
byla przez nich wykonana; w tym celn stronie tej dor§czano, jak
wspomnielisrny, drugi wypis: dlatego zas aby mogla miee przekonanie, ie ta sama czyta si© rota przysil;jgi i trm samym swiadkorn,
wypisy na jednej ka1'cie wil;jkszej spisane, odcillaly sil;j jeden od drngiego nie p1'ostl1 1inil1: ale w gzygzaki, ahy dokladajl1c obie polowy
jedna do drugiej, mozna bylo przekonac sil;j, Ii rzeczywiscie do siebie nalezl1 i obejmuj!j; ten sam wypis. Co wi§cej, wyp1'owadzajl1:c
wniosek dalszy z zachowanych, a wyiej opisanych wypis6w, moznaby twierdzic, ie g6rna cZl;jse kartki odci§ta od dolnej, dostawala si§
w r§ce strony powodowej i nie wracala si§ do akt, dolnl1 zas z03tawiano dla pozwanego, kt6ry zapewnie cZl;jsto jej nie odbieral w przewidywaniu pewnej przegranej i przy aktach jll! zostawiaL Stl):dto
oba nasze pierwsze wypisy stanowi~ wlasnie cZl;jse doln~ wycillgU.
Pytanie tylko, dlaczego pozostaly si§ przy aktach oba egzemplarze
wypisu t1'zeciego w sprawie Dzierzkona ze Zdzislawic z Prandotl1:
z Wielkiejnocy 5)? Zdaje si§ pow6d do tego byl ten a nie inny,

1) PomniM tom H Nr, 600: datur t.erminus... super eo quod Jacussius pro·
curator coram Judicio dixit, hic sunt testes domine me6, detnr ministerialis ad audiemlum ipos,
2) Gdzie "'ykonywaly si~ przysi'1gi w xru w, w innem pismie objasnimy,
ill Pomniki Nr, 155. Stephanns plebanus penam judicio XV, quia Petrum
officialem circa juramentum et Cl'ucem percntere voluit.
4) POl1miki Nr. 175. N edzalek officialis veniens coniessus est quia Msczugins de Coslow .. , testes de juramento dimisit et pepercit,
5) IVies w powiecie miechowskim.
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od najblizszego swi(;lta 'Yielkiejnocy, w cif}gu czterech lat llastl)pllych winien zaplacic vVojciechowi z Boczewiska szescset czterdziesci
szesc grzywien i polowl) dziedziny Swiechowo temui wykupic, tak,
ie jeieliby ktoregokolwiek z tych czterech lat Piekarski rzeczone
pieni~dze
zaplacil, ie wowczas Boczewicki z dobl' dziedzicznych
w ziemi kujawskiej pOfozonych 1), llabytych od Piekarskiego, winien
ustilipic na rzecz tegoz Piekarskiega i zwrocic mu akt sprzedazy.
N a przypadek zas, ze jesliby Piekarski rzeezonych pieni§dzy w ciiligu czterech lat nie wyplacH i w Sieradzu nie zlozyl, aby wowczas
Boezewicki rzeezone wsie w ziemi kujawskiej p010ione, na wield dla
siebie i sukcesorow swoieh posiadl. W koneu, jak wspomnielismy,
strony zobowil!zuj~ sil) zatwierdzic pojednanie, takowe zapisac do
ksi~g, i to pod kar~ dwuchset grzywien, nadto stawiaj~ porl)ezycieli
w uplacie umowionej kary, kazda ze stroll po dwoch i slubuj~ sobie, ze wszelkie nieporozumienia mil)dzy niemi majij, ustac i ie na
najblizszyeh rokaeh wydadzt1 sobie wszelkie zapisy i pozwy i takowe z ksi~g ziemskich wykasuj~ 2).
M amy pod rl)k~ i drugi oryginalny kompromis znaeznie pozniejszy, spisany takze na papierze w roku 1473, leez w nkladzie
swoim zupelnie zgodny z poprzedzajf}cym. Naprzod oznaezona w nim
data i miejsce (PiotrkOw), W kt6rem zostal spisany, nast(;lpnie wymienieni jednaeze, dalej strony zl);dajij,ce pojednania, warunki pojednania, w kOllCU zastrzeienie wpisania kompromisu do akt grodzkieh sieradzkieh i oznaczenie kary umownej dwuchset grzywien za
niedotrzymanie ukladu.

1) Wsie, 0 kt6r,rch tu mOIYa: I\Tola, Bialobloto i SIuiewo polozone w powieoie radziejowskim,
") ,Yypisujemy wazuiojsze miejsoa z oryginalu: Sub anna domini quadrin-'
gentesimo t1'ioe8imo secundo feria quinta ante festnm penthecostes In domo no])ilis
Nicolai Lipniczky advocati in tl'uyeow Concordia et amicabiiis compositio per venerabiles ac strenuum militem ct Nobiles viras dominos Jacabum ... inter tamquam arbit1'os et amicabiles compositores inter Nobiles viros domino Johannem.. facta est
in lmnc modum quod,.. Quam compositionem amicabilem per predictos arhitros factam, dicte partes debent firmare et inscribere in libra terrestri in terminis proximioribus, Si vera termini terrestres reclamarentur, ex tunc in libro Castri Syradiensis,
sub prna dnoentarum marcarul11, inter eos vallata, pro qua pena vallata pro una
parte". pro alia vero parte .. , fidejusserunt. Alie autem discordie quecunque inter
eos fuerint, debent esse sopite in toto et literas omnes tam inscriptionum quam citationnm ipsiB mutno in eisdem terminis proximioribus restituere debent et tenentur
ac inscri ptiones mutuas in libro terrestri inter eos sCl'iptas cassare et delere,
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VI.

Wykaz kar do scil:lgni~cia,
(13t/8),

] ,
OU,1.,

~V ksil)dze ziemskiej piotrkowskiej, obejmujl);cej w sobie wpis'
~~~8 do r. 1407, znalazla sil) kartka szel'okosei 14 cent' }

W}SOlWSCl 7 centymetr}" 4 milimetrv na J{to'I'e]' wI'
t
Y,m"
J T'
'.
" ,
( wunas U W1erszac 1 wJ plsane znaJduJI); sil) kary i oplaty sarlowe n k"
zostal}, 1'6ine osobv Uklad'
,,'
v
,11 tOle skazane
d l'
aJ~C "} pIS}' te w s},stematyczny porz~1e i, mam} na ka1'tce teJ zapisane nastl)pujl1 c e orzeczenia:
1) Jakusz z Kobieli \'11 sprawie z Czesskonem
k
na niestane.
' s azany zostal
T

•

'

,

2) .lVlikol~j z G~u, pie w sprawaeh z Floryanem
razy na op1
d'
skazan,V d wa
,
aceme wo]nej kary szesciu grzywien'
, ,3) Tenze ~Iikolaj z Glupic w sprawie z Floryanem
zobowiij,zan} ~o ~plaeel:la memoriale (pamil)tne) i nadto
na oplacenie kary
podwoJnej szesclU grzywien;

Oto

4) Podobnie skazani w innyeh sp1'a\"aCll,' 0
S b
zader z Jajkow,
z 0 akowa i lVlikoiaj z Cieszancie'
V

5) W a~hot.a ZObo,:i~z,any do za~lacenia grzywny i dziesiAciu
skojcow w splawle przeelw Tomislawowi'
l1
6) Mateusz Polok w
'
'
spraWle z Tomaszem z Bojnicy skazany
za kradziez (furticinium);

, ' 7) Jan i. Katarzyna z Daniszewa w sprawie z Klemensem skazalll na karl) sledmdziesi~1t (septuaginta) 1).
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.< •
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t
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NIcolaus de Glupicze tenetnr billas sex marcas contra '"Io-j'an"]
nas sex marcas t
' I
"L c 111, Idem bi"r
e memona e contra eundem Florianum,
'\ achota telletllf mal'cam cum X
t'
t
,
SCO IS con ra Thomislaum
MathIas PoJok furticinium' contra Thomam de Bo'
.
Nicolaus d Gl '
ymcza,
Cd'
~ Uplcze tenetllr memoriale CUIll binis sex marcis (przekres!one).
a el de TaykJ tenetuf memoriale cum binis sex marcis
JacusslUS de Kobela nestan8 contra CzesskonelU,
'
~sna de Sobakow tenetur memoriale cum binis sex marcis
~~:~nes ;t ~atherina, de Daniszewo septuaginta contra Cl~mentem
~
aus e zeSzanCZlCze telletUl' unum mellloTl'ale
J'
'
Gum )] nis sex 111f11'cis,
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czasu, w ktorym wykaz ten sporzij,dzony zostal, niewfl,tpliwie odnosi
si© on do r. 1398, albowiem we wzmiankowallej powyiej ksi©dze
piotl'kowskiej pod tymze rokiem wyl'azllie zapisano, ie Mikolaj
z Glupic, skazany na dw6jne szese grzywien w sprawie przeciwko Florianowi bratn, pOl1iewai nie stawH si© na dokonanie wizyi .(visio) 1);
dalej, ie skazal1Y zostal na takfl,i samfl, kar© dwojnych szese grzywi en w sprawie z tymie samym Florianem za to, ie powolal si©
w poparcin twierdzen swoich na ksi©gi sij,dO\ve, te zas przeciw niemn swiadczyly 2); nast©pnie, ie tenie Mikolaj ma zaplacie memoriale (pami©tne) i kar© szesciu marek w il1l1ej spl'awie przeciw
wzmiankowal1emn bratu swemu 3). Howniez w tejie ksi©dze i pod
tymze samym rokiem zapisane skazanie Poloka za kradziez na rzecz
'l'omasza 4). Nie podpada wi©c llajmniejszej wij,tpliwosci, ze przytoczony powyzej wykaz kar do scifl,gnienia pochodzi z konca wieku
XIV i zapewne sporzij,dzony zostal w 1'. 1398, to jest w tym samym
rokn, w kt6rym spl'awy, w ktorych byly wyrzeezone, pod rozpoznanie sij,du przychodzily.
Nie tutaj jest miejsce, aby wykladac caly systemat oplat sij,dowych i kar, jakie w starem naszem sij,downictwie byly w uzyciu; 130przestaniel11Y tu l1a danin kilku wyjasnien cZij,stkowych, potrzebnych
do z1'ozumienia naszego wykazu.
J ednij, z kar w procesach toczonych przed sij,dami ziel11skiemi
i grodzkiemi, najcz©sciej stanowionych, byia tak zwana kant szesciu
gl'zywien (pena sex mal'carul11), kara porzf!,dkowa, nakladana za 1'ozne uchybienia stron w p1'owadzeniu procesu. Wycil1gi wyzej przytoczone z ksi©gi piotrkowskiej, uczij, nas, ze Mikolaj z Glnpic skazany byl na t© kar©, raz dlatego, ze nie asystowal wizyi, drugi raz
dlatego, ze niewlasciwie od wolar si© do ksifl,g sij,dowycl!. Od wolania
podobne, w dawnem naszem sl1downictwie, mialy bardzo cz©sto miejsce, bo, gdy wszystko, co przed sij,dem dzialo si©, do ksifl,g zapisywano, ksi©gi wzywane byly z tego powodu na swiadectwo rozlicznych twiel'dzen. J esli odwolanie do ksiij,g (se 1'ecipere ad Ubrum)

bylo uzasadnione, odwolujij,cemu przyznawano slusznosc jego twierdzen; jesli zas albo swiadczyla przeciw powolujij,cemu si§ na nifl"
alba nic w sobie nie obejmowala, powolujfl,cego si§ skazywano na
kar© porzl1dkowl1 za niewlasciwe powolanie.
'l'ak samo skazywani bye mogli na ka1'© szesciu grzywien, jak
nas taz ::lama ksi©ga uczy, ci, kt6rzy ublizyli sij,dowi (pro eo quod
judicium non honorauit). ci co niespokojnie zachowywali si© w Sij,dzie (quia non erat pacificus in judicio), ktorzy w sij,dzie jawili si©
i przed ukonczel1iem sp1'awy wychodzili (eo quod cepit estare tel'minum et recessit).

1) "0Ticolaus de Glupicze binas sex marcas cor.tra Floriunum predictul1l quia
ad visi onem non fui t.
2) Idem Nicolaus binas sex marcas contra Florianum predictum quia se ad
librum recepit et Floriauum libel' juvit.
3) Nicolaus de Glupicze memoriale tenetur et penam Y[ marc. contra Florianul1l fratrem suum de ibidem.
4) Z wpisu tego zachowaty Hi(( tylko te sfowa: athias Polok furticinium contra Thom.

Niekiedy kar<1 szesciu grzywien lfl,czyla si© z oplatfl, pami©tnego, skladanij" jak wiadomo, sl1dowi za uzyskanie wyroku przychyillego. Podlug Pl'zyj©tych zasad otrzymujij,cy wyrok takowy obowil1zany byl zaraz po ogloszeniu onego, pami©tlle uiszczae, albo p1'zynajmniej dac pol'©k©, ze zostanie uiszczone. Kto albo jednego albo
drugiego nie uczynil, skazywany by! r6wniez na oplacenie karv szesciu grzywien 1). Stfl,d pochodzij, owe cz©ste skazania na pa~1i©tne
i na szesc grzywien, kto1'ych cztery przyklady przedstawia nasz wykaz. Dlaczego j ednak, w razach tych, stanowionfl, bywala pod w6jna
kara szescin grzywien, w tej chwili dostatecznie objasnic nie ul11iem.
Rownie objasnic nie jestem w stanie, co znaczyla grzywna
z lO-ma skojcami, ktore mial zaplacie Wachota, czy to byla jaka
kara czy tylko prosta oplata.
Niestane, na ktore hyl skazany Jakusz z Kobieli, byla karfl, za
niestawiel1ie si© w sij,dzie na wyznaczonym terminie, bez usprawiedli wienia l1iesta wienl1ict wa.
Kam za k1'adziez (furticinium) wynosila, jak si© zdaje, w Sier,ldzkiem dziesi©c grzywien, na takij, przynajmniej kar© skazany zostal w roku 1386 na rokach w Szadku Pelka z :Eykowa w sprawie
z Krzonkonem z Parszki 2).
Za coby Jan i Katarzyna skazal1i zostali na kary siedmdziesiij,t czyli tak zwanij, niemilosciwfl" niepodobna przy braku wskazowek wy1'zec, gdyz ta stanowionfl, byla za rozliczne p1'zekroczenia.
Mi©dzy innemi skazywano na nifl, za nieposluszenstwa przeciw 1'ozporzfl,dzeniom sfl,du. I tak w ksi©gach piot1'kowskich znajdujemy pod
r. 1402 postanowionij, t© kar© na Swi©toslawa Gfl,sk© za to, ze nie

1) Ksiu:a piotrTiOlvsTia 1398 - 1407, stl'. ?l verso: Jaracz tenetur binas sex
marca~ eo quorl recessit de Judicio et memoriale non dedit (1'. 1404).
2) Ksir;ga ziemsTia sieradzTia 1386 - 1395, str. 4 verso: Nota, quod Pelka de
Lyssowo tenetur decpm marc as furticinii adversus Krzonkonem de Pa1'szki.
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w s>1dzie,
stosownie do polecenia panow,
zlOZy21. (Zlesll)clU
J "
'''Ii
zasiadajq,cych na wiecach 1).
.
Wykaz kar, ktory byJ: przedmiotem obecnego rozblOru, sporz~dzony byl zapewnie dla tego, aby go VITI)CZYC s1:~zebnik~wi sl1~U dla
sciq,gnienia ich, a poniewaz miejscowosci, w ktoryc~l ml.eszk~h skazani. lezaiy w blizkosci od siebie, przeto jeden sluzebmk mog} bez
trudnosci cale polecenie uskutecznic.

VII. Pismo

0

darowanie kary.

(1382),

Na zl'zynku papieru dlugosci 21 centymetrow, a wyso~osc~
8 centymetrow 5 milimetrow znajdujemy nastIJPujq,ce ~is~~: Na~~J
dziedzic z f,l)kawy 2), prosimy polecajq,c waszej tl'oskhwOSCI abys~le
karl), na ktorll; Wierzchoslaw z f,l)kawy w s!}dzie skazany zostal, Jemu chcieli przebaczyc, gdy takowfJo Mikolaj notaryusz generalny
wspomnionemu Wierzchoslawowi VI' zup~ln~:3,ci ~rz~baczyl. Dano
w f,l)kawie nazajutrz po swil)tych SZYll10me I Jud~Ie ).
.
N a od wrotllej stronie we srodku pieczl)c na Clell1nym lal~u 1 nadpiS: Szlachetnell1u 1l11)zowi Mikolajowi dziedzicowi z Kostrzowla obecne wrl)czyc 4),
.
Pismo, ktorego tlomaczenie przytoczylisll1Y, podIug wszellne~o
podobiellstwa do prawdy pochodzi alb~ z r. 1382, a.lb,o ~zasu l~le
wiele co pozniejszego, albowiem w kSll)dze krakowsklCJ .mll)dzy 10kami Proszowskiemi z 1'. 1382 wspomina sil) ten sam Wlerzchosla:v
z f,\)kawy, jako skazany na karl) szesciu grzywien za oszka~owan~e
Boguszy sluzebnika 5). Wiadomo takze z ksiq,g krakowsklCh, .z~
w tym czasie by1 juz notaryuszem generalnym ziemi kr~kowskIeJ
Mikolaj i ze miejsce to sprawowal jeszcze na poc~fJotku wle~,u XV.
Nawoja z f,l)kawy i Mikolaja z Kostrzewia dot~d me spotkahsmy.
1) Str. 80. yer. Svanthos1aus gonska 1uit sf'ptuaginta e.o, quo~ nOl~ posuit noyem marcas in Judicio juxta mandatum domino rum in COllOql1lO preqdentmm.
2) Lf(kawa wies w powiecie Szkalmierskim.
3) Navogius heres de LankaIYa. Petimus vos curare vo~entes: quatenus p~
nam quam Wirzl'hoslaus de Lankawa in judici? mansit, ipsam. eldem/~du1ge~'e veh~
tis, sGientes quod Sicolaus notarius. geuerahs dlctam pe~am .dICtO "llzchoslao tota
1em indulsit. Datum in Lankawa m crash no Sctorum Dlmoms et Juda~. ,
.
4) Nobili viro Nicolao heredi de Kostrzow presens datu!'. IV les Koshzew

taki;e polozona w Szkalmierskiem.
.
O} Ksiltga krak01vska Sr. 349, str. 238,

Trudniej powiedziec 0 darowal1ie jakiej tu kary chodzi1o, prawdopodoblla tylko, ie chodzilo i tu 0 jak~s karl) porz~dkow~, za czyn
przy przewodzie sprawy dopuszczony, a ubliiaj~cy notaryuszowi i Mikolajowi z Kostrzewia. H,ownie nie umiemy sobie wytIomaczyc, na
jakiej zasadzie Nawoj z f,tdkawy wystl)puje jako posrednik mi\)dzy
Wierzchos}awem a Mikolajem z Kostrzewia. To tylko pewna, ze
podobne darowania kal'Y barclw cZl)sto w da .vnych czasach pojawiaKsi\)ga krakowska, w ktorej pismo 111tSZe znalazlo sil), liczne
na to przedstawia przyk1ady 1), r6wnie jako i ksil)gi przez Helca
wydane 2). Mamy procz tego w tychie ksil)gach wpis uczyniony pod
r. 1398, ktory pokazuje nam, ie Czader z Zagorza skazany zostal
na kar\) pil)tnastu, na rzecz tegoi Mikolaja notaryusza i tylei s~do
wi za to, ze mu powiedzial: kazales zapisac, co nie jest 3).
W kazdym l'azie pomnik, 0 ktorym tu mowimy, naleiy do rZI)du nader ciekawych, a moze nawet jedynych pamil1tek pism prywatnych pozostalych z wieku XIV. Pismo sarno by10 zagil)te wzdlui
na trzy rowne cZl)sci, tak, ze pieczl)c znajdowala sil) na srodkowej
skl:adce, a adres na pierwszej skladce od lewej I'l)ki. Na pieczl)ci,
w cZtdsci startej, we srodku jest umieszczona tarcza, na niej herb
trudny do odgadnitdcia, tarcza zas ujtdta w otok, na ktorym, jak sitd
zdaje, byl napis.

VIII.

Wypisy z kSillg slldowych.

Posiadamy takie kilka wspolczesnych wypisow, czyli kopii
z akt s~dowych. J edne z llich przesyla1y same sfJody drugim, niejako z urztddu, dla zrobienia z llich stosownego uiytku; drugie, udzielaly
na i~danie stron, dla dostarczenia im dowodu nabytych przez
nie praw.

1.

Wypisy

SqdOl14

komul1iko'JIVane.

(1425).

Pismo z r. 1425, ktore tu podajemy, obejmuje doniesienie podstddka i komornika s~du ziemi sieradzkiej do sl)dziego komisarza
') I tak na str. 55 zanotowano: Oammerarii in judicio sedentes pepercerunt,
na str. 80, Dominus 1I1ichaei indu1sit (1'. 1384), na str. 111 ad petitionem Oreslai
subiudicis OapitanGus jus sit delere (1'. 1385). .Test to ten sam Krzeslaw podslldek,
o ktorym powyzej wspomnielismy.
2) P011Z11iki II, fir, 491: Michael judex indulsit penas has delere (1'. 1399).
') Nl', 124. Ozader de Zagorze Nikolao Notario generali Oracoviensi, penam XV et totidem judicio remansit, quia sibi dixit: mandasti scribere, quod non est.
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grodu sieradzkiego 0 stawieniu na rokach szadkowskich port,lki, przez
wymienione osoby i 0 wniesiel1iu jej do ksit,lgi sl1dowej, wreszcie
przedstawia w doslownym odpisie sam akt port,lki do akt wniesiony.
Oiekawe to pismo ze wzglt,ldu na formt,l swojl1 brzmi jak n<istt,lpuje:
Prawdziwej 1) przyjazni ci:J,gle przyspoienie. Szlachetni ukochani przyjaciele. Do swiadomosci waszej podajemy, ie pod dniem
dzisiejszym przed nami, zasiadaj:J,cemi na sl1dzie kr61ewskim w Szadku, osobiscie stawiwszy sit,l szlachetl1i Dobek z Januszem sYllem
z Piotroszewic szlachetnemu Mikolaj owi Rzeczyckiemu zapisali sit,l
w tej formie. Nota. Szlachetni Dobek z Januszem synem swoim
z Piotroszewic w obliczu s:J,du stawiwszy sit,l, wyznali i publicznie
przyznali czterdziesci grzywien groszy szerokich, j ako kaucyt,l port,lczaj [j,C:J, (cancio fidej assoria) dac i wyplacic Mikolaj owi z Rzec;zycy
w osmiu niedzielach przed naclchodz:J,cem swit,ltem Wszystkich Swit,ltyeh, co jesli nie uczyni:J" wtedy na przyszlego blogoslawionego Marcina wyznawCll, rzeczeni Dobek z J anuszem bt,ldl1 winni ustl1Pic na
zawsze z dziedzictwa w Piotroszewicach i z solectwa w Karczowie
ich wlaSllOscil! bt,ldl1cych, wszystkie zas uzytki w polach z roku 0 becnego, tak w dziedzinie, jako i solectwie, rzeczeni Dobek z synem
swoim J anuszem pobrac i na rzecz swoj q, zachowac bt,ld:J, mogli. Dano w Szadku roku panskiego 1425 pod pieczt,lciij, nasz1.1 podst,ldka 2).
U spodu pisma tego w trzech wierszach podpis: Swit,ltoslaw
Zawada podst,ldek i Wlodek z Rzepisz6w komornik ziemi sieradzkiejo Na odwrotnej zas stronie napis: szlachetnym panu Otonowi
sf;ldziemu komisarzowi sij,du grodzkiego sieradzkiego albo w jego nie') Sincere amicicie (Oontinuum incrementum. .0iobiles amici dilecti. In notitiam vestri deducimus protestantes, quod die date presencium, coram nobis Reg-ali
Judicio in Schadek presidentibus, personaliter' constituti Nobiles Dobek cum .Tanussio
filio de Pyotraschewicze N obili Kicolao Rzecziczki se adscripsenmt sub hac forma:
Kota. Nobiles Dobek cum Janussio filio suo de Pyotraschewicze in facie judicii constituti, fassi sunt et publice recognoverunt ~uadraginta marcas latorum grossorum
racione cauciouis fidejnssorie, dare et solvere :i'\icolao de Rzeczicza in octo septimanis ante proximum omnium sanctorum festum, quo non facto, tunc ad proximum
beati ~iartini confessoris festum, dicti Dobek cum .T anussio de totalibns hereditate
in Pvotraczowicze et scoltetia in Carczow ipsis propriis, cum omni jure et dominie
predicto Ricolao cedere perpetualiter debebunt de (eis) condescendo, utilitates autem
in campis existeutes presentis anni omnes tam in hereditate, quam in 8coltetia, predicti Dobek cum Janussio suo filio leYare et totaliter pro se habebnnt. Actnm et
datum Schadek feria tertia in crastino beatornm Adalberti et Georgii martyrum. Anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo quinto, nostro subiudicis sub sigillo.
2) Swanthoslaus de Zawada subjudex et Wlodek de Rzepyschow camme1'arius Judicii terre Syradiensis.
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obeCllosci, zasiadaj:J,cym
.
ukochanym 1).

w tychze

s"dacll,
'"

"
1przYJaclOlom naszym

~ie mieli~~~ jeszc.ze sposobnosci sprawdzic, czyli zapis ten
port,lkl rzec~ywIs.Cle zapisany zostal na skutek tego wezwania w aktach grodzklch Sleradzkich W kazdvm razie cab ta h
.,
•
•
"
J
.
n.omunumcya
o tyle wazna, ze daJe nam pow6d do s11dzenia, iz na dlugo przed
zn.anym owym s.tatutem Olbrachta 0 instrukcyi akt6w, we wlasciwych
kSlf;lgach grodzlnch, zachowywaly sit,l jUi w zwyczaju s11 dow ym, pewne, nstalone pod tym wzglt,ldem zasady.
Co do samego aktu, zwracamy uwagt,l na zamieszczony w nim
Wyraz ten stawiany, Jest zWJ~le w kSit,lgach dawnych sq,dowych przed kaidvm pojedynczym .'vYlsem, a mianowicie tez w ksit,lgach ziemi si~radzkiej,
szczeg6lmeJ zas przy tych ustt,lpach w kt6rych zapisane' kUl
."
'..
'..
.
3na, zobowl11zama, port,lln. Niekledy nota zastq,pione jest slowem %ota%dl~l1~ . . Wyraz. nota oZ:lacza . W~t,lC jako wyraz techniczny, uzywany
PlZJ Ylnoszenm do kSIij,g" WPISOW: zaznaczenie.

wyr~z 1wta na czele zakolllunikowanego wypisu.

2.

IVypisy prywaf1.1)'I11, ndzielal1e.
(1446, 1448, 1449).

'Wypis6w z ksi1),g S1.1 dow ych, wydanych na papierze OSObOlll p1'ywatnym, a pochodz1),cych z po"lowy wieku XV, mamy dot1.1 d trz)'.
odz
Pocl:
11 o:le z r. 1446, 1448 i 1449. J'vIaj1), wszystkie trzy to
wspolnego, ze bez zadnego oddzielnego wstt,lpu i zakOl1cZenia" oraz
bez nadpisL:, jaki.ej osobie wydane zostaly, przedstawiaj1.1 jedynie doS}OWll,% "~OPlt,l WPISU W .akt~ch. ~~zynionego.
Wszystkie zaczynaj11 sif;l
od slow .. ~ ota. In faCIe JUdlCll personaliter constitutus (wobec s1),du.osoblSCle stan1j,wszy), kOllCZl1 zas po oznaczeniu miejsca, w kt6.
rem...
by~ uskuteczniony i daty onego, tern, ze zostab 11a nich
WYClf.<lllf;lta plec ' d
r"r" .
. ~
.
zt,lc s11 owa. lVlJeJscem sporz1.1dzania wszystkich tych
trzech aktow by1:o Radomsko; przez jeden z nich sprzedanl1 zostala
prze~ sz.lachetnego Stanis1:awa z Siedlnicy cZf;lSC jego dziedziczna
w SIed1l1lcy bratu rodzonemu Janowi (1'. 1446), przez drugi sprzedanili z,ostala prze.z szlachetnego Jak6ba z Paczniowic jedna trzecia
~Zt,lSC ~sors) udzialu, kt6ry posiadal w Bartodziejach szlachetnemu
anOWl z Brzykowa (1'. 1448), wreszcie przez trzeci sprzedany byl
1) ~obilibus domino Otthe .Tudici Comissario Judiciorum Cash'i Svradiensis
veI eorum In b8 f
d
".
v
a en la ..• eorun em JUdlClOrum presidentibus, amicis nosh"is dilectis.
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przez szlachetnego Jana z Paczniowic Ian ziemi (mansus), zwany
Szedlenowsky w Barto dziej ach, szlaehetnemu Janowi Brzykowskiell1u
z Bartodziejow (1'. 1449).
Akty te, ktore zreszt~ pod wzgl§dem prawnYll1 nie przedstawiaj~ nie osobliwego, godne uwagi pod wzgl§dem swiatla, ktore rzueaj~ na stan owczesnego podzialu ziemi we wsi Barto~zieje i ~e
wzgl§du na osoby, w ktorych posiadaniu podtenczas znaJdowaly Sl§
dzialy takowe, jak widzill1Y byly to wszystko osoby stanu szlacheckiego (nobiles).
Tylko dla ukazania forll1Y tego rodzaju wypisow, podajemy t16maczenie wypisu 1'. 1446.
Nota 1). W obeenosci s~du stan1j,wszy, szlachetny Stanislaw
Salomon z Siedlnic cz§sc dziedziczn1j" tamie w wielkich Siedlnicach
szlachetnemu J anowi bratu swell1U rodzonemu z zupelnell1 prawell1,
z suchell1 i z mokrell1, nic nie wylfl:czaj~c, tak jak sam dzierial, za
dwiescie grzywien monety brz§cz1j,cej na zawsze rezygnuje. Dzi~lo
si§ w Radomsku d... w obecnosci szlachetnych Mikolaja Maja .s§dZl.ego, Stanislawa z P1j,gowa, Andrzeja z Boczykowa, ~ ana. z Sledlmc,
Stanislawa z Ban... Salomona z Siecllnic, pana MlkolaJa Plebana
z Borowna roku 1446.
Dw6ch drugich wypisow oryginalne wpisy w ksi§gach radomskowskich, zachowanych obBcnie w Archiwum akt starych w Piotrkowie szanowny archiwaryusz tychie aktow Erazm Goldman, na moj flo ~ro:§b§ oclszukal i w dokladnych fac~imilach mnie przeslal.. J eden z nich, to jest pierwszy z roku 1448, zamieszczony. w kSH;)clze
grodzkiej radomskowskiej pod N-rem IV na stl'. 97; drugl z r. 1449
w tejie sall1ej ksi§dze na str. 133.

') Xota. In fa()ie judicii personaliter constitutus nobilis Stanislaw S~lomol:
de Szedlnicza sortem hel'editariam ibidem in majori Szedlnicza nobill Johaum fra~n
suo germano emn omni jure, siccis et madidis nullis exclusis, . uti solus tenUIt, ~n
ducentis mareis monete eurrentis perpetualiter resignat. ActUll1 m Radoll1skye fena
secunda post dominicam oculi presentibus nobilibus Nieolao May Judice, Stanislao de
Pangow, Andrea de Barzykowa, Johanne de Szedlnicza, Stanislao de Ban ... , Sal~n:-0ne
de Szedlnicza, honorahili domino Nicolao plebano de Borowno. Anno domllll ~.
CCCCLVI (L. S.). \Vypis na zrzynku papiern zlozony hyl wzdlnz na eztery CZ((SOI.

Statut wartski Wfadysfawa Ja[ieHfl.
(1874).

Nieodialowany l1asz Antoni Helcel, obok statutow Kazimierza
Wielkiego, wydaI i tak zwany statut wartski pod napisem: lVladyslama JagieUy statut wartski z r. 1420 i 1423. Gdyby nie objasmenia, ktore udzielil w przedmowie do calego zbioru wydanych
przez siebie pOll1nikow 2), s~dzicby moina z dopiero przywiedzionego napisu, ie nad statutem wzmiankowanym obradowano dwa razy
w Warcie, raz w r. 1420, drngi raz w r. 1423. Z objasni81i jednak
pokazuje si§, ze zdaniem Helcla byIo, ii statut powstat z polfl:czonej dzialalnosei dw6eh zjazd6w, jednego odbytego w Krakowie w l'.
1420, a drugiego w Wareie w 1'. 1423, i ze postanomienia jegonaprzod obmysla11e byly (inventa) w KrakOJIvie, a pozniej lvWarcie
utwierdzone i ogloszone zostaly 3). Bardziej rozwazne roztrz1j,snienie l'§kopisow, w ktoryeh znajdujemy zachowany ten krakowskowartski statut, nie pozwalajflo nam zgodzic si§ na zdanie powyisze.
DZi§ki starannosci samego Helcla, posiadall1Y dokl:adny opis
tych r§kopis6w; mianowicie tez spotykamy 11 niego szczeg6lowe napisy, jakiemi opatrzone s~ nasze statuty, a w nich niekiedy, choc
w sposob dose urywkowy i niedokladny, zachowan1j, wiadomosc 0 ieh
powstaniu.

•

Zobaezmy, co i jak w nich powiedziano.

----1)

")
")

Biblioteka WarszalVska 1874, t. IT, str. 438--445.
StarodalVne pralVa polskiego pomniki, Krakow. T. I, str. CCL, CCLL
Ibid, stl'. DDLT.

Pisma Romualda Hubego.

Tom II.
6
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Najpozniejszy z l't)kopisow, pochodz1\;cy z l'oku 1472 lub czasu
nie wiele co pozniejszego, to jest rt)kopis III Ossolillskiego, uczy
nas tylko, ie statuty naBze 1V)'dane (edita) byiy przez Wlad?slawa
krola na zj ezdzie powszechnym (conventio generalis) w Warcle, odprawionym w wiii1\; Szymona i Judy i dni nastt)~nych w roku 1.4201).
Postawiony tu rok zjazdu wartskiego wyrazn1\; Jest omylk1\; plsarza,
zami ast roku 1423, na co mamy zgodt) wszystkich innych l'<;lkopisow;
natomiast waznem jest, co z niego dowiaclnjemy sit), ze zjazd w Warde byl zjazdem powszechnym, to jest calego Krolestwa, i ie. pocZq,wszy sit) W wiliq, SZYl110na i Judy apostolow, trwal przez Inlka,
a moie kilkanascie dni po sobie id1\;cych 2).
Dwa nastt)pne rt)kopisy 0 dwadziescia lat wczesniejsze, a zatem
wit)cej zblizone do samego zjazdu, jeden Pulawski II z roku 1458,
drugi Dzialynskiego I z r. 1455 3), 0 tyle znowu doklaclniej wyjasniaji:j, historyt) pOl11nikow prawodawczych, ktor~mi zajm~j~l11Y ~i<;l, ie
wskazuj~ nie wyl1\;cznie na Wartt), jako na Jedyne mleJsce Jch powstania, ale i na Kral{ow, elOllOSZij,C przytem, ie 1Vydane (edita) zostary w Krakowie, a zat1Vierdzone (confirl11ata) w Warcie, czyli
ie uloione byly w Krakowie, a w Warde przyjt)ciem i sankcy~

skich, twierelz~c, ie w Krakowie zostaly obmyslalle, a w Warde
utwierdzone i ogloszone.
Lecz przy hliiszem rozwaieniu poelanych szczeg616w, czylii
przedewszystkiem nie zwraca na siebie nwagi ta okoJicznosc, ze
czynnosc prawoelawcza, g16wna, to jest obmyslenie tak licznych
i rozwainych rozporz1\;dzen, jakie przeelstawiajq, statuty wartskie, przypadla na swi§ta Wielkanoenc, W ci~gu ktorych zapewnie moina im
byio poswit)cie tylko niewiele chwil swobodnych, gely tymczasem
utwierdzel1iu ich i ogloszeniu, podlug jednozgodnych doniesiell, poswit)cono z rzt)du kilka, a nawet kilkanascie clni? Kiedy przygotowanie g16wnej pracy dorywczo zalatwilo sit), dlac7.ego utvvierdzenie
jej i ogloszenie wymagalo tak ellngiego przeci1\;gu czasu? W kaiclym
razie okoliczllose ta rodzi pewnego rodzaju wlJ,tpliwosc wzglt)dnie
zasadnosci przytoczonego twierdzenia Helcla.
Na szczt)scie posiadamy inne jeszcze r<;lkopisy, na zasadzie ktorych rzecz cala moie bye eloklaelniej objaslliona; takie przynajl1111iej
jest. zelanie nasze.
Glowne tu miejsce trzyma tak zwany rt)kopis drugi Baneltkiego
z r. 1460 1). R§kopis ten zamiast jednego statutu wartskiego stanowczo oclroinia dwa akty prawoelawcze, jeden krakowski z roku
1420, drugi wartski z r. 1423. Nad pierwszym kl:adzie napis:
"Rozporz1j;elzenie (institutio) wyelane przez oswieconego
ksit)cia pana Wlaelyslawa z Boiej Iaski krola polskiego
najwyzszego ksi<;lcia litewskiego i t. d. w Krakowie z roku 1420 na Wielkanoc" 2).

uswit)cone.
Jeszcze wit)cej szczeg616w podaje rt)kopis Dzialynskiego II
z roku 1441, a zatem znowu 0 elziesi~tek lat wczesniejszy Naprzocl
dowiadujemy sit) z niego, ie statuty w Kl'akowie byly tylko obtnJlslane (inventa), ie elopiero w Warde zostaly 1V)ldane przez pralat~w
i baronow calego Krolestwa, a nastt)pnie potJ!Vierdzone przez krola
i jego baronow, wreszcie, ie robota OkOfO statutow w Krakowie przypaella na 8wit)ta Wielkanocne 4).
'
..
J ak sit) zdaje, Helcel, opieraj1\;c sit) glownie na tym l't)koplSle,
sforl11ulowal zdanie powyiej przytoczone 0 powstaniu statut6w wart-

1) Helcel str. XLIX.
Nie wspominamy 0 dwoc~ r6wnoc~esl:ych ,r!lkopisach
Dzialynskiego (Iv i III), z powodn, ze stawiaj", napisy ]eszcze Wl\:ce] skrocone. T~k
rE(kopis III pisze tylko: poczf;!:tek statutalv Mala HTJ:adyslawa w TVarcle (incepclO
statntorum regis vladis1ai in vartha).
2) Ze na zjezdzie tym obecnymi byli panowie wielkopolscy. i :nal~polsc~,. zaswiadoza Dlugosz, ktOIY nazwiska ioh po szczeg61e przytacza: by1~ nleml; WO]OleC~
aroybiskup gnieznienski, Zbigniew krakowski, Jan z Tarno\~a :vo]~wod~ kra~owsln,
dalej wojewodowie: poznanski, S!ldziwoj z Ostroroga, sandom:rski JiIlkola] z JiII~halo.
wa, kaliski lIIikolaj z Wszeradowa, brzeski JiIatensz z LablCzyna. wloclawskl Jan
z Koscielca i inni (XI str. 472 ed. Lipslra).
3) Heleel str. XXXllI i XXv.
4) Heleel str. XVII; ea erant inventa de anna 1420 in festo Pasche.

1) Posiadam dokladny odpis tego rElkopisu. Przedstawia on dwie daty, to jest
1476 i 1450. Niewfltpliwie pierwsza data jest prost", omylkfl pisarskfl, albowiem
przepisywaoz, wystawiwszy j", pod statutami Kazmierzowskiemi, tak siE( wyraza: in
octava Epiphanie et infra sequuntur Jura JudeorU111 privilegio approbata pro toto
Regno Polol1ie etc., poczem w jednym eiflgu, bez zadnego llstElPU, wypisuje przywilej zydowski, a pod nim zaraz pisze: explicilmt jura suprascripta jil1ita il1 Cracovia
feria 5 proxima post COHductU11l Pasche, aNno domini CCCC quil1quagesi11lo. Zatem ta dl'uga data, a nie pierwsza zmylona, oznacza czas, W ktorym rE(kopis by1 pisany. Sam Bancltkie nadawal mu \vczesniejszf\ dat<;!, jak 1470 (Zbiar rozpra1V Warsz.
1812, str. 201).
2) Institutio eclita per Serenissimum pl'incipem dominum Wladislaum Dei gracia regem 1:'olonie supremmngue principem Lythwanye etc. in Cracoyia de anno Domini 1420 super pascalis festum. Dodanie s16w Dei gracia wyraznie 8wiadezy, ze
napis tcm wziElty' z intytulacyi oryginalnego aktu kr6la, piastujf\cego wradzE(, co
stwierdza i etc. pokazujflce, ie w tej oryginalnej intytulacyi byly wyliczone i inne
ziemie, kt6ryoh Wtadyslaw byl ksi({ciem i panem.
f.
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Po naplSIe tym id1Jl same postanowienia pod dwiema rubrykami: 0 zl1~yslol1ych przytoczel1iach (de fictis allegacionihus) i 0 odkladal1iu termi11611J (de dilacionihus terminorum). Same rozporz1Jldzenia obejmuj1Jl to tylko, co stano wi w wydaniach przedmiot pierwszego artykulu zwyklych wartskich ustaw.
N ad drugim statutem, ktory rozpoczyna si§ od rozporzl1dzen
drugiego artykulu tychze wydail, a kt6re w r§kopisie Bandtkiego
tworzl1 artykul pierwszy wlasciwej ustawy wartskiej, zamieszczony
taki napis:
"Statuta w Warcie ulozone.
Takie S1Jl statuta w Warcie przez pralatow i baron6w calego Kr61estwa Polskiego, wydane pod rokiem 1423 w wili§ Szymolla i Judy aposto16w, i dni nast§pnych na tymze zjezdzie uroczystym calego Krolestwa przez oswieconego ksi§cia pana Wladyslawa kr61a polskiego i najwyzszego ksi§eia litewskiego itd. potwierdzone i aprobowane"l).
Objasnienie, jakie czerpiemy z tych napisow, jest tak proste
tak peine i przekonywaj1Jlce, ze nie pozostawia zadnej w1Jltpliwosci
co do sposobu powstania obu ustaw. Krakowska jest dzielem samego krola, wartska tworem powszeehnego zjazdu panow.
To, co r§kopis Bandtkiego do oczywistosei posuwa, potwierdza
w zupelnosci inny r§kopis, ktory kiedys byl wlasnosci1Jl Towarzystwa przyjaciol nauk, a obecnie zachowllje si§ w Bibliotece Petersburskiej, a w ktorym przy pierwszym llst§pie tak zwanyeh wartskich
statutow zapisano:
"Pod rokiem Panskim 1420 statllt zrobiony zostal w przytomnosci oswieconego ksi§cia pana Wladyslawa krOla polskiego najwyzszego ksi§cia litewskiego" 2);
przy wst§pie zas drllgim:
Nota. Statllta i prawa wydane przez pralatow i panow
calego Krolestwa Polski ego w Warcie roku 1423 w wili§
Szymona i Judy i dni nast©pnych i zatwierdzone przez

oswieconego ksi©cia, pana Wladyslawa kr61a polskiego
i najwyzszego ksi©cil1 litewskiego i przyj§te 1).
Tn zwracamy szczegolniej llwag© na spos6b, jak drugi z tych
napisow lliozony. Naprz6d przed napisem postawiony wyraz: 1!lota,
w tym widoczl1ie zamiarze, aby czytelnik dobrze odroznial dwie
ustawy jedna po drugiej nast§pllj1!:ce i zdaj1Jlce si§ tworzyc jednl1 ealose. Nast§pnie w drugim napisie jeszcze dobitniej, jak w r§kopisie Bandtkiego, odroznione ulozenie llstaw wartskich i ich przyj©cie,
i potwierdzenie przez krola. Balldtkiego r©kopis powiada, ze wydane przez panow ustawy, zostaly przez krola pot11JierdzOl1e i aprobowane (collfinnata et approbata); r©kopis zas Towarzystwa, ze zostaly potwierdzone i przyj~te (accepta), co nastr§cza mysl, ze zostawszy ulOZOIle bez jego wplywll, nast©pnie jednak przez niego przyj©te byly.
Trzeci wreszcie pomnik, stwierdzaj<J,cy ten sposob zapatrywania, stanowi tlomaczenie polskie statlltow, sporz1Jldzone przezSwi©toslawa z Wojcieszyna w 1'. 1449. Swi©toslaw tak sarno, jak r©kopis Bandtkiego, oddziela llchwal§ krakowsk1Jl od wartskiej i stawia
nad kazd1Jl Z nieh oddzielny napis, a mianowicie nad uchwa11Jl krakowsktt czytamy: Rbtbrica.
Ustawienie przez oswieconego ksi§dza pana Wladyslawa
krola polskiego, najwyzszego ksi§dza litewskiego w Krakowie pod laty Narodzenia Bozego tysi1Jlc cztyrset dWllclziestego na Wielkanoc wywolane 2).
Nad uchwalq, wartslq stoi napis: Rttbrica.
"Ustawienia przez oswieconego ksi§dza pana Wlodzislawa kr61a polskiego l1ajwyzszego ksi©dza litewskiego,
a przez pralaty i rycerze wszego Krolestwa Polskiego ulozone sl1 tyto l1izej pisane, a w Warcie lata narodzenia
bozego tysi1Jlc cztyrset trzydziesci i czwartego w wigili©
Szymona i Judy aposto16w na sejmie wielgem wszego
kr61estwa wyclane i zjawione" 3).

') Statuta in Wartha eomposita patent. Ista sunt statuta in IVartha per prelatos et barones toeius Regni eelebrata per serenissimum prineipem dominum Wladislaum Regem Polonie supremumque principem Lythwanye etc. confirmata et approbata.
2) Helcel stl'. VIII: sub anno Domini 1420 statum factum est in presencia
serenissimi prineipis domini Wladislai Regis Polonie supremi ducis Litwanie. Podlug
zdania Helcla, r~kopis ten nalezy do pierwszej polowy XV wieku.

1) Heleel str. Yl1I: Statuta et jura edita per prelatos et barones tocius [~e
gni Polonie in ,Varta, sub anno 1423 in vigilia Simonis et Jude, et diebus sequentibus, confirmataque per serenissimum pl'incipem clominuril Wlaclislaum Hegem Polonie supl'emumque ducem Litwanie et accepta
2) Lelewel: Historyczne pomniki j{;zylw i uch1Val poZskich i mazo1Vieckich
z 1vieku XIV i XV. Wilno 1824, stl'. 126.
3) Ibid. stronica 126, 127. Xotujemy, ie i tu jest omyrka w dacie, powinno bye zamiast 1434: 1423.
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Z tej zgodnosci tych dopiero co powolanych pomnikow, pochodZl1cych z jednego niemal czasu, a b§dl1cych nie prostl1 kopil1 jednego
z drugiego, lecz opartych na dobrych zrodlach, niewlj,tpliwe jui powzil1e moina przekonanie, ie ustawa krakowska i wartska byly oddzielnym tworem i kaida z nich stanowila odr~bnl1 calose, a nast§pnie, ie i sposob, w jaki kaida z nich byla przygotowanlj" byl roiny.
Postanowienie, wydane w Krakowie, wyrlj,cznie zajmowalo si§
uregulowaniem dylacyi terminow s~dowych. Ustawa krakowska, tak
jak jl1 wydzieiajq, wzmiankowane r§kopisy, choe krotka, byia przeciei wielkiego praktycznego znaczenia. Ktokol wiek przegllj,dal dawue ksi§gi Sl1dowe z wieku XIV, latwo mogi si§ byr przekonae, ze
zwyczaje panujlj,ce w owczesnem slj,downictwie naszem co do odkladania terminow, podkopywaly caly przewod sq,dowy, cilj,gle zresztl1
odwolywanie si© do swiadectwa ksi§iy, ktorzy zapozwanych chorych,
jakoby umierajl1cych, IY dziell terminu spowiadali i zaprzysi©ganie
niemocy, wiodly do sromotuych lladniye i smialych krzywoprzysi©stw. Kiemara byia przeto zasluga tego, kto naduiycia te usilowar wykorzenie i tym sposobem caly proces uregulowac, ulatwiajl1c
drog§ do otrzymallia pr©clszej spra wiedliwosci. Nie obszernosc uchwaly krakowskiej, ale wainosl4 jej tresci, czyni~ jfl, godnl1, aby w zbiorze naszych pomnikow prawodawczych X V wieku zaj§la osobne, jej
przynaleine miejsce.
Nie tak skromne bylo zaloienie uchwal wartskich, regulowaly
i one w cz©sci post§powanie slj,dowe, g16wnie jednak zaj©ly si§
przejrzeniem statutow liazimierza i zaprowadzeniem w nich wainych
zmian. Jakoi tej robocie rewizyjnej Hie jeden jUi poswi§conym zostal artykul; postanowienia jej wypelnily trzydziesci obszernych
ust§pow.
Wszakie jei5li ustawa krakowska tworzy ocldzielny akt prawodawczy od ustawy wartskiej, skf):die przeciez to poszlo, ze ona w r©kopisach pozniejszych i nast§pnych wydaniach, a mianowicie w wydanin ;taskiego, zlanl1 zostala. z ustawl1 wartskl1? Aby na zapytanie
to odpowiedziee, przedewszystkiem zwracamy uwag§ na t§ okolicznose,
ze nchwala luakowska nie byla tworem powszechnego zjazdu pralatow i panow, czyli, jak go juz nazywa Swi©toslaw, sejmu. Z napisow nad nil1 umieszczonych, jak to wskazalismy, wynika, ze byia
prostem postanowieniem samego krob. Ta wlasnie okolicznosc, zdaj© si§, tlomaczy dalsze jej losy. Z ksil1g Sl1dowych, pochodzlj;cych
z kOllca wieku XIV i poczlj;tkn XV widzimy, ie Wladyslaw Jagiello
usilowal sobie wyrobic w przewodzie spraw kierujl1ce, swobodne
i zupeinie niezawisle stanowisko. Od polecell, ktore wydawal w po-
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jedYllczych sprawach, niedaleka byla droga do ogolniejszych postanowien, a mianowicie regulujl1cych post§Powanie Sl1dowe. Doradcy,
ktorzy w tym wzgl©dzie kierowali jego krokami, mogli mu byli wlasnie t© mysl poddac, aby sam od siebie wystl1pil z postanowieniem,
ktore, na pozor regulujl),C tylko to co bylo w uiyciu, w rzeczywistosci jednak p01'zl1dkowalo caly wymiar sprawiedliwosci i moglo posluiyc zczasem za szcze1)el do dalszych reform prawodawczych, wychodztj;cych oct samego krola.
Nie ulega wl1tpliwosci, ze jakkolwiek samo postanowienie
krakowskie znalazlo przychylny odglos w krajn, nie mogli jednak
na niego patrzee oboj§tnem okiem panowie, w ktorych przekonaniu
poclobne akty prawodawcze od nich powinny byly wychodzic, a przynaj mniej z ich zgodl1 powinny byly bye ogloszol1e.
Z tej pewno strony postanowienie krakowskie natrafilo na opozycy©, nie chciano mu przyznae mocy obowil1zuj ~cej, co tem latwiej
bylo uskutecznic, ie ci sami panowie, ktorzy skladali sejm, zasiadali
na wielkich wiecach sl1dowych i kierowali post©powaniem roczkow.
Postanowienie krakowskie bylo wyclanem, ale nie wchodzilo
w wykonanie.
To co tu mowimy, jest wprawdzie tylko domysl, ale domysl,
ktory stwierdzajlj, fakty wi~if);r,e si© z ustawl1 wartsktj;.
lirol zapragnl1f sam wydawac postanowiellia powszechnie obowil};zujlj,ce w zakresie prawa ziemskiego. Oparli si§ temu panowie,
aby zas oporowi temu nadae prawdziwe znaczenie i wejse czynem
w wykonanie wladzy prawodawczej, pomimo sprzeciwienia si§ krola,
zebrali si© na solenny powszechny zjazd w Warcie. Krol, jak clol1osi Dlugosz, nie przybywal na zjazd. Pomimo tego, z niemall1 znajomoscil1 rzeczy i skuteczllOscil1 zaj~li si§ przygotowaniem wainej
i obszernej prawodawczej pracy, na co, jak wskazujl1 r©kopisy, poswi§cili dui kilkanascie, choc zapewne kierownicy zjazdu nie przybyE tam z pustemi r©kami. Przygotowawszy jednak cafe dzielo, potrzeba przeciei bylo pozyskae aprobat§ krola. DIa uj©cia sobie
krola panowie uwaiali zapewnie za wlasciwe przyozdobie wlasl1l1 prac© UChwafl1 krakowslq, nie tykajf):c w niczem jej osnowy, tak jak byla poprzednio wydanlj;, powtorzono na czele nowo przygotowallych
uchwal, oddzielajl1c jl1 jakowym zewll~trznym znakiem od reszty
uchwal 1). Nareszcie i krol ulegl naciskowi, przyj~l przygotowane

1) IV tl6maczeniu Swi((toslawa nad uchwala, krakowsk~ jest !lapis rubrica,
i drugi podobn,l' napis nad uchwalami nowemi wartskiemi.
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przez panow nstawy i udzielil im swojej konfirmacyi, obejmujft;c nift;
i poprzednie swoj e postanowienie.
Zwyci§stwo naturalnie bylo po stronie panow; panowie przez
stanowcze wystft;pienie weszli ZllOWU w wykonanie cz§sei wladzy prawodawczej, i krol zniewolony byl zgodzie si§, aby poprzednie jego
prawodawcze rozporzij,dzenie, jednostronnie wydane, 'przeszlo przez
aprobat§ panow.
Tak stalo si§, ze uchwala krakowska zostala zllj,Czonij, z ustawami wartskiemi jako razem z niemi przez panow przyjgta i przez
krola wraz z temi ustawami konfirmowana. Blizsi wypadkow przepisywacze i ukladacze statutow u wazali za stosowne wszystkie okolicznosci, towarzyszft;ce tym wypadkom, w zbiorach swoich zaznaczae;
pozniejsi, nie widz!1c w tem zadnej korzysci praktycznej, pomijali je
i zlewali obie uchwaly w jednij, calose. Stft;d poszlo nareszcie, ze
ustawy wartskie pochlon§ly w sobie zupelnie uchwal§ krakowskft;
i zatarly slady j ej oddzielnego istnienia.
Nie wynika przeciez z tego, aby oddzielnose obu uchwal, krakowskiej i wartskiej, miala takze znikae w now8zych krytycznych wydaniach naszych pomnikow prawodawczyeh wieku XV. Owszem 1'estytucya tej oddzielnosci powinna stanowie jednlj, z zalet tych wydal'i 1), tem ba1'dziej, ze wyjasnienie stosunku, jaki mi§dzy temi dwiema uchwalami zachodzi, doprowadzie musi do gl§bszego poglij,du na
dzialalnose prawodawczft; poczlj,tku wieku XV, ezy to przyjmie si§
za uzasadnione Hasze domniemanie, czy zajseie cale innym sposobem si§ wytlomaczy.
Poprzestajemy na tem. Juz inni wstft;pili na t§ drog§ 2) i zapewnie niebawem jeszcze iuni postarajij, si§ 0 rozjasnienie nastr§czahcych si§ pod tym wzglgdem waznych zagadnien.

1) Lwazamy za stosownc dla przyszl:ego wyda,\'cy uchwal:y krakowskiej WSPOll1mec, ie sl:owa dodane w ostatniej edycyi do konca uchwal:y: quia major est COl1tumacia acim'is quam rei, stanowii\ objasnienie jJozniej dorzucone, niema ich W H.!kopisie Bundtkiego i w tlomaczeniu Swi~toslawa. Da18j ustilP drugi powinicn si~ zaczynac nie od Idem ale Item.
') Mamy tn nR mysli wybol'lli\ pl'acl,! d-ra Bobrzyiiskiego: 0 1tstaivodaJvst1Vie
11icszaJvskiem, Krakow 1873.

Hoty przysia[ krakowskicll z konGa WiBku XlV

1
),

(1874).

Kiedy chodzilo 0 udowodnienie faktu jakowego przez przysi§g§, czy fakt ten polegal albo na tem, ze cos si§ stalo lub mialo
miejsce, alba tez, ze si§ nie stalo lub nie mialo miejsca, wtedy s~d,
po wyluszczeniu okolicznosci spra wy przez strony, ukladal tak zwanft; rotg 2), czyli formul~ (aryng§), podlug ktorej mieli wykonae pl'zysi§g§ czyto stawieni swiadkowie, czyli jedna ze stron do sprawy
wchodzij,cych.
W da wnych naszych ksiggach ziemskich i grodzkich zaehowala
si© znaczna liczba podobnych rot, jednych ulozonych w j§zyku lacinskim, drugich w polskim. Roty polskie z wieku XIV stanowilj, dzisiaj, przy braku inllych pomnikow, j eden z naj cenniej szych zabytkow naszej mowy i naszej pisowni, tem wazniejszy, ze za pomoCij, dat, w ksi§gach staranllie oznaczonych, z pewnosciij, mozna wskazae czas, do ktorego nalezlj" a zarazem i miejscowose, z ktorej pochodzft;. Od niejakiego tez czasu zwrocono na nie baczl1ij, uwag§.
Juz w roku 1839 Waclaw Aleksander Maciejowski udzielil nam
z ksii:);g ziemskich Sieradzkich 27 rot polskich z 1'. 1386, t1'zy roty
z r. 1390 i rot 18 z l'. 1391 3). Nast§pnie w r. 1858 do poprzednio

1) Biblioteka Warsza1Vska, 1874, tom IV, stl". 184-211.
2) ,\Yyraz rota jest polski. Znaczy mow~, czego Illad zachowal si~ w j~zyku
rosyjskim, gdzie wyraz rot znaczy usta.
:3) Pa11ti~tl1iki 0 dziejach, piimie1111ict11Jie i pra1Voda11Jst1Vie Sl:01Vial1. vVarszawa, 1839. T. II, str. 331 i nast. Przepisal roty te owczesny zasluzony archiwista
akt dawnych Sieradzkich, dzis jnz zmarl:y Pstrokonski, ktoremn zawdzi~czalem znaczni\ Hczb« wypisow z tycbze akt, prze'slanych mi jeszcze w roku: 1850.
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ogloszonych, dodal dalszy ciq,g tychZe samych rot polskich Sieradzkich
z lat od 1398 do 1402, a milldzy niemi osmnascie samych rot z 1'0ku 1398 1).
W kilka lat pozniej J 6zef Przyborowski dal nam poznae 162
rot Wielkopolskich poczynajq,c od roku 1387 do roku 1434 2). W tej
liczbie 14 pochodzi z wieku XIV.
Nie zaniedbal i Helcel w wyci:}gach swoich z ksiq,g ziemskich
Krakowskich podae trzech rot polskich z tego samego wieku, a mia110wicie Z 1'0 ku 1398 i 1399 3).
Mamy tedy rot polskich przysiq,g z wieku XIV wog61e 86,
a z tych przypada na ziemill Sieradzkq, 69, na Wielkopolskq, 14, a na
ziemill KrakowsklJJ nie willcej jak trzy. Kto umie oceniae waznose
tego rodzaju pomnik6w pod wzgllldem historyi naszego jllzyka, bez
wq,tpienia nbolewae musi, ze wazne to zr6dlo dot:}d tak malo dostarczylo dal1ych, zwlaszcza, ze roty przysiq,g zachowujq, nam pamillc
jllzyka nie ksilJJzkowego, ale mowy potocznej i to zapewne ze wszystkiemi cechami narzeczy miejscowych.
Wychodzlj,c z tego stanowiska, moie zjednamy sobie niejakq,
zaslugll, oglaszajlJJc siedmdziesiij;t trzy nowych rot polskich, wyjlltych
z ksilJJg ziemskich Krakowskich 4), a pochodzij;cych z tych ostatnich
lat wieku XIV.
Sta1'alismy sill odpisae je z najwi§kszq, scisloscilJJ, zachowujq,c
w zupelnosci dawnlJJ pisowni§. Transkrypcya dodana na bolm ma
tylko ulatwie czytanie niewprawnemu, bo zresztq, zachowuje wszystkie odcienia oryginalu. ialujemy, ze nie b§dq,c dose bieglymi w badaniach filologicznych, nie mozemy tekstn polski ego opatrzye gramatycznemi spostrzeieniami, w czem wskazaly nam juz drog§ cenne
i znakomite prace Przyborowskiego, Baudouina 5), Nehringa 6) i K.
Malkowskiego 1). Aby jednak tak wainy materyal zuzytkowac pod
innym wzgl§dem, po przedstawieniu tekstu rot, z kt61'ego 11ie omieszkajq, skorzystae filologowie, wskazemy pokr6tce, jakq, korzyse z 1'oz-

wazenia ich 1110iemy osiq,gnq,e dla objasnienia niekt6rych stosunk6w
spolecznych i prawnych pod koniec wieku XIV w ziemi Krakowskiej.

1) Hisiorya prawodawstw slowianskich. \Yarszawa, 1858. T. Vf.
2) vetustissimam adjectivol'mn linguae polonae declination em illustravit J.
Przyborowski. Posnaniae, 1861.
') Starodawne prawa polski ego pomniki. Krak6w, 1870. Tom II, nr. 119,
121. 465.
4) Ksi~ga, z kt6rej wypisy bierzemy, przechowuje si~ w Arcbhvum g16wnem.
Nosi numer 350. Sklada si'l z 556 stronnic numerowanych.
5) 0 drewnie-polskom iazykie do XIV stoletia. Lipsk, 1870.
") Iter florianense. Poznall, 1871.
7) Przeglqd najdawniejszych pomnik6w i<lzyka polskiego. Warszawa, 1872.

Tekst oryginaZny przysiqg.
r. 1397.

TrMlskrypcya tekshL
r. 1397.

1. Princeps monasterii Scti
Andree de Crakovia dncit testes
contra consortem Milothe de Dombrouicza 1).

Rota 2).
iaco praue wedzal1 iswaczan
esze pani Miloczina geij casznan
igoy ludzi przedanym pOl'ambo110}rest napoltorasta drzewa w1'okitl1e zagraniczan szutan.
2. Andreas de Medhnow ducit
testes contra NIsczugiwoyum et
uxorem ipsius Olaram propter
hereditate uidolicet area et domo cum orto quam tenet violenter
ex dinisione.
yaco prane wemy iszwaczimi
esz msczivoyow cum uxore clara
dzerszi silanmocza to czo se dza1em ijlozem sze dostalo Swantochne zene Andree nayman dom
szedlisko yogrod.

r. 1398.
3. Machna et J asco de Dulan
lanra d. t. c. Dobconem de SczekUn.
iaco praue wemi iszwaczimi esz
dobco l1ebil gospodarzem anij
wtrzymaniu dzedzini dulal1 lankij
lligdi taco iaco na prziwileyw stogij.

Jako prawie wiedzlj, i swiadczlJJ,
eie pani .Milocina j ej kazniq, i iej
ludzi przedaniem porq,biono iest
na p6ltorasta drzewct w rokitnie
za granicij; sutq,.

Jako prawie wiemy i swiadczymy, ei Msciwoyow cum uxore Clara (z iOllq, Klarq, 3) dzierzy silq, morfj, to, co si§ dzialem i losem si\')
dostalo Swi§tochnie zenie Andrzeja, na imi© (mianowicie) dom,
siedlisko i ogr6d.
1'.

1398.

Jako prawie wiemy i swiadczymy, ez Dobko nie byl gospoda1'zem, ani w trzymaniu dziedziny
DullJJlij;ki nigdy, tako jako na p1'zywileju stoi.

") Przytaczamy komparycye z oznaczeniem niekiedy przedmiotu sprawy, tak
jak one stoi~ nad TQtami przysi8eg.
2) \Vyrazu tego dalej powtarza6 nie b~dziemy.
;') \Vyrazy lacinskie tl6maczymy.
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4. Prandota de Prelank d. t. c.
Mathiam de Jurzicouicz pro Oentum marcis dampni.
taco nam bog pomozi jaco praue wemij iszwaczimi esz po podswiganu penandzi wczinil Mathias
scodij O. grziwen wrolach wgayoch wlacach I wdzedzine prandocze w Jurzicouicz.
5. Wisco de W ola d. t. c. Widzgam de Prelank pro 0 mar. fidejussorie.
taco nam bog pomoziiaco praue vemi iszwaczimi esz Widzga
kazal ranczicz zazan O. grziwen
Wiscowij astego yecz newiprawil
Wisca A oto scodi XX mrc.
6. Albertus de Prechodi d. t. c.
dominum Episcopum Oracoviensem.
iaco praue wemi iszwaczimi esz
dominus Episcopus Oracoviensis
wszanl dwoye penandze zayednan
dzeszandzinan Wprzechod a Alberto Nayman XXI marcas A oto
meij przeszpraua iprzesz winy
clanyl.

7. Warczislaus de Olsowa d. t.
c. Wloclconem de Wroczinowa pro
ulneribus ad principium.
taco mi bog pomozi iszwancze
esz bilesm przitem y widzal esz
Wlodek poczanl na Warczislawa
ij rany dal naprzod ato czo wczinil to wczinil bron3nsze otswego
sziwota.
8. Peter Burk d. t. c. Albertum
de Parcz pro campo.

Tako nam Bog pomozy, jako
prawie wiemy i swiadczymy, ez po
podzwiganiu pienitijdzy uczynil
Matias szkody sto grzywien w 1'0lach, w gajoch, w lij,kach i w clziedzinie Prandocie w Jurzikowicach.

Tako nam Bog pomoiy, jako pmwie wiemy i swiadczymy, ei Wydiga kazal rtijczyc za sitij sto grzywie Wiskowi, a z tego jestci niewyprawil Wisko, a oto szkody
dwadziescia grzywien.

J ako prawie wiemy i swiadczymy, ez dominus Episcopus Cracoviensis (p. biskup krakow ski) wziij,l
dwoje pieniij,dze za jedn~ dziesitijcintij w przechod od Alberta, na
il11itij (mianowicie) dwadziescia jeden grzywien, a oto ji przez pmwa i przezwiny Jdij,I.

Tako mi Bog pomozy i swiadcztij,
ei by!esm przytem i widzial, ei
Wlodek poczij,1: na Warcislawa
i rany da! naprzod, a to co uczynil, to uczynil, broniij,c sitij od swego iywota.

taco gim bog pomozi iszwanczan iaco wel11i iszwanczimi iaco
potr hanzelbork cupil tan czacz
wparcz czo widzal sluzebnik niwa
teij niwe Albertus nebil nigdy gospodan powcupenu asz dotich ma-

Tako il11 Bog pomozy i swiadcz~,
jako wiemyi swiadczymy,jako Piotr
Hanzelbork kupH ttij cztijSC w parcz
co widzial sluzebnikniwtij, tej niwie Albert nie byl nigdy gospodlj,
po wkupieniu az do tych l11iast.

yst.

9. Boxa de Iucow pro XL marcis dampni d, t. c. Nicolaum Olericum de Olanczalli.
Jaco wtem rocze ienze man smicol ai jel11 mam XL grziwell szkodi.
10. Ohrystina de Pyassek d. t.
c. Meczlaum de Dalovicze pro
XXX marcis et sex pecoribus.
J aco wanzal 1) zatrzidzeszci
grziwem rzeczi ij szesczoro scota.
11. Iwan de Jedlcza d. t. c. Wenceslaum de Maranovicze super jure theutonico in Jedlcza.
J aco wiedlczi bilo nemeczske
prawe ale sginanl prziwileij.
12. J acussius de Modlnicza d.
t. c. Stanislaum de ibidem pro tribus marcis fidejussorie et tribus
marcis in quibus se obligauit ratione predicte fidejussorie.
J acosm przitem bijl gdze J acuss ranczijl trzij grziwni Michalco wi geboltowskiemu zacladu rancogemstwa za Stanislaua a gdi byl
tego (nijepopelnil) 2) thyss nasszwanti Marcin nepopelnil tedi
sya poddal pod druge trzy grzywni 3).

J ako w tern roce (roku) jenie
(ktory) mam z IVIikolajem, mal11
czterdziesci grzywiell szkody.

J ako wwiij,zal za trzydziesci
grzywien rzeczy i szescioro skota.

J ako w J edlczy byio niemieckie
prawo ale Zgillij,l przywilej.

J akosm przytem byl gdzie J akusz rtijczyl trzy grzywny Michalkowi Geb61towskiemu zakladu r~
kojemstwa za Stanislawa, a gdy
by! tego tyi na switijty Marcin niepopelnil, tedy sitij poddal pod druge trzy grzywny.

Prof. Przyborowski domniemywa sill. ze powinno bye 11J1vitJzal.
Tak dwa razy w oryginale.
3) Cala ta rota pl'zekreslona.

1)
2)
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J acosm przitem bijl gdze J acuss
J akosm przytem byl, gdzie J aranczil zastasschca esz mijal thyss kusz r§czyl za Staska, ei mial
poprauicz naswanthy marcin agdi tyz poprawic l1a swi§ty Marcin,
bij tego nijevczinil tedy Jacuss a gdyby tego nie uczynil, tedy J atrzij grzi wni Michalcoui ostal a- kusz trzy grzywny Michalkowi
sstasschek J acusschowi tej yste ostal, a Stasiek Jakuszowi ty iste
trzigrziwni a pod druge sija mu trzy grziwny a pod drngie sia mn
poddal.
poddal.
13. Stassek Baras familiaris Andree de Czrzewlin d. t. c. Johannem de J anouicze super milicia.
J aco wenti iz Stassek iest nass
Jako wiemy, iz Stasiek jest
brat ij nassego cleynota ijzawo- l1asz brat i naszego klejnotu i zalanya.
wolania.
14. Pranelotha de N eprzesna el.
t. c. Martinum de Igolomia condam nunc de Gorka.
J akom pirweij pozwal niz trzij
J akom pierwej pozwal niz trzy
lata wyssla 0 XXX grziwen.
lata wyszla 0 trzydziesd grzywien.
15. Jacussius de Modlnicza d.
t. c. Petraszcam de Budzinowicz.
Jaco prawe ti kupotruszczine
Jako prawie ty 1m Potrnszczyranc ral1czone glowne pel1adze.
nie r§ce r§czone glowne pieni!j;dze.
16. Nicolaus de Kazmirz d. t.
c. Wanchonem de Thasssicz.
Jaco wern y swatcza ez Wal1ch
J ako wi em i swiadcz§, ez Wanch
ranczil zazona Nicolaoui ez nema- r§czil za zon§ Nikolajowi, ez niela oten czinz gabacz ani iego ra- miala 0 ten czynsz gabac, ani j ego
coijmeij a gely bi gije gabala te- r§kojmiej a gdyby ji gabala tegdi X grziwen bi iemu ostala.
gdy dziesi§c grz. by jemu ostala.
17. Przibco de Srzanczicz d. t.
c. Boguszam relictam Nicolai Klos
dicti de ibidem pro hereditate in
Szranczicz
Jaco niwa Przibcowa stoij wzaJako niwa Przibkowa stoi w zastawie wssesczi grossij.
stawie w szesci groszy.
18. Paseho de Bibicz d. t. c. J 0hannem kmethonem de Xangnicz
pro capite.
J aco sij e oglowa ijednal ijprzeJ ako si§ 0 glow§ j ednal i przebral.
bral.

19. Petrassius de Sweborou"icz
d. t. c. Margaretham de Budziuogio uicz pro debito Judeorum.
Jaco Margaretha obwazala sije
dlugu zidowskego smazem.
20. J acnssius de Strzeszcovicz
d. t. c. Gregorium de Pancovicz
pro XX marcis remanencijs Abrahe de Pancovicz.
Jaco ma elzecza XX grziwen
szcodi dzeczanczego ijmena.
21. Stanislaus de Negowonicz
d. t. c. Stephanum et Nicolaum de
ibidem pro sex marcis fidejussode grossorum.
J aco ranczili pospolita ranka
VI grziwen za Maczeija sdoqracowa.
22. Swanch de Parce d. t. c.
Bogunum de ibidem pro niwa.
J aco oral swe trawniki hijncowske ale nije Bogunowij.
23. Dobco Subjudex d. t. c. J 0hannem de Radzonow.
Jaco ginego dnya nijedaijal ieno vmowijoni.
24. Testes Marcissij Castellanus Wladislauiensis contra Barthossium de Plomikow.
J ako wemi ijsswathczimij ezh
Barthossz ijechaw wedwudzyestu
namarcisszowa dzedzina dobywal
iego domn ij panossza iego ranil.
25. Przichna Philippi de Mislovicz d. t. c. Wenceslaum de Lubochow pro XX seotis obligationis in hereditate quatuor stadiornm
Micha10wska dicta in quam se intromisit ipsa Przichna eandem hereditatem quatuor stadiorum pos.!';idente.

Jako Margareta 0 bwi1j;zala si§
dlugu zydowskiego z l1l§zem.

J ako ma dzieci§ d wadziescia
grzyw. szkody dzieci§cego imiellia.

J ako l'§czyli pospolitl1 r©k1j;
szesc grzywien za Macieja z Dobrakowa.

Jako oral swe trawniki hyncowskie ale nie Bogunowy.

J ako inego dnia niedaial j enG
umowiony.

Jako wiemy i swiadczYl1lY, ez
Bartosz jechaw we dwudziestu na
Marciszow1j; dziedzil1§ dobywal iego domn i panosz§ jego ranil.
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Jaco sije Wanczlaw wijazal
wdzedzina czthijr staij an mocza
ij oral ija ij ssijal ijasz rna przichna wedwdzestu SCOtll wzastawije.
26. Andreas de Bencovicz d. t.
c. Kilianurn de J anovicz paschonem et Pechnam de Wroblouicz
pro hereditate in Bencovicz.
Jaco wemi ij szv'Iathczimi ez
dzedzina iest dzeczi Andrzeowich
maCZel'ZiRta.
27. J ascho de Czuslicz d. t. c.
Wilczconem de Zacrzow pro hereditate Janovicze in XVmarcis obligata.
Jaco sijaschowa ranky chodzi
dzedzina pozastawije w panczina·
czcze grziwnach.
28. Petrus Burg d. t. c. Swanchonem de Parce.
Jaco wemi ijswijathczimi ezh
Petir borg pooral swe iaco nagego
listoch stoij.
29. W oijtek de Pancovicz d. t.
c. Nicolaum de Kozmicz pro XX
marcis.
J aco wemi ijswijathczimi ezh
Kathussza wzanwsszi swe czso
mijala ijprzinosla stijm szla za
wtori mansz.
30. Stanislaus J eUtko d. t. c.
Jacussium de Minino.
J aco Stasszek dzerszi dzedzina
vkorabinie trzij kmecze pol carCZllU IJ
pol zagrodi spocoij em
XVI lat anigdi mu srankij ne wychodzila.
31. Helena Martini de Ochonino d. t. c. Cristconem de Sroczicz.

Jako si~ Waclaw wi1j;zal w dziecztyr stajan moc!!: i oral
j!!: i sial, j!j,z ma Przichna we
dwudziestu skot w zastawie.
dzin~

Jako wiemy i swiadczymy, ez
dziedzina jest dzieci Andrzejowych macierzysta.

J ako z J askowa r~ki chodzi
dziedzina po zastawie w pi~cinac
cie grzywnach.

Jacosmi przitem :bijli gdze Crzistek maczerzi grziwna cinszll tela
lata zawyano placzijll.
1'.

J akosmy przytem by Ii gdzie
Kristek macierzy grziwn§ ezinszu
tela Iota za wiano placil.

r. 1399.
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32. Nicolaus de Olelin d. L c.
Ivlathiam de J urzicouicz.
J aco ezso lYlaczek bijl ranczil
za Miczka to wyednanu proszno
vezi nijono v Wanezslawa.
33. Nicolaus de Kuezcow d. t.
e. Nicolaum gandenek (Ie Mlinoga.
Jaco ezso dana Mieulaijowi wina 0 kon ossamostrzal tego iest
pl'aw.
34. J ascho et J acussius de Czusszo w d. t. e. Andrenm Nemsta de
Sczithniki.
,T aco del'sza dzedzina XVIIIlat
ij
do poszwu spokoijem.

Jako eo Maciek byl r~ezyl za
Miczka, to w jednaniu prozno
uczyniono u W!!:dawa.

Jako co dana Mikolajowi win~
o kOii, 0 samostrzal, tego jest
p1'aw.

J ako dzierza dziedzin~ 08iemnascie lat i dalej do pozwu z pokojem.

35. Nicolaus de Sbiluthouicz d.
Jako wiemy i swiadczymy, ez
Petir borg pooral swe jako na iego listoch stoi.

Jako wiemy i swiadczymy, ez
Katusza (Katarzyna) wzi1j;wszy swe
co miala i przyniosla z tym szla
za wtory m!!:z.

J ako Stasiek dzierzy dziedzin~
w Korabinie trzy kmiecie, pol
karczmy i pol zagrody z pokojem
szesnascie lat, a nigdy mu z r§ki
nie wychodzila.

t. c. Bognssiul11 et suos coadjutores Kmethones de P odolalli.
J acosm przitem bijl gdze Bogusz spomoczniki na dobrowolneij
drodze gwaltem rani zadal lVIieo;36. Albertus de Parcze d. t. c.
Petrum borg pro hereditate in
parcz.
J <leo wemi ez Passek neprzedal
dzedzilli Handzil borcoui ani
snyey wychodzil.
37. Abbas Alldreoviensis d. t. c.
Borconcl11 de Tszczenecz.
J aco wemi ijsswyathezimi ez
oth i3zescidzessanth lat ani czij
clzedziczi ani borek bijli gospodarzmi dzedzinije ani zopathowego i5 sconvenczkego dzerszenija
dzedzina wychodzila.
Pisma ROll1ualda Hubego. Tom II.

J akosm przytem byf, gdzie Bogusz z pomocniki na dobrowolnej
drodze gwaltem rallY zadal Mikolaj 0 wi.

J ako wiemy, ez Pasek nie przedat dziedziny Handzil bOl'kowi
ani z niej wychodziL

J ako wiemy i swiadcz),lll}" ez
od szescidziesi1j;t lat ani ci dziedziey ani Borek byli gospodarzmi
dziedzinie ani z opatowego i z konwenckiego dzierzenia dziedzina
wychodzHa.
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38. Prandotha et Franczco d. t.
c. franczeonem de Sanspow.
Jaeo wemi ez F. et P. matha
na dw 1anu polijedneijnaezeze
grziwni.
39. Pechna Derszconis de Micolaijouicz d. t. c. Nieolaum Wantrobea.
J aeo wemi ez czso pani mijala
Wantrobczina odzenija to ijest
wrocijla anije obwanzala sija ginego Vi'raczacz.
40. Episcopus Cracoviensis d.
t: c. Helenam Clementis de LappanoVi'.
J aco dzedzina a XXX lat nij ebila paneij oezczisna.
41. Mathias de Jurzicouicz d.
t. c. J acustlium de Owczari.
J aeo wemi ez Maczek nedal Usta wijsszeij data niz iaco bijla
oprawa.
42. Prandotha de Neprzeszna
d. t. c. Olandum de Boezow.
J aco Oland kazal Prandocze ij
Climontowi zassij e ranczicz wto
slowo ezh mijal Oland pusezicz
kuprzijaczijelomnawijednanije anij e pusczijl otho mata C. marcas
Bzcodi.
43. Heduigis leonardi de Cl'acovia d. t. contra Mathiam de
Swerzinecz.
,Taco:,;mi przitem byli gdze Ma·
ezek dal lenartowey dwa policzki
ij k1'wawil yo.
44. Clemens de Grabouich d. t.
c. Claram Pauli Werzink de C1'acovia.
J aeo wyemi ij szwyathczimi ez
Climonth nebijl Clary meezowa
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J ako wiemy, ez F(rancko) et
P(randota)l1lata na dwu lanu pol
j ednej naccie grzi wny.

Jako wiemy, ez co pani l1liala

W~trobczyna odzienia, to jest wrocHa a nie
wracac.

0 bwi~zala

si§ in ego

J ako dziedzina od trzydziestu
lat nie byla palliej OCczyzlla.

J ako wiemy, ez Maciek nie dal
lista wyzej data, niz jako byla
oprawa.

Jako Oland kazal Prandocie
i Klimontowi za si§ r§czyc w to
slowo, ez mial Oland pnscic ku
przyjaciolom na wyjednanie a nie
puscil, oto mata sto grzywien
szkody.

J akosmy przytem byli, gdzie
Maciek dal Lenartowej dwa policzki i krwawil j~.

Jako wiemy i swiadczymy, ez
Klimont nie bil Klary mieczow~

glowicza ani ijeij policzkowal ani
ijeij penandzi bral.
45. Petrus kl1letho de Lanzani
d. t. c. Raphalcam Thomassii de
Osseczani.
J aco paneij kaznij a ij eij sluga
V\TOCZe stoija nadrodze dal Pe
trow synu trzi rani crwawe ij dwa
woH wzal zatrzi grziwni.
Koehna de J augroth d. t.
c. Jascbconem de Quasszl1ow.
Jaco wemi ez oczecz Kac1min
wzanl XL grziwen poijeij macerzy.
47. Simon plebal1us de Gorkow
d. t. c. Andream Miezkonem et
Petrum ratione medie partis, terminus ad sanctum Jacobum in
Kazimirz heredibus de kijani.
Jaco blizeij Kdzedzinije xandcz
ani kneij nicz nij emaya.
48. Afm relieta Przibeonis de
Przibislauicz d. t. c. Maczkonem
de ibidem.
Jacosm newzala vkmijeeza V
marc as cum VIn grossis ani kazala wzancz ani vmowila naezinsz
stranczacz.
4U. Nicolaus de Czudzinouicz
d. t. c. Dzechnam uxorem J aCllS8ii de Sczeeoezini.
Jaeo wemi ez N. newzal chyssze Dzechnini ale wzal swa.

glowic~ ani jej policzkowal ani
jej pieni§dzy braL

J ako paniej Imzni~ iej sluga
w roc§ stoi~ na drodze c1al Pietrowu synn trzy rany krwawe
i c1 wa woly wzi1j,l za trzy grzywny.

J ako wiemy, ez 0,] Clee Kaehnin
wzi1j,l czterdziesci grzywien po
iej macierzy.

J ako blizej k· dziedzinie ksi~dz
Symoil ani k niej nic nie maj1j,.

J akosm nie wzi§la u kl1liecia
pi§c grzywien z osmiu grosz ami
ani kazala wzi~c ani umowila na
czynsz str~cac.

Jako

wiemy, ez Mikolaj nie

wzi~l ehyze Dziechniny, ale wzi~l

sWl1.

50. Brzanczco de Czudzillowicz
d. t. e. Bogufaolem de ibidem
super XII mareis.
Jacoswa przitem byla gdze Bogufal Brzanczcowy kazal zassya
ranczicz sex marcas ysezini a sex
schodi.

Jakoswa przitem byla, gdzie
Bogufal Brzanczkowi kazal za
si§ r§czyc szesc grzywien isciny
a szesc szkody.
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51. Miroslaus de Sedliska d. t.
c. J aschonem de Koberzisko.
J aco wemi ez Mirosla w nij ezastrzelijl Przeczlawa ani go zabijl.
52. Pascho de Sluppow d. t.
c. Elizabeth Nedome de paruo
Xansz.
Jaco kaznija Nedomineij gwaltern syla wiramby hili ijeij ludze
pyandzessanth woz chrosta ij wije
zon na ijeij dwor.
53. Peczna Marcissij et Ranca
fllia sua de Drwijena d. t. c. Nemerzam de Przibislauicze.
J aco N emerza ani iego brat
nije byli wdzerzniju dzedzini oth
XV lat.

J ako wiemy, ez Miroslaw nie
zastrzelilPrzeclawa ani go zabil.

J ako kaznil!; Niedominej gwaltem sill!; wyrl!;bili iej ludzie pi§dziesiltt w6z chr6sta i wiezion na
iej dw6r.

Jako Niemierza ani iego brat
nie byli w dzierzeniu dziedziny
od pi§tnastu lat.

54. Borco de Tsczenecz d. t. c.
Abbatem et conventum andreoviensem.
J aco ta granicza narozna 0 brambijona netika sija Opathouich
ij conuenczski ch dzedzin ale ij est
mij edzi wsij ami Borcowymi.
55. Jascho de Buczina d. t. e.
Nieolaum de Wilkowisko.
Jaco Micolaij przibijezaw nagozpoda dal parobku J aschowu
rana ij drug a Jasehowi a potem
ezso sija dzalo to bijlo za ijego
poczanthkem.

J ako ta graniea narozna obrl!;biona nie tyka sia Opatowyeh
i Konwenekich dziedzin, ale jest
mi§dzy wsiami Borkowemi.

J ako Mikolaj, przybiezaw na
gospod§, dal parobku J askowu
ran§ i druglj, Jasko wi, a potem co
si§ dzialo, to byIo za jego poezi],tkiem.

56. Albertus de Parcze d. t. c.
Bogun de ibidem.
Ja,coswa widzala gdze bogun
swim dobijtkem czloweka Woijtkowa wwswoij dom wnoczi korzistna rzecza wij ozl.
57. Testes Dzerszconis de Brno- .
czicze contra Oristkam l'elictam
Thomconis de Knisszin.

Jakoswa widziala, gdzie Bogun
swym dobytkiem czlowieka W ojtkowa w sw6j dom w noey korzystni], rzecz:JJ wi6zl.
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J acoswa przitem bijla gdze pani obwazala sije wiprawicz dzedzina nokczowska wecztil'zechnaczcze grzi \macha wsij ala szesezdzessant.
58. Testes Nicolai de Bandeowicz contra Boguchna de ibidem.
J aco Boguchl1a prziorala Micolaijowa rola 0 ijansz bijlo widzenije.
59. TestesPaschonis de Sluppow
contra Mathiam de Jurzieouicze.
Jaeo gdi Passzek Maezcoui
dzessyallcz grziwen zaplaczil ij
pijancz szkodi tedi gij proznij a
pusczil.
60. Margaretha relieta Oreslai
condam Sandomiriensis d. t. c.
Stanislaum Swantoslaum et Swanthoslaum de lVIodlnicza.
J aco wemi ez pan Sandomirzki
Ol'zeslaw ij pani iego oth szesezinaezeze lat spocojem dzedzina.
61. Szdzech kmetho de Przeswodi d. t. c. Peregrinum de
Woij ewanouiez.
Jaeo dom nebijl panskij ale gij
kupijl vswego namyastka.
62. Stassek et lVIal'tinus de Bandeouicz d. t. c. Jaschonem de
ibidem.
Jaeo wemi ez oth XXX lat bijIi w dzel'zheniju dzedzini anikth
gich onya nijegabal.
63. lVIarcussius de Radwanouicze d. t. c. Thomconem de ibidem.
Jaco Thomek czo oral tho oral
Marcuszowo domijenicowske.
64. Petrassius de Vlina d. t. c.
Nastkam de ibidem.

Jakoswa przytem byia, gdzie
pani obwi:JJzala si§ wyprawic dziedzin§ N okezowsk:JJ we cztyrzechnascie grzywnach a wzi\}la szescdziesil!;t.

Jako Boguchna przyorala Mikolajow§ i'ol§, 0 jlj,z bylo widzenie.

Jako gdy Pasek Mackowi dziesi§c grzywien zaplaeil i pi§c szkody, tedy ji pr6znia puscH.

Jako wiemy, ez pan Sandomirski Krzeslaw j pani jego od szescinascie lat z pokojem dziedzin§
( dzierz:JJ).

J ako dom Hie byl p:1l1ski, ale
ji kupil u swego namiastka.

J ako wiemy, ei od trzydziestu
lat byliw dzierzeniu dziedziny,
a nikt ieh 0 ni§ nie gaba!.

Jako Tomek co oral, to oral
Markuszowo DomienikowRkie.
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Jaco wemi ez Nastka kazala
Pijotraszowi ranczicz grziwna ij
osijmnijaczcze scot.
65. Nicolalls Kmetho de J elouicz d. t. c. Nicolaum thabernator em de Grusszow.
J aco przijdancz nadzedzina Micolaij z grusszowa dal Micolaijowi naprzod rani.
66. Andreas de dulowa d. t. c.
Nicolaum et Franczkonem de ibidem.
Jaco wemi ez ijanl Micolaij Andrzeowa czIoweka wijego prawem lessij e y wyanzil gi.
67. Drogossius de Kalina d. t.
c. Dobeslaum de Wola Setsini.
Tako mi bog pomagaij jako
Krogulec v Dobka moy byl na
ymyo czwik.
68. Johannes de T1'ambek d. t.
c. Henricum procnratorem domini Episcopi Cracoviensis.
J ako wyemi y swadczimi esze
grodzono po pana J anowye.
69. Nicolaus de Olenino d. t.
c. Derslaum de Marczinouicz.
J ako wij emy y swathczimi esz
pan Miczek uyednal sye ss kmyeczem ss Woijtkyem 0 rany ij 0
dwoye wyanzanye dobrowolnye.
70. Jaschco Wincnski d. t. c.
Staschconem Adnocatum Bochnensem heredem de Chodinicze.
J ako wyemi ij sswathczimi esze
ssta grziwen zakladu a dwo ssto
grziwen gisczini tego ne zapIacono.
71. Christinus de Stradow d. t.
c. J ohannem de nouauilla ...

Jako wiemy, ei Nastka kazala
Piotraszowi l'§czyc grzywn§ i 0simniacie skot.

J ako przyj df);c na dziedzin§
Mikolaj z Gruszowa, dar Mikolajowi naprzod rauy.

J ako wiemy, ei if);l Milwlaj An-drzeiowa czlowieka w jego prawem lesie i wif);zil ji.

Tako mi Bog pomagaj, jako
Krogulec u Dobka moj byl na imitJ
(mianowicie) 6wik.

Jako wiemy i swiudczymy, eie
grodzollo po pana J anowie.

Jako wiemy i swiadczymy, ei
pan Miczek ujednal si(,l z kmieciem z W ojtkicm 0 rany i o· dwoje wif);zanie dobrowolnie.

J ako wiemy i swiadczymy, eie
sta g1'zywien zakladu a dwustu
grzywiell isciny tego nie zapIacono.

Tako nam bog powagay jako
wemi ij swathczimi eze J ego
brath Janow przischedw ss tim
gistim J anem bratem swim y ssyego wolo wzol kon Krczonow ij
wedl gi w ijego dom.
72. Sulko de Zabaw d. t. c.
poznanum de Zt1mboczin.
Jako wemi y sswathczimi eze
csokoli rankoyma Imram ranczil
za Sulka to wschitko Sulek Rmewroczil.
73. Petrassius de Luczianowicz
d. t. C. J aschconem Al1dream fratres de Krolowicz.
J ako wyemij ij ss wadczimi eze
Sulkowi dzijeczi wwyanzali sye
w iego czanscz mlina nagel11sze
on ymyal poltrzeczyey grziwni
na zastawye.

Tako nam Bog pomagaj, jako
wiemy i swiadczymy, eie iego
brat Janow prziszedw z tym istym J an em bratem s wym i z j ego
wolf); wzif);r kO!1 Krczonow (Rrystyna) i wiodl ji w iego dom.

Jako wiel11Y i swiadczymy, eie
cokoli r§kojmia Jmram l'§czyl za
Sulk a, to wszystko Sulek Kmieciowi wrocil.

Jako wiemy i swiadczymy, eie
Sulkowy dzieci wwif);zali si(,l w j ego CZ(,lSC mlyna, na jemie OIl
imiai poltrzeciej grzywny na zastawie.

Przedstawiwszy tekst przysif);g, tak, jak go znalezlismy zapisany
we wskazanych ksi§gach sf);dowych, zobaczmy, czy z doniesien urvwko:vych, ktore podajf);, nie dadz1!: si(,l wyprowadzi6 ogolniejsze wl~io
~l{!.
W tym celn uwaialismy za stosowne, wypisane roty opatrzyc
Jeszcze komparycyami, to jest, wymieni6 stron}" ktore do kaidej
sprawy wpl:ywaly, wraz z oznaczeniem przedmiotn sprawy, tam, gdzie
takowy znalezlismy podany w ksi(,lgach. W ogole bowiem z samej
roty przysi§gi bardzo trudno wywnioskowa6, co stano wHo przedmiot
w~padku; dopiero komparycya i oznaczenie przedmiotu sprawy zamleRzczone nad rot1!: rzucajf); lliekiedy niejakie swiat!o na fakty, kto1'e mogIy byry dae powod do sprawy, a co lliezb(,ldnie potrzebne dla
wyrozumienia znaczenia przysi§gi. Niezawsze wszakze i to doprow.adzalo .do zal11ie1'zonego celu. Dlatego zapewnie nikt dziwic si§
me b~dzlC, ie albo wszystkich przysif);g, tak jakby wypadalo, nie zuiytko\~'alismy, ~lbo ie wyprowadzone wnioski niezawsze mogft si tJ
okazac trafnenll. W kaidym razie, pochlebiamy sobie, ie choc nieraz moglismy si© omyli6, wogole jednak wskazalismy drog§ czyli
sposolJ, w jaki podobny materyar moie bye zUiytkowany. Wnioski
nas~~, 0 il~. wf);tek dozwalal, staralismy si§ s},stematycznie ugrupowac 1 nadac 1m pewn1), zaokrf);glon~ postaw§ calosci.
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Stany: panowie, szlachta, mieszczanie, kmiecie, sludzy.
W przytoczonych rotach wyraznie wyrozniaj ~ si§ cztery klasy:
panow, Iudzi stann sredniego bez osobnego nazwania, kmieci i slug.
Nazwanie patza przedewszystkiem przyswojone byl0 kasztelanom. Pan Sandomierski bez zadnego innego dodatku, ktorego wspomina przysi§ga pod nr. 60, jestto owczeRny kasztelan sandomierski
Krzeslaw. Powoli dostalo si§ ono innym dostojnikom. Nast§pnie,
jak si§ zdaje, przeszlo na wszystldch posiadaczy calych, a potem
i cz§sciowych osiadlych wlosci. Pan Miczek wspomniany w rode
pod nr 69, byl zapewne dziedzicem calego Olenina 1). W adnotacyi
dodallej do tej roty zaznaczono, ze nosi nazwisko Oleli11ski 2), coby
moze wskazywalo, iz pierwsi panowie calych dziedzin przybierali od
nich stale nazwiska. Wzmianki dalsze 0 panach i paniach podaj~
nr. 39, 40, 45, 68.
Wi§ksza cz§sc innych osob wystlia)Uj~cych W l'otach S11 to swobodni posiadacze ziemi, a mi§dzy nimi po najwi§kszej cz§sci drobna
szlachta, wladn~ca cz§sciami wsi osiadlemi, alba tez nieosiadlemi
dziedzinami. 0 jednej z tych osob wspomina si§, ze posiada trzech
kmieci, pol karczmy i pOl zagrody (ur. 30), 0 innej, ze clostala
w spadku dom, siecliisko i ogrod (m. 2).
Do rZ§llu tej sredniej klasy nalezeli takze tak zwani w tekstach lacillskich jamiliaJIes, jak s~dz§, dworzanie. Siedzieli olli na
dworach pallow i spelniali rozne, podlug poj§c owczesnych, wi§cej
szlachetlle poslngi. Dot~d 0 uich bardzo malo wiemy, dopiero dokladniejsze rozpatrzenie si§ w ksi§gach s:=),dowych, ktore cz§sto 0 nich
wspominaj:=)" objasnic moze zdolaj:=), wlasciwe ich znaczenie. Przysi§gi nasze wspominajq, 0 jedllym z nich, zwanym Stasiek Baran,
ktory, gdy mu .J an z Iwallowic zarzucal, ze nie jest szlachcicem, ze
nie sInzy mu j%S militare, wywiodl pochodzenie swe szlacheckie
przed sfj,dem ziemskim szesciu stawionemi swiadkami. Swiadkowie
zaprzysi~gli, ze Stasiek jest iclt brat i ze jest icll klejnotu i zawolania (ur. 13). Wnosicby z tego mozna, ie klas§ tych jamiliares
twoi'zyla u boku panow uboga szlachta, ktora tez pewno ze swoim
pryncypa.lem szla na woju§.

1)
IVspomina si~ 011 takze jako dziedzic z Olelina pod ur. ;32. OleuiJ1-wiefi,
potozona w Olkuskiem.
2) Xicolaus predictus Olelinski.
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Mamy tez wzmiankowanych i 111ieszcza%. Mikolaj z KazimieI'za wyst§puje przed sq,dem ziemskim, jako pow6d w sprawie 0 czynsz
(ur. 16), drugi raz jako zapozwany (Ill'. 29). W innym przypadku
mieszczanka krakowska zanosi do s:=),du ziemskiego skarg§ 0 wyrz:=),dzone jej czynne obelgi (nr. 43) 1). Niew:=),tpliwie i Petirborg czyli
Petirburg, zwany takze Peter Hanzel Borg byl takie mieszczaninem
Cn-ra 28, 36), ale posiadal ziemskie wlasnosci i toczyl 0 nie procesy przecl s~dem ziemskim.
Dalszq, oddzieln~ klas§ sporeczel1stwa tworzyli k11'liecie, stale
pod nazwfj, tq, w aktach wyst§puj~cy. Roty dostarczaj:=), 0 nich
llast~puj~cych szczeg610w; kmiecie stajq, w sq,dzie ziemskim, jako pozywa.i::}cy (n-r}' 45, 61) i jako pozwani (n-ry 18, 35); podany tez
przypadek, gdzie pozywajl1;cym i pozwanym jest kmiec (ur. 65). Kmiecie siedzl! na dziedzinach szlachty, jak pokazuje nr. 30, gdzie Stasiek dzierzy dziedzil1§ w Korabinie, na ktorej siedzi trzech kmieci.
Od posiadanych w dziedzinach szlacheckich ziem oplacaj!j, panom
cZjinsz (ur. 48). Kmiecie kupuj:=), domy (m. (1) 2), dzierzawiq, karczmy (m. (5), otrzymuj~ wynagrodzenia (m. 72), godz:=), si~ 0 oplat§ za zab6jstwo i rany i oplat§ takowf1 pobieraj~ (n-ry 18, 69).
Ostatnif), klas~ w),roinion:=), w rotach tworz:=), slugi panow (nr.
i tak zwani ludzie, a czlO1Viek w liczbie pojedYl1czej (n-ry: 1; 52,
56, (6). Oznaczano ich jako SI1Joich ludzi (n-ry 1, 52). Slug osob
nizszej klasy zwano parobka11Jzi (ur. 55). J ak wielki wplyw wywiel'ali
panowie na czynnosci swych slug i ludzi, dowodzi, ze polecali im
spelniac rozne gwalty i znajdowali IV nich posluszne swej woli narz§clzia (n-ry 1, 52).
Moze wlasciwem b§clzie w tem miejscu wspomniec 0 imionach,
nazwiskach i przydomkach, jakie noszlJ: wspomniane w przysi§gach
osoby.
Zwyczajel11 powszeclmie przyj§tym il11iona zast:=),pione bywa}y
przez zdro bniare.
Wi§ksza cZ<;lSC imion jest jeszcze slowianskich. Mi§d7.Y niemi
spotykamy nast§pujf),ce: Bogufal (nr. 50), Bogusz (m. 35), Boguelma
od Boguslawa (nr. 58), Bogun (m. 56), Borek od Borzislawa (nr.37),
Boxa (ur. 9), Branczko (m. 50), Dobek od Dobieslawa (m. 3), Dragosz od Dragoslawa (ur. (7), Dzierzko, Dziechna od Dzierzislawa
(ll-ry 57, (8), Krzeslaw (nr. (0), Machna (m. 3), Mieczslaw (m.10),
Toz samo Klal'a mieszczka skarzyla 0 bicie i zab6l' pieni~dzy (nl'. 44).
Godne tu zaznaczenia, ze swiadkowie zaprzysi~gajil, iz dom, kt6ry lmpil
Zdzlech kmie6 nie byl palish ale byt kupiony 11 s,'\ego 1'6wnego.
')

.

2)

106

107

Milota (m. 1), Miroslaw Cur. 51), Msciw6j (111'. 2), Niemierza (ur.53),
Niedoma (ur. 52), Oland (nr. 42), Pasko, Pasek od Pakoslawa (n-ry
18, 59), Prandota (m. 38), Przybek, Przichna od Przybyslawa (n-ry
17, 25), Przeclaw (nr. 51), Pechna (ur. 26), Stanislaw zdrobniale
Stasiek (ur. 12), Sulek od Sulislawa (ur. 72), Swil?tochna od Swi©tosIawy (m. 2), Switch (ur. 22), Wanch' (nr. 16), W itclaw (Wacla\v)
(m. 32), Warcislaw (m. 7), Wilczek (m. 27), Wlodek od Wlodzislowa (nr. 7), Wisek od Wislawa (m. 5), Wojtek czyli Wojciech, a Wfasciwie Wojcieslaw (n-ry 56, 69\
Imiona lacillskie (kalendarzowe) spolszczone znajdujemy takie:
Bartosz zamiast Bartholomeus, Bartlomiej (m. 24), Franczko zamiast
Francisclls, Franciszek (m. 38), Jan, I wan, zdro bniale Jasko, J asiek
zamiast Johannes (n-ry 3, 11, 27, 63, 71), Jakusz zamiast Jacobus,
Jakob (m. 12), Kachna, Katusza zamiast Catherina, Katarzyna (m.
29, 46), Kliment zamiast Klemens (ur. 44), Krzon, Kristek zamiast
Chrystianus" Krystyn (m. 31, 71), Lenart zamiast Leonardus, Leonard (m. 43), Maciej, zdrobniale Maciek zamiast Mathias (n-ry 21,
32), Mikolaj, zdroblliale Miczek (n-ry 9, 69), Nastka, zamiast Allastazya (ur. 64), Piotrasz, Pietruszka zamiast Petrus (Petrassins),
Piotr (n-ry 15, 64), Tomek zamiast Thomas, Tomasz (m. 63), Wicek
Vincentius, Wineenty (m. 27).
Wspomnieni w p1'zysi©gach kmiecie noszit imiona: Jan (m. 18),
Mikolaj (m. 65), Piotr (m. 45), Snlek
72), W ojtek (m. 69),
Zdzieeh (m. 61).
Kazwisk mamy tylko trzy: Olelillski, Giebultowski (m. 12)
i Wykuski (m. 70); za to wi©cej przydomkow: i tak powolany pod
m. 34 Andrzej zowie sil? Niemsta, jeden Stanislaw zowie si© Baran
(m. 13), drugi Jelitko (nr. 80), jeden Mikolaj Klos (m. 17), drugi
Gandenek (m. 33), trzeci Wittroba (nr. 19).

em.

Stosunki familijne.-Stanowisko prawne kobiet.
Pomniki nasze dostarczajlj, nam nader ciekawych danych dla
oznaczenia prawnego stanowi::;ka kobict, tak zaml?znych, jako i niezaml?zllych w ziemi Krakowskiej pod koniec wieku XIV.
Najprzod wyst©pujit kobiety zanwzne, jako pozywajitce i prowadzlj,ce same procesy; i tak wspomniane sit jako strona powodowa:
Przychna zona Filipa z Myslowic 0 nieprawe zawladanie dziedzinl);
jej zastawionl:): (m. 25), Jadwiga zona Leonarda z Kralwwa 0 czynne obelgi wzgl©dem niej dokonane (m. 43), Pechna zona Dzierzka

dowodzi, ze zw1'6cila wszelkie odziellie, do zwrotu, ktorego byla obowifj;zanfj; (m. 39), Helena zona Mareina stawia na to swiadkow, ze
I{ristek oplacal m~tce proeent od wiana (m. 31) 1).
R6wniez same llll?zatki zapozywajlj, si© i odpowiadajfj; w sprawaeh wylitcznie ich dotyczitcych, czego dowodzit nast©pu~1J:ce przypadki: iona Miloty zapozwana 0 danie rozkazu swym lurlzlOlll wyrlj,bania drzewa W obcym lesie (nr. 1), Helena zona Klemensa zap~
zwana 0 dziedziu§ (nr. 40), Klara zona Pawla pozwana w sp1'a';le
o czynne obelgi, jakoby na niej dokonane przez Klemensa, l~tory
chcial si© oczyscic ze zrobionego mu zarzutu (m. 44), Rafal~a. zona
Tomasza pozwana 0 polecenie, dane sludze swemu, llapadl11©Cla na
syna Piotra kmiecia i zadanie mu ran (m. 45), Dziechna zOl:a J akusza pozwana w sprawie 0 zab6r rzeczy, do lliej nalez~cych'"Jakoby
dokonany przez Mikolaja z Cudzinowic (nr. 49), Elibleta:=\ 18domy
pozwana 0 danie rozkazu ludziolll swym wyci©cia chrustu (nr. 52).
Mamy niemniej przyklad zapozwania iOllY wraz ze swym ml?zem 0 nieprawe posiadanie dziedzillY (m. 2).
Podobnie wdowy prowadzit swe wlasne sprawy bez postronnego wplywu. Af1'a wdowa po Przybku pozywu i dowodzi pl'zez przy8wiadk6w, ze ani sama nie wzi©ta u kmiecia 5 grzywien, ani
tez wziq,c kazala, ani wreszcie z cz)'nszu przez niego oplacanego
strl1ca1a (ur. 48).
Tall: samo swobodnie dzialaj'l w swych sprawach kooiety niezam©zne, jak przekollywajit sprawy opisall~ pod m. 46, 58, 64 i 19.
W pierwszym przypadku Kachua z J angrodu dowodzi jako pozywaze ojciec jej wzilj,l po jej mi\tce 40 grzywien; w drugim, powolnje si© do sl:):du Boguchna z Bfl,dkowic, ze o1'a1a obq ziemi§;
w trzecim dowodzOllO N astce z WEny, ze wzil?ra por©kl? od Piotra
na zaplacellie jednej grzywny i osmnastu skojc6w; w czwartym stawiano swiadkow dla udowodniellia zapozwanej Malgorzacie z Budziejowic, ze zobowiitzala sil? do zaplacenia dlugu zydowskiego 2).
.
Dalej plynie przekonanie z przytoczonych przysifj;g, ze kobiety
zam©zlle zarzitdzaly swojemi dziedzillami. Wniosek ten wyprowadzamy z nast©pnych w cz©sci juz wyzej Pl'zytoczonych okolicznosci,
a mianowicie, ze siedzitc na wsiach i zarzitdzajq,c gospodarstwem,
pozwalaly sobie niekiedy dawac ludziom swoim polecenie do spelnie-

') Zdaje si~, lie Pechna i Helena, kiedy rozpocz"iry procC's, byl:y powtornie
zaslubione.
2) Dlugiem zydowskim (clebitum jlldaicl1m) zwano drng zaci'lgniQty u starozakonnego.
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nia roznych gwa1tow (nr. 1, 45, 52); ze pobieraly same czynsze od
kmieci swoich (ur. 48, 16); ze braly w zastaw dziedziny, ie zatem
udzielaly pozyczki z wlasnych funduszow (ur. 46); ze razem z m§zami pozywane byly 0 nieprawe dzierzellie majlJ,tkow Cur. 2).
Oddzielnose stanowiska prawnego zony dowodzi ito, ze w przy~
padku, wspoml1ianym ]1Od ur. 16, 1111j,Z rl2czy za ZOl1§ trzeciej osobie,
ze llie b§dzie procesowala 0 czynsz, ani zadae b§dzie w oplacie jego rl2kojmi pod oznaCZOlllj; kar1j, konwellcyonalnlj;. DOPUSZCZOllO tez,
ze mog1j, bye przypadki, w ktorych m1j,z i zona wspolnie mog1j, nabye prawo wlasllosci, skutkiem dzierzenia majlj;tku przez przeci1j,g
czasu, na dawnose zakreslonego (nr. 60). Mialo to miejsce w sprawie Malgorzaty wdowy po Krzes}a,,'ie kasztelanie sandomierskim ze
Stanisla\'I'em i SWi§tos]awem z Modlnicy, gdzie swiadkowie zaprzysil2gli, ze pan sanclomirski ze swojlj; pani1j, maj1j,tek dzierzyli z pokojem od lat szesnastu.
Tern wi§cej kobiety niezam§zne dzialae musialy swobodnie: jakoz widzimy, ze mogIy same zobowi1j,zywac si§ do splacenia dlugow,
do wylmpienia z zastawu majlj;tkow (nr. 57), ze stawialy rl2kojmie,
ze zarzi}dzaly swemi maj1j,tkami (n-ry 19, 57, 58, 64) 1).
Oiekawe taHe szczegoly podajlj; nasze przysi§gi 0 wdowach,
wychodz1j,cych powtornie za 111i}Z. W j ednym przypadku zaprzysi§gaj1j, swiadkowie, ze wdowa, zawierajlj;c powtorne marzeJlstwo, wzi§la
to, co miala i co przyniosla w dom pierwszego m§za, i ze z tem tylko szla za drugiego m§za (m. 20). W drugim przypadku, ktory, jak
S1j,dz\l, ma takze na wzgl§dzie wclow§ wychodzlj;c1j, za m1j,z, swiadkowie zeznaj1j" ze zw1'o ciJa pewne ~ odzienie i nie zobowilj;zywala si§ innego zwracac (m. 39).
Dowiadujel11Y si§ rowniez, ii bywaiy przypadki, w ktorych synowie wdow za wiano matczyne po smierci ojca oplacali matce procent pod nazwalliem czynszu (ur. 21), z powodu, ze wiano bylo 10kowalle na nieruchomosci, w ich dzierzeniu b§d1j,cej.
J eszcze kilka przysi1j,g odnosi si§ do spadkow. W sporze mi§dzy ksi§dzel11 Szymonem plebanel11 z G6rkowa a Miczkiem i Piot-

rem z Kijan 0 spadek, swiadkowie zeznajlj;, ze ksilj;clz Szymon jest
bliZszy do dzieclziny i ze pozwani do niej nic nie 114ajq (m. 47).
Okolicznosc ta Rtwierdza przechodzenie spadkow na dalszych krewnych i za1'azem wskazuje, ze w braku metryk urodzenia blizszoS6
pokrewie(lstwa dowodzono przysi\lg~ Swiadkow.
Gdy spadek otworzyl si§, dzielono go, gdy hylo wi§cej spadkobiercow czvli oznaczano w nim dzial}" a nast§pnie dzialy l11i§dzy soba 1080wano; dowodzi tego rota przysi§gi pod Hr. 2, gdzie powiedzian~, ze pozwani zawladali tem, co si§ Swi§toclmie c1ostalo dzial:e1J.t

') Jak pogodzic z temi faktami, co prof Burzynski mowi: ze poczynaj~o od
usta1Vodal1'st1Va Kazimierza HT, uwazana jest ci~gle pl:e6 zenska, jako sexus jrazilis,
jako taka poddana nieustaj~cej opiece, przed zall1t(zciem, l'odzicielskiej, po zam\zciu,
m'lzowskiej, po owdowieniu kuratorskiej (Pra11Jo Polskie. Krak6w, 1811; T, If, ll3)?
Co wi\cej, na str, 114 zdaniu temu nadaje jeszcze wit(kszil rozci:-tgl:osc, utrzynlllj:-to,
ze zasady te nieprzerwauie przez caly ciqZ Pallsflva byl:y 1V praktyce sqdo11Jej stosowaue.

,
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Maj[~tki idij;ce do dzialu byly ojczyznq (nr. 40) gd}' pochodzily
od strony ojca, alba byly dziedzinl1 111acierzystiJ: (n1'. 26), to jest majlj;tkiem spadlym po matce.
Przypadek, wspomniany pod Hr. 26, stwierdza clawllij; zasad§,
ze po smierci l11atki pozostale po niej dziedziny zaraz przechodzily
na dzieci.

Posiadanie. --Dawnosc.-Wlasnosc.
Tam gdzie spisywanie aktow, konstatuj1j,cych nabycie lub przejscie wlasnosci z jednej osoby na drug1j" jeszcze niepowszechne, gdzie
wojny i napady niszcz1j, przywileje i listy 1), a takze gdzie
granice posiadlosci nieustalone i wiele pustek, przez nikogo niezaj§tam sarno posiadanie czyli, jak je zwano, dzierzeJ![ie i, oparta na
niem dawHose muszq, grae w stosunkach spolecze{lskich nie malq,
roill. Stq,d tez pochodzi, ze w przysi§gach naszych napotykamy na
tak cz§ste dowodzenia wlasnosci za posrednictwel11 wywodu posiac1ania
przez pewien przeci1j,g czasu. Broni1j,cy si§ nie przedstawia
dokumentow ella wykazania prawa swego do ziemi, ktorij; mieni bye
powo.ruje si§ tylko na to, ze j1j, dzierzy przez pewien przeci1j,g
ezasu bez przeJ/Jlvy i z polwjel1,z, to jest, ze llikt w zakresie tym czasu 0
go nie pozywaL Objasni1j, to przyklady wzi§te z przysi1j,g.
1 tak pod Hr. 53 uwaza sill za odpadlego od dziedziny ten, kto
nie posiaclal jej przez lat pi§tnascie.
Pod Hr. 30 swiadkowie przysillgaj1j" ze Stasiek dzierzy dziedzi1U; z polwjem przez lat 16, ani mu takowa nigdy
z rqk nie 11Jychodzil:a.
') Jak gin~l:y przywileje, pokazuje przyklad pod nr. 11, gdzie wspollniana
utrata przywileju ua prawo niemieckie w Jedlczy.
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Pod Hr. 34 przysi~gajl1, ze pozwany dzierzal dziedzinE( z pakaJel11 az do wydania pazJVn, 'przez 18 i wi©cej lat.
Pod Hr. 60 powolani swiadkowie wykonywajl1 przysi©g© na to,
ze pan sandomiersld Krzeslaw (zmarly juz wowczas, gdy sprawa toczyla si©) i j ego malZonka Malgorzata posiadali dziedzil1E( ad lat 16.
Pod nr. 62 Stasiek i Marcin z Bandkowic dowodzij, przysi©g~
powolanych swiadk6w, ze ad lat trzydziesttt byli JV d;:ierzel1in dzie-·
dziny i nikt ich a nill: nie gabal, czyli nie zapozywal.
Wreszcie przysi©gfj, pod Hr. 37 stwienlza si©, ze dziedzina ad
sZeScdziesi~ch[ Zat liie it,-,vclzodzila z dzierzenia opata i konwentu.
Sprawa hyla mi©elzy opatem jt;)drzejowskim i Borkiem ze Sczenic.
Z zestawienia tych rot i porownania ich mit;)dzy sohf!, wynika,
ze poellug zasael, przyj©tych w ostatnich latach XIV wieku w praktyce s~dowej ziemi krakowskiej, posihelanie maj!j;tku nadawalo tytul
wlasnosci, j esli If!,czylo w so hie wspomnialle trzy warunki, a mianowicie: jesli trwalo pewien przecif!,g czasu, jesli nie wychodzilo przez
ten czas Z l'f!,k posiadajl1cego (ur. 30, 37), wreszcie jesli bylo spokojne, to jest, gdy w cil1gu tego czasu nikt posiadacza 0 nif!, nie
gabal czyli do sfj,du nie pazyJVal (ill'. 34, 62).
Pytanie tylko, jak diugo w tym razie powinl1o hy10 trwae posiadanie podlug 6wczesnej praktyki sl1dowej? Z przytoczonych rot
powo1ujf!, sit;): jedna rota na pi©tnastoletnie dzierzenie Cur. 53),
dwie na posiadanie szesnastoletl1ie (111'. 30, 60), jedna na posiadallie lat osmnastu (nr. 34), jedna .znowu na posiadanie lat
trzydziestu (m. 62), a jedlla przytacza nawet w obrollie lat szescdziesillt (nr. 37). Wypadaloby z tego, ze poczytywano lat pi©tnascie 1) za najkrotszy termill do pozyskal1ia dawnosci na ziemiach,
spokojnie posiadanych. J esli talI bylo, to podohna praktyka zdawalahy si© stae w sprzecznosci z postanowiel1iami malopolskiemi statutow Wislickich, ktore za odpadlego od poszukiwania prawa wlasllosci na ziemi poczytywaly tego, kto w czasie pokoju i zgody (tempore pacis et concordie) nie gahal posiadajij,cego spokojnie (pacifice
et quiete) dziedzin© przez lat trzy i trzy miesii),ce 2). Chyhaby przypuscie nalezalo, ze w przytoczollych dopiero co przypadkach, w ktorych powolywano si© na pi©tnastoletllie i dluzsze posiadanie, mialy
miejsce wojny i domowe niezgody, usprawiedliwiajf!,ce dluiszy termin
do poszuki wania pra wa wlasnosci. Zwracamy tymczasem na tt;) okolicznosc uwag©, jako na jedll© z tych w!):tpliwosci, ktore bt;)dzie mo-

ina wyjasllic jedynie za pomocf!, grul1townego zbadania naszych staksii),g sl1dowych.
WszYi'tko, co dotl1d wiemy 0 dawnosci, upowazma nas do wnioskowal1ia, ze stare nasze prawo przedstatutowe nie z11a1o staiego
terminu na dawnosc, i ze zostawialo uznaniu sl1d6w, 0 ile w kazelym
zdarzonym przypadku, w miarl? zachodzij,cyeh okolicznosci, UZl1aji), za
przyznae uplyniony przecif!,g czasu za elostateczl1Y ella przyzl1ania dawnosci. Za tem dopiero, jak si© zdaje, wyrodzilo sil? w 1'Oznych stronach li::rajn przyj©cie pmvnych stalych termin6w i to w ten
jak to stwierdzaj~ nasze roty, ze zawsze ten przyJ1,aJl1~l1iej
min~c, aby mozna bylo wystl1pie z zf!,daniem
sobie wlasllosei na zasadzie dawnosci. Terminem tym mow ziemi krakowskiej lat 15, a jesli \'1' rotach powolywano
na dluzsze terminy, czyniono to dla wzmocnienia wniesionego

')
2)

Moze pod Ul'. 53 powinno bylo bye zamiast XV-XVI, to jest szesnascie.
Bandtkie, Jus poZol1icUl1Z stl'. 58 (XL).

i~dania.

Ze w rzeczy samej po rozllych ziemiach r62ne ohserwowano
tennil1Y przedawnienia, wyraznie swiadczy W1adyslaw J agieUo w statutach Warckich, przywodzf!,c, ze dla przedawniellia dziedziny zastaw niektorych ziemiach, za dostat.eczne uwazano lat osml1ascie 1),
rozumie si~, za jego jeszcze czas6w, choc statuty Wislickie oznaczana ten przypadek lat trzydziesci.
Cz}, statut WisHcki rzeczywiscie zdolal zachwiae w tym wzglt;)dzie zasady praktyki s~dowej, wf!,tptmy, sf!,dzimy bowiem, ze przepis
wyzej powolany, mial g16wnie na wzgl~dzie prawo sluzij,ce krewn}'m do zaniesiellia protestacyi przeciw aliellacyi majij,tku dziedzicznego, dokonallej hez ich zezwolenia.
Wspomniany pod Hr. 61 przypadek moze hye odniesiony do
d7.iedziny, w zastawie b©dllcej, ktora podlug rozporz'1dzenia Kazimierza W. nahywala si~ przez dawnosc trzydziestoletnif!,. Lecz co myslee 0 szescdziesi©ciu latach posiadania, kt6rem zaslanial si© klasztor Jl?drzejowski? Dopuszczam, ze w tem zdarzenill klasztor przytaczal tak dingie posiadanie dlatego, ze nie mogi bronie si© spokojnem dzierzeniem, bo pewno hyl w tym przeci~gu czasu 0 t© saml1
dziedzin© nieraz pozwami niepokojony; ale pozwy zwyci©zko odpie1) Bandtkie Jus poZOl1icu11t str. 207 (IX), praescl'iptio posseSSlOlllS, ll1 peeuniis
in quibusdam terris l10stris ad octodecem annos servabatur. r-,aski
"IV tom miejseu mylnie wydrnkowal zamiast terris, Ziterris, sk'ld poszlo, ze i Herburt miejsee to tl:6maezy: 1V Zistac1t l1aszych. Ri(kopis Ustaw ,Yarckich z polowy
XV wieku, bardzo starannie pisany, kt6l'y w zbiorze moim posiadam, ma wyraznie
in terris.
tl6maczeniu S\\i~toslawa stoi niemniej: yakokole w nyektorich zemyach
naszych. Lelewel: Hisforyczl1e Poml1iki. ,Vilno 1824, str. 128.
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rar i mogl tylko twierdzic, co tei i uezynil, ie przez teu przecii1g
ezasu dziedzina z q,k jego nie wyehodzila.
Pozwalamy sobie w tem zaraz miejseu wspomniec 0 przedawnieniu pretensyj pienil,)inyeh. Stawieniswiadkowie przez Prandotl,)
z Nieprzesny, ktory doehodzil 30 grzywien na NIareinie z Gorki,
przysil,)gaj~, ii powolal byl przeciwnika pier11JeJ, niz trzy lata 11Jyszlo
Cur. 14), sk1l,d wyprowadzamy wniosek, ie podlug Pl'zyjl,)tej praktyki
wierzytelnosc przedawniala sil,) uplywem lat trzech.
Nie znajdujemy w rotach naszych wyraienia na oddanie wyrazu wlasnosci, mamy tylko wyraz dziedzina dla oznaezenia ziemi, po·
siadanej prawem wlasnosci (ur. 24, 27, 30 i inne). Wywi~zal sil,) on
z 110jl,)C pierwotnych prawa spadkowego. Kto posiadal dziedzinl,)
zwany bywal dziedzic (m. 37). Dziedziny, jak wyiej wspomnielismy,
nazywano alb 0 ojezyznami, albo dziedzinami macierzystemi, gdy
chciano oznaczyc, po ktorem z rodzicow przeszly na obeenego posiadaeza. Dia oznaezenia zas, ze cos sil,) stalo na czyjej wlasnej ziemi lub na jego l~kach, lub jego lesie, mowiono, np., ie schwytano
ezlowieka w jego p1~a11Jym Zesie (nr. 66), ie ktos pooral S11Je a nie
obce trawlliki (m. 22), alba .ie pooral S11Je, jak to dowodz~ jego listy ezyli dokumenty (m. 28).
Zarz~dzajl1cego maj~tkiem i uzytkujij,cego z niego nazywano
gospodq (ur. 8), lub gospodarzem; i tak w sprawach 0 wlasnosc
dziedzin dowodzono, ie przeciwna strona nie byla nigdy gospodarzem c1ziedziny zakwestyonowanej, ani takowa nie byla w jej trzYHlaniu, (111'. 3, 37).
Prawo wlasnosci znajdujemy w pl'zysi©gach naszyeh, oparte na
przedawnienill, na kupnie, ktore w razie, gdy nie bylo dokumentow,
dowodzono swiaclkami (m. 8, 28), na spadku (m. 26).
Wil,)ksze dziedziny byly zwykle jedne od drugich odgraniezone.
W rotach na;;;zych dwa razy Sq, wspomniane granice: raz wyprowadza
si\) na to dowod, ie granica nie tyka opackich i klasztornyeh
dziedzin, lecz idzie mi©clzy wsiami prowaclzl1cego dowocl (m. 54);
drugi raz, ze clrzewo por~bane zostalo za granic~ oznaczonej miejscowosci (m. 1). Mniejsze posiadl08ci grodzono (ur. 68).
Wi (;!ksze posiadlosci osiedlone, n08zlj,ce starodawne nazwania,
z\valy si\) wsiami (m. 54); mniejsze, w kt6rych mieszkal sam WIasciciel, zagrodq (m. 30). Wi©kszl1 posiadlosc procz siedzib kmiecieh
tworzyl dom pMiski Cur. 24, 61), d1Vor (n1' 52), role ezyli pola orne
(m. 4), t1~alvniki ezyli lq,ki (ar. 22), gaJe, Zasy (m. 4). Mniejsze posiadlosei, zwal1e zagl~odq Cm. 30), sklaclaly 8il,) glownie z siedliska
(area) czyli przestrzeni, na ktorej star d01J1t, i ogyodu (ur.2). Mniej-

s~ych posiadlosci rozleglosc oznaczano ilosciij, stai (stadia) (ur. 25),
wI~kszych lanami (ur. 38).
Wsie, .jesli w ealym skladzie swoim nie naleialy do jednego
pana, rozdz:elone byly mil,)dzy licznych wlascicieli, co stanowilo tak
zwan~ ~zr;~ct (s~r~e~) (111'. 8). OZl,)sci te zwyczajnie nosily nazwiska
wiasclcleh terazmeJszych lub da wnieJ' szvck przysi' Agi'
"
.
,
J,
'",
wspomlllaJij,
czr;sc HYJ!l.C01V~kq i Michalo11Jskq (m. 22, 25).
.
t

Wspoml1lane

SI),

mJ:yny (ur. 30, 73).

wreszcie, jako

oddzielne osiadlosei karCZl1ty

'

. . Jak rozdrobionlj, byla wlasnosc, pokazuje ta okolicznosc ie moWI. S.II,) 0. wlasnosei pol karczmy, 0 wlasnosci czr;sci mIyna,' 0 dziedZlllle oOszernosci cztereeh stai (ur. 30, 73, 25).
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rzeczenie kary, ale wyl1j;cznie 0 przyznanie wynagrodzenia za uczynione szkody.
.
W dwoch jeszcze rotach powolane oranie obcyc.h. Z16U:, zapewne w tym celu, aby zrz1j;dzone przez czyn ten wlasc:clelowl szk~dy
wynagrodzone zostaly (m. 58, ti3). Dlatego tei w plerwszym .p~zy
padku dla konstatowania szkody sprowadzon~ z.ostal ~~ ml~J~ce
sluiebnik sl1;dowy, ktory dokonal widzenie, czyh WIZ!1j;. (V:&lO) IDleJsc
zoranych, 0 czem nast§pnie skladal s1j;dowi swe dOllleSlellle.

Zo bowi~zania. -Zastawy.-R~koj mie.
Brae na siebie zobowi1j;zanie wyraiano przez slowo obwiqzy~ac
sir:;. M6wiono: Margareta obwiqzala sir:; dlngn zydowskieg~ (to. Jest
do uiszczenia dlugu, zaci1j;gnionego u starozakonnego), pam obwzqzala sir:; wyprmvic dziedzinr:; (m. 19, 57). .
Kto zaci~gni§te zobowi1j;zanie spelmal, oswoba~zal si~ od .ni~
go a zaspokojollY winien byl zwalniae go od przYJ~te?o na sleble
zobowi~zania, co zllajdujemy tak sformulowane w rOCle ~~: Pasek
lYfackOJIvi dzir:;sir:;c grzywien zaplacil... tedy go proznym pnsctl.
.
Dluina sum a kapitalna zwala si~ isci114 (m. 50, 70), a z,a .meoplacenie jej na czas naznaczony, ,uiszczano szkody, lub ~ymoWlOnl1
P 'zo'd kaffe konwencyonalnl1, ktorl1 zwano zakladem (m. 59, 70).
na I
"
. l'
. I' d
Zwykle jedno i drugie wynosilo poJ:ow§ sumy kaplta neJ,. me {Ie y
i drugie tyle (m. 12, 50).
. , .
Poiyczka zwyczajnie zabezpieczala si~ zastawel1~ meruchom?Scl.
o zastawach donoszfj, roty pod m. 17, 27, 71. 0 me~·uch.omoscl za-.
stawionej mowiono: stoi w zastawie (m. 17), alba dZledzma chodzt
po zastawie w oznaczonej ilosci pieni§.dz~, z . rr:;.ki tego a tego t.o
(m. 27), albo na niej mid oznaczol11j; llosc plelll§~zy na zas~awle
(m. 71). Zastaw pol1j;czony by} zwyczajnie Z oddamem w posladanie zastawionej dziedziny (m. 71).
.
Zo bo wil1;z any do uiszczenia lub uczynienia czego, al?o ~o meuczynienia, zwlaszcza gdy okazywal si~ niedosyc odpowledzlalnym,
stawial por~k§.
"
.
Dajfj;cy por~k~ za dluinika zobowu!;zyw.al ~l~, ze w. ozna~z?
nym terminie zaplaci por~czonl1 sum~, a Jeshby teg~ me UCZJl~ll,
poddawal sir:; pod kar§ umowionl1;. Zaswiadczajl1 to dW16 roty Ulme·
szczone pod m. 12, gdzie J akusz por~cza trzy grzywny za Staska
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i poddaje si§ pod drugie trzy grzywny, jesli nie uisci si§ Micbalkowi na terminie 1).
Por§czyciel dawal zawsze r~kojmi§ na zaplacenie pewnego
likwidum, kt6re oznaczano przez naleini!: sum\j grzywien, z dodaniem,
gdzie wypadalo, groszy IUb skojcow Cm. 5, 21, 63), lub na oznaczoll1j, sum~ kapitalnl1 i nalez1j;ce si§ od niej szkody Cm. 50).
Por§k\j stawiala albo jedna osoba, alba razem kilka osob solidarnie, co zwalo si§ rr:;czyc pospolitq rr:;kq czyli WSPOllll:lJ r~kl1
(m. 21).
Por§ka w owczesllych aktach st1dowych. po lacinie zowie si§
cantio jidejnssoria, co przelozono w rocie pod m. 12 przez zaklad
rr:;kojr:;mst1va. Wyrazenie rr:;kojr:;mstwo, rr:;kojmiq rr:;czyc (nr. 72), albo
tylko n:;czyc, pochodzi zapewnie od obl'z\jdu podawania r\jki temu,
komu r§czono, na zna,k zobowi~zallia.
Zastanawia nas uzyte kilka razy w rotach wyrazenie kazac za
siebie r§czye (nr. 5, 64); czy miaioby to oznaczae, ze dajl1 cy r\jkoj.
mi\j byl w stosunku zawislo~ci do tego, za kogo l'§czyl? Sk~din~d
wiemy, ie znane byro w kraju r§kojemstwo poddanych za panow 2).
Ten za kogo r§czono i za kogo spelniano zobowil1zanie, byl w obowi1j;zku wynagrodzie por~czyciela (m. 12). J esli zas tell, kt6ry r~
czyl, nie spelnial zobowi1j;zania, winien byl wynagrodzi6 za szkody,
poniesione przez tego, za kogo r~czyl Cm. 72).

Dawano por~k~ i za to, ie ktos zobowil1;zal si~ byl czegos nie
uczyni6, albo tei cos dokonac. Przypadek pierwszy przedstawia rota pod nr. 16, gdzie Wanch l'§czy za zon~ Mikolajowi, ze nie b§dzie go gabae 0 czynsz i 0 danie r§kojmi za oplacenie jego, a gdy.
by to uczynila, ze zaplaci mu 10 grzywien. Drugi przyklad spotykamy w rode pod Hr. 42, gdzie Prandota i Klimont r~czij, za Olanda, ze z przyjaci61mi, czyli krewnymi starae si~ b~dzie pogodzic 3),
co
tenze nie nczynil, zrzij,dzil im szkody na 100 grzywien.
-.--~---

. ') Jak wida6, bylo si\dowi trudno w przypadku tym sfonllulowac rot'l, dlatea
go. ]:18rwsz zostala przekres]olli\, wlasciwie jedllak i druga byla lliedokladlllj,; Z1'OZUlllleu mOina, 0 co chodzilo, dopie1'o przez por6wnanie obudwoch.
,z'ielJlie

2)

Zob. Herburt str. 528: Rrt1wjrt11tst1Vo poddanyck 1Vojew6dzt1Va plockie!fo;

il)

Tak rozumiel1l slow a: pnscic lIu przyjaciolom l1a 1Vyjednanie.
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Przest~pstwa.

WRpomniane s:}: zab6jstwo, zranienia, zakrwawienie, policzkowanie, najechanie domu, porwanie czlowieka, rabunek, zabor przedmiot6w. Wi~ksza cz~s6 rot w sprawach 0 przest~pstwa wymierzona
jest przeciw oskarionemu. Kilka ma na celu uniewinnienie.
W sprawie 0 zabicie Przeclawa chodzilo 0 zwalczenie podejrzenia przeciw Mikolajowi. Stawieni swiadkowie powoluj~ si~ na
wlasne w tym wzgl~dzie pl'zeswiadczenie, zaprzysi~gli, ie Miroslaw
ani zastrzeli1, ani innym sposobem pozbawil iycia Przeclawa (m. 51).
o popelnione zab6jstwo bylo wolno jedna6 si~, czyli godzi6.
W przypadku pod m. 18 nietylko zgoda nast~pila, ale i rzeczywiscie umowiona oplata przebranq zostala. Zwracamy na to uwag~,
ze chodzilo tu 0 zabicie kmiecia. JeW popelni8j~cy zabOjstwo nie
byl w stanie sam zaraz uisci6 gl6nmych pieni~dzy 1), stawial r~kojmi~ (ur.

15).
Zadanie ran jest przedmiotem szesciu rot (n-ry: 7, 24, 35, 45,
55, 65). Jako bliisze okreslenia gatunku ran, wyst~puj~: rany krwa- .
we (nr. 45), rany zadane na drodze (ur. 45), na dobrowolnej (publicznej) drodze (m. 35), rany przy najsciu na donI[ (111'. 24), na gospod~ Cur. 55). Wyroinienie ran krwawych, ktore w naszych ksi~
gach ziemskich wyst~puj~ zwykle pod nazwaniem: vulnera cruentata,
spotykamy w Statutach Malopolskich Wislickich, gdzie opisane s:},
jako rany z wylaniem krwi (vulnera cum effusione sanguinis) i jako
poci~gaj~ce za sob:} wyisz~ kar~ 2). Rany znowu zadane na publicznej drodze wymienia autor Ksi~gi Praw zwyczajowych, jako
tworz~ce osobny gatunek zranien, na ktore nakladano rowniei wi~
ksz~ oplat~ 3). Spotykamy i tu przypadek pojednania si~ z kmieciem 0 zadane mu rany, ktorych musialo by6 dwie, gdyi wspomniane jest dwojne wiqzanie, czyli podwojna za przyczynienie ran oplata, rachuj~c za kazd:} oddzieln!! ran~ osobne wiqzanie (ur. 69).
Kto naprzod rany zadal (nr. 65), poczytywany byl za glownie
winnego; to co potenl[ dzial:o si~, uwazano, ze sild stal:o za jego poczqtkiem (ur. 55), lub w obronie swojego zywota (m. 7). St~d poszlo, ze w rotach starano si~ okolicznosc tld uwydatni6. Autor Ksi~i)
pecuHia.

Hclcel: StarodawHe pOl1miki Tom II, nr. 100; rna wyrazenie: capita lis

2) Bandtkie: Jus polo1'licU1H str. 141, c. LYII.
3) Helcel: Starodaw1'Ie pom1'liki. T. LI, str, 22 (Xv).
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i do jego domu (nr. 24); w drugim, napadnilJty w lesie naIez!j;cym
do tego, czyim byl czlowiekiem, i nastlJpnie tt1Vi~ziony (nr. 66).
Czy wzmiankowane pod nr. 45 przestlJPstwo, uwazano za rabnnek, dokonany na drodze, czy tylko za proste rany i zabor jawny
dwoch wolow, trudno w braku dokladniejszych wskazowek rozstrzygn!j;c. Przytoczone fakty, to jest: napadnilJcie na drodze, zadanie napadnilJtemu trzech ran krwawych i zabranie mu trzech wolow byly
bezwfj,tpienia dostateczne dla usprawiedliwienia oskarzenia 0 rabunek; wszakze, podobniejszem jest do prawdy, ze w razie tym uwazano za wlasciwe zmniejszyc donioslosc oskarienia i poprzestac na obwinieniu 0 rany i zabol'. Obwinion!j; byla palli Rafalka zona Tomasza z Osieczan, sprawc!j; przest\?Pstw by} niewymielliony z imienia
jej sluga, ktory, jak rota wskazuje, dzialal w skutek jej kazni czyli
rozkazu, a skari!j;cym byl Piotr kmiec z L!j;zanL dzialajfj,cy w imieniu syna swego napadni§tego i poranionego. Czy rozkaz, dany pl'zez
pana sludze do spelnienia przest\?pstwa, uwalnial W owczesnej praktyce s!j;dowej krakowskiej, slug\? od kary, stanowczo powiedziec nie
mog\? Gdy jednakze w przypadku naszym, sprawa i przysilJga slde~
1'owane byly wprost przeciwko samej pani, s!j;dzic naleiy, ie sluga
zasloni§ty byl od odpowiedzialnosci udzielonym sobie rozkazem pana. Dalsze tylko na tem polu poszukiwania mog!j; 1'ozstrzygn!j;c nastr§czaj!J:ce si§ tutaj w!j;tpliwosci, jakie w tym wzgl§dzie wzbudzaj!j;
postanowienia Statutow Wislickich 1), lecz to nie mOie byc przedmiotem 0 beenej pracy.
Wreszcie przedmiotem dwoch rot jest zabor cudzych rzeczy.
Celem jednej jest uniewinnienie pozwanego (nr. 33), drugiej dowiedzenie mu winy (ur. 71). Ze sposobu, w jakim obie roty Sfj, uloione, trudno wywnioskowac, czy tu chodzilo 0 kradziei czy tei
o jawny zabor. W przypadku drugim ciekawa ta okolicznosc, ie jeden z braci (a moze klejnotnikow?) dokonywaj!j;cy zaboru, powolywal si§ na 1Vol~ czyli podmowiel1le swego brata, z ktorym razem
przyszedl na miejsce dokonanego przest§pstwa. Mogloli to slmtkowac jego uwolnienie od kary?
Te s!j; wnioski, ktore wyprowadzamy z przytoczonych na pocz.l),tku przysifj,g. Nie w!j;tpimy, ie kto inny, 11a nowo j e rozpatrujlj;c,
dojdzie do innych jeszcze spostrzeien alba wywody nasze sprostnje.
Trzeba tei doczekac si§ wydania wi§kszej liczby podobnych pami~
tek, w cz§sci jUi zebranych a czekajlj;cych na ogloszenie, do czego
. szczerze zach§camy.
')

Bandtkie: Jus polonictl11t Stat. Wis!. c. CXLVI,
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~~dajemy nakoniec slow kilka

formie, w jakl!, w ziemi krak~wskleJ b~ly ,roty przysi!j;g przyodziane. Sklad roty byl bardzo
PIOSty. , NaJprzod stalo wezwanie do Boga w slowach: Tako mi albo
Bot, pomoz albo pomagay, nast§pnie odwolanie si~ swiadkow
do 1ch W.Iedz y , ~' sl~wach: !ako ~ie111Y, albo jakosmy przytem byli;
pote~l ~ar§czellIe, ze tak Jak wledz!j;, s11Jiadczq: nareszcie wyloienie
w krotklch slowach tego, na co swiadcz!j;.
0

}tal',:

N~ ko6.c~ pracy naszej skladamy podzi§kowanie profesorom Przy-

borowsklem~l
gulowaniu
skrypcyi.

I

PawiJiskiemu, ktorzy niesli nam cll§tnlj; pomoc w nr~
wyrozumieniu tekstu przysi!j;g, j ako i ustaleniu tran-
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Statuty njeszawskiel
(1454).

Powodem do zajli)cia sili) prac1J, obecnll star~ sili) dzielo, og:toszone w 1'. 1873 w Krakowie, pod tytulem: 0 ustawodawstwie nieszawskiem. Autol'em jego jest dr. Michal Bobrzynski, docent uniwersytetu jagiellonskiego, zaszczytnie znany z licznych uczonych prac
w dziedzinie krajowej literatury historyczno-prawnej.
Nim przystlj,pimy do wyloienia pog1~du naszego na znaczenie
ustaw nieszawskich, w zakresie prawodawczej dzialalnosci wieku XV,
uwaiamy sobie za przyjemny obowi~zek, zdac sprawli) z rezultatow
krytycznych, jakie na polu tem osi1J,gnli)ly gruntowne badania d-ra
Bo brzyIlskiego.
W spomlliane powyiej dzielo, procz wstli)pu, rozdzielone na trzy
cZli)sci; w pierwszej-podany jest wywod krytyczny tak zwanych statutownieszawskich, w drugiej - krytycznie wydane i obrobione teksty samych statutow nieszawsko-radzymskich z r. 1454 i opartego
na nich statutu powszecimego z 1'. 1496, w trzeciej wreszcie-skresiony wywod ltistoryczny nstawodawstwa nieszawskiego.
Nie moina i1J,dac ogl'2dniejszego i pelniejszego, a zarazem systematyczniejszego rozloienia obranego przedmiotn.
Aby czytelnikow naszych zaznaj omic z zadaniem, ktore na1eia10 rozwilj,zac, musimy za antorem naszym, przynajmniej pokrotce,
wspomniec 0 sposobie, w jaki zapatrywano sili) dotychczas na statnty nieszawskie.

1)

Biblioteka l!111iehtlwsci pra1V11ych, 187fi, serya II, zesz. 8, str. 54.

Wystli)pnje tu g16wnie przed nami imili) Jana Wincentego Bandtkiego, pierwszego krytycznego wydawcy tekstn naszych dawnych
prawodawczych pomnikow, w znanem powszechnie dzieIe: Jus poZonicum (prawo po1skie).
NazwaIismy wydanie to krytycznem dia tego, ie pierwszy Bandt~i~ d~ ~staIeni~ swych tekstow, uiy} znaczn1J, Iiczbli) starych rli)kopISOW I, Jak mmemal, za ich pomoc1J, zamierzal oczyscic teksty 1egalne :taskiego i Konarskiego, skaione mnostwem blli)dow"
Nie mamy potrzeby powtarzac, jak pozniejsza, w tym kierunku
przez Helcla przedsili)wzili)ta praca okolo statutow wislickich dowod.
'
me wykazala, ie usilowallia Bandtkiego chybily zupelnie celu; zwracamy tylko uwagli) lla to, ie toi samo, co udowodllil Helcel wzglli)dnie statutow wislickich, obecnie przeciw Bandtkiemu wyjasnil dr.
Bobrzynski co do statutow nieszawskich.
Glownlj, wad~ Bandtkiego byIo, ie maj1J,c pod rli)k~ liczne rli)kopisy jednego i tego samego pomnika, nie umial sobie racyonalnie
wytlOll1aczyc ich whsciwosci, ani ich umiejli)tnie rozklasyfikowac, lecz
zachodz1J,ce mili)dzy nimi roinice kladl na karb albo nieuctwa i niedbalstwa przepisywaczow, albo tei zlej wiary; nadto, ie przy usta:en.iu teksto-; ci~gle wahal sili) mili)dzy tekstem legalnym a rli)kopiSl11Iennym, me mog~c sili) stanowczo przechylic ani na jedn1J" ani na
drug!! strOllli). Przywary te, przy obrobieniu tekstu ustaw llieszawskich, nawet. tak dalece go uwiodty, ze nietylko pOll1owil je 0 podst~pne CZIi)sclOwe sfalszowanie, ale nawet poddal w w1J,tpliwosc samo
istnienie Rtatutow nieszawskich 1).
Niezaprze('z~nf!, zaslugli) sumiennych badan d-ra Bobrzyilskiego,
nacechowanych pHiJtllOm zdrowej krytyki, stano wi, ie nas raz lla zawsze uwolnil od blli)dnego tego sposobu zapatrywania sili) na ustawodawstwo nieszawskie. Zebrawszy, ile mogl, starych l'Ii)kopisll1iennych kopij tak zwanego statutu nieszawskiego, przez troskliwe i ul11iej~tne porownanie mili)dzy sobq" i przez zestawienie ieh z drukowanemi tekstami, jako i z potwierdzeniem pozniejszem przez Jana
Olbrachta, zwycili)zko wykazal, ie posiadamy nie jeden statut nies:awski, tak jak go wydal l",aski pod nazwiskiem nieszawsko-opockl~gO 2), ,ale ie ich bylo ai trzy, amianowicie jeden dla MalopolsIn, drugl dla Wielkopolski, trzeci dla ziemi sieradzkiej i ezwarty

1) Porow. Historya pralva poZskiego przez J. ,V. Bandtkiego, ,Yarszawa
1850, str. ;)27, nota 3.
'
2) W?'daniA Laskiego nosi tytul: Statutum Kazi111Jri in Nycsch01va et Opoky
(Stahlt Kazmlerza w Nieszawie i Opokach).
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jeszcze dla ziemi chelmskiej, tylko

wydany nie w Nieszawie, ale

w Radzymiu.
Oddzielnosc statutow tych wywodzi zasadnie dr. Bob1'zynski,
naprzod z roznicy daty wydania kazdego z nich z osobna, nast©pnie
ze wzmianki w kazdym z nich oddzielnych ziem, do ktorych odnosi si©,
dalej z WIasciwych kazdemu postanowien pl'zy wspolnej ogoll1ej tresci wszystkich, a w cz©sci i z wIasciwej kaidemu stylizacyi. I tak,
statut dla Malopolski wydany zostal dnia 11 listopada 1454 1'., statut ella Wielkopolski dnia 13 listopada, a statut siel'adzki dnia 16
listopada takze w Nieszawie, statut zas chelmski w Radzymiu dnia
11 grudnia tegoz samego 1454 1'. Nast©pnie, statut malopolski wspomina tylko 0 ziemi krakowskiej, sandomiel'skiej, wislickiej i lubelskiej tam, gdzie statut wielkopolski mowi wylqpnie 0 ziemiach wielkopolskich (in tel'ris Majoris Poloniae), a statut sieradzki 0 wojewodztwie lub ziemi sieradzkiej, zas chelmski 0 ziemi chelmskiej 1).
Wykazal nadto dr. BobrzYllski przez tabelaryczne zestawienie
restytuowanych przez siebie tekstow czterech tych statutow, ze statut chehnski jest niejako powtorzeniem statutu malopolskiego, a statut sieradzki wi\)cej zbliiony do wielkopolskiego.
Wreszcie wyjasnH nasz autol', ie statui Jana Olbrachta, wydany w Piotrkowie 1'. 1496, jest niczem innem, jak zlaniem tych prowincyonalnyt;h czyli dzielnicowych statutow w jeden ogolny statut
dla calego krolestwa, przy czem za podstaw© jego redakcyi wzi©to
tekst statutu sieradzkiego, zast©pujq,c wzmianki 0 pojedYllczych ziemiach przez wyrazenia: in terris nniversis regni nostri (w ziemiach
wszystkich naszego krolestwa) lub in terris singnlis (w pojedynczych
ziemiach).
Przytem stawia jeszcze nasz autor zapytanie, czy procz ogolnego przywileju, udzielonego p1'zez Kazmierza J agiell011czyka w Nieszawie ziemiom malopolskim, nie otrzymala od tegoi samego krola
kazda z ziem oddzielnych, skladajq,cych l\tIalopolsk©, osobnego statutn, i czy wzmiankowany przez Helcla, przy opisaniu tak zwallego
1'©kopisu drugiego biblioteki Cesarskiej w Pete1'sburgu 2), statut, zatwie1'dzony w Opokach, nie byl jakowym oddzielnym statutem dzielnicowym, tworzq,cym jednq, grupE;l ze statutami nieszawskimi?
Co do pierwszego, jestem zdallia, ze kiedy cala Malopolska
otrzymala skntkiem polq,czonych wspolnych sta1'all, jeden przywilej,
trudno przypuszczac, aby potem jeszcze oddzielne jej ziemie stara1)

nockiej

'Y

2)

Istnieje ponadto oryginal przywileju osobnego Llla ziemi przemyskiej i saal'chiwnm aktow dawDych miasta Kl'akowa. (Przyp. wydawcy).
StarodalVl1e pOl1Z11iki, tom I, stl'. XXI.
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Ja. k wsp.omnielismy, w w}Tdaniu LaskI'ego llad p1'zywilejem nieszawsklm, StOl:
"Sta~ut Kazmierza w Nieszawie i Opokach.?i
w 1'. Dale], w wypisie z rokow grodzkich odbytych w Krakowie
1456, wydanym przez Helcla 1), powied~iano: '
~ wedle ~)ostanowiell w Nieszawie i Opokach.
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as 1 1'0 a polskIego, w miejscu obozu, ktore si© zowie Opoki
roku 1455.
'
Na tym napi.sie, p1'zytoczonym przez Helcla opierai !1c sip Ilasz
'
. k wspomnielismy, ie statut
' opocki
~'li byl"" statutautor do ysl a Sl©,
Ja
v
em oddzwlnym on nieszawskiego i two1'zyl osobn dzielnicowy
statuto
J
v

,

•

u:

T~k jednal~ nie jest; wszakze 0 tern teraz dopiero powziq,c moemy prze~oname, gdy mamy przed oczyma caly r©kopis a nie sa~
m~ tylko mtytulacy©.
'
~ak n~zwany. w tym r©kopisie statut opocki nie jest niczem innem,. ]~k splsaneml przez szlacht© malopolskq, petycyami w obozie
\~ mleJ~cu, zwanem Opoki, i przedstawionemi krolowi do zatwierdze'
ma
, ' ktore w istocie po t em nas t~pllo
w formie uroczystego przywile~:~' ,\?dane~o w dlliu 11 listopada w Nieszawie. lVI6wi za tern, cala
esc I styhzacya przechowanego nam przez 1'©kopis petersburski do-

z

1)

StarodaWl1e p011tl1iki, tom II, stl'. 640.
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kumentu. Pod wzglli)dem tresci, petyta i statut nieszawski, choe nie- .
kiedy w zmienionym porzltdku, jedno i to sarno obejmujlt, a. pod
wzglli)dem stylizacyi, tam gdzie nieszawska malopolska ustawa uz~w.a
wyraien: stanowie111Y to a to, albo obiecuje114Y to a to, tam w. mleJsce tej sakramentalnej formy, w petytach uiyte S[j; zwroty: ze p~~
krol (quod dominus Rex) albo tego robic ni: bli)dzie, al~o to rO,blc
bli)dzie. Widocznie wili)c sl:li to dopiero i~dama, prze~s~awl,o,n~ ~rol~
wi oznaczonemu w trzeciej osobie, do .lego rozwagl 1 pozmeJszego
z Jego strony przyjli)cia. Zdanie nasze popiera w zupelno~ci to, ~e
nad ustli)pem, w ktorym malopolanie domagali sili), a~~ wOJe.wodovne
nie sprawowali zarazem godnosci starostow, w rli)koplsle zaplsano:
. esencyona1ny "
"ten ustli)P me
(hoc capitulum non deessencia),
co naprowadza na mysl, ze albo juz przy samem przedstawieniu ~e
tytow oswiadczono, ie nie rna zamiaru upierania sili) przy tym W~1l0sku, albo tez, ie przy dyskusyi nad petytami delegowani malopo scy
objawili, ie llie obstajlt kOl1ieczl1ie za przyjli)ciem tego punkt~. Przywiltzywac sili) do intytulacyi, danej w rli)kopisie ealemu aktowl, nazywajltcej go statutem, byloby, obok osnowy calego akt:l, rzecz.1t zupel'nie nieuzasadnionlt. Intytulacya wido~zllie jest. d.z161.em plsarza
rli)kopisu, ktory, nie z1'ozumiawszy znaczema aktu, JaIn mlal pod rli)kl nadal mu nazwli) statutu tak samo, jak i falszywlt datli)l). Przed'ti'
,
b
stawiac krolowi do zatwierdzenia pUllkty p1'zy powtornem 0 ozowaniu w Opokach w rolm 1455 byloby rzecz[j; zupelnie lliepojli)t~, gdy
to co pUllkty takowe obejmujlt, juz na kilka miesili)ey wprzod~ so·
le~nie zatwierdzonem zostalo w Nieszawie; nie bylo tez zadne.l potrzeby domagania sili) powtorzenia poprzed~i~g~ ~rz~wileju.
..,
Zresztlt, co tutaj powiedzielismy, wYJasm Slli) .leszcze doblt~lleJ
w dalszym ci::):gu naszego studyum. Tu tylko dodamy, ze zdal1lem
naszem, akt opocki, stoi w tym s'amym niemal stosul1:m do statutu
malopolskiego nieszawskiego, jak akt nosz~cy n3zwa:ue statutu ~e
rekwickiego do przywileju nieszawskiego WIelkopolsk16go. Tak Jak
przywilej malopolski nieszawski powstal z petytow opocki.ch,. tak sarno statut wielkopolski nieszawski powstal z aktu cerekWICk16~O., .,
Uwazamy za stosowne okolicznose tli) tutaj zaraz wY.l.a~mc,
gdyz pozniej nie znalazloby sili) moze stosowniejsze do tego mle.1 s: e .
W tym celu p1'zypomniee naleiy, co zaszlo w Cerekwlcy
i w Opokach. Riedy W 1'. 1454 postanowionlt zostala wyprawa pmska, za naleganiem mianowicie przyzwanej przez krola do rady szlach')

W rf(kopisie stoi rok 1455 zamiast 1454.

ty i kiedy na wezwanie krola pod Cerekwiclt, wsi~ naleil1iclt do a1'cybiskupa gniezl1ienskiego, niedaleko ad Torunia, zebralo sili) rycerstwo wielkopolskie, mialo miejsce nastli)pujltce zajscie, ktore dokladnie opisal Wapowski 1). Slowa jego S11: przed namiotem krolewskim powstal taki zgielk i wrzask, 0 zatwierdzenie rycerstwu praw
jego, pol~czone z grozbl:li, ze rycerstwo nie zetrze sili) z nieprzyjacielem, dopok1);d tego nie otrzyma, iz k1'ol naleganiom ulegl i prawa i swobody (jma et praerogativas) rycerstwa zatwierdzil. Dlugosz
dodaje do tego, ze zatwierdzenie to nastltpilo w sobotli) w dzien podwyzszenia Rrzyia swili)tego (d. 14 wrzesnia), objasniajltc nadto, ze
rycerstwo nietylko domagaro sili) zatwierdzenia sluz~cych mu praw,
ale i udzielenia mu llowych zarli)czen 2). Bylo to pierwsze zbiorowe wystltPienie rycerstwa, iltdajltcego zapewnienia sobie pewnych
specyalnych gwarancyi 3). Klli)ska, w kilka dni pozniej pod Chojnicami poniesiona, przerwala wypraw§, ale im byla dotkliwszlt, tym
spieszniejszego wymaga1a ratunku. J akoz natychmiast zapowiedzial1lt zostala nowa wyprawa, na ktorlt powolano rycerstwo wszystkich
ziem, za wylltczeniem ruskich, pozostawionych na straiy wschodniej
graniey. Miejscem zboru byly Opoki, wies oddalona 0 kilka mil od
Nieszawy, gdzie juz w koflCU paZdziernika zgromadzilo sili) rycerstwo
r6inych ziem. Tu na nowo powtorzyia sili) ta sama scena, jaka miafa miej see pod Cerekwiclt, i to ze strony rycerstwa malopolskiego,
niemaj ~cego takich zapewnien, jakie otrzymali jUi by Ii Wielkopolanie.
J ak~ kolejlt szly zabiegi lVIalopolan w Opokaeh, z pewnoscllt
nie wiemy; przypuscic jednak moiemy z wielkiem prawdopodobi611stwem, ze gdy rycerstwo w tern miejscu stalo przez dwa tygodnie,
a Malopolanie wiedzieli, co zaszlo pod Cerekwiq i j aka byla tresc
koncesyi, udzielonyeh Wielkopolanom, ie mieli do se czasu do porozumienia sili) mili)dzy soblt, co do stawic sili) majl1icych iij,dau, i do
spisania ieh w osobnym akcie, kt6ry, jak wspomnielismy wyiej, zachowany nam zosta1 w powolanym poprzednio rli)kopisie. Nie bez te') Dr. BobrzYllski na str. 144, wypisuje care to doniesienie Z oryginal'u kroniki \'( apowskiego.
2) COl~jir11tatiol1elii juriutii et Zargitio11etii iiOVOr1t11t, . nee aliter in ordines
nee pugnam ituros, exposcebant. Et dum eOl'um importunitatem, confirmatis Rex
antiguis juribus, sanasset, sabbato in die exaltationis sancistae Crucis, Rex ordinavit
exercitnm (Dlugossiu8, ed. lipska, II, str. 152). Datf( tf( [samft w istocie nosi przywilej cerekwieki.
3) To, co zaszlo trzydziesci lat wczesniej pod Czerwinskiem, nosilo na sobie
inny charakter.
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go, ie przy naradach tych zetkni§to si© z Wielkopolanami, ze w~po.l. 'ozne kwestve rozbierano i plan carego dalszego post§powama.
me I
J
'd l' .
obmyslano. Ustalaly si© tym sposobem i. klarowal~ WI 0 n, 1 no~e
tei bezw~tpienia wytryskiwaly zamiary. Ze do ws~olnego wy~t~ple
nia nie przyszlo, nic naturalniejszego, przy silnem Jeszcze podowczas
kaidej strony poj§ciu 0 swojackiej wyiszosci i przy wzgl§dach na
pewne wlasciwe miejscowe potrzeby; to j~dnak. nie przeszka~~~lo ~~
rozumieniu wzgl§dnie zgodnego wogole dZlalama, aby tem sWletmeJszy osi~gn~e rezultat.
. ,
W takiem poloieniu krol, party z jedneJ strony grozn~ postaw~ rycerstwa, z drugiej, jak si§ slusznie dornyslac naleiy,. wstrz!mywany naciskiem panow Rady, dal tylko obietnic© za~w16rd~ema
stawianych i~dall, ale wystawienie uroczystego aktu, z~twlerdzaJ~ce
go takowe, jeszcze zwiekl, tern bardziej, ie wygotowallle formalnego
przywileju w kancelaryi krolewskiej wymagalo takie pewnego czas~.
. Tyle pewl1o, zgodnie z doniesieniem Dl.ugosza, ~e. rycerstwo ~le
zatrzyma\vszy si§ w Opokach, ruszylo pod Nleszaw~ 1 ze ~am d~p161'0, IH"zed przejsciem przez Wisl\l, otrzyrnalo zatwlerdze~16 ~~zle!o
nych mu przez poprzednikow Kaimierza praw i ~rzyznallle llleJ.akI.ch
nowych swobod i prerogatyw (ali quae novae hbertates et praerogativae) 1).
, .
Ze wszystko tak w istocie mialo miejsce, od daw.na sWladczyl
statut nieszawski, zachowany przez :taskiego; dopiero J~dnak .tera~,
po pracy d-ra Bobrzynskiego, przekonalismy si§, ie w ~leSZaWle me
jeden przywilej wydany zostal, ale,. ie. o~rzy.ma1! oddzlelne przywileje ziemie malopolskie, wielkopol~ln~ 1 z~emla sl~radzka.
,
._
W tym stanie rzeczy powstaJe Jedyme pytame, dla~ze~o ~lel
kopolanie tak sarno, j ak rycerstwo maiopolskie, upo~ll1al: Sl1} na
nowo 0 wydanie przywileju, kiedy juz takowy o~rzYl~ah. bY~l ~ Ce~
rekwicy, zwlaszcza, ze Maiopolanie niczego prawl~ ~l©ceJ me z~dah
w Opokach nadto, co zapewnial cerekwicki przywl1eJ? . .
.
Nie wchodzlj,c tymczasem w we\vl1§trzny stosunek, Jakl zachod~l
mi§dzy aktem cerekwickim, tall:: jak go pierwszy raz .wydal Bandtk:e
ze zbiorow pulawskich, a aktern nieszawskim dla Wlelkopolan,. w~z
my wyl<,!:cznie na uwagl} sam autentyk eerekwicki: . Podlug ~ollle~le
nia Bandtkiego, atlientyk ten, spisany na pergamlllle, przecl©ty Jest
pi§c razy przez srodek. Okolicznose ta wskazuje, ie zostal skaso1) Dlugossius, II, str. 162, motis cashis ad Nyescbewa pervenit et ihi exercitum suum per pontes traducit, jlwibus tame1} Regl1i, praedecessoru111 ~uoru111 pervrius cOl1jirmatis et aliquibus libcTtatibus ei praerogativis, de 11OVO adJectls.
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wany w samej kancelaryi kr61ewskiej. Dalsze atoli pytanie-dla czego skasowany zostaI? Czy dlatego wyll}cznie, ie go poiniej zastl1pi:!: przywilej nieszawski? Nie sl1dz© - raczej mniemam, ie od poczt1tku by} to tylko akt tymczasowy, ktory w swoim czasie mial
bye zastl/;piony przez inny, wil}cej uroczysty. Wniosek ten opierarn
na tem, ie akt cerekwicki byl wydany nie przez kanclerza, ale przez
podkanclerzego, ie zatem musial bye tylko opatrzony mniej sZl1 piecz~ci<,!: krolewski1;, co do zupelnej wainosci podobnych aktow nie wystarczal0, albowiem, podlug przyj©tego z dawien dawna zwyczaju,
akty podobne powinny by1)' bye zawsze w)'stawione pod wielklj; majestatycznl/; piecz{jcil/;, zachowywanl/; przez kanclerza panstwa. Takim
tez jest przywilej nieszawski, wydany przez Jana z Koniecpola kanclerza. MieIi wi§c i Wielkopolanie pow6d do wyst:j,pienia w Nieszawie i do z~dania, ab}' przywilej ich tymczasowy zamieniony zostal
na wi§cej uroczysty, poczem mogIi jUi byli bezpiecznie przedstawie
poprzedni cerekwicki do skasowania, jako niemaj~cy iadnego prawnego znaczenia 1). Zwrotu tego mogla sie nawet domagae sama
kancelarya krolewska, choeby tylko z powodu nieuwainej redakcyi ust©pu 5. W ustllPie tym powiedziane jest, ie s§dziowie nie
majl1 sl/;dzie spraw z wlasnych glow (de capitibus propriis). Wyraienie podobne znajdowalo si§ pewno w petytach rycerstwa, przedstawionych krolowi, ale l1iewlasciwie i jedynie z pospiechu zostalo
powtorzone w przywileju, a, jako uwlaczajl1 c e powadze sl}dziow, powinno by}o zniknq,c.
Taka jest, ze tall: powiemy, historya zewl1\ltrzna powstania statutow ezy Pl'zywilejow nieszawskich. Pozostaje wyjasnie, czem one
by}y w stosunku do illnych tego rodzaju dawniejszych i wsp61czepomnikow prawodawczych, jakie powody sklonily rycerstwo do
domagania si© ich, i co istotnie rycerstwo przez nie ~si~gnllio.
Wyjasnieniu tego zadania poswi§ca tez dr. BobrzVllski trzecia
cz©sc sw.ego l)isma, obiitujq,c~ w pojedYI1cze spostrzezenia 'bystre i traf~
ne; S'1~zlmy .wszakie, ze przedstawiajtj,c pomimo tego nasz wywod,
Pl'ZYIozymy Sl© moie do rozjasnienia innych jeszcze stron tak waznego i tall: wielce zajmujij,cego przedmiotu, zw!aszcza, ie z'amiarem na, _
1~ Gol~bio\Yski wypadek caly tak objasnia: W Cel'ekwiczach, id~c na wyilla" ~ szlachta zehrana WyClsn~la na holn nadanie nowe". to naduzYcie postrzeo'li
zapewme. sami Polacy, gdyz ten przywilej w ksi~g~ praw nie wCiagni'ity i jako~
zy"skan! me1dasciwie, sna6 pozniej odebrany i w piliciu miejscach ';rzeci"L posiada zblO1' IJ 1 - k' D " P
,
" OJ ,
a1VS 1 (zuJe
olsh za T,Vl:adyslawa JagieUy. \'IT arszawa, 1846 1.,
'
tom II, stl',n 1(4),
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szym jest, szczegolowo objasni6 wszystkie rozporzl}dzenia, ktore weszly w skl:ad przywilejow nieszawskich. 1m wift)cej zreszt1j, pogl1j,dow
w tym wzglft)dzie zbierzemy, tem jasniej przedstawi sift) nam caly
ruch spoleczny piel'wszej polowy wieku XV.
Aby mysl naszl} dowodniej przedstawi6, wypada nam trochft) dalej sift)gnl}c. ,\V stanie naszym szlacheckim, przynajmniej poczynaj1j,c
od wieku XIII, z ktorego pozostalo nam wift)cej pismiennych pamil}tek, wyrozniajl} sift) dwie klasy: jedna-pod nazwaniem baronow (barones), dl'uga - pod nazw1j, rycerzy (miUtes) lub szlachty (nobiles),
w scislejszem znaczeniu tych wyrazow. 0 baronach i roli jak1j, odgrywali w zalatwieniu interesow publicznych, wspominaj&: setki dypiomatow z tego wieku. 00 znaczylo wyrazenie baro, wiadomo; zaszczycal sift) tem mianem kazdy dostojnik, czy ziemski, czy dworski.
Znaczenie baronow w wieku XIII bylo tak wielkie, ze bez ich udzialu zaden prawie wazniejszy akt od ksil}zlJ,t nie wychodzil, czy to byl
akt zatwierdzaj!!Jcy alienacyft) dob1' prywatnych, czy to byla darowizna dob1' ksifl,zft)cych, czy przywilej na jakie swobody, czy wyrok
w sprawie, Sl}dzonej przez ksift)cia. Uzywane w aktach formuly, ze
czynnosc spelnia sift) albo w przytomnosci (in praesentia) baronow,
albo, co jeszcze zwyczajniej spotykamy. za ich zgodl} i zezwoleniem
(cum consellsu) 1), dobitnie pokazujl}, lla czem udzial takowy pole~
gal. Tem potrzebl1iejsze byro przyzwolenie baronow, gdy chodzilo
o jakowe rozporz[j,dzenie prawodawcze. Wprawdzie aktow tego 1'0dzaju z wieku XIII posiadamy bardzo malo, te jednak, ktore mamy,
wyraznie to zaswiadczajl1, jak np. akt Kazmierza ksift)cia l~czyckiego
z 1'. 1254 i akt Boleslawa ksi~cia mazowieckiego z r. 1285 2).
J ednem slowem, baronowie ci byli w wieku XIII cifl,glemi, nieuchronnemi, a nawet koniecznemi wspoldzialaczami w l'z1j,dowych
czynnosciach ksift)cia. Zdobyc sift) ksift)ciu na jaki wazniejszy akt bez
ich czy to wyraznego przyzwolenia, czy przYl1ajmniej domniemal1ej
na niego zgody, bylo rzeczl} slisk1j" bo grozilo w skutku ich niechl;)cil}, lub przy spelnieniu UpOl'czyW1j, opozycyl}·
Sk1j,dze jednakoz to pochodzilo? Zdawacby sift) moglo, ze poniewaz ksi1j,zl;) sam wybieral roznych dostojnikow, a nawet niekiedy

1)

126, 237.

Ob. moje Pra1VO polskie tv 1vieku, XIII. IVarszawa, 1875, str. 116, 118,

2) 1254: barones 1l0stroS ... ad nostrum convocavimus consistorium, quatinus ...
causam ... sententialiter definirent (Codex diplomaticus Polon. II, str. 52); 1285:
edicto nostre constilucionis ... baronum ... accedente (domysla6 sit; naleiy: consensu).
(Kodeks dyplomatyczl$y ksiesttva Mazotvieckiego, str. 26).

usuwal z nadanej godnosci, ze przeto wlasciwie ich l1iechec i opozycya nie mialy wielkiego znaczenia. Tak wszakze nie bylo. Dygni~arze . brani. byli z najzamozniejszego rycerstwa ziemi, a co wift)cej,
Jak. Sl~ zdaje, zawsze z jednych i tych samych rodow 1), i posuwani
byh systematycznie, porzl}dkiem zwyczajem Ui§wi~conym, Z l1izszvch
na wyzsze dostojenstwa 2). Wiemy, ze wyrzekajlj,c to zdanie. d~tv
kamy przedmiotu, zupelnie prawie niewyj asnionego; mamy p~'zeci~z
przekonanie, ze w istocie tak bylo. Nie zbywa na to dowodow wvpaela je tylko zebra(\ wyjasnic i z sob[j, powi1j,zac. Nic w tem' zr~
szt1j, niepoelobnego, gdy zwazymy, ze i gdzieinelziej, w spoleczenstwach.
stoj1j,cych na podobnym stopniu rozwoju, objawiala si§ ta sama z[j,:
elza. ~o mviec.zniania .w roelzie pewnych dostojenstw albo, przynajmme] , p.ew~le] . wyzs~e] dy~tynkcyi. J ak dalece te el[j,znosci by1y zgoelne. z. pOJft)Cla~n .kraJoweml, dostarcza nam lla to dowod Dlugosz przy
op1s1e scen, Jalne poprzedzily koronacyft) nieletniego Wladyslawa Warne11~zyka.
Bezposrednio przed sam[j, koronacH, trzej znakomici pa~OWIe: Spytek z Melsztyna, Abraham ze Zbl}szyna, s~dzia poznallski,
I Jan Straz z Koscielnik usilowali jeszcze jej niedopuscic. Powodem
do ,:ystl}~i~nia tego, .jak Dlugosz zauwazal, byla jedynie prywata,
a nuanOWlCle ta okohcznosc, ze pochodz1j,c Z rod6w patrvcyuszowskich :1ie dosift)gli ojczystych dostojenstw 3).
. .
.
Ze, z drugiej strony, wybor ksi1j,zl}t na dygnitarstwa padac nie~ako ll1us~al na ludzi, wzift)tych z niewielkiej liczby rodzin, objasnia
I ta okohcznosc, ze, ile wnioskowac mozemy, ilose zamoznego rycerstwa, a tem samem wi§cej wplywowego i bardziej przygotowanego do godnosci, posiadaj1j,cego Idlka lub kilkallascie maj1j,tkow osiadlych w ka~dej ziemi, nie byla tak znaczna. Alez za to osoby, kto~'e raz dO.Slft)gl:y wyzszych mianowicie godnosci, zyskiwaly moznosc
Jeszcze wlft)kszego pomnozellia swej terytoryalnej wlasnosci, juz to
przez Zllaczne dochody, jakie im zapewnialy ich godnosci, juz tez

.1). !ako przyktad, popieraja.cy to zdanie, przytoczy6 mozemy Jak6ba kasztelana .wo]mchego (w r. 1258), syna Pakoslawa, Id6ry w 1'. 122-1 sprawowaJ: godnos6
wO]8wody sandomierskiego (Maciejowski, Pa1ni~tniki, II, str. 378).
2) Dostrzf'gJ: to jui Helcel w rozprawie 0 klasztorze Jedrzei01vskim str.198
") . Non desunt ab alia parte barones et no biles aliq~i videlicet: S: A. et J:
rerUlll pnvatarum respectu commoti, quae semper offecere officiuntque publicis et
~uod ex patriciis orti patrios 1$01$ essel$t assecuti 111agistratus ... difficultates varias
~n:el'pon.entes. Dlu~o~s~us, wyd. lipskie, I, str. 665. Stwiel'dza to, co tutaj powieuZIano, ]8SZCZe dobltme] Ostrorog: nec in palatinatu, nec in alia quavis dignitate, l1atz parel1tibus suis succedere debel$t, nisi forte hujusmodi officio dig-ni sint. (Mol$umel1tU11t pro reipublicae ordinatiol1e congestum. ,\Varszawa, § XLVI, str. 67).
Pisma Romualda Hubego. Tom II.
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przez wi§kszlj: sposobnose zyskiwania nowych nadall, a z nimi i przywilejow. Cilj:gle 1'os1a ich zamoznose, podnosil si§ wplyw i wzmaga~
1a pot§ga. Formowala si§ tym sposobem miejscowa arystokracya
dygnitarska, ktorej czlonkowie tem wi§cej zwierali si§ z sobll, im
wi§cej wyrabialo si§ mi§dzy niemi poczucie wlasnego znaczenia
i wspolnosci interesow.
Stawaly wprawdzie w rz§dzie dygnitarzy, od czasu do czasu,
nowe osoby, nie nalezlj:ce do dotychczasowych rodow dygnitarskich,
ale to nie zmienialo ogolnego polozenia, gdyz latwo przyswajaly sobie widoki i tendencye partyi, ktorej stawaly si§ czlonkami.
Do jakiego stopnia dygnitarze patrzyli z "wysoka na swojlj: godnose i poczytywali jlj: za niezaleznll od zadnej wladzy, pokazuje ta
mianowicie okolicznosc, ze wojewodowie p1'zyzwajali sobie byli tytul
paZatynow z Bozej laski 1). Znikl wprawdzie z czasem tytul, ale pozostal ten sam sposob pojmowania piastowanej przez siebie godnosci i oceniania swego stanowiska.
PoszIo tez za tem, ze dygnita1'ze, dla wyroznienia si§ od 1'eszty rycerstwa, przybierali sobie tytul komesow (cemites), kto1'Y nast§pnie zatrzymywaly ich dzieci i kto1'Y przez czas niejaki utrzymywal si§ w ich rodzie 2).
Znaczenie ba1'onow w wieku nast§pnym w cz§sci zmalalo, w cZ§sci znowu podnioslo si§.
Pollj:czenie dzielnic ksilj:z§cych w jednl1 calose, wsk1'zeszenie
wladzy l{1'olewskiej i wytwo1'zenie tym sposobem cent1'alnego punktu
rz~du poza granicami ziem pojedYllczych, stalo si§ naprzod powodem, ze krol, w stosunku do dawnych wladcow dzielnicowych, czul
si§ wi§cej na silach, ze mogi swobodniej dzia1ae i stal si§ mniej zawislym od kaznorazowego przyzwolenia baronow 3); nast§pnie - pocillgn§lo za sobf);, ze nizsze godnosci ziemskie musialy w zalatwieniu wazniejszych interesow kraju powoli schodzie na coraz nizsze
stanowisko, pozostawiajf);c za, to obszerniejsze pole wyzszym dygnitarstwom, otaczajlj:cym cif);gle panujf);cego i trzymajf);cym si§ dworu.
J aki udzial wzi§li baronowie w pracach prawodawczych Kazmierza, jasno wyplywa z pozostalych tekstow tego ustawodawstwa.
1) Tak 8i'1 tytulowal juz na kOllCU w. XII Ziro wojewoda mazo\\-iecki, ji1;k to
pokaZllje dypJomat jego z r. 1185 w moim zbiorze.
Z)
juz w aktach w. Xln nazwanie ma!f1~ates, nadawane. jak 8i'1
zdaje. czlonkom zamoznych rod0w
") Juz w aktach IVladysrawa tokietka nie wspomina sil,) 0 zezwolenlu baron6w, ale tylko 0 ich obecnosci. I'{yrok n8. mieszczall krakowskich wydaje Lokietek
z rada. (cum consilio) bal'onow
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W przedmowie do statutow wislickich mowi Kazmierz, ze je wydaje
razem z ba1'onami (una cum baronibus nostris), bez blizszego okreslenia natury tego udzialu; w samych jednakze statutach znajdujll
si§ rozporzl:J,dzenia dokladniej charaktel'yzujllce ten udzial. I tak,
znajdujemy postanowienia j edne wydane za radll (de consilio) baronow (art. eXXVII), drugie na skutek oswiadczonej woli (de voluntate) baronow (art. LXXV), Iub dla tego, ze zdawalo sie baronom
(visum fuit baronibus) potrzebnem cos postanowie (LXXIII, eXI)
a inne nawet wprost postanowione powagl:J, bal'onow (statuit nostrorum baronum auctoritas LXXXV 1). Natomiast w statucie piot1'kowskim wielkopolskim w jednej tylko przedmowie Kazmiel'z zaswiadcza. ze wydal go za radll (consilio) pralatow, ba1'onow i szlachty. Nie zastanawiajlj:c si§ tymczasem nad wzmiankf); 0 udziale szlachty w ogloszeniu tego statutu, zwracamy jedynie wag§ na niezwykle
dotlld powo1anie si§ na pra1atow. Okolicznose ta pokazuje, ze wtedy juz duchowiellstwo wyzsze, a p1'zynajmniej wielkopolskie, wystf);pUo jako calosc i jako oddzielny czynnik polityczny w zalatwianiu
spraw publicznych, ktore, do tej pory, przewaznie spoczywaly w r§kach swieckiego baronostwa.
Sojusz ten Bcisly arystokracyi duchownej z arystokrac}'1!t swieckl:J, mial juz teraz na zawsze utrzymae si§ i w calym ustroju rZf);du
krajowego odegrae waznll 1'o1§.
J ezeli poczf);tek wieku XIV nie zdawal si§ bye p1'zychylny dla
znaczenia ba1'onow, wk1'otce okolicznosci przylozyly si§ do niezwyklego. wzmozenia ich stanowiska. Nie wspominajf);c 0 hojnem rozdawnictwie dobr naRusi, a potem i na Wolyniu i Podolu, skutkiem
ktorego znaczna cz§se domow dygnitarskich ujrzala si§ w posiadaniu ogromnych fortul1, szczegolniej bezpotomna smiere Kazmierza
IVielkiego i dlug'ie potem pasmo wywiq,zanych stf);d wypadkow oddaim w r§ce losy kraju. Umieli tez z tego korzystae; Imzda faza
w zapewuienia trona nowemu kandytatowi podawala im do tego

tem

if);dac vd(;)kszej wladzy nad t(;), jakf); zbiegiem okolicznosci fakzdobyli, baronowie nie mieli wlasciwie powodu; bo trzymal'§ku swym sf);downictwo i wywieraj~c mniej wi\lcej stanowczy
na wszystkie postanowienia krola, byU panami po102:enia,
ze z j ednej strony znaj dowali przychylne i do tegoz sa-

1) Cytowalismy tu wsz<:;dzie al'tykuly wulgaty Bandtkiego. Godne uwagi, ze
\vEizystkie w tych powoIanych artykulach rozporza.dzenia glovmie wymierzone sa. lla
tych, ktol'zy domagali
aby byry zamieszczone w statutach.
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mego celn zmierzajq,ce wspoldzialanie wyzszego duchowiellstwa (pra~
latow), a z drugiej-powolne na ich skinienia rycerstwo, ktore, upatrujq,c niejako w nich ojcow ojczyzny i straznikow praw i swobod
krajowych, cl1§tnie oddawalo si~ pod ich kierunek. W istocie wi§c
to,o co chodzilo, polegalo przewaznie na tem, aby przez wyjechanie
przywilejow formalnych uprawnic stanowisko swoje i tym sposobem
na wield je umocnic.
Dowod na to stawiaj11 wszystkie przywileje, jakie nam si§ zachowaly, poczq,wszy od Ludwika az do przywileju jedlillsko-krakowskiego z roku 1433.
Przedstawmy je pokrotce.
W pami§tnym przywileju koszyckim, udzielonym przez Ludwika r. 1374, zastrzegli sobie baronowie, ze wszelkie dostojenstwa (honores et digllitates), a szczegolniej tez godnosci wojewody, kasztelana, s§dziego, podkomorzego, nadawane dozywotnie, nie b§d11 nigdy
udzielane obcym (extraneis hospitibus), ale jedynie ziemianom tej
ziemi, w ktorej zawakuje godnosc, ze dostojnicy utrzymani zo~taniJ;
w prawach (in juribus), jakie im sluzy}y za Wladyslawa l.okletka
i Kazimierza Wielkiego 1). J ak wielkie znaczenie przywiq,zywali baronowie do tego nabytku, pokazuje, ze w przywileju nowo-kOl'czynskim, danym przez Wladyslawa JagieH§ Toku 1386, na pierwsze~
zaraz miejscu powtorzyli: ze dostojenstwa ziemskie (honores et dIgnitates singularum terrarum) nie b§diJ; udzielane, jak tylko szlachcicowi tej ziemi, w ktorej otworzy si§ wakans, dodajq,c, ze krol zrzeka si§ udzielania ekspektatyw (litteras expectabiles) na otworzye si§
majiJ;ce wakanse 2). Procz tego tymze samym przywilejem zobowi~
zal si§ krol, ze nie b§dzie ustanawial justycyaryuszow (justiciarii),
to jest, ze nie b§dzie z ramienia swego wysadzal zaufal1ych osob na
delegatow do wykonywania po kraju doraznej jurysdykcyi karnej, co
wszakze bylo jednym ze srodkOw skutecznego ukrocenia szerzq,cych
si§ po kraju lotrostw. Widocznie powodem do zq,dania tego zastrzezenia byIo, ze osoby na justycyaryuszow wybierane byly nie z grona
arystokracyi dygnitarskiej, i tym sposobem jej wplyw na s11downictwo mala!.
Wydany we dwa lata pozniej przywilej piotrkowski (1'. 1388)
umiesciwszy na czele zobowiq,zanie krola utrzymania nietykalnosci
Bandtkie, Jus pOlO1~icu11t, str. 185.
2) Bandtkie, J. p._ stl'. 189. Zdaje sill, ie pierwszq takq ekspektatywll otrzymal, od kl'6la Ludwika, Zawisza na piel'wsze zawakowa6 majqce biskupstwo. Ob. Jan
1)

z Czarnkowa: Pomniki dziejo1Ve, tom II, stl'. 710.
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wszystkich praw i swobOd (jura et libertates) koscioia, z dawien
dawna przez kosci61 nabytych, dodaje natyr,hmiast i to w tym samym ust§pie, ze zatwierdzajl1 si§ r6wniez (aequo modo) prawa i zwyczaje (jura et consuetudines), jakie dotiJ;d zachowywane byly przy
obsadzaniu godnosci swieckich (dignitates saeculares), a, wracajiJ;c si§
do instytucyi justycyaryuszow, zezwala na ieh naznaczanie, byleby
tylko takowe czynione byro za radf!: baronow 1).
Nast§pnie, w przywileju czerwillskim z roku 1422, zawarowali
sobie pralaci i baronowie, ze krol nie b§dzie bil nowej monety bez
ich wiedzy i zezwolenia (suasu et consensu), reasumujf!:c w tym
wzgl§dzie zar§czenie statutow wislickich 2), i ze kara konfiskaty maj/j;tku nieinaczej moze bye wyrzeczona, jak tylko z udzialem praIatow i baronow 3).
Najobszerniejszy przywilej, noszq,cy l1a sobie przewaznie cech§
dygnitarskiego przywileju, jest przywilej jedlinsko-krakowski. Wyjednali go baronowie od J agieHy, za udzielone mu zapewnienie, ze
po jego smierci przyjmf!: na krola jedl1ego z dwoch jego synow, Wladyslawa lub Kazmierza, a mianowicie tego, ktorego uznaj/j; za wi\jcej
zdolnego do rzq,dow. W przywileju tym, po ogolnem zatwierdzeniu
wszystldch dawlliejszych przywilejow, a nast§pllie praw i swobod kosciola, tak jak to byl uczynil przywilej piotrkowski, wyst§puje znowu
bezposrednio zapewnienie, ze luol, w udzielaniu dostojellstw, tl'zymac si§ b§dzie praw, zwyczajow i swobOd (jura et consuetudines et
libertates) dotychczasowych; przyczem zasIuguje na uwag§, ze mowa
tu nietyle 0 godnosciach swieckich, ale i koscielnych (digitates ecclesiasticae). Dalej idq, zastrzezenia, ze dygnitarstwa maropolskie
dostawac si§ b§d11 Malopolanom, wielkopolskie Wielkopolanom; ze
kr61 nie b§dzie udzieial ekspektatyw; ze nie b§dzie bil monety bez
zezwolenia pralatow i baronow; ze konnskata maj/j;tku b§dzie stanowiona jedynie -z mocy wyroku, wydanego przez baronow; ze baronowie maj[), llaznaczac, w razie potrzeby, zast§pcow dla notaryuszow
sq,dowych; ze wreszcie krol nie b§dzie wi§cej nominowal justycyaryuszow. Zreszt/j;, przywilej jedlinsko-krakowski reasumowal inne ogolne zar\jczenia poprzednich przywilejow, jak np. dotycz~ce si§ wypraw
1) Bandtkie, J. p. stl'. 191 i 192.
2) Bandtkie, J. p. stl'. 221. Zastrzezenie statut6w wislickich pomieszczone
jest wart. CX:XV wydania Bandtkiego.
3) Bandtkie, J. p. stl'. 222. Moze bye, ze w illnem miejscu poda sill nam
sposobnosc obszerniej l'ozwieS6 sill nad przywilejem czerwinskim; tu tylko robimy tll
u:vagEl, ie w kazdym l'azie Caro (Geschic7de Polens, tom III. stl'. 539) za zbyt wielkIe nadaje mu znaczenie.
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wojennych, zwolnienia w placeniu podatkow i ponoszeniu citJzarow
publicznych. J ako taki, przedstawia on wprawdzie zsumowanie wszystkich dotychczasowyeh zan~czeJi, danych krajowi; gdy jednak najwi~k
sze z nich korzysci splywaly na dygnitarzy, przeto slusznie moze
bye poczytany za akt, glownie przyslugujfj:cy podniesieniu znaczenia
arystokracyi dygnitarskiej. Mowifj:c tez 0 nim, Dlugosz wyraznie
wspomina, ze go udzielil Wladyslaw ze wzgl~du na oddane przez
pralatow i baronow, jemu i jego dzieciom uslugi 1).
Do wszystkich tych obwarowan, ktoremi otoczyla sitJ arystokracya dygnitarska, przybylo jeszcze ito, ze zniewolila Kazmierza J agiellonczyka w roku 1453 do zaprzysi~zenia, iz zgadza si~ na to,
aby dodani mu byli czterej konsyliarze (consiliarii), rozumie si~ z jej grona, bez zewolenia ktorych nie b~dzie mu wolno nic przedsitJwzifj:e w rzeczach wazniejszych, i ze odtfj:d wszelkie rozporzfj:dzenia krolewskie, niezgodne z wolil! tyeh konsyliarzy, b~dl1 poczytywane za niewazne 2). Dlugosz, donoszfj:c 0 tym fakcie, dodaje, ze pralaci i baronowie, wymogrszy na krolu takowl1 przysi~gtJ, porzucili
mysl wymagania od niego wi~cej. Zalowae nalezy, ze nie posiadamy zadnych wskazowek, ktoreby nas wtajemniczye mogIy w owczesne dalsze zamiary dygnitarstwa. Pewno Zbigniew Olesnicki mial
obmyslallY caly plan przeksztalcenia rZfj:du krajowego. Sl!;dzimy jednak, ze uplanowane zamiary byly rownie jednostronne, jak to wszystko, z czem dotl1d wyst~powano. W sztJdzie spostrzegae si~ daje brak
witJcej praktycznych i wszechstronniejszych organicznych mysli.
Do j ak wysokiego znaczenia, slmtkiem tych zabiegow, wzbilo
sitJ w ogolnem poj~ciu dygnitarstwo, swiadczy, zdaniem mojem, i ta
okolicznosc, ze przyswoilo sobie nazwanie panow (domini). Juz
w ksi~gach Sl1dowych, pochodzl1cych z konca wieku XIV, nazwa ta
udzielanl1 jest dostojnikom, ktorzy skladajl1 kolokwia czyli roki wa1ne; np. mowi sitJ: odeslae sprawtJ do panow, to jest z rokow malych na
roki wa1ne; lub przedstawie kwestytJ wfj:tpliwfj: pod rozstrzygni~cie panow.
W tern samem znaczeniu nzyte jest wyrazenie to na poczfj:tku wieku XV, w laudach ItJczyckich, gdzie panowie wysttJpujl]; jako uchwalajlj,cy rozne przepisy prawne, majl1ce bye zachowywane w ziemi ItJ,-

czyckiej 1): Sami llawet krolowie, zamiast uzycia nazwa:ti baronow
lub. kons~ha:'zy, z?wifj: ich panami kroZestwa (domini regni) 2). WreSZCle znaJduJemy Je uzytemi i w statutach nieszawskich.

, , 1) xxxr: statuerunt omnes domi14i; LI domini dignitarii statuerunt. Conh
'
stttuttones la11cicie14ses ed. Bandtkie J p str 196 I' 198 P d 1
,
•
'.
.
0 0 myc
postanoWll'll
"'~Ydan~'c~ przez pa~6w na roka~h wielkich, znajduje si~ wi~cej po ksi~gach Liem~
~cl~~, ]ak np .. w kalfldze s18radzhej, tom T, str. 45, piotrlwwskiej tom I, str. 12 i 27.
OlOW. MaCIe]OwskI, Hlstorya prawodawstw slowianskich Warszawa 1850 tom VI
stl'. 15 I 16.
'
"
,

1) IYladislaus in Jedlnam advenit, quo cum frequens consiliu111 praelatorum
et bar011um fuisset congTegatum... rex attenta praelatorum et baronum erga se et natos suos fide, assistentia et constantia, novis gratiis et praerogativis". regnum liberat.
Dlugossius, XI, str. 536.
2) utque regi adjungerentur quatuor consiliarii, sine quorum consensu nihil
ei agere in rebusgravioribus liceret, omniaque regia decreta eis dissidentibus essent
irrita. Dlugossius, II, str. 116.

SpotY,kamy wyrazenie to w rozporzl\dzeniu Wl'adyslawa z roku 1432 do
l'fl cz yck1ego :Tak6ba, kt6re.l=am zachowal rflkopis Matettsza Petersolca, obecIe zlozony w bjblIotece Cesarskle] petersburskiej·. Zresztn tekst onego
' '
zg dr
dr"
""
ZUpe1llie
o ly z ug1em rozporzqdzemem tegoz kr6la, z tegoz samego roku i dnia wydanem przez Helcla: Poml1iki, tom II, str. 370. Stoi w niem: statutum praede~essoris
nostrl, "de consilio et assensu praelatorum et dominorUHt Regl1i appl'obautes.
, ,) ~OZpra1J.1Y 1 sprawozdania z posiedzen wydzialu historycznego Akademii
UmteHtnosct z r. 1874, tom I, stl'. 108.

.
Do, wywodu teg? .dodac nalezy, ze wszystkie dOlliesienia, jakie
pI:echov,al Dlugosz, 1 llllle pomniki wspolczesne, czy to 0 naradach
krola llad wa~ni~js~emi sprawami kraju, czy to 0 zjazdach powszechnych, ~0v.:0dl1le s,wladczfj:, ze wszystko si~ dziej e za sprawl]; i radl1
pralatow 1 baronow.
'
, Co wi~cej, natrafiamy IV tych czasach na zjazdy pralat6w i baronow, albo samych baronow, bez obecnosci na nich krola na 1 t' _
1
d .
,
{0
ryc 1. zapa ~H llchwaly, jak tego, mi~dzy innemi, dowodzi zjazd
W . Pl.otrgko':le . z rokn 14~6, niedawno ogloszony przez d-ra Bobrzy:tiskIego ), 1 zJazd warcln roku 1423, tak wazne w historyi naszeao
prawodawstwa zajmujl1cy miejsce.
'"
.
Bywa~i tez na zjazdach podobnych, razem z dygnitarzami,
\tak. zwa~ll proceres, czyli czlonkowie domow dygnitarskich, nie posladaJfj:cy za~nych spccyalnych godnosci, a wyr6zniajl1 cy si~ tem osobHem nazwamem od prostego rycerstwa.
. Sl];dzimy., ze to, co dotl1 d' przytoczylismy, wystarczy dla okre81ema st.al1o:vlska, t,ak .prawnego, jako i faktycznego, jakie arystol~racY,a dygl11tarska zaJmowala w kraju w polowie wieku pitJtnaste~o. Zobaczmy teraz, czem brIa reszta rycerstwa w zllaczeniu pohtyczl1em.
.
~rosty rycerz, czyli szlachcic, nie zaszczycony dostojenstwem
z:.emsklem lub dworski~m, nie mial zadnego znaczenia politycznego.
N1e byl~ mu w prawdzle zagrodzona droga do podniesienia sie do
godnoscl barona, ale jezeli nie pochodzil z rodow dygnitarskich," nie

2)

~t.'1rosty.
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malo to pewno z jego strony kosztowalo poswi§cen i wymagalo zbiegu bardzo przyjaznych okolicznosci. Nie nalez!):c do rz§du panow,
gral w spoleczellstwie tylko rol§ podrz§dn!Ji i albo sp§dzal zycie na
uslugach dworskich u mozniejszych panow, jako ich domownik, czyli
dworzanin (familiaris) 1), albo poswi§cal si§ w zaciszu domowem
rolnictwu, daleki od spraw publicznych. Jawniejsze jego wystlj,pienie bylo albo zllchwalstwem, albo sprawl!! wyzszych kierownikow, albo wreszeie dorazowych przyzwolen panuj!):eego. W stosunku do baronow stal na lasce ieh s!Jidownictwa i spelnial ich uchwaly, w postanowieniu ktorych nie przyjmowal, ze tak si§ wyrazimy, prawnego
udzialu.
W polozeniu tem zaszla stanowcza zmiana po bezpotomnej
smierci Kazmierza W. Wypadek ten nietylko podniosl znaczenie arystokracyi dygnitarskiej, ale zarazem przylozyl si~ do wywolania 1'eszty rycerstwa na obszerniejsze pole dzialania.
Dopok!):d u stern rz!):du stal pan dziedziczny, arystokracya dygnitarska, albo popieraj!):c go, albo kr§puj!):c, a w kazdym razie mniej
wi~cej kieruj!):c jego dzialaniami, mogla obejsc si§ bez wsp61udzialu
ryeerstwa, b§dlj,c zawsze w moznosci rozporzlj,dzania jego ruchami
nrokiem wladzy panuj!):cego. Inny obrot rzeczy wzi§IY, gdy tron stal
si§ wybieralnym i powolani nall zostali obcy, jak na owe czasy, pot§zni mocarze. Nie wystarczyly wtedy dygllitarzom, dla utrzymania
si§ i wzmocnienia w swojem stanowiskn, wlasne ieh sily, chocby
wsparte pomoq ich domow; trzeba bylo miec za soblj, cale ryeerstwo. Aby ten eel osilj,gn!j,c, nalezalo je wyprowadzic z jegobiernego stanowiska, pokazac, ze 0110 gotowe jest w kaidym razie ich
wspierac; aby zas to osilj,gnlj,c-zespolic je ze swemi d1j,zeniami, priez
udzial w wywalczanych coraz nowych swobodach.
Jakoz od kODca wieku XIV napotykamy cilj,gle na zjazdy (conventiones) baronow z rycerstwem, na ktorych zalatwiajlj, si§ najwazniejsze kwestye biezlj,ce.
W 1'. 1382 dygnitarze wielkopolscy, zjechawszy si§ w Radomsku z przedI;liejszlj, szlachtfj, wielkopolsklj" wystawili akt uroczysty,
ktorym za siebie i za cale rycerstwo wielkopolskie zobowilj,zali si4iJ
baronom i rycerstwu malopolskiemu dotrzymac wiary i posluszen-'
stwa tej z corek zmarlego juz podowczas kr61a Ludwika, kt6ra do

tronu powolan!): zostanie 1). Zjazd ten odbyl si§ w dniu 25 listopada, a juz na dziCll 6 grudnia, podlug doniesien J ana z Czarnkowa, naznaczony zostal w tym samym celu zjazd Malopolan do Wislicy, obeslany przez wyslancow (nuncii) wielkopolskich 2).
W r. 1392 zgromadzona w Piotrkowie cala spolecznosc (eommunitas) haronow i rycerstwa uzala si§, ze zjazd 0 pokoj z krzyiakami, na ktory sta.wili si§ wybrani baronowie i szlachta, z winy krzyiakow nie przyszedl do skutku 3).
W r. 1401 pralaci, baranowie i rycerstwo kl'olestwa da.ilj, zapewnienie baronom i szlachcie litewskiej, ii dochowaj!): zobowi1j,zan,
zacifj,gni§tych wzgl§dnie J agieUy, jako pana Litwy 4).
W 1'. 1414 i 1419 dygnitarze ziemi l§czyckiej, jako to w cZ§sei hylo powyiej wspomniane, za zgodfj, calej spolecznosci szlacheckiej (ex consensu toeius communitatis), postanawiajlj, 1'ozne miejscowe przepisy prawne.
Przyci!Jign§li tez panowie na zjazd, roku 1453 w Piotrkowie odszlacht§, aby, jak to p6zniej zobaczemy, wywrzec wi§kszy nacisk na krola.
Niebawem i sami krolowie, widzlj,c polozenie rzeczy, ueiekac
zaczt;lli do wspoludzialu szlachty w zalatwianiu wazniejszych
spraw.
W r. 1404 Wladyslaw Jagiello w akcie, wystawionym w Nowym- Korczynie, oswiadcza, ze spolecznosc pralatow, baronow i szlachkrolestwa uchwalila dobrowolnie jednorazowy nadzwyczajny podatek na wykupno ziemi dobrzYllskiej, co jednak niema stanowic prejudykatu na czas przyszly 5). Dla skuteczniejszego osilj,gni§cia. tego
celu, Wladyslaw, bawi!Jic przez cale lato w Wielkopolsce, podlug doniesienia Dlugosza, polecal tworzyc cZlj,stkowe zebrania (conventus
partieulares), dla zyskania wczesnie przychylnych usposobien szlachty, by nie odmawiala potrzebnej z wlasnych dochodow pomocy; poczem, naznaczyl dopiero zjazd powszechny (conventio generalis) ca-

1) Porow. Roty przysiqg krakotvskich. \Varsz. 1875, stl', 15. Polozenie dworzan wzgl!idnie swoich chleboda,,'c6w okreslaj~ mi~dzy innemi nchwaly l~czyckie
wart. XXf, gdzie chlebodawca wzgl~dnie dworzanina nazwany panem jego (suus dominus), Ob. Constituti01~es lancicienses, wyd. Bandtkiego, J. p. str. 195.

1) Batldtkie, Jus polo11icU1%, str. 187.
2) NU11Cios versus Visliciam ad aliud colloquium, quod ibidem per Cracovitas
et Sandomiritas ac nuncios universarmn terra rum reg-ni, eelebrari debe bat, destinantes. Jan z Czarnkowa, Pomniki dziefo1Ve, II, str. 724.
0) Universa co11tmul1itas baroniae" l10bilium ac 111ilitU111... in quam quidem
cOllventionem barol1es ac l10biles regni profecti fuerant. Raczynski, Codex diplomaticus Lithua}liae, Vrat. 1845, stl'. 79.
4) Ob. Codex diplomaticus Poloniae, I, str. 272, 273.
0) C0111munitas praelatoru111, baronu111,nec non nobiliu111... nee eoacti, nec
compulsi ... devenerunt deeernentes concorditer. Codex dip. Poloniae, II, str. 370.
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lego krolestwa do Korczyna, na ktory zawezwani zostali pralaci, baronowie i rycerstwo 1).
W 1'. 1424 Wladyslaw Jagiello zawiadamia Witolda, ze naznaezyl zjazd (eonventionem) panom i spolecznosciom (dominis et communitatibus) ziemi krakowskiej, sandomirskiej, rusk~ej i innym, dla
obmyslenia srodkow przytlumienia szerztj,cego si© po kraju husytyzmu, i ze nowy zjazd, w celu porozumienia si© w tym wzgl©dzie
z panami i szlaeht:=J, wielkopolsktj" naznaczony jest do Wislicy 2).
W l'. 1447 Kazmierz Jagiellol'iczyk wyglasza, ze w'ydane na
zjezdzie powszechnym (collventio generalis) piotrkowskim statuty,
uchwalone zostaly, po gruntowllem rozwazeniu, za przychyleniem
i zgodl1 (approbantibus et consentientibus), pralatow, baronow i szlachty krolestwa 3).
Fakty te dowodz!!o, jak stopniowo rycerstwo zyskiwalo udzial
w pierwszorz©dnych sprawach kraju, naprzod za sprawl1 dygnitarzy,
nast©pnie za wol[j, krolow. Przedmioty, w ktorych udzial ten byl
dopuszczony, dotycz1j;: przyznania praw do korony, zawierania traktatow pokoju, ustalenia stosunkow prawnych mi©dzy Korol1[j, a Litwl1,
usmierzenia wewn©trznych wstrz1j;Sniell religijnych, a co naj wazniejsza~uchwalallia nadzwyezajnych pobol'oW i stanowienia nowych praw.
Pytanie tylko powstaje, w jaki sposob przyjmowalo rycerstwo uuzial
w tych sprawach? 0 ile wnioskowae mozna z opisanych dopiero co
zdarzen, reprezentowali rycerstwo albo wyznaczeni z pomiedzy niego przez dygnitarzy delegowani, albo dobrowolnie przybyle na zjazd
osoby. Zjazdy zapowiadaly si© w zwyczajnym porz1j;dku przez luolow,
w razach nadzwyczajnych - przez glownych baronow ziem. Wezwanie wychodzilo do pralatow, baronow i do rycerstwa. W zywano
wszystkich, wszyscy mieli obowi[j,zek stawienia si©; ale byl to obowi[j,zek wi©cej moralny, niz prawny. Do spelnienia go poczuwali si© bardziej dygllitarze, bo tego wymagala potrzeba utrzymania zajmowane-

go stanowiska; przeciwnie, z rycerstwa dopelniali go albo zamozlliejsi, nalez~cy do rodow dygnitarskich, alba wi©cej ruchliwi, szukajl1 cy
odznaczenia, a zamieszkaniem wi©eej zblizeni do miejsca zjazdu; jednem slowem ci, ktorym si© przypadkowo spodobalo na zjezdzie znajdowae 1).
Ze przypadkowo obecni i popieraj1j;cy jakow[j, spraw© uwazali
si~ za dost3.teczllych reprezentantow wszystkich nieobecnych, lezalo
w upowszechnionem poj©ciu spolecznosci (commnnitas), na ktore
w powolal1ych przez nas poprzednio aktach natrafilismy. Kazdego
dygnitarza, uwazano za ezlonka calej spolecznosci dygnitarzy (communitas baroniae), kazdego rycerza-za czlonka spolecznosci rycerskiej ziemi (np. cemmullitas terrae Oracoviensis, Siradiensis), w ktorej byl osiadly. J ako czlollek tej spoleczl1osci, byl jej cZYllnikiem
i jej przedstawicielem. Gdzie on by} i dzialal, jako jej czlonek,
uwazano, jakoby znajdowala si© i dzialala cala spolecznose, do ktorej nalezal. Swiadczfl, to powyzsze akty.
Byla to bezwl1tpienia tylko dorazna reprezentacya stann szlacheckiego, ale nie bylo innej; uprawnienie jej lezalo jedynie w zawezwaniu ogolnem calej spoleezllosci.
Natrafiamy wszakze w tych czasach i na prob© wprowadzenia
niejako rzeczywistej reprezentacyi. W trzech znanych nam dot1j;d
wypadkach z 1'. 1424, 1433 i 1434 reprezentuj[j, rycerstwo wyslani
(nnncii) po dwoch z kazdego herbu 2). Jak cz©sto i jak diugo to
zachowywalo si©, w braku wiadomosci, nie jestesmy w stanie wskazac; to tylko zdaje si© bye pewnem, ze reprezentacya, w ten sposob wykonywana, byla zjawiskiem wyj1j;tkowem, i ze okreslone powyzej dorazne przedstawiennictwo trwalo, az do zaprowadzenia formalnych wyborow pos16w.
We wszystkich, dot!J;d wzmiankowanyeh, zdarzeniach i innych
im podobnych, az do po1owy wieku XV, zasluguje na uwag© ta mianowicie okolicZllOSC, ze jakkolwiek rycerstwo przyjmowalo udzial
w zalatwieniu jakowej sprawy, udzial ten postawiony byl pod kierunkiem dygnitarzy. Oni byli duszfl, obrad, od llich wychodzila ich

1) Dlugossius, Il, str. 180. I\:romer, (Historya Foloniae, ed. Basil. 1568,
str. 256), wspominajs.c 0 tych samych okoliczllosciach. a zapatrujs.c si~ na nie ze
stanowiska swoich czas6w, poczytuje owe cZqstkowe zebrauia, 0 kt6rych Dlugosz .
wspomina, za pierwsze sejmiki szlachty. Podlug wszelkiego podobienstwa do prawdy, byly to pl'oste konferencye ze szlachts. roznych miejsco"osci, w mial'~ przejazdu
kr6ja pl'zez Wielkopolskfl, Z osobami, ktol'e krol wysylal z ramienia swego z pomifldzy dygnital'zy i dwol'zan. Myli siE( bezws.tpienia Riippe (Verfasstt1~g del' Republik
Polen, Berlin, 1864, stl'. 119) utrzymujs.c, ze na zjazd do Korczyna zawezwani byE
poslowie. umocowani od szlachtYi wezwaue zostalo tylko w og6lnosci rycerstwo.
2) Libel' Ca11cellariae Stanislai Ciolek, ed. Caro, \Vien, 1871, str. 30, 37.
") Baudtkie: Jus POlOl1icunt, str. 252.

1) Tak tez zapatmje si(( na t~ l'zeez Bandtkie, Historya pl'a11Ja polskiego,.
stl'. 320, not. 2.
2) 1424: Ad quorum sciendam voluntatem... vadunt duo baroues et duo de
quaZibet domo sive cle11Odio (Libel' Cal1cellariae, str. 37); 1433: sub appeusione sigillorum ... duo rum de quolibet clmodio terrigenarum Cujaviensium (Codex dipl. Poloniae, II, 2)i 1434; sub appensione sigillorum dignitariomm terrae Dobrinensis, nee
non duoru1iZ de quolibet clel1odio ter~'igellarull1 Dobl'ineusium (1. c. stl'. 859).
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inicyatywa, oni wskazywali srodki, wiodlj,ce do osi1j,gnil:)cia zamierzonego celu; prosty rycerz poprzestawal na tern, ie byl do obrad
z dygnitarzami przypuszczony, i ie mogi powiedziec, ii do postanowienia wydanych uchwal obecnoscilj, swojlj, i zgodlj, przyIoiyl sil:). Na
aktach, z czynnosci takich spisywanych, znajdujemy tei prawie wyhJ,cznie zaznaczonlj, tylko bytnosc pojedynczych dygnitarzy, jako tworZlj,cych wlasciwe kolo obradujlj,ce i stanowilj,ce.
W pOlozeniu tern miala atoli zajsc wkrotce waina zmiana. Wywolala jlj, nastl:)pujij,ca okolicznosc. Wiadomo z opowiadan Dlugosza,
jakie stawial trudnosci Kazmierz J agiellollczyk w udzieleniu zatwierdzenia praw i swobOd krajowych, i ze nareszcie, po rozlicznych bezskutecznych zabiegach, llaznaczony zostal zjazd do Piotrkowa (1453),
na ktorym ilj,dane zatwierdzenie mia;lo nastlj,pic. Stawili sil:) na nim
pralaci, baronowie i rycerstwo. Lecz, gdy i tu w wystawieniu aktu
zatwierdzenia zaszly ze strony krola nowe trudnosci, zaczl:)li dygnitarze obradowac, co w takiem poloieniu naleiy przedsil:)wzilj,c. Mil:)dzy obradujl1cemi znalezli sil:) i tacy, ktorzy radzili wypowiedziee krolowi poslusz611stwo i przyst11pie do wyborn inn ego krOla. Wtedy,
jak z pewnosci1j, domniemywae sil:) mOina, za radll: Zbiglliew3, 01esnickiego, postanowiono, nie przystl:)puj1j,C do uiycia gwaltowniejszych srodkow, uloiyc warunki ostateczne, majlj,ce bye kro10wi przedstawione, i obrady nad nimi prowadzic w dwoch oddzielnych kolach,
jednem zl:oionem z samych wyiszych dygnital'zy (primores), drugiem
uformowanem ze szlachty i mniejszych baronow 1). Dlugosz t.wierdzi, ie rozdzielenie obrad na dwa kola, bylo obmyslanem, d1a lacniejszego i dojrzalszego zgl§bienia stawic si© majlj,cych warunkow;
my wszakie przekonani jestesmy, ie Olesnicki mysl t© dla tego wlas111e poddal, aby, przewidujlj,c jednozgCl'dny wypadek obrad, ktorych
kl©bek w r©ku swoim trzymal, wywrzee wil:)kszy nacisk na krola,
gdy dowie sil:), ie sz1achta oddzielnie obraduj1j,ca, to samo uchwalila,
co przedni panowie, oswiadczaj1j,c gotowose do wspo1nego jednozgodnego dziaiania, i ie krol tym sposobem wzil:)ty zostanie we dwa
ognie. Skutek odpowiedzial zaloieniu. Krol, maj1j,c sobie przez
1) Dlugossius, II, str. 114 i 115. Caro (Geschichte Polens, V, str. 446) ubo1ewa, ze prbcz wyrazenia lacinskiego primores, uzytego przez Drugosza, nie znajduje
nigdzie dokladniejszego okres1enia tego wyrazenia. Zdaje si~ nam jednak, ze tu nie
ma tl'udnosci. Pod nazwisku to podchodzili niewrttpliwie biskupi, wojowodowie, kasztelani, kanclerze i marszalek, poiniejsi senatorowie. Czy zas oprocz nich w istocie w Piotl'kowie jeszcze i ktos inny z baronow do pierwszego kola wcirtgni~ty nie
zostal, to rzecz oboj~tna. Nie ma tez zadnej potrzeby zjazd piotrkowski, jak czyni
Caro, zamienia6 na konfederacy~.

Olesnickiego przedstawiony wypadek obrad, okazal sil:) sklonnym do
przyjl:)cia podanych sobie warunkow, a nawet do wykonal1ia na nie
ilj;dallej przysil:)gi. W istocie tei takow1j, wykonal przed Olesnickim,
W obecnosci wyiszych dostojnikow i dwunafltu delegowanych ze spolecznosci (ex cOl11munitate) szlacheckiej 1).
Opisalismywypadek ten obszerniej dla tego, ie dostrzegamy w nim zawilj,zek niejako legalnych oddzielnych obrad rycerstwa,
z ktorych nast§pnie wywilj;zala sil:) samoistna reprezentacya stanu
szlacheckiego, nie wspominajlj;c juz 0 tem, ze moznaby w wypadku
tym szukac zarazem wytrysnil:)cia idei pozniejszego senatu 2).
Jjatwo jUi teraz bylo przewidziee, ie wkrotce nadejdzie chwila, w ktorej rycerstwo, raz jUi powolane do oddzielnego obradowania i do stawial1ia oddziell1ych z1j,dall, wystlj;pi samo w swojem imieniu, bez wsp61udzialu baronow, i to g16wl1ie w 0 bronie swoich wlasnych il1teresow, a l1awet w cz©sci przeciw baronom. Spodziewae
sil:) tego tem bardziej naleialo, gdy rzeczywiscie rycerstwo z post©pel11 czasu i biegiem zdarzen, jak Dlugosz slusznie zaznacza, coraz
wil:)cej dojrzewalo 3) i coraz dokladl1iej, w polozeniu swojem i stosunku tak do krola, jako i panow, rozpatrywac sil:) zacz©lo.
Zaszly tei sprzyjajlj,ce tel11U usposobieniu wypadki. Opisalismy
je powyiej. Nastr©czyly je dwie wyprawy prnskie roku 1454: jedna
w l11iesi1j,cu wrzesniu, druga w listopadzie. Pierwsze wystflJpienie rycerstwa wielkopolskiego w obozie pod Cerekwic1j, przygotowalo drugie Malopolan pod Opokami. Przyklad zresztlj, do podobnych wystlj,pien dali jUi byli, przed trzydziestu latami, sami baronowie w 0bozie pod Czerwinskiem, gdzie korzystajl1c z trudnego polozenia kr6la, przy wspoludziale rycerstwa, wymogli na J agielle przywilej zabezpieczajlj,cy swoje prawa 4).
Doprowadziwszy wywod nasz do tego punktu, pozostaje zaj1j,e
sil:), ile bye moze, gruntownem zbadaniem, czego wlasci wie zazflJdalo

1) Altero die.,. primoribus advocatis et duodecim ex communitate accersitis ...
in lllanibus Sbignei juramentum praestitit. Dlugossius, I, str. 115.
2) Albertrandi (PatwIVat1ie KazmieTza Jag-iellonczyka, wydanie Onacewicza,
Wilno, 1826 r., stl'. 95) robi podobnrt uwag~: «W czym upatl'zy6 mozna pierwszy
poczrttek izby senatorskiej i rycerskiej.»
") Dlugossius, If, str. 152.
4) Dlugosz, wog61e przychyln8111 okielll patrzrtcy na czynnosci i zamiary dygnitarzy, opisujrtc co zaszlo pod Czerwinskiem, nie wspomina zapewnie z umyslu
o okolicznosciach, ktol'e poprzedzily wydanie przywilejn, aby nie rzuci6 cienia na post~powanie dygnitarstwa (I, str. 455).
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w obu tych miejscach rycerstwo i co rzeczywiscie w udzielonych sobie nieszawskich przywilejach oSil}gn§fo.
Dotychczasowe przywileje, jakkolwiek obejmowaly w sobie zan;lczenia waznych og6111ych swob6d, splywajl}cych 11a cale rycerstwo,
g16wllie jedllak mialy 11a celu podtrzyma11ie illteres6w i stanowiska
arystokracyi dygnital'skiej. Wszystkie wyplyn§ly z inicyatywy baron6w. Nie bylo moze w tern nic zdroinego, bo krajowi byl potrzebny rZl}d, a rZl}d ten zbiegiem okolicznosci spoczywal de facto w r§ku dygllltarzy. Wszakie, gdy tym sposobem wszystko, co si§ dzialo, sz10 przewaznie na ich kol'zysc, nienajlepiej 11a tern wychodzic
musiala stosunkowo pospolita szlachta.
W istocie, polozenie jej bylo niezbyt swietne. Wynikalo to
z ustroju spoleczeIlstwa, a mianowicie z przewagi niejako legalnej,
jaklJ, wywierala arystokracya dygnitarska przez przyslugujlj;clJ, jej wladz§ slJ,dowl}, zwlaszcza ie i stan prawodawstwa krajowego znakomicie przyczynial si~ do nadania tej wladzy niezwyklej pot~gi.
J ak wiadomo, pl'awo, kt6rem si§ kraj rZlJ,dzil, w zasadzie swej
byIo prawem zwyczajowem, ani spisanem, ani w pojedY{lczych przypadkach podlug pewnych regularnych form konstatowanem 1). T16maczenie zwyczaju, zastosowanie go lub odstl}pienie od niego, wyIlJ,cznie bylo w mocy panow, ktorzy sldadali slJ,d. Okolicznosc ta
otwierala obszerne pole do dowolnosci, tern wi§cej, ze nawet przew6d slJ,dowy nie byl dostatecznie prawem zagwarantowany i nie byIo srodka do znaglenia s~dziego, aby to przynajmniej, co okreslaly
statuty i postanowienia, scisle wykona1. S§dziowie w wykonywaniu
obowil}zkow swoich po wi~kszej cz§sci kierowali si§ widokami stronnictwa, do ktorego naleieli i z kt6rem byli zwilJ,zani wsp61nym interesem; mniej nierownie--zasadami scislej sprawiedliwosci.
Kto mial sposobnosc obznajmic si§ z ksi§gami ziemskiemi z kOllca wielw XIV i poczlJ,tku XV, zapewnie dostrzegl, ie pomimo licznych nowych postanowien, ktore przedstawiaiy statuty wislickie, piotrkowskie i warclde, nigdy prawie sl}dy nie powoJ:ywaly si§ na nie;
tylko, co llajwi§cej-na zwyczaje ziemi (consuetudo terrae, mos terrae). Howniez nietrudno dostrzedz, jak sl}dy dowolnie przeciij;galy
instrukcy§ sprawy przez udzielanie nieusprawiedliwionych dylacyi,
czem stroll§, poszukujl}ClJ: sprawiedliwosci, a niezaszczycOlllj; ieh pwtekcYl}, dotego doprowadzaly, ie zniewolonfli byIa spraw~ porzucac.
Biedniejszy tei ziemianin, z powodu licznych i znacznych oplat sl!') ,Ve Francyi, np., kiedy ehodzil:o 0 przekonanie si~, czy zwyczaj jaki rzeczywisoic istnial, byl:o na ten eel pl'zepisane OSOl1ll8 forrnaln8 post(,;powanie.

dowyeh, cz§sto zniewolony byl zupe1nie zrzekac si§ opieki slJ,dowej.
Cisn§ly r6wniez nadzwyczajnie cz§ste i dowolnie wyznaczane roki,
z powodu, ze prawujl}cego si~ w cil}glym utrzymywaly alarmie, a bardzo cz§sto przy niedosc scisle uregulowanem dor§czaniu zapozw6w,
odejmowaly mu moznosc stawienia si§ przed slJ,dem.
Do tego dodac nalezy, ie kr6lowie wydawali cz§sto do slJ,d6w
polecenia, nakazujl!ce wstrzymanie si§ od sl}dzenia (litterae prohibitoriae); ze przez stworzenie godnosci starost6w i przeniesienie na
nich cz§sci swej wladzy dyskrecyonalnej, a brak stosownej nad nimi kontroli, da wali pow6d do licznych ucisnien; ze tenutaryusze,
czyli dzierzawcy d6br kr61ewskich, rachujflic na protekcy§ kro16w
i pan6w, z kt6remi zwyczajnie byli spowinowaceni, dopuszezali si§
licznych naduzyc wzgl§clnie slabszych slJ,siad6w; ze wreszcie i kr61owie sami, gdy chodzilo 0 rozgraniczenie ich d6br z prywatnemi posesyami, nie dopuszczali rozgraniczen ..
Ze wszystko to ci§zylo szczeg61niej szlacht§ ubozszlj;, nieskoligacon1); z baronami, jest az nazbyt widocznem; nic tez prostszego
nad to, ie rycerstwo, jak tylko ujrzalo si§ podniesionem w znaczeniu swem politycznem, jak obliczylo sily swoje i zrozumialo co mu
dol ega, umyslilo w pierwszej stanowezej okolicznosci skorzystac, aby
dolegliwosci, na jakie bylo narazone, usunlj;c i polozenie swe og61ne
w panstwie poprawic.
W jakim sposobie zamiary te ziszczone zostaly, pokaie nam
rozbi6r przywileju cerekwickiego, petyt6w opockich, a mianowicie
sze~eg6lowa analiza dw6eh g16wnych przywilej6w nieszawskich: malopolskiego i wielkopolskiego. W rozbiorze tym przyj§lismy za zasad§, dla ulliknienia powtarzan, skupic g16wne objasnienia przy
przedstawieniu statut6w nieszawskich.

I.

Przywilej cerekwicki.

J ak z poprzedlliego przedstawienia wiemy, przywilej cerekwicki
udzielony zostal przez Kazmierza J agiellonczyka szlachcie wielko·
polskiej. N a 35 usVilP6w, z ktorych si~ sklada, za wyllJ,czeniem szesciu ostatnich, maj~cych na celu stosunki ekonomiczne Kujaw i stroll
za Naklem poloionych, oraz uregulowanie granic Wielkopolski ze
~n~skiem i Mazowszem, wi§cej anizeli pOfowa pozostalyeh 29-ciu
ust§p6w zmierza do uporzlJ,dkowania slJ,downictwa i zapewnienia bezstronnego wymiaru sprawiedliwosci. Rozporzl}dzenia w nich zawarte przedstavdajl} si§ w ukladzie systematycznym w ten spos6b:
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1) ie iaden dostojnik ziemski (dignitarius) lub oficyaI (officialis) nie b~dzie kumulowal godnosci starosty (§ 1);
2) ie iaden dostojnik i oficyaI, dla zapewnienia zupelniejszego wymiaru sprawiedliwosci (pro ampliori justicia cuique ministranda), nie b~dzie mogi na swoje miejsce w czasie rokow podstawiae
innej osoby (§ 5);
3) ie na oproznione przez smiere miejsca s~dziego, pods~dka
i notaryusza, ziemianie w!asciwej ziemi maj~ przedstawiae po czterech kal1dydatow, z ktorych krol jedl1ego wybierze (§ 529);
4) ie s~dy ziemskie majq, si~ odprawiae tylko w oznaczonych
trzech miejscach (§ 24, 26);
5) ie starostowie, na tydzieii przed otwarciem swych sl};dow
w zwyklych miejscach, powinni 0 tern publicznie objawiac (§ 4);
6) ie sq,dy ziemskie i staroscillskie majll; miee pewne stale oznaczone kadencye (§ 4, 5);
7) ie starostowie s~dzie majll; tylko cztery gatunki spraw, czyli
cztery tak zwane artykul:y (§ 3);
8) ie krol przez listy swoje b~dzie mogl prorogowae tylko jeden termin i to osobom w uslugach jego uiytym, i ie osoby te na
drugim terminie powinny koniecznie odpowiedziee skarill;cemu si~
(respondeant peremptorie quaerulallti) (§ 9);
9) ie sq,dy przy sll;dzeniu spraw nie powinny si~ wdawae w roztrzl};sanie ubocznych sporo11J, wszcz~tych przez strollY (§ 14);
10) ie s~dziowie nie maj~ si~ waiye przedstawiolle sobie sprawy sll;dzie z wlasnych glow (ex propriis capitibus), lecz wedle ksi~gi
statutow w Warcie wydanych 1); krol zas obowi1!,zuje si~ statuty
przesIae do wszystkich powiatow, w kopiach urz~dowych, opatrzonych jego piecz~cill; (§ 5);
11) ie szlachcic osiadly nie b~dzie skazany na konfiskat~ majl};tku lub na smiere, ani tei nie b~dzie wi~ziony, tylko w razie, je-

1) W oryginale dokumentu cerekwickiego, z ktorego wydal go Bandtkie stoi:
nisi de lihro statuto rum in VI'artha, per•.. dominum Kazimirum •.. editorum. Bamltkie hardzo wlasciwie poprawia: Vladislaum, gdy ustawy warckie, jak wiadomo, za
czas6w tego kr6la hyly uchwalone. IV petytach, ktore przedstawili IYielkopolanie
kr610wi w Cerekwicy, nazwiska kr61a pewno nie hylo; dodala je przy pospiesznem
wydanin kancelarya, nie dostrzeglszy, ze popelnila hl:a,d. Rtohy chvial utrzyma6 nazwisko Razmierza, musialhy znowu zgodzi6 si'l na zamian'l -Warty na \'iTiSlicE(, ho
dopuszczac, jak dr. Bohrzynski twierdzi, ie Wielkopolanie mieli na wzglE(dzie nie
ustawy wislickie, ale zw6d ustaw malopolsko-wielkopolskich, sporza,dzony jakoby przez
pan6w w Krakowie luh Warcie, zdaniem mojem-za w,\tla hipoteza, dota,d niepoparta
dostatecznemi dowodami.
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ieli zostal przekol1any prawem, alba gdyby byl zlodziejem lub podpalaezem (§ 12);
12) ze przest~pni pieniacze b~d~ trzy razy dopuszczeni do 0czyszezenia si~ z zarzutu i ie za czwartym dopiero razem ulegnlj, cielesnej karze (§ 13);
13) ie krol nie b~dzie odmawial 1'ozgraniezenia z ziemiami prywatnemi (§ 22);
14) ie tenutaryusze dobr krolewskich za nieprawe zaj~cia u s~
siad6w winni ulegac odpowiedzialnosci prawnej (§ 25);
15) ie poddani szlacheccy VI' miastach prawa niemieckiego za
popeinione w nich przest~pstwa maj~ bye sl};dzeni prawem polskiem
(§ 27);
16) ie iydzi wil1ni bye trzymani wedle statutow, w Warcie postanowionych, 1 ulegae winni przepisom 0 trzeehletniej dawnosci
(§ 10);
17) ze ksi~gi ziemskie maj~ bye przechowywane stosownie do
dawnego zwyczaju (§ 6);
1S) ie starostowie i notaryusze sl};dowi majlj, brae za dzialy,
wiana i wpisy tyle tylko, co ustanowione (§ 8, 29);
19) ie kary do ksi1J,g ziemskich zapisane niewyegzekwowane majlj, ulegac dawnosci ziemskiej (§ 15);
20) ze starostowie przy zaj~ciach powinni poprzestawac na wzi~
ciu ci~iy (pignus) (§ 7).
Proez tych zastrzezen, ktore poczytujemy za g16wne, przywilej
cerekwicki powtarza Z dawniejszych przywilejow rozporzq,dzenia co
do wynagrodzen za wyprawy wojenne (§ 2), co do rozdawnictwa
swobodnego dygnitarstw dworskich (§ 19) i co do zobowilj,zan si~
krola, ie na wakujq,ce ziemskie dygnitarstwa i urz~dy nizsze (officia) b~dzie jedynie powolywal szlacht~ osiadl~ wlasciwej ziemi (§ 21).
Zreszt~ zamieszczonych jeszcze zostalo w przywileju kilka zastrzei811, maj~eyeh na celu 1'ozne dogodnosci ekonomiezne, jako to: uwolnienie od mltanowionyeh nowyeh wyjlj,tkowych eel (§ 17), obowifJ:zek
wloiony na wojewodow i starostow oznaczania cen na pl'zedmioty
w miastaeh sprzedawane (§ 23), dozwolenie swobodnego kupowania
i sprzedawania w miastach kaidemu bez zadnego ograniczenia (§ 28),
otwarcie iup w dobrach klasztoru paradyskiego i wolnose sprzedawania z nich na miejscu soli (§ 20).
Nad wszystkie jednak rozpo1'z~dzenia celuje donioslosci~ swojlj,
zastrzeienie ust~pu 1S-go tej osnowy: ze odtq,d iadne no we postaPisma Romualda Eubego.

Tom II.
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no wienie (institutio) 1) nie bf;ldzie wydane z mocy prywatnej narady
(privatis consiliis), ani tez rozpoczf;lt1!, bf;ldzie wojellua wyprawa, bez
powszechnego ziemskiego zjazdu (absque communi terrestri conventione), i ze wszystko, co rna bye na nowo postanowione, powinno
bye wprz6dy poddane rozbiorowi spoiecznosci ziemskich (communitatibus terrestribus prius practicatae) 2).

wistq, chorob~ (vera infirm it as) , pod obowiq,zldel11 zaprzysif;lzenia jej
samotrzee na terminie trzecim; pro majori zas dozwalac panom
udzielae dylaeyq, w l11iarf;l uznania (§ 11) 1);
4) aby listy kr61ewskie, wzbraniajfJ,ce kogos sfJ,dzic, nie byly
uwzglf;ldniane, tak w sij,dach ziemskich, jako i staroschlskich (§ 28);
5) aby Sf;ldziowie rokow walnych i malych mieli pod rf;lkq, prawa, spisane (jura eonscripta) przez Kazmierza i Wladyslawa kr616w,
i aby podlug nieh sij,dzili i kazdel11u zq,dajq,eemu spl'awiedliwose wy
mierzali (§ 25);
6) aDY krol po przyjezdzie do jakiej ziemi, na przypadek gdyby starosta komu jakij, krzywdf;l wyrzq,dzil, pl'zed wyjazdem z niej
ukrzywdzonemu dal sprawiedliwose (§ 7);
7) aby, gdy kto utrzYl11ywae btldzie, ze przez kogo zostal zraniony, najprzod okazal rany sluzebnikowi (mil1isteriali) i dw6m szlacheie, a nasttlpnie samotrzee zaprzysiq,gl, iz mn rany zadane zostaly
przez wskazanego czlowieka (homo) (§ 26);
8) aby tenntaryusze d6br kr61ewskieh i mieszczanie l11iast krolewskieh i szlacheckieh, wzbraniajq,cy sif;l zwr6cic zbieglych ludzi,
pr6ez obowiij,zku wydania icll, skazywani byli na podw6jn1li karf;l trzeeh
grzywien: jednq, na rzecz tych, ktorym ich zwraeae majlJ:, druglJ: na
rzeez s~du; zbiegli zas ludzie aby s~dzeni byU prawem polskiem
(§ 22);
9) aby Sf;ldziowie, podsf;ldkowie i ieh zastf;lpcy nie brali wif;lcej
za pamif;ltne (memoriale) i iune oplaty sq,dowe nad to, co jest ustal1owione w statutaeh Kazmierza i Wladyslawa; takze, aby notaryusze
wydawa,li z akt wypisy (minutae): z zapis6w (inscriptiones), z interrogatoryi (interrogationes) i ze spor6w (controversiae) nie inaczej, jak
tylko za oznaczollq, oplatf;l, a to pod karij, pi\,Jtnadziesty (§ 12);
10) aby starostowie poprzestawali na wzi©ciu pamif;ltnego za
oezyszczenie ziemianilla w zarzucie infamii lub kradziezy (§ 23);
11) aby swobody, udzielone zydom po clniu kOrJ-ll1aeyi, byly
odwolane, jako przeciwlle prawu boskiemu i ziemskim prawom (constitutioni terrestri) (§ 17).
Nie od rzeczy bljdzie wspomniec tu zaraz, sk~d silj wzif;llo
w petytach opockieh to ostatnie z1lidanie. Wiaclomo z Dlugosza, jakim okolieznosciom przypisywano w kraju odlliesionlJ: na poprzedniej
wyprawie pruskiej klf;lSkf;l pod Ohojnicami. Mi©dzy innemi, Zbigniew Olesnicki i Jan Kapistran publieznie wyrzucali krolowi, ze

II. Petyta opockie.
Rycerstwo malopolslde, majq,c przed oczyma tak szczeg610wy
i obszerny program, nie moglo jnz pozostae w tyle. Wystf;lpujq,C
w Opokacb z petycyami swemi, moglo poprzestae na powt6rzeniu
wif;lkszej cZf;lsci tych samych zq,dal'l, przypadajq,cycb r6wniez do jego
potrzeb, stosujl1c je tylko do miejscowych wymagaii i dodajlJ:c niekt6re nowe zq,dania.
W petytach opockich takze najwydatniejsze miejsce zajmujl1 z~
dania, odnoszq,ce sif;l do ulepszenia pOl'zf!,dk6w slJ:dowych.
Nie bf;ldziemy tu juz powtarzali zlJ:dan, zgodnych z koncesyami
cerekwickiemi; wspomnimy tylko 0 tych, kt6re odzllaczajlJ: sif;l, albo
pewnemi wlasciwosciami, w szczegolach godllemi uwagi, alba tez swojlJ: llowosci1li. Do rZf;ldu ich zaliczamy nastf;lpujq,ce:
1) aby roid walne (colloqia generalia) w ziemiach malopolskich odbywaly sif;l raz tylko do roku w oznaczonych miejscach (§ 9);
2) aby roki male (judicia partieularia) odbywaly si\,J w kazdYl11
powiecie co 3 l11iesiq,ce, w mie.iscach gl6wnych, a czas odbywania ich
aby oznaezali Sf;ldziowie (§ 10);
3) aby pierwszy termin w sprawach mozna by odkladac przytoczeniem prostej niemoey, drugi - tylko powolaniem si© na l'zeczy-

1) W technicznym j'lzyku wieku XV wyraz il1stitutio oznaczal: rozporza,dzenie lub postanowienie, wprost od kr61a wychodza,ce, bez rozbioru i przyjE(cia o~e~Cl
na uroczystej radzie dygnitarzami. Nazwanie to nosi mi'ldzy innemi postanowlellle
Jagielly, wydane w Krakowie w r. 1420, regulnj!\ce terminy sa,dowe (por. artyJrul
m6j: Statut Warcki tom niniejszy, str. 83). Korzystaja,c z tej sposobnosci, dodajemy'
do podanych w powol'anym artykule fakt6w, ze w rElkopisie Pawla Kostki, biblioteki
Petersburskiej, postanowienie krakowskie 1420 roJru, oddzielone jest od statut6w Warckich i nosi napis: Il1Stitucio per Serel1issimU111 pri11cipem domi11um Wladislaum
Reg11i Polonie, Supre11lumque principem lythwanie etc.
2) Malinowski (Dzieje korony polskiej przez Wapowskiego, Wilno, 1848, III,
str. 246-254) podaje tl6maczenie polskie carago przywileju cerekwickiego.

1) Co znaczylo pro majori, ob. l'ozprawkEl moj!\: Kilka akt61v sqdowych,
patrz wyzej stl'. 66.
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przez udzielone zydom przywileje seil:j,gn~l na siebie i na nar6d
glliew boski. Malopolanie pod wplywell1 tyeh wrazen zaz~~ali t,ez
natyehll1iast ieh uchylenia. Wreszeie dOll1agali si~ Malol)olame ogolnego zatwierdzenia praw, przez poprzednich kr616vr l~rajo.wi nad~
nych (wst~p), udzielenia ponolvnego zar~czenia, ze k1'o1 me b~dz16
n~kladal podatku 6 groszy z lanu, ale poprzestawae b~dzie na 2
groszach (§ 27), dalej zobowi~zallia si~ ze strollY kr61a, ze nie b~
dzie dawal w za.staw zall1k6w (eastra), pod upadkiell1 sum pozyczonych (§ 1), ze dozwololle zostanie zast~pienie si~ w wyprawach
wojennych przez nieoddzielonych syn6w lub braci (§ 24), ie wolno
b~dzie sprowadzae z miast s61 i inne rzeczy na potrzeby domowe
bez cia (§ 29), ze kazdy ziemianin malopolski b~dzie m6g1 trzy 1'azy do roku kupowae s61, za oznaczon~ taks~, w Wieliezce i w Boch-

uzupeiniony, na co zaszla tez niew~tpliwie zgoda. St~d wynikn~lo,
ie wypadalo sharmonizowae oba przywileje. Bylo to zreszt~ i w interesie same go krola; gdyz, jesli nie mozna juz by10 eofn~e danych
przyrzcczen, trzeba byl0 przynajmniej starae si~ uswi~cic, ile to bye
moglo, jeclnostajny porz~dek w obu glownych dzielnicach kraju.
Co kancelarya pod tym wzgl~dem zrobila, jest widoczne, z porownania wystawionyeh przywilej6w z tymczasowym przywilejem eerekwickim i z petytami opockiemi. N aprz6d, pod wzgl~dem stylizacyi, przyodziala pojedYllcze rozporz~dzenia w formy uroczyste, zachowywane zwyczajnie w redakcyi podobnych akt6w, opatrujl:j,c je tu
i owdzie w rodzaj motyw6w 1); nastmmie, starala si~ je ulozye
w pewien systematyczny porz1!tdek 2) i pod jednym i drugim wzgl§dem oba przywileje zgodzic.
Nast~pstwem tego bylo, ze wszelkie g16wne rozporz~dzenia,
kt6re pOll1ieszczone zostaly w akcie, wygotowanym dla Malopolski,
a zatwierdzonym w dniu 11 listopada, znalazly si§ w tej samej redakeyi i w tym samym porz~dku, w akcie wydanym w dniu nast~p
nym Wielkopolanom; korelaey~ t~ clokladnie uwidoeznia wydanie
d-ra Bobrzyl'lsldego. Objasnic jl1 mozemy przez nast§puj~c~ tablic§,
w kt6rej paragl'afy przywileju maJopolskiego oznaczamy przez liter~ M, a wielkopolskiego przez W.
M. § 1.
W. § 1.
lYI. § 14.
W. § 15.
lYI. § 2.
W. § 2.
M. § 15.
W. § 16.
M. § 3.
W. § 3.
W. § 17.
M. § 16.
M. § 4.
W. § 4.
M. § 17.
W. § 18.
M. § 5.
W. § 5.
M. § 18.
W. § 20.
M. § 6.
VV. § 6.
M. § 19.
W. § 22.
M. § 7.
W. § 7.
lYI. § 20.
W. § 23.
M. § 8.
W. § 8.
M. § 21.
W. § 24.
M. § 9.
W. § 10.
M. § 22.
W. § 25.
lVl. § 10.
W. § 11.
M. § 23.
W. § 26.
lVi. § 11.
W. § 12.
lYI. § 25.
W. § 29.
lYI. § 12.
W. § 13.
lYI. § 26.
W. § 15.
M. § 13.
W. § 14.
M. § 31.
W. § 34.

ni (§ 30).

III. Ustawy nieszawskie.
Wiemy juz teraz, czego dOll1agalo si~ rycerstwo dw6ch glownyeh dzielnie kraju; wiemy nadto, jaki ci~g stopniowych wypadkow
doprowadzil je do stawienia swych odclzielnyeh zl:j,dall, jaka calemu
temu ruchowi przewoclniczyla mysl g16wna i 0 ile takowa znajdowa1a usprawieclliwienie w calem polozeniu rycerstwa i poparcie w jego
potrzebach. Przy usposobieniaeh, jakie podtenezas spoleczenstwem
naszem wladaly, przy przemaga.j~cej tendencyi poszukiwania jedynie
wyl~cz611 z pod istniej~cego porz~dku i zupelnym l1iedostatku idei
organicznyeh, godz~eyeh widoki partykularne. z wyiszemi wymaganiami zdrowego i rz~dnego spoleez611stwa, przyznae nalezy, ie stawiane przez ryeerstwo z~dania byly dose umiarkowane, a w cz~
sci nawet usprawiedliwione.
W obec tych zf!:dall, jakiez bylo porozenie kancelaryi krolewskiej? Jak wiemy, chodzilo przedewszystkiem 0 wygotowanie dw6ch
g16wnych przywilejow: jednego dla Malopolski, drugiego dla Wielkopolski; pierwszy mial bye oparty na petytaeh opoekieh, drugi na
tymezasowym przywileju cerekwickim.
.
Nie mamy zadnej wiadomosei 0 tem, co zaszlo w obozle pod
Opokami, po przedstawieniu krolowi petytow malopolskieh i przyj~
ciu ieh przez kr61a; domniemywae si~ tylko mozemy, iz skoro Wielkopolanie dostrzegli, ze w petytaeh tyeh znajdowaly si~ z~dania,
nieuwzgl~dniol1e w ieh przywileju cerekwicldm, zapewnie domagae
si~ zaez~li, aby wydae si~ maj~cy dla nich nowy przywilej zostal

~-----.

1) ,VstEiPY takie dostrzegamy w §§ 3, 4, 5 statutu malopolskiego i odpowiednich jm parBgrafach statutu wielkopolskiego.
2)
gl'ldajilC w ten porzildek, zdaje sii/, ie kan()elarya uwazala za stosowne
na czele zamiesci6 koncesye, ograniczajilee wladzEi starost6w; clalej zari/czenia co do
regul,al'llego odprawiania s'ld6w; wreszcie wszelkie inne konlJesye, kt6re, z powodu
m8Wlelkiej iell licz]JY, nie daly siEi jJodzieli6 na grupy.
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Tabela ta zarazem pokazuje, kto1'e 1'ozpo1'zq,dzenia kaidego
z osobna p1'zywileju jemu tylko sq, wlasciwe i nie powta1'zajq, si§
w p1'zywileju d1'ugim; do 1'z§du ich naleiq, w przywileju malopolskim
rozporz~dzenia §§ 24, 27 28, 29, 30, a w p1'zywileju wielkopolskim
postanowienia §§ 9, 15, 19, 21, 28, 30, 31, 32 i 33. Liczba nie1'owna koncesyj specyalnych stala si§ powodem, ie statut malopo]ski liczy parag1'afow 31, a wielkopolski 34.
J akkolwiek zaznajomilismy si§ wogole z koncesyami, jakie miaiy stanowic przedmiot aktow nieszawskich, wszakie nie uwalnia to
nas od szczeg61owego rozbioru obu ustaw i skrnpulatnego porownania ich mi§dzy sobq" oraz od wykazania, w jakim stosunku staty udzielone koncesye do dawniejszych i wsp61czesnych porzq,dkow,.
w kraju istniej&cych. Wymaga tego wainosc przedmiotu i glowny
cel, do ktorego p1'aca obecna zrnierza.
Statuty nieszawskie tworzq" w pernern znaczeniu tego wyrazu,
sredniowieczl1& chartam l1zagna1n naszego ryce1'stwa. Wyraznie
w przedmowie do nich powiedziane, ie wydajij, si§ na prosby wszystkich ziemian szlachty, za rad~ baronow i konsyliarzy. W nich zebrane Sf\: i utwierdzone wszystkie swobody i prawa, do jakich 1'ycerstwo stopniowo dobilo si§ az do owej pory, a ktore wywiodly go
z poloienia podrz§dnego do stanowiska do1'ownywajf\:cego swq, powagl/:, wi§cej nii faktycznl/:, arystokracyi dygnitarskiej, i niebawem miac
ly mn zapewnic legalne znaczenie oddzielnego stanu w ogolnym ustroju pallstwa.
Objasnijmy i porownajmy naprzod wspolne obu przywilejom
koncesye. Sl:l! one nast§puj&ce:
1) ie b§d~ zachowane wszystkie prawa, przez poprzednikow
mieszkal1com kraju udzielone eM. § 1, W. § 1). Jest to reasumcya
zapewniell, w poprzednich przywilejach kilkakrotnie powtarzanych.
2) Ze w razie wyprawy na kaid~ tarcz§ wyplaconych b§dzie
pi§c grzywien (M. § 2, W. § 2); rowniei powtorzone zapewnienie
z poprzednich przywilejow z r. 1386, 1388, 1430.
3) ie zamki i g16wne ziemie krolewskie, w ktorych s~ starostwa, nie b§d~ dawane w zastaw, pod utrat~ danych pieni§dzy (M.
§ 5, W. § 5). Z i~daniem tern poraz pierwszy wyst~pili Malopola-·
nie w petytach swoich w Opokach, sk&d nast©pnie t§ sam~ mysl zaczerpn§li Wielkopolanie.
4) ie w Wielkopolsce iaden wojewoda lub kasztelan nie b§dzie mogi byc starost~ CW. § 3), a w Malopolsce, ie jeden tylko
kasztelan krakowski b§dzie mogi zarazem sprawowac godnose starosty (M. § 3). W spomnielismy wyiej, ze Malopolanie, przedstawia-

j~c petyta swoje w Opokach, gotowi byli zrzec si§ tego zastrzeienia

j

co do kasztelana krakowskiego; pokazuje si§ jednak, ie sama kancelarya nalegala na utl'zymanie j ego, zapewne ze wzgl§du na poloienie stolicy kraju, wymagajq,cej na czele s~downictwa silniejszej w1adzy. J ui w przywileju czerwinskim znaj dowalo si§ zastrzeienie, ie
zaden s§dzia (judex) nie moze bye starostq, (capitaneus) w tej samej ziemi, w ktorej urz§duje; kiedy go jednak nie znajdujemy w przywileju nast§pnym jedlinsko-krakowskim, wyplywa stq,d dose dobitny
wniosek, ie dygnitarstwo nie przywi~zywalo do niego wielkiej wagi,
i ie tyIko rycerstwo upatrywalo w niem wain~ gwarancy§ przeciw
naduzyciom.
5) ie kr61 nie b§dzie udzielal dostojel1stw (dignitates), tylko
osobom dobrze zas}uionym, wiekiem, rozumem i roztropnosci~ odznaczajl/:cym sit;), posiadaj~cym dobra w ziemi, w ktorej wakans otworzy si§ (M. § 4, W. § 4). Zastrzeienie podobne spotyka si§ w'przywilejach, poczq,wszy od roku 1374; wszakie z t~ wain~ rOiniq" ii
dopiero tu pOfoiony jest nacisk na to, aby osiadly w ziemi kalldydat posiadal oprocz tego wyisze przymioty, czyni~ce go godnym
sprawowania poruczonych mu obowi!J,zkow. Ktoby mysl t§ zbawiennl1 poddal, nie widzimy, ani z przywileju cerekwickiego, ani z petyt6w opockich; powstala ona zatem dopiero przy dyskusyach nad
przywilejami w Opokach; podobiellstwo jest tylko do prawdy, ie jl1
naslUl§li Wielkopolanie, w ktorych przywileju, jak zobaczymy, wi§cej
podobnych mysli dojrzalych nastr§cza sit;) 1). Jakoi, w tym kiernl11m id~c, Wielkopolanie zaiftdali, aby w ich przywileju zastrzeione
zostato, ie na przypadek, jeieli sam wojewoda lub starosta nie Ot;)d~ mogli zasiadac 11a l'okach walnych, aby wybierali 11a zast§pcow
nietylko ludzi dobrze osiadlych, ale wyt1'awnych p1'awnikow (prudentes jurisperitos) (W. § 14).
6) ie starostowie (capitanei) maj~ swe s~dy sprawowac co
szesc tygodni (M. § 9, W. § 10); w Malopolsce, ze zapozew na nie
rna byc wydany na tydziell przed ich otwarciem, wyjq,wszy termin6w
licoJ!Vanych, czyli przytrzymania kugos na gor~cym uczynku; w Wielk.opolsce zas, ie 0 otwarciu S1l:du staroscinskiego i 0 miejscu gdzie
SI§ ma odbywac, powinno byc na tyd:del1 wprzod obwieszczone.
R6znica, j aka tu zachodzi mi§dzy redakcy~ malopolskq, a wielkopolsk~, co do miejsc, w ktorych majq, si§ odbywac s~dy starosciIlskie,
Za domniemaniem tem przemawia to, co Jan Ostror6g podaje w § XLVI
Pismo to wydane zostaro
w Warszawie przez Feliksa Bentkowskiego w r. 1831.
')

rMontt11lentu11t pro reipublicae ordinatiol1e, str. (7).
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w cz~sci tlomaczy si~ postanowieniem statutow wislickich, ktoremi
przepisane bylo, ze kasztelani maj~ sl1dzie w stale oznaczonych
miejscach 1). IN Wielkopolsce, jak si\? zdaje, nie hylo to zachowywane. Szczegol ten mogq, dopiero obj asnie studya nad ksif2gami
ziemskiemi wielkopolskiemi. Mial nadto przepis maiopolski i pod
tym wzglf2dem znaczenie, ze odznaczal termin przed rozpocz<;lciem
Sl1du staroscillskiego, w ktorym zapozew powinien byl bye dorl;)czony 2).

kolokwia generalne, maj~ si~ odprawiae raz na rok, a mianowicie, w Krakowie-nazajutrz po swif2cie Oczyszczenia Maryi 1), w Sandomierzunazajutrz po swi§cie Narodzenia Maryi, w Lublinie - nazajutrz po
swi~tym Janie Chrzcicielu, w Radomiu-nazajutrz po swil;)cie Obrzezania pal'iskiego, a w Wislicy - nazajutrz po swi~cie S-go lVIarcina;
roki zas male-ze majq, si~ odbywae czterykroe do roku na kazele
suche dni i to w powiatach glownych, podlug oZllaczenia panow
przewodniczlj,cych w sq,dzie 2). IN statucie wielkopolskim mowa tylko 0 rokach ostateczllych czyli walnych (judicia perempto1'ia sive
termini generales) i postanowiono, ze majlJ; bye odprawiane trzy razy do roku w kazdym powiecie. Do tego dodano w statucie wie1kopolskim, ie dygnitarze, 1'okom tym przewodniczlj,cy, powinni 080biscie na nie staw3e, wyjq,wszy wojewodl;) i starostl;) na przypadek,
jeSliby oni zatrzymani zostali przez zjazd powszechny lub zlecenie
krolewskie; dozwalaj~c im w razie takowym na swoje miejsce podstawie osoby osiadle, w prawie biegle (prudentes jurisperitos). Zastrzezenie to znajdowalo si~ juz w przywileju cerekwickim; tu opisano tylko kwalifikacy\?, jakq, powinien miee zast~pca. Co mogio
bye powodem, ze zastrzezenie tego rodzaju nie przeszlo do statutu
malopolskiego, nie umiemy sobie wytlomaczye. .Moze bye, ze zastl;)pstwa podobne, w tej stronie kraju, zupelnie nie byly dopuszczane.
11) Ze krol nie bl;)dzie udzielal list6w wz bronnych (litteras
prohibitorias), dla wstrzymania lub odlozenia sl:!;du ze szkodl:!; pozywajf),cego lub pozwanego; a jesliby listy takie z kaneela1'yi krolewskiej wyszly, aby sl;)dziowie nie byli obowil1zal1i do nich stosowac
si\?
§ 8, W. § 9). W redakcyi tego zastrzezenia zastosowano
si§ do sposobu, jakim byio przedstawione w petytach opocldch; zapewnie nastf),pilo to za zgoell1 Wielkopolan, ktorzy tem chl;)tniej 1'edakcy~ tl;) przyj~li, ze w przywileju cerekwickim dopuszczano jeszcze
przypadki, w kt6rych mogly bye wydawane tego rodzaju listy.
12) Ze w Malopolsce tak w sl:!;dach ziemskich (kolokwiach
i rokach malych), jako i w sl:!;dach staroscillskich, termin pierwszy

7)

Ze starostowie nie majq, sl1dzie jak tylko cztery artykuly
(M. § 10, W. 11), a mianowieie 0 ograbienie (concnssio) na drogach
krolewskich, 0 podpalenie, 0 najscie gwaltowne domow i zgwalcenie
kobiet. W opisaniu ieh dostrzegamy tf2 roznicl;), ze statut malopolski m6wi w og61nosci 0 ograbieniach, dokonanych na drodze krolewskiej, wielkopolski zas ogranicza je jedynie do g1'abiezy, popelnionej
na kupcach (ubi mercatoribus violentia illfertur) 3). J uz statut warcki opisal w ten sposob jurysdykcyl;) sta1'ostow. Zresztq, tendeneya
ta ograniczania jurysdykcyi kasztelanskiej, w kt6rej wykonanie weszli starostowie, datuje od bardzo dawna.
8) Ze w Malo polsce wtedy tylko burg1'abiowie starostow bl;)dl1
mogli bye dopuszczani do sq,dzenia, jesli b~dit posiadali w ziemi
dobra dziedziczne 4), a w Wielkopolsce - ze burgrabiom bezwarullkowo zabrania si§ przyjmowanie udzialu w sl1dach staroscil'iskich
(M. § 11, W. § 12). Zastrzezenie malopolskie bylo oparte na petytach opockich; wielkopolskie Hie znajduje si§ w przywileju cerekwickim, domyslae sil;) wif2c nalezy, ze dodal1e zostalo jedynie dla
tego, aby dobitniej wyrazie roznic§, jaka pod tym wzgl~dem nchodzie miaia mi~dzy obu dzielnicami. I ten punkt wymaga dokladniejszego rozpatrzenia w ksil;)gach ziemskich wielkopolskich.
9) Ze krol, przyjechawszy do jakiej ziemi, przed wyjazdem
z niej, powinien wymierzye sprawiedliwose ziemianom, ktol'zyby sif2
na starost~ skarzyli (M. § 12, IN. § 13). 0 kOl1cesy~ t~ pierwsi domagali si§ Malopolanie. Niema potrzeby zwracae uwagi na praktycznq, jej donioslose.
10) Ze w ziemiach malopolskich roki wahle, czyli tak zwane

Ob. art. XYl wulgaty wyd.
2)
Wislickie statuty oznaozaly
XV[lI wulgaty ed. Bandtkiego.
") Porownaj PraIVo Polskie IV
4) Na rokach z dnia 19 lutego
krako\\'skich (Helcel, Pom/tiki, II, str.
1)

Bandtkiego.
ten tel'min w sprawaoh

0

dziedzictwo . .Art. XIT,

XIII. patrz od. VIn 0 «Spolium».
1454 w Krakowie zasiada dwooh burgrabiow
630).

IV.

1) U Helcla. (Po11tl1iki pra1va, II, str. (00) zaznaczone jest kolokwium odbyte w Krakowie r. 1451 po 8wiQcie Oczyszczenia (d. 31utego), nastf(pne zas z 1'.1459,
o ktorem akty podajft wiadomosc, bylo dopiero odprawione dnia 9 maja po swif(cie
Stanislawa (II, str. 651).
2) Podrug statut6w warckich, rolri male dla przyniesienia ulgi ubozszej szlachcie mialy si'l odprawia6 w kazdym powiecie raz na miesiftc (art. XIV). Byla i to
juz znaczna ulga, bo zwykle miewaly miejsce co dwa tygodnie.
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w sprawie moze bye odlozony powolaniem sit;) na prostlj, niemoe
(simplex infirmitas), termin drugi - tylko zfozeniem sit;) rzeezywistll;
ehorobq" ktora powinna bye potwierdzona przysit;)gq" samotrzee wykonanq, na terminie trzecim (M. § 14); przeeiwnie, w statueie wielkopolskim zastrzeiol1o, ze mozna uzyskae dylaeyt;) na skutek zaprzysit;)zonej choroby, leez, ze juz na drugim terminie ten, kto sit;) pow01ywa1 na ehorobt;), sbwq,c powinien (infirm us eomparere debebit)
(W. § 15). Z zastrzezenia tego zdaje sit;) wyplywae, ze w Wielkopolflce dopuszczano dwa tylko termil1Y w sprawach. Nie sq,dzimy
wszakze, aby tak bylo. W innem miejscu wykazalismy, ze wlasnie
dokumenty wielkopolskie uwazajq, trzy terminy za w1asno13e procesu
polskiego 1). 0 zachowywaniu zresztlj, w Wielkopolsce czterech terminow za swoich czasow 13wiadczy Ostrorog 2). Rozporzq,dzenie statutu nieszawskiego wielkopolskiego dowodzi raczej, zdaniem naszem,
ze w Wielkopolsce, pomimo postanowienia krakowskiego Wladyslawa JagieHy z roku 1420, nastt;)pnie przyllj,czonego do statutu wa1'ckiego 3), zachowywal sit;) ciq,gle dawny zwyczaj zaprzysit;)gania wszelkich powodow, usprawiedliwiajq,cych niestawiennictwo, na nast\jpnym terminie, co wlasnie ograniczye zamierzal J agieHo, i ze bynajmniej stlj,d nie wynika, jakoby termin, w ktorym byia wykonana
przysi\jga, mial bye uwazany za ostateczny. Celem glownym zastrzezen malopolskich hy1:o l1iedopuszczae czterech terminow, jak
to czynilo postanowienie krakowskie. Czy do tego samego celu zmierzali pod tym wzglt;)dem i Wielkopolanie w braku dowodow, nie jeste13my w stanie rozstrzygnq,c.
13) 2:e slj,dy w slj,dzeniu spraw nie b\jdq, sit;) wdawaiy w rozpoznawanie wszcz\jtych przez strony sporow (controversiae), lecz
przystq,piq, bezposrednio do rozsq,dzenia sprawy po wniesiel1iu gIownego zq,dania (propositio) i danej na nie odpowiedzi (responsio)
(lVI. § 17, W. § 18). W opockich petytach stalo jeszcze: ze strolly
po przedstawieniu swych zlj,dan glownych, nie powinny wi~cej gl:osu
zabierae (0. § 14).
14) 2:e wszelacy s~dziowie, czy to zasiadajq,cy na rokach wa1nych, czy na poroczkach, winni sq,dzie podlug praw pisanych (jura
scripta) Kazmierza i Wladyslawa, czyli, jak sit;) wyrazal statut wielkopolski, ze majlj, sq,dzie wedle ksit;)gi statutow krola Kazmierza,
i statutow w Warcie uchwalonych (ex libro statuto rum regis Casi-

. ,. et ex statutis in Wartha confectis)
(lYL § 26, W. .§ 15). PrzymIll
.
..
. ny ie w przvwi1eju cerekwickim powolywano SIt;) w tem mIeJpon1lnar , J
•
' PO'P praw w Warcie wydanych ( lIber
st a t u t orum 'In
scu ty11w na l{SI """
' , .
.
XT ,tl' a editorum)
co mogloby dowodzic, ze Wlelkopolame me od\ ,va1 l '
,
'1'
1'azn lecz powoli przyzwyczajali sit;) do przyznallla ogo neJ mocy

')
2)
")

Ob. moje: PralVo polskie IV 111. XIII od. X «lnstrukcya sprawy".
Monumentum, XXVIII, str. 47.
Ob. artyklll nasz: Statut Warcki, wyzej str. 81 i in.

obo'~i~znjil:cej

statntom wislickim.
, ' . ..
"
2:e krol nie pozwoli nikomu zahrac (reClpI) Jego dobI,
.
..".·'.0
wYJ·"wszy gdv b\jdzie prawem przekonany (M.
am tez UWI\jZIC g,
. 'Z
• ,.
. . '
1
8 1 W. § 1). Rozumie si\j jednak, ze pr~epis ten nnal ,ty ko na
~, '1 dzie szlachte. podohnie wyslawialy SIt;) petyta opockle, z doWZg e .
.
. . . ma sluz}'e
.
datkiem, ze prawo rozciq,gnit;)cia konfiskaty ~ uWI\jzIeJll~
Rtarostom (0. § 8). W cerekwickim 11l'zywileJu byia tu Jeszcze, mo~\'a 0 skazaniu na smierc szlachcica, i dodane bylo wylq,czem~ co
do zlodziel i podpalaczy (C. § 12). W dawniejszych aktach, Ja:w
to w przywilejn czerwitiskim z 1'. 1422 (§ 3) i jedlil'ls,~o-krakowsklm
(§ 24). przy oznaczel1iu, kiedy b\jdzie mozna przystq,pIC .do ~onfi~k~
ty majq,tku, g16wllY nacisk llolozony byl na to, ,aby. me, PI~el,zeJ ;.q,
wykonywano, az po wyroku, wydanym przez .pralatow I haronow. VVIdocznie ehciano teraz ominq,e to zastrzezeme.
.
16) Ze gdy komn zarzucanem bt;)dzi~, iz popl~ral s~raw~, potwarcziJ: i niesprawiedliwq" a jak statut w181kopolsln clodaJe, wtedy
mianowicie, gdy to uczynil za pieni~dze i podarki, ie mu wolno b~
dzie oczY13cie si~ z zarzutu, i ze dopiero za czwartem po.dobnem
oskarzeniem nie b~dzie wit;)cej dopuszczony do oczyszczema, lecz
winien bye skazany na utrat\j szlechectwa, a nadto w Malopolsce na
pi\jtnowanie, a w Wielkopolsce na ci\jcie nozdrzy (lY~. § 18, W: ~ 20).
Oezyszczenie, podlug statutu malopolskiego, mialo SI.\j ~ope1l1lac tak,
jak w zarzucie nieszlachectwa 1). Przywilej cerekw.Icln doP.uszcz~l
wzi\jcie podarunkow oel braci lnb panow, Wylq,czema teg~
znaJdujemy w statucie nieszawskim. W redakcyi tej koncesYl wZI~tO za
wzor przywilej cerekwicki; petyta opockie wspominaly tylko 0 tern,
kto nieprawnie wyrabia1 w sprawach terminy 2). Caly zresztll; przepis stoi pod wplywem tych samych konsy~erac!,i,. j~kie podyktowaly
rozporz~dzenie art. LXXV wulgaty statutow wIshcklCh.

15)

11l:

') Postanowienie statut6w wislickicb, regnlujflce sp086b tego oczyszczenia, podaje wulgata wart. XXXIII wyd. Bandtkirgo.
.
2)
Obszerniej 0 tym przedmiocie rozpi8al si~ Laguna: Kllka U11Jag 11ad 111y. '
7
I'OIV Sta tu t U W'sZ'ckiego
Biblioteka IV ar1110dem historycznym mektorych
artYilu
1 1
,
szawska, 1859, t. III, 146 i nast.
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17) Ze kr61 nie blldzie oclmawial rozgraniczenia d6br swoich
stoiowyeh z clobrami prywatnemi, i ze w razie takim rozgraniczenie powinl1o bye dokonane przez dw6ch dygnitarzy i jednego podkomol'zego (.M. § 7, W. § 7). W zastrzezeniu tern nie bylo wlasciwie nie nowego, stalo. ono jut poprzednio w przywileju czerwinkim (§ 4).

zij;daj1),cym. Pytanie powstaje, dla czego Malopolanie nie zamiescili
teao poiytecznego zastrzezenia w swoim statucie? .Moze dla tego,
"
. .
ie uwazali, iz zall1ieszczone co do tego punktu postanowleme wa1'ckie odpowiada wi§cej potrzebie 1).
21) Ze w Malopolsce s§dziowie w poborze pami§tnego 1 lllnveh oplat sij;dowych powinni si§ stosowae do rozporz1),dzen statut6w Kazimierza i Wladyslawa 2), a notaryusze, ze nie ll1aj~ brae
wi§cej za wyci~gi (l11inutae) z akt, jak grosz jeden za kazcly akt,
a to pod karij; pi§tnadziesty (M. § 15). Zastrzezenie to u?zynione
zostalo zgodnie z petytami opockiemi (0. § 12). Statut wlelkopolski (§ 16), nie powtorzyl tych rozporz~dzell, lecz ~ miej~ce ich, ~
pieraj1);c si~ na cerekwickim akcie (0. § 29), ~rz1j:dZll. pobor od wp~
sow (notae) do akt, w ten sposob, ze za WPIS na plerwszYl11 termlnie notaryusz mial pobierae po pol grosza, za wpis na ostatecznyn:
(ultimo) tenninie takze pol grosza, czyli za wszystkie wpisy w cal~J
sprawie grosz, za czytallie zas pisll1 w sprawie - nic. Zastrzezema
te w zupelnosci zgadzaly si~ z tern, co byl postanowil statut warcki wart. XVIII dla Wielkopolski, ktory zarazell1 objasnil, ze opiate S1), to same, jakie pobie1'aj1), za wpisy notaryusze w Malopolsce Wlasciwie wi§c nie bylo nagl1j:cego powodu do powtarzania
ich. Mozell1Y tu zaraz clodae, ze statut malopolski w paragrafiie 28
postanowil, iz starostowie za rezygnacy§ dobr przez braci nierozdzielnych, przed nimi uskutecznion1j:, nie maj1j: wi§cej brae, jak jedni!;
grzywn§, a notaryusze jeden wiarclunek. Oerekwicki przywilej w tern
miejscu wspoll1inal nadto 0 opl:acie jednego wiardunka za rezygnacy§ wiana (0. § 8).
22) Ze starostowie, przy egzekucyi wyrokow s~clowych lub
sci1);ganiu poborow krolewskich, powinni poprzestawae na zaj§ciu ci~
zy (pignus) 3), i Had to nic wi§cej nie brae dIa swoich s!uzebnikow
(IVI. § 19, W. 22). Wzi§ta cilJ;za powinna bye, jak statut malopolski dodaje, zachowani!: wedle rozporz~dzen statutow Kazmierza. Miano tu na wzgl§dzie postanowienia zawarte wart. XXV wulgaty.
23) Ze kazdell1u, kto do l11iasta przyjedzie na targ, ma bye
wolno sprzedawae i kupowae; a jesliby mieszczanie w tym wzgl§dzie

18) Ze kazdy, kto nie zwr6ci na z~danie pana, znajcluj~cego
sill u niego eziowieka zbieglego tegoz pana, ponosie winien tl'zy
grzywny kary i wydae zbieglego (M. § 23, W. § 26). Zastrzezel1ie
to nie znajdowalo sill w cerekwickim przywileju, gclyz, jak si§ zclaje, Wielkopolska uzywala tego prawa od clawna 1), a przyna,imllleJ
od czasu wyclania statutu piotrkowskiego (1'. 1347) 2). .Malopolanie
wieclz~c, co sill clzialo w Wielkopo]sce, zapragl1§li uzywae tej same]
swobody w post§powaniu ze swymi luclzmi zbieglymi, cloclaj~c jeszcze
clo . tego, ze zbiegly powinien bye s~clzony prawem polskiem. Poprzest~Jemy w tern miejscu na tych kilku siowach, gdyz caly ten przedmIOt wymaga jeszcze obszernych grnntownych badan, kt6rym poswi§cie na1ezy oddzieln~ prac§ 3).
19) Ze tenutaryusze, czyli dzierzawcy dobr krolewskich, za
wyrz1);clzone krzywdy sij,siedlliej szlachcie, winni odpowiadae przed
sQ:dem ziemskim, a zaj§tego przez Riebie byeUa, z powoclu zrz1j,dzonych ,przez nie szkocl w gruntach obsianych, nie zatrzymywae, aJe wy~[awac. pocl zani)czeniem (caucio fidejussoria) (IVI. § 20, W. § 23).
Z~dallle tego zar§czenia pojawia si§ pierwszy raz w petytach opockich (0. § 19) 4).
20) Ze ksi§gi s~clow ziemskich winny bye chowane wedle rozporzlj:dzen statutow warckich pod trzel1la kluczal1li (M. § 16, W. §
17), do czego statut wielkopolski dodal,ze po 1il1licie slj:d6w przez
trzy dni powinny pozostae na miejscu, dla udzielania z nich kopii
"
') ~291. Potestatem couferimus abbati homines suos ascripticios a se iuglelltes UblCllufjue locorum eos deprehenderit, capimdi, iHcarCerat~di et m servicium perpetuum redige11di (K. W. ed. Raczynskiego).
2} Por~w. art. XXXVIII statutu \vielkopolskiego piotrkowskiego 11 Bandtkiego.
PowoluJemy 81~ na ten tekst bo w kazdym razie uwazamy go za wlasciwszy, jak
ten, . k:6ry Helcel przypisuje S\\en1U mt. XXX statutu wielkopolskiego. Dosya go 1'0zwazme przeczytac, aby odgaduftc, ze tworzy zlepek sklejonych niezdal'l1ie rozporzftdz811.
') Notujemy dla chcftcych siEl zajftc tym przedmiotem, ze w r~kopisie JliIateusza Petersolea biblioteki Cesarskiej w Petersburgu art. CXXV de kmethoHibus jugitvis nie obejmuje w sobie nic wiflcej, jak pierwszy g16wny ustCiP art. CXXXVIII
wuJgaty.
4)

Autor przeoczyl art. 25 cerek. (przyp. wyd.).

") Statut warcb wart. XII przepisal: ze s"dzia w miar" potrzeby powinien
kazac obwoiywac, ze w takiem to miejscu i w takim a tnkim dniu ksi~gi b"di1 wystawione dla wzit(cia z nich wypisow.
2) Statuty wislickie wart. XLVIII wuIgaty, a waroki wart. XV stanowily,
ze w sprawach duzych pami"tnG rna wynosia oztery grosze, a w mniejszych dwa grosze.
") W oerekwickim akcie powiedziano. (C. § 7), ze w braniu cii1zy nalezy sit(
stosowa6 do dawnego zwyczaju (antiqua consuetudo).
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jakie przeszkQdy czynili, aby starQsta mial praWQ karac ieh trzema
grzywnami (lVI. § 22, W. § 25). ZagrQzenie w tern miejscu kary
wzi©te zQstalQ z petytow QPQckich 1).
24) Ze majl1cy dQrQslegQ syna nieoddzielQnegQ lub nieQddzielQnegQ brata mQze jednegQ z nich, bez QSQbnegQ na to, zezwQlenia
krola, w zast©pstwie swojem wyslac na wypraw© wojenn~, byleby gO,
zaQpatrzyl tak, jak siebie samegQ (lVI. § 25, W. § 29). Z zi1daniem
tern wysti1pili poraz pierwszy lVIalQPQlanie w OpQkach (0. § 24).
NadtQ statut maloPQlski w nast©pnym ust©pie miesci w sQbie przepis, jak posti1Pic, gdy ktQ ma dQbra, w kilku ziemiach polQzQne,
a jedna z tych ziem powQlani1 zQstanie na wypraw©.
25) Ze zydzi nie majl1 uzywac wi©kszych przywilejow aniieli
chrzescianie; ze, stQsQwnie do' rozPQrzi1dzell statutow warckich, zydzi majl1 ulegac trzechletniej dawnosci, ze zydzi nie majl1 PQiyczac
na dQbra, a jesliby to, uczynili, ie tracl1 PQzyczone pienil1dze i inskl'ypcya jest niewaznl1; wreszcie, ie wszelkie SWQbody, jakie im byly udzielQne pO, dacie korQnacyi krola Kazmierza, uchylajlJ, si©.
o ostatniem tern zastrzezeniu, i skl1d si© QnQ wzi©lo, wSPQmnielismy wyzej. Zastrzeienie drugie, oparte byly na art. XIX statutu
warckiego, ktory ZllOWU powolywal si© na wczesniejsze rQzporzl1dzenie statutow wislickich 2). Skl1d jednakze przy pierwszem zastrzezeniu poszlo PQwolanie si© na statut warcki, trudno sobie wytlomaczye, gdy statut ten 0 trzechletniej preskrypcyi wierzytelnosci nie
nie wspomina. Ze preskrypcya ta byla w zwyezajach krajowych,
swiadczy to, cosmy gdzieindziej wspomnieli 0 ziemi krakQwskiej 3),
i uchwaly {§czyckie, ktore wyraznie stanQwily, ze wierzytell10sci
mieszczan l©czyckich przedawniaji1 si© uplywem trzech lat 4).
Procz tych, obu statutom wspolnych, zar©czell, statut nieszawski malopolski przedstawia jeszcze kilka wyli1cznie sQbie wlasciwych
zastrzezen, a mianQwicie:
1) Ze jezeli szlachcic zostanie zraniQny przez mieszczanina
lub plebejusza, ie zraniony mQze z PQd Sl1du miejskiego wywQb~c
winnegQ przed Sl1d ziemski. Zastrzezenie to podkopywalQ zasad§, ze

skarz1j,cy udawae si~ powinien przed forum oskarzQnego; nie znajdQwalQ si© tei mi©dzy petytami opockiemi i dodane zostalo, jak si©
zdaje, przez kancelary§, dla zblizenia ustawy malQPolskiej do przygotQwuj!!;cegQ si© przywileju wielkQPolskiego, maji1cego w sQbie obejmoCQS podobnegQ (PQrow. W. § 27).
2) Ze skQro ktQ przez kogQ zostanie zraniony i zechce ran
tych dochQdzie, ie winien je ukazae dwom sobie rownym 1) i Sl1aowemu sluzebnikQwi i takowe samotrzee zaprzysi!!;dz eM. § 30). Petyta opockie (0. § 26) w tem miejscu tak si© wyrazajl1: ze PQszukujl1 cy ran winien samotrzee zaprzysii1dz, ii mn takQwe przez wskazanego czlQwieka zadane zostaly. Nadto petyta QPockie w tem si© jeszcze roznil1, ze do' obejrzenia ran PQwolujlJ, szlacht© (nobiles). Wyraznie tu kancelarya chciala z zastrzezenia, idi1cego wyli1cznie na
korzysc szlachty, zrobie przepis ogoiny.
3) Ze starostowie za oczyszczenie z zarzutu zlodziejstwa lub
inn ego' przest©pstwa, pocii1gajfj;cego za soblJ, infami©, PQwinni nie wi©cej brae, jak samQ tylko pami©tne (M. § 24).
4) Ze ceillicy nie majlJ, pobierac cia Qd duchownych i ziemian,
wioz!!;c)'ch na swoje potrzeby sol (M. § 27). I tutaj kaneelarya krolewska nie przyj§la redakcyi petytow QPQckich (0. § 29), ktore WQInose t© zastrzegaly wylq,cznie dla ziemian, i kt6re po, t© wolnosc podci!),galy i inne przedmioty, na PQtrzeby dQmowe sprowadzane.
5) Ze ziemianie b~d~ mieli prawo ImpQwania na swoje potrzeby soli w Wieliczce i BQchni za ustanowion1!; cen§ (M. § 28).
Podobnie w statucie wielkopolskim znajdujemy postanowienia,
ktorych niema w statucie mal:QPQlskim:
1) Ze kasztelani nie mogfj; zadnych spraw Si1dzie, jak to dawniej zwykli byli czynie, lecz ie sprawy te powinny bye wnoszone do
slJ,dow ziemskich; ani tez moglJ, z tego PQwodu skazywac niestawaj~cych szlacht© lub ieh kmieci na kar© za niestawiennictwo (poena
contumaciae) (W. § 31). Juz w statucie piotrkowskim wielkopolskim znajdowal: si§ artykul, ZllOSZi1ey si1downictwQ niektorych (aliquorum) kasztelanii, zapewnie mniejszych 2).

"V wydanin d-ra Bobrzynskiego statntu maIopolskiego nieszawskiego kara
oznaczona jest na XIV grzywien, zdaje siQ jednak, ie powinno bye XV, tak jak
w opockich petytach (0. § 23), co zuaczy piEltnadziesta., rbwnaja.ca. siEl trzem grzywnom.
2) Art. CXXXIX wulgaty w wyd. Bandtkiego.
") POI'. wyiej rozprawEl: Ro£y pTzysiqg lirakoIVskich, str. no.
4) Art. II: praescriptio de debitis civium Lanciciensium ad tres annos durat
(Co1~stitutio1Zes terrae Lanciciensis ed. Bandtkie J. p. str. 194).

') To znaczy, ze jezeli byt szlachcicem, powinien by1 rau;;: nkazac dwom
080bom stann szlacheckiego.
2) Art. XL statntu piotrkowskiego w wyd. Bandtkiego, str~ 151. Por. ,t,aguna,
Kilka u1Vag i t. d. (Bibl. Warsz., r. 1859, lIT, str. 167 i 168). W tym samym kierunku w r. 1399 panowie na rokach walnych w Piotrkowie postanowili, ie, ktoby
drugiego zapozwal w sprawie 0 dziedzictwo, 0 dIng Iub rElkojemstwo przed starostEl,
ma placi6 grzywn'l kary i spraw'l tracic (Maciejowski, Historya prawodalVstlV, tom
VI, str. 16).
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2) Ze kasztelani nie powinni nadal pobiel'ac zadnej opiaty za
pepelnione na ludziach (homines) zabOjstwo 1), lecz ze oplata ta,
zwana gloru11e, powinna bye uiszczan(j; dziedzicom (haeredes), to jest
pallom maj1j;tku, w ktol'ym zabity czlowiek byl osiadly (W. § 31).
3) Ze kasztelani, wstt;)lmj1j;cy w godnose kasztelanslq, nie maj1j; miee prawa sci1j;gae z ziemian tak zwanego przyruita11ego (marca
introductionalis) (W. § 32).-Zamieszczone w tych poprzednich ust~
pach zastrzezenia nie znajdowaly si© w przywileju cerekwickim; z1):danie zatem wniesienia ich w nowy przywilej musialo bye zrobione
ze strony Wielkopolan dopiero W Opokach, alba nawet w Nieszawie.
4) Ze na kazcle wakuj1):ce miejsce llotaryusza, tak samo jak
na oproznione s~stwo i pocls©clkostwo, maj1j; ziemianie na zjeZclzie
ziemskim wybierae czterech zdolnych kalldyclatow, z ktorych krol
jednego wybierze (W. § 16). Juz przywilej korczYllski z roku 1386
zastrzegal, ze krol przy obsadzeniu ziemskich godnosci b~dzie zasi©gal rady ziemian, przywilej jedlillsko-krakowski - ze baronowie
maj1j; wybierae zast©pcow na miejsca notaryuszow.
5) Ze krolowi na godnosci dworskie wolno b~dzie powolywae
podlug wlasnego uznania, alba Malopolan, alba Wielkopolan (W. § 4).
Za wniesieniem tegoz samego zastrzezenia do statutu malopolskiego,
zapewnie dlatego nie obstawano, ze, jak slusznie zauwazyl dl'. Bobrzynski, Malopolanie i tak byli de facto w wyl~cznem prawie posiadaniu tych godnosci; statut zatem wielkopolski tylko ubocznie
stan ten rzeczy uprawnil.
6) Ze jezeli stawaj1j;cy w s1:),dzie nie b©dzie w stanie jak nalezy sam sprawy swojej s~dowi przedstawic, i nie b©dzie mial przyjadela (amicus), ktoryby za niego chdal przemowic, ze wtedy slj;d
z urz~du na jego prosblJ rna wyznaczye zdoinego prokuratora (procurator) (W. § 21). Statuty wislickie (art. X wulgaty) pozwalaly
kobietom stawae przed s1):dami przez wybranych prokuratorow; z ksi1j;g
zas ziemskich z kOllca wielm XIV, dowiadujemy si©, ze i m©zczyZl1l prowadzenie spraw swoich mogli powierzae wybranym przez si~
bie pl'okuratorom 2).
7) Ze rany powiuny bye konstatowane przez sluzebnika za
pomocij: obmycia wocllj;, i jezeliby, mi©dzy relacY1j; sluzebnika a skar-

') POl'. PralOO pulskie W 10.
2) .1\p. w
siel'adzkiej
Nicolaus constitl1it suum vermn et
suum in omuibus oansis, quas habet

XIII, ad. Y!II a "Gatunkach kar» (p. nizej).
z 1'. 1394 czytamy: Nota, quod dictus dominus
legittimnm pI0cnratorem 'IVellceslanm fratrem
et habiturus est ([, stl'. (6).

g'1, okazala si© sprzecznose, ze wtedy skarz1j;cy ma bye skazany na
grzyrungpoiJ1Jarznq (W. § 19) 1).
. ,
8) Ze w kazdym powiecie ma bye zaprowaclzona kSl©ga, w ktorij: powinny bye wpisywane wyroki 1'1' sprawach wydane, a to dlatego, aby te same Iub im podobne kwestye (~rticuli) nas~IJP~ie takim
samvm sposobem byly rozstrzygane (W. § 10). Zastrzezellle to nie
znajdowalo si© w przywileju cerekwickim, zatem domagano si© 0 nie
dopiero IV' Opokaeb alba w Nieszawie.
- 9) Ze wojewodowie lub kasztelani b~d1j; mieli prawo ustanawiania co rok taks na przedmioty zbytu l'©kodzielniczego, pod kar1):,
ktor1j; podoba si© krolowi wymierzye za niezachowanie tego rozporZ'ldzenia (W. § 30). W przywileju cerekwickim rozci1):gni©ty byl ten
obowiij:zek i na produkty roine.
10) Ze krol obiecuje, iz po UkOllczonej wojnie b~dzie si© staral zalagodzie spory (clifferentias) miIJdzy duchowllemi a swieckiemi
('V. § 9).
.
11) Ze krol nie b~dzie wydawal nowych konstytucYl, ani ruszal ziemian na wOjll©, bez powszechnego ziemskiego zjazdu (absque
communi terrestri conventione) 1'1' Szrodzie (W. § 33). J est to wI asciwie najwazniejsza kOl1cesya, jaka udzielona zostala Wielkopolanom. Byla ona juz dopuszczon1j; w przywileju cerekwickim. Sposob jednak, w jaki zostala zredagowanfj; przez kancelary© w Nieszawie znacznie rozni sit;) od zar~czenia cerekwickiego, tall: pod
wzgl©dem formy, jako tez i tresci. Kancelarya naprzod opuscila caly
odpowiedniego rozporz1):dzenia cerekwickiego, ktory zapoze koncesya robi si© dlatego, aby nadal rzeczpospolita byla
rozwazniej (sanius) rZ1):dzon1):. Samo przez si~ rozumie si©, ze po
gruntowlliejszem zastallowielliu nad tem wyrazeniem ani krol, ani
panowie zgodzie sie na nie nie mogli, jako na ublizajlj;ce dotychczasowemu icll rz~dowi. Nast©pnie w przywileju cerekwickim dane
by10 zapewnienie, ze przed powszechnym ziemskim zjazdem (communis terrestris conventio) dIa uchwalenianowych postanowi611, bIJd1):
zwolane spolecznosci ziemskie; w nieszawskim zas przywilein zareczonem zostalo, jak dopiero co wspomnielismy, ze 110we
pl~awa nie b©d1): przez krola wydawane, bez powszechnego ziemskiego
zjazdu w Szroclzie; wlasciwie wi©c zmieniol11j; zostala natura koncesyi cerekwickiej, a to w ten sposob, ze zamiast zjazdow w pojedyll1)

ski"j !,uc!

'IY tekscie przywileju stoi pot7t1var11a, w ksi~dze zas ziemskiej piotrkow1398: maroa que dicitur !Joiwarzlla.

l'.

Plsma Romualda Hubego.
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czych ziemiach, zobowi~zano si§ do zwolania zjazdu og61nego calej
szlachty VI' jednem miejscu.
Rozbi6r powyzszy przekonywa nas, ze uchwaly llieszawskie 0bejmujlj, w sobie, cz§scilj, zatwierdzenie wczesniej juz przyznanych
rycerstwu praw i swob6d, CZ§SCi11; doldaduiejsze ich okreslenie,
a pr6cz tego i uzupelniaj~ce dodatki. Takie tez znaczenie przyzllawal im sam lu61 ustawodawca, jak przekonywaj~ zamieszczolle we
wst§pie slowa: ze przekonawszy si§, iz niekt6re z konstytucyi poprzednik6w jego wyszly z pami§ci, inne zas wymagaj11; zmiany
i dopelnienia; przeto na naleganie calego rycerstwa (ad instantiam
omnium nob ilium) umyslil takowe na nowo potwierdzic, poprawic
i nzupelnic, aby mianowicie s§dziowie, opieraj~c si§ na nich i czerpi1tc z nich nauk§, w s11;dzeniu spraw zadose czynili wymaganiom
slusznosci i sprawiedliwosci.
21!;danie rycerstwa zatwierdzenia z dawniejszych przywilej6w
pewnych, specyalnie do niego odnosz~cych si§, praw i swob6d, nie
byIo, jak s~dzimy, skutkiem niezachowywania ich ze strony kr61a;
rycerstwu chodzilo raczej 0 to, ahy prawa i swobody, w ktorych
uzyciu bylo, przeniesione zostaly z akt6w, przysluguj~cych gl6wnie
dygnitarstwu, do j ego wJ:asnych ziemskich przywilej 6w, a to dlatego,
aby utwierdzie stanowisko ziemskich szlacheckich spolecznosci, i w l'azie potrzeby, tem zasadniej miec moznose powolywania si§ na nadania specyalnie sobie udzielone. Stalo to w scisIym zwi~zku z usta10nem pod6wczas poj§ciem ziemskich szlacheckich spolecznosci. lVlysl
tez posiadania oddzielnych na kazdlj, ziemi§ przywilej 6w nie byla
nowoscllj,. Podlug doniesienia Dlugosza, juz w r. 1426 za Wladyslaw a J agieUy, powzi§ty zostal zamiar wygotowania d1a kazelej ziemi oddzielnego przywileju, zatwierdzajfj;cego jej swobody i wylq,czenia (speciales litteras libertates et immunitates continentes) 1).
Szlachta pragn§la miec w
swoich taki sam wlasny przywilej,
jaki dygnitarstwo uzyskalo w akcie jedliilsko-krakowskim.
Do grupy zastrzezel'i
potwierdzajlj,zdawna nabyte prawa i
wezwa11e na wypraw§ za granicami kraju, otrzyma na kaZcl~ tarcz§ pi\;1c
grzywien; ze z lann ziemi, pozostajq,cej w posiadaniu rycerstwa, nie
b§dzie wi§cej placic podatku, j ak d wa grosze; ze na godnosci ziemskie b§dq, tylko powolywani ziemianie tej ziemi, w kt61'ej zawakuje
goc1nosc; ze zaden ziemianin nie b§dzie m6gI byc wi§ziony, ani tez
nie b§dzie mu skonfiskowany majlj,tek, jak tylko w razie, gely b§dzie

prawem przekonany; ze starostowie b§dq, s~dzie jedynie cztery artykuly; ze kr61 nie b§dzie odmawial rozgraniczenia z dobrami szlacheckiemi; ze pr6cz tego kr61 zachowa wszystkie prawa, jakie przez
jego poprzednik6w nadane zostaly. Pod ostatniem tem zastrzezeniem obejmowano zapewnie g16wnie wszelkie nac1ania d6bl', na korzysc rycerstwa dokonane, i swobody, wyplywaj11;ce z prawa rycerskiego (jus militare).
Liczba wprowadzonych uksztalcen do praw slj,dowych byla nier6wnie znaczlliejsza. Poznalismy je szczeg61owo i nie b§dziemy ich
tu wi§cej powtarzac; zwracamy tylko uwag§ na g16wne z pomi§dzy
nich, a niem jest rozporz~dzenie, nakazujq,ce s§dziom przy wymiarze sprawiedliwosci scisle stosowac si§ do praw pisanych Kazmierza
i Wl:adyslawa. 211;danie wniesienia podobnej zasady elo nowych przywilej6w chlubnie cechuje owczesnych przyw6dc6w rycerstwa i swiadczy zarazem, jak dalece pod ten czas rycerstwo przej§te byI0 potrzebq, ustalenia legalnego porzq,dku.
Zobaczmy wreszcie, Jakie nowe zar§czel1ia weszly w sklad nieszawskich statutow. W spoll1ych nowych zar§czen w obu g16wnych
przywilejach nieszawskich napotykamy wlasciwie tylko szese, a mianowicie: ze kr61 nie b§dzie dawal w zastaw zamk6w i gI6wnych
ziem; ze dzierzawcy d6bl' kr61ewskich w sprawach z slj,siadami, talc
samo, jak i11ni ziemianie, majlj, bye s:}dzeni w s~dach ziemskich; ze
kaZelemu rna bye wolno l1a jarmarkach miejskich swobodnie kupowae
i sprzedawac; ze ludzie zbiegli majq, bye zwracani panom maj~tk6w,
byli osiedli; ze wo1no b§dzie dawac zast§pc§ na wypraw§
ze uchylone b§d11; wszelkie swobody nadane zydom.
P1'6cz tych og61nych dodatkowych zar§czen, kazdy z obu przyprzedstawia wlasciwe sobie zapewnienia. JYIalopolskie, jak
nie szczeg61nej wagi, natomiast wielkopolslde odznaczaniezvi'ykl11; donioslosci1j,.
ze we wszystkich zabiegach rycel'stwa okoI0 wyprzywilej6w, od samego pocz:}tku calej sprawy,
1'o1a nalezy Wielkopolanom. 1m przyznae wypada iuia w wykonaniu gl:§bsz:} mysl i dalej si©gajlj,ce widoki.
zq,dafl wielkopolskich, porz~dlmjq,cych s11;downictwo, zasluna uznanie domagania, aby godnosci ziemskie dostawaly si§ luwiekiem i doswiadcz8niem wytrawionym, mianowicie zas bieprawoznawcom; aby tym, kt6rzy 8ami nie b§dlj, zdolni przedswej sprawy, dodawae z urz§du prokurator6w, i aby
prejudykaty i do nich w s1j,dzeniu spraw stosowano
uwazali tez Wielkopolanie za dostateczne ponowie zapew-
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llienia, ze s<;)dziowie b<;)dq, wybierani z ziemiall wlasciwej ziemi, choebv llawet za ZaSiq,gllielliem mdy ziemiall, bo przewidywali, ze samo
p~doblle zastrzezenie nieokreslolle nie zapobiez~ stronnym \~yborOl~
i nie usunie wyborn z pod nacisku miejscoweJ arystokracYl dygm-.
tarskiej; zq,dali wi<;)c, aby samo rycerstwo formalnie wybieralo z pomiedzy siebie kandydatow na kazde oproznione miejsce, i aby z pomi;dzy tych kandydatow sluzylo tylko krolowi prawo :vyboru. ~ecz,
co naj wazniejsza, rycerstwo wielkopolskie zq,dalo, zamlast dorazne~o
udzialu, jaki dotlj,d przyjmowalo w stanowieniu praw i naznaczamu
wypraw woj el1nych, aby przyznanq, mu byla le~alna wla~za roztrzq,sania wnioskow tego rodzaju na osobnych swolch zebramach, przed
zwolaniem ogolnego zjazdu. Jakkolwiek zadoseuczynienie temu z~
daniu w skutkach swoich moglo sl<;) okazae wadliwem, w kazdym
razie domagallie si<;) zamienienia dotychczasowego, wi<;)cej tumultuarnego i jedynie faktycznego udzialu w postallowieniach te~o rodzaju
na legalny udzia.l, nie moze bye nisko cenione ze stanowlska czasu
i okolicZllosci, w jakich bylo zaniesione.
Jak wiele podobnego rodza,ju mysli, majq,cych na celu popraw<;)
rzeczypospolitej, krq,zylo w owych czasach w Wielkopolsce, pokazuje powolane poprzednio kilka razy pismo Jana Ostro~oga: Nal.ezq,c
sam do dygnitarskiego domu, nie doradza wprawdZle mc takrego,
coby doprowadzilo do legalnego wyosobnienia stanu ryc~rsldego
i podniesienia jego zllaczenia politycznego, ale zresztq, podaJe mdy,
ktore w daznosci swojej zupelnie zgadzajq, si<;) z niektoremi powyzej
wytkni<;)ter~i z~daniami 17cerstwa wielkopolskiego. I, on popiera mysl
ujednostajnienia prawodawstwa krajowego i wylmzuJe potrzeb<;) ~ra~
pisanych (XXXVIII, XXXII), zaleca przy wyborze na godnoscl me
tyle zwazae na rod, jak na iune niezb<;)dne przymioty (XLVI), do~
radza zaprowadzenie mniejszej liczby kadencyi sq,dowych dla Ulgl
procesujq,cym (XXVI); uznaje potrzeb§ skrocenia ~r~cesu przez,
zmniejszenie liczby terminow (XXVIII), nastaje niemmeJ na staranniejsze jak dotij,d, zachowywanie ksi~g ziemskich, poniewierajij,cych
si<;) po domach prywatnych (XXV)
Mogloby tylko tutaj powstae pytanie, dlaczego Malopolanie,
wiedzq,c dobrze, czego z~dajq, Wielkopolanie, nie domagali ,si<;) , r?~
lliez j ak oni, kilku takich samych wazllych zastrzezen, a llna'nOWlCle
legalnego udzialu rycerstwa w kwestyi nowych ustaw i ,:ypraw
jennych? Nie umiemy sobie tego inaczej wyt16maczye, Jak tem Jedynie, ze Malopolanie nie uwazali za koniecznie potrzebne, t!le co
Wielkopolanie, fonnalne, na pismie zatwierdzellie t.ego, co JUz d~
facto bylo w uzyciu. Znane wypadki pokazujq" ze am nowe podatkl
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nie stanowifY si<;), ani wyprawy uchwalaly, ani nowe prawa zacz<;)ly
bye stanowione, bez udzialu rycerstwa. Dlatego tez zapewne nie
przywi~zywali zadnej wagi i do uregulowania prawa przedstawiania
kandydatow na miejsca sq,dowe, gdyz to juz zwykli czynie, tak sarno, jak nie powt6rzyli w przywileju swoim prawa, sluzq,cego koronie,
powolywania na godnosci dworskie os6b bez wzgl<;)du na ziemi<;), do
ktorej nalezafY, it to z powodu, jak w swojem miejscu nadmienilismy, ze godnosci dworskie zapelnialy si<;) przewaznie osobami, z ich
grona wzi<;)temi. Pociq,g zreszt~ Wielkopolan do formalnego, scisle
udeterminowanego porz~dku, a wstr<;)t do llieoznaczollosci, najwyrazniej uwydatnia wniesione przez nich i popieralle z~danie trzymallia
si§ praw pisallych i przyznanie mocy obowi~zujq,cej prejudykatom.
Glownym rezultatem przywilejow szlacheckich nieszawskich by10, ze procz uporz~dkowania s~downictwa krajowego i podniesienia
znaczenia jednego dla calego kraju prawa pisanego, zatwierdzily rycerstwu wszystkie, dotq,d przez niego nabyte, prawa i swobody; a nadto, przyznaly mu legalny udzial w stanowieniu nowych praw i w wyborze sq,dowych gOdllosci, podnosz~c zarazem stanowisko jego spoleczne w stosunku do nizszych warstw ludnosci krajowej, przez
ograniczenie swobod miejskich, przez uchylenie przywilejow zydowskich i przez zapewnienie bezwzgl<;)dnej wladzy nad ludnosci~ wiejsk~.
Jjatwo dostrzedz, co stanowilo zalet<;) tych przywilejow: lezala
ona w dq,zeniu do legalnego uporzq,dkowania; zarazem atoli nie
trudno dopatrzee kierunku ich jednostronnego, wyzyskuj~cego slabsze pozycye na korzysc j ednego stanu.
Pozostaje jedl1q, dodae uwag<;), W ciq,gu pisll1a tego, uchwaly
nieszawskie nazywalismy juz to statutami, juz tez przywilejami.
Statutami zwane s~ w r<;)kopisach i IV wydalliach. Zaslugujq, i z naszego stanowiska na nazwanie to, jako postanowienia, obejmuj~ce
w sohie rozporzq,dzenia ogolne, obowi~zuj!),ce w roznych kierunkach
caJ-q, IudllOSC kraju; wlasciwie jednak growny ich charakter jest przywilejowy, jako aktow, specyalnie oZllaczaj~cych i ubezpieczajq,cych
prawa i swobody stanu rycerskiego.
Doh}czamy do pracy naszej tekst petytow opockich, dot~d nigdzie nie drukowanych, tak jak go przedstuwia r<;)kopis petersburski Mateusza Petersolca, zachowujq,c scisle jego pisowni<;) i interpunkcy<;) 1), Tekst ten niezawsze jest poprawny; latwo jednak daje si~
,.

') ,Vobec popl'awnego wydania tegoz tekstu, dokonanego przez prof. Ulanow(ATchiwum komisyi pl'awniczej, t. 1, 159-165), podajemy petyta wedfug nowSZ8J lekcyi.
Pozostawiaj~c dawn~ numeracy~ artyku16w w nawiasacb, dopisujemy
nowe numery. (Przyp. 1vyd.).
Slil~go
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sprostowac przez por6wnanie z przywiIejem malopolskim nieszawskim. Miejsca bh;;dne, dia przestrogi czytajq,cego, oznaczamy przez
sic, umieszczone w nawiasach. Tl6maczenie polskie zdawalo sig
nam zbyteczne, z powodu wykiadu tresci calego dokumentu we wIasciwych miejscach niniejszej pracy.

Sequuntur statuta provincialia tradita et confirmata per
illustrissimum principem dominum et dominum Kazimirum, Dei gratia, regem Polonie ac Prussie etc. ac magnum ducem Lithwanie, in Prussia in loco campestri,
qui vocatur Opokyj anna domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto (sic).
§ 1. Primo statuimus, quod dominus rex predictus conseruet omnes regnicolas in juribus suisantiquitus a suis predecessoribus eisdem daUs et eadem jura eisdem presentibus confirmat.
§ 2. [1] De obligacionibzzs. Capitnln114 pri11fZ£J1!l.
Item quod dominus rex non ponat in obligacionem pro pecuniis castra et ciuitates capitaIes, in quibus capitaneatus constituit.
Quod si aliquis hujusmodi castra aut ciuitates in obligacionem receperit, ipso facto pecunias ammittat.
§ 3. [2] Capitz£lum secZ£ndZ£11f. De terrigenis ad bellz£m ezmtibz£s.
Item quod dominus rex exsoluat jura terrestria terrigenis videlicet super quodlibet bellum quinque marcas ac captiuaciones et
dampna, quando voluerit extra metra (sic) metas regni ducere terrigenas juxta consuetudines antiquitus servatas ac jurium (sic) predecessorum.
§ 4. Capitz£lzzm hoc non est de essencia.
Item quod nullus palatinorum (sit) capitaneatus in terris Sandomiriensi et Lublillensi, dempto capitaneatn Cracouiensi.
§ 5. [3] Capitz£lIzm terciz£m. De dignitatibz£s et de dignitariis
cz£jlislibet districtus seu terre.
Item quod nullus rex llulli alienigene aut illi, qui nOll habet
bona hereditaria in illa terra, aliquam dignitatem conferat, sed cujuscunque terre dignitas fuerit, de eadem terra dignitarii dignitatis
illius debent eligi. Et hor, de omnibus dignitatibus volumus habere
et tenere, tam de palatinatu quam eciam aliis dignitatibus.
§ 6. [4] Capiiz£lz£J1!l qzwrtz£114. De jz£diciis et citacione.
Item quod capitanei sua Judicia non judicent sepius, solum in sex septimanis et ita, quod citacio semper precedat all-
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te unam ebdomadam, excepto citatorio arestacionis, vulgariter lyCZ011)anye.

§ 7. [5J CapituZu,l11 quintz£114. De qztafz£or articulis, quos capitani jz£dicabz£nt.
Item quod capitanei non judi cent plus quam quatuor articulos
videlicet: pro repercussione vie regalis, pro judicio (sic) et pro invasione domus manu violenta, pro oppressione feminal'um iuxta iurium veterum observacionem.
§ 8. [6] Capitt£Zm14 sexl1M1Z. De bz£rgrahiis et capitaneis.
Item quod burgrabii capitanei non judicent aliq ua judicia, 111S1
habeant bona hereditaria in eodem districtu et unius possessionis.
§ 9. [7] CapiiHZZ£tn septil1ltt111. De adventu regis.
Item quod dominus rex semper in aduentu suo ad quamlibet
terram ius ministret cum capitaneis cuilibet terrigenarum, si et in
quantum idem capitaneus alicui terrigenarum aliquam injuriam inferat, quod cum eorum (sic) dominus rex, antequam de eodem districtu exierit, totaliter cum eodem mi.nistrabit.
§ 10. [8] Capitu,/u,tn OcfaVZ£1J;7. De rege et capitaneis eiz£s.
Item quod dominus rex nec sui capitanei cui quam bona recipiant absque iure nec aliquem captivent, nisi prius victo jure.
§ 11. [9] Capitz£IZHlt nonum. De terminis generalibz£s ceZebrandis.
Item termini generales seu colloquium generale in districtibus
Cracoviensi, Sandomiriensi, Lublinensi, Radomiensi et Wislicensi fiant
talltum semel in anna: Cracovie in crastino Purificacionis Marie
Sandomirie in crastino Nativitatis Marie, in Lublin in crastino san~
cti J ohal1nis Baptiste In Radom in crastino Circumcisionis domini ,
in crastino sancti Martini in Wysliczya.
§ 12. [10] Capitulu11Z decimz£m. De terminis parficrtlaribus celebrandis.
Item judicia particularia seu termini particulares nant tan tummodo quatuol' vicibus in anna in quolibet districtu super quelibet
quatuor tempora principaliter in districtibus capitalibus termini precedelltes ac iudicia statuantnr (sic).
§ 13. [11] Capitz£lz£m z£ndecil11u111. De dilacione terminorum
tam generaliz£11Z qz£a111 particz£larium etc.
Item dilacio terminol'um talis debet fieri tam generalium quam
particularium et castellanorum: semel quilibet potest sibi terminum
prorogare simplici infirmitate absque juramento, secundum vero terminum vera infirmitate eciam semel, in tercio vero comparendo 1) de')

Cod. comparando.
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bet mettercius juramentum prestare, quia fuit vera infirmatate oppressus.
§ 14. Pro 111ajori.
Item pro majori clilacio, prout clominis videbitur.
§ 15. [12J Capitulum, duodecil11Ullt. De exigeudis memorialibus
ac aliis solucionis (sic) ut iufra.
Item iudices et subjudices et eorum locum tenentes non exigant plus pro memorialibufl et aliis solucionibus, quam quod in statntis Kazimiri et Wladislai regum (est constitutnm), similiter et notarii
a notis; tenenturque eciam cuilibet postulanti minutas de actis dare tam
super inscripcionibus, quam eciam interrogacionibus, et eciam super
controversiis. Si autem quis contrarium hujus statuti fecerit, extunc illi, de quo plus, quam statutum (est) receperit, penam XV alias
pyancznadzescza succumbet ad solvendum.
§ 16. [13] Capitulul1t tredecimuwl. De libro terrestri.
Item quod libri terrestres seu acta sernentur juxta statuta in
Wal'tha compilata sub clansula trium clavorum sive clavium.
§ 17. [14J CapituZu11't quarlttmdecimum. De non judicandis
controversiis spory.
Item quod non iudicent in terminis tam castrensihus 1) quam
edam terrestribus terminorum controversionem vulgariter spory,
solummodo proposiciones ita, quod quando aliqua pars coram iudicio suam causam proponit tUllC pars aduersa respondeat postmodum partes ambe sileant, et iudices proposicionem et responsionem
judicabunt.
§ 18. [15J Capitt£lum deci1l1U111 quintum. De caZumpniatori:us.
Item quod calumpniatores alias potn'arcze taliter sint ordinati:
quando aliquis inclllpatur pro calumpnia, ita, quod diceret seu procuraret terminum alicujus cause call1mpniose et injuste, expurga-.
cio ejus sit, tallquam pro Hobilitate, et postquam expnrgabitur tunc
inculpans luat sibi l1enam trium marc arum et iudicio trium et erit
expurgacio talibus calumpniatoribuR pro hujusmodi articulis tribus
vicibus admittenda; quarta autem vice si inculpatus fuerit, carebit
expurgacione vel saltem pro scelere suo mercedem recipiat tal em,
caracter aut rotha in fadem ejus inprimatur et hono1'e carebit nee
utetur amplins iure nobilium.
8 19. [HiJ Capif1,tl~tJJl deci1.Jmm sexhtm. De pignoracione
(ca)pitaneorum au"t iudie-unt.
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Item quod capitanei aut iudices, quando pignorare solent non
exigant tam pro iudiciis quam edam pro exaccionibus regalibus
plus, quam quod pignorare debent, nec edam plus extrahant extra
illud pignus pro suis servitoribus seu ministeriali; sed de ilIo pignore sint omnes contenti et servent pignora juxta statuta regis
Kazimiri.
§ 20. [17] Capi#tZuJ1lt decimUl% septimul14. De JUdeis.
Item quod Judei seruentur juxta statuta Warthensia, prout alii
nobiles terrarum nostrarum ad prescripciones, videlicet utentur prescdpcione trium annorum in obligacionibus et inscripcionibus, nec
dent 1) aliquam summam pecHniarum super ali quorum bonorum obligacionem aut super litteras; quod si dederint contra hujusmodi prohibicionem statuti, pecuniam ammittent, obligado vero aut inscripcio
hujusmodi omnino sit nulla literas eciam quascunque Judei(s) super
libertatem in regno degentibus 2) per nos post diem coronacionis nostre usque in diem hunc concessas jurique divino ac constitucioni
terrestri contrarias penitus revocamus.
§ 21 [18J Capitu.lum decimU111 octavum. De graniciis dandis.
Item quod dominus rex granicies det terrigenis cum bonis
suis, dum petitur, per duos dignitarios et succamerarium juxta eonsnetudinem antiquitus servatam.
§ 22. [19J Capitulvt111 decimum 11Omtm. De tentttariis regaZibus susti11entibus jus, prout alii no biles.
Item qnod tenutarii bonorum regalium sustineant ius, prout
alii nobiles terre in vicinitate pro injuriis nobiliuID, ut si reciperentur nobilibus ad bona regalia pecora vel alia pignora, dent super
caucionem ftdejnssoriam super decretum dominorum, alias luant penas 3) sicnt alii domini nobiles in illis pecuniis, quas habeallt inscriptas
in bonis regalibus, hii videlicet, qui non essent possessionati in illo
districtu bonis propriis.
§ 23. [20J Capitulum vicesiJmrm. De burgrabiis et napyszne
e~:actoYibus regalibus (sic).
Item quod burgrabii vel . alii exactores regales sell capitanei
non exigallt vulgariter napyszne de bonis nobilium quam eciam spiritualinm et si secus fecerint contra statutum, si non fuerint possessionati, debent in hospiciis arestari per burgrabium aut consulem

1)
2)

")

Cod. dant.
Cod. digentibus.
Cod. penis.
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illius civitatis, donec restituet, et penas trium marcarum luant illis
a quibus extraxerunt dictum napyszne.
§ 24. [21] Capitulum.- vicesimUl11 pril1zul11. De fori inhibicione.
Item quod si civitates regales tam nobilium quam eciam spi- /ritualium non faciant aliquas inhibiciones in foralibus sed quilibet
ad forum per eum adducta (vel) ducenda vendat, prout melius poterit, et si de aliis civitatibus venerint ad f(lra (causa) emendi, sint
liberi emere, prout poterint, et cives civitatis illius, in qua forum
sit, nOll faciant aliqnas inhibiciones contra hujusmodi forisantes, videlicet quod mitram non dependant nec aliud signum super tales
ementes (sic), alias si secus fecerint, nostri capitanei possunt ipsos
corrigere in pena XV marcarum.
§ 25. [22] Capitulul11 vicesimu111 secundum. De profugis restituendis.
Item quod tenutarii bonorum regalium vel eciam cives regales et nobilium restituant homines profugos et si non restituerint,
luent pro eis penam trium marcarum illi, cui noluerunt restituere, et
iudicio trium; nihilominus homines restituant et iure Polonico iudicentur tales profngi.
§ 26. [23] Capitulu111 vicesimum tercium. De infamia seu pro
furticinio etc.
Item quod capitanei regales, dum aliquis terri gena pro nota
infamie seu pro furticinio hominem suum expurgabit, sexagenam pro
hujusmodi expurgaclone non exigant, sed solum" iu memoriali debet
contentari.
§ 27. [24] Capitulum vicesimum quartum. De terrigenis iuvenibus etatis perfeete etc.
Item quod omnes terrigene, qui habent etatem, possent ad expedicionem loco patris expediri et fratres intercedere, patribus suis
in domo remanentibus, et si in duabus terris aliquis bona hereditaria habuerit, in qua terra residenciam habet seu mansionem domesticam, si illa terra non movebitur ad expedicionem, ille eciam non
tenebitur moveri, nisi ipsum expedicio bellica in illa terra arestaverit, que terra pronunc movetur ad bellum.
§ 28. [25] Capiit£lum vicesimU114 qui11tnm. De Judiciis generalibus quam particuZaribtts regnl+l.
Item quod omnes iudices tam generalium quam particularium
terminorum debent et tenentur in omnibus iudiciis ubi judicant iura conscripta Kazimiri . et Wladislai regum habere et juxta contenta illorum omnino judicare et quemlibet petentem ad iura eadem
admittel'e.
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§ 29. [26] Capituh£111 vicesi11Zum sextum. De ali quo vttlnerato.
Item si aliquis asserat se per aliquem vulneratum, debet ministeriali et duo bus nobilibus vulnera sua ostendere, deinde metterdus debet jurare, quod a tali homine eadem vulnera sint sibi infticta.
§ 30. [27] Capitulum vicesimu11Z septi11Zum. De exaccionibus re-

galibl+S.
. .
.
Item dominus rex non exigat de vIlhs seu kmethol1lbus tam
secularium quam spiritualium exacciones et alias, quibuscunque vocentur nominibus, tam fertonum quam eciam s.ex grossol'Um, sed sit
contentus de exaccione regali duorum grossorum juxta iura anti quitus servata.
§ 31. [28] Capituht111 vicesi111um ocfaVU111. De iudiciis etc.
Item ut in iudiciis tam terrestribus quam castellanorum littere
regales, que prohibent aliquem judicare, non teneantur omnino sed
ius secundum iusticiam cuilibet ministretur, non obstalltibus hujusmodi literis.
§ 32. [29] Capihtlu111 vicesimum 11011tm1. De Theolo11eatoribns.
Item ut omnes theoloneatores, ubicunque existentes tam regales quam eciam terrigenarum et spiritualium, de terrigenis sal pro
necessitate domestica et alias necessitates de civitatibus quibnscunque in toto regno Polonie ducentibus theoloneum om nino non exigant, alias camero regis XlIII marcus et illi terri gene, de quo theoloneum receperint, tres marcus novel'int se incursuros.
§ 33, [30] Capitulu111 tricesimum et ultimztm. De sale vendendo
nobilibus sett terrigenis in znppis Wyeliczie11sibtts et Boch11ensibus.
Item ut quilibet terrigena Cracouiensis, Sandomiriensis, Lublinensis. Radomiensis et aliarum terral'Um libere ducant sal de zuppis
Bochn~nsibus et Weliciensibus duntaxat pro usu domestico sine
omni inpedimento et cuilibet terrigene in Wyeliczka quemlibet cel1tenarium zupparius per sex grossos tribus vicibus per annum dare
tenebitur iuxta statuta priora et in Bochna per octo grossos, prout
in eisdem statutis continetur. Et hoc zupparius sub pena trium
mal' carum dare tenebitur etc.
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twierdzel1ie ol'yginaillego przywileju w manuskl'ypcie, rownie jego
wlaSllOsci~ b~d~cym i oznaczonym literfj, B. II.
W trzydziesci kilka lat pozniej dr. Perles, rabin poznailski, odszukawszy pomnozollfj, redakcy§ przywileju w archiwum gminy iydowskiej pOZl1ailsldej, na nowo jfj, wydal w ogloszonej przez siebie
historyi iydow poznanskidl 1).
W r. 1867 t§ samfj, redakcy§, wzi§t~ z przywileju ol'yginalnego
kr61a J ana Sobieskiego, oglosil dr. Gumplowicz 2).
N areszcie w roku obecnym (1879 r.) ukazala si§ ta sama 1'edakcya, odszukana w ksi§gach grodzkich poznanskich, w DypZoma-

taryuszzf Wielkopolski111 3).

Przywilej iydowski Boleslawa i j e[o Dotwierdzenia 1).
(1879).

P1'zez dlugi p1'zecifj,g czasu znano p1'zywilej Boleslawa Po boznego, ksi§cia wielkopolskiego, udzielony iydom wielkopolskim w 1'0ku 1264, tylko w tej postaci, w jakiej go wydrukowal po1'az pie1'wszy I,aski, w Zbiorze praw i przywiZejow koronnych, to jest w potwie1'dzeniu onego przez Kazimie1'za W. z 1'. 1334 2).
Wprawdzie i dotfj,d jeszcze nie odszukano same go oryginalu
p1'zywileju Boleslawa 3), natomiast znalazla si§ znaczniejsza liczba
jego potwierdzen, a nawet ukazal si§' w p1'zerobionej i poml1oionej
1'edakcyi.
J. W. Bandtkiemu l1aleiy si§ zasluga, ie, sk1'z§tl1ie zbieraj~c
materyaly do krytycznego swego wydania pomnikow naszego sta1'ego
prawodawstwa, pierwszy wydobyl na jaw redakcy§ pomnozon~ przywileju Boleslawa i odszukal drugie potwierdzenie oryginalnego przy-'
wileju przez Kazimierza W. Korzystajfj,c z tych odk1'Yc, wyd1'ukowal
jedno i drugie w 1'. 1831 w swojem cennem Jus Polonicum. Poml1oionfj, redakcy§ znalazl Bandtkie w l1aleifj,cym do siebie l'§kopisie,
kto1'y szczeg61owo opisal i oZl1aczyl sygnaturfj, B. III; drugie zas po-

1) Biblioteka Warsza1vska, 1880, tom I, stl'. 426-442.
2) Z £askiego pl'zedrukowal' przywilej Pl'zyluski, nast!(pnie pijarzy w tomie I
Voluminum Legum.
>l) Zdaje siQ, ze Czacki oglfldal' w archiwul1l koronnem oryginal' pl'zywileju
Bolesl'awa. Nie maj,\c pod l'Qkfl starego Imve11farza al'chiwum, nie mozemy sprawdzi6, czy on w nim zapisany.

Takim sposobem mamy teraz ogloszon~ redakcy§ kr6tsz~ przywileju Boleslawa, czyli, jak jfj, zwac b(;ldziemy, oryginalnq, w dwu
oddzielnych potwierdzeniach Kazimierza W.: jednem z 1'. 1334, wzi(;ltem podlug wszelkiego podobienstwa do prawdy z oryginalu, ktory
znalazl :Easki w archiwum korollnem; drugiem z r§kopisu Bandtkiego B. III, pochodz~cym z ostatnich lat wieku XV, a cztery odpisy
redakcyi pOll1notol1ej, kto1'1J, zwac b§dziemy redakcy~ przerobionq,
jeden z r(;lkopisu B. II, drugi z akt gll1iny iydowskiej w Poznaniu,
trzeci z oryginalnego potwierdzenia J ana III, czwarty wreszcie z Akt

grodzkich poznaliskich.
Tymczasell1 znalazly si§ jeszcze cztery odpisy redakcyi oryginalnej: jeden w potwierdzeniu z r. 1365, zachowany w r§kopisie z polowy wieku XV dawniej moim, a teraz zachowanym w Bibliotece
Ordynacyi Krasillskich; drugi w potwierdzel1iu z r. 1367 w Aktach
grodzkich krako11Jskich 4), trzeci w Aktach miasta PrzemysZa i czwarty VI' Aldach miasta Lwowa, kt6re to dwa ostatnie przeslac nam
w kopiach prof. uniwersytetu lwowskiego Liske.
Procz tego, wiadomo z dziela d-ra Gumplowicza, ie posiada on
dwie redakcye przerobione w potwierdzeniach orygiualnych: jednell1,
udzielonell1 przez krola Augusta III w r. 1735, drugiem przez Stanislawa Augusta z 1'. 1765 5).
zgromadzony tak obfity materyal, nie byloby bez korzysci
si(;l krytycznem obrobieniem oryginalnego przywileju Boleslawa . nietrudno bowiem dostrzedz, ie wszystkie dotfj,d wydania one-

'J

2)
3)

")
5)

Geschichie der JudeH in PoZel1. Breslau 1865, stl'. 128 i nast.
Pra1VOdalVstlvo polskie lVzgl"dem zyd6lV. Krak6w, stl'. 161 i nast.
Kodeks dyplomatycz1iY WieZkopolski. Poznan, t. III, nr. 1368.
Jak 0 tern donosi dr. Gumplowicz w swojem dziele, j. w. stl'. 155.
j. w. stl'. 159.
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go sq, defektowe. Wszakze zaj§cie podobne lezy tymczasem poza
zakresem naszego zadania. Wa1'toby tei porownac przywilej boleslawowski z przywilejem Fryderyka arcyksi§cia austryackiego z 1'0ku 1244 i z przywilejem krola Beli z r. 1251, z ktorych on niewf!;tpliwie wzi§ty zostal. Praca podobna bylaby pod tym mianowicie
wzgl§dem wazn~, ze l1ietylko przylozylaby si§ do ustalenia tekstu
samego przywileju Boleslawa, ale posluiylaby nadto do ocenienia,
co w nim jest zapoiyczonego, a co swojskiego 1).
Zadanielll naszem jest wylq,cznie konstatowac, He razy przywilej ten byl zatwierdzony przez Kazimierza W., jaka rozci~glosc moey obowi~zuj~cej tyeh zatwierdzen i wskazac, 0 He pozwolf!; zrodla,
przez kogo tenze sam przywilej w dalszych czasach by} ponawiany,
nast§pnie zaj~c si§ wi§cej szczeg61owo redakcyq, przerobion~ i jej
p otwierdzeniallli.
Zaczynamy od zatwierdzen oryginalnego przywileju Boleslawa
przez Kazilllierza W.
Jak wspomnielismy wyzej, dlugo znalismy tylko jedno potwierdzenie z 1'. 1334. Bandtkie w l'§kopisie B. II natrafil na inne, ale
nie umial go dostatecznie wyroini6 od poprzedzajq,cego i uwazal je
jedynie, jak si§ zdaje, za waryant poprzedniego. 1'eraz z pewnosci~
jui wiemy, ie ono pochodzi z 1'. 1367 i ie procz tego stoi jeszcze
we srodku, mi§dzy dwoma temi aktami, potwierdzenie z r. 1364.
Mamy wi§c obecnie trzy potwierdzenia przywileju oryginalnego
Boleslawa przez Kazimierza: jedno z pocz~tku jego panowania z 1'0ku 1334, dwa drugie z konca, a mianowicie z r. 1364 i 1367.
Pot1lUierdzenie pier1vsze. Zachowalo si§ ono wyl~cznie w druku
Laskiego. Za autentycznosci~ podanego przez niego dokumentu
przelllawiaj~ obecne przy spisaniu osoby.
S~ nimi: Spicimierz, kasztelan krakowski; Mszczug, wojewoda sal1clomie1'ski (wydrukowany
bl(;ldnie jako Nisczynius zamiast Msczugius); Mikolaj, wojewoda kr.akowski; Andrzej,
KrzywosfJ,d, podkornorzy krakowski. y\TszyBCY oni figuruj~ w sp61czesnych dyplomatach 2). W st§p do potwierdzema poczyna sil:? slow ami: ne decreta regia cnm jlUXH tel1zporis
a IJtemoria decide1~ent h0111imtm (aby dekret)' krolewskie IH'zez przez pami§ci ludzkiej i t. d.), potem idzie sam
Boleslawa od slow: h1wzani generis actiones nisi vigeant voce testium (czyny ludzkie j esli nie s~ przechowane glo-

8em swiadkow) i t. d., nareszcie sarno zatwierdzenie onego, poczynaj~ce sil:? slowami: nos igitnr Jnre ipsornm (to jest iydow) diligenter considerato... Z oznaczeniem miejsea wydania potwierdzenia,
t. j. Krakowa i daty dnia blogoslawionych m§czennikow: Dyonizyu8za i towarzyszy (9 pazdziernika) roku 1334. Powodem do zatwierdzenia przywileju Boleslawa, stalo si§, jak akt we wst§pie opiewa,
ze sta wili si§ przed kr61em i j ego baronami nasi 1IUierni ivdzi
z ziem lwszych (nostri fideles Judaei terrarum nostrarztln), pr;edstawili orygil1all1Y przywilej Boleslawa i prosili, aby takowy przez
krola zatwierdzony zostal, co tez nast~pilo jak w konkluzyi aktu
powiedziano. J akkolwiek siowa te s~ zupelnie jasne, nasuwa si§
jednak, co do rozcil}glosci ich znaczenia, pewna w~tpliwosc. Skoro
bowiem przywilej Boleslawa byl nadal1Y wyl~eznie iydom wielkopolskim, moinaby chciec utrzymywac, ze i potwierdzenie onego nastl1!pilo wyl~cznie na ieh korzysc; my jednakie wolimy si(;l trzymac literalnego znaczenia uiytych slow i mniemac, ie Kazimierz tem pot\\ierdzeniem rozei~gn~l moe obowi~zuj~c~ przywileju na wszystkie
ziemie swego owezesnego krolestwa, tem wi§cej, ie mil:?dzy prosz~
cymi znajdowac si§ musieli i iydzi wielkopolscy, boc oni tylko byli
w posiadaniu oryginalu Boleslawowskiego.

1) Porow. Gumplowicz j. w. str. 121-180.
2) Ob. [{odells dyplomatyczny Malopolshi r. 1335 Spicimierz nr. ee, :llszczug
ur. eXCIX, :lIikoJ:aj 11r. eXCIX, Andrzej 111'. ee; 1'. l.333 KrzY"'oR~d nr. exe.

Pot1Vierdzenie drl1gie. Pochodzi z r. 1364 i zachowalo si§ w jednym tylko l'l:?kopisie Biblioteki hr. Krash'iskieh. Potwierdzenie to rozni
sil:? od poprzedzaj~eego g16wnie tem, ie nie wspomina juz 0 przyBoleslawa, i przybiera tym sposobem postac jakoby przywileju zinieyatywy samego Kazimierza pochodz~eego, czem wszakie
nie
bo powtarza doslownie i Ii tylko rozporz~dzenia oryginalnego przywileju Boleslawa. Za autentycznosci~ jego przemawia, ze
nosi tytul pana Rusi, co sil:? zgadza z jego dat~,
VI' nim wymienieni, jako obecni przy jego spisanin,
we wspolczesnych autentyeznych dokumentaeh. S~ nistarosta generalny wielkopolski (capitane-ns Poloniae)
Ohebda, sieradzki: Dzierzek dobrzYlls1d'
nadto Piotr, kasztelan wojnicki, i Otto, kanclerz
Obecnosc Wierzbi§ty, starosty wielkopolskiego, i OttoI

,

.."

1).
starost>t wielkopolskim do k011ca 1309 1'. ehebd~ spotykawo]ewocl~ i stal'ost~ sieradzkiego IV r. 1362 (Cod. dip I. Pol., t. L nr. 222),
my
DZlerzkona, ]ako 8tarost~ clobrzyuskiego W 1'. 1364 (Cod. dipl., t. III, Hr. 291), Pio]aku kaszteJana wojuickiego w;r. 1364 ([{od. dypl. Malop. l1T. 324), Ottona. jako
kanclerza
zuajdujcmy jeszcze na dyplomatach 1'. 1357 (Kod. dypl. FVielh"
111'. 15(7).
.
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na, kanclerza wielkopolskiego, kaze si§ domniemywae, iz akt by! wydany dla uzytku w Wielkopolsce, jakoz ku kOllcowi aktn zastrzezono, ze ma bye wr§czony Falkowi, zydowi kaliskiemu, zapewne starszemu tamtejszej gmil1Y zydowskiej. Pomimo tego wyraznie we wst§pie wspomniano, ze prawa, ktore wyluszcza przywilej, sluz~ zydol11,
l11ieszkaj lj;cyl11 w ll1iastach calego Krolestwa (in civitatibns totins Regni Poloniae). Wst§p przywileju poczyna si§ od slow: quod IVJagni-

ficentia regtt11t auctoritate fieri decrevit, vahmt atque stabile debet
perpetuo penl1anere (co wszechll1ocnosc krolow wladzlj; sw~ spelnie
postanowila, to powinno wiecznie w swej 1l10cy pozostae). Miejscem
wystawienia przywileju jest Krakow, data-dziell rozl~czenia apostolOw (15 lipca).
Poiwierdzenie irzecie z l'. 1367. I ono co do ukladu swego
podobne do poprzedzaj~cego, gdyz nie czyni wzmianki 0 przywileju
Boleslawa. Posiadall1Y je w czterech zgodnych z sob~ odpisach,
w r§kopisie B. II, w Aktach grodzkich krakowskich i w Aktach miasta Przelnysla i Lwowa. Powodell1 do wydania tego potwierdzenia
stalo si§ wcielenie Rm;i w sklad Krolestwa. ,Jako zagajenie przywileju uiywa Kazimierz wst§pnych slow aktu ksi§cia Bolesl'awa:
Humani generis actiones nisi vigeant voce testium; poczell1 oswiadcza, ze akt obecny (praesens scriptum) udziela zydoll1 w Krakowie,
Sandomierzu, we Lwowie, jako tez gdziekolwiekb~dz w Krolestwie
znajdujlj,cym si§ (ubilibet in Regno 11ost1'o constitutis). Nowe to 130twierdzenie \vydane zostalo w Krakowie ipso die conductus Paschae
(d. 25 kwietnia) powyzej wsponmianego roku l),W obecnosci: J ana,
kasztelana krakowskiego; J anusza, kanclerza krakowskiego; Piotra,
sandomierskiego i Andrzeja krakowskiego wojewodow: Dobieslawa,
wislickiego i Stanisiawa, malogoskiego kasztelanow 2).
Porownywajl}c wszystkie te trzy potwierdzenia, ktore, poczl}wszy od drugiego, jak nadmienilismy, wyst§IHUI} W forll1ie nadania,
wprost wychodz~cego od samego Kazimierza, nie dostrzegamy w nich,
co do g16wnej ich osnowy, zaduej roznicy. Plynie st~d przekonanie, ze przynajmniej do roku 1367, na schylku juz prawie jego panowania, nie istnial zaden przywilej w tresci swej przerobiony, lub

dodatkami zbogacony, lub jakiemi Opuszczeniami OdZllaCab~ i~h r6znic§ stano wi, ze gdy pierwszv udzielonv
w calem Kr61estwie przebywajfj;cym, drugi' wvdanv zo"uzytku zyd6w wielkopolskich, a trze~i, ;VSDO. mnje W :'lohie prawa
Krolest;va,
mego wyraznie zydo\\' krakowskich, sandomierskich

hU01VSkich.
Kazimierza z 1'. 1367, alto,
w tem zaraz l11leJscu
wspomniee, ze przywilej trn nastmmie znol'm
przez kilku p6zniejszych kr61ow. Zatwierdzeri
znanych nam, jest pille, a miallowicie: Kazimierza JagiellonZygmullta I, Zygmunt a Augusta, Wiadyslawa IV i Jana Ka-

(privileginm),

ZllmerZil.

Potwierdzenie Kazimierza Jagiellollczyka znajdujemy w powywypisach z Akt miasta Przc11lysla i L1Vo1Va. Data
przez nie zatwierdzellia jest: feria secunda ante festum
gI01:i~sissirnae Vi1'ginis Mariae, czyli dnia 13 sierpnia 1453 r, a 111leJsce wystawienia Krakow. Wydanie przyvvileju
W ohecnosci: Lukasza z Gorki pozuallsldego i Stanislaw a
kaliskiego wojewod6w;· Hi{lCZY z Rogowa. kasztelana
Piotra ze Szczekocin, Yice-kanclerza Kr61estwa; AlldI'zeJ ana Kraski z Lubnicy, podczaszego kaliskiego i stai Krzeslawa Wojczyka z
do
ze stawili
zydzi,

mie!:lzkaj'),cy w ziemi krakowskiej, sandomieraby kr61 dla nich zatwierdzil ol'VO'inall1Y
,. b
,
pami§ci kr61a Kazimierza, kt6ry przed nim pokla.'
uczynH, jako
zako{lczenie przywileju, po
rozwallenlll z kOllsyliarzami swymi
w 11im IHmkt6w, Witnmk6w, zastrzezeil i artyku16w· (p'Vt11..ctis, conditionibus, clattsnlis et
dla pocieszenia
zachowywanych ella skarbu krolew-

nobis et regno 110st1"O pro speciaZi seJivamus tezmwo).
Z

1)

Datt;

tt(

zacho"l'aly "l'pisy w Aktach Z11Jo1Vskich i hrako1Vskiclz zacho"l'ane.

POI'. GumpJowicz j. \Y. str. 142.
2) "V clyplomatach vIspomina
pod 1'. 1367: .Jan, kasztelan krakowski (Kod.
dyp. maIoI'. J1l'. OOXOllL), Piotr sieradzki i Anchzej krakowski wojewodowie, oraz
8tanislmv, kasztelan malogoski (1. c. 111'. OOXOll), a ]loel r. 1366: Dobieslaw, kaszteIan \Tislicki (1. c. nr. OOLXXXLI), Janusz kanclel'z od 1'. 1360-13731.

lliego mieli, jak r6vmiez w zako{lczeniu powt6rzono zvsandomierscy i 1wowscy.
' "
przedstawione w oryginale, zatwiel'dza na1 w Krakowie feria sexta ante festum Sctae Elilistopada) l'. 1531.
Zygmunt August, maj~c sohie przedstawiony on'ginal
poprzedniego, przez niegdys Piotra Turows kieg~, bii w imieniu (nol1ziJ1e) zydow krakowRkich, sando-

Pisma ROll1ualda Hubego.
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mierskich, 1wowskich i inych ziem ruskich,. lubels~dch i .s~nd~ckiej,
potwierdza je przywHejem, wystawionym w PlOtrkowle na zJ.ezdzle. p~
wszechnym VI sam dziell popielea r. 1559. Zwraca tutaJ. na Sle?le
uwaglJ, ze nowe to potwierdzenie obejmuje zarazem w SObl~ w~razne
rozszerzenie jego mocy obowiltzujltcej na zydow lubelskIch 1 san-

Nim przystiJIpimy do zdallia sprawy z przerobionego jakoby
przez Kazimierza Wielkiego przywileju, przypatrzmy silJ jego potwierdzeniu przez Kazimierza J agiellonczyka.
W potwierdzeniu tern we wstt;lpie powiedziano, ze stal1';lli przed
kr61em zydzi wielkopolsey, a mianowieie: poznanscy, kaliscy, sieradzcy, It;lczycey, brzescy i wlocfawscy, i, przekladajf!,c, ze udzielony
im oryginalny przywilej przez slawnej pamilJci krola Kazimierza zgorzal w czasie pozaru miasta Poznania 1), prosili krola, aby zatwierdzH im ieh prawa z kopii, kt6rlt pokladali; krol, wysluchawszy tej
In'osby, powtarza, jak silJ wyraza, od slowa do slowa przywilej Kazimierza W., a w kOllCU oswiadeza, ze rozpatrzywszy z nalezytf!, rozwagiJI, wraz ze swemi konsyliarzami prawa przedstawione we wszystkich ich artykulach, zastrzezeniaeh i warunkach, takowe zatwierdza
i uzytkowac z nich dozwala pomienionym zydom. lYIi~jsce wydania
potwierdzenia jest Krakow, rok zas potwierdzenia 1453. N a akcie
wypisani, jako obeeni, ci sami dostojnicy, ktorych podalismy, opisujf),c wyiej zatwierdzenie oryginalnego przywileju Boleslawa, przez
tegoz samego krola, dla zydow malopolskich.

deckieh.
.
.'
Nanowo oryginal peprzedniego potwierdzema zatwlerdzll vvladyslaw IV w dnin 22 lutego 1632 roku na zjeZdzie powszech~lY:ll
w Krakowie, a Jan Kazimierz w dniu 13 lutego 1'. 1649 na Sejlllle
T

Krakowie.
Wynika st~d, ze zydzi malopolsey ciltg1e, az do panowania Jana Kazi~ierza wlf!,cznie, nie posiadali innego przywileju, nad, ten,
ktory im udzielony zostar przez Kazimierza W. w r. 1367, VI' ktorym,
jak to bylo kilkakrotnie powiedziane, byly jedynie powt6rzone 1'OZporzf!,dzenia oryginalnego przywileju kSit;lci.a Boleslaw~.
.
Wyczerpawszy wSiystko, co dot!j;d wlemy ~ dOPlel'O. co \,s~om
niallym przywileju Boleslawa i pozui~jsz~ch Jeg~ zatw:erdz~m.laeh,
przechodzimy do jego redakcyi przeroblOueJ, w wlt;lk.szeJ. CZIJSCl pomnozonej, w mniejszej uszczuplonej przez opuszczeme kllku rozpo-

W

rZf!,dzeIl 1).
..
Redakcyi, jakoby przerobionej przez Kazllme~za W., me posladamy ani w oryginale, ani w kopii zdjlJtej z ~rygll1aln; przechowala
sit;l tylko w potwierdzeniu Kazimierza J aglellonczy:m.
Powiedr,ielismy wyzej, ze redakcYIJ przerOblOl1f!, odkryl pierwszv Bandtkie w rlJkopisie B. III, pochodz~cym z konea wieku X~,
a "moze nawet poczlttku XVI, gdyz miesci w sobie, milJdzy inneml,
T '

Usta1V1J piotrko1Vskq

z

1'.

•

1493.

Drugi j ej odpis, wydany w Kodeksie dyplomatyeznym Wielkopolski, znalazl sit;l w aktach grodzkiclJ, po:ua6.skich, pod r. 1559 ~),
w zatwierdzeniu Zygmunta Augusta z r. 1058.
.
Trzeci odpis, drukiem ogloszony przez d ora Perlesa, ~OChO~Zl
z potwierdzellia J ana Kazimierza z l'. 1649; czwarty wreszcle,. ldory
do wiadomosci podal dr. Gumplowicz, pomieszczony w zatwlerdzeniu krola Jana Sobieskiego z 1'. 1676.
W szystkie te odpisy, z wyh1czeniem kilkunastu waryant6w, zu-

Sam akt Kazimierza W., ktory zostal potwierdzollY, tak sit;l
przedstawia. Kr61 w tytule wystt;lpuje, jako kr61 polski, pan Krakowa, Sandomierza, ;ElJczycy, kupiee i dziedzic poznanski 2); RU8 opuszezona. Po tytule wstlJP opiewa, ze stawilo sit;l przed krolem
i szlachtf!, obecllf!, (tum que nobilium terrigenarum praesentium) kilku
zyd6w naszych, mieszkajf!,cych w Wielkiej Polsce (in Polonia majori),
i, przedstawiwszy przywilej s. p. ksi©eia Boleslawa, obejmujiJIcy w sobie ich statuty i prawa, takowy przywilej porownawszy ze statutami
i przekonawszy silJ, ze takowy nie obejmuje w sobie nic takiego, coby majestatowi jego moglo sit;l nie podobac, alba coby w czemkolwiek prawn ubliial0, takowy za zgodiJ, naszych panow i szlachty,
ziemiau 3), zatwierdza i stanowi. Po wylozeniu tresci przerobionego przywileju, na koncu powiedzial1o tylko: ze aby to, co poprzedza,
zyskalo moc obowif!,zujf!,clj;, przyloZOlliJI zostala pieezlJc krolewska
(ut omnia praemissa robur obtineant perpetuae firmitatis, ad praesens sigillum llostrum est appensum). Zresztf!, akt Kazimierza W.,

pelnie Slli z sobf!, zgodne.

')

Podlug numeracyi Bandtkiego, przywilej oryginalny Bolesl:awa liczy 36

ust~p6w, a przerobiony 46.
. 2)

. .

W Dyplomataryuszu zaW1l8 prz8z omylk'l drukarsk:J, podal1.\' lest l'. 1554.

') Rzeczywiscie Poznan, jak 0 tem donosi Dlugosz, w wiE(kszej cZflsci zgol'zaJ: w r. 1447 (Edycya krakowska, t. TV, stl'. 36).
2) Tak we wszystkich odpisach.
. .. ") Tak w aktach grodzkich poznanskich, w aktach gminy zydowskiej poznaitskle] 1 U dora Gumplowicza.
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nie miesci Vi' sobie ani miejsca wydania, ani daty, pod ktorq, zostal
wydany, ani osob, W ktMych obecnosei byl wystawiony.
vYszystko to daje pow6d do rozlicznych uwag, odkiadamy je
jednak do przedstawienia dalszych danych.
J ak juz kilhkrotnie wspomnielismy, potwierdzenie Kazimierza
Jagiellonczyka dopiero co opisanego aktu Kazimiel'za W.,
znowu przez jego nast~pc6w kilkakrotnie zatwierdzane
Pierwszym, kt6ry .ie zatwierdzil,
Zygmunt August- 0 potwierdzenie prosili starsi zydow (seniores judeorum) z ziem wielkopolskich, mianowicie, poznallskiej, kaliskiej, sieradzkiej, l~czyekiej,
brzeskiej i wloclawskiej, Niewiadomo wlasciwie, co przedstawili do
potwierdzenia, czy orygillal przywileju J agiellollczyka, czy tylko kopi~ onego, bo akt zatwierdzellia wyraza si~ og61nie, Ii si~ zatwierdzajf!; listy nizej pisane (litterae infra scriptae). Przywilej wydany
zostal w Piotl'kowie na zjezdzie powyiszym fe1~ia tertia post festU111
COl1ceptionis Ifloriosae Vivginis j11ariae
grudnia) 1'0 1548 1).
Po Zygmuncie Auguscie potwierdza przywilej Stefan Batory
dnia 2 stYcznia, r. 1580, za wstawieniem si§ niektorych panow rad,
przemawi~ji),cych za zydami plockimi; po przedstawieniu 111U przywilej 6w poprzedniko w j ego Vi' ekstrakcie z akt grodzkich poznallskich
(per modum extractus ex actis castrensibus posnaniensibus 2). Rozprzestrzellia si© tym sposobem moe obowif!;zuji),ca przywileju wielkopolskiego na Mazo wsze.
Zatwierdzenie Stefana Batorego IV tymze samym roku feria
rogationum (8-15 maja), zyd Jakob Bogatek z
si§ przed urz©dem staroscil1skim grodn gostYllskiego, W imieniu swojem i zydow ploekich, jako tei wszystkich
tak Wielkopolsld
jako i Malopolski, przedstawil IV oryginale i prosil,
one wniesione zostalo do akt grodzkich
N ast~pnie ekstrakt z
podpisem
,
k'
1
t
1
.
1,
1,
1
.
ZV.rmll_nSzczavdns lego, msz e ana llloWioc1awslZlego,
J ~
towi III elo potwierdzenia, na rzeez zyrl6w miasta
3). W wy·
danem zatwierdzeniu dnia 12 pazdziernika 1'. 1592 zwraca na siebie
uwag~, ze Zygmnnt przywilej Stefana Batorego nazywa sluzlj;cym
wszystkim zyclom 'vVielkopolski i .Malopolski 4).

Nowe zatwierdzenie wyszlo od Wladvslawa IV'go, IV ktorem
we ,:st©pie powiedziano, ze majlj;c sobie okazany przvwilej oryginallly oJca swego, obejmujij,cy w sobie zatwI'el'dze'
" . ,'1 . ,
.
,,'
. ,
."
, me PIZY\\ll.eJow wszystklCh \\ ogole zyclow wlelkopolskich i malolwlskieh ta170\"e
t.,
11 'J
Al
.
•
,
zawleI"Zh.
J"iit zatwlerdzema wvdal1Y dnia 11 mal'C 1633 '
',.
•
.
.
,a
1. na zJezelzle
powszechnym koronacy,inym w Krakowie.
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Ot6z Olesnieki wyrzuea kr610wi Kazirnierzowi, ze zatwierdzil
przywileje zydom sfalszowane, ktore ojciec jego Wladysiaw wzbranial si§ potwierdzie, dodaj~c, ze przeswiadezenia 0 ieh sfaIszowaniu
czerpie z wIasnego 0 tern przekonania i z tej okolieznosci. iz tentowany byl przez zyd6w darami dla popierania ieh sprawy.
Ze tu 0 lliezem innem nie jest mowa, jak 0 przywileju przerobionym Boleslawa, jakoby potwierdzonym przez Kazimierza W.,
a nast§pnie zatwierdzonym przez Kazimierza J agiellollczyka, ktorego
ksztalt powyzej opisalismy, nie moze bye najmniejszej Wf),tpliwosei,
bo niepodobieilstwo przypuszczae, aby O1esnieki m6gI miee na mysli
przywilej rzeezywisty Boleslawa, od dwu wiekow w kraju rozpowszeehniony i bez zadnej kontestacYi ntrzymuj~cy si~ w swej sileo
Historyezna jednak prawda wkiada na nas obowi1j,zek doehodzenia, 0 ile zarzut ten mozemy przyjq,e za usprawiedliwiony, lub
ezy nie pokaze si~ tylko stronniezem twierdzeniem dla zaeh wiania
kr61a w jeg0 postanowieniach. Srodk6w do spelnienia tego zadania
mamy bardzo malo. Znane nam historyczne zr6dla zupeinie milcz/1;
IJOzostaje wlaseiwie sam tylko tekst przywileju Kazimierza, ktory
jedynie dostarczyc moze dowodu na jedn~ Jub drng1), strol1§.
Poprobujmy, czy mimo tak szczuplego materyalu rzecz nie da
si!;l stanowczo wyjasnie. Przypatrzmy si© wi~c JJlizej temu przywilejowi.
W stanie wiadomosei, jakie posiadamy, nic nas !lie upowaznia,
abysm}' mogIi twierdzie, ze Kazimierz W. mial powod do wydania
2ydom, ZWIaszcza samym wielkopolskim, nowego przY'rvilejn, obejmuee
jl1 go nierownie szersze swobody, jak te, ktore im byly zapewnione
przez pierwsze przywileje. Z zydami wielkopolskimi stal w dalszych
stosunkaeh niieli z krakowskimi, a i wydanie waJnego przywileju dla
jednej ziemi, 0 tyle jest niepodobnem, ze jest sprzeezne z intencyami jego ujednostajnienia w ealym kraju prawnyeh stosunk6w, czego
mi§dzy inllemi dal dow6d, gdy zaraz pierwsze zatwierdzenie przywileju Boleslawa rozei[J,gnf),I na populaey~ zydowskfb w calym obszarze Kr6lestwa siedz/bcl1,
\Vprawdzie ci, ktorzy utrzymuj1)" ze istotnie Kazimierz W, wyflal nowy ten przywilej, powolujllJ si§ dla podtrzymania zdania swego na Drngosza; leez juz zdajl):e spraw~ z doniesienia Dlugosza,
zauwazylismy, ze on nie mowi 0 ogolnym przywileju nadanym zydom, ale 0 osobistych speeyalnyeh przywilejaeh, udzielonyeh pojedyiiezym zydom. Jakie one byly, nie wiemy 1), ale to nie oslabia
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bynaj mniej wiadomosei, j akiJ; 11am podaje; przyczem przypuscic nawet mozna, ze niektore z pomi<;dzy nich byly poclrobione, jeW tu
Dlugosz nie myli sl<; i nie p1'zenosi podejrzell, jakie za jego czasow
po kraju obiegaly 0 poclrobieniu przywileju potwierclzaj3p~go przez
J agiellollez:'ka, na koncesye uclzielone przez Kazimierza specyalnym

1une, choc nader wazne, szczegoly: podnoRill1Y jeden z najwazniejszych.
Jest nim p1'zepi8 0 zaciq,ganin pozyczek 1.1 zyclow. Przywilej
oryginalny Boleslawa, tak samo, jak przywileje, z ktorych zostal zapo trzykroe zatwierdzany przez Kazimie1'za VY., nie doinnych pozyczek 1.1 zyd6w, jak tylko na zastaw ruchomosci.
spoRohem chciano z jednej stron)' zapobiedz lekkonwsillemu
z drugiej, przeci~c zydom drog<; do wwiq,zyw;nia sie
dour nieruchomych. Zachowanie to wzmo~ni1 jeszcz;
W. postanowieniem Statutlt IvicZkopolskiego 1), w ktorem
wyrzeczono: ze zyclzi stoso1Vnie do dawnego zlvyczaju (secundum
consuetudinem antiquitns obserYatam), ni,' po\\inni pozyczac pieni!;lna skrypty (super litera'Vu1n obZigationes), ale jedynie na zasta1V

zyclom.
.
Jak z;resztl1 przypuszezac, ze Kazimierz nadaj1],c nowy, rozny
od poprzedniego przywilej, uclzielil go, j ako proste potwierdzenie
przywileju Bolesla,va? Byloby to z jego strony albo szalbierstwo
albo llaganna niebaezl1osc, ktorych clomniemywac si<; nle godzi. Do
pienvszego srodkcl nie potrzebowal si<; uciekae, bo gdyby byl chcial
zydom ndzielic wolnosci, ktorych dot~d nie posiadali, nie go nie
Z~l1usz;alo luok podobn:v pokrywac imielliem Boleshtwa; 1'ownie przypnRzczae nie mozna.. aby potwierdzajfJ,c kilka razy przywilej orygiualny BoleRhwa i b§dq,c niew~tpliwie dokhtdnie obznajmiollY z jego
trescill:, mogI Ri<; hyl dat w pole wyprowadzic i potwierdzic pod
Imleniem tegoz samego ksi<;cia zupelnie cos innego.
Ale przejdzmy do rozwazenia samego tekstu tego now ego przywileju.
Przedewszvstkiem wpada nam w oczy, ze kr61 przybiera w tytule nazwanie ,:dziedzica poznanskiego l1 (haeres posuaniensis), jak to
wszystkie kopie aktu tego podaj1:j;, co wielce przemawia za autentycznosci11J wyrazenia, zupelnie nieznanego w tytulach krolewskich.
Druga wainiej"za okolicznose, ktora nas zastanawia, jest, ie
\v akcie Kazimierz nie nosi jeszcze tytulu haeres et dominus Russiac, co wskazuj fl, ze przywilej wydany hyl przed 1'okiem 1360,
w ktorym tytul ten jui stale w aktach jego wyst<;puje. Cozby jednakze stll:d wynikalo? oto, ze Kazimierz, nadawszy przed tym rokiem
znaczniejsze swobody zydom wielkopolRkim, w ldlka lat pozniej, .ho
w roku 1364 uelzielaj3d e zatlrierdzenie icll wolnosci Folke1'owi, cofn11J1 si<; znowu na da\'Vue stanowisko i w1'oeil elo rozporz1:j;dzell pie1'wszego s wego przywileju.
Dalej nderzajt1 nas we wst§pie IJrzywileju wyrazenia: ze stawili
sit;! ad nostrae majestatis et nostroru1l1~ no7;iliu17t praesentiam, a na
kOllCU tegoz wst<;pu: ze przywilej zatwierdzony cum consensu 110strornm d0111i110Y11,ln et 'l1obiliuln terrigeUaYlMl1 , wyrazenia, ktorych
nie znajdujemy w aktach Kazimierza, swiadczl1ee, ze zostaly uzyte
przez ludzi nieznajE);cych owczesnych stosunkow i owczesnych formul
ka llcelaryjnyeh.
J eszcze wi<;ksze powE);tpiewanie co do antentycznosci przywileju Kazimierza rodzi w llas jego trese, pozostawiajE);ca na holm

Przeeiwnie zupelnie stanowi przywilej zydowski wielkopolski,
mowimy, co tem wi<;cej podnicca uwag\?, ze we wst<;pie
powiedziallo, ii po porownaniu zapewniaj::),cych si<; swob6d ze
i zyskaniu przekonania, ie takowe w niczem nie ublizajl}
prawu, uelziela si<; im zatwierclzenie.
Jak patrzyli na ten sam przedmiot i pozniejsi prawoclawcy,
Statzd 1Vavcki. Stano wi on, ze nietylko zyclom niew01no
pieni<;dz)' na skrypty i zapisy (literas et inscriptiones), ale
stanowC/:o wyrzekl, ze podobne skrypty i zapiRy maj [j; bye uwaiane
za iadne i ze zydom dozwolono pozyczki udzielae nieinaczej, jak
na
(super vadia et pignora) 2).
W takiem polozeniu smialo utrzymywac mozna, ii przerohiony
Boleshl,wa nie moze bye elzielem Kazimierza W. W nim
bowiem nietylko dozwolono zydom pozycz;ae na skrypty, ale co jeszcze wazniejsze, skrypty takowe ubezpieczac wpisaniem (inscriptio)
na dobra nieruchome i VI' razie, gelyby dluznik 11ie lliscir si<; z dlugu,
wierzycielowi wprowaclzenia siebie \y posiadanie dohl', na ktorych
byl uczyniony. Opisaniu i rozwini~ciu rozporzij;dzell, wil1z~cych si§ z tem postanowieniem, p08wi<;ca przywilej calych obszernych szesc artylmlow (art. XXXII-XXXVII) 3).

.
1) \V swojem miejscu udowodnionem zostanie, ze rozporz~dzGniG to jest wielBandtkiego Jlomieszczone Vi al'tykule CXXXIX.
.
kopolskiem. \V'
2) Al'tykul XIX Statutu 1Vankiego, eel. Balldtkie~·o.
") IVazniejsze z tyeh rozporzqdzen s~: ze z~'dzi mogtt ubez]liecza6 pozyczone
pieniqdze na dziedzicznyeh dobl'ach szlachty (nobiiinm terrigenarnml (art. XXXII);
ze przy wprowadzeniu w posiadanie d6br wierzycieli zyd6w, woje,Yoilowie, starosto-
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Opierajlj,c si~ na tern wszystkiem, stanowczo twierdzimy, ze
przerobiony przywilej Boleslawa jest fabrykatem czasow po Kazimierzu W.
Dopiero tei teraz pojmujemy, dlaczego iydzi poznanscy przedBtawiajlj,c go do potwierdzenia Kazimierzowi J agiellonczykowi, nie
przedstawili oryginalu onego, ale kopi~, bo oryginalu rzeczywiscie
nigdy nie bylo, a powolanie si~ na poiar w Poznaniu bylo tylko
zr~cznem skorzystaniem z okolicznosci, zresztlj, prawdziwej.
Dlatego tei na przedstawionej kopii, nie byio ani daty wystawienia przywileju przez Kazimierza W., ani wymienionych osob, ktore przy Hpisaniu onego obecnemi byly, bo w cz~sci latwiej byro tresc przywileju podrobie, jak do brae podobnlj, do rzeczywistosci dat~ i imiona
WIasciwych dostojnikow.
Lecz jak sobie wytlomaczye powstanie przerobionego aktu?
Ze podrobienie dokonane bylo za sprawlj, iydow, nie moie podlegac wlj,tpliwosci, gdyi oni g16wnie w sprawie tej byli interesowanymi. Chodzilo 0 uzyskanie nader wainej kOllcesyi, ktora miala
przyloiyc si~ do rozwini~cia w calej zupelnosci operacyi ich pieni~i
nych. Z drugiej wszakie strony, to co dogadzalo pOiyczajlj,cym pieni[J;dze, b~dlj,eym owczesnymi jedynymi bankierami w kraju, dogadzalo takie tym, ktorzy potrzebowali zaeilj,gac pozyezki, zw1aszcza
w wi~k,:zej sumie, bo aby pozyezyc wi~kszlj, sum~, nie latwo znaleze
odpowiedni zastaw, w ezasach, w ktoryeh majlj,tek ruchomy byl bardzo szezuply, a nawet znalezc por~ezycieli, zwlaszcza ie poiyezajlj,cy, zapewne 11ie przyjmowal byle jakiej por~ki, pozostawal wi~c do
ubezpieezeniajedynie majlj,tek nieruehomy, posiada11Y przez poiyczajf1eego. Interesy wi~c z jednej i z drugiej strony byly zgodne; dla
zadoscuczynienia im ehodzHo tylko 0 wynalezienie srodka do omi-

ni~cia rozporzlj,dzen tak pierwiastkowego przywileju Boleslawa, jako
i przepisow statutowych.
Srodek ten wskazala llraktyka. Stwierdza to najwyrazniej Stat1d warcki, ktory mowi, ie iydzi nietylko poiyczajlj, pieni[J;dze na
skrypty, ale takowe na dobraeh zapisujlj, (pecunias super !items et
inscriptiones dare non cessant). Toi 'samo stwierdza jeszcze petit~im, Jakie przy obradaeh nad Statute114 warcki111l przedstawione by10, choc nie zostal0 uwzgl~dnione: ie poniewai rzeczywiscie (de
facto) iydzi posiadajlj, skrypty upowainiajlj,ce ieh do inskrypeyi, aby
jezeli ieh nie wnioslj, w cilj,gu roku do ksi~g s!!;dowyeh, izby takowe
uznane zostaly za niewaine 1).
W kaidym razie wynika stlj,d, ie slj,dy ze swej strony nadawaly tym zboezeniom sankcy~ i to jUi co najmniej na poczlj,tku wieku XV.
Zydzi zapatruj~e si~ na takowlj, praktyk~, w tych tei zapewne
ezasach, postarali si~ 0 stosowne pod tym wzgl~dem przerobienia
przywileju Boleslawa i ezekali tylko na ehwil'i), w ktorejby mogli
upraszac 0 zatwierdzenie tego, jakoby Boleslawowego. przywileju,
potwierdzonego przez Kazimierza W.
W istocie tei, jak nas list Zbigniewa Olesniekiego przekonywa,
wY8t[J;pili z przerobionym przywilejem jUi przed Wladyslawem Jagien~, ale skutkiem zabiegow Olesnickiego, a pewno i niektorych
wielkich dygnitarzy kraju, nie otrzymali iadnego potwierdzenia.
Okolicznosci pokazaly si~ dopiero przyehylniejszemi za Kazimierza J agiellonczyka. On rzeczywiscie przerobiony przywilej potwierdzil; kiedy i w jakiej formie potwierdzellie nast[J;pilo, nie wiomy. Z listu tylko Olesl1ickiego widac, ie to musialo nast!!;pic znaeznie przed rokiem 1454 i, jak to zaswiadczaj!!; Statuty uieszaJ!l)skie,
nie pr~dzej, jak po koronaeyi. Rowniei niepodobienstwo wykazac,
czy zatwierdzony zostal w tej formie, w jakiej go dzis w calosci posiadamy, lub czy moie to, co bylo przedstawione do potwierdzenia
Kazimierzowi Jagiellollczykowi, nie zostalo jeszcze pozniej zmienione.

wie i burgrabiowie powinni ieh broni6 i zaslania6 od wszelkiej zniewagi (art. XXXITI);
ze dluznik, ktorego dobra £yd kredytor obejmie w [losiadanie, winien mn stawie 1'0r~czycieIi, dobrze osiadlych (bene possessionatos); zo dobra b~dzie spokojnie posiadal
i zachowa jnl'ysdykcy~, sluzqcq tym dobrom (art. XXXIV); zo zyd wierzyciel, wytrzymawszy dobra przez przeciqg ziemskiej dawnosci (infra decnrsnm annorum terrestri praescriptionis, a jak w przywileju, zatwi8l'dzonym przez krola Jana: post deCUl'SUJ11 trium annorum), jesli nie zosi-anie zaptacony, ma prawo sprzedac dobra, Iub
winny s])osob obr6cie na swoj uzyteJ;- (art. XXXV); ze zyd, ktory wysiadllje w dobrach, niema iS6 na wypraw~ wojennq (tak wszystkie odpisy, wyjlj,W8ZY B. Ill) (art.
XXXVI); ze dzieci zmarlego dlllznika maloletnie nii) mailj, p1'awa bronienia si~ maloletuosciq od pracenia drugu zydowskiego (art. XXXVIi). Moznaby tu jeszcze z1'obie uwag\i do art. XXXIV, ze wyrazenic bene possessionatus, obce czasom Kazimierza 'IV., weszlo w nzycie pozniej.

W nioslmj~c ze slow StaiutoJ!l) uieszaJ!l)skich, moinaby nawet slj,dzic, ie J agiellonezyk kilka wydal iydom przywilejow (privilegia)2) ,

1) Pehtum to znalazl Bandtkie w jednym z r'(kopis6w Statutu 11Jarckieg-o,
str. 213-214.
2) Dr. Gumplowicz domysla si~, ze rozporzqdzenia, powyzej powolanei zawarte wart. XXXfI -- XXXVII, stanowily osobnlj, caloM; j. w. str. 149. W takim ra-
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co j ednakze mogloby takze znaczy6, iz wydanych byro zydom dla
roznych miejscowosci kilka lll'zywilejow autel1tycznych tego samego
roc1zajn.
To tylko pewne, ze wlasnie te prz)' wilej e Kazimierza J agiellonczyka uznane zostaly przez Statut J.iieszaIVski za niewaine i ze, jako
takie, mia}y hyc opublikowane po calym kraju. Na nchylenie ich
nastawala glownie szlachta, jak 0 tem przekonywajij; petyta jej
IV Opokach podane 1).
Jakze si§ jednak staio, ze przywilej podrohiony Kazimierza W.,
zatwierdzony pl'zez J agiellonczyka i nast§pnie uznany za niewainy,
pozniej wznowiony zosta!?
Sam fakt odnowienia jest zaswiadczony szczegolowo poprzednio
wskazanemi i opisanemi aktami i nie podlega najmniejszej wi!tpliwosci; jakiemi jeelnak drogami clalo si§ to osii1gnij;c, lliewiaelomo;
wolne si1 tylko elomysly.
J ak sij;dzimy, grala tntaj cif),gle przewazl1t!: rol§ gmina zyelow..,
ska pozllmlska, kt6ra v" wieku XV, poeliug tego, co sklJ,elinfj,d vi'iemy,
odznaczala si§ silnq, organizacyfj, i w gronie swem liczyla, odznaczajfj,cych sifJ naukfl, i dzialalnoscifl" m§Z6w 2). Za staraniem jej przygotowany zostal pierwotny l)rzerobiollY przywilej, przeznaczollY dla
jej wlasnie uzytku, jej tez staraniem powiodlo si§, ze po skasowaniu swem na nowo powstal.
Przywilej skailowany Kazimierza Jagiellollczyka, pomimo wywolania go, mogl pozostae w zachowaniu nietkni§ty, a w kaidym
razie zachowafy si§ jego kopie. Znowu wifJc potrzeha bylo czeka6
na stoSOWl1fl, por§, aby pozyska6 jego potwierdzenie. I w istocie
czekano wi§cej, jak wiek caly, i wystfl,piono elopiero z nim za Zygmunta Augusta.
Aby wszakze przygotowac sobie 111ozn08c przedstawienia, potrzeba byio nada6 mu pewne cechy autentyczllosci. UsuwajlJ,c, co'by
przypomniee moglo jego powstanie, wystawiollo wi§c na nim dat§
takfl" jakij; posiadal inny przywilej zydowski Kazimierza J agiellOll-

czyka, pozostaj[j;cy IV swej mocy, i zapisano na nim obecnos6 tych saDo domniemallia tego upowaznia llas ta okonwch
. dostojnik6w.
.
ie potwierdzenie przerobionego przywileju Boleslawowskiego przez Kazimierza Jagiellonczyka, jak to poprzednio wykazano,
znacznie wczeslliej przed rokiem 1453, ktorq, to wlasnie
opatrzony byl przywiiej JagiellOllczyka, przedstawiony Zygmuntowi AugustolVi do potwierd:cenia. J esli zas przypuscimy, ze Kazimierz Jagiellonczyk ohdarzyl zyelow poznallskich kilkoma przywileted}' i uklad calego dzis znallego aktu, zostal w tym samym
przysposobiony.
aieby maj~c tak przygotowany przywilej, oelziano go
uroczystego na pargaminie spisallego aktu, Z zachowaniem
form urz§dowych; sfl,dz§ raczej, ze przedstawiollo urz§dowi Akt gJ/odzkich poznaliskich, kopi§ j ego, jako by zdj §tt!: z oryginalu
i postarano si§ 0 wniesienie jej do tychZe akt.
Wiadoll1o zresztlJ" ze podrobione oryginaly i kopie podawane
ohhty, niekiedy do
a na wet do akt ll1etryki korollnej,
sposobem nadac im walor dokumentow autentycznych, co
tutaj miee miejsce.
otrzymawszy wpis i wyjij;wszy z akt grodzkich formalkopi§ . oblatowanego w nich przywileju, sta\liono
sil.} w stosownie upatrzonej chwili przed krolem Zygmuntem Augustem z
0 zatwierdz8nie przywileju, co tez nast'lipilo, jak
poprzednio opisany dokument z 1'. 1548.
wyw6d nasz co do przerobionego przywileju
Boleslccwa az do tego stanowczego w jego losach pllnktu, rzucmy
pohieznie okiem 11a koleje, jakie dostaly si§ w udziale
owl oryginalnemu Boleslawa, jak i przywilejowi przero-

zie m>tykuJ:y od I do XXXI wli1;cznie, a nast"pnie od XXXVIIi do XLVi wydania
Bandtkiego, tworzylyby jeden przywilej, a art. XXXII clo XXXVII clrngi, \ysuni'i!ty
w poprzeclzajacy. IYYDikaloby sti1;d, is iydzi poznanscy, otrz:,)llla\'lszy naprz6d potwierclzenie przerobionego przywileju Boleslawa, wyprosili nast~pllie konoesye, objqte
wart. XXXl do XXXVII, w formie edJ'ktu do wojewocl6\\', starost6w, burgrabiow
i ich ofioyalistow.
') Obacz powyzej umieszczonq rozpra\\'<l: Staiuty lJiesza1vskie str. 140 in.
?) Dr. Pedes, I. c. ~str. 33 i nast.

.

wy/q,cznie malopolski, zatwierdzouy
z przedstawionego ma orye potwierdzellie Zygmunta I (1531),
Augusta r6wniez z oryginalu (1559); nast§[mie potwierdza go j eszcze
(t 632) i Jan Kazimierz (1649)
na korzysc
malopolski ch.
swietniejsze ma powodzenie przywilej przerohiony,
potwierdzony naprzod z kopii przez Zygmunt a Augusta
przez Stefana Batorego (1580). Zyskuje w tem samem 130moc obowiq,znjq,cq, VII plockiem i co wi§ksza, VII tem ponazwany juz przywilejem sluzij;cym zar6wllo zydom wie1i malopolskim
Zygmunt III rozszerza moc j ego obowiq,-

n-
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na Wschow§ (1592), nazywahc go podobnie przywilejem dla
iydow, siedz~cych w Wielkopolsce i Malopolsce, co takie czynitj,
Wladyslaw IV (1633) i Jan Kazimierz (1649) w swoich zatwiel'dzeniach. Stanowczo jednak zmienia si§ przywilej wielkopolski na
og6Iny dla calego kraju, dopiero w zatwierdzeniu lVIichala i J ana
Sobieskiego; w obu tycb potwierdzeniacb powiedziano bowiem, ie
wydaj~ si§ na prosb§ syndyk6w generalnych iydow, dzialaj~cycb
w imieniu starszych wszystkich zgromaclzen zydowskich w calem
Kr6lestwie.

naszych historycznych, kt6re dla braku materya16w, w miar§ jak si§
odkryj~ llowe zr6clla, musz~ uleclz przerobieniu.
Moze tez bystrzejsze oko i swiezszy umysl wyprowadz~ i z tego co mamy pod r§klJ;, wi~cej uzasadnione wnioski; b§dzie to nas
o tyle cieszye, ze z naszej strony przylozylismy si§ choe w cz§sci
do zwrocenia uwagi na jedntj, z nader ciekawych i zawilych kwestyi
historycznych.

zujllc~

Tak przywilej wielkopolski powoli i stopniowo, rozszerzajtj,c
moc sw~ obowitj,zujl'!:clJ: na strony pocztj,tkowo nim nie obj§te, przybiera z pocz~tku mimochodem nazwanie jakoby przyvvileju obejmujlJ:cego Wielko i Malopoisk§, az nakolliec otwarcie wyst§puje w znaczeniu przywileju og61nego, spycbajlJ:c na bok i podclajtlc w zapomnienie przywilej malopolski. Tak przynajmniej przedstawia si§ caly przebieg jego post§p6w, na podstawie dokumentow, kt6re zgromadzilismy.
Dla uzupelnienia tego wywodu, nie od rzeczy byloby porownac
we wszystkich szczeg61ach przywilej pocz~tkowy Boleslawa, ktory
przez dlugi czas, zamieniwszy si§ z przywileju wielkopolskiego na
malopolski, pozostal wyll!;cznym p1'zywilejem 1\tlalopolski z przywilejern przerobionym wielkopolskim; wszakie wymagaloby to wdae si§
w objasnienie znacznej liczby szczeg616w, co moze bye jedynie przedmiotem osobnej, obszenlE'j pracy, a co w cz§sei dopelnil juz w og61nych zarysach dr. Gumplowicz, w tern tylko r6zni!j,c si~ od pogl~du
naszego, ze przerobienie przywileju Boleslawa przyznaje Kazimie1'zowi W. 1).
Przy tej sposobnosci musimy wyznac wraz z d-rem Gumplowicaem, ze przywilej przerobiony w wielu wzgl~dach nosi lla so·bie
cechy post~powych d~inosci, kt6re go znakomicie wyrozniaj ~ od innych tego rodzaju wspolczesnych akt6w.
Zreszttj, odkryc si~ jeszcze mog~ce pomniki moze nakaz~ z czasem zmienic w niektorych szczeg61ach nasz wywod, l\a to j ednakze
nie moiemy bye odpowiedzialni. Dzieje si~ to ci~gle w badaniach

1) I W. A. Maoiejowski w pracy swej: Zydzi lV Polsce, na Rusi i LitlVie,
Warszawa, 1878, zestawia tabe rozporz'tdzenia obu przywilej6w, str. 16-27. Sternberg: Geschichte del' Jude1~ in Polen, Lipsk, 1878, podaje tylko same teksty przywileju oryginalnego i przerobionego, ze ,YstQpami Przyluskiego, jako materyal do dalszych badan.

Tym, ktorzy raczyli nam dostarczye Ilieznanych dokument6w,
skladarny w kOllCU najczulsze dzi§kil).

. . 1) ~ dziale r~kopis6w B~bl. uniw. w Warszawie (sign. 3, 4, 10), znajduje
SlQ Jeszcze JedeD odpls przeroblOn.ego przywileju. Kopia ta obejllluje akt, wydany
przez Stefana ~atorego .we Lwowle 15 lipca 1578 r., jako potwierdzenie .wypisu
z aktow .grodzk:ch ra~·sklCh z dnia «sredniego bliskiego pIzed sWiQt't Pryszk't» 1577 l'.
Dowlad~Jemy. SlQ z ,mej , ie namiestnik starostwa Jan Gostomski wpisal do ksil1g ow
akt na z'tdame Jakoba Bogatka z Gubina (sic). AU przedstawia wypis z ksiflg poznansklch z pod r. 1554. obejmuj'tcy przywilej Kazimierza IV., w potwieIdzeniu Kazimierza Jagiellonczyka z U53 1'. i Zyglllunta Augusta z 1548 1'. oraz dwa m'tvkulv
.I
S
'
J
0'
U dzle one przez
tefana d.
23 lll:ija 1576 r. (Przyp. IVyd.).
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Bardzo siusznie uczeni czescy tak wysoko ceni!Ji resztki SWOiC:l
ksi1j,O' ziemskieh i sprawiedliwie ubolewaj!Ji, ze z;awistny los pozba:Vll
ieh ~vi~kszej cz©sci tego nieocenionego skarbu hist~rycznych ~)~nll1j,
tek. Bo coi moie w pewnym przynajmniej wzgl~dzle do.kl~dl1leJ o~
zwierciadlic wewn~trzne zycie spoleczellstwa, jak owe kSl~gl,. do ktoryeh zapisywano z jednej strony wszelkie wazniejsze ugody 1 r~zpo
rzqdzenia dotycz!Ji ce majqtku, z drugiej wszelkie przest©pstwa, ld~ee
pod rozpoznanie sqdcrw?
J aldi to obfity wqtek do statystyki materyalnyeh i moralnych
stosunkow spoleczellstwa z epok i miejsc, z ktoryeh nie posiadamy
innvch wiadomosci, nie wspominaj~c jui 0 tem, ze w ksi©gach tego
rod"zaju zuajelujemy odpowieelz na sposob, w jaki
stosoi~aly prze~
zvvyczaj prawny IV narodzle po.woh
jaki
s1j,elowy oel pierwszego
zawi~zku
't
D osyc .ego,

jak przeksztalcaly si~ wladze i
cal~
l'cll historyezn'"'1! wainosc.
1<~

owe.
Dlatego s~-

1) Pojednill1i l{raJ, Ozesk6 Spolecnosti ~auk.-Rada YI., Dil ~1,2.
Thda pro filosofii. dejepis a filologii
b. v Praze. :N§,kladem ~ral.
Ozeske Spolecnosti' :Nauk. Tiskem D-ra Edva.rda Gregra. 1884, wlelka

c.

wiadomosc, kt6r~ zamierzamy podac 0 polskieh ksi§gach
XIV vv'ieku, ktory zresztlj, nie grzeszy zbytllif!; obfitoscif!;
historycznych, nie pozostanie bez wzbudzenia pewnego nauinteresu.
IV elawniejszych wiekach przy s~dach nie utrzymywano ksi1j,g
do zapisywania zaiatwianych przez nie czynnosci, najdobitniej tego dostaroelawna instytucya Ivsteczy. Kto stan1j,wszy w s1j,dzie nie
dowoclu 11u ;',-ykazanie, ie mial sobie udzielony tel'min do staalbo nie pokladai dowodu, jak sprawa. 0 ktorlj, chodzilo,
zostala, ten powolywal si~ na swiadectwo osobiste
ktory termin dal lub spraw§ sf!;elzil, i to zwaio si© wsteczql).
Powoianie na osobiste zeznanie s©elziego ustawac elopiero zagely w Sl1elach zaprowadzone zostaly ksi§gi i gdy zamiast posi~ na osob§ s§elziego, zacz\.lto brae wstecz na ksi§g§ sf!;(l'eenrsiva ad regestrum, ad Ubrum).
Pierwsza wiaelomosc 0 utrzymywanych IV s~daeh ziemi krakowksi\.lgach elo zapisywania czynnosci s1J,dowych pochoelzi z 1'. 1322.
Zachowal j~ wyrok s~dziego krakowskiego Stanislawa z Ohrz~stowa.
Na moey wyroku tego, powodowie w osobie swego peinomocnika Mikolaja Pampek spraw© przegrywajlj, z powodu, ie tel1ie nie
RtawH si© w s1J,elzie VI' terminie peremptoryjnym, tak. jak takowy zabyl w ksi©gach slj,dowych, nazwanych tu tabulae judicii 2).
Prawdopodobnie byly to tylko regestry terminowe, ezyE, jakby je nazwac moina, libri citationum. Ze regestry poelobne w tych czasach
si© lltrzymywac, dowoelzi rozporz~dzenie Statntu wislickiego
W artykule bowiem trzecim Statutu postanowiol1o, ie sprawy
przeel
maj q, bye wywolywane, nie ze wzgl~elll na wainosc ich
stosunkow~, ale w porzf!;dku i kolei wydanych zapozwow (non aliter quam secundum orelinem citatiollum), czego j esliby nie dopelnil
causarum, ma
karany utrat1j, urz©elu 3). Oczywiscie
ze tenie scriptor 111usia1 miec pod r~kq, regestr kolejnych zapozwow,
bowiem nie magiby by1 spe1nic swego obowi~zlm.

') Qb.
P1'alVO poZskie w XIII IV. oel. «0 dowodach".
2) XiGolaus Pampek non cnravit c;ontnmaeiter comparer8, nos
in
tabuJi~ judicii eundem tcrmiuum scriptum fuisse p81'emptorium, pl'Ollunciamlls N .
... causam smun
pel'didisse. Eodeks
krakow
s];iej L 166.
") Qb. ,yydanie mo.io statutu w dziele: UsfalvodalvsflVo Kazimierza TV.
o

osemka str, 8.
1
Wiadomosc ta posluzyc moze za dopelnienie teg~, co
ty~ WZ~ ~o
dzie powiedzial prof. Randa w cennej swej rozprawle: Prehled vznlkyu
a vyvinu desk (;ili knih verejnych, hlavne v Ozech!tell a na ]\[orave.

:v

Y Praze, 1870 na stl'. 16.

Pisma ROlllUalda I-Iubego. Tom II.
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, t'1.kze w ziemi krakowskiej tak
Kie wiele co p6zniej wystl:)pU,l3d "
- "
1-1'117" Jat po smierci Kazimierza 'V.,
'1 '
bo JUZ W ' ' ' '
r'
.'
_.'
zwane 11)1'1
d 1 '1
lC18g r
na'I:\\1'"
zobaczymy. \V 0 (,ZIe ne L8 ~:O;,
.~
Jak tv
'
.. t. przY"lao' SfOl'l111HO\\i;tne
slut swiadk6w, stawianych przez strony, I 10 J
• ~ dbl
- oddzielkt6re
L

1

idzie przed zapisem pozmejszym, i ze zapisy zrobione W obcej
a scifl,gajq,ce si§ do dobr nieruchomych, dla nadania im skumocy, winn}'
przenoszone do ksiq,g ziemi wlasciwej,
IN zapisywaniu l,siq,g krakowskicb, sandomierskich, a takze
dOi'ltrzegamy taki porz11clek: naprz6d idzie wszyst.ko, co
potem sfonnniowane rot}' przysiq,g
co konstatuje zalatwienie
na kOllcn notowane
KaZda

przyoTodzkim, przybiel'ac zaczl:)ly
sil:): '"pierwsze libri terrestres, dru-

nl1zw\:l
teclmicz n 11
, 1'1 ' castrellses 1).
gle nl'l
,
, .' 1 t'\,.'ch oatunk6w ksiag sl1dowych g16\01e m18JZ 110l11H"dzy QWOCI
0'
•
'd'
'en
, w miarE~, J' ak dzialaillos e S11 ow Zl I see za]' I:)ly ksil:)gi ziemskie 1 .
d
, 1 .
, z skiv.-a1y na objf~tosci, zwlaszeza 0,
skich rozszerzaht sil:) I ",Sll:)gl Jv
d 1
, aktow dobrej woli, ktore sporzl1 za!
teJ' ell wili. g'dv znaezna eZl:)se
emI,
e
"
11 ' " • 'zed sl1 dtUIU. Zl' eI~ls]71'
.1'
sie ll'zed Y)al1ujl1cvm, zaezl:)to dope ,11ac 1- 1
!
ter,
v
~.
~ -"1" XIV Zll'lj'duJ'emv w nieh zaplsywane nletylko
Ku kOllCOWl \He m
{
..
l'
ezna
,
' 1 ' d ' sprawie odbvte, roty llaZllaczonyc 1 przysl~g, ~, mll1Y, \\ taZ .eJ
_ ..
. ' ~ 'Tl'onanej przez sV\'lad,
' ( n 'cll 0 dor\Jczonych zapozwacl1,
u 1',) ' " ,
"
ma V,OZ ) ,
. v; T 0 wprowadzenm W posladame,
k6w przysl§dze. 0 dokonaneJ ,\ 1Z) 1,
'1"
d S"'..
' co
roznego rodzaJu a ~ty, prze
'1J
ale, Jak
.
' T dzialY oddanie dobr
'1111'anowlc1e SIJrzedaze, zaplS},
{. ,
"
dem zeznallB, a
1
w'-na
"
"
.
taw nstanowienia na dobrac 1 posagu 1 1<t ,
W aZ1e1'Za\\ \?, \\. zas , ! ' . ,
ywlecenia. dawane s[j;dom przez
i roznego rodzaJu r\:l k OJ1111e, a
1
.'
d" snrawv az do
krola lub starostow generalnych, np, aby me sq, ZIC.
,
d
t awienia nizszych
'
'
.
1
tez'
11l'zeds
do
sl,l;
11
J'
,
go czasu J a { Q ,
pewne,
'1
1W' elkopolsce wreSZCle korespondencye
wyzszeo'o jak to Jywaio W I ,
dl a
. , "': d T
b
00 wip(~ej spotykamy nawet w nich, zapa e n'
sl1dow mI§ Z} so q,.
"
.,
1 '<l
." '}e kwest.ye
wiecach lub wielkich rolmch, postanoWIellla, regu UJ'E ce 10Z,
e

pravm;.
, ksiegach napisane bylo, stanowilo zUl)e.lny dowo~ za
0, co ii
v
" ,
Z ' dujemy tei JUz ku koncolub przeci w stronie, prawu~l1ceJ SI§. ,naJlwawicHa: ze wczesniej szy
wi wieku XIV ustalaJl1ce Sll:) dwa wazne
, ,
1398 stoi' A judeus habet hwminum .• ,
') Np, W ksi'ldze }~ZntaiiSkle~l~~ip~ze notaryainej' krakowskiej pod tymze roper lib rum terrestrem asslg na urn"
",
hem czytamy: habuit del ere de lIbro oastrensl.

ziemska slnzr do zapisywauia spraw,
we wszystkich
w kazdej oddzielnie ziemi
VY chodziJI w nie tali zwane 1;:0101l:wia czyli wieee,
termini generales ezyli rold wielkie, niemniej konwencye
dalej tak zwane poroczki (albo roezki) S!!Jziemskich, a w ziemi krakowskiej i cZl:)sci ziemi sandomierskiej
sq,dow powiatowych. DIa objasnienia tego winl1ismy tn zaze wieea, jako i roki w1e1kie, zl02011e byly z najwyzszych
z1emi (domini senio1'es), mil)dzy nimi i z sl:)dziego i z pod(judex et subjudex generalis); w sl1dach zas wlasciwie ziemskich przewodniczyl s§dzia i pods§dek ziemi, a w sfl,dach Jlowiatokomornicy (camerarii), jeden sl:)dziego, drugi podsl:)dka. Z czasem
ziemi luakowskiej dla spraw sfl,dzonych w sij,dach powiatozalozol1o osobne ksil')gi, wylq,czone z g16wnej ksi§gi ziemskiej.
prowadzil albo notaryusz ziemi (notarius terrae generalis)
albo llotaryusze, przy kaZdym oddzielnie sl1dzie nizszym urz~duj11cy.
ze ze zmianiJI s§dziego ziemi zakladaly si§ nowe ksi§gi 1);
zas poprzedllie, jak sil:) zdaje, przechowywal u siebie ten noje W ostatnim czasie prowadzil i dopiero na wezwanowego sl)dziego wydawal. Bye jednak moze, ze w ziemi k1'aksi§gi poprzednie skladaly si§ 11a zachowanie w skarbie
kr61ewskim 2). Ksil:)gi grodzkie przechowywaly sil') w gro-

') Pod r. 1404 napotykamy tab napis: Incipiunt libri judiciorum turrestrium
Craooyiensium tempore dni Thomae judicis,
2) Przytoczyc tll moina, co zapisano w ksi~dze ziemskiej krakowskiej r, 1405:
Michael quondam ilotarius camers oracoviensis presentavit VII "olumina R.egistrorum
IV 3ntiquornm et TIl manus ejusdem, ad mandatum dni Johannis de Olesnica
cracov, (Helcel: Ponmiki II, nr. 1102), IV ksi~dze notaryalnej pod tymze 1'0kjem zaznaczono: Miuhael Andree de Chotkov IVladislaviensis Diocesis ad mandatum
Johannis de Olesznica coram dni Nioolai notario terrestri, Nicolao Rpiazka, Jacobo,
tunc temporis judicio presidentibus, leposuit VII volumina actorum judicalium, 13etens super eo publicum instrumentum a me Alberto, tunc temp oris scriba in eodem
judicio,
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a nacHo i roki nadworne (termini regales). Obok tyeh czterech ksi~g
pozosta!o jeszcze tl'zy ksi§gi krakowskie notaryall1e, poezynajq,c8 od
w ktorych nietylko w wi~kszej ez~sci powtorzone S!J; wpisy
w ksi~gach s~dowych z tej samej
ale i liczlle
.T aki stosunek zachodzi mi§dzy temi IL'.::i~gami notaryalnemi a ksi©gami wlasciwie sq,dowemi, nie b~clzie mozna pr~dzej z dooznaczyc, dopoki jedne i drugie nie zostanlj; calkowicie
wydrukowane i ze sob~ zestawione.
b) Ksi~gi grodzkie. Pierwsze rold groclzkie luakowskie, ktore
nas doszly, pochoclzllJ z r. 1418.

2,

Ziemia sandomierska.

Z ziemi sandomierskiej posiadamy jedl1llJ tylko ksi~g~ wislick~,
nalezllJcq, do wieku XIV. Ksi~gi sandomierskie i radomskie OdllOSZIj;
si~ do pocz~tku wieku llast~pnego.
Ksi~ga wislicka poczyna od r.
i obejmuje w sobie roki wieeowe i roki wislickie, stobnickie, busIde, szydlowieckie i ch~ciitskie. Podiug wszelkiego prawdopodobieitstwa
ksi©ga, 0 ktorej mowimy, stallowi tylko wycilj;g z glownej ksi~gi slj;, obejmujfj,c jedynie w sobie wypisy, od ktorych przypadaly oddzielne oplaty s1j,dowe, a to dla skontrolowania ich i wyliczenia, ile
z uich przypacla!o s~dziemu lub notaryuszowi.

3.

Ziemia sieradzka.

Ksi~gi ziemskie.
Z ziemi tej zachowaly si§ clwie ksi~gi
ziemskie, jeclna sieradzka, druga piotrkowska. Ksi~ga sllJdowa sieradzka niedawno z dissolutow zlozona i oprawiona, sklada si~ z dwoch
cZ~8ci: pierwsza idzie od 1'. 1386 do wlllJcznie 1'. 1395, drug a od 1'0ku 1398 do roku 1402, i obejmuje w sobie wieca i rold sieradzkie
i szadkowslde i Idlka rokow warckich. Ksi~ga piotrkowska od 1'0ku 1398 podaje wieca piotrkowskie i na przemian roki piotrkowskie
i radomskie.
b) Ksi§gi grodzkie. Sieradzka poczyna od 1'. 1405, a piotrkowska od r. 1407.

4.

Ziemia kujawska.

Z Kujaw closzly do naszych czasow dwie ksi©gi ziemskie, si~
gajlj,ee ostatnich lat wielm XIV. Pierwsze miejsce co do czasu na-
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leiy ksif2dze przedeckiej, obejmujq,cej lata 1398, 1399, 1400, drugie

Przechodzimy w kOllCU do wydati.
Pierwszy byl Zygmunt Helcel, dawniejszy prof. uniwer. krakowskiego, ktory podj1j;1' practd wydania wycil!gow z ksilj,g zachowanych
w archiwum krakowskiem, poczynajl!c od 1'. 1388 do 1'. 1507 (Starodawne pomniki prawa polskiego. Krakow, 1856, I, str. 223 - 269.
1870, II, stl'. 41-958). Wyci1j;gi te skladajlj, si<;) z 5003 oddzielnych
wpis6w.
J akkol wiek wi elk a jest zasluga HelCla, ii dokonal tak olbrzymiq, practd rozpoznania i ekscerpowania kilkudziesi<;)ciu ksil!g, UZllll110
wszakze niebawem, ze metoda oglaszania wyciq,gow, a niepelnych
wpisow z pewnej danej epoki nie odpowiada scisle nllukowym zadaniom, i ie konieczuie kiedys zajl!c sitd wypadnie wydawuictwem calkowitych ksiq,g, przynajmniej najdawniejszych, a potem w miarf2, jak
sq,downictwo przeksztalcalo i stosunki prawne rozwijaly, wydawac wainiejsze calkowite cz<;)sci ksilj,g pozniejszych.
Idl1;c tym kierunkiem pierwszy ksig,ie Tadeusz Lubomirski, wydal w Warszawie w l'. 1879 calkowicie najdawniejsze ksi<;)gi: czerskl!
(1404-1418), grojeckq, (1407-1418), wareck<1J (1408-1425) pod tytnlem: Judiciorum in Polollia libri antiqnissimi.
Nast<;)pnie prof. uniwer. warszaw. A. PawiIlski przygotowal wydanie ksiq,g If2czyckich, orlowskich i brzezillskich od 1'. 1385 do 1418,
ktore wkrotce po UkoIlczenin redakcyi przedmowy i regestrow zostanie puszczono w 0 bie.;.
Obecnie Akademia Umiejbtnosci w Krakowie poruczyla d-wi
Boleslawowi Ulanowskiemu wydanie najclawlliejszych ksig,g krakowskich, Helclowi nieznanych i tych, ktore tylko oglosil w wyciq,gachDr. Ulanowsld wywiq,zal si<;) zasztzytnie z zadania, a Akademia wydata jui w r. biezq,cym CZf2SC pierW8zl'j, jego pracy pod tytulem: Antiquissimi libri judiciales terrae Cracoviensis. Pars 1. ab anna 13741390. Cracoviae MDCCCLXXXIV. Sumptibus academiae litterarum.
Przygotowujlj, si<;) do druku ksi<;)gi ziemskie: wislicka, sieradzka,
brzeska, plOllSlm, kaliska i lubelska.
J eieli zamiar tego wydawnictwa uwieIlczony zostanie skutkiem,
b<;)dziemy niezadlugo posiadali nieoceniony materyal dla objasnienia
naszych stosunkow spo.J:ecznych w w. XIV 1).

brzeskiej od porowy roku 1399.

5.

Ziell1ia

l~czycka.

Ksif2gi najdawnif2jsze If2czyckie, z pocz'1tku mocno zdefek~owa~
ne, obejmuj~ce w sobie nietylko wieca i roki If2czyckie, ale 1 rob
grodzkie, poczynajlj, sitJ od r. 1385 i idlj, pOl'z'1dkiem lat ai d~ k~)llca
wieku XIV. Obok nich zachowaly sitJ jeszcze oddzielne kSlf2g 1 01'lowskie i brzezillskie od r. 1389, takie w pierwszych latach znacznie uszkodzone.

6.

Ziell1ia poznanska.

Pierwszl! ksif2g~ ziemi poznanskiej zniszczyl poiar pozn~llia,
jak to zapisallem zostalo w ksif2dze nastf2pnej dot~d zacho.waneJ ~):
Dzisiejsza ksif2ga ziemska poczyna od r. 1386. ~¥hesz?zl! 8:12. w n:eJ
roki wielkie staroschlskie i roid male pozna11skie. Procz llleJ w Zlemi pozllallskiej, utrzymywauq, byla osobna ksi©ga koscianska, poczynajl!ca dzisiaj od

1'.

1391.

7.

Ziell1ia kaliska.

Mif2dzy dissolutami dot~d nieuporzq,dko\~anemi, zn~jdujq, si<;)
szczlj,tki ksif2gi ziemskiej kaliskiej z wielm XIV. Ta, ktol'l! mal~y
pod l'<;)lu)" przedstawia kilka wpisow z 1'. 1400 i 1401, a na~t~pme
poczynajq,c od 1'. 1407 idzie porz~dkiem lat ai do 1417. LepleJ dochowala si<;) w tej ziemi pyzdrska od 1'. 1370.

8.

Ziell1ia gnieznienska.

Ksi<;)ga ziemska gnieznienska mocno zdefektowana w latach 1392
do 1396 wllj,cznie, pelniejsza od r. 1397.
Z pomi<;)dzy ksiq,g mazowieckich llajdawniejsze dotlj,d ~~cho
wane sq,: plonska od roku 1400, czerska od roku 1404, groJecka
od roku 1407, warecka od roku 1408, warszawska od r. 1421.
1)

... illa omnia erant scripta in antiquo, et iIle liber, quando civitas fuit com-

busta, est orematus.

') Szkic ten nalezy dopelnic wiadomosciallli, kt6re bardzo oMicie podaje w s,,-ej
praoy Stan. ]{uirzeba: Si\dy ziemskie i grodzkie w wiekach srednioh. IRozpr. Ak.
Dill. t. 40 i -12), gdzie 11l1lie:szuzon8 8ft spisy wszystkich ksii\g S'tdoWFh oryginalnyeh.
Ponadto ksi\(gi wielkofJolskie z XIV w. wyszly w drnku w Poznaniu. Lekszycki: Die
aeltestcn grosspolnischen Grodbiicher (2 tomy) 1887 r. (przy. 1vyd.).
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Dwa rekoDlsy sreuniowiecZllB[O zbioru Draw koscielnycll
[nieznienski i krakowski l
(1885).

Oddawna jednem z glOwl1yeh pragniell uczonych kanonistow
bylo zebrac i opisac liezne zbiory praw koscielnych, ktore wyprzedzily
ulozenie w w. XII Dekl'etu Gracyana (1150), tworzlj,eego, jak wiadomo, pierwszlj" a w pewnym wzgl©dzie glowl11J, cZ§sc t. zw. Corpus
J1wis canonici kosciola rzymsko-katolickiego. Wiek nasz, ktory pod
wzgl§dem tego rodzaju badall nietylko wst1J,pil w slady swych poprzednikow, ale srodkami gl©bszej historyeznej krytyki zajasnial, jeszcze gorliwiej i skuteezl1iej zajq,l si© rozwiq,zaniem zadania wyjasllienia historyi zrodel i licznycll zbiorow prawa kanonieznego. Dzisiaj ehodzi nietylko 0 odszukanie wszelkieh zbiorow praw koscielnyeh,
dotq;d ukrytyeh w cieniaeh archiwow i bibliotek, a mianowicie tyc:h,
ktore wyprzedzHy Dekret Graeyana i oznaezenie czasu, do ktorego
nalez1J" ale przewaznie 0 wykazanie stosunku, w Jakim jedne do drugich stoj1J" 0 wyjasnienie iell mi©dzy sob!1 filiaeyi i stopniowego rozwoju, ezy to pod wzgl§dem oderwanego iell naukowego zl1aczenia. ezy
tei pod wzgl§dem praktyeznej ieh uzyteeznosci we wzgl~dzie do ezaSll, w ktorym powstaly, jednem slowem 0 najgruntowniejsze i llajbardziej wszeehstronne krytyczne ich oeeniellie.
Slusznie wi§c i u nas zwrocilo na siebie baeznQ, u wag§ dokladniejsze opisanie r§kopisu starozytnego zbioru praw koseielnych, mniej

1)

Bibliolek"

TYarszalvska. 1885, If, str. 1-9.

11a111 znanego, a zachowanego IV arehiwum kateclry gniezniellskiej.
Jakkolwiej bowiem, od dawniejszego juz ezasu, kr1J,zyly u nas wiesci,
ze w temie arehiwum przechowywa sill ksi§ga pmw koseielnych, przydo Gniezna przez sw. Wojciecha i jakkolwiek za clni naszyeh
s. p. ks. biskup Brodziszewski wyst1);pil W obronie tego przypuszezedopiero przed kilku !aty ksi1);dz ;Eukowski zaj1);1 si§ dokladniejszem zbadaniem l'\jkopisu 1) i wyjasnil, ii w zbiol'ze, ktory przedznajduj1); si~ powolane postanowienia, poehodzl);ce z czasow
pozniejszyeh od sw. W ojciecha, ze zatem cala ksi§ga nie mogla byc
wlasnosci!1, ani przez niego do Gniezna przyniesiol1q,. Co wi§, id!1c za dostrzeion~ w dziele braci Ballerinich 2) wskazowk1j;,
trafllie wykazal, ze podobny zupe1nie r©kopis, jak gniezniellski, przeehowuje si§ w biblioteee watykalulkiej i ze jest zbiorem
koseielnyeh, ktorego powstanie odniesc llalezy do kOl1ca wieku XI 3).
Niezadlugo potem pokazalo sill, ze inny jeszeze r©kopis tego
samego zbioru zdobi archiwum katedl'Y krakowskiej. Okolieznosc ta,
tem wi§kszq, jeszcze, jak Sluszllie, obudzila ciekawosc milosnikow
historyi praw koseielnyeh. Ciekawosc til niebawern zaspokoil uezony ksifJ,dz Polkowski w wydanym przez siebie cennyrn "Katalogu l'©kopisow kapitulnyeh katedry krakowskiej" 4), poswi~eaj~e dokladnernn i bardzo szezegolowemn opisowi kodeksu krakowskiego i porownanin go z r§kopisem gniezniellskim az blisko 20 stronie zwartego drnku, wskazujq,c zarazem zr6dla, z ktorych, wedlug zdania jego, mialy bye zaezerpni§te dwie pierwsze cz§sci calego zbioru i wyraiaj!1e zdanie, ie byloby do zyczenia, aby niejaka ez§sc ealeg'o
zbioru, dotij;d malo znanego, mogla bye drukiem ogIOSZOll!1.
Pierwsze jednak te doniesiel1ia nie mogiy nas zaspokoic. Waznose przedmiotu sklonila do przedsi§wzi§cia dalszych badaD.. W!1-

') Fraca ks. d-ra Lukowskiego pod napisem: «R.zekomy kodcks sw. IVojoiecha», ogloszon'l zostafa w Rocznikack T01Varzysflva Przyjaci6l: tiauk poztianskiego
Po znall) 1881.
2) Dziefo Ballerinich nosi tytn!:: «Disguisitiones de antiquis collectionibns et
coliecToriblls canOl1U!11». IVydrukowane by10 jako dodatek do dziel sw. Leona w roku 1753. Mamy je obecnie powtorzone w «Patrologii» ks. Migne w t. LVI.
.
3) Kodeks watykanski, ktory pochodzi z kolekoyi r~kopis6w, ofiarowanyoh Bibhoteco watykanskiej przez Krystynl/, kr61ow'l szwedzk'l, nosi w katalogu biblioteki
nr. 973.
4) Katalog ten ogloszony zostal przez Akad. urn. krakowsk'l w t. III z roku 1884 «Archiwul11 do dziej6w literatury i oswiaty w Polsce» na str. 61-78.
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tek do nieh dostal'czyla nam nowsza literatura kanoniczna l1iemieeka 1).
Juz w 1'. 1827 Savigny w znakomitem swojem dziele: "Historya prawa rzymskiego w srednich wiekach", a nast~pnie w drugiem
wydal1iu tegoz dziela z 1'. 1834 2), podajitc przegl!),d najdawniejszych
zbiorow kanonicznych, glownie pod wzgl~dem zamieszczollych v, nich
wyjiJ:tkow ze zl'odel prawa rzymskiego, zwrocil baczl1it uwag~ na nasz
zbior i, powodowany waznosci~ przedmiotu, zajij,l si~ oznaczeniem
stanowiska, jakie zaJq,f w stosunku do wspolczesllyeh zbiorow przypisywanych sw. Iwonowi, biskupowi karnotellskiemu (Chartres), zmarlemu w roku 1115.
Po nim znany uczony ksi~dz Theiner, w rozprawie 0 dekrecie
Iwona, postqpil jeszcze dalej w ocenieniu naszego zbioru, ktoremu
l)rzyswoil dotij,d w nauce zachowywane nazwanie: "Collectio tripartita" 3). Nie zwracaj~c tyle co Savigny uwagi na pomnild prawa
rzymskiego w zbiorze zawarte, bi.tdal szczegolniej zrodla kanoniczne,
z ktorych zbior powstal.
Za nim wyst~pil wysoce ceniony kanonistR, prof. Wasserschleben i poddal znowu pod krytyczny rozbior wywody Theinera 4).
Poding ostatecznego zdania Savigny'ego zbior nasz co do czasu
powstania zajmnje pierwsze miejsce, drugie nalezy si~ t. zw. Pan ormii, dzielu prawdopodobnie Iwona, a trzecie dopiero t. zw. Dekreto wi, przypisywal1emu takze Iwonowi.
Theine1' utrzymuje, ze pierwsza i druga cz~se zbioru naszego
wzi~ta jest z kolekcyi 1zydora Merkatora w jej przerobee galikallskiej, z niej akiemi przeksztalceniami i dodatkami, a trzecia onego
cz~se wyl~cznie prawie zaczerpni§ta z dekretu Burcharda.
Co do
stosunku zas zbioru z dzielami 1wona twierdzi stanowczo, ze Panormia Iwona bierze swoj pocz~tek z naszego zbioru i pOIJiera to zdanie szczeg610wem zestawieniem odpowiednich cz~sci oon zoior·ow.
Dekret zas odmawia bezwzgl~dnie I wonowi i przypisuj e go inn emu
nieznanemu autorowi, ktory go ulozyl juz po smierci I wona.

Przeciwko wywodom Theinera, jak wspomnielismy, wystij,pil
Wasserschleben i, porownywaj~e nasz zbior z dzielami Iwona, dowykazuje, ze cz~se trzecia zbioru nietylko male przedstawia
powinowactwo z Dekretem Bllrcharda, ale ze widocznie cala jest
z Dekretu Iwona; przyezem zwraca jeszcze uwag§ na t§ okolicznose, ze, gely w porownaniu naszego zbioru z Dekretem Iwona
pokazuje si~, ze niektore ust~py naszego zbioru s1!J tylko skroceniem
odpowiednich ust§pow Dekretu, ze zatem Dekret nie z naszego zbiortl powstal, ale naodwrot, ze zbiol' nasz z niego wiedzie swoj pocZfbtek.
Dotychczasowy l'ezultat krytyki niemieckiejco do zroder, ktorym r.biOr llasz zawdzi§cza swe powstanie, tak si~ przedstawia. Zgoda zdaje si~ panowae mi~dzy uczonymi odnosnie do zrodla, z ktorego wypIyt1~Jy dwie pierwsze cz~sci zbioru, ,gdyz powszeclmie uwazaj~ kolekcy~ Izydol'a Merkatora za g16wne ieh zrodl0, ale co do
trzeciej cz§sci zdania ieh rozchodz1!J si~. Prawdopodobietistwo wszakze przema wia za zdalliem Wassersehlebena. Przytem jednak sluszHie Walter, jedell z llajgl§bszych nowoczesnych kanonistow, Z3uwazyr, ze w obecnym stanie znajomosci naszej zroelel kanonicznych
z ktorego zaczerpni§te zostaly dwie pierwsze cz~sci naszenie moze bye jeszcze z zupeln~ pewnosei~ oznaczone 1),
w czem z nim zupelnie si~ zgadzamy, bo niew~tpli wie mi§dzy kolekcH Izydora a naszym zbiorem musialy jeszcze istniee posrednie
ktore utworzyly przejscie od Izydora do naszej kolekcyi,
tei z tego tylko wzgl~du, ze kolekcya Izydora dochodzila do
roku
a trudno przypuscie, aby dopelnienie jej nie pr§dzej nastiJ,pHo, jak dopiero ku kOllcowi XI wieku.
Pozostawiajij,c na boku dalsze sledzenie za pochodzeniem naszego zbioru, zastanowmy si~ nad stanowiskiem, jakie on zaj~l w rz~
dzie wczesniejszych i sp61czesnych sobie zbiorow kanonieznych, to
howiem da nam dopiero poj§cie 0 rzetelnej jego wartosci w stOSUllku do zbiorow, ktore wyprzedzi1y Dekret Gracyana, i 0 znaczeniu,
jakie mn si§ slnsznie nalezy w dziedzinie nowoczesnej nauki.
Prawo koscielne nie jest tworem jednej chwili. Rozwijalo si§
i w stale normy skladalo przez wieki, w miar§ coraz nowych i rozlieznych potrzeb spoleczllosci koscielnej i coraz jasniej wyrabiaj~
cych si~ poj~e. Na podstawie Pisma Sw. i tradycyi apostolskiej

1) Niewa,tpliwie \Y dawniejszej kanonic7.nej literaturzo francuskiej mozllaby
sit;: spotka6 z krytyczllemi spostl'zeieniami llaclllaszym zbiorem, wyznajemy wszakze,
ii zamalo z literatnra, ta, jestesmy obeznani.
Z) Geschicltte des 1'0I1'tischeH Rechts im Mittelalter. 'IYydanie clrngie, 1834,
str. 3IL 317.
") Ueber Iva's vermeil1tliches Dec1'et. Mainz, 1832.
4) Beytraege zur Gescltichte del' vargratianische11 KircheHrechtsquellet~.
Lipsk, 1839, str. 41-61.

') Lekrbuch des Kirchenrechts. Trzynaste wyclanie, 1861. str. 204: "Die Qnelen, vorans, clie beiclen ersten Theile gezogen sind, lassen sich nicht mit GeThissheit
angehen " .
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rozwijaly je i okreslaiy stopl1iowo postanowienia soborow i koncyliow lokalnych, dekrety papiezow z mocy sluzlJ:cego im prawa prymatu i wyrzeczenia pierwszych swi§tych Ojcow koscioh. I sobory
i clekrety papiezow, i dziela Ojcow swi§tych poczlj,tkowo przechosi§ oddzielnie, juzto w oryginalach, juzto w odpisach. Dopiero, aby je VI' rozproszce zachowae od zaglady i umozebnie ich
pO\yszecllntj, znaj omose, zacz§to tworzye specyalne kolekcye soborow i lokalnych koncyliow. Za ni111i powstaly zbiory cZ1J,stkowe dekretow papieskich. Nareszcie pojawily si§ wyci!!Jgi z dziel Ojcow
koscioia, 0 ile wyrzeczellia ich clotyczyly prawnego ustroju spolecze{lstwa koscielnego. Zbiory soborow i koncyliow w pierwszych
czasach ukladaly si§ wyl1J,cznie chronologicznie, przeciwnie w lwlekcyach wyrzecze{l Ojcow swi§tych przewaiyl zaraz uklad systematyczny, podci1J,gaj11cy pojedyncze wyrzeczellia pod pewne obmyslalle
z gory napisy, streszczajq,ce przedmiot, do ktorego mialy si§ odnosic, co dopiero w nast§pstwie czasu zastosowano i do zbiorow soborow i dekretow, rozdziela.i11c je takze 11a pojedy6.cze systematycznie
ulozone materye.
J aki rzeczywiscie ksztalt przybieraiy stopniowo zbiory praw
koscielnych, nim doszlo do naszej kolekcyi, pokaie krotkie opisanie
najcelniejszych zbiorow, jakie j11 wyprzedzHy.
Mi§dzy lliemi przednie miejsce zajmujfj, dwa zbiory, u10zone ku
kOllcowi w. V-go przez mnicha Dyonizyusza malego (exiguus), jeden obejmuj11cy w sobie chronologiczne zestawienie soborow Kosciola, poprzedzony kanonami apostolskiemi, drugi takie chronologiczny
zbior deluetow papieskich do wl11cznie Anastazego II zmarlego w 1'0ku 498. Zbior ten pomllozony dodatkami ofiarowal Adryall papiez
Karolowi Wielkiemu, jako zbio1' autentyczny praw Kosciola rzymskiego.
Za nim pojawia si§ okafo roku 690 tak zwana Concordia' bisknpa afrykallskiego Kreskoninsa, wyllJ:cznie na nim oparta, lecz systematyeznie na trzysta tytulow 1'oz10zona.
W polowie wieku VIII liezba zbiorow systematycznych wzrasta, znamy ieh dot11d eztery. Ceeh1J; charakterystycznl1 odzllaczajtj,cl1
je jest, ii podaj11 nie cale oryginalne sobory i dek1'ety, lecz pojedYIleze wybrane z nich ez§sci, cZ\.lsto nawet w sk1'oceniaeh 1).
W wieku IX Izydor Merkator znany powszechnie pod nazwanie111 Pseudoisidora, wraca do porzfj,dku chronologicznego, ale przez

')

''valter: Lehrbtlc/t, str. 186. 191, 192.

i pehlOSC materyalu, ktory podaje, zdobywa sobie zaraz celue stanolYisko w rZ\.ldzie innych kolektoro\\. Zbior Izyclora poczylla
od skreslenia porzij;dku, w Jakim odprawiaj11 ~;i§ kOllcylia, bezposreduie zatem poctaje kanony apostolskie, za niemi idq, w chronologicznym porz~dku dekrety papieiow, poczynaj11e od Klell1611SCl ai do
(311), nast\:)Imie postanowienia soborn nicejskiego az
koneylinm drugiego hispalenskiego z rolm 657, wreszoel ~'Y. Syl westra az wlq,cznie do papiezow
HI i Zacharyasza (741). Cal), zbio1' nosi llazwanie: DecoZlectio 1).
Nadszedl wiek XI-ty, tak odznaezajfj,cy si§ niezwyklym ruchem
i wydaje znaCZl111 liczb\.l pierwszorz\.ldnych zbiorow kanolVIi\.ldzy niemi pierwszy wyst§puje Dekret Burcharda, bislmpa wormskiego, ul:ozony mi§clzy rokiem 1012 i 1022. Byl to
znown zbiol' systematyczny, podzielony na dwadziescia ksitj,g. Oze1'pie materyal swoj z Pisma Swi§tego, z kanonow apostolskieh, z ROborow powszechnych i koncyliow miejscowych, a szezegolniej tez
z
Ojeow kosciola. Materyaly w kazdym oddziale POl'Z11dkuje
nie ehronologicznie, ale jaIc zwiq,zek mysli wymagal 2).
Drugie w kolei czasu odznaczaj11ce si§ miejsee przyznac naleiy kolekeyi kanonow (Oolleetio CanoHum), podzielonej na cztery ksi§gi, a opracowanej przez kardynala Deusdedit. Autol' korzysta z poprzednieh wzorow, glownie jednak celuje tem, ie obdarza nas znacz1111
wyci11gow z oryginalnyeh aktow, zlozonyeh za swoich czasow w archiwum lateranenskiem, ktore pozniej bezpowrotnie zagin§ly 3), powoluje takze cz§sto Libel' pontificalis czyli kronik§ papiedopiero za dni naszyeh zamierzaj11 wydac. Mi§Jzy 1'oznektore wypisal, zllaj duj e si§ ow dotf1d jeszeze zagadkowy
clarowizny ziemi naszej od Krakowa do Odry, zrobiony przez
judex i Ote senatrix, a zIozony Janowi XV papieiowi, oraz
drugi akt Spitcigniewa, ksi§cia czeskiego, W ktorym ofiaruje
corocznie sto grzywien srebm stolicy apostolskiej, za co
papiez dozwala nosie mitr\.l 4).
')

Pn~yst\pna

edJccya Izydora ogtoszona w tomie CXXX Patrologii. IVyda·
sjJorzqclzolle przez I-linschiusa, profesoTa uniwersytetu w Berlinie, calko\Y handlu wyozerpane.
2) Xowe wyclanie Dekretu Bllroharcla poclaje tom CXL Patrologii.
")
wiadomos6 0 archiwum i 0 bibliotece lateranellskiej mozna
znaleze II' wylJorne,j pracy znakomitego archeologa G. B. de Rossi II' wydaniu peryoclyoznem: Stttcli e Doctt11lenti di Sforia e Di1'itto. Roma, 1884, str. 337-;-347 .
.1) Pierwsze V\yclanie, na nieszozGscie, banlzo malo krytyozne, nosi tytnl: Deusdedit presbiteri cardiNaZis tituZi apostoZontm in Eudoxia ColZectio Ca1lo1lum e conio
wieio
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Nareszeie ku samemu sehYlkowi vvieku XI-go spotykamy si\)
z dwoma, wyzej juz kilkakrotnie wspomnianemi, zhioramj, przypisywanemi zwykle l\yonowi i z naszym zbiorem. Oba pienvsze zbiory
Panormia i Dekret 81} zbiorami systematycznemi, zaczerpnil,ltemi ze
wszystkieh
'\\' obiegu bl,ld~eyeh pravmo kanonicznych maw
juz uzytyeh przez Burcharda.
Panormia jest
zielona na
g 08m. Aby dne choc niejakie
0 uldadzie ealo8ci przytaczamy: ze ksi<2ga piel'wsza
ma napis 0
0 herezyach, 0 chrzcie (de fide, de diversis 11aede baptesimo etc.), drug a 0 zalozeniu kosciolow i obowi11Zkach wzgl§dem nieh wiernyeh, jakoto dziesi§cinach, postaeh, trzecia
o wyborze papieza, szosta 0 malZellstwie, osma 0 zab6jstwie, jako najci©zszem pl'zewinieniu, dochodzonem i karanem przez K08ciol 1).
Dekret sldada si§ z siedmnastu cz§sci i W obj§tosci. prze'\vyzsza Panormi§ we dwoje. Pierwsza cZI,lSC traktuje 0 wierze i Sakramencie chrztu, druga 0 Sakramencie ciala i krwi, trzecia 0 kosciele
i rzeczach koscielnych, czwarta glownie 0 pismach kanonicznych,
prawach zwyczajach i oclprawianiu synod6w, pi11ta 0 prymasie kosciola, nastl,lpne 0 klerykach, mnichach, maliEnlstwach, nieprawych
zwi~zkach, zabojstwach, czarach, 19arstwie i krzywoprzysil,lstwie, zlodziejach, lichwiarzach, pijanstwie, wykll,lciu, pokucie, a cZI,lSC szeSllasta 0 obowi~zkach laikow (de officiis laicorum). Ostatnia siedmnasta podaje \vyci11gi z traktat6w Ojcow swil,ltych 0 wierze, nadziei
i milosci hlizniego
fide, spe et
Nasz zbi6r sldada sil,l z trzech cz§sci, slqd bardzo slusznie nazwal go Theiner dla odroznienia od innych: CoZlectio tyipartita. Kazda z tych cZl,lsci ohrobiona zostala z innego materyalu. W sklad
cz§sci pierwszej weszly same dekrety papiezow, do drngiej postanowienia sohoraw i koncyHow miej~cowych, trzecil1 wypelnily glolvnie
wyciil,gi z traktat6w Ojcow kosciola, z pism apostolskich, a drngorZl,ldnie wypisy ze zbiorow praw rzymskich i kapitularzy karlowillskich.
Co wszakie nie nalezy uwazac za wiasciwosc naszego zbiol'u,
gdyz i we wczesniejszych kolekcyach napotykamy na wyci~gi z kodeksu Teodozynsza, z nowel cesarza Justyniana, z dygiestow, in sty-

a na'set wypisy Z oddzielnych dziel prawnikOw rzymskich.
\Y obrobieniu tycll materyalow, dotf!;d nieznany autor w ;ierwszej
drugiej cz§sci trzymal
metody chronologicznej, w trzeciej powykladem systematyczllYll1. Dekrety papieiaw, poczq,wszy
az do Urbana
zmal'l: w 1'. 1199.
rozpoczynaj~ sil,l sobo1'em nicejhispalellskiem, odbytem.w 1'0-

dice VatiCa110 edita a pio lYfariimtcci praejeeto altere bibliothecae vaticanae.
necya, 1869.

')

Nowe wydallie Panormii znajdujemy w tomie CLXI Patrologii.

We-

lin (j18.

Niceni eoncilii). Za to na
zarazem
do nastl,lpuj 11cej
ze zbioru kanonow; to, co nastl,lpnje Slj; wya1bo prawowiernych Ojcow (orthodoxornm patrum), rtlbo
prawa krolow katolickich (regum catholicornm), albo wyrzeczenia galub germa(lskich bislmpow (pontificum).
Cz§sc trzecia podzielona jest na dwadziescia dziewil,lc tytulow,
kazdy rozdziela sil:) znowu na pewlll1 liezbl,l nstl,lpow (kapidochodzq,clj; w tytule ostatnim az do dwuchset osmdziesil,lciu
Aby dokladniejsze dac poj\jcie 0 ukladzie i tresci tej
cZl,lsci, podajemy napisy wszystkich jej tytu16w.
Tytul I kap. 23, 0 wierze i sakramencie wiary i chrztu.
)1
II kap. 27, 0 sakramentach koscielnych (de sacramentis
ecclesiasticis ).
Tytul III kap. 34, 0 rzeczach koscieillych, ich czci i zachowanin.
IV kap. 2, 0 zachowaniu dni swilj;tecznych.
V Imp. 5, 0 poscie.
VI Imp.
0 zwyczajach koscielnych (de consuetudini"
bus
VII kap. 17, 0 zwyczaju (de consuetucliue).
"
VIII kap. 9, 0 prymasie koscioIa rzymsldego.
II
IX kap. 23, 0 biskupach.
" X kap. 53, 0 klerykach i ieh sprawach (de clericis et
eorum causis).
XI kap. 14, 0 mnichach.
)) XII Imp. 8, 0 zakonnicach (de sanctimonialibus).
" XIII kap. 7, 0 mnichach i zakonnicach.
" XIV kap. 9, 0 clziewicach (de virginibus).
" XV kap. 105, 0 malie(lstwach.
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Tytul XVI Imp. 32,

0
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kazirodnych zwiaozkach (de incesta copu-

latione).
. , .
Tytui XVII kap. 1, 0 siedmiu stopniach pokrevnenstwa.
XVIII kap. 4 de l10cturna illusione.
),
kap. 4, 0 kazirodztwie.
" XIX
.
~
XX Imp. 57, 0 dozl'\olonych i zakazanych zaboJstwac11.
d

,',
"
II

11
11

XXI Imp. 21, 0 czarach.
.
.
XXII kap. 33, 0 19arstwie i krzywoprzysl§stwle.
XXIII kap. 3, 0 krzywdzicielach i przest§pcach.
XXIV kap. 6, 0 lichwiarzach.
XXV kap. 5, 0 10vi'czych (de venatori b us ) .
XXVI kap. 9, 0 spra\ycach ochromiell (de truncatoribus

"
membrornm).
Tytul XXVII Imp. 24, 0 ekskomunikowanych.
XXVIII Imp. 18, 0 pokucie.
11
XXIX kap. 284, 0 sprawach laikow (de causis laicorum).
Jai~o zrOdlo, z ktorego powstala cz§sc pierwsza i druga :laszego
zbioru mozna w cz§sci uwazac kolekcy§ hydora, wszakze, Jak wyzej nadmienilismy, w jej pozniejszym skladzie, wzbogaconym ~e.kr~ta
mi papiezow od Euzebiusza do Urbana n. Materya~ d? CZ§SCI t1zeciej znalazl si§ w Dekreeie, przypisywany~n. Iw~no:vl. r.rze?a ..tyl~O
jeszcze dokladnie sprawdzic, czy w CZ§SCI teJ me znaJduJ!l, SI§ JaIde dodatki, a przynajmniej ezy odstlj,pienia od Dekret~: . dotlj,d z~
uwazane, nie l1oszlj, na sobie pi§tna stopniowo rozwlJaNcych SI§
poj§c.
Jaklj, wag§ przywilj,zywano w swoim czaRie do na.szego zbioru,
pokazuje znaczna liczba egz~mplarzy, ':. I~torych do. dm n~s~ych D.~a~
chowal si§, gdy ilose kodeksow Panormn 1 Dekretu Jest b~I~ZO O,:,I~
niczona. Obecilie znane Slj, procz dwoch naszych l'§kOP1SOW. gl1le~
niensldego i krakowskiego, kodeks watykallski, cz~ery l';kOPlSY ~ b1blioteld narodowej paryskiej, oznaczone nnmeraml: 3,808, 3,808a,
3 858b i 4,282 1), jeden berlillski (nr. 197), pochodzlj,cy z k.la,~zto.
T I d Rten.
. em , J' ede p z 'pocz~tku
l1leKOmI'u, cysterslnego
W Daac 1 na
1 • .L

pletny Vi
i jedell W klasztorze be~ledyktY1~Sl{:m. w .L~Jl1~a~h,
w wyzszej Austryi 2), co daje powazn~ hczb§ dZles1§clU l§l~oplSOW.

Kudeksy watykallski i cztel'y paryskie sami rozpatrywalismy.
,
d 1
oer 1'odyczne' Archw
PierIYsza wiadomosc 0 tyl1l J''l k'OPlSIe po a 0
1
J
•
,
katholisches Kirchelwecht.
:lIoguncya 18'"Ucr, \<\t. vrr" stl' • 474 , Por . "lOUet: FreelS
de l'histoire du droit
Paryz, 1884" str. 53.
1')

2)

<.

T'

•

_
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Waznos6 i powag§ Tripartitow zaswiadcza tez i ta okolicznosc, ze
znaczna cz§SC nst§pow, z nich wzi§ta, przeniesionlj, zostala przez
Graeyana do jego Dek1'etu, jak to szczegolowo wykazal Theiner 1).
Wyzszosc praktyczna Tripartitow VI' czasach, w ktorych pojasi§, polegala szczegolniej na tern, ze prawie w zupelnosci zastlj,pily wszystkie owczesne celniejsze zbiory p1'aw kallonicznych, tak
chrol101ogicznie, jako i systernatycznie ulozone. Zalecaly si§ proez
tego, w porownamu do Dekretu, \yi§eej przejrzystem i latwiejszem
do uzyeia ug1'npowaniem przedmiotow, zawartych w ich trzeciej
cz§sci.
Z tego wzgl(;)du pozwalarny sobie twierdzic, ze dzisiaj, gdy tak
gorliwie zajmuj~ sis wydawnictwem zbiorow praw koscielnyeh, wypl'zedzajlj;cych Dekret Gracyana, byloby wielce pozij,danem, aby pojawilo si§ kompletne krytyczne wydanie Tripartitow. Na zach§cie
do podj§cia podobnej pracy nie powinnoby i u nas zbywac, gdy jestesmy w posiadaniu az dwoch r§kopisow tego cennego ze wszech
miar zbioru.
Stosunek zreszt::)" jaki zachodzi mi~dzy trzema dopiero co opisanemi kolekcyami, nie wchodzlj,c w niezalatwion~ dyskusy§, kto byl
istotnie antorem Panormii i Dekretu, niew::),tpliwie tak sis przedstawia: ze lubo wszystkie trzy odnoszlj, si§ do samego schylku w. XI,
ze, co do czasu ich powstania, pierwsze miejsce przyznac nalezy Dekretowi, drugie naszemu zbiorowi, a trzecie Panormii, jako wielce
zr§cznemu i dobrze obmyslonemu sk1'oceniu Dekretu. W tym stanie rzeczy, nie nie stoi na zawadzie, aby tak, jak to utrzymuje
Theiner, przyznac ojcostwo Panormii I wonowi, a odm6wic mn autorstwa Dekretu, i tak Dekret, jako i Tripartita, przyznac niewysledzonej jeszcze dot~d osobistosci.
Wracajlj,c wkol1cU do naszych ri;lkopisow, dzi§ki udzielonym nam
bardziej szczeg610wym wyjasnieniom przez ks. pralata Korytkowskiego i ks. kanonika Polkowskiego, mozemy udzielic wiadomosc, ze r(;)kopis gnieznienski urywa si§ w poiowie tytulu 0 zabojstwach i zatrz,vmuje na ust§pie 101, zaczerpni§tym z dziela sw. Augustyna de
libero al'lJitrio 2).
P1'zeciwnie r§kopis krakowski obejmuje w sobie nietylko cale
trzy cz§sci Tripartitow, tak, jak je wyl::),cznie przedstawiajlj, wszY-

') ,V

cz~sci zaprzeczyl temu 'Vasserschleben.
Rzeczywiste miejsc3, ktore
weszly z Tripartitow do Dekretu Gracyana, ozuaczyl: starannie Richter w wyda.niLl
swojem Corpus juris Canol1ici. Lipsk, 1839.
2) Por. Dekret wydal1iu Patrologii, stl'. 723.

Phma Romualdf!. Hubego.

Tom II.
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Wyrok Iwowski rotn 1421

1
),

(1887).
Korzystaj~c z pozwolenia udzielonego laskawie przez zarzij,d
biblioteki ordynackiej hI'. Krasinskich, oglaszamy drukiem z jej zbiorow, wainy za bytek sredniowiecznego sij,downictwa Ozerwonej Rusi.
Jest nim wyrok wydany we Lwowie r, 1421, pisany w narzeczu halicko-rusldm. Ilose podobnych dokumentow, do dni naszych dochowanych, jest tak mal~, ze kaMe nowe l1a tern polu odkrycie, slusznie mozna poczytywac za szcz!2sliwe dla nauki zdarzenie.
Aby z powzi!2tego zamiaru wlasciwie' wywi~zac si©, zdawalo
si§, ze niedosc podae do publicznej wiadomosci sam tekst dokumentu, lecz ze nalezy go jeszcze objasnie stosownym historycznym wywodem. Poszla za tern potrzeba obznajmienia si!2 ze wszystkiemi
znanemi pomnikami Ozerwonej Rusi, wyjasnic mogij,cemi stan
jej s~downictwa, llietylko w czasie, do ktorego nalezy nasz dokuale pokusic si© nawet na przedstawienie zmian i przeksztal8!j:downictwo to uleglo, poczynaj1j,c od cztemastego do
lJi©tnastego wieku. Stalo si!2 to tern wi!2cej niezb©dnem, ze
procz trafnych dostrzez611 czcigodnego profesora Liskego, wylozonych z wlasciwij, lUll krytycZll!lJ miar!lJ, . w przedmowie do wydanych
przez niego w 1'oku 1886, najdawniejszych ksil'J;g S!lJdowych sanockich,
nie posiadamy dotij,d zadnej pracy przedmiotowi temu p08wi©conej.
Dzieje sredniowiecznego sij,downictwa Ozerwonej Rusi rozpadajq, si§ na trzy stanowczo rozni~ce si© epokL Pierwsza epoka przed-

')

Biblioteka Umiej'ltnosoi Prawnyoh. ,Varszawa, zeszyt 117, str. 1-43.
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stawia stare mleJscowe Sq,dOWllictwo. drugfj; od czasu polq,czenia Ozerwonej Rusi z Koron~ tworzy powolne, stopniowe przejscie od starych do nowych form, trzecifj; wypelnia stanowcze i peIne zastosowanie form s~dowl1ictwa korol1nego.
- Staraniem naszem bl:)dzie 0 tyle, 0 He materyaly pozwol~, kazdq, z tych epok oddzielnie naszkicowac. Wszakze nim do spelnienia
tego zamiaI'u przyst~pimy, uwazamy za stosowne obznajmic czytelnika z rodzajem materyalu historycznego, jakim zamierzamy sil:) poslugiwac, zwlaszcza dlatego, ze w zakresie naszego pismiennictwa
prawno-historycznego tenze mniej dotl:1d jest znany, a w rzeczywistosci zasluguje na blizsze i dokladniejsze rozpoznanie.
Dokumenty, z ktorych czerpac bl:)dziemy nasze wiadomosci, ze
wzgll:)du na jl:)zyk, w ktorym Sl} pisane, tworzq, dwie klasy, jednf!:
skladajq, dokumenty w narzeczu halicko-ruskim, drug~ dokumenty
lacinskie.
"

W 1'. 181';8
l I t ez 1. 1\,'
u
wY'drUKOwa
lvlaciejowski odpisanv przez siebie dokull1ent z " 1359 1) ,nasl:)pl11e
,,- t
. t·
' " archeograaz sama I
Wl11lsya
ficzna w l': 1862.obdarzyla nas kilkun3stu llowemi tegoz rodzaju dokumentaml, w ZblOl'Ze no;;:zl}cvm tytul' AktolV
T'rls
7 d
. . . Z ac7zo d _
~
II,
Cl10 nzeJ Z
Rosyi.. Nareszcie nadszedl rok 1868, w ktorym ukazal sil:) we
pwnvszy tom tak zwany Akto11J grodzkich i ziemskich
ktora w miar§ zbadania archiwow krajowycb. zall1iescil~
w sobie znaczlll} iiczb© dokumentow rusillskich albo dot~cl nieoglo.
albo w no\~em poprawnem ich wydaniu. Procz tego kilka
~d~cZl~ll1ych wyd~awm~tw ga1icyjski~h oglosilo par(;l lego samego
lod.zaJu dokumenLow, Jak to wykazuJe wspomniany powyzej spis Lisiewicza.

Dokumentow rusillskich, doti!:d W oryginalach znanych, a w cZ(;lsci zachowanych juz tylko w tlomaczeniach, naliczyl Zygmunt Lisiewicz w starannej swej pracy tylko 47. Do nich przybywa jeden dokument, ktory oglaszamy 1). Zaszczyt, ze na dokumenty tego rodzaju zwrocili pierwszi!: uwagl:) , nalezy sil:) Bentkowskiemu 2) i Rakowieckiemu 3). Wlasciwie jednak pierwszy stanowczy krok w poszukiwaniu ich, zrobili okolo roku 1840 W. A. Maciejowski 4) i zaszczytnie znany autor historyi starego -halicko-ruskiego ksil:)stwa Dyonizy
Zubrzycki. Odnalezione dokumenty zaraz skopiowal Zubrzycki i, jako korespondent petersburskiej komisyi archeograficznej, przeslal j ej
takowe do ogloszenia, co tez nast!1pilo w roku 1846 w pierwszym
tomie jej publikacyi pod tytulem: Akty odnoszqce si~ do historyi Zachodniej Rosyi.

1) Praca Lisiewicza nosi tytul: J~zyk urz~dolvy na Rusi Czer11Jonef mi~dzy
1340-1506 1'. (Przewodnik naukowy i literacki. Lw6w 1886). Kiedy to piszemy, dowiadujemy si'i, ie w illetryce Litewskiej, przechowywanej w Petersburgu, miesci si~
jeszcze jeden dolmment rusinski z r. 1414 (Opisanie Mtig i akto11J lito11Jskof metriki sostawil 1netrikant S. L. Ptaszycki. S.-Petersburg 1887, stl'. 223),
2) Historya literatury polshief I, str. 18;'!.
") Pra11Jda Ruska I, str. 214.
4) Maciejowski w T. V[ Historyi pra11Joda11Jstw s:[;o1Vianskich. ,Varszawa,
1858 na stl'. 145 tak pisze: «Dyplomaty w ruskim i lacinskim j~zyku pisane, a przezemnie i Dyonizego Zubl'zyckiego odkryte, wydrukowala 'II' swych zbiOTach komisya
ar cheograficzna».
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Liczb.a . dokum~ntow lacillskich, z ktorych korzystalismy nierowme zna~zllleJsza, a zasluga odszukania ich prawie wszystkich, spada
w.-vI,l1;CZcllle na w!dawnictwo. Aktow grodzkich i ziemskich. Dziesi(;lc
pWl\\ szych tomow wydawlllctwa tegorodzaju zajmuje same pojedyncz~ ~okumenty, po wil:)kszej cZl:)sci skopiowan8 z oryginalow po dzis
dZlen dochowanych. Tomy natlt(;lpuj!1ce, pocz~wszy od 1I-go, ktory
w roku zeszlym. ukazal sil:) i miesci w sobie najdawniejf:lze ksi(;lgi
s:~ow~ Sanoclne,. przeznaczone Sf!: na druk reszty ksil:1g sf!:dowych
\\ ~Je\~odztwa rusklego. W roku j eszeze biezl:1cym ma si(;l ukazac
kSll:)ga si!:dowa halicka 3).
.
. Mi(;ldzy dokumentami rusillskiemi, 0 ktorych mowilismy, zaledWle par(;l, a moze tylko jeden, pochodzi rzeczywiscie z czasow niepodlegJo~ci. Rusi Ozerwonej, za to dokumentow lachlskich wydanych
przez kSll:)Cla J erzego II , I)osiadamv
az czterv
2) • W szys,tl{Ie
. 111ne
.
.
J
.
J
dolnllll,enty, .tak rusinskie j ako iacillskie, pochoclzi!: z epoki po przyl~czel1lu RUSI do Korony. 0 ile w nich zachowaly sil:) przypomniema ~avl'llego porz!1dku, pokaze dalszy wywod, do ktorego przystl:)puJemy.

Histo1"ya pTa1Voda1Vst1V stolvia1tsliich VI. 147.
Dwa wydal Yoigt w dziele: Codex dipZomaticus prusS£cus. Kr6lewiec II.
1842.
,Dwa Tmne drukowane II' SupZementu11t ad kisto1"ica Russiae mOHumeHta.
) \\ r. ~904 ~vyszedl tom XVIII tegoz wydawnictwa. IV ten spos6b pozostaty
J8dyme drobne 1l1amki, dotyczitce ziem ruskioh (pTZYp. 11Jyd.),
1)

2)
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1.
Pogl~g

na

s~downictwo

Rusi Czerwonej od wielm

do

pofowy wiekl.l XV.
1. Stare s::tdownictwo.
Pod nazwiskiem starego slj,downictwa rozumiemy ten ustroj SlJidownictwa czerwono-ruskiego, ktory bezposrednio poprzedzil pollJiczenie kraju z Koronq,. Nie si©gamy odleglejszych czasow, bo dotlJid nie posiadamy zadnych pewnych danych, za pomoclj, ktorych daloby si©, choc w cz©sci, rzucic niejakie swiat1'o na pierwotny ustJoj
onego.
I to, co powiemy 0 starem slj,downictwie, znajdzie glOwnie poparcie w dokumentach, odnoszlj,cych si© juz do czasow zaj©cia luaju
przez Kazimierza W. i 0 tyle tylko b©dzie moglo byc uwazane za
uzasadnione, 0 He blldzie zdolne wlae w nas przekonanie, ze zachowalo niewlj,tpliwe cechy dawnych porzlj,dkow, kt6re nast©pnie powoli,
ze zmianlj, politycznego stanu kraju, z uzycia wyszly.
Podlng wszelkiego podobiellstwa do prawdy sprawy najwazlliejsze
slj,dzil sam ksilj,zll na swoim dworze, mniej waZlle sft,dzili wojewodowie
po grodach, a zalatwienie spraw mi©dzy ludnoscilj, poddallCzlj, powierzone bylo miejscowej pallskiej wiadzy. J esli rzeczywiscie t"k bylo,
tedy moznaby powiedziec, ze za czasow lliepodleglosci Rusi istnialy
w niej trzy gatunld slj,dow: slj,d ksiil,zllcy, Slj,dy wojewodzillskie i s11dy miejscowe patrymonialne.
J ako niew!}tpUwy clowod, ze na dworze ksilj,z©cym odbywaly
sill sq,dy, przytaczamy naprzod dwa powyzej wspomniane dokumenty
z roku 1334 i 1335, w ktorych J erzy II milldzy dostojnikami,. do
aktu wplywajlj,cemi, wspomina Ohodka i \Vaska s©dziow druoru 1),
nast©pnie w poparciu tego twierdzenia kilka wyrokow z epoki nast©pnej, wydanych na dworze zydaczowskim przez ksi©cia zydaczow-

1) vV akcie pierwszym z roku 1334 powiedziano: quam ulliollem et concol'diam .•. C'umnostris barollibus.. videlicet Chodore episcopo Galiciellsi, Demetrio Detkone, Chodkolle judice nostre curie... promittimus... COllserVare (Voigt II. 190).
'V drugim: nos cum dilectis nostris barollibus scilioet: Demetrio Detkone nostro,
M... ''{ascone KudrYllowicz iudice curie nostre ... illnovamus (Znbrzycki 1f1. 259)

skiego Fiedora Lubartowicza 1), ktory takze w rz©dzie dostojnikow
swoich mial i s©dziego 2).
Ozy s©dzia taki dworski sam S11dzil sprawy, wniesione przed
ksi©cia, w jego zastllpstwie, do ezego mogloby mu bylo nadawac prawo wysokie stanowisko, jakie zajmowal w hierarchii rZ11dowej, jak to
dowodzlj, dopiero co powolane dokumenty, czy tez tylko, zasiada.i11c
wraz z ksi©ciem w S11dzie, formulowal i wyglaszaJ: wyrok, jaki mu
ksilj,ZIl poddawal, nie umiemy stanowczo rozstrzygnlj,c, zdaje si© jednak, ze dopuszczac mozna, iz we wszystkich razach, w ktorych sam
ksiq,z© na slJielzie zasiadal, rola s©dziego polegala na wygloszeniu wyrolm ksilj,z©cego. J esli jeelnak ksi11z© slj,dowi nie przewodniczyI, zapewnie s©dzia sam sprinvy rozstrzygal i stosowny wyrok formulowal
i wyglaszal. Procz tego w obu razach, jak slusznie domyslac si©
mozemy, na nim lezal obowii'J,zek kierowallia instruk~H sprawy.
Rowniez stanowczo rozstrzygl1ft,c nie mozemy, dla braku chocjednego z tych czasow pozostalego wyrolm, czy w slj,dzie ksi11zllcym pr6cz ksi©cia i s©dziego zasiadaly jeszcze inne osoby, lecz i tu
nie jest wykluczonem prawie nieomylne domniemanie, ze ksii1zll na
swoim otaczal si© dostojnikami duchownemi i swieckiemi,
a w kazdym razie bojarami, jak to mial0 miejsce po pollj,czeniu HnW slj,dach staroscinskich.
Niewlj,tpliwie przed
ksiq,zllCY szly wszystkie wazniejsze sprawy z caJ:ego krajn, czy to ze wzgl©du na swoj przedmiot, czy tez
ze
na
po1ozenie w spoleczellstwie osob prawujlj,si©. Niemniej zelaje sill
pewnem, ze nietylko sprawy 0 wlasuosc czy to cal'ych, czy cZllsci majft,tkow, ale i sprawy 0 nrzyczvnione szkody w majil,tkach, przez nieprawne· puszczenie w iell g'ranUi_
ce obcego bydla lub trzody, Inb nieprawne pokoszellie w nich zboslj,dzily sill w slj,dach ksi11zllcych, jak to mianowicie pokazuj11
spra wy, sq,dzone przez ksi©cia Fiedora.
. S~rawy drugorzlldne S11dzili tak zwani ruojeruodoJll)ie, rZq,dcy
wazl1leJszych groelow i ich terytoryow. Jak powazne zajmowali miejsce w 6wczesnej hierarchii rZ1j,dowej, przekonywa znany juz nam dokument J erzego II z r. 1335, w ktorym czterech wojewod6w wraz
z ksi©ciem por©czajt=!: Krzyzakom zachowanie przyjacielskich stosunk6w. \V I'z©(lzie zapisanych na akcie wojewodow fignrnjc T:lianowi-

1) . Wyroki ksi~cia Fiedara Lnbartowicza drukowa1l8 cz~soia, waktach Zachodniej RosYl, cZ!lscia, w Kronice domowej Dziednszyckich i w Przegla,dzie Archeologicznym.
2) 1411: ... ad pana Pyotra Sgdzye[[o Kxygzeczya. A. G. Z. III stl'. 166.
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cie Michal Yelezarowicz Ivojewoda belzki, Hrycko Kossaczowicz 1VOjfwoda prze111yski, Boris Krakula woje11!oda l1VOlvski, Ohodor Otek
l1Joje1Voda lucki 1). :Nlozeby z tego powodn ,yypadalo im przyznac

oznaczeniu swiadk6w, akt sci~le stosuje si§ do gradaswiadkow 1). Przytaczamy te szczeg61y dlatego, ze
one pokazujil:, ii w dawnych czasach akty takie, jak akty spl'zedazy,
si§ nie przed urz§dem, ale W obecnosci przedstawicieli glowklas spolecz811stwa.
Przechodzimy do okresu drugiego.

obszerniejsz/j: wladz§ s'l;dowil: i dopnscic, ze s'l;dzili VI' zast<tlPstwie
ksi§cia i sprawy wazniejsze, He razy takowe nie byly wniesione
przed ksi§cia lub 0 ile tego wymagal0 rychle i sknteczlle utrzymanie porzil:dlm i pokojn Vi poruczonych im terytoryach, wolimy jednall: tymczasowo dzialalnosc fcb sil:dow'l; wiclziec wi§cej ograniczoll1)"
opieraj/j:c si§ pod tym wzgl§dem, p1'zy brakn inl1ych dowodow, na
danych, pochodzil:cych z okresu nast§pnego.
Sprawy mi§dzy poddanczlj; ludnosci'l; wiejsk'l;, wedlug wszelkiego podobiel'istwa, w dobrach ksiq,z§cych sij:dzili ciwuni ksiij:z§cy,
a w dobrach biskupich takze ciwuni lub s§dziowie. Kto sq,dzil poddauych w dobrach prywatnych, nie jestesmy w stanie wskazac; zdaj e si§, ze sami panowle.
Ograniczaj il:c si§ na tych niewielu slowach 0 organizacyi starego czerwol1o-ruskiego sq,downictwa, uwaiamy Z2" konieczne zwrocic
jeszcze uwag§ na formy, uiywane w dawnych cllasach przy ll:onstatowaniu sprzedaiy i kupna majlJ,tk6w, zwlaszcza dlatego, aby to, co
dot'l;d powiedzianem byro, uzupelnic i gl§biej wniknil:c w spoleczne
stosunki kraju.
Kilka, szcz§Sliwym trafem ocalalych, aktow sprzedaty, noszq,cych na sobie wyrazne pi§tno prastarych zachowan, uczy nas, ze po
ulozeniu mi§dzy stronami warunk6w (torgowlia) pod jakiemi dopelnifa si§ sprzedai, strony dla nadallia calej czynnosei j awnosci i zapewnienia jej niewzruszalnosci, sporz/j:dzaly, akt poswiadcza.il!:cy dokonal1ie sprzedazy. IN jakiej formie akty podo bne b}7ly sporzq,dzane najdokladniej, zdaniem naszem, uczy nas akt z L 1370. IN nim
mianOWIG18 zaslugnjq, na uwag§ osoby, pl'zyzwane na swiadkow, dla
dopelnienia calej czyunosci i spisania aktu. Oharakterystycznem
jest, ie akt dzieli swiadkow na kategorye, reprezentujil:ce mniej wi§cej dokladllie wszystkie klasy ludnosci krajowej. Kategorye te tworz:j,: bojarzy, mieszczanie, popi, sij:siedzi okolni, diacy, pszczolarze.
2e akt roku 1370 mi§dzy swiadkami na pierwszem miejscu stawia
mieszczanina Kuefla i wojta J aroslawia, wYlliklo jedynie stij,d, ze
akt spisywal si§ wlasnie w domu tego Knefia w miescie J aroslawiu;

cum dilectis nostl'is h~]'onibus ... .:\IydmeJe lelezal'o,yiez pallati110
Belzensi, Hryckone Kosf'aczpwicz pallaiino PremysleNsi, Boriscone Cmenla pallatilW Lemburgel1si, Chudure Otek pallatino de Luizek... appl'obamus union em et
eoncordiam ... cnm 1110 del'll I) magistro generali. Znhrzycki j. \Y.
')

K08

2. Czasy przejsoia od stare go do nowego si:l;downictwa.
Ozasy te w ksi§dze sanockiej pod 1'. 1442 mniej wlasciwie nazwalle Sij: czasaJ1ti pralVa yusi1~skiego (tempore juris Ruthenicalis).
To, 0 czem "IV tem miejscu ksi§ga wspomina, nie odnosi si§ do epoki niezawislosci Ozerwonej RUBi, ale do owych chwil, w ktorych byla juz pol/j:czona z Korol1q,. 2e w czasach tych utrzymywaly si§
w cz§sci stare zachowania rusinskie, nie podpada najmniejszej wtj,tpliwosci, wszakze juz od poczij:tku onych wyst§puj'l; znacznie zmodyfikowanemi wplywem instytucyi koronnych, i to tak, ze nie motna im
wi§cej przyznawac nazwy czysto rusinskich zachowal1. J ednem
slowem, f</j: to czasy przejscia od dawnych, jeszcze utrzymujij,cych si§
do porzij,dkow nowych, powoli i stopniowo w ich miej sce zaszczepiajil:cych si§ i ustalaj q,cych.
Przekona nas 0 tem szczegolowe zbadanie faktow, kt6re mamy
przedstawic. Aby j ednak ulatwic ich zl'ozumienie, uwazamy za kollieczne, mianowicie dla tych, ktorym nie dose dokladnie zuauy jest
ufltroj sij,downictwa koronnego, w krotkosci naszkicowac organizm
tego siJ:downictwa, boc wlasnie po przylq,czeniu Ozerwonej Rnsi do
Korony nie moglo przedew'szystkiem 0 nie innego choclzic i w 1'zeczywistosci nie chodzilo, jak 0 przeksztalcenie starego rusinskiego
sil:downictwa podlug modIy koronnej.
IN czasach, 0 ktorych mowimy, wszystkie sprawy w Koronie
mogly dostawac si§ przed krola, ktory je polecal siJ:dzic alba w swym
s/j:dzie nadwornym, albo poruczal do oSq,dzenia wybranym przez siehie osobom (judices deputati), albo odsylal na drog§ zwykl:ego S'l;downictwa. Zwyczajne s/j:downictwo koncentrowalo si§ w s/j:dach wie-

') B60: A to swiedei, miesticzi pan Knefl i liIiclmo w6jt jaroslawskij, a se
bojare: Pietr Moszenka, Cbodko Loj(lvicz, a se popo11Je: Dionisij, pop Jurko KropysZ8wiez i pop £oj, a se susiedie okolnii: Onisim, a se d'jaci: Stepan Melechowicz,
Melentij Kncewicz, a se bortnicy: Paszko bortnik iz Emelina, Jurko Mosznicz, Michno ,Yelikopolskij, Holko Zalieskij. A. G. Z. viI. 8.
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cowych czyli kolokwiach i w s1j,dach pocz1j,tkowo zwal1ych krolewskiemi, pozniej ziemskiemi. Kazda ziemia zbierala swe wiece i miala swoj s!),d ziemski, a niekiedy i swe s!),dy powiatowe. Dla kazdej
ziemi naznaczal sill s§dzia (judex) z Podslldkiem (subjudex) (~la kierowania calem jej s!),downictwem tak na wiecach, jako i w s!),dzie
ziemskim; obaj, jako naznaczeni dla calej ziemi, nosili nazwanie slldziow i podSIldkow generalnych ziemi (judices i subjudices gellerales terrae). Wiece skladali wyzsi dostojnicy duchowni i ziemscy
oraz dostojnicy kOl'onni, a W cZllsci i ziemianie. Do s1j,dow ziemskich wchodzili przewaznie ziemianie, a w Wielkiej Polsce stale
i niisi dostojnicy. Pod s~d wiecow szly najwainiejsze sprawy, resztll spraw siJIdzily s!),dy ziemskie 1). W tym porzl1dku atoli, wlasnie
w czasach, ktore nas zajmujlJi, zaszly 0 tyle wazne modyfikacye, ze
od niedawna przyswojeni krajowi stal'ostowie generalni ziem (capitanei generales), zaczl?li zajmowae w s!),downictwie coraz wybitniejsze znaczenie, jako zwyczajni zastl?Pcy krola. Dawniej sami krolowie zwykli byE przewodniczye na wiecach, a 112,wet niekiedy na 1'0kach ziemskich. W tym celu objeidiali pe1'jodycznie kraj. Z powillkszeniem kraju i przy coraz wi<;!kszem g1'omadzeniu sill wainych
interesow, krolowie widzieli sill w niemoznosci spelniania regularnego obowi~zkow slldziego i zniewoleni byE w miejsce swoje poclsta\Vic starostow. Dopi\)to tym sposobem natlzwyczaj wazllej refonny
s1j;downictwa.
po
mogilce iM samopas, pocIponadzor, i kienmek starostow, tem skuteezmeJszy, ze
ci!),gly item pozl1dallszy, ie
kierowany widokami
nie partykularnemi, ale maj1j,cemi na celu ogollle dobro i potrzeby
palu,twa. Poiyteczlla dzialalnose stClrostow i w tem jeszcze objawi1a
ie stanllii niehawem na czele tak zwanych Slldow grodzldch 1
ktorych glOwHem zadaniem byio zaratwiae sprawy sporne. ktore
wprost nie podchodzily pod jurysdykcYll s!),dow ziemskich, a w interesie sprawiedliwosci wymagaly hye zalatwianemi
Oroz p'l przyl1j,czeniu Czerwonej Rusi do Korony, chodzilo wfa811ie nie 0 co innego, jak 0 zastil;pienie dotychczasowego staregosl1downictwa rusillskiego, przez wprowadzenie w jego miejsce organizacyi s!),dowej koronnej. 2e to odrazu, w owych mianowicie czasach, nastij,pie nie mogIn, rzecz az nazllyt jasna. Brakowalo na 1'ozlicznych warullkach dla uskutecznienia tego zamiaru, ktore tylko powoli moina bylo przygotowae. Wypadalo w kraju zaprnwadzie licz-

ne 110we dostojenstwa, na ktol'e potrzebni byli wlasciwie usposobieni lucIzie, sprzyjaji1;cy nowemu porzi1;dkowi rzeczy, wypadalo wreszcie
zyskac sobie mniej willcej powszechne przekonanie, ie nowy po1'zl),dek wil?cej odpowiada potrzebom spolecznym.
Zaprowadzenie nowego s!),downictwa na Husi szlo zatem pow miaI'll jak okolicznosci l1a to pozwalaly, i to niejednow calym kraju, Iecz w jednych cZllsciach wczesniej, w dmgich pozniej. Odrazu stan rzeczy 0 tyle tylko zmienil sill, ie zaraz na czele zarz!),du Husi!), postawiony zostal starosta generalny,
z liczby dostojnikow koronnych, z tll; samlj; wladz!)" jaka starostom generalnym przyslugiwala w Ko1'oni.e, a w praktyce zapewnie
jeszcze willkszl1. On tei star sill rzeczywiscie zaszczepicielem i 1'Ozsadnikiem instytucyi kOl'onnych, zwlaszcza p1'zy sklltecznem wspoldzialaniu drugorzlldnych starostow grodowych, takie zwykle branych
z pomi§dzy dostojnikow koronnych.
W dalszym wywodzie zaczynamy od wykazania, w czem i 0 He
w czasach, 0 ktorych mowimy, zachowalo sil? stare sll;downictwo rna dopiero potem wykazemy, jak si1;downictwo to stopniowo
zupelnej reformie.
Samo przez sill rozumie sill, ie po przyl1j,czeniu Husi Czerwodo
dawny Sl1d ksiil;illcy wraz z ksillciem udzielnym zniPOSZIO, ze ze starego slJidownictwa pozostaly tylko s!),dy
1).
przedewszystkiem, jak siJldownictwo to funkcyonowa10,
ewodo IV W znaczeniu mWJ scowem spotykamy w calym cil),gu okresu naszego, siedzi1;cych na glOwllych, a w cZllsci i drugorz§dnych grodach Rusi. Oto chronologiczny porzij,dek, w jakim w aktach wystl?puj!),. W 1'. 1359 spotykam}' jako wojewod§ w Przemyslu
Cztibora 2), r. 1360 Piotra Iwanowicza rusina w Zydaczowie 3), 1'.
1370 pana Biociszewskiego wojewodll lwowskiego 4), w 1'. 1384 Tomasza wojewodtl halickiego 5), w 1'. 1388 Mikolaja Zolkowskiego wojewodll sanockiego 6), w r. 1394 )Iancinll (heres de Conin) wojewod~
lwowskiego 7), w latach 1400 i 1405 Jana wojewod§ lwowskiego 8),

') POl'. pracEi s. Kutrzeby S'ldy ziemskie i grodzkio w wiekach srednich (Rozpr.
AlL t. 40 i 4:2), zwlaszcza rozdzial: ~O wojew6dztwie ruskiel1l». IPrzyp IVyd.)

I) ,Yinnismy tu zanotowac, ze rzecz 0 s1tdowniotwie nizszem, a takze niemieokiem. woloskiem i t. p nie wohodzi w zakres naszyoh poszukiwan.
2) A. G. Z. YIII. :-3.
') Diplnn1at, :\Iillol'is poloniae CCLV".
4) ..l. G. Z. \'11. 8.
5) A. G. Z. ll. II.
6) A. G. Z. VlII. 17.
7}
A. G. Z. III. f)7. A. 1. Z. B,. nr. 6.
8) Bentkov,ski j. w. I, 185. Rakowieeki j. w. 1. 214.
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w latach 1409 i 1410 Zawisz© takze wojewod© Iwowskiego 1), i w tym
samym czasie Stryjca wojewod© halickieg0 2), przed rokiem 1411 Andrzeja wojewod© zydaczowskiego 3), a Vi' roku 1411 rowniez Vi' Zydaczowie wojewod© Pienka Zarubicza 4), w r. 1413 Wlodka v\'ojewod©
lwowskiego 5), w r. 1424 Jana z Mzurowa wojewod© przell1yskieg0 6),
a we Lwowie Kunata z Tuliglowy 7), wreszcie w 1'. 1433 Przeclawa
(in Lyeshecz) wojewod§ lwowskiego 8).
Pod wzgl§dell1 wladzy slJ,dowej, jaka przyslugiwala wojewodoll1,
dostrzegall1Y naprzod, ze stali na czele sq,dow ll1iejscowych, ktorym
powierzonq, byia jurysdykcya cywilna i krYll1inalna, 0 ile si§ zdaje
drugorz§dna. I tak w r. 1388 wspoml1iany powyzej Mikolaj Zolkowski, wojewoda sanocki, W dalszYll1 ciq,gu poprzedl1io prowadzonego
procesu 0 uiszczenie dlugu, zabezpieczonego na wojtowstwie w Brzozowie, w pelnYll1 sq,dzie w Sanoku przyjmuje i zaswiadcza oswiadczenie wierzyciela 0 nastfJIpionej cZij,stkowej splacie dlugu VI' ilosci
40 grzywien i zar§czenie, ze 0 reszt§ slJ,downie nie b§dzie si\j upoll1inal 9). W r. 1394 Mancina vvojewoda lwowski razell1 z asesorami slJ,dzi spraw§ 0 wlasnosc lq,ki 10). W 1'0 1411 wojewoda zydaczowski sij,dzi spraw§ 0 bartni las i 0 sianorz©cie 11). Ze wojewodom sluzylo prawo rozpoznawania spraw kryminalnych, pokazuje dokument z 1'. 1427, z ktorego dowiadujemy si§, ze matka corki, gwal-

tell1 uprowadzonej, udala si§ przed woj ewod© 1wowskiego Mikolaja
Korcza, wzywajlJ,c go 0 szybki ,Yymiar sprawiedliwosci 1).
Nast~pnie przed wojewodami w pelnym sij,dzie oddajij, si~ dobra w zastaw 2) i tlporzlJ,dzajq, akty sprzedazy dziedzin 3).
W sldad s2~dow, Vi' ktorych przewodlliczq, wojewodowie, procz
sedziow wchodzij, ziemianie, mieszczanie, a w miar§ okolicznosci nizurz§dnicy, jako to: burgrabiowie, ciwuni, wujci, soccy 4).
o zachowywanym w slJ,dach tych przewodzie, jako rzecz wi§cej
godn!Ji uwagi, zaznaczyc wypada, ze wygrywajij,cy spraw§ sldadal sij,grzywn§ pami\jtnego 5).
Procz obowilJ,zkow s§dziowskich, ktore wojewoda pelnil niejako
z urz~du, krolowie zwykli byli polecac im kierunek nad rozgraniczeniami 6). Takze uroczyste wprowadzenie w posiadanie Inaj/1tkow
zwyklo si~ byro robic przy wojewodach 7).
Powiedzielisll1Y, ze w sklad s/1dow wojewodzillskich wchodzH
s~dzia, jak to konstatuj/1 przytoczone przez nas dokumenty, lecz nie
dosyc na tell1, wypadaloby jetlzcze wyjasnic, czy s§dzia ten dodany
zostal do 8!J;du wojewodzillskiego dopiero po przyllJ,czeniu Rusi do
Korony, czy wchodzil w jego sklad juz za czasow niepodleglosci kra-
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A.
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G.
L
G.
G.
G.

Z. IV. 23. II. 37.
Z. R nr. 11.
Z. Ill. 166.
Z. III. 84.
Z. II'. 30.

G. Z< YIT. 33.
A. G. Z. IV. 63.
8) A. G. Z. V. 56.
") 1388. Nos Nicolaus Zojkowski 1VoY1Voda, Ywal1us judex, Nicolaus Scalka,
Pasko Hungarus ac alii terrigene dish'ictus Sanocensis presidel1tes iJ1 judicio iu Sa11070 ... recognoscimu8 per presentes, quod l10bis sedmtibus in pTedicto iudicio comparuit Janus ... A. G. Z. VIlI. 17.
10)
1394: hlanczina, heres de Conin, 1Voyewoda Lemburgensis, significamus ...
quod t<el1iel1s ad nostram lwstrorumque assessorum presenciam O. conquestus est
judicialiter super S. pro quodam prato ... et jam prefatus O. multas et varias litis
controversias ill judiciis pro hujusmodi prato habueraL. tandem 110S visa justicia
prelwmil1ati O. sibi prefatum pmtum fecimus imitari . .lL G. Z. III. 57.
11) 1411: Od pan a Androsza Zidaczowskiego woieuodi, od pana Pyotra sqdzyego ... jwa,'C()wali sZY't przed nami L. a prauoual szyq 0 bartlmy lyasz y 0 sya11ozel1ci y, lvstqpilvschi IV prauo, dal pa111yqtuego grzi1vn't, a lvigral s1t'oje 1'0 D'llllb ...
A. G. Z. III. str. 166.

A. G. Z. IX. 28.

2) 1405: Nos Johannes TiVoyelvoda Lemburgmsis significamus ... quomodo n~bilis .T. heres de P. vel1ie11s ad 110stri 11ostrorumque assessorum presencia111, pubhce recognoviL. obligasse villam B. nobili J. heredi de B. in tredecim sexagenis.
Actum in Lemburga... presentibus nobilibus Oleskone judice, Sbroskone burgrabio
Lemburgel~sibus, Rewtho TY1VU110 de Soo Radko1l8 de S. etc. A. G. Z. IV. 10.
.
3) 1400: A se ja pan .ilfancina, 1voie1Voda il1Vo11Jskyj, oswiadczaiu ... aze Pl'lszed pred nasze obliczje, na imia Chodor Szidlowskyj.<o prodal panu Kliusowi swoju
diedinu na imia Szidlow, a k tomu dwol'iszcze Ziaworonkowicza, to jest, prodaJ: za
30 ko;. ruskych ... A na swiedci: pano Jaszko ]\fazowszanin, pano Miczko Kulikow-

skyj i t. d. A. J. Z. R. J1l'. 6.
4) 1388: Nos N. 1Voye1Voda, Y. judex, N. P. ac alii terrigem ... A. G. Z.
VIII. 17. 1394: Mancina Voyvoda Lemburgensis ... presentibus: Johanne kerede de B.
Paulo cive de Colomia. A. G. Z. llL 57.
b) 1411: A. G. Z. III. 166.
b) 1400: Ja pan Iwan 1Voie11Joda 11V01Vshi, pan Klins, pan Danilo Zadrzewicki
wyznawamy ... podlug przikazania krola... hazal roziechac gral1ice... Rakowiecki
j. w. I. 214.

1413: Vigore earundem litel'arum (krola) cum con sensu IWOllis protunc capitanei Lemburgensis; in presel1cia ipsius TVoye1Vode Wlodhol1is ... Hanko granioies et
metas ... tali modo limitavit. A. G. Z. IV. 30.
7) 1370: Togdy oni ... wzdali panu Wiatslawu so wsiemi objezdy toho dworziszcza... jako wzdali pri pam. Blotisze11Jshom 1voje1Vodie il1Vo11Jskom. A. Z. G.
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ju. Rozwazywszy dokladnie wszystkie okolicznosci, a rnianoWICle
tez to, co pozniej 0 zapl'owadzeniu s©dziow na Rusi obszerniej wylozymy, ezujemy si© byc upowaznieni do wyrzeezenia zdania, ze
wejseie s§dziego w sklad s~du wojewodzinskiego nast~pilo dopiero
w epoee, 0 ktorej mowirny.
W przekonaniu tern utwierdza nas jeszeze powyzej przytoezony doknrnent z roku 1405, wyehodz~ey od wojewody lwowskiego Jana, w ktorym pierwsze l11iejsee l11i©dzy swiadkami zajmuje Oleszko
s(;ldzia, zllany nam nie jako s(;ldzia, wyl~eznie przy wojewodzie funkeyonuj~ey, ale jako s§dzia, pelni~ey obowi~zki swoje nietylko przy
s1j;dzie wojewodzinskim, ale i przy staroseinskim ziemi lwowskiej.
lVIoglibysmy lla tel11 poprzestac dla seharakteryzowania tego, co
w ezasaeh, 0 ktoryeh l11owimy, a ktore nazwalisl11Y czasami przejsciowemi, pozostalo ze starego rusiitskiego sq,downictwa, gdyby .na
pocz!1;tku wieku XV nie bylo si© pojawilo na Rusi niejako udzielne
ksi§stwo zydaczowslde pod Fiedorem Lubartowiczem. a w lliem odzy} s~d ksi~z©cy 1). Wklada to lla nas obowiq,zek przypatrzec si§
blizej, jak ksi~z§ Fiedor te swoje sq,downictwo sprawial, co tem
ch§tniej czynimy, gdy niew~tpliwie s~d ksi~z(;lcy zydaczowski byl dosc
wiern~ reprodukcJ1l, starego s~du ksi~z(;lcego, i opisanie jego posl:uzy do dopelnienia tego, eosmy wyzej 0 s~dzie ksi~z§cym podali 2).
Ksi~z§ sq,dzil sprawy na swoim dworze w Zydaczowie 3). Sprawy rozpatrywal i rozs~dzal, jak ieh w wyroku z 1'. 1411 zwal, ze
sWYl11i sl:uzebnika11lti, sE<dziami, ziemiana11Zi 4), alba w obecnosci tak
zwanych swiadkOw, jak to wykazuj1l: wyroki z l'. 1421, 1428 i 1430,
chociaz i w tych razach stosunek owych swiadkow w s~dzie do ksi§cia pozostal pewno ten sam, co w 1'. 1411, a zmiana w nazwaniu
asesorow pokazuje tylko ze strony ksi(;lcia eh§c wykazania swej nad
asesorami wyzszosci i \vi(;lkszej od nich niezawislosei. Mi§dzy asesorami na wyroku 1411 znajdujemy kilku panow, wojewod(;l zydaczowskiego, jednego wojta, i kilku duchownych; na reszcie wyrokow

figurnj1l: wyl~cznie sami panowie, a raz jeden i starosta zydaczowsId 1), Za rozs~dzenie sprawy strona wygrywaj~ca sklada grzywn(;l
pOl11ocnego 2). Z wyroku spisuje si§ akt, kt6ry dor§cza si§ stronie
wygry,Yaj1l:cej. Do spisanego w roku 1411 wyroku przylozon~ zostala pieczllc ksi©cia i piecz©cie assesorow; pozniejsze wyroki opatrzon€ s1l: j edynie piecz§ci1j, ksi1l:z©c~.
Przedmiotem wyrokow, wychodz~cych z sf1du ksi~z§cego zydaczowsldego, s~ sprawy: 0 prawo wlasl10sci na calych lub cz©sciach
~1 tkow i 0 szkody, przyczynione w obcych maj1j,tkach.
J ak sprawy tego rodzaju byly rozbierane i jakich trzymano si© zasad w ich
zdeeyclowaniu, pokaze zaraz krotkle skreslenie ich przebiegu podlug
dost(;lpnych nam dokumentow.
W 1'. 1411 powstal spor mi§dzy bracmi Oblor,nicami a panem
Danielem Zadrzewickim 0 d~brow§ i las w Oblazeniey i 0 dworzyszcze Piskowicza, W ktore wst1j,pil Danilo. Aby ten spor rozstrzygnlle, nakazallo Oblozl1icom granice swoje kOl1statowac. Obloznici
granice swoje ukazali, a Danilo ich 11ie ukazal. Wtedy Danilo, przyszedlszy przed ksi(;lcia, skarzyl si§ na w6jta zydaczowskiego 0 dwozysko Piskowicz. Ze zlozonych jednak listow krolewskich pokazalo
si©, ze dworzyszcze stoi na Oblazeniczy ziemi, przeto ksi1j,z© wraz
ze swymi s§dziami i ziel11ianami zostawil je przy Obloznicach i dar
im na to wyrok pod sw~ piecz§ci~.
W r. 1421 pan Ignacy Oblaznicki skarzyl sill i pozwal pana
J erzego Dziecluszyckiego, ze mu wzi~l wieprze przez granic§. Obaj
przed ksi§ciem i panami na prawie; Oblaznicki przedstawit swe listy graniczne. Dzieduszycki listom przyganil, utrzymuj1j,c,
ze Sf); falszywe. Wtedy prawo tak orzeklo, ze Oblaznicki ma listy
potwierdzic i oczyscic swiadkal11i, pan Ignacy zas nie mogi tego uczynic, a pan Dzieduszycki zobowi~zal si§ ukazac SW~ granic§
przez zeznanie na miej:ocu starc6w, co tez i nastf1pHo. Ksi1j,z\j na
dow6d dopelnionej kontestacyi granic dar swoj list Dzieduszyckiemu 3).

') Rod Gedymina p1'zez J. Walfa. Krakow 1886. str. 74. 75.
2) Zalnjemy, ze nie moglismy korzysta6 ze wszystkioh doknrneniow sfldowych,
pozostalych po Fiedorze, a mianowicie ze wskazanych przez Lisiewicza pod llr. 27,

1) 1411: A przithim bili sqdzye i s1vyat7101Vye i pan Chodko Ozemyerz, pan
Pyenko Zarubicz voienoda zidaczowski, pan K. Drahomir Yolodimyerski, pan K..
pan T .. pan :P~uczka ,{OTth solski, pleban Hadaczowski. A. G. Z. Ill. 84. 1421: A pri
tom
s1Viedci: pan Lenko starosta Zudeczowskij, pan Dmitr IVolczkowicz, pall
Lenko Procewicz... 1428: A pri tom byli s1viedci: pan Gricko iz Bortnik, pan [\Yan
pan Jacko }IIoszenczicz... 1430: A pri tom byli slviedci: pan Dmitr Ohodoro\Yskij, pan Klins iz Biznan ... A. Z. B. XXX. I, 3, 4.
2) 1430: Pan lifik u swojej granici praw i pomoczl1oip dar. A. Z. Ii. XXX. 4.
3) A. Z. R. XXX. L

30, 31, 39.
') A. Z. H. XXX. I, 2, 3, 4.
") IHl: ... mi obacziwschi na krolewskim lisczye z naschimi S s{l£zebniki
i s sqdzyami, isch to dworziscze P. st0gi na Ohlazeniczi zyemi y mi. .. obacziwschi
z 11aszimi s sqdzyami y zzyemyatti, zostauiliszmi Obloznicze przi thim dworzisku.
A. G. Z. m. 84.
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W tym samym roku pan I waszko Dzieduszycki przyszedl przed
ksi\?cia i przed pany i zaskarzyl i pozwal pana Tatomira Balickiego,
ze mu pobral wieprze Vi' czarnym lesie i ze mu pooml pole i pokosil lug i d~brow§ przez granic\? Dano mu praw~. Dzieduszycki
polozyl przed ksi\?ciem i pany swoj e listy graniczne, a pan Tatomir
przyganH tym listom. Prawo zna1az10, ze Dzieduszycki winien oczyscic Sv\'e listy, lecz nie m6gI tego uczynic i ze obie strony winny granie\? SWq, wskazac starcami. Gdy kontestacya granic wypadla na korzysc Tatomira, ksi~i\? dar mu na to sw6j list. Przy kontestacyi
granic w tym przypadku, z polecenia ksi§cia, przewodniczyl j ego
starosta 1).
W kilka lat p6zniej (1428) pan Dimitr Danilowicz z Rudy, przyszedlszy przed ksi\?cia i pan6w, skarzyl si§ i pozwal pana Mika
Dzieduszyckiego 0 pole i 0 d~brow§ Siachowo i listy swe zlozyt
Dzieduszycki utrzymywal, ze pole i d~browa s~ jego i listom Danilowicza przyganil. Prawo nasz1o, ze Dimitr ma listy swoje swiadkami oczyscie. Gdy tego uczynic nie zdola1, stracil swl:j, rzecz, i 0kaza10 si§, ze Mik Dzieduszycki jest praw. Ksiq,ze dar mu na to
sw6j list.
Ten sam :NIik Dzieduszycki w 1'. 1430 wyst~pil natomiast jako
pow6d i pozwal tego same go Dimitra DanHowicza 0 wzi§cie wieprzy
przez granic§ na jego d~browie, dodajl:j,c, ze chce granic§ swl:j, nkazac starcami, przeciwnie Danilowicz zobowil),za1 sill zlozye listy na
sw~ granic§.
Prawo orzeklo, ze skoro Mik przygania tym listom, iz
Dimitr winien j e potwierdzic i oczyscie swiadkami, co gdy nie nastl:j,pilo, nakazalo tlp6r wiod~cym ukazae granic§ starcami. Kontestacya wypadla na korzysc Dzieduszyckiego, i ksil:j,Z§ dar mu list.
Nie wchodz~c w dalszy szczeg610wy rozbi6r i ocenienie przytoczonych wyrokOw, zresz;t~ dose jasno maluj~cych stary rusillski
przew6d sl),dowy, czem niewl:j,tpliwie zajmie si§ z czasem kto inny,
zwracamy tylko na to uwag§, ze przedmiotem powolanych spraw nie
bylo bynajmniej, jakby si§ zdawae moglo, z~danie przymusowego J'OZgraniczenia d6bl'. Potrzeba konstatowania granic wyrodzila si§ w nich
jedynie, jako srodek do udowodnienia, ze zaj§cia i szkody w rzeczywistosci dokonane zosta1y na obcej ziemi. Ze zas sl),dy do srodka
tego tak cz§sto zniewolone byly uciekae si§, niewl:j,tpliwie stl),d pochodzilo, ze wi§ksza cz§se d6bl' na Rusi nie byia jeszcze w tych
czasach formalnie rozgraniczon~, i ie, jak tylko na1eza1o rozstrzygnl:j,c
pytanie, do kogo w istocie nalezy ziemia, na kt6rej cos si§ sta1o,

nie pozostawal0 nic innego,jak wzywac na swiadectwo obop61nych
okolnych staTe6w.

1)

~>c.

z.

R. XXX. 2.

Obok tych pozostalosci dawnego s~dowl1ictwa rusiflskiego, zaraz po przyll),czeniu Rusi do Korony zaszczepia si§ i stopniowo 1'OZsq,downictwo co raz wi§cej zblizaj~ce sill w zasadach i fOl'mach
swoich do sq,dowl1ictwa koronnego. Staje sill to za posrednictwem
wprowadzenia do Rusi instytncyi starost6w.
Jakie stano,dsko w s~downictwie zajmowal starosta w Koronie ,
wskazalism),; to samo zajq,I tez na Rusi. Jest reprezcntan.
tem i zast§pc~ kr6ia. Dziala z mocy nadanej mu przez kr61a wlaale zarazcm i 11a skutek przyznanego godnosci staroscinskiej
prawa.
Ze starostowie ruscy tak samo pojmowali swojl1 wladzll, zaswiadczaj~ wydane przez nich akty.

I tak Jan Tarnowski wojewoda sandomierski, starosta Rusi. naw6jtostwo imieniem kr61ewskiem i z mocy przyznania kr61ewskiego, ale zarazem, jak to w akcie dodaje, na 1110CY sl$tzqcej 111U,
1Vladzy, jako staroscie generalnemu kraju 1). Jan lVIanszyk z Dq,browy, starosta generalny Rusi, podobnie wyglasza, ze sq,dzi, jako starosta, to jest, z mocy przyznanej starostom wradzy 2). Zgodnie
z temi poj§ciami i Jan z Obychowa, motywujl:j,c dlaczego, w zdarzonym wypadku, nakaza1 zrobie rozgraniczenie d6bl', zaznacza, zc to
uczynil dla zapewnienia krajowi pokoju w czasie sprawowania przez
siebie godnosci staroscillskiej 3).
kt6remu przewodniczyl starosta 4), skladal si§ z niego
zasiadaj~cych razem z nim asesor6w 5). Zwano go judicium ge1) 1397: X as Johannes heres de Tarnow palatinns Sandomiriensis nee nOn
capitaneus Rus~ie ... volentes (in Sezyrzeez) nomine et vigore domini Regis jurisque capifc71!eaiis facultate .. , opidum errigere ... nomine Regis atque 1tostro advocacium dedimus, A. G. Z. IX. 6.
2) 1ct30: X os Johannes
de D. sUjJremus
mel1se
et
capitaneus Russie generalis ... demandatu1it Hobis est judicare sicut capital1eo. _~. G,
Z. V. 49.

") 1417: Xos Two de 0 ... capitaneus Russie generalis
'1 nia PI"Opter IJOltitiJl pacis tempore 1I0st1'i regimillis capital1eatus Russie, amputal1tes discordlas ... lnmtaclOllom fecimus. A. G. Z. II'. 38.
HJ.8: ='los Iwo .. , capitanens genoraliii RU8sie cum judicio .. , jura redden do
presidelJa1l1us. A. G. Z. lY. 39. 1421: Xos
de Tal'llow Rllssie
caprta n 8US generalis dum ... judicio pl'esidelJa1!tus. X. G. Z. VII. 3:).
13D2: Johannes de Tarnow capitallBus Russie ... accedens ad 110siram nos.'rrw.I4.'.'."w . assessorUl1Z presencia11t. _i. G. Z, III. 53.
1418: ~os I\vo cap. Russie
genol'abi ... ll1 lIostra J1,osfrorumqlte constituti asseSSorl£lIt presencia. ;L G. Z. VII. ,j9.
.1)

.

Romuald£l I-Iubego.

TOll1

II.

15
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1), 0 granice
Pr6ez tego bezwij,tpienia Sij,dzil starosta spra,vy kame, clloe na poparcie tego twierdzenia moz<Bmy si§
na dokument swiac]ezij,cy, ze przed starost~ skonstatowallO ostatecznie zalatvdenie spra wy 0 rany i iune gwaltowllosci 3).
za spokcij powiel'zonego im kraju,
tak, jak W koronie, wladzij; scigai karania Iotrow
razaeh, w kt,orych sam luol
ieh
IV pelni
\\zoru koronnego, jak to poswiadczaj~ wyroki troch§ obszernie 1'eniekt6re szczeg6ly 0 sposobie, jak sprawa byra

n ..51. calvJ kwJi, a starosta pozwalal sobi,e •zwae g.o
nerale 1), jako
2) Zgoclnie tez z tem mOWlono, ze
nawet nieldedy slvoim s4·d em .
z Sij;sprawa wszcz§t~

du

he1'edes
starosto\'\ie
Pod s~d
causae haereditariae
wy 0 prawo wiasl10sci do calych
j alwto 0
sci w

zwane w Kosprao cz§maj

siedJiska

u8U: :\08 JohmnlPS Bussie callihllleus ... S, et P. accedens
, d' '
~", G, Z, Ill. 3,1,
llostram in HI zetO
, "
E'" o'ener", quomodo m pre2)
1425:;\ as Petrus de Cl13fnlllmnCze cap, 1.1... "
,
,
t
1'l-~
noDilis .. , A. G.
"
, 'd"
wstl'O Leopolie!1sl cons'] \ t ,,, lJersonalit81'
•
1)

senOIa Dostn ...
Z. IY, 71.

")

tit

111 tetO 1

1393: ... materia questionis circa Johal111C m

capitaneum Russie fuit

exorta.A. G, Z. III. 56.
• 'l'b
s
1 .c et quamp Jun'1JUS 11001
t u
" 1Ci80: pro yilla iudicium habeban t coram 1]0 ):~
)
, d' '
. lenhlJ'IS \ I , Z, III. 3Ci, U iyty tu wyterre Russie judicibus eidem JU leW ass;c.
., ..... ;' ,
ktol'Y da,
asesorow. przypom.na
raz judices. na oznaczenlG ,
"
. ,
, l: Fiedor Lu1)artowicz SWOlm w si\dzie aS8solom~
Z, R. nr. 3.
'\\ a
'd
11 icze I l)ered zemZai1j1, ~\.. J,
5) 1398: o>.priszodszI pere nasze 0 J. "
.
, . ; c ,)
L'l'\l
1'uthemcaI1bus. A, G. Z. n, u.),
Ll u
6)
1431'.•• ' p]'PSel1
'2
.. ti'
I.. G .
.
b 'Z'b
et
RusSle IllLrascllp,~.
i'.
') 1425: ... unde noS Cllm 110 7 1 us
C
U

,

Z. VII. 8)35,
8)

. 'b
'Z't'bus c\ r;. Z nI. :)6.
validis et 1iOblZt us 1m 1 1
• ~ .. ~', • •
'
'b
P fro de Cz, Stanislao Da\yidowslu ... l1eredlbus.
14.25: ... presenl] us .. , e.
1393:

G, Z. IV. '71.
10)

1.

1425: ... presentihus nobiliuns

"

vll'lS:

A..

SlJitkone de Tarnow capita11eo Jaro~
L

,
'
;. G Z Iv n
slamel1S1 .. ,
'Td]' et Johanne de Jllzuro w
") 1424: .. .in guo cum dOmIl1lS SU~SCll~tIS ,I ,e W Q ~\.., G, Z. VII. 33.
"eadem causa III lUdwlO sedIssemuo.
,
woyetvoda PremlsZeI1S1 ... In
d
pI'esenciam nosham ...
.
R'
't
S et P " acee ens
12) 1380: Johannes USSle capI....
A. G Z III 33 et III. 56,
pro villa iudicium habeba1~t, . ' . '
'
,
'. 'd k j'"cy SIP wvrok z 1. 1421.
13)
Ob. pOmZ8] rn U,,(,' "' • .
' , 'f'
s cnm J'udicio presidet R ISSle gener slgm wamn .,.
H) 1418: Nos 1\'1'0 ... cap.
I
• '
' d I curiis et areis i11
"l'lis W egit contra nohilem J. pro qUlbus al1
bamus... t une... n O u
.
Winl1iki. A.. G, Z. IV. 39.
L.

'.

•

. '

,

•

,

Powod pozywaJ: przed sij;d swego przeciwnika 4). Kiedy stasij,dem, powod ustnie wykladal swe zq,danie, a pozwany
odpowiaclal 5). Kto nie chcial l'ozpraw§ sam prowadzic,
siebie pelnomocnika, co zwano: dac StVoj4 Yzecz tv Yt:;inb takiej osoby, na tVygranie Zub strait:; 6). Stron)"
do sij,du, uzywaly wyrazenia: pano1Vie, 1nili panotVie 7).
dla przedstawienia i wyjasnienia sprawy dawano trzy,
ostatni zwano rokiem zatViiym, terminus pere111ptorius S). J eieli
sill na oso b§, bawiil:cq, za granicq, krajn, ndzielano ter-

') 1393: lIy Pan Gniewosz Starosia TUskoje zemli ... priszodszy pred nasze
objiczje pan \'{ .. , i s pani Chodkowoju zenoju ... pojednajisia... 0 diell1icu, A. J, Z.
H. nT. :3.
2) 1417: Nos lwo ... capt, .. li11Zitatiol~em jeci1lZlts. A, G. Z. lv, 38.
'J) }.125: ~os Petrus de Cbarbinowicze capitaneus ... nofum facimus ... constitutus llobill, St. recognovit, consules civitatis Leopoliensis satisfecisse pro djspjjcen~
ellS et \'lllneribus sibi illatis. d. G. Z. IV. 71.
J)
1401:
pered ll1ia 'Y... i pozwal Kundrata. ~,\, J, Z. R. I 11'-' 8.
") 1·124: E[liscolJus, .. age bat iudicialitel" contra Janussiull1... (luomoc!o aream
minu:; ,instG possic\erot. .. J. respondit dicel1S ... A. G. Z. VI!. 33.
") 1401: '" priszecl \\'otczicz dal slvoju riecz lV rucie, liubo siratit' a liubo
dohudiet' Wasko. A. J. Z. R 1. nr, 8. II. nr, 68.
7)
1422: Tog-ely IYladyka •.. r8k1: mili pal1olVie! A. Z, H. UI'. 31.
S) Dokladnie rzecz tEl przedstawia wyro];: wydany w r. 1424 przez starost~
Z 'l'arnowa (d.. G. Z, VII. 33).
1401: Tohdy pan Starosta s zemljany uczynili
rnezi imi za1Vity roh. A. J. Z, R. 1. nr. 8, 1404: ... tohdy na rocie zawitie i hOl1ecnie tv/oze11ym ... osudiJi. A. J. Z. H. nr. 9. 1393: ... quod materia questionis fuisset exol'ta et per multos au varios terminos ... indiffinita permansit, in ier~
mino antem pere111ptorio, pel' nos ipsis assignato, A, G. Z. HI. 56. 1424: ,.,dum
terminus pere111ptorilts at ultimus ... advellisset. A. G. Z. VII. 33.
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min osmnastotygodniowy 1). Strona wygrywaj~ca spraw<2, skladala
stj,dowi pomocne 2). Wyrok spisywai notary.:sz. albo .p~ ~'usill~~ll
alba po heinie. Ostatni wyrok slj,du staroscmslnego, plSi:Lll} po 1 uSill sku, ktory do dni naszych dochowal si<2, jest wyrok z r. 1421,
ktorv obecnie oglaszamy .
• Procz wladzy slldowej, powierzonej staroseie ?eneralnemu,
willzkiern jego bylo, tak, jak w Koronie, stwierdzac rezyg~lac.ye dobl'
sprzedanych, daro,'l'allych lub zamiellionych, Dla dopehll,ema rezygnacyi, robitj,cy jij, stawal albo przed pelnym sij,dem, w. ktorym prze~
wodniczyl stal'osta, albo poza sfl;dem przed starostfl; 1 przyzwanenll
swiaelka~ni 3). Niekiedy akt rezygnacyi, sporzfl;dzony przed starostfl;,
tak sarno, jak i w Koronie, bywal jeszcze przedstawiany przez strony k1'o10wi i otrzymywal jego zatwierdzenie 4).
.
Drugi nizszy szczebel nowo zaprowadzonego slj,dowl1lctwa na
Rnsi, po zlllczenin jej z Koronq" tworzyly sq,dy sta.rosto.w grod~wych.
I oni z przybranymi asesorami sq,dzili sprawy eywlln~ 1 kryrnmah~e.
Roznica ich slldownietwa w porownanin do sq,dowl1lctwa starostow

polegala g16wnie na tem, ze jurysdykcya ich nie rozsi§ na caly kraj, ale wylq,cznie na grod i podlegly mu dyi ze, jak si<2 zelaje, rozpoznawali i sq,dzili tylko sprawy mniej
wazne. Na poparcie twierdzenia tego pl'zytaczamy naprzod wyrok
z r.
k~6ryrn Jan z Tarnowa starosta lwowski przysq,dza rzq,dcy kosciora S-go Jana we Lwowie: pola, llj,ki, gnmta, zarosla, paprzGeiwnej stronie wieczne milczenie 1), nast§lmie
wyclany w Haliczu L 1401 przez starost<2 halickiego PietrasU'" w
0 granice 2).
A ze zajmowali si<2 rozpoznawaniem
spraw kryminalnych, sWiadezy akt starosty sandeckiego wyclany 1'0kostatujllcy. ze niejaki Jan Franezuch oezyscil si§ przez
dostatecznyeh dOVlod6w z zarzutu Jakoby przeehowywania u siebie zloezyllcow 3).

O?O-

1) 1424: ... litere apud patruum sunt in partihus Silesie, peto michi dare terlllinum competentem, :0[08 ... per octo et decem septimal1,as termil1Ul11 asslf[l1aVl1nUs. A.
G. Z. \TIL 3 3 . .
. ,
2) 140-lc: ... i na bolsziu krepost naszeho osuzenija pomOCZl1oe lVZWlt esmy,
podluf[ naszej zemli obyczaia. A. J. Z R I nL D..
..,
,
,
") 1366: a prodali i ouzdali jelllu dobrowolno 1 on w18b dletem ]eho pM.ed
. G. .
Z VnI . D.
- 1386·
pa110m .Pilecki11t starostoju Tuskoje zemll., A~
. ' A.ndreas
' . tohus
ReO'ni Russie capitaneus ... veni8n~ in presenCiam nosham posseSlOn8111 Z. dommo B.
ve~didit at resi crl1avit coram nobis ... presentibus nobilibus ac honeshs. A. G, Z. II.
13. 13H2: Joha:u8S de Tarnow... capitaneus Russie. Accedcns ad nOBtra~ ~ostro
rumque aSSeSSOl'llm pl'esenciam P. villam suam vendiclit at Tesi~11avit. A, (3-. Z..III.
53. 14(JH: Florianus do Coritnicza capitaneus terre RllBsle, recognoSClll1US... quod V8mens
coram nos nostrommque a8SeSSOl'll111 presenciam J... villam S. domino. P. vendldlt et coram
I ' reS1'6
v't '- (J Z II" . 23 . 1M2: Nos lwan ... capitanens
RUBsle
qma
11001S
6 11a 1 , ; . ' . .
.
"1.
q
- ien~ ad nosham nostrornmqne dominorum presenOlam dnus P. vlllam sn"m ~.
yen..
•
,
,
P.
'-'1 "
'"
A G Z.
dno D. yendidit et coram nobis perpetue VeStf[11avlt.
le,encllUS (lOmmIe. . .
IY. 29. 1423: Spitko de Tarnow capt. terre Russie significamus ... quomodo ad no.
'~d'
suam .. , oum...
stram velllens
presellClam
.J... c mela S111' 1;lJ81'f\11'tate
He,
... "ercchhtem
U
,
Leopoliensi al'chiepiseopo, pro ,ilIa J. l'esif[Ftavit CDram nobis per ll~Odtt1N co11t11tuta. . \ G' • Z. 11'T>. 105 . 1427'. -~()S Johannes
capt.
C>101o'IS."'-.
, Russle
,
'\ T J J nee
.
nOll D. subcammeral'ius, Petrus de Gror)ho\yioz jndex Pl'emlslellsls. S. ~. ,; .. 81(luomodo ad llosh'i yeni~Jls
J. cum re ... suam herecl1latem, ..
nobili :\1... in "perpehlLllll vendiderunt et cum effectu comm 110bis Tesif[11aVel'U1#. Datum in Premisl. A' G. Z. III. 102.
. .
4) A. G. Z. lIT. 103. Podobne dwa potwiel'llzenia zn~]du]'1;
jeszcze w ~Ietryce
pod nr. n9 (str. 221) i pod nr. 114 (str. 224).

\Vypadaloby tutaj rozwilj,zae pytanie, w jakirn stosunku staly
te
starofltow grodowych do poprzednio opisanych sq,dow woj ewodzinskich. Na pierwszy rznt oka sq,dzieby mozna, ze jedne wydrugie, bo zakres ich jurysdykcyi zdaje si§ byl ten sam,
a zatem konkurowaly razern z sobq,. Musialy bye pewne zasady,
ktoryeh regnlowala si<2 ieh wlaEiciwose i nehylaly starcia, lecz
dla braku danyeh niepodobna zasad tych okreslie. Moze wybOr jednego albo clrugiego sq,du by1 pozostawiony uznanin pozywajl1 ee go,
czy chce bye sl1 dzon yrn przez sq,d wojewodzillSki, czy przez sl1 d starosclllski. Tym sposobem nie zadne wyzsze rozporz!j;dzenie, ale powolna praktyka i przywyknienie do nowyeh porzq,dkow miaiy 1'oz.
stl'zygnij;e, ktory z tych sq,clow okaze si§ zywotniejszyrn i odp'owiedniejszym potrzebom. W kaZdym razie slj,cly staroscinskie staty
, niz slj,dy wOjewodzillskie, ze wzgl<2clu juz na wyzsze stanowistarosty, co si§ i w tem objawialo, ze vrojewodowie figurowali
asesorami sq,dow staroseinskich 4).

0

sllidowa starostow g1'odowych, tak sarno, jaIr

wladza

Q

') 1396: Nos Johannes de T. capitaneus Lemburgensis ... notifioamus ... nos
CUill noshis assessoribus consideratis dni Johannis ... probacionibus ... prata, 111ellijicia... .
silvas, af[Tas, campos... adz'udicavi111ns, Demetrio suisque p08teris
perpetuum silencium imponimuo. A. G. Z. U. 23.
2) 1401: ... a se jaz pan Petl'asz starosta Halickyj ... swied 'cziu to swoim listOlll... ize priszed pered mia W. i poz\,al K. 0
A. J. Z. H. lll'. 8.
:1) Stanislaus... capitaneus Sandecensis significamus... J ohaunes suam im10cel1ciam per sujJz'ciens testimol1ium expul'f[avit, se rite effectllaliterque iustifica11do.
A. G. Z. VII. 29.
4) 1296: Nos Johannes de Tarno\\' capitanens Lembul'gensis ... presentibus ...
Mancilla 1Voyelvoda Le11lbul'f[eI1si. A. G. Z. II. 23.
>

>
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Sfl:clowa stal'ostow generalnyeh, uwazala sifd za wyplyw bezposredni
powierzonej ill1 wlaclzy krolewskiej, jak to wypowiacla Jan Tal'nowski,
wojewoda lwowski, w wydanym przez si8bie wyroku 1). Na tej tez
podstawie opartfJ; bria, tak samo, jak starostow generalnyeh, wladza
ieh stwiel'dzania aktow rezygnaeyi dobr sprzedanyeh 2), darowanych 3)
lub danyeh w zamian 4).
Takie i zapisy wiana robHy sifd przed starostall1i grodowemi b).
Okolieznosc ta stah sifd nawet powodell1, ze w ksifddze sanockiej
pod l'okiem 1442, przy przedstawieniu podolmego zapisu z 1'. H12,
mniej wlasciwie, jak wyzej zauwazylismy, zanotowane zostalo, ze
za czasow prawa rusillskiego byl zwyczaj robie zapisy we wszelkieh

') 1306: ,Johannes de T,., prata, mellificia,,, vigore regia mediattte ... adiudicamtts, j, \\'.
2) 1402: Xos Stiborius capitancus castri Sanok... nolulll faciml1s ... ,]uod aCC8dens nostram 110bisqU8 assistencium et as.;jlJencinm presenciam L Yiilmn I:. racionabiliter yemlidissc et perpetuo 1'esil;navii. Datum Sanok. A. G. Z. 1'[1. 23. 140g:
), se ja pall jail -Szcz'krJfskij pan
starosta Halickij swiedczin i poznawaju
sim naszym listom ... iz prida pried nac; i pried zemljllny F. i f; s\\'oeju bratit'jn ... iz
sut' prodali patin K. pol:myinu died'my T ... uzdali i otsl1pili toje diecliny panu K. tako, jako sami d'rzali. A. J. Z. R. Uf. 11. 1'107: Florianus de Co]'itbnicza capito 1,emburgensis s;gnificamus. qnomodo yeniens ad llostram 1l0StrOl'lll1HIU8 (a'sessoJ'llln) presenciam 1101)ilis S. vendidisse partem suam hereditatis in Z... Huo coram nobis ...
1'eSigl1avit perpotue J. possidere, tenere, habere, dUllarc ... c~. G. Z. I \T. Hl. 1411:
Flol'ianus ... capt. Lemb. significamlls ... quod ad 1l0strall1 ... ycnions pres8nciam nobilis
Yir St. d8 O. suam viliam 0 .. strenuo militi P. yundidit et 1·esig1iavit. Insuper prefatus St. ipsi dno P. pro OJlmi damplw Juxta JttS terrestre pl'omisit et spopondit.
A. G. Z. lY. 26. 1421: .:ilicbael de Buezacz cap. Halicie-IlBis Dotum facimus ... quia
1l0bilis vir K. yeniens ad n08tran1 preseJ1eiam nec non terrigenarum ... curiam suam
Archiepiscopo Leupo[iensi recognuvit vendidisse, et si fneTit pJ'epeditus dnus Archiepiscopl1s ab aliquo damno, extunc K. tenebit11l' il1tercedere pro quolibet damno. A. G.

Z. 1Il. 91.
3) 1402: Petrus ... capt. Ha1iciellsis recognoscimus... quod accedens ad nostram nostrorumqu8 asseSforum presenciam A. relicta ... villam J. Arcniepiscopo Hajiciensi, dedit, contulit. A. G. Z, n. 28.
") H18: A se ja pan llIicnaf fluczackij, starosta halickij, swied'czu... ze
przyszed'szy pered naf3 i pered zem[any Tuczniak 1 wan i s panieju l:{asowoju ... poznali pored nami i p8l'ed zem[any, ize si" zamiel1ili sely. A. J. Z. R. l1l'. 13.
5) 1398: A se ja pan Benko, starosta halickij ... swiedcziu ... iie priszed pered nas pan Genyas i wieno11Jal i opra11Jil s\vojej zeniH 'IV nrwarie sto grywen na
swojom selie na T. i Z. A, J. Z. R. l1l'. 5. 1412: Nos \Virzbiantha de Branicze ...
capt. SanJcensis signifioamus ... quod coram nobis cetel'isque nobilibus nobiscum tUHC
i1i Judicio ierrestri presidentibus constitntns nobilis vir K dnr 111. cousorti ipsius
CXX marcas ... veri dotis et legitimi dotalicii dedit ... assig1iavit K. S. 111'. 1445,
stl'. 189.
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zdal'zeniaeh przed starostami, gdy to bylo wlasnie instytueyij, korol1nil, a zdawaeby sifd mogio stosowllie do tej wzmianki, ze to jeszeze
rusillski.
t8Z K~'O'1 oYl:re
. . saros
t
t om gro dowym przewouniczyc przy
"""''''hH,.
rozgramczemael1 i wprowadzeniach w posiaclanie 1).
0plsawszy atrybucye siJodovre starostow i sklad srj,dow w ktoprzewodniczyli, winnismy jeszeze zwr6eic uwage na no'wego doktory w tyeh czasaeh stale zjawiae sifd p;ezyna w ieh Sij,dach w ieh otoczeniaeh. Dostojnikiem tym jest sfddzia, osoba zname VI', Koronie'Jako stoj1!ca na czele siJodownictwa ziemskiego. Jakie
Jego atrytmcye w Koronie jest Zllanem. Tn wspominamy 0 Him,
o jedl1ym z orgallow, za ktor~'ch posrednietwem stara organizaeya s~dovt'l:ietwa ez.erwono-ruskiego. miaia bye stopniowo zblizOl1rj,
do ol'gamzac}'l sij,dowmctwa koronnego.
Pierwszi}; ~zmiankfd 0 sfddzim, w czasach przejsciowych, podaji};
nam dwa aIda, Jeden z r. 1359, drugi z r. 1366. W obu wyst©pu.Orefierko, jako oheeny przy spisaniu akt6w sprzedazy, bez
oznaczema wszakze miejscowosci, w kt6rej urzfddowal. Dopiero poCZij,wszY .od k.olle.a wieku XIV stale jni do tytnlu sfddziego dodaje
nazwlsko zlenn, do ktorej jest przywii};zany. I tak akt z r. 1393
Kostk© s©dziego przemyskiego 2), wyrok z 1'. 1404 tegoz
samego I~~s;l~fd i Janka s©dziego sanockiego 3), akt z r. 1409 s©hanc!oego Drobysza 4), akt z 1'. 1418 sfddziego lwowskiego
Oleszk© 5), ~'t!l11ze. l'oku mamy i sfdclziego przemyskiego Piotra 6).
O~a Oleszko. I PIOtr funkcyonuji}; jeszeze, jeden w 1'. 1424, jako sfddZJa 1WOWSkl, drugi, jako s§dzia przemyski 7). W r. 1430 jest sfd1

') 1±21: Kos Wlodek capt. Samboriensis significamus. (l n Od equitayimU8 cum
.
jux:a prer;8ptum dni Regis et limitavimlts monastcrium et antiquam civJtutem 8amboneneem.
A•
G.
Z.
VI. 14
l' ~,
~DS '.
J Cu 111 Job anne II~I anSZ1'
'k ca111.
..
. 14::>~.
taneo. Leopohensl ... ex mandato Regis, vVo[czkonem in possessionem o11t1iium b01101'UlU zl1tromiitel1tes i1wesiivimus. A. G. Z. II. 53.
') 1393: ... a pry tom byli i swiedcy... Kostka sudJa pel'emyszlskiJ. A. J. Z.
R. nr. 3.
') 1404: J. Z, R. l1l'. 9.
4) 1409: ... a toi rieczi swiedczi: Stryec woewoda Halickij. pal1 sudlja Drobysz ... A. J. Z. R. nr. 11.
') 1418: Nos 1wan ... cap. Hussie... presaentibus... Oleschcol1e judice Leopoliet1si, A. G Z. IV. 39.
G)
4 8
1 1 :. Nos Iwo cap. Russie. Datum in Premislia... preseutious ... Petro Judice Prez1i1slteitSl. A. G. Z. VII. 30.
.')
cum

14~4: ..Nos S~)itko. de

PlOtUIlC

Tarnow ... coram nobis et dominis sUbscriptis nobisludlOlO preSlclentIbus... OleschC011e Leopoliel1si, Petro Pre11lislie11si judi-
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dzillo lwowskim Stanislaw Dawldowski 1), a Vi roku 1434 s§clzi11 sanockim Klimaszko z Pobiedlli 2).
00 wi~cej, w r. 1431 procz s©dziow, ie ich tak nazv>'iemy, powiato\Yych,
s©dzia generalny caiej ziemi ruskiej.
Jest nim
ktory poprzeullio byl s©dzi11 lwowskim 3).
do tego
ie w Sanoku juz w r. 1388 w sllclzie
wojewoclzillskim funkcyonuje s©clzia Iwan
Rozwaiajl1c wszystkie powyiej przytoczone fakty, przekonywamy si© clowodllie, ze w ukladzie starego miejscowego s~downictwa
rnsiilskiego, w ci'1gu omawianej przez nas epoki, bardzo wazne zaGZ}y przemiany, wszystkie wynikie z nznanej potrzeby 7.b1iienia si©
do instytncyi koronnych. Dawny slj;d ksi1j;z©cy na miejscu zasL1);piony zostal przez s1);d starosty genel'alnego. S'1dy zas woj ewodziilskie,
choe przetrwalY az do kOllca naszej epoki, znalazly wszakze obok
siebie 1'owno uprawnione s~dy starostw grodowych, tak ie lada chwi1a mogIy bye przez nie zastfl:pione. S1j,d, zostaj~cy pod kierunldem
starosty, w rzeezywistosci jest zupeInie co do skiadu sweg'o takim
samym s~dem, na jald w tych czasach natrafiamy w Koronie, a zwraszeza w Wielkopolsce. Przewodniczyl w nim starosta, a s©dzia Iderowa1 calym przewodem.
Lecz nietylko pod tym wzgl©dem przygotowalo si© na Rusi
przejscie od starego s1j,downictwa do nowego, wainiejszy jeszcze
w tym kierunku nczyniony zostal krok pl'zez zaprowadzenie w s'1dacb staroscillskieh, jak to l)Owyzej byro wskazane, tego samego
przewodu, jaki z dawien dawna w Koronie byl zaehowywany. Nie
ograniczyli sill nawet na tem starostowie, ale przy kaidej sposobnosci wprowadzali w zastosowanie zachowania prawa r.iemskiego, powoluj~c si© wprost w orzeczeniach ~woich albo 11a oclpowiedni zwyczaj korollny alba na prawo ziemskie

Jeclnem slowem, jUi na pocz~tku wieku XV mamy pl'zeZ sob1);
starosciilSkich VI zawi1!zkn s%cly ziemskie koronne i to
pod wzgllldem skladu swego, ale i ze wzgl©dn na Pl'zyjllte
nich post©powanie, zbywa tylko Rusi na s1!daeh wieco
w skladzie takim, w j akim wyst§puj fl: W Koronie.
jak wiadomo, skiadaly si§ glownie z wyzszych dostoj;';' ktorej
odprawialy, niekiedy
prezydencH
pod przewoclnictwem
Wiadomo zas jeilt, ze przed rokiem 1435 na Rusi malo jeszcze
dostojellstw bylo, a prz'yl1ajmniej mi©dzy ziemianami miejze nie mai~c dose elementow miejscowych
do utworzenia skladu wieca i to tylko IV rar.ach nadzwyczajnych ze
na wainose sprawy i stanowisko osob, ktore do niej wchotworzono wyjq:tkowo w kraju wiece z przyzwaniem dostojnikow korol1uych. Wiecem takim by1 s1j,d odprawiony w roku 1404
zloiony przez J ana Tarnowskiego, starost§ generalnego,
mi§dzy krolem Wladyslawem a J adwig1j, Pileck1); i j ej coro wykupno dobr, polozonyr,h w ziemi sanockiej. S1j,d
pod prezyclency~ starosty Maciej, biskup przemyski, Afanaprzemyski, Kmita wojewocla sandomierski, Piotr wojewoda mazowiecki, Tm'ian podczaszy krolewski, Gniewosz podkomorz}'. Zreszt1j, w wiecu wzi©lo udzial Jakie trzydziestu ziemian
i dwaj Slldziowie, Kostko przemyski i Janko sanocki, pierwszy z poze sprawa s~dzila si© w 7.iemi przemyskiej, drugi, ze dobra,
o ktore chodzilo, lezaly w ziemi sanockiej 1).
Samego kl'ola, s~dz~eego w ziemi Ruskiej, nie napotykamy. Za
si© z wyznaczonemi przez krola s©dziami deputatami,
co dowodzi, ie pragn1);cy wymiaru sprawieclliwosci mieli zawsze przydo krola, kt6ry w razach wazniejszych, nie mog1j,c sam
ziemi, polecal spraw}' ieh rozwaiyc i s2~dzie na miejscu,
przez
szczegolnem jego zaufalliem zaszezycone. Do rz©du takich spl'aw mi©dzy innemi nalezy sprawa Macieja biskupa przemyz Zyndramem z Maszkowicz miecznikiem krakowskim 0 700
ktor1); krol w 1'. 1412 polecil si1dzie KrystYllowi z Ostrowa
krakowskiemu, co tenze dopeini} wraz z Mikolaj em
gnieinieiiskim, W ojciechem bisknpem krakowskim, J a-

ciblis . . A. G. Z. I'll. 33. Piotra. jako s~dziego !ll'zemyskiego, spotykamy jeszcze
i w r. 1432. A. G. Z. YIII. 58.
') A. G. Z. Y. 46.
2) A. (;. Z. YiII. 61.
3) 1431: :\08 Johannes de Olesnicza cum dnis J. eapitaneo Leopoliensi, S.
Dawidowski iudice terre Russie gel1erali. A. G. Z. II. 53.
4) 1388: Xos X. woywoda, Iwal1l1s Judex, N. P. et alii terrigen8 districtus
Sal1oce1'.lsis pl'e.sidcntes in indicio in Sanok. A. G. Z. VIII. 17.
0) 1404: ... pomocznoe \yziali e8my podlug 11aszeJ zemli obyczaJa. A. J, Z.
R. nr. fl. 1411: Florianus capt. LembuJ'gensis ... illsuper pro omni damno St. Juxta
jlts tel'Testre pJ'omisit et spopondit. A. Z. G. TV. 26. 1418: Ja pall :lIichal Bucza-

old starosta haJickij swiadczymy, ze przyszedszy... jesliby kto nagabal w tej dziedzinie ... to palli H. rna «zastupit' i oprawit'» podlug ziemskiego pra1Va... A. J. Z.
R nr. 13.
1) 1404: A. J. Z. Ii. nr. 9.
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nem z Tarnowa krakowskim, Mikolajem z Michalowa sandomirskim,
v.ojewodami, pi\)ciu kasztelanami, mi\)clzy ktoremi byl Mikolaj z Blociszewa kasztelan sanocki i Mikolaj z Ozarnkowa s\)dzia poznallski 1)0
Drngi1 podobn~ sprawi1 jest sprawa wladyki przemyskiego z niejakim J anuszem Niesii1gniewiczem 0 d worzyszcze koscielne, si1dzona
IV 1'. 1424 w Przemysln, na skntek specyalnego polecenia krola przez
starost\) l'U'lkiego Spitka z Tarnowa, biskupa przemyskiego, Piotra
stolnika sandomierskiego, Domarata kasztelana bieckiego, starostow
halickiego i kropieGzynskiego
Tak samo VI' L 1430 k1'61 poleca
s~dzic sprav\'§ mi§dzy bracmi 7. Klliechiczycz a J an em z Zubrzy
o wies Sichow, S~d stosownie do polecenia kl'olewskiego mial S1\)
w tym razie sldadac ze starosty ruskiego Jana lYlanczyka z D!j,broWI' i szesciu panow imiennie wskazanych 3).
.
J esli to wszystko, co doti1d wyluszczone zostalo, wezmiemy
pod uwag\), przyzllac b§dziemy musieli, ze jui nie wiele brakowalo
do zaprowadzenia w Ozerwonej Rusi pelnej organizacyi s~downictwa
koronnego. 1di1c, jak dot~d, powolnym krokiem, chodzilo przedewszystkiem 0 sformowanie sl!:flu ziemskiego, jako podstawy do calej
przyszlej nowej organizacyi. Rzeczy wiscie tei krok ten uczyniony
zostal jesli od raw nie w calej Rusi, to w jednej z jej cz§sci g16wnych, a mianowicie w Sanockiem.
Wypadek ten zaswiadcza tyle razy jUi wspomniana, nowo wydana ksi§ga s~dowa sanocka.
Ksi§ga ta poucza nas naprzod, ie jUi na poczl!:tku wieku XV
a przynajmniej od r. 1412, funkcyonowal w Sanoku s!J,d zwany sqdem ziemskim 4), nast§pnie, co jeszcze wainiejsze, dostarcza, poczyna.i!J,c od dnia 18 grudnia 1423 1'., tak, jak wszystkie inne znane

nam ksi\)gi s~dowe, protok61y posiedzell Sflldu IV chronologicznem
iell nast§pstwie.
Jak to cz}ni, pokaie llast§pujq,cych kilka napisow, zamieszczoua pierwszych rokach, z ktorych zarazem
wiadoo skladzie tego ziemskiego sij;du sanoekiego.
Pierwsze rold noszi1 taki napis:
odpntwiony w sobot§ przed ,Narodzeniem Ohrystusa
(18 grudnia 1423) przez pana starost§ sanockiego, s§dziego sallockiego, Klimaszkona, Pelweskiego, Mikolaja Pakosowsldego
i t. d. (Judicium celebratum est sabbato proximo ante (festum)
X atiyitatis Ohristi per dominum capitaneUlll Sanocensem, judicem Sanocensem, Olimasconem, Pelwelski, Nicolaum Pokosowski etc.).
Rold drugie:
Roid s~dn ziemskiego odprawione w sobot~ przez Janusza starost© sanockiego, a takze przez pana Matiasza iupnika
soli z Tirawy i przez s§dziego sanockiego i Klimaszkona dzieclzica z Pobiedni i przez illnych szlachetllych i wiarogodnych
pod6wczas prezydujl!:cych' roku Narodzenia Pal1skiego 1424.
(Termini iudicii terrestris celebrati die sabbato infra octavas
Epiphanie per Januflsium capitaneum Sanocensem necnon strennum virum Mathiasz Zupparium salis de Tirawa et per judicem Sanocensem et Olimaskonem here"dem de Pobedne et per
alios 110 biles pro tunc presidentibus anno N ativitatis Domini lVL
0000. XXIIII).
Roki pi!lJte:
Sl!:d ziemsld odprawiollY w sobot§ przed Oczyszczeniem
Maryi (29 styczllia) przez palla starost§, s§dziego, Piotra wojta sanockiego, Zygmunt a ze Srogow, Klemensa, Pawla rodzonych dziedzicow z Pobiedni. Stanislawa, lVlikolaja Pelwelskich,
I wona Obulec, J ana Doliri.:,;kiego (J udiciul11 terrestre celebratum est Sabbato proximo ante Purificacionis Marie per dominum capitaneum, Judicem, strennum Petrnm advocatum Sanocensem, Sigismundul11 de Srogow, Olementem, Pauium gennanos heredes de Pobedlle, Stanisiaum, Nicolaujp Peluelski, 1wanum Obulecz, Johannem Dolinsky).
Rold sz6ste:
Roki odprawiolle dnia S-tej Agaty (5 lutego 1424) przez
Klimaszkona wice starost§ i Mikolaja slJdziego, Matiasza inpnika, Zygmunta ze Srogow. (Termini celebrati ipso die Scte
Agathe per Olimaschkonen vicecapitanenm ef. Nicolaul11 judi-

1) 1412: Nos Uristinus de Ostrow castellauns Cracoviensis judex ad inf;'asoripta ... JJeT TVladislau11t regem ... specialiter deputatus ... domillum episoopum a 700
marcis p('r Zindram petitis absolvimus... presentibus Nioolao ... al'l;hiepiscopo... Nicolao judice Poznaniensi assessoribus in premic;sis. Datum in lIIedica. A. G. Z. VLll 4l.
2) 1424: Nos Spit1::o de Tarnow terre Russie capit. significanms, quomodo
dum de maudato speciali dui Wladislai Regis, in causa ruthenici wladicePremisliensis, in qua age bat et processabat judicialiter contra J. N. pro area ecolesiastica ...
judicio presidebamus ... visa iustitia wladice sibi predictam aream adiudicavimus. A.
G. Z. VD. 33.
") 1430: Nos Johannes Jlfanszyk de Dambrowa, sup remus pincerna mense
regalis et capitaneus Russie generalis nec non Andreas Grocboczsky, Spithko de Tarno,\'... significanms, quomodo de ma1~dato speciali dlti Regis demal1datu11t Hobis est
judicare sicut capital1eo i11ter partes ...
4) Sa str. 230 podalismy wyci!\g z aktu, sporz~dzonego przed s!\dem ziemskim
sanoo1::im pod dat!\ r. 1412.
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cem Mathiasch Zupparium, Sigismundum de Srogow et eeteros
nobiles fidedignos).
rokach z d. 20 wrzesnia 1427 1'. zas~adajij,: Cygan wojewoslildzia sanoeki, Zygmunt ze Srog6w, Mikolaj Pstrosky
z Xiebiszczan6w, Jan Dolillski, Michno z Pakuszovdd.
Rozwazmy na chwillil te zapisy. Dostrzeglszy w nich, ie II' s~~
dzie
ziemskim sanockim przewodnicz~cym
sta1'osta albo
,'I' jego zast~lPstwie wojewoda, moglibysmy latwo przyjsc do wniosku,
ie w istocie nie zaszla zadna zmiana w czasach tych W s[J,downictvde
sa110ckiem i ie tylko dot}'chczasowy sfl,d staroBcillSki sa110cki przybral nazwisko s~du ziemsldego.
ii sfl,dowi tenm zbywalo na czemB, aby m6gi stail[J,C
na 1'6wni z s~dami ziem8kiemi korollnemi, bo w skladzie swoim nie
mial jeszcze podslildka i ie ci~gle jeszcze stale w nim przewodnictwo
l)l'zyslugi walo staroscie a nie Slildziemu; bo choc i w Koronie w s~
dach ziemskich prezydujlj,cym bywal starosta, z mocy przyswojonej
mu wladzy najwyzszej, okolicznosc ta nie zmieniala bynajmniej natury slj,dn ziemskiego, w ktorym czasowo prezydowal, gd}'z i przy
nim za przewodnicz();cego w s();dzie uwazal silil zawsze nie kto il1l1Y,
j ak [;Iildzia.
W rzeczy samej jednak, nowy ten s~d sanocki, pod innemi
bardzo waznemi wzgllildami, byl juz rzeczywistym s();dem ziemskim
kOl'onnym. Dawny sij,d staroschiski byl wlasciwie slj,dem doraznym,
zasiadal nie w stalych termillach, ale stosownie do uznallia starosty,
nie byl tez przywl~zany do stalego miej sea i nie prowadzil ksiilcg
sq,dowych, kOlltrolujfJJcych jego czynnosci i konstatuj~cych nabyte lub
utracone prawa przez stawajq,ce przed nim osop)'. Caly tez W8wnliltrzny ustroj nowego tego s~du byl inn)" jak dawnego slj,du staroscillskiego. Byl to juz sq;d kompletnie zorganizowany w znaczeniu nowszem, tak jak byly zorganizowane w Koronie s~dy ziemskie.
Wlasciwie willC, kiedy nadszedl rok 1435, niewiele pozostawa10 w Sanoku do zrobienia, dla przeprowadzenia nowej organizacyi s~clownictwa, ktora, jak \dadomo, w roku tym zostala doprowadzon~ do skutku, z mocy danych przez kr6la Wladyslawa zapewni811 1).

1)
IV przywileju danym \Y L 1430 w .Jedillie h6I IYbclYFbw t8k siEl wyrazit: Item poilicemur, quod omnes terras nostras regni nostri Polollie, eciam ierrant
Rllssie incli:dcndo, snJ\'is tamOll aYell<' contl'ilmcionilJUs, de quibuo nobis ad temp ora
vite nostl'e sdn Hussia respcJl1debit, ad Vl11!1!t jttS ct Vl1am legem COJil1nUl1em o11tl1ibus ferris reducemus, l'cducinmsqne, adnnnmus et vnimus, tenore prcscncium 111e-

3.

Nowe sE!:downictwo.

Jaldm sposobem i IV jaldej kolei nowe s~downictwo IV r6inych
Rusi za131'o waclzone zostalo, nie mozemy
dzisiaj
bo zbywa nam na potrzebllych do tego danych. .Mamy
jak byro powiedziane, jedynie ksililglil s~dowlj, sanocklj,.
silil przeto wylq,cznie na tel11, co ona podaj e, uprzedzazarazem, ze wszystko to zawrzemy w kilku slowach, gelyz wyczerpujq,ce objasnienie tego przedmiotu wymaga obszernej, gnmtownowej praey j nie wchodzi VI' zakres naszego zalozenia.
Oto g16wne dane, kt6re nam dostarcza ksililga sanocka.
W miejsce dotychczasowych s~d6w wst(;lpuje naprz6d ostatecz·
nie juz zorganizowany sqd ziemski, nastlilpnie obok niego tak zwa11y sqd grodzki i razem z nimi sqdy wieCOlVe.
Pod wzgllildem skladu z sij;du ziemskiego wychoclzi starosta i jego czasowy zast§pca wojewocla 1), a przewodnictwo wyl~czne w s~
dzie otrzymuje sgdzia i doclany mu na stalego zastlilPcll podsgdek.

diante. Slowa te wypisujemy z oryginalu pl'zywileju, opatrzonego piecz~ciq majestatycznq, kt6ry posiadamy. Jak slowa te pojmowano i jak je wprowadzono w wykonanie, zaswiadcza mi'ldzy innemi nag16wek stojqcy na czele ksiElgi sqdowej halickiej; Anno domini J\fCCCCXXXV proxima feria secunda post festum Nativtiatis Marie (12 wrzesnia 1435) post dacionem iuris poJonici terrc Russie per... clominum ,Yladislaum... pl'esens registrum est factum pro iudicio telTestri, presentibus.. Primum
judicium celebratulll die suprasoripto. Bierzemy wypis ten z przedmowy do ksiElgi
(stl'. 1).
1) ~ie od rzeczy b'ldzie zamiesoie tu kilka uwag co do tego woj ewody. Ze
wojewoda czerwono-ruski byl' zupernie co inneg'o, jak wojewoda koronny, po tylu
Pl'zytoczonych faktach, zdaje sit(, nie potrzeba juz dowodzie. Natollliast wypowieclziano nieclawllo zdallie, jakoby ten wojewoda rQSillSki tyle znaczyl co burgrabia,
i ie na'CCet lJowoli i stopniowo przedzierzgllql si'l w burgrabiel'o, uwazamy za podPrzytoozony jakoby dow6cl, a oparty na akcie z r. 1359
dalszej
G. Z. III. 9) i na akcie z r. 1373 (A. G. Z. VII. 9) nie przemawia bynajllllliej
za tCJl1
owszem v,'HicZ mu si'l sprzeciwia, ho ta sallla osaba, to jest niejaki
kt6ry byJ: burgrabiq w rokn 1359, w czternasoie lat p6zniej,
bye z burposuni'lty lla godnose wojewody. Podobny wypadek zaswiadcza i ksiqga sa]]()cka.
Picrzchal'a, ktoJ'y na akcie z r. 1428 wystawionym przez
swiadk6w llazwany jest
(IC S. 268), pOCZqwszy od dnia 8 styczwystElPuje juz jako woje\Yoda (IC. S. CU, CIIT, CIX), a pod dniem 4-m
ozerwca tego samego roku, figmuje jako ]Jl'zewodniczqcy sqdowi pod nazwaniem vice
S. CXI). Taka tez
l'zeczywiBcie skala urzqdnik6w grodowych: na
czele stal starosta, drugie miejsoe nizsze zajmolyal woje\\'ocla, a dopiel'o trzecie bur-
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Starosta i jego zast\?pca wojewocla, wykluczeni z s~clu ziemskiego, przechodz1:); do sftdu grodzkiego, do ktorego dodaje si\? osobny
zwany
grodzkim (jullex castri). IN skladzie tym stare
W s1:);clzie zachowuje
staroscie.
jest
czasovl'ym j ego zast\?pcl1.
Jak
si\? w 8a11ocoY'I'czesny starosta
IV s1!clzie
zien1Skill1,
s\?dzia
w
ziemskim zosta1 VI zuaczellin koronnem
ziemskim, otrzymuja,c prawo
przewodniczenia W sltdzie.
z10zone
z wyzszych
Wiece, tak samo jak w
ziemi 1).
Przytem rozpisano za1'az terminy, W ktorych miaiy sf1elzic sl1ely ziemskie i zbierac si\? wiece.
Wywi!j,zawszy si\? z pierwszej cz\?sci zadania naszego, przechoclzimy do zapowiedzianego objasnienia wyroku lwowskiego.

grabia. Z burgrabiGgo mozna bylo bye w wyjfltkO\yych zdarzeniach podniesionym
na godnos6 \yoje\\Ody. a 7. wojewody
godnosc starosty. ale nigdy na oelWl'ot,spada6 z \\-yzszego
na lllZsze.
jeszcze utrzymywac, ze
z czaselll
zacz'lfa zniJeae, tak jak zniknEilo osobne sfldownictwo
wojewodziliskie po l'eiormie, a miejsce wojC\\-ouy zacz::tl zajmowa6 burgrabia, \yszaklie i to sprzecil1ialoby
elanym, jakie elostal'cza
sanGcka. Przynajmniej, aZ
elo kOl1ca r. 14ijO, spoty.kamy
\\- nowych s,!elach Ilroclzli:ich, albo jako zastf(pujflcego mie]see "buosty i przewodnicz::tcego w Sflclzie, alba pod
stal'osty II' l'zt;'dzie asesor6,,-. A na wet poiniej, kieely mi"elzy asesorami sflelu grodzkiego
zaczyna
napotyka si" jeszcze i woje\yocl<;, jako odelzielnego dostojnika. IV \\Tielkopolsc8, jrrk wiaclomo, gclzie uie bylo wojewocl6\1 poelobnych do rusil1skich, burgrabiowie nalezeli do sklaelu sflel6w i to nawet ziemskich.
") Najelawniejsze wieee po wprowadzeniu l1owego sqdownictwa, 0 ktorych zachowala siEl \\'iaclomos(, oelprawione h;,-ly d. 1 stycznia 1435 1"., jak grosil napis elzis
zaginiony ksiEigi sflelowej lwowskiej, ]lodlng eloniesienia ::\iesieckiego. Poro\\,. przedmow" elo
S'1I10ckiej, stl'. I, II.
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II.

Poclajemy nasamprz6d
j ego t16maczenie,

IV

tekst wyroku, a

l1ast~p-

Tekst
Iwan pan SI~jel11ski a starosta ruskij wyznawamy tyl11 to
kazrIomu dobromu iako nynjeiszim tako po nas bucluszczim,
ize krolewskim prikuzal1iem, sjedjelijesmy na sudje s tyllli pany, szto
podpisani, lie Lopaticz Twan Jurjew syn i s jego bratijeju
rukoju pozwali sut' Jana Bjeleckago 0 djedinu lezacziju
on wlosti on lwowskoj i tak oto szto miezi tYllli granicami, ktoraja prozwiska sut'. Tako Jan Bjelecki polozil list krolewskij i takje inyje
sudowyje, sztoze na Bjelku twerdosti imajet. Takomy s pany
jego listow, ize sut' szliaclIetnij listowie i Sll101wiwszisja,
aczl jednego Boga pre do oczima, a podlug smolwy ostawili jesmy
pri Bjelcje i takje, coie 111iezi tymi granicami, ktoraja proz\'I'iska sut' co ousjem i prisudili jesmy naszY111 sudom Bjeleckomu na
i jego potom budnszczirn i so ousjem prawom tu istnuju Bjelkn i ouziali jeslllY na Jallje Bieleckom pomocznoje, aLopaticz 1wan .Tusyn swojeju bratijeju straW na wjeki i jego blizszii, a ne
juze 0 to nildy onpomianuti, njezli imajut wieczlloe morna wjeky, a tosja diejalo i dano ou Lwowje ou pjatok pjatoou welikom postje pod Ijety rozdstwa Christowa 1421
a pritom byli szljachetnij panowe Oleszko sudija ilwskii, pan
Jan
, pan Jan Zubrski.i, Iwan Czernous, Basko YIoszenczicz,
Michal .Malechowskij, Jan Chlopeckij i inych mnogo bylo dobrych,
1mze czest' i wjera lezit.

Tlomaczenie:
1wan pan (kasztelan) Szremski a starosta ruski, wyznawamy tym to listern, kazdemu dobremu, jako niniejszym, tak i po nas
b<JdftcYll1, ze z rozkazania kr61ewskiego siedzielismy na sl1dzie z tyTIli pany, co S1:); dalej podpisani, i ze Lopaticz Iwan syn Juriew i z je-
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go hraehl:, r~kfj, posp61n~, pozwali Jana Bieleckiego 0 dziedzin~ Bielk\;i, lezq,el:JJ we wlosei lwowskiej i oto, co jest mi©dzy temi granieami
(polozone), j akie bfj,dz przewiska (iell) >1l:JJ. Tedy Jan Bielecki przedstawiI list krolewski i takl:e inne listy sfj,clowe, (swiadczitee), ze ma
na Bielk© prawo moeHe. Tedy my z pany, ohejrzawszy jego listy
i (przekonawszy si©), ze sq, szlachetne listy i, zmowiwszy si~, maj itc
jedynego Boga przed oezyma, stosowHie elo namely zostawilismy Bieleeko przy Bielce i takze to, co jest mi~dzy temi granieami, jakiebf)cdz przezwiska, (ieh) s~, ze wszystkiem, i przysl:JJdzilismy naszym sl:JJdem Bieleekiemu na wieki i jego potem b§dl:JJcym, ze wszelkiem prawem t§ istuit Bielk© i wzi©lismy od J ana Bieleckiego pomoene, a ljovatiez 1w11,n Juriew syn ze swojlj: hraeilj: straeil na wield i jego blisey, a nie majlj: si© jnz nigdy 0 to upominac, leez majit wieezn'e mi1ezenie na wield (zachowae). A to si~ dzialo i dana we Lwowie
w pilj:tek pil:JJtej niedzieli wielkiego postu (7 marca) pod rokiem Naroclzenia Chrystusa 1421; a przytem byli szlaehetni panowie: Oleszko
s©clzia lwowski, pan Jan Winnicki, pan Jan Zubrski, 1wan Czemous,
Pasko J\!Ioszenczyc, Michal Malechowski, Jan Chlopecki i wielu dobryeh innych, kt6rym czese i wiara nalezy.
Kilka sl6w nast~pnyeh przylozy si© do objasnienia tresci wyroku i niekt6rych w nim zawartych szczeg61ow.
S1J:d, kt6ry wyrok wydal, byl s1J:dem starosty generalnego RusL
Starosta, kt6ry w s1J:dzie prezydowal, nazywa si~ w wyroku 1wanem l)anem Szremskim i starost1J: ruskim. I wana tego spotykamy po
raz pierwszy w roku 1411 jako starost© lwowskiego 1). Wszakze
juz w l'oku nast©pnym mieni si~ starost1J: generalnym Rusi 2). God110se t© pia;tuje przynajmniej az do kOllca r. 1421, jak zaswiadcza
nasz dokument. Po nim na goclnose starosty l{usi wst§puje Spytek
z Tarnowa, Nim zostal starostlj; na Rusi, byl kasztelanem szremskim w Wielkiejpolsee i godnose t~ zacl10wal az do smierci. W dokumentach iaeirlskich, przez siebie wystawionyeh, pisze si~ Iwanus 3),
1wan 4), lub 1wo alias lwan 5). Do tego imienia dodaje: heres in
Obychow lub de
6). W naszym dokumencie dodatek ten

1)

')

.1)
0)

h)

Cr.
G.
G.
G.

Z.
Z.
Z.
Z.

. , S~ntw§ wyto~zyli lj~p.atycze przeciw Bieleckiemu 0 dziedzin~
Blelk§ I 0 wszystlne do mej nalezl1ce przyleglosci, choe i tu znowu
~ po~~du niedose j~snej redakcyi wyroku, raczej mniemacby nalezalo, 1Z topatycze me zaprzeezali Bieleckiemu prawa do samej Bielki, tylk~ dOI:iese chcieli, ze niekt6re z jej przyleglosci, posiadane
przez Bwlecklego, do nich nalez1J:.

~zko~a r6wnie~, iz z powodu zwi©zlosei redakcyi wyroku, wskazano J e~YI~le, ze BIelecki wygral spraw©, na moey przedstawionych
prze~ sJeble dokument6w, a nie objasniono, ezem topatycze twierdzema swe popierali i cllaczego takowe przez slj;d nie zostal:v
~~z~l©dnione, jak to czynily dawniejsze, powyzej przytoczone, wyro~
Kl Fledom Lubartowicza.
.
Resz.t~ wyjasniell przedstawia poprzedni nasz wyw6d 0 przemlanach, Jakie zaszly w czerwonoruskiem sl:JJdownictwie w czasach
przejscia od starego do nowego s1J:downictwa.
'
lR)la'IZ)~he

A. G. Z. II'. 2D.

A.
A.
A.
A.

;\J

'c

A. G. Z. IV. 27.

1411:
1412:
1418:
1411:

wypuszczon~, co moglo?y znaczye, iz z posiadania majlj;tku tego wyszecll. Gd.zIeby O~y~h.ow ten lezar, nie moglismy wysledzie 1).
. , Dr:lgim dostOjlllklem. wcho~z1J:cym w sklad Sitdu, kt6ry wyrok
dar, ~e:t Oleszko s~dzla. ,;V zachowanych dokumentach zawsze
JeclnostaJll1e
tytulowul1v
jest s©dzill'Z lwowskim
W god noscl
,. t eJ. WV•
• •
•
~
•
stllPuJe JUz w 1'. 1405 2) i zachowuje j1J: az do r 1424 3)
S
~
v.
,'"
•
,
•
' .
prawuJe
Utzl:JJd SViOj b11sko dwadzlesclu lat, a moze i wi©cej. Okolicz. ta o. tyle zWl~aca 11a siebie uwug§, ze pokuzuje, iz godnose s©dZlOwska I nu .RllS~ byla dozywotnilj;. Pr6cz tego notujemy, ze 01eszl~o sp.otyka SI~ lllet~lko W slj:dach starosty generalnego, ale i w s1J:dZJe W~.J~WOdY lwo,:'skJe g o.4!, a takZ~ i w ~fj,dzie starosty lwowskiego 5).
. Silla w,~ poiecil Sl:JJ~ZIC staroScle krol. W ittpli wose tylko zachod~l, ezy k,rol .w zleeenlU swojem wymienil zarazem nazwiska asesorow, z ktorymi sprawa miala bye rozpoznawaul1 i sllclzon". Z
_
,
'Z
'Z
powo
. d "
d u me osc wyraznego wyslowienia dokumentu trudno 11"
t . t
.
.,
' " py ame 0
oclpovnedzlec. W kazdym razie widoczna, ze strOlla powodowa udawata si~ do kr61a z prosblj; 0 rozsl:JJdzenie sprawy, a lu61 odeslal
stron}, przed swego starost©.

IY. 27.
IY. 29.
lY. 37.
l\T. 27.

1418: VII. 30.

. t

1)

IVn dokmnencie z pazdziernika

Sl,(( dde

ae~

1".

O~obohtha aliaS de Ob,yChow, a

1421 znajduje si(( niejaki Rafal ktory
drugim z listopada tegoz rok~ tyll'o
'

IV

0
mo ,ow. A. G. Z. IY. 56. 57.
) A. G. Z. II. 10.
R) A. G. Z. YII. 33 .
+) 1405: A. G. Z. lIT. 10.
") 1411: -?-. G. Z. 27. Przypuszczamy ze wymioniony tu O1,'sohoho Szeczsky
T

Jes naszym s((dzu\.

PlSlnU Romualda IIubego.

'

Tom II.
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DOD ATE K.
Po ukonczeniu pracy niniejszej i oddaniu do druku, otr~ymali=
smy trzy kopie akt6w czerwono-ruskich, zachowanych w orY?,llla:ach
w Metryce Litewskiej, Uwazamy za stosowne takowe OglOSlC, Jako
uzupelnienie materyalu, na ktorym praca nasza opart~ ~?st~la, Akt
,
, edaz'v z I' 1414 spisan v w narzeczu rusll1s1nem, wy.p1erwszy SpI z
J"
J,
'
dl od znanego nam starosty ruskwgo I wona kasztelana ,SZI em:~~ego, dwa drugie z lat 1427 i 1431 Sf); ~yrokami, wydanem1 przez
"
d epu t a
to' w
przez krola.
st;) d ZlOW
, naznaczonvch
J

1.

1 4 1 4.
W 0 imia Boiie my pan I wan Srj eUlskyj, starosta ruskyj, wY,znawaem to sim naszim liStOUl kaidomu dobromu i s ty weleb:1Y,ml,
mi a U tot czas siedili, iie priszedszi pred nas OCZlw1ste
sz t 0 s na
'1 TT
t
i dobrowolne pani Machna Uzwertowskaja i OtS:UPl a uzwar owa,pa~
nje Jachnja Kyiskoj i uzdala na wjeky so ,usJem ?rawom ~ uSJeUll
"
' 'ko z wl'eka k Zwartowu sluszJalo, mszto sobJe ne 0gralllcJaml, Ja
,,
.
. a na potweriene semu listowi zawjeSlh esmo nasz.]u pe,
st aw1aJuczl,
,
.
' Pritom byli szlachetni panowe pan Spytek rarnowskYJ, pan
cza t ,
W·
.
l'
Wolczko Peresljuiicz, pan Korsak, pan Kliu(sz).
IsznJ~ns (YJ, .p~n
Jan Jariczewskyj, pan ostaszko Dawidowskyj, lllych, p.n ~om we~~e
dobrych welebnvch, szlachetnych byro. Imie czest . 1 wJera. lez1t,
Dan u lwowe u "Sredu swjatoe nedeli... pod ljet Roiectwa Chnstowa
a Ijet y Ije d Ijet.

nie Domini nostri graciosissimi iudices at (s) premissa specialiter
deputati, recognoscimus tenore presencium, quibus expedit universis et
singulis presencium noticiam habituris, Quod cum citasset et citare
procurasset circumspecta Barbara conthoralis Thome civis de Trebowla antiqua providam Margaretham uxorem J ohannis advocati de
ibidem, racione consangwineitatis et propinquitatis parentum ipsorum
pro media advocacia ibidem in Trebowla; tandem auditis proposicionibus et responsionibus predictarum Barbare uxoris Thome actricis et
Margarethe coniugis J ohannis advocati in Tl'ebowla et causam proposicionis ipsarum deligenter perpendentes invenimus, quod predicta
Barbara actrix uxor Thome, ita bonum ius habuit ad mediam pm'tem
advocacie in Trebowla post patrem suum dictum Hanzel, olim advocatum in Trebowla, quemadmodum Margaretha conthoralis J ohannis in
Trebowla advocati, unde nos visa iusticia sepedicte Bm'bare actricis
uxoris Thome, sibi et suis pueris natis ac nascendis legitimis mediam
partem advocacie in Trebow1a cum omni iure et proprietate molendino, balneo, macellis carnificum, mensarum (s) sutorum, pistorum, piscatorum, culparum (s) et penis, agris, pratis, gays, sareptis, rubetis,
mericis et generaliter cum omnibus utilitatibus, quibuscunque nominibus censeantur, adiudicavimus et presentibus adiudicamus. Quamquidem mediam partem advocacie in Trebowla predicta Barbara uxor
Thome et sua posteritas potestatem habebit vendendi, commutandi,
donandi, alienalldi et in suos usus beneplacitos conuertendi, prout
sibi et sue posteritati eiusdem Barbare uxoris Thome melius videbitur
expedire, insuper ubicunqut;) prefata Margaretha uxor J ohannis advocati in Trebowla domum locaverit circa molendinum in fluminibus
dictis Sareth et Nesda, eiusdem domus uel p1urium domorum proprietatem pretacte Barbare et eius legitimis successoribus adiudicamus euiterne perpetuis temporibus duraturis. In cuius rei testimonium
sigilla nostra presentibus sunt appensa. Actum et datum in Halicz
feria sexta post festum beati J ohannis Baptiste (27 JUllii) anna Domini millesimo qnadringentesimo vicesimo septimo,

II.
III.

1 4 2 7.
Nos Laurencius Zaramba marszalcus Regni Polonie, Florial:us
de Corithnicza castellanus Wisliciensis, J ohannes d~ Sprowa, S~e~lga
subcamerarius Syradiensis, Michael de Buczacz cap1tane~s . Hahc18n, Pa sek de Gosslawicze Budek de Zaborze ex comm1SSlOne sereSIS,
s
'
. d .
' R ' Polo
nissimi principis Domini ac Domini Wladislal e1 gracla egIs
-

1 4 3 1.
Kos Jacobus Przekora marszalcus curie Domini Regis una cum
dominis infra scriptis: reverendissimo in Christo Patl'e domino Johanne episcopo Chelmensi, Dobeslao de Sprowa subcameral'io terre
Russye, Petro Premisliensi, Petro Czebrowski, Nicolao Synowecz,
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Senkone Semiowski, ex commisiono seremSSlllll princlpls Domini ae
Domini "\Vladislai Dei gracia Regis Polonie Domini nostri generosi,
iudices specialiter depntati, recognoscimns tenore presencium, quibns
expedit universis et singulis presencium noticiam habituris. Quod
nobilis Steczko de Czaykowicze citauit in Medica ad presenciam Domini nostri Regis generosi nobilem Petrum Nassangnewowicz pro hereditate dicta area domus, que Chorckowa appellatur, in villa Czaykowicze, quod in eadem area prefatus Petrus Nassangnewowicz minus
iuste domum edifica,ret; nos uero auditis proposiciollibus et renersionibus parcium predictarum et diligenter consideratis visa justitia
eiusdem Steczkonis de Czaykowicze, sibi et eius successoribus legitimis predictam aream domus in Czaykowicze cum omnibus vtilita~ibus,
fructibus, proventibus, attinenciis et pertinenciis scilicet piscinis, paseuis, paludibns, aquis, agris, pratis, si1uis, gays, rubetis et generaliter
quibuscunque nominibus appellantur, adiudicavimus et adiudicamus
per pre~:entes, prefato uero Petro N assangnewowicz pro eadem area
domus dicta Chorckowo et ipsius successoribus legitimis cum omnibus inrilms ad prefatam aream domus iuridice spectantibus perpetuum
silenciurn inposuimus et inponimus per presentes. In cuins rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et
datum in Medica feria quarta infra octavas asseensionis domini (16
Maii) Anno eiusdem millesimo quadringentesimo tricesimo primo.

Stat uty ziBm i kraK0W8ki Bfl.
(1839 ).

Zwykli j estesmy tak zwany statut wI's'l' k'
d
. K . '.
..'
IC 1, wy any za panowama aZlll1lerza Wlelklego w r 1347
. ,
.,
'
h "
.
,uwazac za zblOr TIl'aw
kt ore,
w C wIll ogloszenia Rwojego m' 1
.,
1:'
,
w calym kraju.
"
la y mleC moc obowilbzuj'1Clb

Po~§cie to opaczne ustalil brak wydal1 krytycznych . ,t. • ,t. •
ny sposob zap t,·
.
.
I l:lClel:llllOC ,. b d ~ l.}'wama Sl§ lla poczl1tkow'1 history§ dawnej Polski
.
o~, ar ZleJ powszeclmego jak uwazac Polsk§ Boles}
.I
.
Jedn'1 8cIsle spoj Ol1 l1 calos'
1 "
awows {'1 za
lOw? Zaiedwie
d' , IT~' za ca osc, ztozon'1 z jednorodllych zywiopo zlai:lclzywoustego 1'0ztrl1ca t . d s"
dza polityczny antagonizm mi§dzy cz sciami .§ Je no c 1 ,:p~owachern ozywionego ciala Taki J' e t
©
, Jednym dawmeJ dusie Alez c
.'
s nasz zwykly spos6b zapatrywania
v;
. zy. Wll1a w tern wy1lbcznie nasza? Nie zaiste Ni
my ~~k pOJmuJemy POCZ'1tkow'1 history§ kraju ale t k:
etylko
stawlh wszysc v .
"
I"
, a H nam wy~ 0JCO\He llstoryl. J ednego przytocz© Dl

dawne~ a;~~~~~le:ta~~:sstI': 'J~eSdPomkina

mi§d:~o~:~'sciami

o. zwasnieniach
.
,
" n a w l11ch upatrv ' t 11
h'
por6znienia, tylko vvidok
' .
.
.
. wac y {O c w110we
dzialaj'1ce. Ktokolw' k I. OSOOIStOSCl. lub mtl'ygi partyi, momentaillie
1111 zwasnien tych by~: ~~ .czyta, me tak latwo odkryje, iz spr§zyj6w praw inst 't
. rO~l1lca natu:'alna plemion, r6znica zwycza,
,
y ueyI, moze nawet 1 r' ~ .
ehc'1c wnikn>l c w duch
dk'
,ozl11ca narzeczy; a przeciez,
'tl
a wypa ow ktore
. .
stwo bez wejrzenia
t'
.'
nam 0plsuJe, niepodobiel1w na ur§ tych stosunk6w i kroku uczyniC.
')

Tygodnik Petersbl'Ts 7,;
'lev

I'.

1839, N-ry 42, 43 i 44.
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Dopiero gdy antagonizm czlt)sci nie blt)dziemy uwazali za dzie10 przypadku, ale za naturalne objawienie silt) roznosci elementow,
dopiero wowczas co nam opowiada, stanie silt) zrozumialszem i pojlt)tniejszem. Tak zwane pozniej Mala Polska i Wielka Polska Sl]:,
w chwilach pierwszego poh1czenia silt) z sobfJI, dwoma zupelnie roznemi krajami, majfJIcemi kaZden swojfJI historylt), wspomnienia i tradycye. Nie sfJIdzlt) albowiem, aby Leszkowie Wielkopolscy mieli cos
wspolnego z Krakusem, WandfJI, dwunastu wojewodami. Dopiero
pozniejsi historycy zieli tradycye roznych plemion w jedno, zapewne
w bardzo szlachetnym zamiaI'ze, bo niewl1tpliwie w chlt)ci podniesienia swietnosci poczl]:tk6w narodu. Nie czuli, jak pozniejszym utrudniali tym sposobem wynalezienie prawdy! To, co starali silt) ,pI'zed
oczyma naszemi ukryc, wypada teraz na jaw wydobyc. Dla dopilt)cia tego celu, pozwalamy sobie dzisiaj zwrocic uwaglt) czytelnikow
naszych na koleje dawnego prawodawstwa luajowego, i przez podanie kilku faktow, dotfJId nie dostrzezonych, wykazac, ze ziemia k1'akowska, dawno przed statutem wislickim, miala sw6j wlasny statnt,
p1'zytem nowemi dowodami wesprzec, ii legislacya wiSlicka byla
tylko pierwszym krokiem 1m zbliienin roznych dotl]:d mi~dzy sobl]:
nrawodawstw.
Juz antor Kryfyeznego rozbioru statut6w wisLiekieh, opie1'ajl1c
si~ na dawnych polskich tlomaczeniach statntu Kazimie1'za i na kilku kodeksach lacillskich, dowodnie pokazal, ie zhior ten, kt61'y dzisiaj zwyk1i jestesmy nazywac statutem wislickim, obejmuje w sobie
spojenie r6z11orodnych legislacyi, a mianowicie: ii sil? sklada w wi~k
szej cz~sci z dw6ch oddzielnych statut6w, to jest wislickiego dla
Malej Polski i ze statutu piotrkowsldego dla Wielkiej Polski; ze
w zbiorze tym znajduje si~ kilka postanowiell og61nych, wydanych
w Oh\;lcinach za Wladyslawa :Eokietka i w \ViSlicy za Kazimierza
vVielkiego na zj ezdzie wsp61nym pan6w wie1kopolskich i malopolskich.
Miejsce nie pozwala nam wchodzic w rozbi6r blizszy wszystkich szczeg616w uczonej pracy. Powiemy tyle tylko. ze jej pierwszej willni j estesmy pogl!);d trafniej szy na charakter i ducha dawnego naszego pra\vodawstwa krajowego.
To, co uczony autor J{rytyezl1ego yozbiorH 0 dw6ch statutach
malopolskim i wie1kopolskim w sktad statutu wislickiego wchodz~
cych, powiedzial, ostateczl1ie stwierdzone zostalo przez edycy~ krytycZl1ll; statutu wislickiego, kt6ri1; winni jestesmy gnmtownym i niezmordowallym pracom naszego Jana Wincentego Bandtkiego. Juz
dzisiaj nie wo1no nam wi~cej powi1;tpiewac, ii istnialy przed zjaz-

dem generalnym w Wislicy dwa statuty: j eden dla rnalej Polski,
dla wielkiej Polski, kiedy widzimy je osobno w zbiorze BandtkIego wydrukowane z dawnych rlt)kopis6w. '

dr~gi

. L:cz ?~y.li. tutaj jest k1'es naszych badan? czy nie powinnismy
uSllowac bhzeJ Jeszcze wniknl1c w historvp tych dwoch odd . 1 h
I .1 .
.
J '"
Zle nyc
egIs aCYl? Nlkt zapewne nie zaprzeczy ternu: ale gdzie znalesc
matery~ly do dalszych poszukiwan? Sarna nsilnosc nie zdola ttl
w.sz!s.tkIego uczyn~c, ~z?zlt)sliwy traf, odkrycie nieznanych dotl1d pornmkow albo prz!naJm~:eJ slad6w istnienia onych jedynie do pozl1danego celu d~plowad.zlc mOie. Trafowi tei szczlt)sliwemu winni jeste8m}" cO~olw.lek zamlerzamy sobie dzisiaj powiedziec 0 dawnych statutach Ziemi krakowskiej.
.
RozpatI'llj~c p:'zed kilku latami 1'6ille dawne 1'lt)kopisy, natrafil!smy lla dv,a l'lt)kop~s~, ob~ znane Janockiemu i przez niego opisane.
Je~en ~ tyc.h rlt)~~PlsOW, p,lsany w dmgiej polowie wieku XIV, obejmUJ.e ,\ soble zbI~r statutow synoda111ych prowincyi gnieinieiiskiej,
ulozony za st~ramel11 ,T aroslawa Bogoryi, arcybiskupa gnieznienskiego, na. synodzle ~rowincyi gnieiniellskiej odprawionyrn w 1'oku 1355
w'
Kahszu.
Drugi rlt)kopis'I)isanj'
l'I"k51 Pa""a
TTostkI" ,mleszczaUlna
.
.
" , 'tI
n~
L\,
IDlasta WOJnicza, i ukonczony 1463 p1'zedstawia nam kolekcy~ 1'6i.
nych praw, pod6wczas W Polsce 01JO\FI'51z11J'acycJl
0])
k'
. '.'
"
•
'
T.~'"
•
a 1'1:) OPISY przy
bhzszem lch lozpatrzeum dostarczyly kilkn wa;i;nych wskaz6wek za
pomoci1; kt6rych doszlisl11Y do uzupelnienia wiadomosci naszych ~ 1emalej Polski.
"

, " ;Vska;6wld,
IHlj<1ce.

V\'

0 kt61:ych dopiero wspomnielisll1Y, sq, trzy nast\)-

mauusk~'ypcle nstaw sYl10daluych na czele znajcluje sie

',t
• ,. rub7~ wypIsa.nY~h POlli~ej
statut6w. Po regestrze rubry1~
st,(.utOh kObcIelnvch ldzle naclpls' Sta' t
C
'.
.
.
.
..
•
IU a
vaeovzensza, po 111m
w• .J~.denastu wle~'s~ach, je~enascie rubryk, statuty te skladajl]:cych.
tV ,samym r\;lkoplsle na llleszczlt)scie tekstu statut6w niema bo nawet
kosciellle Vi' trzeciej cZ\;lsci przerywajad si1:). Ze 'jednakie
k:'akowskie 81); prawem 8wieckiern, 0 tel11 przekonywaja
w:nnsane i podobiellstwo pod tym wzgl~dem zbio1'll J arosl:~:
do ruskiej "Kormczej Knigi", kt6ra obok praw Kosciola
lliiesci za wsze
b'
t
.
",
~. so Ie pos anowlenia :§wieckie, a mianowicie: albo
Husk~" albo statut Kazmierza J agiellollczyka, albo tez statut 1.nalo]101ski, podlng' tego, ella jakiej prowincyi byla pisana. Dwie
~~'u~'l,e ta:(ze. uadel' wa~ne wskaz6wki obejll1uje w sobie l'§kopis
1 <~V\lLt Ko,;tlo. , Po prawl() magdeburskiem i prawie feudalnem \\y_
lozonem w 200 a1'tykul:ach natrafiamy na taki nadpis: Hie incipiuJitt
COlts! lizlta
Z . z' . 'C
.
"
pO omea IS Juns astrz eraeoviensis perpetue eonservata.
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Po nadpisie tym idzie 108 rubryk i tylei artyku16w in extenso wypisanych, przedstawiajl:);cych owe prawa grodu krakowskiego. Potem
nast§puje JOY1na de processu J$£didi spiritualis, nast§pnie mi§dzy
innemi konstytucye i prawa ziemi l§czyckiej, wydane przez J ana
Wincentego Bandtkiego, z waznem wszakie dla nas dopelnieniem, bo
artykul 20, tak jest u Pawla Kostki zakonczony: Et iste articl£lus

Lecz nietylko same rubryki tego krakowskiego statutu Alj, nam
znane; poszukiwanie dalsze przekonalo nas, ze i sam statut dochowal siE;) w l'E;)kopisie z kOllca wieku XIV, kt6ry Bandtkie w zbiorze
swoim na karcie 126 i nast§pnych wydrukowa1. Z r§kopisn tego
blizej przekonywamy siE;), it pierwsza rubryka statut6w dawnych krakowskich obejmowala w sobie trzy paragrafy, druga takze trzy paragrafy, trzecia j eden, czwarta jeden, pifl,ta jeden, sz6sta d wa, si6dma jeden, 68ma trzy, dzievi'il:);ta, dziesifl,ta i jedenasta po jednym
paragrafie; wog61e caly statut miescil w sobie jedenascie rubryk,
i osiemnascie paragraf6w.
Z osnowy statutu tego widzimy, iz wydany by1 dla ziemi krakowskiej i sandomierskiej, a zatem w takiej epoce, gdy dwie te ziemie, oddzielone od reszty monarchii, swego mialy ksiE;)cia. NastE;)pnie
dostrzegamy w rubryce 0 przedawnieniu zastrzeienie, iz niema preskrypcyi przeciwko osobom, wziE;)tym w niewol§ tatarskl:);. Dalej z uzytych w nim fonnul nostra curia, nosira camera, statui111us, oraz
z braku uzywanej p6zniej formnly: una cun'! baronibns nostris, wnioskowac moiemy, iz jest ustawl:);, nadanq, przez panujl:);cego, mocq, sluz[j;cej mu majestatycznej wladzy, nieuleglej jeszcze stanowczemu
wplywowi pan6w rad.
W szystkie te okolicZHosci majlj,c na wzgl§dzie, sq,dzimy si§
bye upowainieni do mniemania, iz statut nasz jest dzielem, ulozonem ku kol'icowi pierwszej polowy. albo na poczq,tkn drugiej polowy wieku XIII.
Czyli byl pierwszym statutem krakowskim, lub nie, tego pytania nie smiemy stanowczo roztrzygnl:);e; rozwaiaj~c wszakze paragraf
drugi w rubryce: de sente1'ltia et re Judicata, gdzie znajdujemy powolanie na inn1j, konstytucy§ (ut in alia constitzdione docet$£r), kt6rej w statucie nie dostrzegamy, sl:);dzie bysmy mogli, ze dawniejsze
jeszcze przed nim wydane bye musialy kOl1stytucye. Ze tak byro,
z pewl1oscil1 nawet twierdzi6 mozemy. Rozwazajl1c bowiem, iz sami
kshlzE;)ta sprawy sl:);dzili, pewno zgodzimy si§ i na to, iz ksilizE;) przy
sq,dzeniu sprawy, jeieli dostrzegI, ze przypadek jakowy wymaga bye
opisanym, sam zaraz na wiecu pnblikowal konstytucy§, zaradzajfl,cl:);
potrzebie.
Ze statut llasz utworem jest wieku trzynastego przekonywa
zresztq, cala j ego osnowa. J est on wyraznie pra wem, kt6re urzl:);dza
stosunki wprawdzie nieporzlj,dkiem wewllE;)trznym skolatanego spoleczellstwa, ale spoleczenstwa j eszcze prostego i pierwsze niemal dopiero kroki w przeksztalcanin stann pierwotnego robil:);cego.

continetur i11 libris terrae Cracoviensis.
Ot6i owe trzy wazne wskaz6wki, z kt6rych plynie przekonanie,
ii ziemia krakowska, a mianowicie gr6d krakowski mia1 swoje oddzielne i wlasciwe ustawy, kt6re w ksi§gach na gl'odzie tym zlozonych zapisywane byly. Lecz nie dose na tem, ze ziemia krakowska miala swoje ustawy, wiedzielismy juz 0 tem, bo jUi Banqtkie
i autor Krytycznego rozbioru udowodnili, ii istnial statut ma1opolski, oddzielny od statut6w wielkopolskich, potrzeba jeszcze teraz
dojsc, jaka ich pierwiastkowa byla postae. Objasni nam jedno i drugie dokladne por6wnanie dw6ch rE;)kopis6w, powyiej opisallych, z r§kopisami, pl'zez Bandtkiego wydanemi. Nie bE;)dziemy tu opisywali
zmudnych por6wnall, j akie w tym celn przedsi§wzielismy, udzielamy
tylko sam wynile Zdaniem naszem rzecz si© tak miala. Pierwszy statut krakowski podzielony byl na jedenascie rubl'yk. Rubryki
statutu tego podaje nam synodykon J a1'os1awa Bogoryi, sl:); zas 11ast§pujfj,ce:
1) de judicibus;
2) de citatione;
3) de dolo et contumacia;
4) de eo, qui ab rei contumacia mittatnr in possesionem;
5) de praescriptionibus;
6) de sententia et re judicata;
7) de his, qui ab intestato decedunt;
8) de homicidio;
\:J) de l'aptoribus;
10) de excessibus;
11) de injuriis et damno dato.
Kto zna pl'awa wiek6w srednich, niepodobiellstwo aby go nie
uderzyia systematycznose nkladu tego i jego zupelnose, wiadomo
jest hardzo dobrze, ze ustawy wiek6w srednich zwykle byly bardzo
kr6 tlde , bo obejmowaly w sobie tylko decyzyE;) kwestyi wl:);tpliwych
albo zmiany w dotychczasowych stosunkach. Nie dzi w wi§c, ie
i nas;; statnt tylko jedenascie w sobie Eczy rubryk, ale za to rubryki te tak Slj, uporzlj,dkowane, iz latwo przedstawiajlj, moinose powi(;lkszenia liczby pojedyllczych przepis6w, nie psujfl,C zasad podzialn.
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Nie si§gaj&:c dalej przekonywaj&: nas 0 tern rozporz~dzenia
trzeciego paragrafu rubryki de homicidiis podlug zasad dawnego prawodawstwa slowianskiego.Za zabOjstwo znalezionego czlowi€lka we
wlosci odpowiadala wlose, jezeli zabojca nie znalazl si§.
Regula ta nie ulegala pocz~tkowo zadnemu wyj~tkowi. Dopie1'0 pozmeJ ograniczono j&:. I tak juz Prawda Ruska w § 10 stanowi, ze gdy zabitego nie znaj~ z imienia, lub gdy tylko kosci znajd~, ze wowczas wlosc wiry nie placi.
Stanowi~ takze liczne pozniejsze ruskie ustawy, ze jezeli kto
w wodzie utonie, lub zostanie wozem przejechany, lub sam si§ zabije, ze i w takim razie wlose za zabitego nie odpowiada. Takie
same zupelnie zastrzezenia i wyj&:tki od dawnej powszechnej reguly
zn11jdujemy w powyzej powolanem miejscu naszego statutu, z t~ tylko roznic~ w porownaniu do ruskich przepisow, iz w statucie naszym wyj&:tki te przyodziane s~ w formy ogoll1ego poj§cia (itell1-

bye przypadkow tych nie wi§cej, jak cztery. Wylicza je ~ ~1 zaprowadzajq,cy nowq, t§ zmian§ i opuszcza przypadek w dawmeJszym statucie w rubryce trzeciej wymieniony.
Wyraznie wi§c § 11 jest postanowieniem pozniejszem, derogujq,cem dawny zwyczaj jeszcze w § 9 zach~w~wa~y, a do~uszcza
jq,cy kary siedmdziesi~t w nierownie wi§kszeJ l:czble. zdarzen.
Dawny zatem statut krakowski skladal Sl§ z plerwszego ukradu podzielonego na 11 rubryk i z dodanych pozniej szesciu k?nstytucyi, cz§sci~ zmieniajq,cych, cz§sci~ dopelniaj~cych poprzedme po-

quacunque morte casuali et inopinata).
Miejsce nie pozwala wchodzie w blizszy rozbior statutll naszego. Postq,pmy dalej i wykazmy, jakie byly nast§pne jego koleje.
Zdaniem naszem statut teil w czasie pozniejszym, ale zawsze
jeszcze przed zjazdem w Wislicy pomnozony zostal kilku nowemi
przepisami.
Przepisy te znajdujemy wsuni§te mi§dzy rubryki dawnego statutu. I tak, mi§dzy rubryk&: drugf): a trzeci1): d wie takowych znajdujemy wstawionych konstytucyi, mi§dzy rubryk&: trzeci~ a czwart~
takze dwie, mi~dzy czwartfj, a pif):t1~ podobnie dwie. Ze s&: wstawkami pozniejszemi, przekonywa ta okolicznose, iz nie 110szfj, napisu
rubryki piel'wotnego statutu lecz napis: de constitutionibus, wskazujfj,cy, iz s&: pozniejszemi, pojedYllczemi uchwarami, kt6re nie sam
panujl):cy do statutu dawnego przyhl,czyL ale ktore pozuiejsi uJdadacze z nim spoili.
Ze konstytucye te sfj, dzielem pozlliejszych czasow, jak sam
statut, na to posiadamy stanowczy dowod W IJorownaniu §§ 9 11
wydania Bandtkiego.
Paragraf 9 wspomiua przypaclek, IV ktorym ma bye I\"zi\lta na
skarb ksif):;i;§ry talc zwana kant siedmdziesi~t. Przypaclkovl' takich,
w ktorych toz samo praktykowalo si~, pewno bylo nierownie wj~cej.
Ucisnienie st'lod wynikajfj,ce musialo bye wiellde, bo cZ\lsto skazany
na kar~ siedmdziesiq,t pewno wyzu wal si§ z calego maj q,tku.
Pozniejsi ksif):z§ta, ocel1laJij;c nieslusznose kary takowej, zamierzyli j~ sobie utrzymae tylko w wa2:niej"lzych przypadkach, mialo

stanowienia,
Mogly jeszcze oprocz niego w ziemi krakowskiej. dawniejsze
istniee konstytucye, mogly i pozniejsze bye w zastosowamu s&:dowem,
ale te nie weszly do redakcyi statutu, tylko zapisywane ?yly dla
wiadomosci s&:d6w do ksiq,g ziemskich, 0 ktorym to zwyczaJu wyraznie ustawy l§czyckie przekonywaj q,.
,
Taki byl stan legislacyi krakowskiej do 1'. 1,347: w kt~rym ~an~
wie malopolscy z natchnienia Kazimierza Wlelklego zJechah Sl§
do Wislicy dla naradzenia si§ nad potrzebami krajowego prawodaw8twa.
Owoc prac wislickich zachowal si§ w tak zwanym statncie malopolskim, wydanym przez J ana W. Bandtkiego.
,
Przedsi§wzi§ta praca polegala naprzod na opatrzemu now~ sankCYf): dawl1ego statutu, a moze llawet i na porobieniu niekt6rych
zn~ian w jego pierwiastkowej redakcyi, (nie posiadamy dotq,d co ~o
tego punktu zadnych blizszych wiadomosci), nast§pnie. na ~Odal~l~
do dawn ego statutu nowych rozporzf):dZell, ktore czas 1 okoll~ZllOSCl
lliezb§dnemi, Dodatki te Sf): umieszczone, poc,zynaJ~c od
§ 25 edycyi Bandtkiego. Przekonywa nas 0 tem zaraz plerw~z~ p~
dodatkow, gdzie powiedziane jest, iz uchwalone na zJezdzle
ustawy nie majfj, del'ogowae dot1j;d obowi~zujq,cych praw:
q, tylko 0bowi1JJzywye na czas przyszly. Choebysmy i ~eJ·
wskaz6wki nie posiadali, przekonaeby nas 0 tern mogla ~ml.e.
niona forma przepisow. Napotykamy Vi' nich juz nie. samego ks:§cla,
oglaszajf):cego prawa mocfj, sluzfj,cej sobie wladzy maJestatyczne~, ~le
ktory ulozone z naradfj, swoich baronow uchwal! pubhkuJe.
DowM Jasny zmienionych stosullkow politycznych kr~Ju, ,p~'~e:h,o
ze stanu monarchii nieograniczonej w stan zawlslosCl 1 8(,lesnienia ze strony pot§znej arystokracyi.
Dodalle do clawnego statutu artykuly w liczbie 35 uporz~dko
wane zostaly podlug systematu, uswi§conego w tymze statucie; na-
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przod idiJ: rozporziJ:dzenia, sciiJ:gajiJ:ce sifi) do siJ:downictwa, potem zamieszczone SiJ: przepisy, urziJ:dzajl1<ce procedurfi) i stosunki prawa prywatnego, na koncu podane Sl1< przepisy krYll1inalne.
Pomnozony tym sposobell1 statut Krakowski stal sifi) odtlJid wlasciwie statutell1 malopolskim i obowiiJ:zywal nietylko w ziemi kra..,
kowskiej i sandoll1ierskiej, ale i w ziemi lubelskiej, a nastl;)pnie
i w ziemiach ruskich, ktol'e pollJiczone zostaly z maliJ: PolsklJi. Nie
na tell1 jednak konczy sil;) historya tego statutu. Zostal on jeszcze
w czasie pozniejszYll1 pomnozony przez dodanie prejudykatow grodu krakowskiego.
W takiej postaci przedstawia nam statut malopolski rfi)kopis
Pawla Kostki, na ktorego czele znajduje sifi) nadpis, ze to SlJi Pra-

tila grodu krako111skiego.
Kiedy pomnozenie to ostateczne statutu krakowskiego nastiJ:pi10, nie mozell1Y z pewnoscilJi rozstrzygniJ:c. Rfi)kopis Pawla Kostki
jest pisany w roku 1463, zdaje sifi) jednak, ze jest kopilJi wczesniejszego ukladu. Rownie niewiadomo jest czyli ostatnie to pomnozenie jest dzielell1 prac prywatnych, czyli tez owocell1 nowego zjazdu
prawodawczego panow malopolskich. Ostatecznie wifi)c tak zwany
statut malcpohlki sklada sifi): 1) ze statutu krakowskiego, ulozonego
w wieku trzynastym; 2) z konstytucyi pojedYllczych, ktore uzupel·
nily statut Krakowski; 3) z uchwal na zjezdzie wislickim w r. 1347
zapadlych i 4) z prejudykatow grodu krakowskiego.
Jakim kolejom ulegl statut malopolski w pMniejszell1 spojeniu
ze statutell1 wielkopolskim, jaklj; przybl'al postac w tak zwanYll1 statucie wislickim Kazill1ierza Wielkiego, ktorysmy dlugo przyzwyczajeni byli uwazac za najdawniejszy zbior powszechnego prawa krajowego, nad tell1 w tej ch wili nie zamierzamy sifi) zastana wiac, poda
nall1 sifi) sposobnosc w jednym z pozlliejszych artyku16w, w ktoryll1 zall1ierzamy ll10wic 0 tlomaczeniu ruskiell1 statutu ll1alopolskiego. W owczas pomowill1Y takze obszerniej 0 redakcyi, ktorlj;
przedstawia rllkopis Pawla Kostki. Tymczasowo cieszy nas, ze
przez dostarczenie nieznanych dotij,d szczeg610w zdolalismy nastrfi)czyc kilka nowych kOll1binacyi, moglj;cych rozwinij,c zakres dzisiejszych pojfi)c historycznych 0 poczij,tkach prawodawstwa krajowego.
Widzimy teraz dowodnie, iz pierwsze nasze uklady praw, czyU
pierwsze statuty, co do czasu znacznie wyprzedzajij, prace prawodawcze Kazimierza Wielkiego w Wislicy, ze Kazda ziemia dawnej
Polski swoje wlasne miala prawa, ze prawa te w roznych czasach
byly zmieniane i dopelniane, ze wywieraly na siebie wplyw, ze wre-
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statut wislicki niczem innem nie byl, jak . tylko
SZCle
•
. 'spojeniem tych roznych praw prowincyonalnych. Jakoz w Istocle ~na. b"c nie moglo bo trzy glowne cZfi)sci skladajij,ce Polskll, to Jest
ezeJ J '
1 "
.
Tel
dawna ojczyzna Polakow, Krakow.i Mazowsz:; ~ 10Claz za p,lerwsz; :
Boleslawow zllJiczone zostaly W Jedlllj; calosc 1 s~tucznlJi UIormowal}
monarchiij" przeciez nie tak latwo tlnmily w soble dacha wylij,cznosci i t.elldencyi kn wyswobodzenin sifi).
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w calej przestrzeni 6wczesnej Polski r6wn1j, i wyll),cznl); moc obowi1j,-

Przyczynek do obj asnienia historyi statutu wislickie[o l
(185il).

Przez kilka wiek6w w praktyce naszej sl),dowej i w og61nem
przekonaniu narodn nie objawila si© zadna wl);tpliwose wzgl©dem
pojmowania statutu wislickiego. Rozumiano pod tern nazwiskiem
zbi6r ustaw, skiadajl);cy si© mniej wi©cej ze 150 oddzielnych postanowien czyli artykulow (rubryk, kapitu16w), wydrukowany z polecenia Aleksandra krola przez Easkiego, pod nazwiskiem: Statuta 111agni Casi111iri secuudi, a nast©pnie przedrukowany przez ksi©zy Pijarow w I-szym tomie ich Voluminow, pod niewiele co zmienionym
napisem: Statuta Casimiri magni Visliciae, anni 1347. J eszcze
i za dni naszych szanownej pami©ci Jan Wincenty Bandtkie oglaszajl);c drukiem krytyczne swe wydanie dawnych pomnik6w prawodawstwa polflkiego, temuz samemu zbiorowi nadal nazwanie: Statuta Casi111iri III 111agni Visliciae anni 1347 pro111nlgata.
Co wi©cej, mniemaniem powszechnem bylo, ze jakkolwiek kraj
rZ1j,dzil si© przed Kazimierzem Wielkim pewnemi prawami, te jednak albo nigdy nie byly przyodziane w form© pisanych ustaw, albo
przynajmniej zagin©ly; i ze ulozona pod panowaniem Kazimierza na
zjezdzie w Wislicy przez zgromadzonych tam pralatow i baronow
ksi©ga ustaw, w tej formie, w jakiej jl), przedstawil Easki, jest najdawniejszym pomnikiem prawodawstwa krajowego i ustaw1j" kt6ra
od chwili, gdy ogloszona zostala, byla prawem og6lnem, majl);cem

1)

Biblioteka lVarszalVska 1853, I, stl'. 1-46.

zuj1j,cl),.
Powszechne to mniemanie w cz©sci jUi zachwiane zostalo przez
ogloszenie w Pami©tniku warszawskim z 1'. 1820 tak zwane~o. statutu wielkopolskiego, ulozonego za czasow tegoz samego Kazlmlerza
Wielkiego, lla zjeZdzie w Piotrkowie 1).
'1
Takim sposobem obok statutu wis1ickiego, maj1j,cego bye ogonym ala calego kraju kodeksem, zjawil si© juz jakis kodeks prowincvonalny, 0 kt6rym wszakze nie moina byio stanowczo wyrzec: czy
\; istocie zastl);pionym zosLal przez p6zniejszy statut wislicki, czy
tez, i w jakiej mierze, poza statutem wislickim, zachowal pewne miejscowe w Wielkopolsce znaczenie.
Jeszcze wi©cej dawniejsze nasze 0 prawodawstwie Kazimierza
poj©cia wstrzl);SniOlle zostaly po ogloszeniu w r. 1824 starych t16maczel'l polskich dawnych naszych statut6w, za ktoremi wkr6tce pojawily si© dwie wazne naukowe prace, w ktorych skreslono ciekawy
rys historyczny ksztalcenia si© prawodawstwa polskiego az do czasow J agiellollskich, i podawano krytyczny rozbi6r statut6w wislickich 2).
Autor wspomnianych pism dowodzil, ze w tak zwanych statutach wislickich znajdujl); si© zachowane 1'ozne pOlllniki starozytnego krajowego prawodawstwa, a mi©dzy innemi szczegolniej konstytucye, ogloszone przez Wladyslawa Eokietka na zjezdzie w Ch©cinach: nadto, ze statut wislicki powstal wlasciwie z poll);czenia statut6~ oddzielnych malopolskich i wielkopolskich, po odrzuceniu niekt6rych ustaw wielkopolskich, niedajl);cych si© pogodzie z widokami
prawodawcy wislickiego.
Twierdzellia te oparte zostaly cz©sci1j, na szcz©sliwych wywo'dach, wyprowadzollych z podan historyk6~ i z samych tekst6w prawa; cz©sci1j, na wyrazllem swiadectwie Swi©toslawa z W ocieszyna,
Uomaczl);cego na j©zyk polski w roku 1449 ustawy wislickie, a rozrozniajl);cego w nich artykuly malopolskie od postanowien. wielkopolskich i wskazujl);cego, ktore p1'zepisy ze statutow wielkopolskich
przeniesiolle zostaly do statutu wislickiego.
Badania , obstawione licznemi dowodami i niepospolitym darem
bystrych kombinacyi, musialy obudzie pow~tpiewallia i silnie wstrzl);') \Vydawcq tego statutu byJ: zasluzony W historycznej naszej literatufze,
Kownacki. Pamift. IVarsz. t. XVIT, str. 137.
2) Piefwsza z tych prac nosi tytul: Historyczny rozbio1' prmvodalVstlVa polskiego cYIVilnego i krymiJ1aZnego za czaSOlV Jagiellonskich; druga: Krytyczny rozbi6r statutu IVWickiego. Obis wydane zostaly w T. XX Rocznik6w Tow. PfZyj.
Nauk w Warszawie, w 1830 f.
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dotychczasowem zdaniem; pomimo tego nie ustala!y jeszcze
pewnych 0 rzeczy poj§c. Pozostawaio zawsze wiele przedmiotow
l1iewyjasnionych, ml1ostwo zalozen w~tpliwych, a twierdzenia niekto1'e choc przenikliwe i niezwyk!ym blaskiem swieclj;ce, nie mogiy wzbudzic zupelnego przekonania.
J eden tylko Bandtkie, ktory nll,gromadzil znacznlj; liczb§ staro",.
zytnych l'§kopisow naszego dawnego statutowego prawodawstwa, posiadal moznosc rozwiklania tych wszystkich trudnosci i rozpostarcia
przyzwoitego nll, caly pl'zedmiot swiatla; bo tylko za pomoc~ gruntownego ocenienia i trafnego 1'ozwazenia 1'§kopiso1,'/, p1'zedstawiaj~
cych legislacy§ Kazimierza Wielkiego, mozna si§ bylo spodziewac
dojsc do z:;unierzonego kresu.
Bandtkie patrzy! jednak na nll,sz przedmiot z innego stanowiska, albo przynajmniej nie chcial zagl§biac si§ w historyczne ocenienie r§kopisow, ktore mial pod r©k~, i ograniczyl: si§ jedynie na
oznaczeniu niektorych tylko roznic czyli waryant6w tekstu, wazniejsze zas pominlj;l.
Widzimy w wydaniu Bandtkiego, jak kazdy artykul tak zwanego statutu wislickiego w rozl1ych r§kopisach jest zredagowany co
do uzytych w nim wyrazen pojedYllczych lub peryodow; ale nie widzimy, jak te artykuly s11: w 1'oznych l'§kopisach ze soblj; zestawione,
w jakiej kolei, ile ich jest: - a wszakze to jedynie mogloby nas 0swiecic wzgl§dem pierwiastkowej fonny statutu i zmian, jakim ta
forma mogla ulegac. Dostrzegamy tylko z tego, co tu lub owdzie
o tem napomyka, iz wlasnie pod tym wzgl§dem r§kopisy nadzwyezajnie si§ mi§dzy sob~ roznilj; i naprowadzajlj; na przekonanie, ze statut nasz wislicki ulegal waznym pod wzgl§dem skladowych swych
cz§sci zmianom i przerobielliom; i ze pocz~tkowo wyst§powal w innej formie, jak tej, ktorlj; mu ;Easki nadal, a ktor~ Bandtkie za podstaw§ swojego wydania Pl'zyjlj;l.
Bandtkie obudzil wi§c tylko naszlj; ciekawosc, ale jej nie zaspokoil.
Chc~c znowu w tych waznyeh badaniach krok naprz6d postil>pic, potrzeba bylo na nowo zgromadzic znaczny zapas l'§kopisow;
co tem trudniejsze bylo, iz ez§sc r§kopisow, ktore Bandtkie nagromadzil, juz moze nazawsze stracona, albo przynajmniej tak ukryta, iz nielatwo si§ kiedys na jaw pokaze. Maj~c jednakze oddawna na przedmiot ten zwroconq, uwag§, powoli w roznych miejscach zdarzylo si§ mi odkryc juzto niektore z Bandtkiego l'§kopisow,
juz tez napotkac nowe, przez niego niedostrzezone. Z poczlj;tku
bylo zamiarem moim zgromadzic przynajmniej l'§kopisy legislacyi

wislickiej, ktorych m16Jsce znajdowania wiadome; gdy jednakze trudnosci w poszukiwaniu ieh wszystkich niepodobne do przezwyci§zellia, postanowiono ograniczyc si§ na tych materyalach, ktore nam doszcz§sliwy zbieg okolicznosci na8tr~czyl.
Poznamy pozniej dokladniej pOll1niki te pismienne VI' wlasciwych miejscach, w ktorych z osobna 0 kazdym mowic przyjdzie, analizujlj;c je i czynilj;c z nieh stosowne wywody; tymczasowo WSPOl11niec tylko wypada, ii mielismy ich wogole pod r§k~ d wanascie, to
r§kopisow publicznych Cesarskiej biblioteki w Petersburgu czten. StronczYllskiego w Warszawie siedem, i jedell biblioteki Ossolillskich, 0 ktorym skroconq, wiadomosc nadeslal nam ze Lwowa Bielowski.
Porzij;dkujij;c r§kopisy te latami, w kt6rych pisane byly, stawiamv lla czele r§kopis lwowski z 1'. 1400; nast§pnie r§kopis biblioteki
C~sarskiej Jana kleryka krakowskiego z l'. 1432; r§kopis tak zwallY
Bancltkiego vierwszy z 1'. 1444; r~kopis biblioteki Cesarskiej Matensza Petersolca ze Slupcy z r. 1449; r§kopis StrOl1CzYllskiego folio
1'. 1452; r§kopi,; biblioteki Cesarskiej Pawia Kostki z Wojnicza z 1'. 1463; r§kopis StronczYllskiego in 4-to, pisany przez Piotra
z Sieradza po 1'. 1474, (bo obejmuje w sobie statl1ty opoczyflskie
Jagiellollczyka); wreszcie clawniejszy 1'§kopis Bandtkiego, .
tak zwany drugi, pisany przez Mateuszel, r. 1478. R§kopis pel'gaclawniej nalezl1cy do biblioteki Towarzystwa Przyjaci6i N auk,
ohecnie zachowany w hibliotece Cesarskiej, i trzy r§kopisy tak zwane
nie przedstawiajij; zadnej daty.
Procz tego, uzylismy do por6wnania r©kopis XIV wieku, Muczprofesora uni wersytetu J agiellonskiego, wydrukowany calkowicie i He si§ zdaje z dyploll1atyczll~ doldadnosciq, przez Bandtw jego Pomnikach ustawodaw,;twa krajowego, i dwa Uomaczejedno Swi§tosla·wa z Wocieszyna z r. 1449, clrukowane
clrugie facsymilowane przez StronczYllskiego z kodeksu zaw archiwum g16wnem krajowem w Warszawie, znanego
nazwiskiern "Vislicia'l; a naostatek j eszcze i tiomaczenie ruskie
statutn Kazimierza, znajclujq,ce si~ poprzednio w r§kopisie XV wieku
w Sofijskim soborze w K owogrodzie, obecnie znane tylko
dokladnej kopii, ktorq, z r§kopisu tego sporz~dzic polecil
biblioteki w Petersburgu kanclerz pal'lstwa Rumiancow
przez cesarsklj; komisy§ archeograficzl1lj; w tomie pierwszym
zachodniej Rosyi.
Ograniczamy si§ na tych pomocniezych zrodlach nie dlatego,
s~dzili, ze za pomoelj; ieh dadzlj; si§ rozwii);zac wszystkie
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trudnosci przedl11iotu, ktory zal11ierzal11Y zgl§bic; lecz dlatego, iz przekonani jestesl11Y, ze juz i te pOl11niki rzuci6 slj; zdolne dose czyste
swiatlo na history§ ustawodawstwa wislickiego, i ze gdybysl11y obeenie nie korzystali z wolnej chwili, dozwalajlj;cej nam na nowo rozpatrzec zgrol11adzone przez przecilj;g lat kilkunastu l11atel'yaly, moze
juz nigdy nie przedstawilaby si§ nam podobna sposobl1osc. Pocieszamy si§ zresztlj; nadziejlj;, ze oglaszajfl,c nast§pne uwagi nasze, choc
moze wymagajfj,ee dopelnienia Iub sprostowauia, zacb§cimy innych do
doswiadczenia sil swoieh na tem polu, i do odkrycia nieprzyst§pnych
nam dotlj;d zrode!.
Nie chcemy zapewniac ani 0 waznosci tyeh poszukiwall, ani
o swietnosci wypadkow, jakie z nich b§dzie mozna wywiesc na korzysc historyi naszego dawn ego ustawodawstwa krajowego; powiemy
tylko, iz przekonani jestesmy, ze bez podobnych studyow ani nie
mozcmy miee krytycznego wydania pomnikow starozytnej naszej legislacyi, ani tez przystl),pie do badall historycznych nad prawem krajowem z czasow Kazimierza i bezposrednieh jego nast§pcow.
Mielismy kiedys zamiar obok tych poszukiwall, skreslie zarazem i krotki przynajmniej rys prawodawstwa Piastow i pierwszych
J agiellonow; ale czas, ktorym nam wo1no rozrzfj,dzac, nie pozwala
podobl1lj; zaj'}e si§ praelj;: zresztfl, latwo juz teraz b§dzie wypelnie to
zadanie, l11ajl1c drog§ utorowanlj;, i pl'zelamac pierwsze trudnosei.
Zamiarem llaszym jest skreslic history© przeksztalcell tak zwanego statutu wislickiego. Aby zas celu tego dopit),c, wypada wykazac: jaki byl stan ustawodawstwa naszego przed zwolaniem wielkieh
wiecow w Wisliey; l1ast©pnie, co na nieh zrobiono, i jak zbior wiSlickich postanowi6l'l w pozniej szym czasie dopclnial si§ i przerabial, az przybral fonu§ urz§dowl)" w kt6rej wyst©puje w zbiorze J:.askiego.
Za srodek do dania odpowiedzi na wszystkie te pytania, uzyjemy w braku innych swiadectw powyzej wspornniane r©kopisy;
w kOllCU wylozymy mysli nasze wzgl©dem przyszlego krytycznego
wydania dawnych statut6w. Oall1 osnow§ naszego pisma rozkladamy
na kilka ust©pow, aby porzl1dniej i latwiej ugrupowae mysli nasze
i uczynie wyklad onych do poj©cia latwiejszym, i niejako ozywie
cz©sto oschle i drobiazgowe badania, oparte na wielolicznych porownaniaeh i zestawieniach nie samych przepisow praw, ale tylko paragrafow, alba raczej artykulow, w ktorych one Sl1 obj©te 1).
') Zalujemy, iz nie mozemy do pracy tej dol~czy6 wszystkich tabel. por6wnawczych r~kopis6w, z powodu koszt6w, jakieby drukowanie ich poci~gn!llo.
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§ 1.

Przedwislickie statuty malopolskie.
Nie ulega juz dzisiaj zadnej wl),tpliwosci, ze mialy swoje osobne statuty Malopolska i Wielkopolska. Dowodem na to co do
Wieikopolski:
1) egzysteneya oddzielnego (ehoe w ulamku) statutu wielkopolskiego w r§kopisie Sierakowskiego, wydanym przez Kownackiego;
2) oddzielenie w tlomaezeniach Swi§toslawa ustaw wielkopolskich od wislickich i umieszczenie ieh pod rubryklj;: Sequitur liber
secundt~s

pro J1vlagna Polonia;

3) umieszczenie usta w wielkopolskich w kodeksie J ana kleryka krakowskiego z r. 1432, pod napisem: Incipit JttS Majoris Poloniae, a w r©kopisie Piotra z Sieradza z roku 1474 pod rubryklj;: Sic

incipitur liber secnndl£s Jl;[ajoris Poloniae.
Oddzielne istnienie malopolskich, pod wyl!j,cznlj; nazwlj; krakowsldeh, dowodzlj; takze: dopiero eo powolany r§kopis J ana kleryka, nadajfj,cy pierwszej cz§sci zbioru swego napis: Ineipiwnt leges
et Statuta regis Kazil1'liri ten-e Cracouiensis, i r§kopis Kostki z W ojnicza z r. 1463, obejmujlj,cy same tylko ustawy malopolskie pod rubrykl1: Hie ineipinntur Constituta poloniealis juris Castri Craeouiensis perpetue C01iservata.
Miara tedy niewfl,tpliwie Malopolska, a przynajml1iej ziemia krakowska swoje oddzielne leges i statuty. Pytanie tylko zaehodzi: czy
statuty te dopiero zredagowane zostaly za Kazimierza Wielkiego,
czy tEl.?; juz wezesniej istnialy? Na pytanie to staralem si§ odpowie.
dziec w artylmle: 0 stattdach 11J ziemi krako11Jskiej 1): Przedmiot niniejszego pisma wymaga, aby na osnow© jego i zawarte w nim dozwr6cie uwag§. Powtorz© zawarte w nim szczegoly.
Dowod istnienia przedwislickiego statutu krakowskiego opieram glownie na nast\::pujl);cyeh faktach:
W zbiorze synodalnym konstytueyi prowillcyi gnieznienskiej,
sporzl1dzonym za czasow J aroslawa Bogoryi areybiskupa gnieznienskiego, zachowanym w r§kopisie z XIV wieku, znajdujl);cym si© obecni~ w O~sa~skiej publicznej bibliotece w Petersburgu, tym samym,
ktory OplsuJe Janoeki w swoich Janocianaeh, a ktory mial bye ZWt'oeony ze Szwecyi, doklj;d dostal si§ w ezasie wojen szwedzkieh, i ofia')

patrz wyzej str. 245 i inn.
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rowany zosta1: Stallislawowi Augustowi; ~o .regestrze. rubryk zawartvch w nim postanowien synodalnych, znaJduJemy nap IS: Stai14,ta erac~viensia; pod nim zas, nast~pujij,cych 11 rubryk:
.
1. De j udicibus; II. de citatione; III. de dolo et contum,acla;
IV. de eo, qui ob rei contumaciam mittitur in possessioll~m; V: de
prescriptionibus; VI. de selltentia et 1'e judicata; VII. de. lus, qm ab
intestato succedullt; VIII. de homicidio; IX. de raptonbns; X. de
excessibuS' XI. de injuriis.
Skaz6wki te jasno dowodzl}, iz istnial kiedys oddzielny statut
krakowski rozny IV ukladzie swym od statutow malopolskich, ktore
znajdujem~ u Swi~toslawa, J ana kleryka krakowskiego i Pawla Rostki z Wojnicza.
. .
..
Rozwazajij,c rubryki owego statutu krakowsklego tak, Jak Je
podaje Synodykon Jaroslawa, napJtykamy widoc~ni~ na jakl}s. dot:~
nieZllanij, nam legislacy~, porzij,dnij:, systematyczl1le I kompletnle ~J
czerpujij:cij, caly zakres postanowiell prawllych. N.a ~zele Sil: mmeszczone pl'zepisy 0 procedurze, potem idl} postanow:ema prawa p,rywatllego, a w zakOllczeniu umieszczone prawo krYl?mal~le. Wyr~zna
tu mysl wyzsza, wladn~ca umiej~tnie materyalall1l, ~dore obrablala,
i niemogij,ca bye, jak tylko wyrazem natchniel:ia dOSWl~~czonego p:'awodawcy. Nie jest to zlewek nieksztaltneJ pracy rozny.ch cza~ow,
taki, jaki nam przedstawiajl} pozlliejsze prawa malop{)lslne. Juz. ta
jedna okolicZllOSC bylaby dostateczl1ij" aby wlae w nas przekon.'ll:l e:
ze byl statut krakowski wczesniejszy, a zarazem systematyczmeJszy
od tych, ktore nam pozniejsze pomlliki
nazwiskiem malopolskich statutow dochowaly.
Lecz gdzie szukac' dawnego statutu ziemi krakowskiej? Czy
jest nadzieja, abysmy go kieclykolwiek odkryli? Sy~odykon, ~}odaje
tylko rubl'yki statutu, ale nie umieszcza osnowy. Na sZcz~scle nasze dochowal:a 8i~ nieskazol1q, ta droga pamiij,tka dawne~o krajowego ustawodawstwa, i, jak to w powolanym po~rzedl:lO artyk~le
udowodnione zostalo, stano wi pierwsz~ cz~sc r~koplsU Muczkowsln~
go, wydauego oddzielnie przez Banrltkiego pod nazwiskiem: r~koplsu czwartego Bandtkiego 1).
.
Rzeczywiscie, zastanawiajq,c si© blizej nad powolanym r~kopl.
sem, dostrzegamy, ii takowy sklada si~ wyraznie z dwoch CZ©S?l.
Pierwsze 24 artykuly onego Sij, wiasnie na8zym starym stat.ute~1 Zlemi krakowskiej; nast©pne zas, od 25 do 59 wfij,cznie,. obeJ~uJil: po~1tanowienia zapadl:c pozniej na wiecach w Wislicy.
Ze talI Jest, do-

wodzi z jednej strony artykul XXV, ktory dobitnie oddziela dawne
postanowienia od nowych w Wislicy zapadiych, stanowillC, ie nO,we
nie maj~ obowilJ,zywae wstecz 1), z drugiej strony ta okolicznosc, ii
pierwsze 24 artykuly s~ wlasnie uporz~dkowane w sposobie oznaczonym przez Synodikon i zamieszczone pod rubrykami przez niego
podanemi.

')

Jus PolonicUlll. stl'. 120-142.

Dostrzezenia te i dowody znajduj~ potwierdzenie w porownaniu samego ukIadu piel'wszych artykui6w z nast~pnemi.
W pierwszych artykulach wyst~puje sam panuj~cy, jako daj~cy
prawo, stanowiij,cy przepis; odnoszll si~ wi~c widocznie do czasow,
IV ktorych wladza ustawodawcza panujl}cego 11ie
ulegala jeszcze
wplywo\ri \V}Taznej zgody arystokracyi kraju; przeciwnie, w nast\:lpnych artyku1ach nastr~czajq, si~ juz fOrInaly: de nostror1£111 baronu11Z consilio statui11l14S (c. XXXII), visu11Z fuii l10stris baronib14S
XXXVI), ViSU111~ exiitit nobis et nostre militie (c. XLIX), proi11£le
statztit nostror141JZ bar0l114111. al1cioritas (LI). Nadto, w artykulach
pozniejszych widoczny objawia si© wplyw prawa rzyrnskiego i kanonicznego; przynajmlliej w motywach postanowiell spotykamy liczne
powolywania na reguly praw<:l, rzymskiego, kalJol1Y, nowy i stary testament (c. XXV, XXXII, XXXV, LIII, LVIII), czego w dawnym
statucie nie widae. Pomirnowolnie staj l} tn nam przed oczy owi
w prawie cywiluem i kanonicznem biegli m\;zowie, ktorzy, podlng
doniesiell Dlugosza, stan©li obok Kazimierza w WiBlicy, dla pomocy
w przedsi\:)wzilltem dziele prawodawczem.
htokolwiek zresztl), obznajmiony jest z pomnikami prilwodawczemi wiekow iSrednich, w nldadzie r~kopisu Muczkowskiego nie powinien dostrzegae nic nadzwyczajnego; forma to byia z\'yczajna statutow sredniowieczllych, ze albo na pocz~tku miescily w sobie dawniejsze prawa zwycznjllie w scisle chronologicznYIll porz~dku i dol~czaly do nich w koncu no we przepisy, modyfiknjq,ce lllb dopelniajl:);ce dawne rozporzij,dzenia; alho tez na pocz~tku stawialy nowe postanowienia, a potem dawne pod niemi wypisywaly: cz~iSciij, l)l'zez
uszanowanie dla starozytnosci, glownie jednak dlatego, ze logika owczesllych ukladaczy prawa nie byla jeszcze tyle silnij" auy potrafila przerobie dawne postanowienia i wcillgnl:);e je zr~cznie w zakres
nowych rozporzil:dzel'l. Procz tego, postanowienia tych czasow rzad-

1) Al'tykul: 25 tali: bl'zmi: «Cnm omnes cOllstitntiones et statuta legem imp0nant l'elJus et negooiis iuturis et non pJ'eteritis, volumns, nt omnes nostl'e constitutiones, edite nunc in colloquio generali in Visliea, non respiciant preterita, sed tan-

tUl}]lJlor:\o presencia et iutul'a.
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ko podnosHy si§ do pOJ§c ogolniejszych, byly zwyczajnie z natury
swojej specyalnie urywkowe i urz~dzaly to tylko, co wypadalo koniecznie zmienie, bo poza nimi stal nietkni§ty caly systemat prawa zwyczajowego.
Podlug wszelkiego podobienstwa, stary statllt krakowski ulozony zostal w polowie w. XIII; ze lliewiele moze bye wczesniejszy,
dowodzi sam system at ukladu. Nosi on juz na sobie pi§tno naukowo wyksztalconych po.i~e, ktore w tym dopiero czasie po EuroIJie
wschodniej rozchodzie si§ zaczynaly. Bardziej starozytne pra wa zaczynajlj, od postanowieit kryminalnych, a cz§sto wyIlj,cznie je obejmuj~, mimochodem tylko natqcajlj,c na przepisy prawa prywatnego
i procedury. Domniemanie 0 wieku powstania naszego statutu popiera jeszcze wzmianka Paprockiego 0 statutach z 1'. 1260 1), na
ktor~ zwrocil moj~ uwag§ uczony nasz Maciejowski.
Moze istotnie
Paprocki znal i cytowal nasz statuto
Wydally by} dia ziemi krakowskiej i sandomierskiej, jak to wyplywa z rozporzlj,dzeJl pierwszego zaraz artykulu; niew~tpliwie wi§c
ogloszenie jego odnosi si§ do czasow, w ktol'ych obie te dzieillice
stano wily jednlj, calose. Z tego powodu moglby bye nawet slusznie
nazwany statutem krakowskim i sandomierskim.
W zmianki, ktore znajdujemy w roznych artykulach statutu naszego (art. XVI, XVII), przekonywaj~ stanowczo, ze poza ob1'§bem
jego istnialy dawniejsze prawa, majlj,ce jeszczc moc obowilj,zujlj,c~
w ch wHi ogloszenia statutu.
Ze podobne luzne konstytucye wydawane bywaly na wiecach,
o tern p1'zekonywaj~ nas dawne nasze dyplomaty, z ktorych niekto1'e ja sam w zbio1'ach moich posiadam.
Czy jednakze p1'zy pierwszem pojawieniu swojem skladal sil}
z 24 artyku16w, mocno 0 tem pow~tpiewam; mnie si§ zdaje i nie
bez waznych powodow, ze artykuly VII, VIII, X i XI, zamieszczone
w statucie nie pod napisem wlasciwej rubI'yki, ale pod wY1'azeniem:
de constitutioniblis, slj, dodatkami do rierwiastkowego statutu, wzi§temi alba z dawniejszych, albo, co podobniejsza, z nowych konstyt~
cyi, i tylko podciq,gni§tych pod I'ubryki odpowiednie ich tresci: . Ze
tak w istocie jest, zdaje si§ przekonywac porownanie dokl:admeJsze
artykulu XI z postanowieniem art. IX. AI'tykulnowy XI ogranicza
wyrzeczenie kary siedmdziesilj,t do czterech p1'zypadkow; a w a1'tykule starym wspomniany przypadek uzycia tejze kary, wlasciwie nieoznaczony w nowem postanowieniu. Zgadza si§ to zreszt~ z tern,

co powiemy w ogolnosci 0 kal'ze tej niemilosciwej; wiadomo, ze byly czasy, w ktorych nadzwyczajnie ni~ szafowano, i pozniej dopiero
naduzycie to starano si§ powsciq,gn~e.
Jak pozniej ze statutu krakowskiego uzytkowano, jak go spajano z nowemi postanowieniami i nowemi materyalami, zobaczymy
pozniej. Zwracamy ty1ko w tem miejscu na niego 1'az jeszcze d1atego uwag§, ze odkrycie onego wykazuje nam dot~d nieznany statut
k1'ajn naszego, 0 jeden wiek starszy, niz tak zwany statut wislicki.
Zdobycz to pl'awdziwa' dla historyi naszego prawodawstwa!
Przechodzimy llast§pnie do statutu wielkopolskiego.

§ 2.

Statuty wielkopolskie.
Istnienie statutu wielkopolskiego zaswiadczajl1 powyzej powolane r~kopisy: Jana, Swi§toslawa i Piotra z Sieradza, oddzielaj~ce
go od statutow malopolskich osobu~ intytulacy~. Byly nawet r§kopisy, w ktorych oddzielnie od praw malopolskich umieszczany bywal:, jak tego dowodzi l'§kopis Sierakowskiego. Pomieszczone w nim
statuty wielkopolskie, noszlj, napis: Statlita l11ajoris Poloniae in

Piotrk61V.
Czyli wi§c istllial i stanowil oso bn~ calosC?-o to juz pytania
bye nie moze; idzie tylko 0 to, aby wysledzic jakim on byl, i jak
powstal.
R§kopis J ana kleryka krakowskiego z r. 1432 jest niecaly i dochodzi tylko do artykulu 19 de rapinis virginlim, obejmuj~c z aI't.ykulu tego to, co jest zawarte w artykule 129 Bandtkiego edycyi,
i poczlj,tek a1'tykulu 130 tejze edycyi do slow: et virgo vel lm(lier
violatoris vel oppressoris.
Rowniez niepelny zdaje si§ r§kopis Sierakowskiego, dochodzlj,cy do artykulu 27 odpowiadajlj,cego artykulowi 133 edycyi Bandtkiego, i przerywajitcy tenze artykul na slowach: pro qliolibet quercn
octo scottos, si vero tres slicciderit tres fertones 1).
Pelniejsze Slj, r§kopisy: Swil}toslawa, Piotra z Sieradza, i tak
zwany Bandtkiego drugi, b§dl1cy takze dzisiaj wlasnosci~ StI'onczYllskiego. Pierwszy z nich liczy artylm16w 46, drugi artykulow 44,
trzeci artyku16w 50. ROinica ta jest jedllak POZOrlll1, i pochodzi

1)

1)

Herby l'ycerstwa, str. 259.

marcaln.

,V

czwartym r\(kopisie Stronczynskiego stoi:

si

vera

tres succiderit
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raczej z rOinego sposobu rozdzielania artykulow, 1ub Z opuszczen
przypadkowych.
Tablica poniiej umieszczona wystawia korelacYt? a1'tyku16w 1'6inych rl;)kopisow, z ukazaniem odpowiednich artyku16w w wydaniu
Bandtkiego. vV istocie, statut wielkopolski skladal si§ z 44 artykulow. Przyczem uwaiac jeszcze naleiy, ie artykuly te, we wszystkich znanych r§kopisach, iell} tl} samil: zawsze kolejl}, co tem' wi§cej
przemawia za samoistnoscil} i jeelnolitoscil} statutu wielkopolskiego.
Ka czele f5tatutu w Hilkopisach Sierakowskiego, Jana kleryka
i Piotra z Sieradza, stoi przedmowa, obszerniejsza u Jana i Piotra,
krotsza u Sierakowskiego 1). Przedmowy te podaje Bancltkie w edycyi swej piotrko\vskiego statntu 2). .Mowi w niej Kazimierz, ie pragnl}c, aby poddani jego, mianowicie mieszkallcy in terra Poloniae,
(czyli w Wielkopolsce, ktOr<1 si§ w czasach dawnych wlasciwie Polski:), nazywara) uczciwie iyli i jeden drugiego nie obraiali, i aby kaMemn prawo wymierzane byio, z rady Jaroslawa, arcybiskupa gniezniellskiego, pralat6w, wojewod6w i innych baronow i szlachty ziemi
polskiej (de terra Poloniae) wyclal poniiej pisane statuty.
Za przedmowij, iclq, pojedY{lcze rozporz1}dzenia. Kaidy artykul
stoi pod oddzielnym napisem. Napisy S!); krotkie, podobne ze zwiE;Jzlosci do rubryk stare go statutu krakowskiego, jak: de jz£dicibus, de
citando, de raptore. Lecz co do redakcyi samych postanowiell, takowa znaczuie sit? r6ini od malopolskiej. W statucie krakowskim
artykuly rozdzielaj!); si§ na dwie cz§sei: pierwsza obejmuje m6tywy
przepisu, druga sam przepis; przeeiwnie w statueie wielkopolskim nie
majq, iadnych wstliW6w, tylko samo rozporzi:),dzenie, samo wyraienie
woli prawodawcy. S!); z tego powodu w wyslowieniu zwiE;Jzle, ucinkowe i zwyczajllie zaczynaj~ siE;J wprost od wyrazenia: Statuintus,
item, statui11tl1S, praeterea statuiJ1ltus. Wyj!);tkow od tej reguly jest
zaledwie kilh, i te tak mocno pod oczy padaji:)" ii nastrE;Jczaj1}, zaraz domniemanie, ie artyknly, Vi innej fonnie uloione, przeszly do
statutu ski:),dini:),d.
W szystkie postanowienia wychodzi:), wprost od samego panuji:),cego, i panuj<'1cy nie powoluje si§ w nich na przyzwolenie pralat6w
i baronow; niemniej wszystkie postanowienia, tam gdzie wypadalo

') Obszel'lliejszq tahe pl'zedmow(( statut6w wielkopolskich podaje Swi((tosla\\' w s\\'ojem tl6maczeniu, przenoszqc jq tylko na czoro wislickiego statutu,
stl'. 76, 15.
2) Jus polonicum, stl'. 144. Przedmowa w l'((kopisie Siel'akowskiego zaczyna
si(( od s16w: Nos Casimirus.

T.

II.

I lIL

Janfl ISwiflto! slawa !
skiego 1432 ]"iL~4LJ l'.

Sierako\\"-

lIT.

Y.

Piotl'a

:lIateusza
147S

U7± 1'.

1'1.

I'lL

Statut wislicki

Statut piot1'kowki

1'.

i

1
2
3

4
5
6
7

1
2
3
4

5

6
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18,19 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

109
110
111
112
113
114

1
I
2,3,4iII
lin
5
()

IV

7
8
9
10

V
VI

I
II, III
IV
V

140
1141
20
151
152
142

VI

'{II, VIII
IX
115
vn
X
VIII
116
XI
11
IX
,117
,118
XII
148
12
X
119, 120 118, 119, 121, 122 XIV, XV, XVI
13
XI
XVII
14,15 xn
i121, 122 144
XVIII
123
16
146
XIII
XIX
147
17
XIV
XX
124
124 ustE;Jp 2-gi
18
XV
XXI
125
128
Hl
XVI
XXII
126
20
XVII
XXIII
127
63
21
X\'1Il
1128
XXIV
22
129, 130
XIX
!
XXV
131
23
XX
:129
XXVI
130
149
XXI
2"1
:XXVII
1131
25
XXII
I
XXVIII
'132
19
26
XXIII
XXIX
150
27
XXIV
:133
ixxx
134
132
28
XXV
i135
XXXI
133
2\J
XXVI
XXXII, XXXIII
134, ] 35
30,31 XXVII
136
,XXXIV
i137
XXVIII
136
32
!138
ixxxv
155
XXIX
33
I
!XXXVI
139
34
XXX
!XXXVII
140, 141 137
XXXI
35
XXXVIII
142
138
36
XXXII
,143
;37
123 ust§p 1
!XXXIII
I
IXL
XXXIV
[144
[XXXIX
.145
1~4
XXXV
38
[XIII
123 ust§p 2
XXXVI
[146
'XLI
154
147
39
iXXXVII
145
--10
!XXXVIII '148
I XLII
;XXXIX
iXLIX
XLIII
139
41
XL
!XLIV
!XLI
150
153
42
1
:XLV
43
XLII
1151
iXLVI
44
,XLIII
:152
45
107 ust§p 2
IXLVII
'153
XLIV
!154
143
iXLVIII
46
1

1

114~

I

!

I

266

267

wspommec 0 miejscowych stosunkach, wyraznie mialy tylko na wzgl~
dzie Wielkopolsk~, czego dowodem wzmianki 0 ziemi poznanskiej
i kaliskiej, 0 arcybiskupstwie gniezniellskiem, 0 generale (Capitaneus
noster) czyli namiestniku wielkopolskim, 0 wojewodzie poznanskim.
J ednem slowem, sarna forma ukladu artykul6w i powiq,zanie
ich z sobib bez innych nawet wskaz6wek, przy pilnem i rozwaznem
badaniu tekstu tak zwanego statutu wislickiego, moglaby byla juz
naprowadzie na przekonanie, ze takowy sklada si~ z dw6ch .r6znorodnych element6w, i ze w skladzie tym artyknly zwi~zlejsze stanowie mllszq, oddzieln~ calosc.
Odr~bnose ta tern wi<;;cej wyst~puje na jaw, im bardziej zagl~
biamy si~ w samq, osnow~ postanowiefl wielkopolskich. Napotykamy
tu oczywiscie w por6wnaniu do Malopolski kraj zupelnie inaczej
zorganizowany, spoleczenstwo nier6wnie starsze i prostsze, poj~cia
mniej zlozone, przepisy prawa wyrazaj~ce raczej g16wne zasady, anizeli zajmujq,ce si~ rozstrzyganiem szczeg61nych w~tpliwosci i drugorz~dnych pyta{1.
U derza takze przy por6wnaniu OS110WY obu statut6w, ze malopolski postanawia same niemal zmiany w dotychczasowych zwyczajach i porz~dkach; przeciwnie wielkopolski raczej zdaje
si~ tylko uswi~cae, a przyl1ajm11iej opisywae to, co istniej e. Malopolska, slj;dzlj;c po jej statucie, jest siedliskiem ruchu, przeksztalcenia, a w pewnym wzgl~dzie i niejakiego post~pu; Wielkopolska zas
krajem dawllego zwyczaju i nawyknienia, niezdobywajlj;cym si~ tak
latwo lla reformy i ulepszenia.
Opierahc si~ na tych wewn~trznych wzgl~dach, nie wahalbym
si~ ani na chwil~ wyrzec, iz osnowa statntu wielkopolskiego si~ga
dawniejszych czas6w, niz statut malopolski Xln wieku. Redakcya
jednak statutu ta, kt6rlj; nam przedstawiajq, nasze r~kopisy, niewq,tpliwie jest p6zniejszlj; od redakcyi statutu krakowskiego.
Twierdzenie to gl6wnie opieram na tem, ze uklad statutu wielkopolskiego jest wyraznie nasladowaniem ukladu statutu kmkowskiego. W r~kopisie Piotra z Sieradza. rnbryki statntu wyst~pujq, w tej
samej kolei, co w statutach malop01skich: de judicibm; (c. 1), de
citatiollibus (c. 7), de divisione bonorum (c. 17), de homicidio (c. 18),
de raptore (c. 19), de excessibus (c. 23), de injuriis (c. 24).
Wprawdzie moznaby z podobienstwa tego chciec wyprowadzie
i wniosek odwrotny, i utrzym)'wae, ze poniewaz statut wielkopolski
przedstawia w rozporzlj;dzeniach swoich cechy dawniejszego prawa,
ze przeto i uklad jego powinien bye 0 wiele dawniejszy od statutu
krakowskiego; i ze nie statut krakowski w ukladzie swym wielkopolskiemu, ale naodwr6t drugi pierwszemu za wz6r sluzyt Staje jed-

llakze na przeszkodzie temu dopuszczeniu w cz~sci tenze sam uklad,
kt6ry, jak juz wyzej nadmienione zostalo, nie nosi na sobie cech
ukladu pierwotnego, bardziej starozytnego; nadto i ta okolicznos e ,
ze statut wielkopolski przyswoil sobie w zupelnosci dwa postanowienia statutu krakowskiego, kt6re doslownie w sobie pomiescH, to jest
artykuly VI, VII, z kt6rych pierwszy, pomieszczony w statucie wie1kopolskim w artykule 23 1), drugi w artykule 4; widoczllie wi~c przy
jego ukladzie byl miany na widoku statut krakowski 2).
Okolicznoscl, kt6re wyjasnione zostanq, ponizej, czyni~ do prawdy podobnem, ze statut wielkopolski zredagowany zostal bezposrednio przed zj azdem wislickim, a r~kopis Sierakowskiego nastr\1cza
doml1iemanie, iz to nastq,pilo na zjeZdzie Wielkopolan w Piotrkowie.
Nie stoi temu na przeszkodzie przepis, dodany do artykulu 9 statutn wielkopolskiego, mowilj;cego 0 przedawnieniu, ze termin przedawnienia ma ise od niedzieli laetare (t. j. 8 marca), roku 1347, czyli,
jak wiemy z Dlugosza, od dnia zjazdu wislickiego, bo ~odatek ten
tak jak i przedmowa powyzej wspomniana, ulozone dopIero zostaly
na wiecach w Wisliey.
Dodac jeszcze nalezy, ze statut wielkopolski sklada si~, tak
samo, jak i krakowski, z dw6ch cz~sci: pierwszej przedwislickiej, idf!:cej az do artykulu 32 wllj;cmie; drugiej wislickiej, obejmllj~cej 1'esztl2 artyku16w. Znajdziemy dowody na to w nast~pujq,cym paragrafie.
§ 3.

Wieoe wielkie w Wislioy.
Dlugosz, dajf!:cy obszernq, relacy~ 0 zjezdzie w Wis1icy, w tresci donosi, ii Kazimierz Wielki na wiecach tych, za radq, os6b w prawie boskiem i swieckiem bieglych, ulozyl i ogiosil og6lne dla calego krajn prawa, poprawiajf!:c, co niewlaseiwie przez poprzednik6w by10 postanowione, dodajf!:c co bylo przez <'hich opuszczone, odrzueajq,c
wreszcie, co by10 zbyteczne; przyczem wyraznie mia1 postanowie oddzielnf!: konstytucy~, iz wszyscy s~dziowie i we wszystkich slj;dach
3
calego kr61estwa powinni odtlj;d sq,·dzie poding praw nowonapisanych ).
') Cytuj'l tutaj artykuly podlug r'lkopisu Piotra z Bieradza.
') Niemniej artylml. 8 statutu wielkopolskiego, wzi'lty z art,Yknlu V krakowskiego; chyba, ze chcielibysmy przypns(Jic, ze zr6dlo obu dawniejsze.
3) Casimirus personaliter in hujusmodi conventione praesidens, adhibitis viris
doctis in lege divina et humana peritis ... leges condit Polonicales... rt uae a praede-
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81); to w caiem znaczeniu tego wyrazu same tylko ogolniki, daj1);ce si§ mmeJ wi§cej zastosowac do kazdego zjazdu prawodawezego;
z nich nie wnioskowac nie mozna, ani 0 tern, w jakim stanie zastal
prawodawstwo Kazimierz, ani, co wlasciwie i za pomoc1); jakich srodkow chcial osi1);gn1);e. Widae tylko z caiej tej relacyi, iz Dlugosz
mial przed oczyma przedmow§ Kazimierza do statutow maiopolskich,
pozniej zwyeza.inie zamieszczan1); 11a czele tak zwanego statutu wislickiego, w ktorej 1m koneowi powiada, ze chce, ab}' ustala rozmaitose s~dow i s§dziowie ziem jego (terrarum nostr2rum) odt~d s1);dzili
podlug nizej pisanych statutow Wszystko, co oprocz tego mowi
o prawodawczyeh pracach zjazdu wislickiego, rzeczywiscie jest bez
wszelkiego znaczenia. Potrzeba wi§c na innej drodze starae si§ zagadk§ t§ rozwi1);zae. Drog§ do tego toruj~ 11am fakty, dot~d wyjasnione, i dowody, ktore zaraz przytoczyc mamy.
lYIiala oddzielnie swoje statuty MaJ:opolska i Wielkopolska, ale
juz staroclawny antagonizm, ktory mi§dzy niemi istnial, chylil si§ 1m
upadkowi, a przynajnmiej przewaga, ktol'1); zyskiwala Malopolska,
i ruch wi\?kszy i wyzsH, ktory w niej si\? rodzH, m6g1 nastr§czae
z jej strony nietylko mysl 0 potrzebie zblizenia prawodawstwa obu
cz§sci, ale nawet i przodkowania w tym przeksztalceniu.
J ak si§ zdaj e, zagadk§ t§ chcia1 rozwi~zae Kazimierz Wielki;
wszakze samo przez si§ roznmie si§, iz srodki, jakie do tego uzyc
postanowil, nie mogIy bye inne, jak te, ktoremi pozwalaly mu zarz1j,dzae okolicZllosci i polozenie stron, zajmujlj,cych niejako jeszcze oddzielne stanowiska.
Opieraj1);c si§ na relacyi Dlugosza, moznaby mniemae, iz Kazimiorz, postanowiwszy zworae wielkie wiece prawod2"wcze do Wisliey, polecil: na nich przedstawie oba statuty, i za pomoc~ zgroma
dzonych tam uczonych prawnikow dokonal ich rewizyi; co sprzecznego w nich znalazl, zgodzil, co niepotrzebnego, odrzucil, a co nie
dostawalo, dodal; i calosc, pod fo1'm1j, ogolnego dla ealego kraju kodeksu, oglosil.
Zapewne, gdyby wyzsze oswiecenie bylo jni przygoto wa10 pewne ogolne i wspolne poj§cia, gdyby pami§e oddzielnosci byla juz
znikn§J:a, a roznica stosunkow dwoch spoleczeIlstw w cz§sci zupel:-

nie inaczej ukonstytuowanych byla mniejsz1);; a z drllgiej strony, g~yi wladza, od ktorej wychodzila inicyatywa, byra silniej szfj, i Wl§cej energiczniejsz1);, moznaby bylo 0 czems podobnem p,omyslee, ana~wet i zmian blogich dokonae, ale w braku warunkow podobnych
z j ednej i z drugiej strony moglo raczej tylko chodzie .0, pierwsz.e
1Jorozumienie si§ i 0 zblizenie; reszt§ trzeba by10 zostawlC czasowl.
1
Mogl miee Kazimierz zamiar ujednostajnienia praw w cal:em
wowczas jemu podleglem krolestwie; mogla nawet mysl jedneg.o d:a
calego kraju kodeksu owiadn1j,c niektol'e wyzsze. umysly, w~:akze m.e
mozna jej bylo jeszcze zrealizowae, dose bylo J1j, zaszczeplC. I us~10wanie podobne godne bylo wyt§zonych starall, i nie bez rzeczywlstej zasl~gi otoczylo imi§ Kazimierza swietnym przydomkiem pra-

cessoribus suis incodite constituta fuerunt, yigilanti studio corrigens, plurimas vero
lege, ab eis praetermissas salubriter adiiciens, plerasque vero superfluas resecans ...
mandatque constitutione districta .. ut veteribus judiciis statum regni et justitiam perturbantibus rejectis in omnibus judiciis... in universo regno Poloniae, per judices
quacumf[ue fuJgentes dignitate ... juxta leges tunc scriptas ... sententiae proferantur.

woclawcy.
.
Kto zastanawial si§ nad history,!; prawodawstwa Europy, Wle
dobrze, naprzod, jakpozno mysl ujednostajnienia praw w krapodleglych jednemu berIu, wyradzala si\?; a nast§pnie, jak trudno przychoclzilo j1); w roznych stronach urzeczywistniae. Wield wyksztalcaly j1);, wieki wprowadzaly w zycie, i wsz§dzie za pomoc1); ty.lsrodkow. Dose dla pI'zoclkow naszych chwaly, ze me
ko
w tym wzgl\?dzie ostatniemi, a kto wie, czy nie jednemi
z pierwszych.
,
Opieraj1);c sit;) na pomnikach, ktore pod r§k~ mamy, a ktore
nie wvj asniaj fj, nam wszystkich 0 kolicZllosci dro b nycll, towarcl; powstaniu, przeciez pokazuj~ jasno i dobitnie osi1);rezultaty, utrzymuj ©, iz zj azd w Wislicy poprzedzic 11111sia1o
przyniesienia z sobij, zredagowanych jnz i uporz1j,dl~?wanych
praw miejscowych. Malopolska mia1a gotowy dawny SIVO.) statut
wieku, moze tylko wlozyla w niego kilka p6~lliejszych postamoze bye, ze i statut wielkopolski, modelowany wyraznie na
wzor malopolskiego, byl takie juz gotow; podobniejszfj, jednak do
jest rzecz1j" ie przybranie go w form§ mal?polskih i pom~lO
ienie niektoremi przepisami, wzi§temi z malopolsluego statutu, wowczas dopiero llast~pilo za inicyatywflJ samego Kazimierza, ~zialaj~c~wplywem mySli ujednostajnienia prawodawstwa. 1 Shlszl~le
fakt ten za pierwszy i llajglowniejszy srodek do OSlfj,wielkich swych zamiarow. Podobue jest do prawdy, ie w tym
celn wielkopolscy l;ralaci i baronowie zjechali si§ wprzody do ~iotri ie tam wlasnie Kazimierz Zit pomocq, Jaroslawa arcyblskupa gnieznienskiego, czl:owieka swiatlego (majf1cego z czasem takze
lla lOllie kosciola spelnie wielkie pomysly prawoda wcze), i przewag1);
jego 11a Wielkopolan, wyjednal wspomnial1lj, redakcy§
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statutu wielkopolskiego, rnajlj,cego stanowic piel'wszlj, i gl6wl1lj, l'li)kojrnili) w przedsili)wzili)tern dzielc.
Stal1~wszy w WiSUcy Wielkopolanie i ukazujlj,c uloiony przez
siebie statut, zapewne oswiadezyli, ii uczynione jUi zostalo z ich
strony wszystko, co rnoina bylo po nich i~dac; i zdaj e sill, ie na
tern poprzestano. Ohciec sklonic Wielkopolan, aby przyjli)li .wprost
i bezwzg11ldnie caly statut rnalopo1s1d i obowilj,zali sili) go zastosowywac, bylu niepodobiellstwem; bo istnialy jeszcze zbyt widoczne
rnili)dzy prawami prowincyona1nerni r6iniee, i statut nawet wielkopolski w niekt6rych rnateryach byl pelniejszy, zapewne wili)c rozs~dek
doradzal tymczasowo nie isc dalej.
Lecz Malopolanie, biorlj,cy inicyatywll w calern dziele, przyniesli do Wis1icy niety1ko dawny sw6j statnt, ale i liczne 110WO sporz~dzone do niego dodatki.
Znajdujemy je w rllkopisie Muczkowskiego, poczynajl1e od art. XXV-go do kOllca, razem art. 35.
Ze artykuly te stallowi~ osobn~ calosc od stojlj,cego na czele
dawn ego statutu, dowodzi nietylko pierwszy zaraz artyknl XXV,
o kt6rym powyiej m6wi1isrny, ale ta mianowicie okolicznosc, ii w dodatkach mieszczlj, sill wyraznie przepisy, zrnieniajl1ce dawnicjsze rozporzl1dzenia.
I tall:: artykul XXX ll10dyfikuje rozporz1!,dzenia artykulu III-go,
kt6ry stanowH, ie lmzdy sam w ko1ei oznaczonej przedstawiac rna
sprawli) swojl1 przed slj,dem; on przeeiwnie, dozwa1a kobietorn uiyc
w zastllPstwie swojem adwokat6w lub prokurator6w. Dalej artykul
XL ogranicza preskrYPcYIl jednoletnil1 na dochodzenie kradzieiy, postanowion~ w artykule XIII ty1ko do osob, mieszkaj~cych w jednej
parafii; innym zas osobom daje przedawnienie trzechletnie. Wreszcie
artykul XLIV, zmieniaj1!,c nswif2col1lj; w artykule XIII teor}'\l dowodow przy kradzieiach na korzysc nieposzlakowanego dotlj,cl szlachcica, clozwala mn uwolnic sill przysillgil; od oskarienia 0 kraclziei lub
lupiestwo.
Dowodzl1 niemniej pozniejszego powstania tych artyku16w w stosunku do starego statutn, przepisy, ktore sil; niczem inn em, jak dopelnieniem i dalszem rozwini§ciem dawniejszych co do daty rozporz~dzell.
Do rz§clu ieh liczll, mianowieie: postanowienia artyku16w
XLI, XLII i XLIII, dopelniajil;ce przepisy artylml:u XV-go 0 p1'eskrypcyaeh, przepisy art. XXIX-go, uzupelniaj~ee artykul IX, i p1'zepisy artykulu LXVI, stanowi~ce karli) na szlacheica, dopuszczajlj;cego
sill przeciw szlachcicowi obelg czynnych bez wylania krwi, w dopelnieniu postanowiell artyknlu XXI, stanowilj,cego kary za skaleczenie
rany.

Statut krakowski, wzbogacony temi nowemi dodatkami, staDl1c
JUz teraz mogi smialo obok statutu wie1kopolskiego. Wszakie nie
chodzilo Malopolanom wyl~cznie 0 samo tylko uznpelnienie praw
swych i obudzenie tyrn sposobern wili)kszego ruchu prawodawczego,
ktory pierwsi wywolali; potrzeba im bylo jeszcze dac dow6d, ie jezeli Wielkopolanie zgodzili sill jUi ze swej strony na zblizenie ustaw
swych do krakowskich postanowien, i oni takie gotowi Sil; korzystac
z pracy, swieio dokonanej w Piotrkowie, i nie wahaj~ sili) wzbogacic
statutu swego niektoremi postanowieniami statutu wielkopolskiego.
I w istocie, artyku1y XXXVI, XL V, LI, LII i LVI dodatk6w wislickieh rnalopo1skich, rnieszcz~ w sobie albo powtorzenie, albo przynajmniej zastosowanie jUi uswili)conych w statueie wie1kopolskirn
zasad.
Artykul XXXVI jest w cZllsci reprodukcYil; postanowiell, zawarw artykule XXXII statutu wielkopolskiego, oznaczaj~cych przy·
padki, w ktorych wo1no ma byc krnieeiom opuscic pana. Podobnie
artykul LI powtarza przepitl paragrafu XXII wielkopolskiego, 0 wysokosci procentu miesili)cznego od poiyczek zydowskich. Niemniej
postanowienia artykulu LII 0 kamch za nieprawe sci©eie cudzych
a art. LVI 0 kamch za obelgi czynne s~ wyraznem nas1adowaniem przepisow wielkopolskich, objli)t.ych w artykutach XXVI
i XXV statutu piotrkowskiego.
Najoczywisciej jednak nasladownictwo to udowadniaj~ rozporZil;dzenia pierwszego z powolanych artykulow. Nie mieli Malopolanil' w statucie swoirn rozporz~dzell 0 odwolaniu sill od wyrokOw.
W Wielkopolsce pozwolone bylo poci::j,gac do odpowiedzialnosci Slldziego zicmskiego, stanowil1ccgo llieprawy wyrok, leez zarazem zastrzezone byro, ii chc~cy si© od wolac, przedsta wic winien na przypadck nieusprawiedliwienia apelacyi, trzy grzywny, lub pewn~ i108c
skol' kunich. Malopolanie powtarzajlj, to sarno rozporzl1dzenie i, aby
nil' bylo zadnej wlj,tpliwosci, iz go wzillli od Wielkopolan, dodaj~
w artykule XLV wyraznie: tit moris est in judicio polol1icali (t. j.
w s~dach wielkopolskich). Poniewaz zas uwazali za rzecz wlasciw::j"
oznaczyc na niepraw~ apeiacyli) te same takie kary, wyra7.l1ie powiadaj~, ii czynilj, to dla zaprowadzenia jednostajnosci kar: Zit parilitas

in penis habeatlir.
Ozy moina ziJIdae jasniejszych dowoclow?
MalopoJanie nietylko pragn!1 nasladowac ustawy wielkopolskie,
ale rzer;zywiscie przyswajaj~ je sobie. Strony, stawajl1ce w Wislicy
ehoe l1iesklonne jeszcze ust~pic oddzielnego stanowiska, ktol'e zajIDuj!1, peine jednakze l1ajlepszych chli)ci porozumienia sili) i zbliienia.
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Potrzeba ujednostajnienia praw ziemskich byla bez w1,tpienia
najwazniejszem zadaniem zjazdu wislickiego; z drugiej jednak strony i prawo niemieckie sci~gae na siebie musialo baczn~ nwag~ prawodawcy. Wprowadzone pocz~tkowo sposobem przywileju do niektorych osad miejskich i wiejskich, rozszerzylo si~ tak pr~dko po
calym kraju, iz zacz~lo niemal podkopywae znaczenie pra w~ ziemskiego. Mianowicie odwolywanie si~ osadnikow na prawie niemiecIdem do sq,dow zagranicznych, ustalalo VI' kraju wplyw obcejwladzy
i wzbudzalo nieplonne obawy. Malopolanie, ktorzy tak smialo wystl1pili na clrodze zbawiennych reform, nie mogli zapomniee i 0 tak
waznym przedmiocie. Kie moglo bye zamiarem odrazu zniweczye
znaczenie przewazne prawa niemieckiego; chodzilo przynajmniej 0 ograniczenie jego zastosowania. Waznq, t~ zagadk~ starali si~ Malopolanie takze I'ozwi~zae w dodatkowych swych artykulach. Paragrafy
od XXXI do XXXV Sq, wYlq,cznie zadaniu temu poswi~cone.
Najwazniejsze przepisy przedstawia art. XXXV, ktory stano wi,
ze kazda osada na prawie niemieckiem, ktoraby dla jakichbq,dz powodow zaprzestala uzywae prawa niemieckiego, juz wi©cej wracae
do niego nie moze, i tylko prawem polskiem nadal rZq,dzie si~ winna.
Otoz pierwsza g16wna praca zjazdu wislickiego. Niebawem posuni~to si~ zaraz dalej. Dodatki, przedstawione przez JYIalopolan do
ieh statutu i wynikle st~d obrady, zach~cily bez .wij;tpienia i Wielkopolau do dopelnienia jeszcze swego statutu. Znalazly sill zaraz mi~dzy dodatkowemi postanowieniami malopolsldemi przepisy,
ktore z
widocznej uzytecznosci swoj ej zashlgi waly 11[l przeniesienie do ustaw wielkopolsldch. Zapewne przyponmiano sobie takze, ze istniejq, jeszcze w praktyce l1iektore dose wazne reguly, ktoremiby wypadalo, korzystajl1c z okoliczl1osci, wzbogacie przedstawiony statuto
Zdecydowali si~ wi~c i Wielkopolanie do przedstawienia dodatkow swoich. Zawarte one Sq, podl:ug zdallia naszego w artykule
XXXIII i nast~pnych l'\jkopisow StronczYllskiego i Swi~toslawa.
Nowe rozporz~dzenia przedstawiajij; artykuly: XXXIV, XXXV,
XXXVII, XXXVIII, XL, XLI i XLIV; rozporz[J;dzenia zas, wzi~te
z dodatk6w malopolskich, pomieszczone Sf!; w artykule XXXIX, XLII
i XLIII. Mi~dzy pierwszemi szczeg61niej odznaczaj q, sill przepisy:
o pozyczalliu pieni~dzy od zydow nie na obligi, ale na zastaw, wzi~
te ze zwyczaju, a w cz\)sci z postanowiell w Wielkiejpolsce juz. obowiq,zujq,cych (art. XL) 1) i 0 splacaniu siostrzenic przez stryjow

(art. XLIV). JYli~dzy drugiemi wyst~pujq, artykuly: XXXIX, powtarzajfj;cy rozporzq,dzenia art. XL VII dodatkOw malopolskich, zabraniaji}ce grae nie na gotowe pielliq,dze; art. XLIII 0 dowodzie szlachewzi~ty z art. XXXVIII malopolskich; i art. XLII, nasladujq,cy
wyraznie paragraf XL VIII tychZe samych ustaw.
Nie w11tpi~, iz tak wyrazne chl;)ci Wielkopolall uczynienia tylu
waznych ust~pie{l mile przyj~te zostaly przez Kazimierza i osoby,
popierajq,ce widoki zjednoczenia si~ obu prawodawstw; s~dz~ jednak,
ze chciano pojsc jeszcze dalej. Pamifj;tk~ przynajmniej tych dalszych
usilowall zachowal nam art. XXXIII dodatkow wielkoJolskich.
Podlug 'wszelkiego podobiel'lstwa do prawdy Malopolanie i Kazimierz dostrzeglszy, iz nie b~dl:1 mogli przeprowadzie mysli nadania
lu'ajowi calemu jednego prawa, wymodz przynajmniej chcieli od wielkopolskich panow, aby uznali moc pomocniczq, ustaw malopolskich
w Wielkopolsce, i skl:onie ich, aby stosowny w tym wzgl\)dzie pomiescili w dodatkach artykul. Nie dopi~li jednak zamiaru swego,
choc upozorowany byl jednosciq, panujq,cego w obu prowincyach.
Wielkopolanie przyznawali sprawiedliwose zasady, ale nie zgadzali
sie, na scislose ·w"Y'IH'owadzanej z 11iej konsel{wencyi, i zgodzili si~
tylko na to, aby, oznaczajq,c w uchwalach swoich samo principiuln,
przyznae, ze slusznq, jest rzeczq" by Krakowiacy i Polacy (t. j. Wielkopolanie) sl1dzeni byli jedny11l1 i rownym. sqdem (uno et equali
judicio ).
Nie mial si~ jeszcze kraj poddae jednemu i temu samemu prawu; uwazano wszakze za stosowne i odpowiedllie potrzebom czaSll,
aby nadae He bye moze jednostajn~ organizacy~ wladzy sl:1dowej.
Jak si~ zdaje, Wielkopolska znacznie sifi) W tym wzgl~dzie roznila
od Malopolski; dlatego w nast~pujq,cym zaraz artykule (XXXIV) Sq,dy kasztelanskie w vVielkopolsce, z wyzsz~ wladz~ wyst~pujq,ce,
w praktykach swyeh ograniczone zostal:y.
Kazimierz nie 1110gq,c przeprowadzie zalozenia j ednostajnosci
praw,otrzYl11al przynajmniej od Wielkopolan dwie wazne materyalne
koncesye, a mianowicie: ze zezwalajq, lla jednq, monet~ w calym kraju, i ze kaZdy z pOl11i\)dzy nich zobowiq,zywal si~ dla obrollY kraju
sluzye wojskowo w miar~ swych srodkow i majq,tku (art. XXXVI,

1)

Ten al'tykuJ: po\YoJ:uje

na consvetlidincm antiqltitus servatam.

Taka byla druga praca zjazdu wislickiego. Ohodzilo tylko w koncu 0 ogloszenie tak dawnych statutow, jako i nowyeh uchwal, i nadanie monarszej sankcyi, I to szcz~sliwie dokonane zostalo. W r~
kopisach legislacyi wislickiej dochowaly si~ dwie rozne przedmowy,
z ktorych j edna postawiona byla na czele statutow malopolskich,
Pisma Romualda Hubego. Tom II.
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a druga wielkopolskich. Wspomnimy 0 tresci jednej i drugiej dlatego, ze w kazdej z nich w rozny sposob oznaczona jest moc obo·
wi!J;zujf),ca statutu, przed ktorym stoi.
W przedmowie do statutu wielkopolskiego, mowi Kazimierz,
1Z, idlj,c za radf), J aroslawa arcybiskupa gnieznienskiego i pralatow,
wojewodow, baronow i szlachty ziemi polskiej (de terra Poloniae,
t. j. Wielkopolski), chce, aby on zachowywany byl przez wszystkich
we wzmiankowanej ziemi polskiej (volentes, ut ipsa statuta in praedicta terra Poloniae a quibuslibet obscrvantnr). Nie mozna byro
nic wyrazniejszego powiedziee dla oznaczenia miejscowej tylko mocy obowi~zuj~cej statutow wielkopolskich.
Znacznie inne jest okreslenie mocy obowi~zujl'1ccj statutow ma}opolskich. Roznicy tej nie nwazamy za przypadkovl'Ij" ale za wypadek zr©cznie obrachowanych dalszych widokow.
W pierwszej przedmowie zwraca si© Kazimierz do mieszkancow Wielkopolski; w drugiej, do s©dziow, powiada, ze chce, aby podIng tych statutow byro sl'1dzone przez wszystkich s©dziow ziem jeff0
(volentes, quod deinceps ... juxta infra scripta Statuta omnes et singuU judices terran4,m nostrarum debeant et teneantur judicare).
Widoczna tu, choe niewyrazna, ch©e przyznania niejakiej ogolnej mocy obovd1j;zujl'1cej statutom malopolskim we wszystkich ziemiach catego krolestwa; powiadamy nielVyrazna, bo wyrazenie to, w zwi~zku
z samym statutem, ktory byl wlasciwie tylko malopolskim, moglo
tez bylo bye uwazane za sciij,gaj1j;ce si© wyl~cznie do ziem malopolskich. Przyznae nalezy, ze zr©cznie pokryto dlVuznacznosci1j; wyrazenia wyzsze zamiary, ktorych nie wypadal0 jeszcze stanowczo wyrzec. W istocie, celem g16wnym USHOWal1 Kazimiel'za, chc~cego
wprowadzic do kraju jedno prawo, musialo bye nadanie przewagi jedllemu z dwoch statutow, a mianowicie malopolskiemu, ktory znamionowaly widoki wi©cej post\jpowe i za ktorym przemawiala polityczna wyzszose prowincyi, ktorej byl utworem.
W takiem swietle wystawiamy sobie prace zjazdu wislickiego.
Wszystko, cokolwiek powiedzielismy, zl1alazlo dostateczne poparcie.
MowHy za nas same teksty prawa. Zmudn~ byla bez w~tpienia droga, ktora nas do tych wypadkow doprowadzila; ale jezeli na niej
mozna tylko bylo dojse do odkrycia prawdy, ch©tnie zapewne kazdy
daruje, ze go prowadzilismy po tak utrudzaji:!;cych sciezkach.
Lecz jezeli tak jest, zmienia si© zupelnie sposob nasz dotychczasowy pojmowania prac zjazdu wislickiego. Nie jeden na nim statut spisany zosta}, ani tez zIane zostaly w jednl'1 calosc dwa rozne

statuty, ale przyj©te, pomllozone i zhal'monizowane dwa oddzielne
statuty zyskaly monarsq sankcy©.
Nie przyszlo do skutku zjednoczenie prawa krajowego, poprzestano na zblizeniu roznych praw, pozostawiaj~c, jakesmy juz wyzej
przypuszczali czasowi dokonanie wielkiego dzieia. Przycz8m nie
mogfo bye rzeczi! wi:!;tpliwl'1, ze lVIalopolska w tym naturalnym procesie atrakcyi i przerabil1nia, ktory tak zr©cznie przygotowano, sH~
objawiajij,cej si© w niej wyzszej dzialalnosci i energii, ostateczl1ie
odniese musi zwyci\jstwo.
Zobaczymy, jakim si© to sposobem powoli ziscilo.

§ 4.

Przemiany zaszle w statucie malopolskim po wiecach
w Wislicy.-Zbiory systematyczne uchwal malopolskich.
Wkrotce po zatwierdzeniu statutu malopolskiego w Wislicy
wzbogaceniu tamze waznemi dodatkami napotykamy go w formie
jeszcze pelniejszej.
W r©kopisie lVIuczkowskiego XIV -go wieku caly statut malopolski z dodatkami wiSlickiemi liczy artykulow 59. W manuskrypcie zas lwowskim biblioteld Ossolinskich, pisanym w roku 1400, mamy artykulow 106, zatem 47 wil.lcej niz u MllCzkowskiego.
Niewiele co mniejszi:!; liczb© artyku16w, to jest 102 miesci w sobie r©kopis ,lana kleryka z r. 1432, a 105 1'©kopis Piotra z Sieradza. Wi\jcej ZIlOWU, bo 108 p1'zedstawia r©kopis Pawla Kostki z 1'0leu 1463.
Oscyla,cye te pomnozonych ustaw malopolskich tak, jak je nam
znane mi dot~d r§kopisy mi©dzy 102 a 108 arty kulauwazam za rzecz zupelnie przypadkow~, pochodzi:!;c~ juzto z 1'ozdzielenia niekiedy jednego artykulu na dwa, juzto z pol~czenia
dwoch w jeden, juz z przypadkowego przy przepisywaniu pominil.lcia
tego lub owego al'tykulu. I tak, np. w l'©kopisie Jana kleryka niedostaj e art. XVI, XXII i LVI statutu malopolskiego wislickiego;
w r©kopisie Piotr a z Sieradza art. XLV tegoi statutu, dwa razy powtorzony. Widocznie usterki przypadkowel
Statut pomnozony ma}opolski powinien w istocie miescie w sobie 106 artyku16w, tak, jak go nam przedstawia nilkopis Ossolinskiego, bo do wislickiej kodyfikacyi przybylo artykulow 47 nowych.
Artykuly te w zastosowaniu do l1umeracyi, przyj©tej w wydaniu
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Bandtkiego, Sl:),: 7 - 9, 11, 16, 22 - 24, 28, 34 - 37, 39, 44 - 47,
50-54, 56, 61, 76-79, 90-97, 100-110.
Poding wszelkiego podobiellstwa do prawdy wszystkie te nowe artykuly powstaly jeszcze za Kazimierza Wielkiego. Ze wyprzedzajq, czasy prawodawczej czynnosci Wladyslawa JagieHy, dowodzi
l'l;)kopis z r. 1400; ze zas po Kazimierzu nastaly chwile zupeluego
zumieszullia w kraju i upadku sq,downictwa, przeto twierdzie' sil;) godzi, ze zapewne tez VI' tych czasach utworzonemi nie byiy. Nie pozostaje wil;)c, jak mniemae, ze llalezq, jeszcze do epoki posredlliej
mil;)dzy wiecami w Wi Slicy, a smiercil:), czynllego i ciq,gle bacznego
na prawodawstwo Kazimiel'za.
Wpatrujl:),c sit;! w one blizej, widzimy, iz 26 z pomil;)dzy nich
sq, niewq,tpliwie prejudykatami, to jest wyrokami, rozstrzygajq,cemi
w sposob stanowczy i ogolny kwestye wlj,tpliwe, jakie przy stosowaniu statutu przedstawily sil;) sq,dom, a nie byly wYI'azllie pI'zez sam
statut zdecydowane, inne zas pojedynczemi ustlHvami, dopelniajlj,cemi i rozwijajlj,cemi rozporzq,dzenia poprzednie.
Artykuly, przedstawiajl:),ce prejndykaty sl:),: 34-37, 39, 44-47,
50--54, 56, 61, 76-79, 103-105, 108, 109. Nie bl;)dziemy po szczegole wskazywae, w jakich materyach te 26 wyrokOw· wydane zostaly--nie wchodzi to w zakres naszej pracy; winnismy tylko usprawiedliwie, ze to sq, w istocie prejudykaty. Wynika to najwyrazniej z formy rozporzq,dzen, w tych aI'tykulach zawartych. W kazdymz nich
oznaczone Sl:), z imiel1ia strollY, ktore przed sl:),dem stalll;)!y, nastl;)pnie wylozone czyny, stanowil:),ce p1'zedmiot sprawy, w1'eszcie po wyrazach: decernil11,l,tS alba declaramns wYI'zeczona sentencya; niekiedy nawet p1'zed sentencYl:), jeszcze Sl:), i motywy, na ktorych opartl1
zostala 1).
Kto zua sklad naszych dawnych sl:),dow i przypomni sobie, ii
sl;)dzia wyrzekal wY1'ok albo w obecnosci krola, albo przynajmniej
w asystellcyi baron6w wlasci wej ziemi, albo nawet wszystkich ziem
(colloquia generalia), zapewne nie bl;)dzie sil;) dziwH, iz sl;)dziowie nie
wahali sil;) stanowczo raz nazawsze rozstrzygae wlj,tpliwych kwestyi
prawnych, nakazlljq,cych, aby wyrok ich we wszystkich podolmych przy·
padkach zachowywal1Y byl, jak to i sarna formula uiektorych takowych wyrokow wskazywala, np., w wyroku umieszczollym w artykule
45-tym, wyraznie l'owiedziano: nos talibns casibns providere cupien-

tes, declaraml1s et siatuiml1s.
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Cf. c. 39, 101.
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Napotykamy prejudykaty takie nietylko w Malopolsce, ale
i w Wielkopolsce. Wydane p1'zez Bandtldego Constitutiones LancicieJ1ses w znacznej cZl;)sci sldadajl1 sil;) takze z prejudykatow. Rownie i zebrane pozniej za czasow Aleksandra k1'ola i wydrukowane
przez Jjaskiego Consuetudines terrae Cracoviensis z tego wyplYlll;)ly zr6dla.
Zwyczaj tworzenia calych niemal kodeksow z prejudykatow
mianowicie Czechom byl wlasciwy. Zbi6r praw czeskich, sporzq,dzony za czasow Wladyslawa Jagiellonczyka, jest l1iczem prawie innem,
systematycznem, uporzlj,dkowauem zebraniem wyrokow najwyzszego sij,du praskiego.
Co si~ dotyczy pozostajllcych 21 artyku16w, wlq,czonych w tejie samej epoce do statutow malopolskich, t1'udniej troch~ poczl:),tek
ich oznaczyc; niektore j ednak z nich choe l1111iej wyraznie zdajl:), sil;)
takze w sobie zawierae praejudykaty. Niema w nich przytoczonych
nazwisk stron, przedstawiaj:tcych sprawt;!, niema i tak doldadnie opisanego czynn; ale napotykamy w nich tak samo, jak w powyzszych
fonllul~ sakramentalnq,: decer%iltl%S, declaramus.
Procz
i pytania, ktore rozstrzygajl:)" nastr~czajq, mysl, ze i one wynize spraw do rozsl:),dzenia przedstawiollych. I tali, art. 96 wyl'zeka: kiedy zab6r ziama karany bye ma, jak prosty zabor, kiedy
zas
kradziez. Takie same pytanie l'ozwilj,zuje art. 97, co do
zaborn oziminy i ja1'zYllY. Rownie zdaje sil;), ze przez wyroki 1'OZstrzygnil;)te zostalo, jak ma bye uwazane samowolne uszkodzenie
i zabor wrasnych przedmiotow (art. 91, 92).
Reszta artyku16w Sq, zapewne uiczem in11em, jak wiecowemi postanowieniami, uchwalonemi nie na wiecach ogolnych prawodawczych, wyraznie na ten cel zwolanych, ale na wiecach s!j;dowych,
przez asystujl:),cych sl;)dziemu baronow, a pozniej za wyrazn!j; zgod1j,
ogloszonemi.
przegll:),daniu dawnych ksilj;g ziemskich zdarzylo mi
nieraz napotykae podobne postanowienia wiecow slj;dowych;
znajdujemy znaczllflJ ich liczb~ w przytoczonych powyzej kOllStytucyach ziemi ll;)czyckiej. Podlug wszzelkiego podobienstwa do prawuchwaly te tak sarno, jak i prejudykaty, stanowione by}y pocZq,tkowo dla samej ziemi krakowskiej, dopiero pozniej przez uzycie
sq,dowe zyskaly moc obowilJ,zujq,c1!: w calej Malopolsce.
..
W rZl;)dzie ich miesci sil;) kilka rozporzq,dzen zupelnie nowych,
mewchodzl:),cych wcale w zakres, ani dawnego statutu, ani tez dodatkow wislickich, jak np. postanowienie art. 7-go, zabraniajq,ce synom za zycia ojca miee wlasne pieczl;)cie; inne zas, i tych jest wil;)-
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cej, stanowi~ tylko dopeinienie, czyli dalsze rOZWIllll.)cie poprzednich
postanowien, jak np. postanowienie ul11ieszczone w artvkule 100-ym
ktore tworzy dodatek do poprzedniego art. XLV 0 ~aganach czyli
apelacyach, majlj;cego na widoku wyroki s~dow ziemskich. Takiez postanowienie art. 102, ktore uzupelnia przepisy dawniejszych XXI
i LVI artykuiow, i stanowi kary za zabicie i zranienie szlachcica
przez kmiecia. Podobnie art. 106 jest niczem inn em, jak zastosowaniem do wdow, przepisow ul11ieszczonych wart. XLIX dodatkow
wislickich. Artykul: wislicki wyrzekl, co obowilj;zany dac wdowiec
dzieciom z pierwszego maiZetistwa splodzonym, bior~c drug~ zon§;
artykul zas 106 stosuje te same zasady do \vdow, na przypadek jeieliby chcialy znow wyjsc za m1),z.
Znajduje sil.) zresztlj; mil.)clzy postanowienial11i, 0 ktorych mowimy, artykul, ktory uchyla nawet zupelnie rozporzlj;dzenla starego
statutu krakowskiego. Przypominamy sobie, iz statut polecal kazdemu spraw§ swojfl: osobisde slj;dowi przedstawiac. W WisEcy zmodyfikowano t§ zasadl.), i pozwolono kobietom b1'On1C si§ przez adwokatow. W artykule 11, wzil.)tym z nowych nchwal, Wyj8i tkowy. przekaZdemu
pis vlislicki zamieniollY w
stawac przez adwokatow lub prolokutora.
Postanowieuie to zasluguje jeszcze i pod tym wzgl§dem na
uwag§, iz wyrazlle pozwo1enie stawania przQz obrollcow rozehtga do
wszystkich
ealego luolestwa (in judieiis nostri regni). Byc
wille moze, ze jest albo ustaw~ wiecow prawoc!awezych, alba przynajmniej edyktem krolewskim. Ostatnie clomniemanie zelaje
nawet hardziej prawdopodobne.
Tak prejudykaty, jako tez i nowe cZlj;stkowe uchwaly, zapisywaly si§ do ksi~g ziemskich, i w krotkosci OZllaczane zaraz bywaly
na samej ksilldze praw we wlasciwych miejscach, aby je latwiej by10 przypomniec sobie i wynalesc. Ze zwyczaj robienia adllotacyi
takich w ksil.)gach s~dowych istnial: u nas, dowodzij, zachowane je~
szcze do dni naszych ksi§gi.
Dopiero pozniej, gdy liczba podobnych cZ!j"stkowych dodatkowych postanowieil wz1'os1a, nastr§czala si§ potrzeba w11iesienia ich
ca1kowicie do ksi§gi praw. Czyli to uskutecznione zostalo przez sam~ wladz§ prawodawczlj;, 0 tem godzi sit) powlj;tpiewac; zdaje si§ bye
11awet rzeczij, pewn:t, ii zestawienia statutu wislickiego z pozniejszemi, dopeiniaj~cemi go uchwalami, jest p1'ac~ prywatn~. Utwie1'dza
nas w tern przekonaniu ta mianowicie okolicznosc, iz posiadamy dwa
zupelnie 1'ozlle tego rodzaju uklady; jeden z nich przedstawia nam
r§kopis Jana kleryka; drugi l'§kopis lwowski i kodeks Pawla Kostki.
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Do skladu obu wchodz~ te same materyaly, tylko s:t zupelnie inaczej uszykowane. Gdyby uklad byl urz§dowy, pewno nie byloby tej
roznicy w r§kopisach.
Nazywac je b§dziemy Zbiora111,i sysfe111atycznymi uch11Jal l1!{alopolskich. ,Takkolwiek bowiem w kopiach Jana kleryka i Pawla Kostki nosz~ tylko nazwanie praw krakowskich, s:tdz§ wszakze, ie nazwanie to jest im dane dlatego, iz same zbiory powstaly w ziemi
krakowskiej, a w cz§sci nawet z materya16w, dostarczonych przez
sam slj;d ziemski krakowski. Nie moze jednak ulegac w~tpliw()sci,
ze moc ich obowi~zujlj;ca byla ogollliejsz~ i rozci~gala sil.) na cal~
Malopolsk§.
Opiszemy teraz szczeg61owo oba zbiory. Materyal do uporz:tdkowania stano wily stary statut ziemi krakowskiej, nast§pnie 35 artyIm16vI', dodanych z'Vislicy do dawnego statutu, i nowych 47 artykuobejmlljij,cych w sobie opisane powyzej prejudykaty i uchwaly
wiecow s!j"dowych krakowskich.
Mil.)clzy temi materyalami jeden tylko dawny statut byl systematycznie rozlozony 11a jedynascie rubryk; dodatkowe przepisy winie pl'zeclstawialy zadnego prawie systematycznego ukladu,
a nowe powislickie materyaly oczekiwaly dopiero na uporzq,dkowanie.
N ajprostsz:t
zdaje, rzecz:t, byIo, przyst§puj q,C do
nporzq,dkowa.nia tych wszystkich materya16w, wzi~c za podstaw§ do
nowego ukhtdu sam stary statut: a wiSlickie dodatki i pozniejsze
uchwaly wstawiac tylko mi§dzy artykuly starego statutn
mia1'§, jak tre:';ci~ swojq; zblizaly si§ do jednego lub drugiego
przepisu dawllych ustaw.
My~l t§ staral si§ urzeczywistnic autor r<;jkopisu lwowskiego
i Pawla Kostki. Zbior praw maiopolskich, przez niego sporz~dzony,
stawia zawsze na czele jeden z artyku16w starego statutu, w porzlj;dw jakim Ol1e szly w samym statucie (z 11ieznaczij,cemi tylko od
tej reguly z boczeniami), nast§pnie zas doi!j"cza do kazdego z nich
odpowiednie artykuly dodatkow wislickich, a potem Ilj;czij,ce si§ z niemi 110we uchwaly. Aby dac jasniejsze wyobrazellie, jak praca ta
uskuteczllion~ zostala, a zarazem sposobnosc ocenienia wewn§trznej
jej wartosci, przytaczamy kilka przyklad6w.
Po artykule XIII, umieszczonym w statucie dawnym pod napisem; de probacionibus, urz!1dzaj~cym mi§dzy powodem a pozwanym
obowifl;zki dowodu; l'§kopis lwowski i Pawla Kostki stawiaj~ art.
XXXV i XXXVIII, 0 dowodach z dodatkow wislickich, a nast§Pl1ie
art. 34, 35, 36, 37, 103 i 104, w ktorych pomieszczone Slj; takie
prejudykaty, urzij,dzajqce teoryl.) dowodow. Podobnie po artykule XVII
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starego statutu, umieszczonym pod napisem: de sententia et re judicata, mieszczq, oha l'§kopisy art. XL V dodatkow wiSlickich, takze
umieszczony w nich pod tym samym napisem, za nim zas artykuly
50, 51, 52, 53, 54, 56, zawieraj1j,ce w sobie prejudykaty, stanowiq,ce
mi§dzy innemi, kiedy wyrok staje si§ prawomocnym (transit in rem
jlldicatam). R6wniez po artykllle XVIII starego statlltu, de his, qui
ab intestato sl£ccednnt, znajduje si§ art. XLIX dodatkOw· wi~lickich
o podziale maj1j,tkn przy zavderaniu przez ojca nowych zwi~zkow
maiZeilskich, i art. 106 i 107 z nowych uchwal, podaj1j,cych przepisy 0 podziale majiJ,tku na przypadek wyjscia za mq,z wdow, i 0 wyposazeniu corek po smierci roelzicow, i art. 61, mieszcz1j,cy w sobie
prejuelykat, oznaczajq,cy, ze syn naturalny ma brae za glow§ swej
matki.

IN ukladzie tym na czele pomieszczony artykul XXV, czyli al'tykul pierwszy dodatk6w wislickich, i nie bez racyi, bo VI' artykule
tym wyrzeczollq, jest niejako najogoilliejsza zasada co do moc}' obowiq,zujq,cej praw, to jest, ze prawa nie obowiq,zujq, wstecz. Za nim
dopiero id~ bezposrednio artykuly od XXV do XXIX wl1);cznie tychie clodatk6w wislickich. ale znowu dlatego, iz VI' dodatkach staly
napisem ogolnym: de constitutio11ibus. Ze do nich dol1);czone SiJ"
mianowicie artykul: 8 i 9 z no\v}'ch uchwal, oznaczajq,ce obowiq,zek
shiby wojskowej soltysow i duchownych, z powoclu wyzej pomieszczonego artykuln XXVII 0 prawie rycersldem (de jure militari)
usprawiedli wione. Potem ielzie jeszcze artykul XXX dodatkow
wislickich 0 WOlllosci, danej kobietom uzywania adwokatow, i art. 11,
rozci();gajq,cy t§ wolno86 do wS7,ystkich mieszkallcow kraju, a za nimi
dopiero w kolei pierwiastkowej wszystkie 24 artykuly starego statuz dol~czeniem tn i owdzie uzupelniajq,cych je dodatkow wislickich Iub prejudykatow i nowych uchwal. Podobnie i tutaj, jak w pomzednim ukladzie, po artykule XIII umieszczone artykury XXXIV
i XXXVIII z doelatkow wislickich i artykuly 34, 35, 36 i 37. Za
artykulem XVII pomieszczone artykuly 50, 51, 52, 53 i 54.
Pomimo usilowania zrobienia czegos lepszego, a mianowicie pomimo uporz~dkowania stosowniejszego cz§sci wst§pnej, ktora bez w~t
w clrugim tym ukladzie wyst§puje we wlasciwszej fOl'mie,
uklacl nowego tego zbioru, porownywany z poprzednim kodeksu lwowskiego i Jana Kostki, jest bez w2~tpienia nieudolniejszy.
Jjatwo si§ 0 tem przekonae, por6wl1ywaj1loc zestawienia niektorych arstarego statutu z pozniejszemi dodatkami, clopiero co przyz oelpowiedlliemi cz§sciami r§kopisu lwowskiego i Kostki.
Brak ten systematu objawia si§ na nieszcz§scie jeszcze \vi§cej
po 56 artykule l't;;kopisu Jana, odpowiadajq,cemu artykuJ:owi XXIV
statutll. Za nim id1); artykuly z cloelatkow wislicldch tak
ulozone: od XXXI do XXXVII; potem XLIV, elalej od XLV d.o
LIX; na kOllCU zas artykuly XXXIX, XL do XLIII i ostatni artykul
mowiq,cy 0 naganie. IN uklad.zie Kostki wlasciwiej artykul ten pol[j,czony jest z artykulem XVII starego statutu. IN kazdym razie, za art. XLV powinien byl ise art. 100 nowych uchwal,
takie 0 naganie, dopelniajq,cy jego przepisy; tymczasem artykul ten
postawiony u Jana, jak najniewlasciwiej, mi§dzy art. 95, mowi1locym
o zahorze wozu siana, i art. 101 stanowiq,cym, ze przegrana syna
nieodclzielonego ma ci§zye jego cz§M w spadlm.
Jakim sposo hem tak malo systematyczny uklad mogi powstae,
prawdziwie trudno wytlomaczyc sobie. Moze kiedys zagadka ta zo-

Gely jeelnak, trzymajq,c si\.j tego systematu, nie wszystkie materyaly daiy si\.j podciiJ,gn~e pod rubryki starego statutu, pl:zeto z pozostalych utworzono jakby cZ\.jse wst§pniJ, do calego zbioru. IN cZ§sci tej pomieszczono mianowicie te artykuly statutu i uodatk6w,
ktore nosily na sobie ruhryk§ ogolniJ,: de constituiionibus, de consveXXVI, XXVII,
tudine, a IV szczeg61nosci artykuly: VII, VIII, X,
XXVIII, XXIX, dorzucajq,c jeszcze do nich postanowienia 0 grach
i 0 lichwie, ktore si§ Hie ualy podprowadzie pod zadnl!, rubryk§ starego statutu (XL VI, XL VII, L).
.Mysl dosyc pr08ta i w cz§sci uzasadniona, chociaz niebardzo
zr§cznie wykonana. Znajclowaiy si§ bez w1);tpienia mi§dzy materyalami, kt6re
nalezal0, przepisy z natury swojej og61niejsze, ktore, scisle mowi~c, trudllO bylo wmieszczac w stary statut: lecz za wskazowk§ do tego nalezalo brae nie napis nad niemi
stoj1);cy, de consiitutionibus, kt6ry. jak poprzednio objasllilismy, zupelnie co illnego znaczyl, ale trese on)'cll. W ynikn§lo stq,d mi§dzy
innemi, ze art. VII, VIn i X starego statutu. kt6re w nim na wlasciwem miejscu staly, przeniesiollO elo cz§sci wst§pnej i oderwano
je tym sposobem od al'tyku16w, z ktoremi nierownie wi§cej mialy
zetkni§cia.
INzgl§cly te staly si~ zapeWlle powoclem, ze wkrotce zi'obiono
usilowanie sporz1);dzenia nowego i, jak si§ zdawalo, systematycz.
niejszego ukladu ustaw malopolskich. Przedstawia go l'§kopis Jana kleryka krakowskiego z r. 1,132. Dla nas jest mianowicie wazny dlatego, ii zyskal nastmmie przewagt;; nad poprzednim ukladem;
znajdujemy go bowiem we wszystkich wazniejszych l'§kopisach, a nawet w eclycyi Jjaskiego.
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stanie rozwi!);zanlj" jesli odnalezlon~ b§dzie wi§ksza jeszcze liczba
r§kopisow; nigdy j ednak sam uklad, ktory zeszpecil nasze wydania
statutu wisliekiego, nie da si§ usprawiedliwie.
ezy po zjezdzie wislickim wydane takze jeszeze zostaly uchwa1y, dopeiniajf!,ce statut wielkopolski? -- nie tak latwo rozstrzygnlj,e.
Napotykamy wprawdzie cztery takowe uchwaly, ktore w wydaniu
Bandtkiego pomieszczone sl1 wart. 120, 125, 126 i 127, a \V l'§kopisie Stronezyilskiego in fo1. z 1'. 1452 dodane do wielkopolskieh,
i w edyeyi I:.askiego takze mi§dzy niemi figuruj!);; trudno wszakze
powiedziee, slq,d si§ wzi\?ly. Bye moze, ze Slj, uehwalami wielkopolskiemi, leez moze Slj, i usta wami malopolskiemi i tylko przypadkiem
pollj,ezone zostaly ze statutem wielkopolskim. R§kopisy, ktore mamy pod l'§kf!" nie daj~ nam dosye moenego punktn oparcia.

bie tylko jedn[); z tych legislacyi, jakoto l'§kopis lwowski OSSOlillskich biblioteki, l'<;lkopis Pawla Kostki i l'§kopis Sierakowskiego; nast§pnie te, ktore, chociaz If!,czf!, w jednq, calosc leg~slaey§ malopo~
sklj, i wielkopolsk~, oddzielajlj, je jednak przez naplsy. W rz§dzle
tvch l'§kopisow pie1'wsze niewq,tpliwie zajmuje miejsce r§kopis Jana
l;leryka krakowskiego, ktory nad malopolskiemi ustawami. st~wia n~
pis: leges et statuta terre Cracoviensis; nad wielkopolslnenll:. Seqz£tfttr jus majoris Polonie. Podobny jest l'§kOPlS P.awla z ~lerad.za:
ktorv nad statutem \\ielkopolskim pomieszcza: Et SIC est finIs przml
libl~;. Hie incipitzw liber seclwtdus majoris Polonie. To sarno ezyni l'§kopis Mikolaja z Obornik, pisany roku 1441, nalezq,cy teraz .do
hrabiego DzialYllsldego, oddzielaji),cy wielkopolskie od ~alopo:sl~lCh
ustaw, napisem: sequitur yubrica de maJori Polonia, 1 dawmeJszy
pulawski, pisal1Y roku 1452, dajq,cy wielkopolskirn ustawo:l1 tak~ sal11q, nie111a1 intytulacy§: sequifzw rubrica de Ina/Ina. Polonz~.
J ezeli r§kopisy, przechodzq,ce poza polow<;l vneln~ pl\lt~lastego,
wyraznie jeszcze ocldzielajf!, obie legislaeye, 13ewno musl~l bye d.o tego powod praktyczny, to jest, ZB i w zastosowaniu oble prowll1cye

§ 5.

Zdaj e si§, ze na po('z~tku wieku XV-go, stano\yisko Malopolski
i Wielkopolski
wzglgdem 13rawodawstwa bylo takie same, jakie
wyksztalcilo sig skutkiem wislickich obrad. Obie prowineye zblizyly si§ znacznie do siebie, przejmuj3,c jedna od drugiej przepisy, zgodne z ieh miejscowemi 13otrzebctmi; Kazda jednak zaehowala swq, oddzielnosc, z tq, tylko 1'ozl1ic1);, i;5; .Nlalopolska przyj§J:a na siehle iuieyatyw© w upo1'zf!,dkowaniu krajowego prawodawstwa, 3, uwazajf!,C
1'01© t§ za wskazanq, sobie przeznaczeniem, juz jej nie zrzekla si§
i cilj,gle w duehu pot1'zeby wyksztalcenia i ujednostajnienia praw
pracowala. Dowodem na to, ze kiedy Wielkopolska przy swoim
w vVislicy dopelnionym statueie stall§la, i zadnych juz prawie poiniej nie czynila usiiowat'i dalszego rozwini§cia zawartych w nim przepis6w, JYIalopolska wi§cej czynna i pOll1na swego wyzszego powolania, zaraz statut sw6j dopelnila, a nawet niektore jeszcze ogolne
dla calego kraju postanowienia wywolala, co poswiadcza dowodnie
powyzej wzmiankowane rozporz!!:dzenie, zamieszezone w artykule 11
edycyi Bandtkiego statutu wislickiego.
Zupe!nf!, oddzielnose prawodawstwa malopolskiego i wielkopolskiego w tych czasach najniewq,tpliwiej udowadniajl1 r§kopisy, a mianowicie dwa ich rodzaje: naprzod te, ktore wylf!,cznie mieszezl1 w so-

kazda swoj ego trzYll1ala
statutu.
Tymezasem prawoclawstwo szlo coraz dalej VI' duclm wyzszych
natchni~ell zjazclu -wislickiego. Postanowienia JagieHy z roku ~420,
w Warcie uchwalone, Sq, juz ogolnemi caly kraj za1'6w110 obow13,zuprawami. Kazda 110wa uchwala, kt6ra si§ teraz wydaje, jest
powszechni),. Jagiello zwraea wprawdzie uwag§ na Malopoli Wielkopoisk\:l, na statuty ieh oddzielne; aIe nie dlatego, aby
oddzielnose ieh nowemi przepisami utwierdzae, lecz dlatego, aby, doo'adzajq,c wznioslejszym prawodawczym widokom, istniejq,ce jeszcze
~li\ldzy niemi roznice zatl'zee i uchylic. J akoz uchyla przepisy art.
XXVI statutu wielkopolskiego, i rozporz~dzenia art. 106, wzi<;ltego
z nowych uchwal rnalopolskich. VV tym samym dnchu ~zialaj::j,c
przez art. 18 ustaw warckich, nakazuje brae pisarz~m .w Wlelkop~l~
see te same oplaty, jakie pobierajlj, pisarze w Zlem1 krakows~wJ
i sandomierskiej, a przez art. 14 stosuje zwyczaj, istniejf!,ey w Wwlkopolsce, do JYIalopolski. Zgodnie takze z temi widokami rozszerza
przez art. 19 ustaw warckich postanowienia artykulu XL 1) statutu
wielkopolskiego na cary kraj, dodajf!,c jeszcze do nich nowe obostrzenia.
W tttki spos6b powoli roznice, jakie zaehodzily pomi§dzy miejscowemi legislacyami, coraz wi§cej zacz<;lly si§ zacierae; a przytem
')

Co w artykule tym poshmo,Yiono, wykazano wyzej.
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sam czas, przez zblizenie do siebie stroll i wywolanie z pami~ci
dawnych niech~ci i powodow do wYl:l1cznosci, przyldadal si~ niemaio
do Rtanowczego zjednoczenia obu prowincyonaillych dotlj,d jeszcze
rozllych prawodawstw.

cznie, idlj, artykuly statutu pomnozonego malopolskiego, w tym samym zupelnie porzlj,clku, (z maremi tylko bardzo odstq,pieniami), jak
w rekopisie J ana kleryka; poczynaj Ij,c zas od artykulu 112 az do
kon~a, pOlllieszczone w liczbie 21, artykuiy wzi~te ze statutow wiellwpolskich.
Artvkuly wybrane ze statutu wielkopolskiego Slj,: XI, XVI,
XIX, XX, XXV do XXVIII, XXXI, XXXII, XXXIII, XXX:
i XL; nadto dolf!czone jeszcze do nich cztery nowe uchwaly, 0 ktorych poprzeclnio wspomnielismy, a ktore pomieszczolle slj, IV artykul~ch 120, 125, 126 i 127 edycyi Bandtkiego 1).
.N azywae blldziemy nowl' ten zbior ustaw malopolskich wielkopolskich: Dygestami krakol1)sko-1Vielkopolskiemi.
.
Taki sam r~kopis, ale 0 trzy lata wczesniejszy, z r. 1449 Jest
l'©kopis, pisany przez Mateusza Petersolza ze Slupcy, i r~kopis tak
zwany Bandtkiego pierwszy, jeszcze wczesniejszy, z r. 1444.
Podobny niemniej uklad dwoch statutow przedstawia nam tlomaczenie polskie mistrza i doktora SwilltoSfaWa z W ocieszyna, lmstosza kosciola iSw. J ana w Warszawie, pisane r. 1449 2).
I w tym ukladzie stoi naprzod 95 artykulow, wzi~tych z ustaw
malopolskich, nast~pnie pOlllieszczonych artyku16w 21, wzi~tych. ze
statutow wielkopolskich, wszakze bez odroznienia jednych od druglCh.
Roznica cala ukladu, zawartego w r~kopisie. StronczYllskiego,
a w tlomaczeniu Swi©toslawa na tem polega, iz Swi~toslaw w por6wnaniu do pierwszego opuszcza cz~sc artykuiu XI-go statutu wielkopolskiego, ktorq, r~kopis Stronczynskiego przedstawia w art!~ule
115, i ze dodaje poczlj,tek artykulu XIX tegoz statutu,. pomllll~t~
w pierwszym, i na kOl1cU stawia jeszcze artykul XIV WIelkopolskl
o waznosci darowizn.
Powod dlaczego Swi~toslaw opuscil cz~se artykulu XI, l11owiflJcego 0 apel~cyach i karach za nieuzasaduionq, apelacy~, mogI b!e
ten ze uwazal iz koniec tego artykulu, mianowicie 0 tyle, 0 lIe
dot~czy kasztelanow i pods§dkow, zastlj,piony byi w zup.elnosci pr~e~
art. 100, wzi~ty z nowych uchwal malopolskich, a U1l11eSZczony JUZ
wyzej. Niezawodnie lllial tez pod tym wzgl~dem .zup~ln~ racy~.
Rownie bardzo wlasciwie dodaje do ustaw l11alopolsklCh SW1lltoslaw

Niebawem nadeszla i chwila, w kt6rej pomyslallo 0 stanowczem juz zlalliu w jednq, carose statutow wielkopolskich z malopolskiemi. Zapewne ustalil si~ byl ad niejakiego czasu zwyczaj w obu
prowincyach uzywania nawzajel11 statutow swoich, jako praJ1)a pomocliiczego. Dowodell1 tego sama egzystencya tylu r~kopisow, w ktorych oba statuty, chociaz jeszcze nadpisall1i oddzielone, zarowno byly pOll1ieszczane.
Przedsi~wzi~cie

podobne tern wi~cej nie mozlla byio uwazae
za niestosowne, ze juz na drodze prawodawczej, a peWl10 i praktyki
slj,dowej, uchylone zostaly niektore stanowcze roznice, i ze w{asciwie oba statuty, tak malopolski, jako i wielkopoIski z jednego zapewne odleglejszego zrodia wyplyn~ly i przedstawialy wiele wspolnych widokow; nie mowiq,c juz 0 tem, ze skutkiem prac wislickich,
jeszcze wi~cej zblizone do siebie zostaly.
Z praclj, zlania obu statutow w jedl1q, carose, wystq,pHa zapewne znowu Malopolska. N awet illaczej hye nie mogio. Statut malopolski, l11ianowicie P0l1111ozony 110wel11i nchwaiami, liczi1cy juz w sobie 106 artyku16w, ohfitoscilj, przepisow i ich wi~kszem do potrzeb
praktyki skierowaniem, l11ial niezaprzeczone pierwszellStwo. Z samej wi\}c natury rzeczy wynikl1©lo, ze przy zjednoczeniu ohu statutow, malopolski musial bye wzi©ty za zasad~ calej pracy, a wielkopolski uzyty tylko za materyal do uzupelnienia przepisami, zgodnemi z zasadami praw malopolskich, albo przynajmniej przez postanowienia icll wyraznie nienchylonemi.
Mam pod r~kfl: r~kopis, b~clq,cy wIaslloscif!, Stronczyiiskiego, pisany l'. 1452, jak si~ zdaje w Krakowie, ktory przedstawia podobulj,
prac~, t. j. pomnozone statuty malopolskie z dodatkiem kilknnastu postanowiell wyhranych ze statutu wielkopolskiego, a z niemi
zgodnych 1).
Oaly ten r©kopis, noszq,cy napis: Statuta Kazimiri, poczyna si~
od przedmowy, nalezl1cej do statutow malopolskich, i miesci w sobie
w jednym cil1gu artyku16w oddzielnych 132. Do artylmlu 111 wlf!-

') Zdaje sif(, iz w bibliotece Ossolinskich we Lwowie zachowuje sif( zupetnie
podobny r~kopis, kt6ry przez A.leksandra Batowskiego nazwany jest Yllkopisem LanCkOI'Ol~skie!;co. Cf. Dziennik literacld z 1'. 1852, str. 118. R6wnie i Yllkopis JlIikotaja z Obornik pisany Y. 1441 zdaje sill przedstan-ia6 tf( samf1< redakcy~.

1) Dla ostabienia dodac nalezy, ze w dygestach art. XI rozdz~elony jest na
trzy artykuJ:y, a XIX i XXVII na dwa. co czyni nie 1~, ale 17 .artykut?w. nowych.
2) Rosyjskie tl6maczenie dygest6w krakowsko-wlelkopolsklCh zna]du~emy w :~~
kopisie wydanym przez Komisyf( Archeograficznf1< petersburskf1<, 0 ktorem WYZ8J
wspomnielismy.
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przepis 0 mocy darowizll, jako daj1j,cy si§ pogodzie z poj§ciami Maiopolan. Mlliej stosowllie, ze stallowiska praktycznego wychodz1j,c,
wzbogaca kompilacy§ swojlJ; poczlJ;tkiem artykulu XIX statutu wie1kopolskiego (odpowiadajlJ;cego artykulowi 129-mu edycyi Bandtkiego),
uchylonego juz przez artykul 8 ustaw warckieh J agieUy.
Nie mozna si§ dziwie, ze mi§dzy obiema pracami, zupe1ni!'l zresztlJ; do siebie podobnemi, takie zachodzlJ; roznice, byly one koniecznem naRt§pstwem trudnosci, przywi1j,zal1ych do samej pracy. N aprzod
w istocie zhj;czenie w jedulJ; calose dw-och ustaw chociaz podobllych,
ale maj~cych oddzieln~ kazdego przepisn redakcy§, zwi~zanlJ; scisle
z cal~, ze tak powiemy, historH miejscovl'1j, ksztalcenia si§ tego
przepisu, 11ie jest tak latwlJ; rzeczq,; cz§sto bowiem podobiellstwo
formy wyslowienia moze pokrywae zupelnie iune zasadnicze poi§cia,
i, co jednemu uldadaezowi moze si§ zdawae niesprzeczllem, inny,
w gl~b rzeczy wgl~daj~c'y, uwazac b§dzie za stanowezo rozni~ee si§;
nast§pnie przy ukladach tych, sporz1j,dzonych zapewne poraz pierwszy po zjezdzie w Warcie, musial0 powstac pytanie, ezy zamieszczae
w nich z postanowie{l wielkopolskich takie rozporz~dzenia, ktore juz
na zjeZdzie tym przez Wladyslawa Jagie:n~ nchylone zostary?
J ezeli vd§c ukladacze nasi w jednym albo w drugim wzgl~dzie
potkngli S1§, nietyle to pl'zypisywac nalezy ich lekkomyslnosci, He
raczej trudnosci samego zadania. Objasllijmy tQ rzecz jeszcz,e jednym przyldadem.
Mi§dzy artykulami wielkopolskiemi stalo rozporzfI;dzeliie 0 uposaieniu eorek (art. XVI), i 0 splacanin ieh z dobr spadkowych przez
krewnych. Prawa v'iielkopolskie, urz~dzaj~c ten przedmiot, odroznia1y dobra odziedziczone i dobra nabyte. Ani w statucie malopolskim, ani w novi'ych uchwalach dopelniaj~cych go przedmiot ten nie
oyl uregulowany. Zdawalo siQ wi§c rzecz[); oardzo wlasciw1j, w zlaniu oon statutow uzvtkowac z artylmlu XVI-go statutu wielkopolskiego, i wcielie go do praw malopolskich; trudnose tylko zachodzila, czy pl'zel1osz~c ten artyku.l do ustaw malopolskich, zachowac
w nim wyrzeezon~ r6znic§ mi~dzy dobrami dziedzicznemi i nabytemi,
ktorej Malopolallie nie dopuszczali, czyli tez stosownie do widokow
mal:opolskich, zmodyfikowac ustaw§ wielkopolsk~? Autol' r§kopisu
StronezY{lskiego, uwazal za stosowne zmiellic redakcYQ wielkopolslq;
autor zas ukladu, z kt6rego tl:6maczyl: Swi§toslaw, niedose mial smialosci targn~e si§ na tekst statutu wiellwpolskiego, i, choc go llj,czyl
z ustawal11i l11alopolskiemi, niedopuszczajlj,cemi podobnych dystynkcyi, pozostawil oryginal nietkni§ty. Takich trudnosci bylo i wi§cej,
lecz poniewaz dygesty, 0 ktorych mowimy, i inne, ktorych jeszcze

moze nie znamy, byly tylko przedsi§wzi§ciami prywatnemi, wi§c je
rozmaitym sposobem zalatwiano.
A moze tez roznice te powstaly jeszcze i sk~dinq,d. J ezeli dopuscimy, ze jedne z ukladow mialy na widoku Malopolsk§, a drugie
Wielkopolsk§, sluszn~ byloby dose rzecz!j" widziee w ukladach, przeznaczonych dla Wielkopolski, zachowan~ scislej dawl11j, redakcy§ statutu wielkopolskiego; w ukladach zas, przeznaczonych dla Malopolski, redakcy§ t§ zmieniol11j, i zastosowan1j, wi§cej do miejscowych malopolskich widokow. Dlatego tez moze alltor ukladu, zawartego
w r§kopisie StronczY{lskiego, zal11ienia w artykulach, pochodz~cych
ze statutu wif'lkopolskiego, wzrnianki 0 biskupie pozl1anskim, 0 wojewodzie poznallskim, na biskupa krakowskiego i wojewod§ krakowskiego i sandomierskiego; przeci wnie autor ukladu, ktory spolszczony zostal przez Swi§toslawa, zachowuje wszystkie oryginalne ZW1'Oty tekstu wielkopolskiego 1).
J akkolwiekb~dz za pomoc~ prac podobllych zacierala si§ 11:Ompletnie piel'wotna roinica l11i§dzy legislacyq, wielkopolsk~ i malopolslq, i kraj przyzwyczaja si§ do wyoorazenia, ze jednem i z jednego zrodla wyplywaj[);cem prawem rz[);dzi si§; a nawet, ze to prawo
w formie takiej, w jakiej wowczas zjawilo si§, dane mu zostalo
przez Razimierza na zjeidzie w Wislicy. Tylko ludzie, gl§biej wgllj:w stan rzeczy, zachowywali pami§c oddzielnych dwoch legii chociaz wiedzieli, ii W praktyce legislacye te juz z soo1j,
si§ i ie zawieraj[); w sobie niekt6re takie przepisy, ktore nie
iadnego praktycznego zastosowania, ella uszanowania pami1j;tek
takowe skrz§tnie przechowywali. Do rZQdu tych ludzi naleial mianowicie Swi§toslaw. B§d~c proszony przez Maeieja z Rozana plebana ezerskiego i pisarza ksi§cia Boleslawa mazowieckiego
o udzielenie mu przekladu na j§zyk ojczysty zbioru praw ziemskich
polskich, przeslal mu przeklad jednego z takowych uklad6w praw
malopolskich i wielkopolskich; j ednak dol1j;czyl do niego dla pami§ci przeklad i tych postanowiel'l wielkopolskich, ktore ukladacze opuszczaJi, jako nieo§d~ce jui w uzyciu.
W spomniee jeszcze naleiy, ze dygesty krakowsko-wielkopolskie
we wszystkich znanyeh nam r§kopisach w jednakowej wystQPuj~ formie: zawsze naprzod id~ ustawy malopolskie, potem wielkopolskie

1) Punkty te dadza, si~ wtedy bbjasnic, gdy b~dziemy w moznosci porownac
wszystkie dota.d znane, a powyzej powolane r~kopisy, przedstawiaja,ce dygesty krakowsko-wielkopolskie.
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i w tym samym porz~dku. Niemniej liczba artyku16w jest wsz<2dzie
prawie ta sama, to jest: 106 malopolskich i 17 wielkopolskich, pomnoiunych niekiedy czterema artykulami niewiadomego pocz~tku.
Tylko artykuly te w rOinych r<2kopisach 1'Oinie powi~zane: czasami
kilka razem pol~czonych, czasami znowu jeden rozdzielony; lliekiedy jeden lub kilka opuszczonyeh. St~d pochodzi, ze nominalna liezba artykulow dosyc 1'oina; i tak, W l'<2kopisie r. 1444 art. 135, w l'§kopisie 1'. 1452 art. 132, Petel'solca art. 127, w tlomaczeniu rosyjskiem art. 138, a u Swi<2toslawa tylko 117.
KOllCZ~C na tern rzecz 0 dygestach, winnismy tylko jeszcze dodac, ze dopiero autorowie dygestow zrobili to, co W 110wszych czasach zacz<2to przypisywac samemu Kazimierzowi, i co uwazano za
prac<2 zjazdu wislickiego. Przypominamy, ii na zjezdzie wislicldm
dwa oddzielne statuty sankcY<2 uzyskaly; zjednoczenie zas systematyczne onych dopelnione dopiero zostalo w pierwszej polowie XV
wieku.
Dla dopelnienia skreslonego obrazu historyi legislacyi wislickiej dodac jeszcze winnismy slow kilka 0 naukowych ob1'obieniach
tekstow wislickich; nareszcie wskazac, jak uskuteczniol1lj, zostala
urz§dowa edycya statutu wislickiego przez Jana :Easkiego.

§ 6.

Naukowe obrobienie tekstow prawa z wieku

pi~tnastego.

Stosowanie prawa, potrzeba rozstrzygni<2cia za pomoc~ niego
licznych zwiklanych kwestyi prawnych i p1'zypadkow prowadzi ko·
. niecznie do wyrozul11ienia ducha pojedynczych przepisow i wyprowadzenia z nich ogolnych poj<2c. W krajach, w ktorych nauka prawa
rzymskiego rozszerzyla si<2, za jej pomoclj, wzi(;)to si<2 zaraz do naulwwych traktatow nad prawami obowi~zuj~cemi i do komentarzow
nad ich tekstami. U nas nie stala si§ nigdy powszechnlj,; stroniono
nawet od prawa rzymskiego z uprzedzenia, ze uswi<2ca zasady przeciwne duchowi praw krajowych. WyniluwIo st~d, ze naukowe obrobienie praw naszych ziemskich w tej epoce ograniczalo si§ wyllJ,cznie na dorabianiu obszerniejszych intytulacyi do pojedYllczych artyku16w legislacyi wislickiej, jak te, ktore w dawnych jej tekstach
znajdowaly si§, i na sporzl1dzeniu sumaryut>zow, czyli skroconem
oznaczeniu tresci artyku1:ow.

Wszakze i sk1'omne te prace zasIugujl1 na najwi(;)kszlJ, naszl1
uwag.t;j. Lezy w nich nier6wnie wi<2cej, jakby si<2 na pierwszy rzut
oka zdawac moglo, albowiem i jeane i dl'ugie, przedstawiajlj,c tresc
1'0zporzl1dzGll, w kaiaYl11 artykule zawartlJ" tworz~ tern sal11em z kazdego szczeg61owego przepisu ogoln~ regul(;) i podnoszlj, rozporzlJ,dzenia, ktore mialy na celu wlasci wie tylko oznaczellie j edneg'o poj edynczego przedmiotu, do pot§gi uogolnionej zasady.
Utworzelliu surnaryuszow przypisujemy rozsze1'zenie si§ w kraju pewnej masy ogolnych poj<2C prawnych, sk l1C1 , jako naturalllY skutek, wynikalo powolne zacieranie si<2 partykularnych 1'oinic p~'owin
cyonalnych prawodawstw, a nareszcie zlanie si<2 onych w jednlj, calose; opmlzczajlj,c bowiem W oznaczeniu tresei przepisu drugorz<2 d ne
okoliezllosci i rozporzl1dzenia, kto1'e stanowil1: cZ<2 sto wy l 11 czn lj, jego
wlasciwosc prowincyonalnlJ" usuwaj11 tern samem 1'Oinice miejscowe
jakie mi(;)dzy tym przepisem a innemi analogieznemi zachodz~.
'
Sumaryuszow istnieje znaczna liczba. Zwyezajnie poprzedzajlj,
one w r©kopisach sam tekst p1'awa, niekiedy idl!: po tekscie, uiekietworzlj, oddzielnl1 calosc i bez tekstu samego p1'awa 1). Mielismy
sposobnosc w roznych czasach widziec niemallj, ich liczb<2. Nie maieh jednakze obecnie pod r<2k11, nie jestesmy w stanie powiedziec, czy si§ od siebie roznilj, i na czem roznica ieh polega. Te,
ktore mamy przed sob~, tworzl1 jedniJ, famili<2. S~ to sumarvusze do
dygestow krakowsko-wielkopolskich. Ma j e r©kopis Bandtki~go z 1'0lm 1444, StronczYllskiego z r. 1452 i SWi<2tos la w.
.
MOie znajdzie sil:! z czasem ktos, co obszerniej nad tym przed:l1l~tem zastanowi si<2; do naszego celu dostateeznem bylo wskazac,
JaIn wplyw sumaryusze wywrzec musialy na pojmowanie dawnych naszych prowincyonalnych ustaw. Zwracamy tylko uwag§ na to, iz
zachodzi najscislejszy zwi~zek mi<2dzy sumaryuszami a dygestami.
pracy jedna i ta sama.

§ 7.

Edycya urzEtdowa statutu wislickieg·o.
. Byly wprawd,de statuty wislickie drukiem ogloszone przed :Easklm, lecz,. gdy praca ta byla tylko przedsi©wzi§ciem prywatnem, mozemy jl1 z zakref-Ju naszyeh spostrzezen wyllJ,czyc.
') Posiadam r'1 ko pis llstaw warckich, przy kt6rym znajdllje si'1 SllmarYllSZ
ustaw malopolskich b8Z ich tekstu.
Pisilla Romualda Hubego.

Tom II.
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Jan f,aski kanclerz, przyst(;)pujij,C z rozkazu krola Aleksandra
do ogloszenia zbioru praw krajowych, i uwazaj!!;c z~ l:ze~z .wlasciw.!!;
na czele zbioru tego pomiescic tak zwany statut wIshckl, Jako naJdawniejszy i najwazniejszy pomnik prawoda\~stwa kraj.ow~go, znalazl
si§ bez W!!;tpiellia w nader trudnem co do mega polozenlU.. .
Przypuszczamy, iz za czasow:taskiego zachow.ywal y Sl§ ~eszc.ze
w archiwulll koronnem na zamku krakowskim orygmaly uchwa; zJ~~
zdu wislickiego. \V zi!!;wszy j e do r!!;k, nietrndno byl~ dostrz~Clz, ~z
takowe uswi©caly zupelnie inny porz3,:dek, niz ten, ktOl? pr~~tycz~le
zdawna ustalil sie. W nich wyst©powaly dwa zupehlle rozne plawodawstwa; tymc;asem za czasow :taskiego, zaiedwie juz ~10Z~ kto
znajdowal si©, komuby wiadomem
ie kazda z prowl:l.CY.l koronnych miala kiedys swoje osolme statuty. W praktyce rozlllca ta
praw oddawna zatarla si(;) i kraj przyzwyczaH si~ byl do stos~w~
nia jednego prawa. Drukowac dawne teksty orygmalnych ustaw. W1slickich byloby tyle, co chciec narod cofn!!;c .n~. ~awne stanowlsko
rozdwojenia i pozbawic go korzysci ujednostaJl1lel1la ~rawodaws~wa:
ktore z takim l110z01em i tylko skutkiem nadzwyczaJllych wysllen
kilku po sobie nast§puj!!;cych generacyi osi!!;gnirz;temi zostaly. Ni~
pozostawalo zatem nic wi©cej ;tas~de.m~, jak. wzi!!;c z~ zas~d~ ,edY~Yl
urz~dowej tak zwanego statutu wlshclnego Jede.n z. r©koplSoW. m:eszczlj,cych w sobie dygesty krakowsko-malopolsk1e, Jako przedst~w:a
jlj,cych taki tekst ustaw Kazimierza, jak~ ~}~l w IJraktycznem ~zyclU.
Tego wymagala praktyka. Z drugle] Jednak strony, muslal zarazem siebie samego zapytac ;taski, czy daj!!;c tekst dygestow, odpo:
Iviada najwazniejszemn warunkowi zbioru swego, ktorego celem b.Yc
mia10 przechowac wszystkie dawne 130mniki prawodawstwa luaJowego \~ ieh chronologicznym. porz~dku bez WZg:~dl:, c.:; niekt6re
ich cz§sci mah jeszcze lub me maJ!!; mocy ObOWllj,ZUJlj,C~J.
, .,
W pOloieniu tak delikatnem, nie pozosta\~alo Jak l~opef.l1lC
tekst dygestow; dopelnienie zas polegaJ:o na dodamu artykulow.WI~l
kopolskich, ktore autorowie dygestow, jako niepraktyczne, ze ZblOl'OW
swych wyl!!;czyli.
powstal st~d ZllOWU uklad ustaw Kazimierza, rozni!!;cy si© od
.
wszystkich poprzednich.
CarY statut wislicki :taskiego sklada si© ze 152 oddzlelnych
artyku16~, majij,cych kaZdy osobn~ intytu.lac3:© i osobn y. ~a ~oku sumaryusz. Pierwsze 114 artykulow obeJmuJ!!; cal!!; leglsl~cJ§. ~al~
polsklj" to jest stary statut krakowski, wszystkie dodatln wlshckle
i pozniejsze Kazimierzowskie dopelnienia; poczi1:wszy od artykulu115
zaczynajlj, si~ artykuly wielkopolskie, a mianowicie do 136 artykuly

pomieszczone w dygestach w tym samym niemal porzlj,dku i liczbie,
co w r©kopisie z roku 1452 1); od artykulu zas 137 do konca, czyli
do artykulu 152 postanowienia dorzucone z ustaw wielkopolskich,
a opuszezone w dygestach.
Porz!!;dek, w jakil11 przedstawione slj, artykuly legislacyi malol)olskiej, jest na llieszcz©scie ten sam, jaki znalezlismy wyzej w r~
kopisie J ana klery ka luakowskiego z roku 1432. I tu takze na czeIe stoi artykul XXV statutow malopolskich, piel'wszy z dodanych
,v VVislicy; za nim IV tejze sal11ej niemal lwlei jnne tak, jak u Jana.
Wprawdzie gdzieniegdzie dostrzegajij, si© i male przedstawienia, lecz
liczba ieh jest nader szczupla. To tylko na pochwal~ przedstawiell
powiedziec 1110zna, iz Slj, dosyc trafne.
I talc w ukladzie Jana, artykul LVIII dodatkOw wislickich,
wyl1ldczaj!!;cy zab6jc~ od sukcesyi, postawiony jest l11i©dzy artylmlem
o karze za obelgi i artykulem 0 karze za uszkodzenie drzew. Prze·
ciwnie u :taskiego idzie po artykule 61 edycyi Bandtkiego, mowi!!;cym
prawach, Jakie l11a syn naturalny lJo zabiciu matki )ego. Pomimo tych sprostowall, uklad caly nadzwyczajnie balal11utny.
J eszcze wi©kszy llielad IV drugiej cz~sci :taskiego edycyi statutu wislickiego, obejl11uj!!;cej postanowienia wielkopolskie, co musialo
juz
wyniknij,c, ze powstala z d woch niejako urywkow dawnej
wielkopolskiej legislacyi, utworzonych dorywczo i bez zadnego zamiaru utrzymania w nich jaldegob!!;dz systematycznego wykladu.
Wszystko to nadaje calemu zbiorowi forl11~ nadzwyczajnie odprzepisy zdajij, si§ na los r.tmcone, j edna i ta sama materya przerywana najniewlasciwszemi wstawkami; a gdy do tego wezna uwag©, ze w istocie w zbiorze tym znajdujlj, si§ rozporZf~dzenia, jedne drugie modyfikujlj,ce, brak systematu do tego stopnia utrudza, iz traci si© niemal od wag§ i ch§c wynalezienia w tej
mieszaninie czegos rozumuego. Dopiero, rozebrawszy legislacy§ wina skladowe jej cz©sei tak, jak to poprzednio uczynilismy,
mozemy si~ w niej cokolwiek zoryentowac.
Lecz jeszcze kilh slOw 0 edycyi :taskiego.
W dygestach, ktore nam przedstawia r§kopis z roku 1452, dol!!;czonych zostalo do us taw malopolskich 13 artyku16w statutu wielkopolskiego wislickiego i 4 pozniejszych uchwal wielkopolskich.

°

I) Ostatnim artykulem ukl'adu z roku 1452 jest przepis z~czynajqcy sifl od
slow: lJOrro cum judaicae p1'a'Citatis... Ten sam przepis obBjmuje tez i artykul 136
Laskiego.
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Laski dodal do nich jeszcze 26 artykulow z dawnego zbioru wielkopolskiego. Tym sposobem edycya urz§dowa za~howala nam, po
wylq,czeniu 15 artykulow, cal~ niemal legislacy§ wlelkopolsk~ 1).
Do rz§du odrzuconych artykulow nalezlj,:
1) takie artykuly, ktore Wielkopolanie do statutu sw:go ~~i~1i
albo z dawnego statutu krakowskiego, lub tez z dodatkO\~ wishckich, a za~em, ktore juz w pierwszej cz§sci znajdujq, si§, a mianowicie artykuly: I, IV, VIII, XXIII, XXXIX i XLIII;..
.
2) takie artyku}y, ktore obejmowaly poS~an?WI.el~la. ~rzecn'Vne
uchwalom malopolskim, a mianowicie 0 karze l1lemlloscH'VeJ I 0 przy:
muszonym podziale mi§dzy synow dobl' po matce pozostalych, czyh

Pl'zy zmianach w inllych artykulach zachowuje Laski zwl'oty
ll1alopolskie. I tak: zamiast 0 biskupie poznanskim, mowi 0 biskupie krakowskim; zall1iast 0 wojewodzie poznanskim, wspomina 0 wojewodach krakowskim i sandomiel'skim. Zdaje si§, byloby nierownie
wlasciwiej, gdyby wychodzlj,c z ogoilliejszego swego stanowiska, byl
zachowal wzmiank§ 0 jednych i 0 dl'ugich, boc statut, ktory wyst§powal w jego wydaniu w fonnie jednolitej, mial byc wiasnie prawem obowiij,zujlj,cem zarowno w Malopolsce, jak i Wielkopolsce.
Z tego, co dotq,d powiedzielismy 0 edycyi urz§dowej statutu,
zdawaloby si§ wynikac, iz przyznajemy samemu Laskiemu wszystkie
przeksztalcenia, ktore w niej w pol'ownanie do l"§kopisow dygestow
krakowsko-wielkopolskich znajdujemy. W istocie jednakze tak nie
jest, bo juz w edycyach z wieku XV-go statut wislicki w tE\j sall1ej zdaj e si§ wyst§puj e formie.
Nie majq,c edycyi tych pod r§kq" nie moglismy tego stanowczo wyrzec i musielismy za call1 l'obot§ uczynic wylq,cznie odpowiedzialnym samego Laskiego, ktorego zl'esztq, bYllajmniej nie usprawiedliwia przyklad popl'zednikow, bo tamci wyst§powali z prac~
prywatnij" on zas wykonywal dzielo urz§dowe, do ktol'ego powolany
byl zaufaniem krola i stanow.
Zresztq, dodac jeszcze winnismy, iz dotq,d nie napotkalismy na
zaden r§kopis, ktoryby przedstawial redakcy§ statutu taklj" jaklj,
w edycyi mz§dowej Laskiego dostl'zegamy 1).
Natomiast zwraca uwag§ llaSZIj; na siebie jeszcze jedna klasa
f§kopisow, 0 ktorej dotlj,d nie wspomillalismy. Sij, to r§kopisy, w ktol'ych zawarta jest cala legislacya malopolska i statut wielkopolski,
z zachowaniem miejscowych ich wIasciwosci i porzq,dku dawniejszego ukl:adu, jednak bez podzialu calosci na dwie cz§sci i odroznienia ich przez oddzielne napisy i bez dollj,czenia do usta w wielkopolkich czterech pozniejszych dodatkowych uchwal. Znamy dwa podobne r§kopisy: jeden lacinski, tak zwany Bandtkiego II-gi; drugi
polski, znany pod nazwiskiem Wislicyi, dwa razy juz drukowany 2).
Nie umiemy sobie dot~d wytlomaczyc potl'zeby praktycznej podobnych r§kopisow; to tylko pewna, ze r§kopis Bandtkiego powstal

artykuly XVIII, XXX i XXXIV;
3) takie, ktore byly zastq,pione pl'zez inne, lecz ~od?bl:e przepisy malopolskie, a mianowicie artykul IX 0 przeda,wl1lel1lu 1 XVIII
o karach za zaboj stwo i skaleczenie.
Wreszcie opuscil jeszcze I:.aski artykul XV i .XLII .sta~utu
wielkopolskiego: 0 obowi!j,zku i ci§zarach slu:lby wOJsk~weJ, Jako
juz zupehiie niepraktyczne i zastq,pione pl'zez 1'ozlle ?ddz161ne ak~y.
I:.q,czq,c I:.aski w j ednlj, calosc d wie rozne leglSlac!e ~usI~l
naturalnie dozwolic sobie niektorych zmian w redakcYI pOJedynczych pl'zepiso w.
.
.
.
.
Zmianv te wszakze nie slj, tak liczne, Jakby Sl§ gOdzllo doml1lemy wac. J ed~la stanowcza zaszla w artykule 128, w~i©~ym. z artyku~u
XVI statutu wielkopolskiego, mowi~cym 0 wyposazemu ~ sp.lacel1l~
siostl'zeniC adzie znikn§1a roznica mi§dzy dobrami dZIedzlCznenll
a nabyte~i; lecz uprzedzil juz w tym wzgl§dzie I:.askiego autor r§kopisu z roku 1452, jak to juz wyzej objasnione zost~lo. Drug.a
jeszcze wazniejsza uczynionq, zostala w artykule 123, wZl§tym z a1tykulu XXXIII.
.
.
Przypominamy sobie zapewne, ii W artykule tym powledZlane
byio, ie w kraju, maj~cym jednego panuj!j;cego, potrzeba t~kz~,. aby
mieszkaacy mieli jeden i podobny sq,d (unum et ae~uale J:ldlclUm).
I:.aski zamienia wvrazt,lnie: jeden i podobJily sqd, na Jedno t podobne
pra11Jo (unum ~t ~equale jus). Zmial1'a- ta byla w zupelnosci uS?:'awiedliwio)ll1 sposobem, jakim pojmowano w owych czasach le~lsl~
cy© Kazimierza Wielkiego, i ostatecznie zacierala w wyobrazenlU
powszechnem pami§c dawnych stos unkow.
")

Opuszczo nemi przez Laskiego artykulami wielkopolskiemi, sEt: I, IV, VIII,

IX, XV, XVII, XVIII, XXII, XXIII, XXX, XXXIV; XXXIX, XLII, XLIII,
XLIV.

1) DOlllyslac tylko godzi si~, ie wydawoy wieku XV oparli wydanie swoje
na wczesniejszych r~kopisach. Czy r~kopisem podobnYlll nie jest r!;!kopis Mikolaja
z Rogozna?
2) Zdaje si!;!, ii mi~dzy l''lkopisallli biblioteki Ossolinskich we Lwowie znajduje
takZe podobny l''lkopis.

294

295

pozniej jak dygesty krakowsko-wielkopolslde, bo miesci na czele
sumaryusz skrocony, odpowiadajlj,cy ukladowi dygestow.

5. Prejudykaty i nOJ!Ve uc/tJ!Vaty, uzupelniajetce staiui 11l[atopolski z czasow Kazimierza.
6. Nowe uchwaly, uzupelniaj~ce statut wielkopolski z czasow
Kazimierza (?).
7. Dwa roine zbiory systematyczne ustaJ!V l11alopolskic/t, z pocZlj,tku wieku XV -go: jedeu podlug r©kopisu 1wowskiego i Pawla
Kostki; drugi podiug r©kopisu Jana kleryka luakowskiego.
8. Tak nazwane przezemnie Dygesty usraJ!V krakoJ!Vsko-J!VieZkopoZskich z polowy wieku XV -go, podlug r©kopisu StrOl1CzYllskiego
z roku 1452 i innyeh jemu podobnych.
9. SUll'laryusze z wieku XV-go.
10. Tekst staiutu J!Vislickiego urzgdoJ!Vy, ogloszony przez :Easkiego.
Dobrze byloby do tekst6w lacinskich dodae jeszcze dawne tIomaczenia polskie, a przynajmniej tl6maczenie tak zwanej WiSlicyi,
i tlumaczenie ruslde dawne dygestow krakowsko-wielkopolskir,h 1).

§ 8.

Niekt6re mysli wzglEtdem przyszlej krytycznej edycyi
prawodawstwa Kazimierza Wielkiego.
Wywody, poprzednio nmieszczone, zdajlj, si§ bye dosye stanowczemi; przynajmniej przekonywajlj, nas, iz tald statut Kazimierza,
jaki znajdujemy w edycyi :Easkiego, za panowania tego krola nie
istnial.
Dzielo, wydrukowane przez :Easkiego, jest utworem drugiej polowy wieku XV-go, najmniej 0 wiek pozniejszym od zjazdu wislicldego, przedstawiajlj,cym nam legislacy§ Kazimierza tak, jak wowczas
jlj, pojmowano i w praktyce stos,WlaUo. Czem ona byla za czasow
samego Kazimierza Wielkiego, jak jlj, pozniej obrabiano i przeksztalcono, szczegolowo objasnione' zostato.
Jaklj, wi§c powinna bye krytyczna edycya tego prawodawstwa?
Nie inna, jak tylko taka, ktoraby, opierajlj,c si© na rekopisach, 'przedstawiala nam wszystkie przeksztalcenia tej legislacyi.
Czcigodny nasz s. p. Bandtkie mylil si§ w tem mocno, ii; szukal jakiegos najkompletniejszego, najbardziej. oryginalnego tekstu
statutu Kazimierza, ~1tatutn sporz():dzonego w Wislicy. Wychodzlj,c
z tego stanowiska, uwazal wszystkie r§kopisy, ktore od tego idealu
oddalaly si©, za niekompletne, a dostrzezone w nieh r6znice, za proste bl©dy przepisywaczy, lub za dowollle odst():pienia od tekstu oryginalnego.
Edycya krytyczna powinnaby w sobie obejmowae w porz~dku
chronologicznym:
1. Stary statut krakoJ!Vski z wieku XIII-go, zlozony z dwudziestu czterech artykll16w podlug r©kopisu Muczkowi:ikiego, z oznaczeniem nowszych w nim zawartych artyku16w.
2. Staiut J!VieZkopoZski, skladaj():cy si© z 32 artykul6w, uloiony na wzor statutu krakowskiego, ua zjezdzie w Piotrkowie.
3. Dodatki J!Vislickie do statutu matopolskiego, w liczbie 35
artykulow, takZe podlug l'i;Jkopisu Muczkowskiego; wraz z przedmow~ do calego statutu malopolskiego.
4. Dodatki J!Vislickie do statuti( J!VielkopoZskie/{o w liczbie 12
arty kulOw, wraz z przedmow~ do calego statutu wielkopolskiego.

1) R'lkopisy same, ktol'e mial:em pod r'lkEb albo 0 ktol'ych powziilcc mogl:em
niekt6re bliisze wiadomosci, ukl:adajilc si'l w porzf\dku chronologicznym· w nastE(pujilcce grllpy:
TViek XIV *). 1. Statut krakowski ezyli mal:opolski wislieki, zl:ozony ze statntu kraJnwskiego wieku XIII i dodatkow wisliekieh; r~kopis Muezkowskiego.
2. Statut wielkopolski piotrkowski; l'!1kopis Sierakowskiego.
,1. Statut wielkopolski z dodatkami wisliekiemi, dotf\d nie znaleziouy W oddzielnym r!1kopisie, tylko zawsze p01qozony z maropolskiemi ustawami.
4. Ukl:ady systematyczne ustaw malopolskich dwoeh gatunk6w:
POGzqtek wieku XV a) Jeden reprezentowany pl'zez r~kopis lwowski Ossoli11skich biblioteki r. 1400 i Pawl:a Kostki r. 1453 biblioteki Cesarskiej w Petersburgu;
b) drngi we wszystkich innych r~kopisaclt, obejmujf\cych w sobie ustawy malopolskie oddzielone od wielkopolskich, poczynajqe od r~kopisu Jana kleryka 1'. 1432
biblioteki Cesarskiej w Petersburgu.
Po Warckich. 5. Zbiory kompletne praw malopolskieh i wielkopolskich, obejw pierwszej OZE/sci ustawy malopolskie, w drngiej wielkopolskie z oddzieleniem jednych od drugieh przez napisYi rE/kopis Jana kleryka r. 1432, Piotra z Sieradza r. 1474, b~dilccy w1asnosciilc 8tronozynskiego.
Przed polou'q XV u·ieku. 6. Dygesty krakowsko-wielkopolskiei r~kopis (Mikolaja z Obornik r. 1141 u h1'. Dzial:ynskiego) (?), Bandtkiego I r. 1444-, Petel'solza
r. 1449 w bibliotece Cesarskiej. SwiE/toslawa r. 1449, StronczY11skiego 1'. 1452, Lanekoro11skiego biblioteki Ossoliiiskieh, niewiadomej daty, pergaminowy biblioteki Cesarskiej i tl:om~czenie ruskie.

*)

Oznaczenie to nie sciqga

si~

do dwoch nastElpnych numerow.
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Niepotrzeba wspominac, jak. dalece wydanie podobne koniecznie jest potrzebnem, bez niego nie mozna pisac historyi naszego
dawnego prawodawstwa.
Druga polowa xv wieku. 7. Zbiory kompletne ustaw malopolskich i wielkopolskich, bez oddzielenia dwoch cz~sci osobnemi napisami; r~kopis tak zwany ,YiSlicia r. 1460, Bandtkiego II r. 1478.
Koniec XV wieht. 8. Dygesty krakowsko-malopolskie z dodatkami niektorych
jeszcze (17) ustaw wieikopolskich; (n;:kopis Mikolaja z Rogozna r. 1472 u hr. Dzialynskiego), (?) edycye statutu Kazimierza z konca wieku Xv i wydani-e Laskiego, i jedne
i drugie oparte zapewne na r~kopisach z konca Xv wieku.

o datach nadawanycll statntolll Kazimierza Wielkie[o 1),
(1877).

Spytac jednak ktos moze, dlaczego mamy zamiar pisac tylko
o datach, wydanych przez Kazimierza statut6w? czy nie nalezalo by
wybrac do z rozbioru wi§cej wazne lub wi§cej poci!J,gajlJ,ce pytanie,
a ktorych tyle przedstawia prawodawstwo tego k1'61a? Odpowiadamy
na to, ii w istocie zdawac si§ moze na pierwszy l'zut oka, ze oznaczenie daty jakowego pomnika prawodawczego przedstawia tylko interes podrz§dny: rna si§ to wszakze w cz§sci inaczej ze statutami
naszego Kazimierza, zwlaszcza ze wzgl§dn na badania krytyczne,
ktorych sitJ staiy przedmiotem w naszych czasach. Wyw6d nasz moze pokaie, iz tu nie idzie wyi!J,cznie 0 wyswiecenie jakiejs ubocznej,
dl'ugorz§dnej okolicznosci, ile ie, zajmuj!J,c si§ ni!J" rzuci si§ zarazem
niejakie swiatlo na samlj; tresc i ukiad pozostalych po Kazimierzu
pomnik6w prawodawczych.
BezwlJ,tpienia to, co powiemy, nie wyczerpie jeszcze wszystkiego, ulatwi nam wszakze przyst§p do p6zniejszych, obszerniejszych
i bardziej zaspakajlj;cych badal1.
Czytelnicy, obznajmieni z historyczno-prawnemi pracami, Jakie
sill pojawily u nas w przecil1gu ostatnich lat pillcdziesillciu, zapewne

1)

Biblioteka Warszalvska

1'.

1877, t. I, str. 161-18l.
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odgadujfj;, iz obrawszy sobie do roztrzfj;snieuia pytanie 0 datach powstania statutow Kazimierzowskich, mamy glownie na mysli rozbior
krytyczny zdan A. Z. Helcla, ktory kwestYIl til szczeg61owo staral
sill wyjasnie w wydanych przez siebie Staroda11Jnych pm11Ja polskiego pomnikach (Krakow, 1856 i 1870).
Juz ta sama okolicznose, jak mniemamy, podnosi znacz.nie wagl;) zamie1'zonej pracy, bo wybrawszy sobie podobne zadallie do 1'ozwi~zania, bl;)dziemy mieli szczegolniej do czynienia z rozbiol'em twierdzen mllza wielkiej nauki, niezmordowanego i krytyczllego. badacza
zrodel, odzllaczajE),cego sill w poszukiwaniach swych szerokim poglfj;dem i darem niezwyklych kombinacyi. AliSci nim przyst~pimy do
rozwazeniu domyslow jego, rzuemy wprzody okiem na to, co inni za
dni naszych pod tym wzgllldem powiedzieli, a nawet cofnijmy sill
wstecz do wieku przeszlego.

kopolski z powodu, ze w rllkopisie na czele jego stoi napis: Stat1£ta Majoris Poloniae in PioirkoJIV 1). Wydanie poprzedzil krotklj,
przedmowfj;, w ktorej twierdzi, ze wydany przez niego statut piotrkowski musi bye wczesniejszy od statutu wislickiego, ogloszonego,
podlug cloniesienia Dlugosza, w niedzielll Laetare 2) r. 1347, a to
dlatego, ze VI' jego artykule 9-tym en Helcla art. 8, u Bandtkiego
art. XI) cytowana jest ta sama data w czasie przyszly1J%, jako cos,
co ma dopiero nastll:pie. Aby to twierdzenie objasnie, przytaczamy
ZMaz tiornaczenie tego artykulu, tern wi©cej, ze pozniej cZllsto powolywae sill na lliego b©dziemy. Brzrni on jak nastllPuj e:
"Ustawiamy i eclyktem wiekuistym chowae nakazujemy, iz ktokol wiek 0 sprzeclaufj; dziedzinll w osm lat 3), chCfj;c do niej j akiego
prawa dochodzie, do slj,du nie odwola sill; albo dziedziny zastawionej w cilj,gn trzydziestn lat nie wykupi, sam albo przez krewnych
swoich, ktorym to przysluguje (quibus hoc competit) ze zwyczaju
osobnego (de consuetudine speciali), dziedziny takowe sprzedane lub
zastawione, po przeminillciu tych lat, ktore majfj; biedz od lata Bozego tysifj;c trzysta czterdziesci siodmego, od niedzieli Laetare, u tych,
ktorym sfj; sprzedane lub zastawione, na wield pozostae maj~, skutIdem tego zaniechania (ipso facto)".
W cztery lata po Kownackim oglosil Lelewel caly rllkopis porydd 4), obejmujfj;cy w sobie Uomaczenie polskie statutow Kazimierza, dokonane w 1'. 1449, a rozwazajfj;c go w jego cz§sciach j VI' uldadzie, doszedl do wniosku, ze statuty, wydane na wiecH wislickim,
zlozone zostaly z dawniejszych dv\'ll prowincyonalnych statutow, jeclnego ma}opolskiego i clrugiego wielkopolskiego piotrkowskiego. Niebawern idfj;c jeszcze dalej, w obszernem studyul11 pod tytulem: Krytyczny rozbior statutow 1Vislickich (Warszawa 1828 1'.) tak mysl 8WOjlj, co do statutu piotrkowskiego objasnil: "ustawa 0 daw11osci, naznaczaj~ca jej termin od r. 1347 niedzieli Laetare, upewnia, ze ten
piotrkowski statut, albo VI' czasie wislickiego sejmu til datil przybral,
albo, oczekujlj,c prawodawczego dla calego kraju sejmu, wczesniej tl;)

W XVIII wieku znano ustawy Kazimierza tylko w formie, w jakiej ogloszone byly naprzod przez :Easkiego, a l1astllpnie powtorzo11e w wydaniu pijarskiem tak zwanych Volumina legz£1IJ1l. W zbiorze
pijarskim ustawy te wystllPowaly pod nazwiskiem statutow wislickich
1'. 1347 (Statuta Casimiri III Magui Visliciae anna 1347)1). Praktyka s~dowa widziala w nich jednolitl1 ksillgll praw, ulozonl1 przez
Kazimierza W. na wiecu, czyli jak podowczas mowiono, na s'ejmie
w WiSHcy, maj~cfJ; miee moc obowi~zujfJ;cfj; we wszystkich cz§'sciach
calego kraju. Tak samo zapatrywala sil;) na nie nauka, jak to widzimy z pisma marszaika wielkiego koronnego Mniszcha, drukowanego VI' Warszawie w roku 1777 pod tytulem: Kaziwlierz Wielki.
Pierwszy dopiero w wieku naszym Ozacki dostrzegl w rllkopisie z r. 1449, zdobifj;cym jego bibliotek© poryclq, osobny statut Kazirnierza dla Wielkopolski 2); lecz nie oznaczyl ani stosunku j ego
do reszty legislacyi tego krola, ani czasu, w ktorym prawdopodobnie
powstal.
W roku 1820 istnienie oddzielnego statutu dla W ielkopolski
stwierdzil Kownacki, wydajll:c z rllkopisu, nalezlj,cego podowczas do
J ozefa hr. Sierakowskiego, tak odtfj;d zwany Statut piotrkoJIVski 11Jiel-

")

IV edycyi pierwszej tomu pienVf;zego Y olurninow, az do stronicy 9-tej,
jest T. 1346.
2) Ob. Tozpraw~: 0 zrodlach prmv, ktore mialy #toe Ob01Viqzujqcq IV Polsce i Lit1Vie, w wydaniu dziel' Czackiego przez Raczynskiego. Poznan, 1844, t. III,
str. 513, 514.
wyst8~wiony

1) Pamifj)nik Warsza1Vski. V{ aszawa, 1820, t. XVII, str. 137 i nast.
2) Niedziela Laelare (srodopostna) tak nazwana dlatego, ze rnsza swi'lta w tym
dniu zaczyna si~ od slow: laetare Jerusalem. Jestto niedziela czwarta postu.
S) ,Vinnismy zaznaczy6, ze Reicel w tern miejscu czyta: infra tres aJ11ZOS
et tres menses (w trzy lata i trzy miesi~ce), co przeciwne najlepszyrn r'lkopisom,
a mianowicie kr6lewieckiemu i floryanskiemu. Ob. 0 trcll l'Elkopisach rnoj artykul
"'. Ni1Vie z T. 1875.
4) Ksi~gi uslatv polskich i mazo1Vieckich i t. p. Wilno, 1824, in 4-to.
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datc;) otworzyc siC;) maj!1cych obrad prawodawczych, naznaczyi;" w kol'icn nadto dodal: "cobf);dz, statut piotrkowski ulozyli sobie Wielkopolanie przed wislickim sejmem; a ze J aroslaw 1) herbu Bogorya a1'cybiskupem r. 1341 zostal, a zatem piotrkowskie ustawy uchwalone
byly miC;)dzy latami 1341 a 1347.
Chociaz Bandtkie w swojem Jus poloJiicUllt (Warszawa.1830)
osobno wyda'i statut piotrkowski, nie zajij,l siC;) jednak dokladniejszem
oznaczeniem czasu jego powstania, a w Historyi prawa poZskiego
(wydanej po jego smierci, w Warszawie r. 1850) powiedzial tylJw, ze
on cokolwiek dawl1iejszy od wislickiego 2). W moim Przyczynku
do objasJiienia hisforyi statutu wislickiego 3), utrzymywaIem, ze
statut piot1'ko wski wieikopolski, nasladuj~cy w ukladzie swoim najdawniejszy statut malopolski z wieku XIII, powtarzajf);cy nawet
doslownie kilka jego postanowien, jest pozniejszym od tego statutu,
ze zl'edagowany zostal bezposrednio p1'zed zjazdem wislickim i ze
1'ozporzl1dzenie, zamieszczone w jego art. 9, co do terminu rozpoczynac siC;) maj~cej dawnosci, zostalo dopiero do niego dodane na
wiecach wislickich p1'zy wspolnych naradach Wielkopolan z Malopolanami. Od zdania tego chC;)tnie 0 tyIe obecnie odstC;)puj~, 0 ile
przekonalem siC;) pozniej, ze Malopolska nie posiadala w wieku XIII
wlasnego statutu.
Tak stala kwestya, mianowicie co do daty ulozenia statutu
piotrkowskiego, az do czasu ukazania siC;) w r. 1856 dziela Helda,
bo zreszt!1 daty wielkiego wieca prawodawczego w Wis!icy, przypadaj~cej na rok 1347, nikt do tej pory w wf);tpliwosc nie poddawal.
Jak wiadomo, Helcel wstrz~sn~l c~ly sposob zapatrywania siC;)
na historyC;) prawodawczej dzialalnosci Kazimierza W. Podlug zdania jego, w r©kopisach przypisywanego Kazimierzowi prawodawstwa
zachowaly siC;) nie dwa statuty, to jest jeden wislicki, a drugi piotrkowski, ani nawet t1'zy, to jest jeden malopolski, d1'ugi wielkopolski i trzeci ostatni wislicki, ale az cztery statuty, a mianowicic: dwa
prowincyonalne malopolskie, jeden z 1'. 1347, drugi wydany po 1'0ku 1354; nastC;)pnie jeden prowincyonalny wielkopolski i wreszcie
czwarty wislicki, powszechny dla calego k1'aju z r. 1368 4). W szczegolnosci, co do czasu powstania statutu wielkopolskiego, utrzYl11uje

Helcel, ze obrady nad nim mialy miejsce w Piot1'kowie w mIesuj,cu
lutym 1'. 1347 i ze uchwalony na wiecu piotrkowskim, statut dopie1'0 w Wislicy w niedzielC;) Laetare pod pieczC;)cil1 krolewsk!1 wydany
zostal, ktora to niedziela, jak wiadomo, w 1'. 1347 przypadala na
dziell 11 marca 1).
Aleksander hr. Stadnicki, ktoremu winni jestesmy gruntowniejsze zabiegi okolo zbadania tresci statutow Kazimie1'zowskich, przyjfj:l bezwarunkowo lJipotezC;) Helcla, utrzymujl1c, ze statut piotrkowski w lutym roku 1347, pod prezydencH krola przez Wielkopolan
obradowany, nieprC;)dzej, j ak na zjezdzie wislickim, apro bat<~ i sankcyC;) krolewsk~ otrzymal 2). Co wiC;)cej, uwaza, ze hypoteza ta nietylko usuwa zupelnie trudnosc, ze stylizacyi ortykulu 9-go statntu rzeczonego wynikajl1cfj:, ale ze jest najgenialniejszym pomyslem
autora.

1) Z ktorego porady, jak wiemy, statut wielkopolski ulozony zostal.
2) patrz wyzej str. 233.
") patrz wyiej str. 254 i in.
4) Statuty te w numeracyi Helcla tak s1\ oznaczone: statut I malopolsJd, statut II wielkopolski, statut III malopolskL statut IV powszechny.

Taki jest krotki przegl~d twierdzell co do czasu powstania 1'oznych cz©sci legislacyi Kazimierza. Pozostawiaj~c na boku domysly
dawniejsze, jako mniej przedstawiaj!1ce rozwinlC;)cia i niedosyc szczeg6!owo ugruntowane, zabieramy siC;) do rozbioru zdall Helcla co do
czasu powstania i daty ogloszenia kazdego ze czterech wyroznionych
przez niego statutow.
Na pierwszem miejscu stawiamy statut prowincyonalny wielkopolski piotrkowski. Robimy to 1'az dlatego, ze stano wi niewl1tpliwie
oddzielulJ" samoistnl1 czc;)sc legislacyi Kazimierza; a nadto dlatego,
ze w skladzie swoim przedstawia tak wyzszl1 nad wszelkie hipotezy
iz z niej nie mozna ani nic uj q,c, ani tez do niej nic dodac.
W szystkie 1'~kopisy, kt6re go powtorzyly, w zupelnej Sf); zgodzie, tak
co do tresci onego, jako tez co do systematu nastC;)pstwa artyku16w,
a nawet co do samej redakcyi pojedyllczych rozporzf);dZell 3).
Wlasciwosci te statutu wielkopolskiego pozwalaj~ nam z dokladnoscil1 oznaczyc wewnC;)tl'zny stosunek, jaki zachodzi miC;)dzy nim
a innemi cz©sciami Kazimierzowskiej legislacyi
Na pierwszy rzut oka porownywajf);c statut piot1'kowski z innemi trzema, przez Helcla wyr6znionemi, nie wielkopolskimi statutami,
dostrzegamy wyraznie podobiellstwo miC;)dzy nim a statutem drugim

1) SfarodaW1M p01nl1iki, str. CCXIII.
2) Przeglqd kl')lfyczfI)I rozporzqdzen tak z11Jaflego sfatutu 11Jislickiego. ,Varszawa, 1860 r. str. 274.
3) Samo przez si~ rozumie siE/, ie wal'yanty drolm8 lub przypadkowe omylki
nie zaslugui1\ tu na wzgl1\d.
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ll1alopolskill1 czyli tak zwanYll1 statutell1 III, i to l1ietylko co do
ukladu, ale i co do tresci.
Juz w Przycz)iUku moim, jak bylo wspomniane, zwracalem uwag© na to, ze statut wielkopolski przedstawia w ukladzie swoim ten
sam systemat, w jakim ulozonych jest pierwszych 24 artykulow J'©kopisu Bandtkiego IV, ktore poczytywalem za reprezentujllce stary
statut malopolski z XIII v'iieku, a z ktorych Helcel uformow-al drugi statut malopolski prowincyonalny. J estto obok statutu piotrkowskiego, l'dzenna, najgi6wlliejsza cZj?se nstaw Kazimierza.
Rubryki glowne statutu wielkopolskiego ielij; w tej kolei: de judiciis (0 sf),dach), de citationibus et conhmzacia (0 pozwach i niestawiennictwie), de praescriptionibus (0 przedawnieniach czyli dawno.~ci),
de sententia et 1'e judicata (0 wyroku i rzeezy os%dzonej), de /zomicidio (0 zabojstwie), de mptoribus (0 gwalcicielaeh). W tej samej
kolei uporzij;elkowane sij; rubryki statutu III. Nawet, choebysmy dopuscili, ze rubryki te nie s% dzielem pierwiastkowej oryginalnej redakcyi statutow, nieby to nie znaczyio, bo porz~dek artylmlow, nael ktoremi s~ wystawione, niew~tpliwie od poczij;tku by1 ten sam, ja,ld wykazuj~ r!;,;kopisy w tych dwu cZj?sciach ustaw Kazimierzowskieh.
Tak samo pod wzgllldem tresci a1'tykul:y statutu wielkopolsldego przedstawiaj~ clf),gl% analogilJ z odpowiedniemi rozporzij,dzeniami
statntu III.
Zaraz artykul pierwszy statutu wielkopolskiego i statutu III co
do tresci Sll zupeinie z sobl'j; zgodne: chodzi w nich g16wnie 0 oznaczenie jurysdykcyi wiecow slj,dowyeh i 0 ieh sklad.
Artykul 4-ty piotrkowski mowi 0 wydobyciu przed s~dem noza
lub mieeza i zniewaieniu tym sposobem slj,du; od13owiedni takze artykul 4-ty statutu III przewieluje inny przy13adek ublizenia powadze
s%du, przez tlumne najscie miejsca posieelzell s%dowyeh, ella wymozenia na s©dziach przychylnego wyroku na korzyse krewnych Iub 131'0tegowanych osob.
Podobnie art. 6 statutu III i art. 6 statutu piotrkowskiego nrz%dzajf), sposob zapozywania, a art. 7 w jednym i w drugim statucie
wskazujij" jak sobie postf),pic nalezy z osobami przypadkowo na miejseu sij,du zelybanemi i przed sij,d dorywezo do odpowiedzialnosci 130-

III, tem sij? odznaeza, ze rozporz%dzenia statutll III albo elopelnia,

ei~gnionemi.

Poprzestajemy na tych kilkll zblizeniach, aby pokazae, jak scisly zwi!J;l\ek mi©elzy temi dwoma statntami zaehodzi. Dodajemy tylko do tego jeszeze spostrzeienie, ze statut piotrkowski, w tych
wszystkich razaeh, w ktoryeh ten sam przedmiot traktuje, co statut

albo je moelyfikuje.
Przyklad najdobitniejszy takiej 1l10dyfikacyi przedstawia nam
wlasnie ow tyle razy wspomniany art. 9 statutu wielkopolskiego, pol'ownany z pierwsz!J; polow% art. 17 statutu III. W oba chodzilo
o to samo, to jest 0 oznaczenie, vy jakim przeci~gu ezasu niedoehodz%cy praw swyeh do dziedzillY zastawionej lub innym tytulem przez
posiadanej, takowe prawa na zawsze utraca. Statut piotrkowski ~wieloeznie dlatego tylko dotknlj,l tego samego przeelmiotu, ze 0znaczyl iune terminy na przeelawl1ienia i ze uwazal za stosowne pominf),c niektore drugorz©dne rozporz!J;dzenia statutu III co do dobr
zastawnyeh 1), ktore zreszt%, jak si© zdaje, nie utrzymaly si© w 0golnej praktyce.
W spominamy procz tego, 0 ezem takze juz nadmienione byl0
'V moim
Prz)lCzynkH, te statut piotrkowski w rZlldzie swoieh
rozporz%dzen powtorzyl doslownie dwa ealkowite artykuly statutn
a mianowicie artykuly 4 i 8 ezyli art. XX i XIX vulgaty
Bandtkiego. Artykuly te reprodllkuj!J; wszystkie znane rj?kopisy statutu wielko13olskiego, nie moze bye przeto najmniejszej w%tpliwosei,
ze nalez% do skladu oryginalnego statutu.
Z tego zestawienia obu statutow plynie 13rzekonanie, ze nietylko oba s% z sob% jak najscislej spowinowacone, lecz ze statut
piotrkowski musi bye koniecznic co do czasu p6iuiejszym od statlltu III Helcla. Analogii tak wielkiej niepodo bna uwazae za dzie10 prostego przypadku. Konieeznie statut III musial byc w calym
swoim skladzie gotow, nim za nim poszedl k1'ok w krok statut wielkopolski.
Wszakze na tem nie poprzestaj©: utrzymujj? nawet, ze statut
wielkopolski jest p6iniejszY111. oel tak zwanego statutn IV, czyli
powszeehnego. Dowoel niew1j:tpliwy na usprawiedliwienie tego twierdzenia przedstawia porownanie jego artykulu 30 z artykulem 35
statutu IV (czyli z art. LXXIII vulgaty Baneltkiego),
Artykul 35 opiewa, ze baronowie uwazali za potrzebne zaradzie klj?skom, Jakie sprowadza na maj%tki opustoszenie ieh przez samowolne wydalenie sij? 13oddanyeh, i ze krol, wziij,wszy na uwagj?
ieh zij;danie, postanowil 2), ii nie wij?cej, jak jeden lub elwu kmieci
') Zastawodawca dla uzyskania dl:uzszego terminu na docbodzenie praw swych
do majutku zastawnego powinien byl:, podtug art. 17 statIitu Ill, przynajmniej raz
w rok publikowa6, ze ten majfttek i w takiej a takiej sumie iest zastawiony.
2) Visum juit baronibtls nostris huic periculo obviare, propter quod Hostra
vohmtate est institutum.
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moie razem wies opuscic bez zezwolenia pana, wyj!):wszy trzy przypadki,w ktorych nietylko trzej alba czterej kmiecie mog!!: ze wsi
wyjsc, ale wszyscy w niej mieszkajq,cy 1).
Bylo to wilJc zupelnie nowe postanowienie, ktore poraz pierwszy zjawilo silJ w statucie IV. Skoro je zatem napotykamy powto1'zone w artvkule 30 statutu wielkopolskiego, konieczny st!"J,d wniosek nastr©c;a si~, ie statut, ktory postanowienie takowe powtorzyl
i do swoich rozporz1l,dzen dol!!:czyl, musi pochodzic z czasu pozniejszego. Zaswiadcza to takie w cz©sci sarna niezgl'abna redakcya artykulu wielkopolskiego. Widocznem jest, ie artykul byl poczq,tkowo
zredagowany bez uwzgl©dnienia wzmiallkowanych poprzednio przypadkow, daj!):cych wszystkim kmieciom prawo opuszczenia razem wsi;
dopiero gdy przyszlo do zatwierdzenia statutu i ostatecznej j ego 1'edakcyi, wstawiono w sam srodek artykulu owe wyl1l,czenia, sk!!:d powstalo ci©ikie i nieskladne wyslowienie calego artykulu 2).
Rezultaty, ktore za pomoc!!: tych wyjasnieil osi!!:gn©lismy, nietylko rzucajq, no we zupelnie swiatio na powstanie rainych .skladowych cz©:§ci prawodawstwa Kazimierza, ale zarazem podaj!): w w!!:tpliwosc wystawione pod tym wzgllJdem przez Helcla hipotezy. Przygotowujl!: one podstawlJ do objasnienia calej historyi statutow Kazimierzowskich. Nie tu jednak miejsce dla dalszego ich rozwini©cia.
Lecz wrocmy znowu do tego, co nam Helcel 0 statucie piotrkowskim podal i to jUi jedynie przez skrupul, aby niczego z jego
gJ:owniejszych wywodow nie pomintj,c, choc takowe w zasadzie swej
przez powyisze wyjasnienia s~ kompletnie podwaione.
Helcel, zastanawiaj!):c si© nad oznaczeniem czasu powstania statutu piotrkowskiego, zestawia go ze swoim statutem I malopolskim.
Sl!:dzimy, ie to kombinacya bardzo slaba. lYIilJdzy temi dwoma statutami, bacz!):c na ich tresc i na rozklad zawartych w nich materyi,
nie upatrujlJ iadnej analogii. Statut wielkopolski przedstawia calosc
pelnf1, dobrze zaokr!!:gloll!):, od poczlj,tku do kOllca systematycznie obmyslon1l! i obrobion!):; przeciwnie statut I jest tylko luznym zlepkiem
urywkowych, drugorzlJdnych, z roinych zradel zaczerpnilJtych rozporz!!:dzell. A przeciei dopuscic naleiy, ie Kazimierz, wzi!):wszy si© do
dziela prawodawczego, nie magI zaczYllac od wyglaszania tak malo

1) Przypadki te byly: zgwatcenie PJ'ZGz pana zony lub corki kmiecia, fantowauie za pana kmieci i ekskomunika pana.
2) Gto slow a tej wstawki: et hoc, ubi nnlla culpa domini pl'aecedente, de
quibus infra subiufertur, fl1gerit ab eodem. Culpae vero, propter quas licitum sit
a domino suo fngere ...

znacz!!:cych postanowieii, po wi©kszej cz§sci dopelniajf1cych rozporzl!:dzenia zasadnicze. W kaidym razie, taki pierwszy statut nie mogiby mu pl'zyniesc wielkiej chwaly i dowodzilby, ie nie wiedzial, jak
si\i wzi!!:c do speluienia wielkiego swego zadania. NiellodobiAllstwo
tez przypuscic, j es1i statut wielkopolski zostal na kilka tygodni
wczesniej ufoiony, aby 0 bszerne widoki, ktore przewodniczyly w j ego uloieniu, naraz mialy opuscic prawodawclJ, kieruhcego jcclll1l,
i drugq, robotq, i ieby w nast§pnej zaraz pracy nie mia1y silJ odbic.
Kto IV nkladzie statntu piotrkowskiego POdlliosl si© tak wysoko, nie
mogl niespelna w miesi!!:c spasc tak nisko.
Przypominamy bowiem, ie Helcel utrzymuje, ii statut wielkopolski ulozony zostal w lutym 1347 1'. VI' Piotrkowie, a to z PO\\OrIll, ie Kazimierz, ktory bawif na pocz1);tku lute go w Lowiczu u arcybiskupa J aroslawtL, stamtq,d udal si© do Piotrkowa, a potem zaraz na poczq,tku marca zawital do niezbyt odlegl:ej Wislicy na zjazd
nowy pra"rodawczy 1).
I to twierdzenie oslabia znacznie wydany niedawno dokument
Kazimierza, wystawiollY w Krakowie, a noszlJoc.y datlJ dnia 14 lutego
1347 roku 2).
Dokument ten nasuwa mysl, ie Kazimierz zupel:nie w miesil!:cu
lutym nie byl w Piotrkowie, bo z Krakowa po 14-ym lutego musialbyl szybko przeniesc silJ do Piotrkowa, a stamtlJod zawrocic do
Wislicy przed dniem 11 marca. .Mowi©, przed 11 marca, bo jakkolwiek uloiolle w Wislicy ustawy zatwierdzone i ogloszone zostaly
d. 11 marca, bezl','!!:tpienia sam zjazd tym razem musial si§ rozpocz~c
na kilka dni wprz6dy, z powodu wainosci zajlJc, ktore go czekaly.
Obok calego tego wywodu, cytowane daty w przytoczonym ])0wyzej tekScie artykulu 9 statutu wielkopolskiego, pod wzgllJdem 0znaczellia czasu jego powstania, traq tymczasowo wielce na znaczel1iu, gdyz z samej tej cytacyi tak dalece nie da si© nic stanowczego wyprowadzic, zwlaszcza jeW blJdzie silJ uwazac statut I jako
ogloszony w 1347 f. Tyle pewna wbrew temu, co w cz§sci powszechnie dotl!:d utrzymywallo, ie artykul 9 nie powoluje silJ na dat©, ktora jui minlJla. Powolywanie silJ bowiem w ustawach na cos,
co niewiadomo czy silJ zisci, zdaje silJ niepodobne do prawdy.
Dopuszczac takie, ie Wielkopolanie, uloiywszy sobie swoj statut pl'owincyonalny w Piotkowie, W obecnosci krola i arcybiskupa
Jaroslawa, ktory by1 jego promotorem, uznali za wlasciwe poslac go
1)
2)

Stal'odalVne Pomniki, T. I, str. CCXIII.
Kodeks dyp/o11latyczny }v[alejpolski. Krakow 1876. stl'. 2(13, 264.

Pisma Romualcla Hubego. Tom II.
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do Wislicy, gdzie mial bye ulozony statut prowincyonainy dla samej
wyl~cznie Malopolsld, a to w celu zatwierdzenia go tam i ogloszenia, jeszcze mniej zasluguje na uwzgllldnienie, zwlaszcza jesli zwazymy, ze milldzy dwoma temi statutami, jak to dopiero co powiedzielismy, zaden nie zachodzi zwilJizek. Wielkopolanie mieti tak dobrze pra wo urzlJidzae stosunki swoj e prowincyonalne i to ostat~cznie
w Piotrkowie, jak Malopolanie w Wisli0Y, rniescie ziemi sandomierskiej. Potwierdzenie i ogloszenie statutn wielkopolskiego, bezwlJitpienia l1ast~pilo w tell1 samem ll1iejscu, gdzie sill odbywaly nad nim
narady. Nie ll1a tez zadnego powodu utrzymywae, ze sill inaczej
staio, przynajmniej artykul \). do tego nie upowaznia.
Wykazawszy, co s1j,dzie nalezy 0 domysle Helcla wzgllldnie czasu powstania statntu wielkopolskiego, przechodzimy do zastanowienia sill nad dat1j" ktor[J, naznaeza. dla drugiego statutu prowincyonall1ego malopolskiego, ezyli tak zwanego statutu III-go.
o przedmiocie tym mowi Helcel w dwu l11iejscaeh: naprzod
w obszemveh prolegol11enach do tomu I StaJ~odawnych p01uuikow;
nastllpnie "w przedmowie do tomu II tychie P011'tnikow.
.
W prolegomenach, przyj!j;wszy za pewniki, ze pierwszy statut
malopolski ogloszony zostal r. 1347, a ostatni powszechny czyli IV
roku 1368, utrzymuj e: ze stah[t III, b((dcIC 1Vczes1Ziejszy od stat'b[t'b[
p01Vszechnego, zdaje si(( bye n~vdanym po r. 1354, a to jak dowodzi
ze wzgllldu na nastllPuj~ce okolicznosci:
"Powod do takiego mega l11niemania nastr<2 cza wazny wyrok
slJidowy VI' r. 135,±, dl1ia 10 pazdziernika przez s~d ziemski krakowski wydany, w sprawie Helki siostry Rynera, przeciwko Piotrowi kanonikowi krakowskiemu, 0 poloWIl dziedziny Rynerzowiee... Wyrok
ten wskazuje, ze Ryner brat Helki spl'zedal byl: lliegdys polow§ Rynerzowic Piotrowi za 41 grzywien ... lecz ze Hellm miala do tej polowy prawo odkupu, ktorego w slj,dzie dowiodla pokladanym wyrokiem slj,dowym z roku
od ktorego to wyroku daty az do chwili
toczonej sprawy obeenej uplYl1lllo szese lat bez dni czterech i na
mocy tego wyroku domagala ::;ill swego prawa oclkupu. Slj,cl atoli
przeciwko tej kobiecie orzekl, ze maj~c na wzgllldzie stattd generalny (statlttzml generate) krola i baronow, ktorym zastrzeZOlle zostalo,
ie jesli komu przyznane zostanie prawo odkupu jakowej dziedziny,
on takow~ koniecznie odkupie powinien w ci1j,gu jednego roku i 6
niedziel, a poniewaz Hellm w tyl11 oznaczonym czasie nie wykupila,
skazuje jf); na wieczne l11ilczenie, a kanonikowi dzie dzil1 ll przys1j,dza."
Tak przedstawiwszy spraw§ Helki, w ten sposob nad ni~ 1'0zumuje:
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. "J est to zaprawdll rzecz szczegolna, ze s~d powoluj~c wyrazme statut Kazimiel'za W., cytuje jego przepis nietylko nie znajduj&cy sill w statutach krola tegoz, ale nawet stanowi wr§cz przeciwko
zasadom tak uroczyscie zawarowanym w ::;tatueio III § 17 i statucie
IV § 13 wzgllldem wyj1j,tkowego ubiegu dawnosci 11a ko1'zysc kobiet 1).
Co ,w~lll~sza, nawet poprzednie statnty I w §§ 12 i 64, II w § 8
(wlasclWIe 9) w przypadku podo13nym oznaczaj~ dawnose lat trzech
i. miesi§cy trzech: a nie zas roku i 6 niedzie1 2). Pokazuje sill willC,
ze R&d krakowskI, nawet przytaczaj'J,c llstawll, mogI nie zajrzee do
obowiq;zujq;eej pisanej ksillgi prawa i stanowie wkrew jej przepisom
w Blad zapewne dawniejszego zwyczaju. Lecz tez zal'azem i to sill
okazuje, ii przepisy statutow III i IV 0 przedawllieniu, z tak widoczn1j, umyslnoscilj, i tak wyrazis13ie stanowione na korzysc ko13iet, jeszcze przy kOllCU 1'. 1354 nie l11usialy bye wyelane 130 tak wyraz.
'
.
llych, Jasno wyrozumowanych i uroczystych ustaw, Slldziowie krakowsey, niezawodnie na wiecu prawodawczym obecni, nie byEby mogli
tak dalece pomin~c. Przypuscie mozna proste zboczenie od dawnosci statutowej trzeeh lat,· do dawnosci starozwyczajowej 1'oku jednego, zwlaszcza, gdy jllZ moze wyrok z roku 1348 Helce ten termin
wykupu przezl1aczyl; lecz zupelno sprzeci wienie sill przewaznym
wzgllldom prawodawcy, poswi§conym slusznie na korzyse kobiot mniej
samodzielnyeh, uie tak latwo zawyrokowanem bye moglo. Stq;d to
w.noszll, iz statut III, w swym § 17 maj~cy przepisy przyjazne kob18tom co do dawnosci, pozniejszym jest od 1'. 1354" 3).
Caly ten wywod, pomijajq;e zarzuty, zrobione s1j,dowi krakowskiem.ll, streszcza sill w ten sposob: poniewaz Slldziowie w wydal1ym w spra\VIe Helld wyroku nie zastosowali do niej przepisow statutu III na..
kobietom dluzsze terminy dawllosci, coby byE pewllo l~CZYm~~, . ~dyby ten statut juz byl wydanym; przeto statut III musi bye
pozmoJszym od r. 1354, w ktorym spravm Helki byla sq,dzonq;.
.
Bylby to niew~tpliwie nader
argument i przemawialby
mezawodnie za twierdzeniem Helcla, gelyby przedstawienie rzeczy bylo
uzasadnionem.
.
Po dIng prawa ziemskiego polskiego, tak dawn ego XIII wieku,

') \v statutach postanowiono dla kobiet tel'miny przedawnienia dlnzsze od
tenninow zwyczajnych.
2) Juz wyzej zaznaczylismy, ze wart. 9 statutu II postanowiona dawnosc
nie trzech
ale osmiu.
") llfimochodem zwracam uwag~ na to, ze, jesliby to cale rozumowanie mialo
uzasadnione, \Vtedy i S 12 statutu I musialby bye pozniejszym od 1'. 1354.
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jako i zachowywallych po ogloszelliu statutow Kazimierza zasad, kie~
dy chodzHo 0 WykUpllO majq,tku, sprzedanego przez krewnego obceJ
osobie albo dalszemu krewnemu, blizszy krewny sprzedaj1J,cego, mial
prawo opieraj1J,c si§ na blizszem swojem pokrewienstwie (p1CoxiI11itas),
czyli uzywajq,c sluzq,cego mu praJIVa blizszosci (jtuS proximitatis), zq,dae od s1j,du, aby mu, j ako blizszemu, byro przyzllane prawo wykupu. Zq,danie to wszakze musialo bye wniesione we wlasciwym 'czasie, t. j. paed uplywem terminu przedawnienia, po ktorym ten,
kto nabyl majq,tek, stawal si§ juz nieodwolalnym jego wlascicielem.
Dopiero gdy s~d uZllal, iz zq,clajq,cy przyznania sobie prawa blizsz~
sci rzeczvwiscie jest blizszym krewnym sprzedajq,cego i ze ZglOS11
si§ przed uplywem terminow, na przedawniellie postawionycl!, przyznawal mu prawo blizszosci i nierozll],czne z tem prawo do wykupu, ale zarazem naznaczal tennin, w ktorym maj!J,cy sobie przyznane prawo blizszosci powinien byl pod upadkiem majl],tek wykupic.
Powolany przez Helda wyrok z 1'. 1354 nie mia1 za przedmiot przyznania Helce prawa bliiszosci, a tem i3amem i prawa tlo
wykupu; prawo to by10 jej poprzednio przyznane przez wyrok z 1'0ku 1348; w roku 1354 chodzilo juz tylko 0 rozstrzygni§cie pytania,
czy Helka na skutek przyznanego jej wczesniej prawa do wykupu,
zlozyla wykupne pieni!J,dze w terminie na ten eel przez s!J,d pO.d
upadkiem nazn3ezonym, 1ub nie, a gdy si§ pokazalo, ze tego me
uczynila, nakazano jej wieezne milczenie czyli oddalono j!J, z zq,dauiem przy.i§cia skladanych pieni§dzy V'.ykupnyeh.
Przy wydawaniu zatem wyroku z 1'. 1354 nie przedstawiala si§
do rozstrzygni§cia iadna kwestya przedawnienia, ktorq,by bylo nalezalo rozwil],zywac, ezy to podlug zasad statutu I, ezy podlug rozporZq,dzen statutu III Iub IV; kwestya ta, jak dopiero co wywiedlismy,
mogla tylko bye poruszoll!J, p1'zy wydawaniu wyroku 1348 r. Lecz
jeSH tak jest, nie mozemy dopatrzec zadnego zwiq,zku mi§dzy postanowieniami dekretu z r. 1354 a rozporz!J,dzeniami 0 dawnosci, zawartemi w statucie III, a tem samem twierdzimy, ie z daty tego
wyroku nie moina wyprowaclzac zadnego wniosku co do czasu ogloszenia statutu III, i ie oparty na tej zasadzie wniosek Helcla nie
da si§ utrzymae.
Dla poparcia twierdzell naszych przytaczamy przyklady z praktyki sq,dowej, niewiele co pozniejszej od statutow Kazimierza. Wejrzyjll1Y naprzod na ksi§gi ziemskie krakowskie.
W r. 1398 d. 16 kwietnia, a zatem w 50 lat po wiecu prawodawezym w Wislicy, Sild krakowski, przyznawszy Szymkowi dziedzi-
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cowi z Gory i matee jego N astce, cZ§sc dziedziny zwanej N oskowksa
w Dziekanowieach, a to pra1Vem bZizszosci (jure proximitatis) na
Derslawie 7. Brnocic, zarazem wyrzekl (decrevit), ie jezeli dzisiaj
SZ}'ll1ko da 50 grzywien (WykUpllych) Derslawowi, to odbierze natychmiast ow!J, cZ§sc dziedziny; jeW zas pieni§dzy nie ma, W1l11en
mu zaplacic na Boze N arodzenie, a wtedy Derslaw obowiq,zany b§dzie zejse z tej t;z§sci dziedzil1Y 1).
Jeszcze w pewl1ym wzgl§dzie wazniejszym jest wyrok wydany
r. 1423 d. 10 maja, 11a kolokwium generalnem (wielkich wiecach)
w Krakowie. Ksi§ga ziemska krakowska z tego roku taki miesci
w sobie wpis: Elzbieta zona Mikolaja z Dq,browicy, jesE da 320
grzywien groszy paUll Mikolajowi przelozonemu Miechowskiell1u na
nadchodzl],ce Boze Narodzenie, to calq, cz§sc dziedziny, ktora nalezala do Stanislawa w Slawicach, kupion!J, (rozumie si§ przez przeloionego) otrzyma prawem blizkosci (jure proximitatis); inaczej, jesli
rzeczonych pieni§dzy na rzeczone swi§to nie da, wtedy wzmiankowauq, cz§sc dziedziny i prawo blizkosci ma na rzecz pana prze}ozonego na wieki utracie i to z mocy wyroku sl],du (ex decreto ju-

dicii) 2).
Wyraznie wi§c i tutaj przyznanie prawa blizkosci do dziedziny
sprzedanej tak, jak w sprawie Helld, odrozniol1e od obowi!1;zku zaplacenia za niq, na terminie przez s!J,d oznaczony i to zupelnie niezawisle od przepisow 0 dawnosci.
Podobnych zasad trzymala si§ praktyka wielkopolska.
W ksi~dze kaliskiej ziell1skiej pod r. 1411 zapisane: Mirosfaw
z Sdzinicy prawem blizkosci nabyl (propinquitate aquisivit) dziedzi11§ tamie w Sdzinicy na Wawl'zencu z tejze Sdzinicy, za ktor!J, temui Wawrzencowi obowi!J,zany dae 14 grzywien groszy, ktore obowi!J,zany dac w ciq,gu szeseiu niedziel, ktorych, jesH nie da, wtedy
Miroslaw niech wie, ie przyznanq, dziedzin§ utraeil 3).
W tymie samym roku zapadlo podobne postanowienie. Soltysi bracia u Mikolaja Sycek bUzkoscil1 nabyli (propinquitate aquisierunt) soltystwo w Korytnicy i powinni dac i zaplacie pieni!1;dze
w ciq,gu szesciu niedziel i posiq,sc na wield soltystwo; Jesli zas nie
dadzl1 pieni§dzy, majl1 na wieki bye pozbawieni soHystwa 4).

1)
2)
3)

")

II stl'. 58 nr. 168.
II stl'. 274 nr. 1887.
KSi'tZa Ziemska Kaliska I str. 7'70.
KSi'tZa Ziemska Kaliska I stl". 8l.
StaToda1t'He P011lniki
StaTodalVl1e Pomniki
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Takich samych zasad przy wykupuie sprz'edanych dziedzin,
z mocy prawa blizkosci, trzymano sil;l w ziemi Il;lczyckiej, jak zaswiadcza nastl;lpuj1j;cy wpis w ksil;ldze ziemskiej ll;lczyckiej, zamieszczony pod rokiem 1393:
Marek z JUl10wic ze Swil;ltoslaw1j; maliol1k11J swoj1j; szlachetl1emu Mikolajowi z Roclawic polowl;l wsi Eotrkowo przed nal1li (t. j.
sl;ldziami) rezygnowali i rezygnuj11J. Wtedy Piotr Zuk przeciw sprzedaiy tej wyst11Jpil, utrzYl1luj1j;C, ze jest bliiszym, ofiaruj1j;c zaplacic
50 grzywiel1 l1a nadchodz11Jce Boie Narodzenie, ktorych jesli nie zaplaci, wtedy rezygl1acya i sprzedai ma nzyskac WieCzll1j; trwalosc
i rzeczony Mikolaj sw1j; polow~ wYl1lienionej dziedziny na wieki posiadac 1).
Nie b~dziel1lY wykladu tego przeci1j;gac wi~ksz1j; liezb1j; wyci1j;gow z ksi1j;g ziemskich; dodal1lY tylko, ie jui w wieku XIII w praktyce s1j;dowej te same zasady byly zachowywane co do zloienia pienil;)dzy wykupnych w terminach przez s1j;d oZllaczonych, a niemaj1j;cych nic wspolnego z przepisami 0 dawnosci. Dowodzi tego mil;)c1zy
innemi dyplomatwielkopolski z r. 1246 2), jak to takie zauwaial
dr. Piekosifulki 3), z kt6rego dowiadujemy sil;), ie s1j;d naznaczal termin do zloienia sumy wykupnej tym, ktorym przyznane zostalo prawo wykupn na zasadzie przyznanego il1l prawa blizszosci.
Nie zachodzi juz zatem najmniejsza w1j;tpliwosc, ie termin, naznaczony przez s1j;d do zlozenia sumy wykupnej, nie ma zadllego
zwi~zku z przepisami 0 dawnosci, umarzaj1j;cej prawo blizkosci, i ie,
majlJ,c to na wzgll;)dzie, jak powiedziane zostalo, nie moina z wyroku wydanego w sprawie Helki iadnego wniosku wyprowadzac co
do terminu, W ktorym ogloszony zostal statut III.
Pod tym wzgll;)dem zachodzi zupelna zgodnosc w glownej zasadzie mil;)dzy praktyki1 s1j;dowlJ, a wyrzeczeniem z r. 1354 w sprawie
Helki; r6inica polega tylko na tem, ie cytowane z praktyki slJ,dowej przyklady inne oznaczajlJ, terminy l1a zaloienie sumy wykupnej,
jak ten, ktory oznaczyli sl;)dziowie krakowscy w sprawie Helki. Tl;l
wil;)c jeszcze okolicznosc objasnic wypada.
Wyrok z r. 1354 tak si§ wyraia: przyjllluj~c na uwagl;) statut
przez naszego krola i jego baro116w generaZuy (statntmn generale),

J(si~gi Ziemskie .f;~czycllie wydania prof. I:'alyift8kiego, str. 2G1 nr, 2821.
ZWl'ocilem na niego 1lwagEl W mojem Pymvie PoZskiem XIII wieku, ,Varszawa, 1875 1', stl', 73 (pOl', ponizej stl', 391),
") Zob. uwagi d-ra Piekosiitskiego nad wyl'okiem 1354 r, wydanym calkowicie w Dyplomatar)'uszu katedr), krakolvskiej. Krakow 187,1 r. stl'. 256,

I)

2)
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ktorym zastrzeione zostalo, ie ten, komu przys~dzony bl;)dzie wykup

j akowej dziedziny, winien takow1j; akurat wykupic w ci1j;gu 1'oku
i szesciu niedziel 1).
Helcel, maj1j;c na wzgll;)dzie ten motyw, mniema, ie SlJ,d powoluje si~ tutaj na przepis jakiegos statutu, nie znajduj1j;cego sil;)
VI' znanych statutach Kazimierza Wielkiego. Ja, przyjmuj1j;c na uwagl;) prz;-toczon/t praktyk~ s1j;clow~, pozwalam sobie \vyrzec zdanie,
ie s1j;d nie mial tu bynajmniej na mySli iadnego statutu, ale po
prostu prejudykat, wyrzeczony przez Kazim~erza ~ jego baron6w. przy
Slj,dzeniu innej poclobnej sprawy i tylko me maHc W pogoto~nu innego stosownego wyraienia, nazwal mniej wlasciwie ten, lIreJudyk~t
statutem gel1eralnym. 2e Kazimierz mogi miec uzasadmony p.owod
do wyrzeczenia podobnej reguly, ktorej zachowania doma~al. SIl;) we
wszystkich podobnych przypadkach, nic dziwnego, gd! wezimemy :la
uwagl;), ze S1j;uy W oznaczanin terminu do wykupu l::e zgadza~y Wil,
a on wlasnie pragnq,l pod tym wzgll;)dem zallrowadzic peWll1j; Jedn~
stajnosc; regula ta IH'Zeciei, jak widzielismy, nie utrzymala Sl~
w praktyce.
Moina mi wprawdzie na to odpowiedziec. ze jeszcze tak zwane Z11J)iczaje ziel11i kralw11Jsi2iej, pomieszczone w, zb~orze Laski~go
z rozkazu krola Aleksandra, regull;) tl;), jako ObOWI1j;ZUHC11J, wystawlaj1j,; temn bynajmniej nie przeczl;), aJe jedynie utrzym~j~, ie. zachowala swe znaczenie w zastosowaniu do innych zdarzen, a me do zlozenia sumy wykupnej 2). Ta tei to wlasnie okolicZllOSC, ie znalazla miejsce w zbiorze zwyczaj6w, a nie w statutach, potwierdza domniemanie moje, ii byla tylko wyrzeczolllJ" jako prosty prejudykat.
Podobie{lstwo do prawdy jest, ie Helcel sam spostrzegl sil;l, ie
wnioski ktore wyprowadzil z wyroku 1354 r., nie closyc si1 uzasaclnione '3), i ie dlatego w przedmowie do tomu II swych P011111ik011J
wyst1j;pil niejako z dodatkowym wywodem.
Przytaczamy i tu wlasne jego slowa: "ie co do oznaczenia'
1) ... considerantes statutum nostri Regis et bal'OnUID,8u,oru,m general,e. quo
cavetnr, quod CUiCullilue adjudicatnr redemptio alicnjns haeredltatls, IJ1am preCIse 1'8dimere debet infra annum 8t sex septimanas,
2) De acton citatite et nOlI C01ttil1Uat~te pl'ocess1t11t jllTis. Item aliquis aliquem citando si condemnaV81:it una vice et ulterius nihil faceret usque ad decul'sum Iwius amii et sex septi11lal1aTtt11Z .. , amittit actor id pro qno citabat. Consuetudims terrae Cracoviensis na stl', CXXII v.
,
") ::\aprowadza na tEl my!';l ta okoJicznosc, ze przyznaje, iz Caro ~ SW 8] .Gesr
chiehie Polel1s II, str. 603, podajftc podlug jego rozkladu przeglftd slatutow IlcaZl11l1el'za, slusznie zanwazal, ze dowody co do daty statnbl IU przytoczone sEl za slabe.,
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owego peryodu czasu (to jest od 1'. 1354 do 1368) statutu III nie
omJliiem si§ (?), na to dzis w stanie jestem stawie dow6d jawny,
a to nawet tak, Ii jUi ViT§CZ dat§ 14 stycznia 1356 1'. wJdania statutu owego w WisHcy wskazae mog§. IV Dyplomataryuszu klasztoru mogilskiego, wydanym w Krakowie IV 1865 1'., zamieszczony jest
list Kazimierza W -go do dygnitarzy, zwlaszcza malopolskich, z _oryginalu przedrukowany, w kt6rym monarcha wyraznie przytucza ustaw§, obj§t~ IV statucie, ogloszonym IV Wislicy na wiecH tym samym,
na kt6rym i 6w list wydany zostal W r. 1356: velnti in colloquio
generali per nos nOlotrosque terrigenas nnper in Vislicia celebrato
extitit promulgatum aut statutum (jako na kolokwium generaluem
przez nas i naszych ziemian zostalo obwieszczonem cZJli postanowio11em)... actnm et datum Visliciae 'in praedicto nostro colloquio
post octavas Epiphaniae Domini feria quinta anna ejusdem lYI. trecentesimo quinquagesimo sexto (dano w Wislicy dnia 14 stycznia

czajnej jurysdykcyi wojewod6w, kasztelan6w, s§dzi6w, pods§dk6w 1)
i prosil 0 zatwierdzenie tych przywilej6w. Kr6l przywileje zatwierdzil (quae quidem privilegia per nos ratificantur), a chc1j;c przytem
pokazae siE2 ile bye moie przychylnym dla klasztol'u mogil8kiego,
wydal ok61nik do wszystkich wojewod6w, kasztelan6w, s§dzi6w, pods©dk6w, nietylko ziemi krakowskiej i sandomierskiej, ale i wszystkich
innych ziem (et aliis quibnscunque), nakazuj1j;cy, aby za przedstawienie w s~dzie przez klasztor potwierdzenia przywilej6w, przy natychmiastowym zwrocie onego do r1j,k brad klasztornych, nie wymagano
iadnej opiaty, a to tak, jak zostalo obwieszczone, czyli postanowione na kolokwium generalnem, obecnie w Wislicy odprawionem 2).
Zastrzeienie to bylo zupelnie na swojem miejscu, bo od pokladanych
VI' s~dzie przywilej6w skladala si§ oplata i, jak wiadomo, robiono niekiedy trudl10sci przy zwrocie przedstawiollych przywilej6w.
Z caIej osnowy tego pisma pokazuje si§, ie tu nie chodzilo bynajmniej 0 wYl'zeczenie jakiejs og6lnej na caly kraj normy, nie 0 jakies powszechl1e postanowienie prawodawcze, ale tylko 0 udzielenie
klasztorowi, na jego wyl~czl1ie kOl'zyse, specyalnego zastrzeienia.
Z tego tei powodu uwaiano za wlasciwe podobu1j; wyj~tkow~ dyspozyc)'§ zaraz na samym wiecu opublikowae i dae 0 niej wiedziee
wszystkim w calym kraju dostojl1ikom s~dowym, z zawieszeniem na
ok6lniku malej piecz§ci kr61ewskiej 3). lIe domJslae si§ godzi, wszystko to zrobiono na prosby opata i konwentu, kt6rzy w przypadkach podobnych umieli otaczae si§ jak najwi§kszemi gwarancyami.
N admieniamy w tem zaraz miejscn, ie podo bne zwolniel1ia
z oplaty zwyczajnej od pokladal1ych w s~dzie przywilej6w, otrzymywaly i inne klasztory. W r. 1359 Kazimierz, i to takie w WiSliey,
a moze za przykladem tego, co uczynil dla klasztoru 1l10gilskiego,
uwolnii klasztor j§drzejowski, choe mniej tu byl hojnym, od cz§sci
skladanej w s~dzie opiaty za przedstawiane przywileje 4).

1856 r.).
Ustawa zas 'owa przJtoczona w liscie monarszym nie inna je~t,
tylko § 18 wydzielonego przezemnie statutu III, cz,yli art. 46 zupelnego zwodu (licet pro redimenda pauperum vexatiolle), jak kaidy
znawca gl:§bszy statut6w latwo uzna, kt6remu wiadomo, ii od pokladanych IV sq,dzie dokull1ent6w przywilejowych pobieral s~d taks§
zwan~ memoriale, kt6rq, poprzednio tresczne11~, a nast§pnie tei przysqdem zwano. § 18 statutu III przynosi oraz ziagodzenie i ull1iarkowanie, tak zwanej placy pami§tnego, kt6r~ statut I wislicki w § 7
wedlug dawniejszego zwyczajn jeszcze w ilosci kopy groszy od pokradanego przywileju oznacza."
Nim przyst1tpi§ do rozbioru tego wywodu, zaraz na wst§pie objawiall1, ie go uwazam za zupelnie chybiony i polega.i~cy na niedostatecznell1 wyrozumieniu zr6del, a IV cz§sci i na nieznajomosci starej praktyki sq,dowej. I to znowu okaze si§, ze owa data, szcz§sliwie wynaleziona dla statutu III, oparta jest na zwodniczych kombinacyach.
Zobaczll1Y przedewszystkiem, co mOWlij, powolywane zr6dla,
a naprz6d, czego dowiadujemy si§ z owego listu Kazimierza W. nosz~cego dat§ 14 stycznia 1356 r.
W roku tYll1 przewodniczyl w ll1iesi~cu styczniu w WisHcy Kazimierz W. zwyczajnelllu wiecu s~dowemn, czyli tak zwanemu po lacinie colloqnium generale. Na wiecu tym zjawil si§ Jan opat mogilski z caiym swoim konwentem (cum suo toto conventu), przedstawil przywileje klasztorne, kt6remi klasztor byl wyj§ty z pod zwy-

") Obacz 0 tych wyl~czeuiach moj'e Pratvo Polskie XIII 1V. w wyd. pierwolnem, sir. 202 i nast'lpne (por. nizej str. 5(3).
2) Tak pojmuj~ wyraienia: volumus quod undique hac litera visa in judicio
iterato ad manus fratrum restauretur, nihil penitus ab ea postulando, veluti in colloquia g811erali ... extitit pramulgalum sive statutum.
3) In cujns rei testimonium huic literae si![iZlttm nostrum minus est appeuSum. IYspomnienie tu malej piecz\ci naproYfadza tak:i:e na mysl, ie w decyzyi kolokwium nie bylo nic og61nie prawodawczego, ale ie rzecz cab dotyczyla partyku1 arnego wypadku.
") IT oj entes et praesenti bus decernentes, ut nullus judicum pro oblatione S811
praesentacione privilegiorum praedicti monasterii ultra unum fertonem exigere praesumat. Kodeks dyplomatyczny Malej Polski. Krak6w 1876, str. 288.
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Drugi dowod, ktory przytacza Helcel na poparcie swego \,I'Ywodu, rna polegac na zwiq,zku, jaki upatruje rni©dzy poprzedniem
orzeezeniern wiecH wislickiego z l'. 1356 a artykulem 18 statutu III,
czyli al'tykulem 48 wulgaty Bandtkiego.
Coz w l1iem postanowiono?
Artykul 18 tak brzmi: jakkolwiek oplata zwana tresczne. ktora zwykla byla sldadac si© s©dziemu sq,dzq,cemu (judid praesidenti
sive diffinienti ali quam causam) uchylol1q, zostala, gdy jednak takowa wznowionq, zostala pod nazwaniem pami(;tnego i w cz©sd przewyisza poprzedlli~; przeto, chcq,c ustanowic pewnq, miar©, stallowimy,
ie s©dzia w sprawach 0 dzie<izin© i inllych wielkich, pod pozorem
tej oplaty, nie moze wi©cej pobierac, jak cztery grosze, a w sprawach mniejszych tylko dwa grosze.
Wreszcie trzeci argument rna wyplywac z art. 7 statutu I
(czy Ii art. 72 wUlgaty Bandtkiego) w zbliieniu go do artykulu poprzedzaj Ij,cego.
Artykul ten wyglasza: Ustanawiamy, ie, gdy kto wbrew swemu
przywilejowi b©dzie pozwallY, przedstawiajq,c w slj;dzie swoj przywilej, zloiyc b©dzie obowilj;zany kop§ groszy (amittit sexagenam), a powod nie b©dzie chcial z rozkazu s©dziego przysiq,dz, ie nie wiedzial,
ii pozwany jest przywilejowanym (privilegiatus), i ie rna przywilej,
tenie powod obowiq,zany b©dzie do zwrotu owej kopy groszy: Inaczej miec chcemy, jesli przysi©ze, ie nie wiedzial, ii pozwany jest
przywilej 0 wanym.
Zdaje si§, ze rozpatrujf);c si© w tych trzech cytat[tch, bez iadnego wprzody powzi©tego uprzedzenia, i kombinuj1),c je ze sobq" taki najprostszy przedstawia si© wniosek, ie przyznane i obwolane
w Wisliey na wiecn s1Jidowym klasztorowi mogilskiemu zwolnienie od
obowilj,zku skladania w sl),dach oplaty za przedstawienie udzielonych
mu przywilejow, stoi w niezaprzeczonym zwilj;zku nie z art. 18 statutu III, ktory mowi 0 pami©tnem, ale z art. 7 statutu I, ktory wlasnie poddaje oplacie kopy groszy przedstawiajlj;cych w sq,dzie swe
przywilej e.
Okolicznosc ta podwaia cale, powyiej przytoczone, rozumowanie Helcla, to tem wi©cej, ie i iune twierdzenie jego, jakoby rozporZlj;dzenie art. 7 statutu I, oparte na dawniejszym zwyczaju, uehylone zostalo przez postanowienia 0 pami§tnem, zawartem wart. 18
statutu III, nie moie wytrzymac najmniejszej kryty ki.
Same ksi©gi ziemskie krakowskie przedstawiajq, dostatecznf); liczb© dowod6w, na przekonanie nas, ie oplata kopy groszy za zloio-

ne w s~dach przywileje, w sposob, iak byia lu'zlj;dzOlllj, wart. 7 statutu I, dIngo j eszcze utrzymywala si© w praktyce.
Przytaczamy wypisy z ksi1),g ziemskich, usprawiedliwiajlj;ce
twierdzenie nasze.
Ksi©ga ziemska krakowska z 1'. 1384 zapisala: Potrasz dziedzic
z Satnik przywilej okazal i zlozyl, ie kmiecie jego z Wojnanowic
nie majq, odpowiccdac w sq,elzie kr6Iewskim ... i cale prawo oplacil
(et jus totum solvit), to jest, dal, co si§ z prawa nalezalo za przedstawienie przywileju 1).
Kmiecie z vVojnanowic byli w tern samern polozeniu, co kmiede klas~torn mogilskiego. Wojnanowice mialy taki sam przywilej,
wyl~czaHcy ich mieszkallco w z pod zwyczajnych slj,d6w, j ak dobra,
llalezq,ce do Ylogily, roznica zachodzila ta tylko, ie dziedzic W ojnallowic w razie zapozwania swoich kqlieci przed sf);d krolewski, za
przeds~awiel1ie swego przywileju, byl obowiq,zany zloiyc oplat©, postanowlOnq, wart. 7 Statutu I, od zlozenia ktorej zwolniony byl
klasztor mogilski.
W cztery lata pozniej, dnia 10 wrzesnia zanotowano na rokach
proszowskich, ie J asiek powinien zaplacic od przywileju kop© groszy (sexagenam), 1'ozumie si§, przez siebie w slj;dzie pokladanego 2).
Jeszcze ciekawszym jest wpis z 1'; 1399 wniesiony do ksiq,g na
ro~m.ch krakowskich pod dniem 8 stycznia, tej osnowy: Mikolaj KampSkI Jedlllj; kop© groszy za przywilej obowilj,zal: si© zapracic na rokaeh
llajbliiszych opatowi mogilskiernu albo Jaskowi z Polaninowic jego
prokuratorowi, pod karf); pi©tnadziesty 3) na rzecz J aska i sq,du 4).
N azwalel11 \Vpis ten ciekawYl11, bo sciq,ga si§ wlasnie do klas~toru mogilskiego, 0 ktorYl11 poprzeclnio tyle razy wspomnielismy.
w}~pa~ek byl oczywiscie nast©pujq,cy: Mikolaj Kampski zapozwal
kmleC! klasztoru mogilskiego wbrew sluzlj;cemu im przywilej owi przed
zwyczajne. Klasztor w obrol1ie kmieci swoich przedstawil swoje . przywileje, a Mikolaja pocilj;gnf);l slj;d do przysi§ei czy !lie wied~lal, z.e klasztor posiadal wyllj;czenie od sq,d6w zwyczajl1ych, a gdy
me ,chelal przysi§gi takowej zlozyc, skazano go w mysl rozporzq,elzen art. 7 statutu I na zapiacenie klasztorowi kopy groszy, kto-

.
1)
Zapis ten pomieszczony na str. 282 w sbwaoh: Potrassius, heres de Satmk, pri \~ilegi:lln ostendit et )Josuit quod Kmethones ipsius de \,rojnanovicz non habent 111 JUdlCIO l'egali respondere ... et jus totum solvit.
2) Staroda1Vl1e p011Z11iki I, stl'. 238 nr. 136.
") Kal'a pi<;!tnadziest'l l'6wnala si« tl'zem gl'zywllom.
')
StarOda11Jl1e p011111iki II, stl'. 80 TIr. 370.
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rych, gdy zaraz nie mogl zloiye, polecono, aby to spelnil l1a naj~
bliiszym roku s1j;dowym, pod kar1j; porzlj,dkow1j; pi§tnadziesty.
Na rokach znowu krolewskich w Krakowie pod dniem 19 1utego tego samego 1399 roku, zapisano: Dorota wdowa po Siecieju
z Raciechowic, pokladahc przywilej Kazimierza krola przeciw Wroczonowi z W ojsiawic i Stanko wi z Charwina, wyllj,czala kmiecia swego z Charwina z pod jurysdykcyi slj,du. Ta Dorota obowiq,zana za
rzeczony przywilej zaplacie s1j;dowi kop§ groszy, pod kar1j; pi§tnadziesty na rzecz S1j;dll 1).
Takich zapisek stwierdzajlj,cych, ie rozporz1j;clzenia art. 7 statutu I cilj,gle zachowywaly si§ w zastosowaniu praktycznem, moglibysmy przytoczye wi§cej; nie b©dziemy ich jeclnak I'.'ypisywae, a uwazamy tylko za potrzebue wRpomniee jeszcze 0 jednym wpisie.
Pod dniem 23 sierpnia 1401 r. wniesiono do ksi§gi taki wpis:
Stanislaw Pieprzyk ze Sranic odparl wylwnan~! przysi§g§ Olanda
z Boczowa i Mateusza Karczmarza z Gdowa 0 zaplat§ kopy groszy
za przywilej 2).
Widocznie, co zreszt1j; i Helcel zaznacza do tego wpisu, ie
Oland i Mateusz pokladali w slj,dzie przywilej, wyll1czajij,cy ich z pod
jnrysdykcyi s!l,du, do ktorego byli pozwani, ie musieli zloiy6 za
przedstawienie przywileju kop§ groszy i ie chodzilo 0 to, czy Stanislaw powinien im na zasadzie art. 7 statutu I t© kop§ zwrocie,
czego zapewne Oland i Mateusz domagali si©; lecz gdy wykonal
przysi©g©, ii nie wieelzial 0 istnienin takowego przywileju, s1j;d przyzna!, ie ma by6 woIny od zwrotu kopy.
Wyk!:ad ten, jak mniemamy, w zupelnosci usprawiedliwia wyrzeczone przez nas poprzednio zdanie, ie i drugi wywod Helcla dla
ustalenia daty statutu III w niczem nie da si§ utrzymac. J akoi
ani na wiecu z r. 1356 nie wydano iaelnych praw, ani koncesya, na
nim uelzielona klasztorowi mogilskiemu, nie stala w zwi!JJzku z art. 18
statutu III, stanowiij,cym 0 pami§tnem, ani tei ten artykul 18 poci!JJgal za sob!); zlagodzenia i 1!b1niarkolvania opiary, oznaczonej w artylmle 7 statutu I. Przeciwnie, z kombinacyi trj wyplywa raczej,
ie Kazimierz, udzielaj~c w r. 1356 Ivlogi1e zwo1nienie od oplaty kopy przywilejowej, zastrzeionej artykulem 7 statutu I, uznal tem samem posrednio pelnlj, moc obowi!JJzuj1j;c1j; jego przepisow.
Przechodzimy w kOllCU do rozbiol'u hipotezy Helcla co do daty
statutu IV, uznanego pl'zez niego za statut powszechny. Helcel nazna1)

StarodmV11c pOl1miki II, str. 85 nr. 433.

2)

Tamze, str. 116 nr. 874.

cza mu za dat© r. 1368, a dr. Piekosillski , opieraj1j;c si§ na wyelanym swiezo przez siebie dokumencie, dat§ t§ j eszcze bliiej okresla
i kladzie j1j; na dzien 25 czerwca tegoi roku 1). Domniemal1ie 8WOje, ie statut ten powszechny wydany zostal roku 1368, Helcel opiera na tem, ie PrzyJ:uski w zbiorze systematycznym ustaw krajowych,
p1'zez siebie sporz1j;dzonym, statut wislicki Kazimierza w calym cilj,gu dziela cytuje pod 1'. 1368, a ella wzmocnienia tego &wego twie1'elzellia przytacza je:,;zcze: "jeieli zwaiymy, ze data oznaczona przez
Przyluskiego, pisarza s~du ziemskiego, urzldeluj !JJcego w K1'akowie,
lvnie cale d1va wieki po zgonie Kazimierza W., nie mogla bye przez
niego poelanq, bez jakiejs powaznej zasady, tedy latwo przypusci6,
iz pisarz ten IV archi wum slj,eln krakowskiego mo gl j eszcze zastae
dawne jakie statutow r©kopismo, podaj1j;ce wzmiank© 0 statucie z 1'01m 1368, ktorej w pozostalych nam dzisiaj kodeksach nie napotykamy" 2).
Wywod ten nastr§cza llast§pujlj,ce uwagi. Gdyby Przyruski
by1 znalazl w archiwum sij,du krakowskiego, jaki statutow Kazimierza r©kopis z roku 1368, to musialby to bye tylko statut IV tak,
jak go Helcel restytuuje, wi©c bylby bez w1j;tpie nia tylko przy tych
artykulach, ktore w sklad jego weszly, dat§ roku 1368 wystawial,
a przy innych artylml:ach nie bylby kladl iadnego roku, alba takze
ZIlOWU wlasciwy, zaczerpni§ty z innych oryginalnych r©kopisow lub
z ksilj,g ziemskich.
Alisci przy blizszem rozpatrzeniu si§ w dziele Przyluskiego,
elostrzegamy, ie wszystkie w nim wypisy ze statutow Kazimierza,
tak, jak tez l'zeczywiscie"powinien byl uczyni6 ze wzgl©dn na przeznaczenie praktyczne I:lwojej roboty, wzi§te zostaly z wydania tychie statutow, ogloszonego przez kanclerza Laskiego. I tak, np., barelzo wazny artykul 0 chronil1cych si§ za granic© zloczyncach (art. 137
wulgaty Bandtkiego) wypisany tak, jak wydrukowany u Laskiego na
stl'. XXXV i XXXVI, to jest w przerobielliu pozniejszem, a nie tak
jak stoi oryginalnie w statucie wielkopoll:lkim, z ktorego zostal wzi§ty. Podobnie artykul 0 jednostajnej monecie w calym kraju, ktory
podIng zdania Helcla ma naleze6 do statutu IV, pod aje Przyluski 3)
w reclakcyi Laskiego na str. XXXII zamieszczo nej, nie zas w redakcyi pierwiastkowej 4).

2)

Kodeks dyploma/yczl1Y Male} Polski. Krakow, 1876. stl'. 3M i 357.
StaTOda1V1te pomniki 1 str. CCVII, CCVIlL

")
4)

Str. 43.5.
To samo zrobil: i Helcol, choc jemu wlasnie wypadalo przywl'ocic

1)

nalu,\

redakcy~.
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J esli zatem Przyluski w wypisywaniu tekstow swoich szedl wylq,cznie za Easkim, a nie za l'I;lkopisami, juz tem samem caly domysl Helcla znacznie traci na znaczeniu. Sk~dby zas mogi byl zaimprowizowae dat§ r. 1368, ktorej ani Easki nie podaje, ani zaden
ze znanych nam pomnik6w nie wskazuje, trudno odgadn~e. W takiem atoH polozeniu, nie wielkq, tez mozna do daty tej przywi[);zywac wag§, zwlaszcza, ie choeby za niq, cos przemawialo, jesz8ze pozostawalaby wlJ,tpliwose, ezy ona istotnie sci~ga si© do statutu IV
tak, jak gowyroznil H,elcel, ezy tez moze odnosi si§ do innej jakowej cz§sci legislacyi Kazimierzowskiej.
Nie wi©cej znaczy ta okolicZllOSe, ze pr6cz Przyluskiego, dwaj
bezimienni ukladacze ustaw krajowych z polowy wieku XVI i Herburt takze naznaczaj ~ statutowi wislickiemu 1'. 1368, gdyz pisali po
Przylusldm i 13eWl10 za nim w tym wzgl§dzie 13oszli, nie zwraeajlJ,c
uwagi na rzecz w ich widokach dosye oboj©tn~. Dopiero Januszowski cytnj ~c zpocz~tku statut Kazimierza pod r. 1368, doszedlszy do
ksi©gi V -tej dziela swego, s130strzegl si§, ze niewlasciwie wystawial
1'. 1368, i ze klase byl powinien rok 1347.
Powodem do s13i'ostowania swej omylki, staIo si©, jak powiada, ze nie 1116gl znaZezc sej1mi zadl1ego J1) lVislicy r. 1368 za Kazi1nierza, tyZko z Y. 1347.
Wyznanie to czyli oswiadezenie jest pod tym wzgl©dem nader waine, ze dOIVOdzi, iz odniesienie statutu Kazimierza do 1'. 1308 nie
polegalo nawet na zadnej wyrobionej tradyeyi mi©dzy naszymi bieglejszymi prawnikami, a bylo bez w[);tpienia zupelnie przypadkowym
pomyslem Pr:qluskiego 1).
Wprawdzie dr. PiekosiilSki, jak ws13omnielismy, nkazuje 11a kolokwium generalne odbyte w Wisliey w miesi~eu czerweu roku 1368
i poczytuje takowe wlasnie za wiee 13rawodawezy, na kt6rym statnt
IV mial zostae uiozony i ogloszony; pozwalam jednak sobie zauwazye, ze wieee te uwazam za zwyczajne wiece s~dowe. Nie znajduj§
w przytoezonym dokumencie nie
coby upowaznial0 do twierdzenia, ze na tym wiecu
byi: caly statut, maj1l:ey obowi~zywae wszystkie cz©sci kraju. Dokument, 0 ktorym mowa, jest proaktem
Jakie na wieeaeh s~dowyeh
do13elniae, wydanym przez s©uziego i 13ods©dka sandornierskiego, W 0beenosei kasztelanow: Wilczka sandomiersldego, Stanislawa malogoskiego, Klemensa radomsldego, Pakoslawa trybuna wislickiego, Ma-

teusza z Chrzobrza i Mareyana z Mlodowa. Widae z tego, ze na
wiecn tym nie byl obeeny ani krol, ani zaden dygnitarz wielkopolski. S~ to moze drobne wskazowki, ale w rzeezywistosei wielee zna-

1) Zaznaczamy, ze w Yoluminach legum raz zacyto,yane s~ statuty Kazimierza z 1'. 1368, dl'Ugi raz z r. 1346. Pierwsza cytacya (VI, 439) oparta na llerburcie, druga (VIl,727) na mylnej dacie w pierwszym woluminie wydania pijarskirgo.

cz~ce"

Takieh kolokwiow generalnyeh, odprawionych w Wisliey za panowania Kazimierza, 1110zemy naliezye l1ierownie wi§cej. Wydane
dot~d clokumenty wspominaj~ ich juz osiem, a mianowicie z lat
13561), 13592), i3t32 3), 1365 4), 1366 5), 13(7 6), 13(8 7), 1370 8).
Jest wi©c do wyborn proez wieeu 1'. 1368, j eszc~B siedem innyeh.
Wszystko to s~ zwyczajne wiece s~dowe, odprawiane zwykle w stalyeh terminaeh. Takim jest tez wlasnie i kolokwium, powolane przez
dora Piekosin8kiego; byro ono odprawione llazajutrz po sw. Janie
Chrzcieielu, tall: samo, jak kolokvda z r. 1365 i 1367 i jeszcze wczesniejsze z r. 1331, si§gaj~ee czasow Eokietka.
Ze i 130zniej w tym samyl11 tenninie od13rawiano IV Wislicy vdeee s~dowe, swiadezy ksi©ga ziemska wislicka, w ktorej wieee po dobne znajdujemy za13isane pod r. 1395, 1397, 1401 9). Dwa inne terminy, na ktoryeh zwykle w Wislicy odprawialy si§ wieee s~dowe,
niedziela Laetare i dzien clrugi po S\\'. Marcinie.
Dotarlismy tym s13080bem do kOllca naszego rozbioru domys16w Helda co do dat 130wstania czterech przez niego wyroznionyeh
statutow.
Wynik pracy naszej wlasciwie jest tylko 13rzeczlJ,cy, to jest,
nie zgadzamy si© na daty przez Helcla wskazane i popieramy to
zdanie dose silnemi dowodami.
W szakze pomimo tego, moznaby zawsze jeszeze twierdzie, ze
to w niczem nie oslabia gl6wnego pOl11yslu Helda rozlozenia prawodawstwa Kazimierza na eztery statuty, bo ehoe nie byl dose szez©-

1) Dyplomataryusz mogilslii nr. LXXII.
') AMy ziemskie i grodzliie. Lwow t. V, nr. 4.
.i) Kodeks dyplomatycz%y. Warszawa t. III. nr. CXXXTII.
4) Kodeks dyplomatycz#y katedry krakolvskiej. Krakow 1874, nr. CCXXXvlII.
') Kodeks dyplomatycztty Malej Polski. Krakow 1876, nr. CCLXXXIX.
G) Kodeks dyplomatyczHY klasztoru tyuieckie/fo. Lwow 1875, str. 151. Akt
tu powolany wydany przez Kazimierza nazajutrz sw. Jana Chrzciciela. \Yydawca
utrzymuje, ze to akt podrobiony z powodu jakoby wspomniany w nim kaszteJan wislioki Dobieslaw przestal bye kasztelanem wisliokim w r. 1301; fymczasem znajdujemy go podznaczonym na akcie z l'. 1366 (ob. kod. dypl. malopol. nr. CCLXXXVII).
7) Kodeks dyplomatyczl1Y Malej Polski nr. CCXCVIl.
8) Staroda1Vl1e p011l11iki II lll". 1168.
9) Ksi0/fa zie11Zska 1vislicka I str. Hi. 61, 120.
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sEwy w wynalezieniu wlasciwych dat do swoich statut6w, przytoczyl
jednak tak wiele i tak rozmaityeh innyeh dowod6\v na popal'cie
g16wnej mysli swojej, ze takowa przez powyzszy rozbi6r nie ponosi
zadnego uszezerbku,
Obeenie nie mozemy na to nie odpowiedziec, jak tylko, ze
z ezasem zajmiemy si© rozpatrzeniem i dalszych wywod6w Helcla.
IN kazdym razie niniejsza praca przylozyh si© do wyjasnienia
kilku zagadnieu z dziedziny l1aszego starego prawa i przewodu s!1dowego.

II.

Prawo polskie w wieku trzynastym.
(1874).

Pisma Romualda Hubego.

Tom II.

21

PRZEDMOWA~),
Zdaje si~l, ze nie mam powodu usprawiedliwiac, dlaezego obra~em sobie za pl'zedmiot pracy mojej nie wi§cej, jak wyjasnienie stosunkow prawnych llaszego spoleczellstwa w w. XIII ito, za wyll1;czeniem z obrazu, ktory skreslilem, stosunkow, wynikaj~cyeh z prawa publicznego i z prawa niemieekiego. Usilowanie wyjasnienia mnostwa szczegolow, dotlj,d niezbadanych, wymaga koniecznie rozwaznej
wstrzemi§zliwosci, aby chcl1;c od 1'azu za wiele zrobie, uniknij;c zarzutu powie1'zehownego i niedostatecznego obrobienia. Obowifl:zkiem
moim jest, zdac tylko spraw§ ze sposobu, w jakim postawione sobie zadanie staralem si§ rozwifl:zac.
Za podstaw§ p1'acy mojej wzi~lem glownie dyplomata nasze,
pozostale z w. XIII. Z jakich je zrodel czerpalem, w swojem miejsen wskazane zostalo. Proez dyplomatow, ktore rozpatrywalem,
jest ieh dose znaczna jeszcze liczba rozproszonych w dzielach i zbiorach tak publicznych, jako i prywatnych, ktorych nie mialem pod
r©k~.
Za to nie mog© bye odpowiedzialnym, bo wiadomo, ze nie
tak iatwo zgromadzic wszystkie druki, a tern mniej zajrzee do zbioez§sto zupelnie nieprzYRt§pnych. Sij; nawet cale jeszcze strony
kraju, z ktorych wi§ksza cz§se dyplomatow pozostaje w ukryciu.
Poznanskie, gnieznienskie i wogole wielkopolskie lezlj, prawie odlogiem.

1) W wydaniu obecnem zostaly wprowadzone do tekstu uzupelnienia, zamieszczone IV wydaniu pierwotnem na koucu pod naglowkiem "Opuszczel1ia i omy/hi
tv drukrt» (przyp. wyd.).
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Ohq,c przedstawic przed oczy nietylko glowne poj§cia, ;ktoremi
regulowalo sit;) iycie prawne narodu w wieku XIII, ale zarazem wprowadzie czytelnika w sam niejako ruch owczesnych stosunkow prawnych, i pokazac, jak wyrabialy sit;) pojedyncze poj§cia prawne, uwaialem za stosowne, nietylko z peWl1ego chl;gu zdarzen wyprowadzae
pewne dogmatyczne zasady, ale zarazem opisywac same wainiejsze
wypadki, a nawet powolywae osoby, ktore braly VI" nich· udziat
W wyprowadzeniu ogolnych wnioskow staralem sit;), ile mOinosci,
unikac hipotez; gdzie zebrane fakty nie byly dose dla mnie jasne,
poprzestawalem na prostem ich przedstawieniu. Mianowicie tei wvstrzegalem sit;), tyle w naszych czasach ulubionych, wywodow kraj~
wych instytucyi, z obcych zwyczajow lub obcych ustanoWiel1.
Aby wszystko, co podajt;), uzasadnie, poparlem kaide twierdzenie moje doslownemi wycill;gami ze zrodel. Za pomoq tych wyci~
gow, przyjdzie kaidemu latwo nietylko oswoie si§ z natur~ pomnikow naszych historycznych, wogole tak malo znanych i cenionych, ale
zarazem przekonae sit;), 0 ile twierdzenia moje maj~ peWl1ll; podstaw§, bez potrzeby zbierania zrodel przezemnie uiytych, co nie kaidy
moie uczynie. J akoi, takiego tylko rodzaju cytacye w dzielach, podobnych do mojego, uwaiam za wlasciwe. Na niewiele przydac si§
mog1! czytajfj;cemu powolywania na tomy i stronice dziel, ktorych
nigdy nie zobaczy, i ktorych nie bt;)dzie mial sposobnosci sprawdzie,
zwlaszcza, jeieli wezmiemy na uwagt;), jak cytacye podobne przy
innym systell1acie robione bywajll; lekkomyslnie i bez wszelkiej krytyki. W podaniu wypisow usilowalell1, 0 ile to bye moglo, przy
kaidej materyi, obj~c caly wiek XIII od pocz~tku do ko:6ca, i przytaczae wypisy z dokumentow wszystkich cz§sci kraju, ktore wehodzily podtenczas w sklad ziemi polskiej, aby wykazac, 0 ile przedstawiona zasada moie bye uwaian~ za WSPOlll~ ealego kraju. Gdzie
dostrzeglem cos takiego, co zdawalo si§ bye wlasciwosei~ tylko pewnej miejscowosci, staral:em si§ i to skrupulatnie oznaczye.
Przy rozpatrzeniu zrodel nie jeden zapewnie szczegol uszedl
baeznosci; niektore mogly bye niedostateeznie pojt;)te. Pozniejsze
studya niedostatki te wykryj~ i Mt;)dny sposob widzenia sprostujll;.
Nie jeden tei przedmiot, dla braku materyalu, nie mogl bye, jak na]eia10, wyjasniony. Miejmy wszakie nadziejt;), ie przy ci~glem gorliwem zaj§ciu sit;) oko1o zbierania i oglaszania eoraz llowych pomnikow braki te niebawem wypelnione zostan~.
00 do porz~dku uszykowania glownych przedmiotow, jak s~dz§,
przyjt;)ty uklad wyplywa z natury owczesnych poj§e.
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Zdan obcych, dotyCZll;cych traktowanych przedmiotow, ani cytowalem ani rozbieralem; raz dlatego, ie wlasciwie nikt dotl!;d specyalnie nie obrabial ich ze stanowiska wieku XIII, a w cz§sci dla
tego, ie nie Iubit;) wdawae si§ w polell1iczne rozprawy; przeciwnie,
cht;)tnie przyznajt;), ie z niejednej obcej wskazowki korzystalem. Ogolowe zreszt~ ocenienie wainiejszych prac historycznych nad starem
naszem prawem znalazlo miejsce w samem dziele.
Jeieli praca moja ma jakl!; bfj;dz zaslugt;), to szukae jej g16wnie
naleiy w tern, ie starala sit;) objasnie stan przedkazirnierzowskiego
prawa naszego. Zwyczajnie, przyjmowano dot1j,d, w badaniach tego
rodzaju, za punkt wyjscia prace ustawodawcze Kazimierza. Alez,
jak zrozumiee, jak ocel1ie, eo zrobil Kazimierz, bez jasnego pojt;)cia
tego, co przed nim bylo? Niedostatkowi temu zaradzic zdawalo si§
niepodobnem; obeena praca pokazuje, ie nie zbywa na srodkach dla
usunit;)cia tej przeszkody.
Jui po Ukollczeniu calej pracy, mialem sobie udzielone odbite
arkusze pierwszego tomu dyplomataryusza kapituly krakowskiej,
z ktorym wystt;)puje przed swiatern uczonym Akademia Umiej§tnosci
Krakowska. Dzi§ki tej cZYl1nosci, wczas jeszcze podala sit;) sposobnoM skorzystania z tego bogatego zbioru l1aszych historyczpall1ill;tek.
",y Stobiecku Szlacheckiell,. 1 wrzesnia 1874

1'.

ODDZIAt I.
Pogl~d

ua prace historyczue nad dawneul llra,vent polsldem.

Nie mamy bynajmniej zamiaru wskazania wszystkich prac, poswiEJconych historycznym wywodom rozlicznych pl'zedmiotow z dziedziny dawnego naszego prawa, czy to publiczuego czy prywatnego;
wybieramy z pomiEJdzy nich te tylko, ktore w metodzie obrobienia
albo innym przocluj~ alba nad inne celuj!JJ.
Pomijajq,c dawniejsze prace Hartknocha i Lengnicha, w ktorych napotykamy liczne wywocly historyczne naszych starodawnych
urzij,dzell spolecznych, niezaprzeczenie przyznae naleiy zaslugEJ Naruszewiczowi, ie pierwszy stanij,l na grunde wiEJcej wszechstronnych
i wi©cej krytycznych badall. J akkolwiek poszukiwania eo do stann
prawnego krajn zajmujq, tylko drugorzEJdne w historyi jego miejsce,
i, po wi©kszej cz©sci, mieszczq, siEJ w przypiskach, godne jednak szezeg61nej uwagi, ze wzglEJdu na uiyty do wysnucia ich materyal i spos6b obrobienia.
N aruszewicz nie poprzestaj e na samych doniesieniach historyk6w, ale zwraca nadto pilnij, bacznose na dyplomata, kt6re bliiej
stojij,C samych opisanych wypadk6w i bEJdi1;c redagowane przez ludzi
powolanych do oddania, He bye moie najdokladniej szego, tego, co
zaszlo pod ieh oczyma, zachowuj~ faktom przez nich opisanym calq,
ich iywotnij, barw©. Zalowae tylko przychodzi, ie nieczul si© powolanym dae tym badaniom obszerniejszy rozw6j. Czas, w ktorym
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wyst~pil

z dzielem swojem, nie byl jeszcze dostatecznie usposobiony
do wzbogacenia historyi politycznej narodu zywemi obrazami wewnl2trznego ruchu spoleezenstwa.
Dalej sil2gn~l Czacki. W komentarzu swoim nad statutem
litewskim, 0 ile tresc onego nastrl2czala, usilowal w bystryeh pogll1dach rzucic swiatlo na wszystkie niemal dawne stosunki spolBezensIde i prawne kraju, ezy to rozwazaj~e je same w sobie, ezy szukajf!,C analogii ich lub poczf!,tku u obeych. Jako m~z stanu, wyrobiony na waznyeh poslugach pnblicznych, przyzwyczajony do zapatry- /wania sil2 na rozbierane przedmioty z ogolniejszego stanowiska, nie
dosyc moze seisle naukowo zgll2bia i obrabia pojedyncze kwestye,
ale za to obszernoscif!, i wszeehstronnoscif!, spostrzezell zawsze podnieca i podnosi.
Proez wyjasnienia niektorych historyczno-prawnych przedmiotow, winnismy Czackiemu zaehowanie wainyeh historyeznyeh danyeh,
ktore zgromadzil by! w znakomitym swoim ksil2gozbiorze, i ktore
dostarczyla mu dokladna znajomosc krajowyeh arehiwow, a ktorf;lby
inaezej na zawsze moze zagiw;Jly. Dzielo jego-O lite11Jskich i polskich pra11Jach, z tego stanowiska oeenione, nie przestanie miee, i dla
pozniejszych poszukiwan, znaczenia dziela zrodlowego. Poci1J,g tego
do objasniania instytucyi krajowych wywodami Z obeych prawodawstw,
przebaczmy mu, jako obll2d czasu, w ktorym rozwin1J,l swojf!, dzialalnosc literacklj,.
Chwala opracowania pelnej systematycznie obrobionej historyi
dawnego naszego prawa nalezy sil2 dopiero J anowi Wincentemu
Bandtkiemn. Wprawdzie dziela jego: Historya pra11Ja polskiego
i wyklad Pra11Ja pry11Jatl1ego dawnego, nkazaly sil2 nie wczesniej jak
w roku 1850 i 1851; glowny jednak zarys obu dziel odniesc l1alezy
do czasu utworzenia za ksi§stwa warszawskiego szkoly prawa, w ktorej Bandtkiemu poruczona zostala katedra prawa dawnego polskiego.
To pewlla, ze ei, ktorzy mieli Szczl2scie sluchac wykladu Bandtkiego w roku 1818 w uniwersytecie Krolewskim, mieli juz przed
soblj" w glownej tresei, tak samo uporzlj,dkowany i rownie oMity materyal, jak w dzielach posmiertnyeh.
Niemaly to zaszczyt dla kraju naszego, bo W owej epoce w literaturach zagranicznych nie bylo jeszcze podobnie systematycznie
i gruntownie obrobionyeh historyi prawodawstw narodowych. Niedostatki pracy nie zmniejszaj~ jej historycznej wartosci, zwlaszcza jezeli wezmiemy na uwag§, ze od pierwszego podobnego dziela zbyt
wiele zlj,.dac nie mozna. Aby stanl2lo na wysokosci zadania, potrzeba koniecznie wielosci dobrze opracowanych zrodel i poprzednieh
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szczegolowych poszukiwan nad wazniejszemi pojedynczemi przedmiotami.
I na jedllem i na drugiem zbywalo za czasow Bandtkiego; mianowicie tez pozostal mu nieznany ogromny zbior dyplomatew krajowych, ktory Stanislaw August przygotowac polecil dla Naruszewicza.
Korzystac z niego nie kazdy mial mozllosc i sposobnosc.
Dlutego, jak widzimy, Bandtkie do tvywodow swyeh uzyl glownie starych historykow i zbiory urzl2dowe dawnych llaszyeh praw;
z dyplomatow zas-llie wiele wil2cej nad to, co przedstawialy dziela
Paproekiego, Nakielskiego, Szczygielskiego, Rostkowskiego, Dogiela
i N aruszewicza.
Co wi§cej, nie nadeszla tez jeszcze byla chwila uznania w nance prawdziwej wazllosei dyplomatow. Przytem Bandtkie, w badaniach ;r,awsze ostrozny i uigdy nie opuszezajf!,cy gruntu pewnego,
zwykl byl odrzucac od siebie wszellde smielsze wywody. Stl1d poszlo, ze historya naszego dawnego prawa rozpoczynala sil2 dla
Bandtkiego wlaseiwie dopiero ze statutem wislickim, jako pierwszym autentycznym pomnikiem prawodawstwa krajowego, i ze nie
wiele wagi przywilj,zywal, ani do odkryc, objasniaj'lcych eZl2sci skladowe tegoz statutu, ani do coraz wil2cej gromadz~cych sil2 materyalow, mog'lcyeh kogo innego, mniej trwozliwego, naprowadzic na
mysl odtworzenia, choc w ogolnych zarysach, prawodawstwa przedkazimierzowskiego.
Ognisty umysl Lelewela, pohopny do hipotez i do odwaznych
nie magI si§ zgodzic na ten kierunek. Znalazlszy dawne
tlomaczeuia polskie statutu wislickiego, przekonywaj1J,ee dowodnie,
ze statut ten jest zlewkiem wielko i malopolskich ustaw, co potwierdzilo odkrycie oddzieillego wielkopolskiego statutu, zasilony nadto
wypisami dyplomataw pulawskich z wieku XII, XIII i XIV, pomimo
caJej czci, ktorf!, oddawal Bandtkiemu, postanowil sam w roku 1828
przemowic i wyst1J,pic z pracami, zapowiadaj'lcemi nowy pogllj,d na
pierwiastkowe nasze prawodawstwo. Pierwsza z nieh, w pil2ciu ustl2pach, skreslala stopniowe przewroty prawa krajowego od przyjl2cia
chrzeseijallskiej do roku 1430 1); druga przedstawila rozbior
1) PoczqtlwlVe pralVodalvstlvo polskie cYlvilne i krymil1all1e od czasolV Jagieilol1skich. Xapisy ust~p6w: 1 - Zlelvek ustatV hrajolvych i lVmiesZat1ie sil(. do
nich liaJZol1olV (od rolm 93U do 1030); II - Za IvplYIi'em chrzeSciathtlVa zacltodzq
1rielhie odmiany (ad 1'. 1030 do 1130); HI - Udzielal1ie przYlVilejolV wlascicielom
czyni IV pratvie krajOlvem uszJ;zerbek (od r. 1130 do 1230); I V - PralVO l1iemieckie
rozprzestr::enia sil(., pratvo hraj01ve pratvie na schylku (od r. 1:'>30 do 1330); VPraIVoria11JstIVo krajolve l'estaurOIVane (ad 1'. 1330 do 14:30).
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statutu wislickiego, rozkladajl1c go na pierwiastki wielkopolskie i malopolskie 1).
Nie wchodzl1c w blizszq, ocen\;1 osil1gni\;1tych przez Lelewela
rezultatow, powiemy tyle tylko na pochwal\;1 prac jego, ze dopatruje
W obrazie rozwoju prawa krajowego, ktory kresli, scieranie si\;1 1'0znorodnych zywiolow i widokow, i ie przykladem swoim stwiel'dza
potr~eb§ poszukiwania coraz wi\;1kszej liczby historycznych pomnikow, moglJ,cych jedynie uto1'owae drog\;1 do dalszych badan. Zresztlj,
Lelewel byl zamalo prawnikiem, aby poszukiwaniom swoim mogi nadae cech\;1 wi\;1kszego, ze tak powiemy, fachowego wykonczenia.
Kiedy Lelewel zajmowal si\;1 swojlj, praclj" z drugiej strony,
Aleksander Waclaw Maciejowski powzilJ,1 olbrzymi zamiar skreslenia
pelnej historyi p1'aw slowianskich, w ktorej przewaine miejsce zajl1e
miala i historya prawa polsldego. U stanowienia, ktorych poczlJ,tku
Czacki i Bandtkie szukali niekiedy u obcych, przybraly w pracach
Maciejowskiego, po wi\;1kszej cZ\;1sci, znaczenie wyrobu wspolnie slowia11skiego 2).
':Vyliczenie rozlicznych pism, jakie nast\;1pnie w tym kierunku
Maciejowski wydal, zbytnioby nas odwiodlo od zaloienia naszego;
poprzestajemy na zaznaczeniu, ze w stosunkn do poprzednikow
swoich rozwil1lJ,l obszerniej i w najr6inorodniejszych kierunkach zarysy prastarego naszego prawa, i ie iaden z poprzednich naszych
badaczy nie loiyl tyle starania, jak on, aby zgromadzie i rozwaiye
tak znacznl1 liczb\;1 dotlJJd pomini\;1tych lub nieznanych materyalow.
Frace jego pod tym wzgl~dem nadlugo zachowajl1 nieoceniol1lJJ wa1'tosc, podniecajlj,c co krok przyszlego prawnika historyka, do nowego
krytycznego zbadania odkrytych przez niego i na jaw wystawionych
wskazowek.
Dzialalnosc Maciejowskiego na tern poln przypadla tei w takie czasy, w ktorych zacz\;1to usilnie zajmowae si~ w caIej 810wia11szczyzllie wydawllictwem pomnikow prawodawczych i histurycznych,
do czego on sam, po obszernym obszarze 810wia11szczyzny, pill1emi
poszukiwaniami swemi, z bezpl'zykladulJ, usilnoscilJ" cif1grlj, dawal za-

stawienie ostatecznych wypadkow naszego prawnego rozwoju, Maciejowskiemn przeciwnie idzie raczej 0 wyswietlel1ie zawilj,zk6w kaZdej
illstytuCYi. 0 ile twierdzenia jego i cZ\;1sto smiale pod tym wzgl\;1dem hipotezy okazl1 si\;1 uzasadnionemi, to wyjasnie dopiero moglj,
bardziej szczegolowe badania nad pojedY11czemi prawami ludow slowiallskich, gdyi kaZde zbyt porywcze zestawienie kilku choeby jednoplemienllych prfl.wodawstw t\;1 za sobl1 pocil1ga niestosownose, ze
mimowolnie zaciera cechy charakterystyczne oddzielnych prawodawstw
i nie dozwala przedstawie we wlasciwem swietle POjCdYllczych przedmiotow, tak jak one, w kazdem z osobna prawodawstwie, samodzielnie wyksztalcily si~.
Rownoczesnie z pracami Maciejowskiego wzbudzona przez Lelewela kwestya 0 cz§sciach skiadowych statutu wislickiego, wywolaIa dalsze badania 1). Bardzo slusznie zaj \;1to si~ nilj" bo w istocie,
dopokl1d nie wyjasnimy, czem jest statut, i jakie mianowicie w sklad
jego wesziy elementy, poczf!,tkowa historya naszego ustawodawstwa
pozostanie we mgle i 11ie znajdzie stalego })unktu o})arcia. Nie tutaj miejsce zastanowie si(,1 bliiej nad wartoscif!, wystawionych w tym
wzgl~dzie hi})otez; tyle tylko nadmienie wy})ada, ze jaklwlwiek podIng zdania naszego, nie mozna jeszcze nwazae wszcz~tej dysknsyi
za wyczerpanlJ" jednak otrzymane juz reznltaty znacznie naprz6d
pos\ln~ly pierwiastkowe poszukiwania Lelewela.
Nie mozemy takie po szczegole wskazywac i rozbierac licznych
drolmiejszych prac nad })ojedYllczemi })rzedmiotami z dziedziny historyi naszego dawnego prawodawstwa, cZ\;1scilJ, drukowanych oddzielnie, cZ\;1scifj, oglaszanych w roinych pis mach peryodycznych, ale obowilJ,zkiem jest naszym zwrocie uwag~ na historyczno-prawne badania
ksi~cia Tadeusza Lubomirskiego 2).
Miejsce zaszczytlle, kt6re im
pl'zyznajemy, zdobyly sobie przez uiycie do obrobienia wybranych
przedmiotow, nowego i do czasu pojawienia si\;1 ich prawie nieuzytogo materyalu, wydobytego z dawnych ksif!,g ziemskich i grodzkich,
dotlj,d zachowanych w naszych archi wach starych akt sl1dowych. J ak
wspomnielismy, juz Czacki czerpal z tego zrodla; takie i Maciejow-

ch\lt~.

Jezeli w Bandtkiem przewaiala mysl, majlj,ca na widoku przed-

')

Krytyczny l'ozbior statutu w#licliie!fo.
2) Piel'wsz't prac't na tle ogolnie slowianskiej histol'yi by1 wypracowany i na
pocz'ttku r. 1830 pl'zedstawiony do konkursu, otwal'tego w by1ym Aleksandrowskim
ulliwe]'sytecie, przez bl'ata mego Jozefa: WYIVod praIV spadkoIVych sl:oIVianskich,
wydallY nast~pnie przezemnie w ostatnim poszycie Themidy polskiej 1'. 1832.

I) Ob. \yyzej IV tymz8 tomie: Przyczyuek do objaiuieuia historyi statutu
lViilickie!fo; Helcel: - l'rzedmowa do tOll1U I Starodalvl1ych P011Z11ikoIV prawa polsliie!fo. Krak6w J 8.'5G l'. i .Aleksander hr. t::ltadnieki - PrzegZt}d krytyczny rozporZt}dzdz tak Z11Jal1ego statutu lvio'lickiego. "\Varszawa 1860.
2) Rol11icza ludnosc IV Polsce od XV do XVI lVieku (Bibliuteka ,\rarszaws1m rok 1861, 18(2). - Jurysdykcya patrymol1iall1a 1V Polsce Wal'szawa 1801.
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ski z niego korzystal; pierwszy jednak ks. Lubomirski uzyl ich za
g16wne zr6dlo do rozlania niespodziewanego swiatIa na traktowane
przez siebie przedmioty.
W tym samym czasie, co ksi~z© Lubomirski, bada} ksi©gi poznanskie p1'ofeso1' Przyborowski, i wyp1'owadzal z nich 1'6wnie ciekawe wnioski 1). Spodziewac si© nalezy, ze wskazana przez liich droga zach©ci il1nych do podobnych poszukiwan; wszakze, gdy ksi©gi
nasze s1}dowe pochodz~ dopiero z konca wieku XIV, oparte na nich
badania dostarczyc tylko mog1} w1}tku do objasnienia prawa pokazimierzowskiego.
Ostatniemi pracami obszerniejszych rozmiarow, przedstawiaj~ce
mi wyklad l1aszego dawnego prawa cywilnego, S1}: jedna - wydana
w Warszawie, ktorej autorem jest Walenty Dutkiewicz 2), dl'ugawydana w Krakowie przez profesora uni wersytetu J agielonskiego Burzynskiego 3). Pierwsza, maj1}ca glownie na celu skreslenie prawa
naszego cywilnego, tak, jak ono uksztaltowalo si© bylo w ostatllich
czasach Rzeczypospolitej i zostawalo w praktyeznem zastosowaniu,
pobieznie tylko dotyka kwestyi stopniowego rozwijania si© naszego
prawa; natomiast druga zamierzyla dac wi©cej pogl1}dow historvcznych. Zalowac wypada, ze pogli:j,dy te Slj, zbyt og61ne i poz;stawiajlj, czasy wyprzedzajlj,ce ustawodawstwo vViSlickie w tem samem
niemal polswietle, jakiem dot~d byly otoczone.
Poprzestajemy na wskazaniu tych ceilliejszych prac. W ogol·
nym tym przegllj,dzie chodzilo nam g16wnie 0 oznaczenie materyalow, ktore do obrobienia ich uzytemi zostaiy, i 0 wskazanie zakresu badan, j aki prace te 0 bj ©ly.
Pod pierwszym wzgl<2dem zwracaliSmy szczegolniej uwag<2 na
prace Lelewela, Maciejowskiego i ks. Lubomirskiego. Pierwszy Lelewel zajrza1: gruntowniej w dyplomaty; za nim poszedl Maciejowski,
i wi<2kszlj, cZ\:lSC wywod6w dawnych instytucyi na nich opal'l, a Lubomirski wyprzedzil inllych w uzyciu dawnych ksilj,g slj,dowych. Wszakze i jedno i drugie z tych zrodel zaledwie zacz©to wyczerpyvl'ac.
Jak zreszt1} wiadomo, masa wydawanych dyplomatow ci~gle powi\:lksza si\:l, a ksi\:lgi slj,dowe prawie jeszcze nierozpoznane i w drobniutkiej tylko cZlj,stce wydane.

1) Vetuslissimam lil1g'uae polol~ae aecZinationeJJt 11Zonu111el1tis il1eaitis illustravit. Pozna)'l 1861.
2j Pro,l[mm egzami1tu z historyi praiV. 'Wal'szawa 18(;3-69.
") Prmvo poZskie prYIValne. Krak6w 1867-1871.

Pod drugim wzgl©dem, powiedziec mozna, ze dawne prawo cywilne polskie w jego ostateczllej formie prawie juz obrobiolle. Rowniez mniej wi©cej dostatecznie wyjasniony jego rozwoj, poczynaj~c
od statutu wislickiego 1). Trudniej to sarno wyrzec 0 pierwiastkowych jego dziejach. Wiele pod tym wzgl©dern zrobili Lelewel i Maciejowski; pozostaje jednak jeszcze nie malo do zrobienia, do czego
zach©caj1} odkrywajlj,ce si© nieustannie nowe zrodla.
Dla zapelnienia choc w cz©sci tego niedostatlm, przedsi©wzi©t1} zostala niniejsza
praca, ktorej celem jest, jak bylo juz wspomlliane we wst©pie, wyjasnienie prawa naszego, takiego, jakiem bylo w cilj,gn wieku XIII.

1) Do rozwi~zania zagadnienia tego g16wnie przylozyly si~ dwie prace krytyczne 'IV. Dutkiewicza: Spostrzezmia l~aa historyq pra11JOdalvstlV sloIVia11skich, Warszawa 1870; i UiVagi Had dzielem PraIVo poZskie pI'YIVat1~e, Warszawa 1873.
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ODDZIAI. II.

Zr6dla do wyjasnienia prawa polsldego w wieku
trZYUastV:Hl.
oJ

oJ

Procz latopisow i historyk6w W obecnym stanie pomnik6w historycznych, jako zr6cUa specyalne do IyyjaslIienia stosunk6w prawnych naszego spoleczenstwa w wieku XIII, zaslugujf): na rozwazenie
i zgl~bienie: 1) dyplomaty z tej epoki; 2) przywilej nadany zydom
w r. 1264 przez Boleslawa ksi~cia na Kaliszn; 3) ksi~ga prawa zwyczajowego polski ego z wieku XIII; 4) nstawy synodalne prowincyi
Gnieznienskiej; i 5) history a zalozenia klasztoru Henrykowskiego na
SI1l;sku.

I.

Dyplomaty.

Pod nazwiskiem tern obejmujemy wszelkie akty publiczne, Sf):dowe i prywatne, kt6re pozostaly po wieku XIII, bez wzgl~du na
specyalne nazwisko, slnzye im mogf):ce. Znaczenie i waznosc dyplomat6w w literaturze historycznej europejskiej coraz wi~cej wzmaga
sit), nic bowiem lepiej nie wyjasnia rozwoju zycia spolecznego,
jak akty, wykazujf):ce spos6b, w Jakim byly zalatwiane w kazdym
czasie sprawy publiczne i prywatne. Dla tego, im wit)cej w historyi zacz~to zwracae uwagi na przewazne znaczenie stosunk6w wewn~trznych, tern wi~cej, w oczach badacz6w przeszlosci, podnosila
si<ij wartosc dyplomat6w, i tern skrz~tniej zaj<ijto si<ij ich zbieraniem

i krytycznem obrobieniem. Dzi<ijki tej zapobiegliwosci, i u nas,
w ostatnich czasach, zamilowanie do wydawnictwa dyplomat6w wzmoglo si<ij, a choe jeszcze wiele pozostaje do czynienia, w kazdym razie powiedziee mozna, ze niezly juz zrobiono poczf):tek.
Pisae dzisiaj historyi bez pomocy dyplomat6w nie mozna.
Przeswiadczenie te zaczyna tez co1'az wi <ij cej ustalae si<ij i mi~dzy
prawnikami historykami. Tam nawet, gdzie zachowaly sit) pomniki
prawodawcze, dIn, wyjasnienia istotnego stanu prawnego spoleczenstwa, pomoc akt6w sf):dowych i prywatnych pokazuje si~ niezb~dnfJ:,
bo bez niej nie wyjasni sit), ani jak w dawnym <:zasie pojmowano
prawa, ani jak je w l'zeczywistosci stosowano. Nie trudno dostrzedz
IV literaturze prawnej historycznej, jak S[j; czcze, jalowe i blahe
wszelkie badania, kt6re wyrzekly si~ pomocy dyplomat6w w objasnialliu stosunk6w p1'awnych, i wylfJ:cznie opady si§ na golych tekstach prawa. C6z dopiero powiedziee 0 wyjasnieniu stann prawnego czas6w, z ktorych nie dochowaly si~ zadne pomniki prawoclawcze?
Wiadomosc 0 nich pewniejszlj, wyllj,cznie dostarczyc mogfJ: same tylko clyplomaty.
Z tego powodu nie zdaje sit) nam zbytecznem, ze wskazemy,
zhiory dyplomat6w mielibmy pod r~klj" przy opracowaniu naszego przedmiotu; czynimy to tern ch§tniej, ze wiadomosc ta moze
niejednemu, mniej ze zr6dlami temi oswojonemu, poslnzye za wskaz6wk§ przy podj§ciu podobnego rodzaju prac.
W wyJiczeniu naszem stawiamy na czele dawniejsze zbiory, 0gloszone przed kOl1cem wieku zeszlego; nast~pnie wskazemy te, kt61'e
ukazaly w wieku llaszym 1).
Do rz~du dawniejszych publikacyi i to wazniejszych, w kt6rych
zachowane zostaly dyplomaty z wieku XIII, nalezlj, w chronologicznym porzlj,dku dziela:
1) Paprockiego: Herby rycerstwa poZskiego. Krakow, 1584.
2) N akielsJdego: jViiechovia sive promptuaritml antiquitatzmz
1110nasterii i11iechoviensis. Krak6w, 1634.
3) Szczygielskiego: Tinecia sive historia 1JIwnasferii Tinecensis.
Krak6w, 16GS.
4) Olszowskiego: De Archiepiscopatu Gneznensi.
5) Rostkowskiego: Clypeus cZeri poZoni. Warszawa, 172S.
6) Sommersberga: SiZesiacarliJ1ll rerU111~ scripiores. Lipsk, I.

1729, 1730.
.
. 1) ~ami~ta6 nalezy, iz dane. przytoczone pl'zez Hubego, ogromnie si~ rozlll,\
JakosclOWO 1 przedewszystkielll ilosciowo od tego, co posiada dzisiejsza nauka polska.
Por. Finkel "Bibliografia historyi polskiej" t. 1, dzial: Dyplolllaty i t. p. (przyp. 1vyd.).
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7) Dogiela: Codex diplomaticus Regni Poloniae. Wilno, I,
1759; V, 1759; IV, 1764.
8) N aruszewicza: Historya narodu polskiego. W arsza wa.
Nowsze wydawnictwa slj;:
1) J. W. Bandtkiego: Jus Culmense. Warszawa, 1814 (w dodatku).
2) R. Hubego: Themis polska z 1'. 1820 (dyplomaty).
3) Lelewela: Poczqtk01ve prawodaJvst11Jo polskie. Warszawa,
1828 (dyplomaty).
4) Stenzla: Urkuudensammlung zur Geschichte... dey Stddte
in Schlesien. Hamburg, 1832.
5) Es. Jabczynskiego: Archi11Jum teologiczne. Poznall, I, II,
1836, 1837.
6) Strlj;CzYllskiego: lVzory pism daJvnych. Warszawa, 1839.
7) RaczYIlskiego: Codex diplomaticus Majorts Poloniae. Poznan, 1840.
8) Maciejowskiego: PaJ1'li(Jtniki 0 dziejacli, pismiennictwie
i prapuoda11JstnJie Slo11Jian. Warszawa, 1839.
9) M. Wiszniewskiego: Historya literatury polskiej. Krak6w,
t. II, 1840 (w dodatku).
10) Ks. Gladyszewicza: ZY11Jot blogoslawionego Prandoty. Krak6w, 1845 (czllSC III, dowody).
11) Stenzht: Urkunden zur Geschichte des BistlU£1JIlS Breslau.
Wroclaw, 1845.
12) Rzyszczewskiego i Mnczkowskiego: Codex diplol11aticus Poloniae. Warszawa, t. I, 1847; t. II, 1848 - 1852; t. III, (Bartoszewicza) 1858.
13) DzialYllskiego: Lites ac res gestae inter Polo nos ordil1emque CruciferorMI1. POZnal}, t. II, 1855.
14) Ks. JabczYIlskiego: Rys historyczny miasta Dolska. Poznall, 1857.
15) A. Mosbacha: Wiado111osci do dziejo11J polskich. Ostr6w,
1860 r.
16) Theinera: Vetera mOmt111enta Poloniae et Lithuaniae, ex
archivis Vaticanis. Rzym. t. 1. 1860.
17) (Ks. T. Lubomirskiego); Kodeks dyplo111atyczny ksi(Jstwa
li!{azo11Jieckiego. Warszawa, 1863.
18) Wuttkiego: Stddtebuch des Lat'tdes Posen. Lipsk, 1864.
19) (Dr. J anoty): Zbior dyplo11latow klasztoru Mogilskiego.
Krak6w, 1865.
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20) Akry zie11lskie i grodzkie z czaso1v RzeczypospoZitej polskiej z archi11Jtt11l tak zwat'tego Berl1ardynskiego 1ve LwolVie. Lw6w,
t. I, 1868.
21) Codex diplo11laticus Tinecel1sis. Lw6w, 1871.
22) Kodeks dyplo11latyczny katedry krako11Jskiej S11Ji(Jtego WaclalVa. Krak6w, t. I, 1874.
Pr6cz tych zbior6w naszych dyplomatow, juz wydanych, powolywac blldziemy dyplomataryusz klasztol'U cT Ildrzejowskiego, przygotowany do druku przez d-ra Piekosillskiego w Krakowie 1), oraz gotowy do druku zbi6r dyplomatow prof. Pawinskiego, wzi(jty po wi§kszej cZllsci Z oryginal6w i odpisow archiwum gl6wnego, i nasz wI aSUY zbi6r, obejmuj~cy w sobie CZllscilj; oryginalne dyplomaty, cz§scilj;
kopie Z oryginal6w, zachowanych w archiwum Stanu w BerlinieJ
w archiwum prowincyonalnem VI' Wroclawiu i U os6b prywatnych.
Liczba znanych nam dyplomatow polskich z wieku XIII, dochodzi
juz do 1200 sztuk 2).
Slusznie tu jeszcze wspomniec nalezy history§ polsklj; zasluzonego profesora uniwersytetu wroclawskiego Roepella, ktory willkszlj;
CZIlSC twierdzell swoich, odnoszlj;cych sil? do stanu wewnlltrznego kraopad na wycilj;gach z dotlj;d lliedrukowanych dyplomat6w wielkopolskich, pozostalych po klasztorach suprymowanych w ksillstwie Poznanskiem, i takowe doslownie w liczllych miejscach swojej historyi
przytoczyl 3).

Przywilej

Boles~awa

ksi~cia

kaliskiego, udziehmy iydom
w roku 1264.

U CZOlla praca d-ra Gumplowicza dara nam dokladlliej poznac
wazny ten zabytek dzialalnosci prawodawczej wieku Xln 4). J emu
mianowicie winni jestesmy wyjasnienie, co VI' niem jest wlasciwie
swojskiego, a co wzillte z podobnych obcych przywilej6w. Jedy-

Obecnie wydany Kodeks Dyplomatyczny Jlfal:opolski t. I (przyp. wyd.).
J. Baudouin de Oourtenay w rozprawie swej 0 da11.mym j~zyku polskim
wydanej w Lipsku 1'. 1870 w iflzyku rosyjskim, naliczyl: dyplomat6w naszych, od
r. 1200 do 1299, tysiij;u pifltnascie.
3) W archiwum Stann w Berlinie oglltdalismy dwutomowy, z najwi((kszij; scisl:osciij; naukowij; sporzltdzony opis tych dyplomat6w przez nieodzalowanej pami((ci
d-ra Strelkiego.
4) Prawodawstwo polskie wzglfdem iyd6w. KrakOw, 1867.
1)
2)

Pis rna Romualda Hubego.

Tom II.
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ne wi©cej krytyczlle wydanie pomnika tego
kiemu 1).

m.

Ksi~ga praw
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winnismy J. W. Bandt-

polskich zwyczajowych z wielm

Ksi§ga ta, spisana Vi' wieku XIII w ziemiach, ktore si© .dostaly
pod wladze zakonu Krzyzackiego, pierwszy raz wydan~ zostala calkowicie przez Helcla Wl'az z tlomaczeniem onej z j©zyka niemieckiego, w ktorym oryginalnie byla zredagowana 2). Zadaniem jej bylo
dar poznac wladzom zakonu prawo zVi'yczajowe, ktorem rZl1dzic si§
mieli mieszkallcy polscy, osiedli W zierniach nowo nabytych przez
Krzyiakow. Nie b©dziemy si© tutaj rozwodzili nad donioslosci:j, jej
tresci, co wykaze dalszy przebieg naszej pracy; l'tspomllimy tylko,
ze, z powodu nadzwyczajnej waznosci pomnika tego, poswi©camy historyi jego powstania i odkrycia, a zarazem wyjasnieniu istotnego
jego znaczenia, osobny dodatek, ktory na kOllCU obecnej pracy zamiescic postana wiamy.

IV.

Statl.lty synodail'le prowil1cyi Grnieil1ienskiej.

W roku 1852 po raz pierwszy wydalem dwa statuty synodalne
prowincyonalne: jeden z 1'. 1233 arcybiskupa PeUd, drugi z r. 1262
arcybiskupa Jal1usza 3). W lat cztery pozniej oglosilem caly zbior
statutow tych, obejmujl1cy w sobie dziewi©c statutow z wieku XIII,
dwa z wieku XIV i jeden z wieku XV 4). W tymze samym roku,
nieco pozniej, wydrukowal te same statuty Helcel z r§kopisow wi©cej autentycznych katedry wroclawskiej, dopelniwszy je z mojej edycyi tern, co w jego zrodlach nie znalazlo si© 5). Zobaczymy w swojem miejscu, jakiego w!J,tku statuty te dostarczyly do uzupeJnienia
badan naszych.

1) Jus polo%icu111-, Warszawa, 1831, str. 1-21. Posiadam w zbiorze moim
dota.cl niezuzytkowany r'lkopis tegoz przywileju, i, jak sa.dz'l, moznaby jeszcze i na
inne natrafi6 odpisy, za pomoca. ktorych dalby sill tekst Bandtkiego w niejednem
miejscu sprostowa6.
2) StarodalVI~e pmwa polskiego pomniki. Krakow, t. II, 1870, stl" 1-33.
3) Biblioteka Warszawska, t. XLI.
4) Antiquissimae co%stitutiones synodaZes provinciae Gnez1~el1sis. Petropoli, 1856.
5) Staroda1V1~e prawa polskiego poml1iki. Krakow, tom I, 1856, str. 331
i nastllpne.

Historya zafozenia klasztoru Henrykowskiego na SlqSku.
Ksi§ga ta wydauf! zostala w roku 1854 w Wrodawiu, pod tytulem: Libel" fitndationis claHstri Sanctae l~£ariae Virginis in Heinricho11J. Porownana z illnemi tego rodzaju pracami, naleiy do tej
samej kategoryi ksiqg, co ptaca naszego N akielskiego; jest ona bowiem niczem il1nem, jair historYf! zalozenia i rozwoju klasztoru, z do310wnem powtorzeniem dolmmentow, stwierdzajf!cych rzetelnosc opowiadanych faktow. W pewnym wi©c wzgl©dzie moglaby bye postaWiOIl1!; w rz©dzie zwyczajnych dyplomataryuszow i zasluzyc na bacznq, uwag© naszl1, jako zbior licznych dokumentow wieku XIII, pochodz:j,cych z kraju, ktory podowczas przewainie jeszcze nosil na
charakter narodowosci polskiej. Przedstawia jedllak pewn8
wlasciwoscL ktore w rz©dzie naszych zrodel zapewniajlj, jej osobne
i wylfJ:czne miej sce. Zakonnicy klasztoru fundowanego w roku 1228
w Henrykowie byli pochodzenia niemieckiego, nieswiadomi praw
i zwyczajow s~dowych polskich. Otrzymujf!c w kraju im obcym nadania od ksi~zl1t i wchodzl1c codziennie w llowe stosunki z mieszkaflcami kraju, znajdowali si© zwykle w polozeniu, ze ani wainosci prawnej zrobionych sobie nadan dostatecznie ocenic nie umieli, ani prawnego sposobu zawierania umow nie znali, ani tez wiedzieli, jak sobie radzic przed sq,dami polskiemi. Trudnosci te podaly mysl jednemu z zakol1nikow, wi©cej obznajmionemu ze stosunkami miejscodo ulozenia historyi fundacyi klasztoru, w ktorej postanowil
doldadnie wylozyc okolicZllosci, towarzysz:j,ce kazdemu nabyciu, aby,
w razie gdyby klasztor byl 0 nie slj,downie gabany, przelozeni jego
mogli si© skutecznie broniC. Wynikll§lo stl1d, ze autol', opisujl1c
stopniowe nabycia klasztoru, przy kaZdem z nich wdaje si©
w szczegolowe relacye roznych drobiazgowych okolicznosci z zycia
i stosunkow spolecznych kraju i przytem wskazuje, jakie istnialy
w nim zwyczaje prawne. Z tego powodu praca jego zamienia si©
cz§sto w rodzaj konsultacyi prawnej i zyskuje tym sposobem w 0czach naszych znaczenia w1asciwego zupelnie w swoim rodzaju zrodla. Wazllosc jej powi§kszyl jeszcze wydawca przez dodanie 60 dyplomatow, zebl'anych w roznych al'chiwach sll1skich, mi©dzy ktol'emi
znajduje si© 45 dyplomatow z XIII wieku 1).

') ,V

tem miejscu wskaza6 nalezy w alfabetycznym porza,dku, jak, w cia.gu
naszej pracy, cytowa6 b~dziemy wskazane przez nas irodla:
Band. Jus polonicum Bandtkiego.
C. D. Codex diplomaticus Poloniae Rzyszczewskiego.
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Dog. Codex diplomaticus Dogiela.
Glad. Zywot Prandoty Gladyszewicza.
HenT. Historya fundacyi Henrykowa.
Jab. Rys miasta Dolska Jabczynskiego.
Jab. A. A1'chiwum teologiczue.
J~drz. Kodeks dyplomatyczuy J<;;d1'zejowski.
K. K. Kodeks dyplomatyczuy katedry Krakowskiej.
K. P. Ksi((ga praw zwyczajowych polskich.
LeI. Pocz~tkowe prawodawstwo Lelewela.
Lites. Lites Crucife1'orum wydania Dzialy:6.skiego.
Maciej. Pami((tuiki pismiennictv\a ~iaciejowskiego.
Maz. Kodeks dyplomatyczuy JYlazowsza.
Miech. Miechovia Nakielskiego.
Mog. Zbi61' dyplomat6w Mogilskich.
M6j. Zbi6r m6j dyplomat6w.
Mosb. Wiadomosci Mosbacha.
]vI. P. Codex diplomaticus .llIajoris Poloniae E. Raozynskiego.
Olsz. De archiepiscopatu Gueznellsi Olszowskiego.
Paw. Zbi6r dyplomat6w prof. Pawinskiego.
Somb. Silesiacarum TerUlU scriptores Sommersberga.
Szczyg. Tillecia.
StC11Z. Urkundellsammlullg Stenzla.
Strqcz. W zo1'y St1'ouczynskiego.
Theil~. vet era monumenta Theinera.
Tilt. Codex diplomaticus Tiuec811sis.
TVisz. Historya literatury ,Yiszuiewskiego.
Zazllaczamy, ze dyplomaty, wydalle przez Gladyszewicza, obecnie znajdujemy
ogJ:oszone z oryginal6w w kodeksie dyplomatycznym krakowskim; podobnie, dyplomaty, kt61'e drukowal Szczygielski, zualazly pomieszczenie w nowym dyplomataryuszu

ODDZIAL III.

Prawo polskie - p!'aWa obce.
Wiek XIII odznacza si§ tem, jak slusznie zauwaiyl Lelewel,
ie obok prawa rodzimego krajowego stal1§lo silnie na ziemi naszej
prawo niemieckie, i to nie jako prawo pOl11ocnicze, przyczyniaj~ce
si~ do rozwini~cia i wyksztalcenia naszych prawnych urz lj;dz 811, ale
jako ograniczajlj,ce i wyllj;czajlj;ce prawo krajowe. Okolicznosc ta wymaga, ie nie mozelllY go w telll miejscu spuscic z uwagi. Niemniej
pOlllin1),c nie llloiemy okreslenia znaczenia, jakie, w tym przeci1),gu
czasu, zdobyly sobie u nas prawo kanoniczne i prawo rzymskie.

tynieckim, wydanym we Lwowie.

I.

Prawo polskie.

Nie mamy tu bynajmniej zallliaru wznawiania walki 0 pierwsze
zawilj,zki naszego prawa w zamierzchlej przeszlosci, 0 jego pochadzenie, czy to z p6lnocy czy z zachodu; zostawiamy tymczasem rozjasnienie tych wlj;tpliwosci innym; bierzemy wyll1cznie prawo nasze
w tym stanie, w jakilll si§ przedstawia w pOlllnikach wieku XIII.
Otoz wszystkie one razelll wzi§te stanowczo odrozniajlj, go od praw
obcych, ktore znalazly przyst'2p do kraju. Nosi ono w nich nazwisko prawa polskiego (jus. polonicale, jus polonicum) 1).
1) Mi~dzy iuuemi, w jednym z dyplomat6w wielkopolskich potrojne zapozwanie przed s~d przeciwuika, jako wlasciwoS6 naszego dawnego procesu s:lcdowego, nazwaue zapozwaniem podlug prawa polskiego (1'. 1279: post trinam citacionem JUTe
volonicali, M. P.).
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Na czem 'wszakze to pra,vo byio oparte, czy na zwyczajach
czy na statutacb, to jest, czy bylo zwyczajowe czy statuto we? Pytanie to, wzbudzolle w naszycb czasach, wymaga dokladniejszego objasnienia, tem wi§cej, ze, rozwiq,zuj:tc one, rozlewamy na calosc pracy naszej wlasciwe swiatio. Dla ndzielenia odpowiedzi na postaw~one
pytanie, potrzeba oddzielic sfer§ prawa prywatllego, prawa karnego
i prawa publicznego.
Zakres prawa publicznego z poczi1tku wyczerpuje tak zwane
pra11Jo ksiqzgce (jus ducale, jura dncalia). Nie wchodz~c w szczegolowe objasnienie praw ksii1z§cych, jako nie podchodz8"ce pod nasze zadanie, zwracamy tylko uwag§ na to, ze ksi1!,z§ta w obr©bie
ich mniej wi§cej swobodnie dziaiajl1 i zgodnie z wlasnemi llatchnieniami stanowilj; to, co sami za pozyteczne uwazajlj;. W kierunku
tym widzimy, jak l{silJ,z§ ust§puje cale ziemie obcym przybysz om
(Krzyzakom), jak rozdaje swoje majfl,tki mi§dzy koscioly i p1'ywatnych, jak wlosei nadane i ludzi na nich osiadlych uwalnia od publicznych ci§zarow, jak ich wyjmuje z pod slldownictwa zwyczajnego, jak urzfl,dza Slj,dOWllict.wo patrymonialne, jak obdarza koscioly
i stan duchowny swobodami (immunitates), jak wsie podnosi do znaczenia miast, jak obdarza 1'ozne miejscowosci p1'awem swobodnych
targow, jak dozwala sprowadzania do k1'aju obcej ludnosci i osadzania jej na jej w1:asnych prawach, jak wlosci i miasta z prawa polskiego przenosi na prawo niemieckie i w nich ustanawia oddzielne
slj;downictwo, jak reguluje stosunki ludnosci, na prawie polskiem 0siadlej, do niemieckiego slj;downictwa, jak urzllidza stosunki prawne
gornikow, jak opisuje prawa obcych handlarzy czyli gosci, jak okresla prawa ludnosci zydowskiej, jak znosi dawne ci§zary i podatki,
a naklada nowe, jak obll1ysla srodki dla zabezpieczenia bezpiecz811stwa pubIicznego, jak wreszcie traktuje i zawiera ugody z obcemi.
Akty, za pomoclli ktorych to wszystko dokonywa si§, zowilli si§ przy11Jilejal1~i (privilegia), donacyami (donationes), dekretami (decreta),
konstytucyami (constitutiolles), statutami (statuta). W sp6Inlli ich wIaslloscilj; jest, ze majlli zrodl:o w inicyatywie wydajfj,cego ich ksi§cia
prawodawcy i ze tworzl1 i ustalajlj; w kraju no we dotlj;d nie bywale
porzl1dki, czy to ll1iejscowe czy og61niejsze. Nie 1l10zna ich z tego
powodu podcilj;gac pod poj§cie prawa zwyczajowego: Slli raczej wyrobern p1'awa statutowego 1), choc z drugiej strony nie da si§ zaprze-

czyc, iz niektore z nich, przez cz§ste utwierdzanie tych samych zasad, wytwarzajlj; w koncu ogoiny i powszeclmy zwyczaj, od kt6rego
niepodobienstwo juz nast§pnie odst§powac.
Z czasell1, 0bok prawa ksilj;z§cego, w tYll1ze sall1ym zakresie,
staje i coraz bardziej rozposciera si§ pra11JO rycerskie (jus ll1ilitare,
militale) czyli pra11JO stann rycerskiego 1). Powstaje ono z pojedynczych mniej \vi§cej obszernych koncesyi ksifl,z©cych, az na1'eszcie zamienia si© takze na powszechny rycerski z11Jyczaj ziemi 2).
Innv nosi 11a sobie charakter prawo prywatne. Ono przeciwnie
przedsta;ia si§ nam, jako prawo zwyczajowe. Alisci i w tern twierdzeniu nie nalezy isc za daleko i chciec utrzymywac, ze prawo to
Vi wieku XIII bylo
wyll);cznie zwyczajowem i nie ulegalo jeszcze
zadnym rnodyfikacyom prawa statutowego. Pomniki zachowaly nam
pami§c ldlku statutow, regulujlj;cych stosunki prywatne: posiadarny
postanowienie Konrada ksi§cia mazowieckiego z r. 1232, oznaczajllice
prawa wdowy do spadku po m§zu 3); mamy wyrzeczenie Kazimie1'za
ksi§cia l§czyckiego za zgodlj; baronow, dozwalajlj;ce szlachcie i nieszlachcie robic darowizny na rzecz kosciola bez zezwolenia krewnych 4); wiemy 0 postanowieniach ksi§cia Konrada i Henryka, Z110sZllicych w cz§sciach kraju, im podleglych, oplaty zwane 11Jd01Vicze
i dzie11Jicze, skladane przez wdowy i dziewice, chclj;ce isc za ml);z5).
N apoty kamy konstytllcy§ Kazimierza ksi§cia mazowieckiego, oznaczajq;cfl, terrnin przedawnienia na zaniesiel1ie opozycyi ze strony krewnych przeciw alienacyi dobr dziedzicznych 6). Dostrzegamy nadto,
jak w pojedynczych przypadkach ksilj;z§ta raz przyj§te zasady nast§pnie zmieniali, dozwalajl);c np. dobra nadane brac w spadku nie
tylko synom, ale i corkom 7), z czego nast§pnie wytwarzala si~ nowa ogolna regula.
Z pomi§dzy statutowych postanowieIl, dopiero co przytoczol1ych,
zasillguje 11a szczegolnl1 uwag§ wyrzeczenie lnli§cia Kazimierza l§-

1) St'ld w aktach tego rodzaju wyraienia: dignum duximus statuendum (1242;
C. D. 1.), qua propter ex nunc statuimus (1'. 1242; M. P.); w przywileju iydowskim:
primum statuimus, item statuimus (Bandtkie, Jus polonicum stl'. 2, 12, 16), sta-

tuimus ut nullus scultetorum (r. 1279; lI1:. P.), recognoscimus statuisse (r. 1292; lYL
P.), non obstantibus statuto et constitutionibus (1'. 1268; C. D. II).
1)
Juz IV przywileju z roku 1254, obok jus ducale postawione jus militare (Wisz).
2) R. 1297: juxta cOl1sueturtinem militum terre nostre (C. D. I).
") R. 1232 (Maz).
4) R. 1255 (C. D. II).
5) R. 1232 (Maz. i Dlugosz).
6) H. 1285 (Maz).
') R. 1270 (Moj).
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czyckiego; pokazuje ono bowiem, w jaki mianowicie sposob powstawaly rozporzij,dzenia, modyfikuj~ce prawo zwyczajowe. Powodem do
zapadlego w roku 1255 postanowienia byl spor, jaki powstal mi§dzy
czyni~cym darowizn§ a jego bratem. Dla rozs1j,dzenia jego zawezwal ksil1 z © swoich baronow, a ci, wraz z nim rozstrzygajl1 c spor
przedstawiony, wyrzekli zarazem ogoln1j, regul§, majl1c1j, nadal w 'podobnych razach wszystkich obowil1zywae.
Jak wiemy, gdzieindziej prejudykaty podobne byly prawie wy11j,cznie zrodlem llstalajq,cego si§ i cil1gle ksztalcl1cego prawa. Takowych pojedYllczych rozporz1j,dzen statutowych bylo bez w1:j,tpienia wi§cej, leczczas pozazelroscil nam ich zachowania, a przynajmniej elotl1d oelszukanemi nie zostaly 1). Wi§cej jeszcze, jak si§ zdaje, przesil1kni§te bylo statutowemi postanowieniami prawo kame, bo lubo
wyrabialo sil? powoli drog~ zwyczaju, wszystkie jednak wazniejsze 0znaczenia jego uznae nalezy mniej wi§cej za b©dl1ce wyplywem wyrzecz811 wladzy. I tak uwazam wogole za statuto we: oznaczenia
wielkosci, czyli stopy kar pieni§znych; dalej, okreslenia, jaka cz§se
kar powinna pI'zypadae na roznych urz§dnikow, biofl1Cych udzial
w s~downictwie karnem; nast§pnie, wyrzeczenia wzgl§dnie karalllosci nowo udeterminowanych p1'zest~pstw; 1'owniez rozporz~dzenia,
uehylaj1);ce odpowiedzialnose karnl1 opoli i tym podobne.
Dzialalnose ta statutowych rozporzij,dz811 przejawia si§ mianowicie w zakresie kary l{si1);z©cej, zwanej siedemdziesi~t.
VV roku 1233 papiez Grzegorz IX upomina kfli():z~t polskich
przez arcybiskupa gniezniellskiego, aby zaprzestali stanowie wzmiankowau1j, kar§ na nie dozorujl1cych gniazda sok01e, a opieraj~cych si§
temu ksi~z~t p01eca karami koscielnemi karcie 2).
W roku 1242 ksi~z§ta Przemyslaw i Boleslaw wielkopolscy,
dwoma oddzielnemi postanowieniami, polecaj~ skazywac na kar§ siedemdziesi~t kazdego bez roznicy stanu, ktoby si§ wazyl targn~c na
bezpieczellstwo klasztOl'll w Lubinie, oraz kazdego, ktoby osmielil
si© pogwalcie ustanowione w Lubinie targi lub ludziom przybywaj1j,cym na one gwalt zadal 3).

1) Pl'zypominam sobie, ze czytalem kiedys postanowienie tegoz samego 1'0dzaju, oznaczajqce wysokosc posag6w w jednej z ziem naszych, nie mogEl go jednakze obeonie odszukac.
2) Theiner: Monumenta, p. 22.
3) R. 1242: inito communi consilio dignum duximus statuendum, ut quiounque nobilis vel ignobilis oujusounque oondioionis sive dignitatis quippiam violencie
intuleriL. LXX solvat (C. D. I.); r. 1242: si guis heo decreta nostra violaverit
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Czy w wieku Xln wydane zostaly obszerniejsze statllty, reguluj~ce i systematyzuj~ce wi§ksz1j, ·liczb§ stosunkow, wyplywaj~cych
II prawa ziemskiego, w~tpi§, choe dawniej sam utrzymywalem, ze
ziemia krakowska posiadala juz w tym wieku osobny statut, ktory
nast~pnie wll1czony zostal do statutow wislickich.
Przekol1ywam si§,
ie niema na istnienie jego dostateczl1ych dowodow, ate, ktore kieprzytoczylem, okazuji1 si© zbyt slabemi 1). Tylko pod wzgl§dem fonny nazwaeby mozna statutami: przywilej, dany kosciolowi
katedralnemu krakowskiemu przez ksi§cia Boleslawa w r. 1254, 1'ozdzielony na kilkal1ascie ust§pow, poczynaj~cych si§ od wyrazu ite1J!l;
a jeszcze wi§cej - przywilej zydowski, uzywaj~cy przy oddzielnych
nst§pach, ktorych liczy 36, wyraiel1ia: statuimus.
Ze zresztl1 w poj§ciach 6wczesnego naszego spoleczenstwa zwyczaj, przy oznaczeniu stosunkow prawnych, znakomit1);, a nawet w pewnyll1 wzgl§dzie glown~ gral rol§, nie ulega najll1niejszej w~tpli
wosei. Dowodz~ tego liczne powolywania w dokull1entach na zwyczaj, zwlaszcza wtedy, gdy chodzilo 0 wykazanie tytulu prawnego do
pewnych roszczen Iub gdy nalezalo usprawiedliwie prawllose post§powania. Co zwyczaj aprobowal, szanowano i za prawo wszystkich
obowi~zujlj,ce przyznawano.
I tak, Wladyslaw ksi~z~ wielkopolski, obowi~zuj~c si~ do zachowania swobod kosciola luakowskiego, przyrzeka uznawae wszelIde prawa, nabyte przez kosci61 dluf{im z11Jyczajem 2). Podobnie
Boleslaw Wstydliwy, udzielajl1c temui kosciolowi dopiero co wspomniany szczeg61:owy przywilej na jego swobody, oswiadcza, ie mi§uzy
innemi zamieszcza w nim i te, kt6re kosciolowi nalezlj, na mocy dlugiego aprOb011Jal1ego z11Jyczaju (ex approbata consuetudine) 3). Zgognie z temi poj§ciami znajdujemy np. w jednyrn przypadku, ze 1'0-,
bi1);cy darowizn§ rnajl1tku nprasza ksi§cia, aby j~ 11JedZe przyj(}tego
z11J)lczaju zatwierdzil 4), a w drugim, ie donator wprowadza zarazem

LXX Rolvat ellL P.). Oba te postanowienia nie Sq wyrzeczeniami wiecowemi, ale
prostemi rozporzqdzeniami ksiqzElcemi, wydanemi za naradq baron6w.
1) Por. Relcla: Przedmowa do t. I. Staroda1Vnych pomnik61V str. CXXXVIII
i nastElpne.
2) R. 1228: jura ecclesie cracoviensis longa consuetudine obtenta C014servabo (Wisz.).
") R. 1254: guosdam articulos ... ex approbata consuetudine ... presenti scripto
duximus declarandos (Wisz.).
4) R. 1287; petens a uobis ut tam piam donacionem more C011suetu oonfirmaremus (M. P.).
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ob~ar?wan~go w posiadanie darowanej wlosci, stosownie do JlVY/Haga11; Jak Sl§ akt wyraia, z1vyczajt~ 11aszego praJIV11ego 1). Podobnie
na Sl1j;sku, He. ,r~zy chodzil:o 0 zaniesienie protestacyi przeciw dopelnionej daroWlzllle lub sprzedaiy przez krewnych, albo gdzie sz10
o wykupno, powolywano si§ na zrvyczaj polski 2).
N a czem jednakie w pl'zekonaniu owczesnem polegala istotna
moc obowillJzujij;ca zwyczaju? Wnioskuj~c z rozsianych po aktach
wskazowek: przypuszczamy, ie znajdowano jllJ w zgodnosci zwyczaju
z praJIV~mt. rozumu (jus racionis), z praJIVel11- 11afury (jus nature),
z Hczuczamz SlUSZ110sci 3).

Zauwaiyc wreszeie naleiy, ie gdzie wypadalo, odrainiano to

c~ J?il: o zwyczajel~ zaprowadzone, od tego, co wyniklo z postano~

Wlen wladzy, czyh co byIo, jak si§ wyraiano, Jakim b~dz prawem
lub przepisem nstalone 4).
JakllJ upatrywano roznic§ mi§dzy prawem i zwyczajem krajowym a 0 bcemi ustanowieniami, a zarazem, j ak dalece uwazano krajowe porzl1dki za wi§cej zgodne z ucznciami sprawiedliwosci i sluszno sci, przekonywa kompromis ksi§eia I§czyckiego z Krzyiakami, zawart~ w 1'. 1264, w ktorym zgodzono si§ poddanych zakonu pochodzema polskiego sllJdzic w powstalem pod ten czas zawiklaniu, nie
~rawem n~emieckiem, ale sposobem wi§cej zgodnym z poj§ciami
1 wymagamami SIUSZllosci 5).

II.

Pl'awo niemieckie.

W spominamy 0 prawie niemieckiem 0 tyle, 0 ile l1adanie onego ~1,o~ciOl:l lub miastom usuwalo je z pod wplywu prawa krajowego 1 sClesmaro tym sposobem jego praktyczne zastosowal1ie. Sarno

1) R. 1;)01: ipsum in possessiones, sicut consuetudo juris IZoStri exigit, in.
ducendo (C. D. II).
.. 2) .... postquam S. perveuit ad intelligibilem etatem, temptavit facta patrui et
pa:rIs SUl 1.lZore poZonico revocare (Renr. str. ;) 1); cum more POZ011ico hereditatem
SUlS parenhbus venalem pre buissent (ibid. str. 24).
"
3~ R. 1239: quia jus racionis nobis indicat (J'ldrz.); r. 1301: F. hereditatem
sll)! de~ltam jur~na~ure (C. D. II); r. 1264: quod COI~sonum sit equitati (Stra.cz.).
. ) R. 12,)5: hberamus a laboribus et serviciis, si quos vel qne per consuetudmem vel qnocunque jU're vet prescripciolZe nostri successores vel nos habuerunt
vel habuimus (C " D III)', .
l'
1278'. n ec t ene hun tur III
. a I"Iquo JUTe coram IPSIS
. . vel
consuetudine respond ere (MOj).
b) 1264. Strqcz.

347

pojawienie si§ prawa l1iemieckiego 11a ziemi naszej, rozszerzanie onego, a nast§pnie rozwijanie i wyksztalcanie poellug potrzeb i widokaw miejscowych i cz§sciowe ZllOWU znikanie w pewnych zakresach
wymaga jeszcze osobnej, gruntownej i obszernej pracy, wylllJCZllie
przeelmiotowi tenm poswi§conej 1). Osada, lladana prawem niemiecIdem, wyjmowala si§ z poel wszelkich zastrzei611 prawa polskiego,
O1'az z pod og61nej krajowej juryselykcyi, i otrzymywala \'17 calem
zllaczeniu tego wyrazu samorzf!,d, pod obowi~zkiem jedynie ponoszel1ia pewnych ci§iarow, szczegolowo w kazdej koncesyi oznaczonych.
Mieszka{lCY taIdej osady w urzllJdzeniu i ocenieniu swych stosunkow
prywatnych szli za prawem i zwyczajem niemieckim, rownie s~dzili
si§ i karali za popelnione przest§pstwa ustanowieniami niemieckiemi
lub opartemi na nich, i szczegolowo ella llich wydanemi rozporzf!,dzeniami.
Z zapewnionego gminom niemieckim samorzl1du wyplyn§lo, ie
dozwolone im nawet bylo wydawanie miejscowych statutow, wszakZe
z domniemanem zastrzezeniem, ze statnty te nie b§dl1 nad wyr§ialy
ustanowie{l krajowych, i nie b§dllJ przekraczaly granic miejscowej jurusdykcyi. Zboczenia z tej drogi wywolaly wczesnie rozporzllJdzenia
ksillJi~t i sYllodow krajowych, pot§piajl1ce statuty, wyelane wbrew tym
warunkom 2).
Liczba osad oddzielnych, naelanych prawem niemieckiem, z pocz~tku wieku XIII 11ie wielka, z post~pem czasu tak si§ zwi~ksza,
ze jUi ku srodkowi wieku napotykamy cafe kompleksy maj§tnosci,
a nawet cale znaczne terytorya, pod prawem tym stojl1ce 3).

') Pierw8za. pracil temu przedmiotowi poswi'lcil Bandtkie: Wytvod kistorycztty P1'a1V l1tiejskick 1V Polsce dalV%ej ObOlViqzujqcych (Zbi6r Tozpraw .. \Varsza,~a,
1812, str, 1-209); dalej posun'lf badania Stentzel w przedmowle do zblOrn sl'lsklCh
dyplomatow; jeszcze dalej Roepell w rozprawie: Ueber die Verbreiiul'1g des l1~agqe
blwger Stadtreckts. Bres. 1850. Najnowsze badanie winni jestesmy ,Vladynnfsklemu Budanowowi: Niemieckoje pratvo 1V Polsze i LitlVie. St. Petersburg, 1868. - Wyborna. recencya. tej pracy napisal A. Pawi6.ski: 0 Niemieckom pra1Vie 1V Polsze i Lit1Vie. St. Petersburg, 1871.
Przytoczye wypada z prac nowszych: Bobrzynski M. Historya prawa niemieckiego w zarysie wraz z history'l prawa tego w Polsce. Krakow, 1876. Dargun
o ir6dlach prawa miast polskich. HaZban, ZUf Geschichte des deutschen Reohts
in Podolien, IVolhynien u. del' Ukraina, Berlin, 1896. (przyp. 1Vyd.).
2) 1279: Premislaus ... precipimus et statui1!tus, ut nullns .scultetornm v~I con"
suium seu rectornm oivitatum terre nostre nunc III posternm ahqua statum III contJ'arium eorundem .fratrnm presumat statuere (M. P.), 1266: omnes illos qni statuta
ediderunt contra libertatem ecclesie excommunicamus. (Antlquis. constitutiones sylwdales. Petropoli, 1856, p. 62).
3) Ropell ulozyl list'l chronologiczna. nadaft prawa niemieckiego. Dzisiaj, :przy
odkrywajqoych sill nowych irodlach, lista ich moglaby bye znacznie zwi!lkszona.
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Jakie z nadan prawa niemieckiego wynikn§iy stosnnki jurysdykcyjne mi§ dzy s~downictwem polskiem a niemieckiem, w swoj em
miejscu zobaczymy; tu zaznaczamy tylko, ze prawo to w naszych
dokumentach nosi albo ogolne naz\vanie pra11Ja teutonskiego (jus
theutonicum), lub pra11Ja CY11Jilnego (jus civile) 1), albo specyalne
nazwanie, stosownie do tego, z jakiej miejscowosci prawo to byio
wzi§te. Napotykamy tedy pra11JO n011Jego miasta (jus Novi-fori),
czyli co jedno znaczy na pra11JO srodzkie (jus sredense) 2), na pra11Jomajdebttrskie (jus Maideburgense) 3), na pra11JO cltel1niltskie (jus
culmense) 4).

wolywano si§ tez niekiedy na przyklad prawa kanonicznego, gdy
zbywalo na innych zasadach dla usprawiedliwienia powzi§tego postanowienia 1).
Bezposrednio wszyscy mieszkancy kraju stali pod prawem kanonicznem 0 tyle, 0 He sprawy 0 waznosc zwiij,zk6w malzenskich
i polfj;czone z tym przedmiotem kwestye poddane byly jurysdykcyi
kosciola, ktory w rozstrzygni§eiu spraw tego rodzaju winien byl stoso wac si§ do wyrzeczen prawa koscielnego. Zresztij" jak daleee proees prawa kanonicznego i niekt6re onego instytucye, a z niemi razem posrednio i odpowiednie zasady prawa rzymskiego, oddzialywaly na nasz przewod sfj;dowy i na nasze prawo prywatne, zaraz wykazemy.

III.

Prawo kal1ol1iczl1e.

2e kosci6i rZ!j,dzil si\l prawem kanoniczl1em w swoich wewl1§trznych stosunkach, byloby zbyteczne nad tem tutaj rozwodzic si§ 5).
Nam chod7.i jedYl1ie 0 stwierdzenie, ze sarna wbdza swiecka, w pewnej przynajmlliej mierze, uznawala ogoll1ij, moc wifj;zij,cfj; prawa kanonicznego.
We wspomnianem wyzej nadalliu swobod koseiola krakowskiego Boleslaw Wstydliwy wyraznie zatwierdza niektore z tyeh swobod, jako 0parte na kanonieznych postanowieniach 6). W innem
miejscu, tenze Boleslaw nie dopuszcza przedawnienia dziesi§cin zgodnie z zasadami tegoz prawa 7), gdzie oproez tego oswiadcza, ze zakon Szczyrzycki rZij,dzi si§ pl'awem lwscielnem 8).
Podobnie Boleslaw ksi1l,z§ kaliski, powolujij,c si§ IV przywileju danym zydom na konstytucy§ papieskij" zabrania na zasadzie jej poslj,dzania zydow 0 zabobonne rozlewanie krwi chrzescimlskiej 9). Po1) 1277: dantes monasterio et ci\~ibus jus et judicium civile quoad causas
secundum leges civiles universas (M6j); 1282: ad prefatum jus civile debent I;ertinere (C. D. II).

Miasto Sroda, polozone na SI~sku, po niemiecku zwalo siEi Neumarkt.
Od miasta Magdeburga.
4) Od miasta Chelmna.
5) Np. l'. 1222 Iwon biskup krakowski m6wi: usumfructum juxta Ca11011U11t
Sa11cciones ad usum eorum transfero (Mog.).
6) 1254: quosdam libertatis articulos ex cano11icis institutis duximus declarandos (Wisz.).
2)
")

.

') 1255: quoniam jus to judiCio juris canonici, nec is qui tenet juste dare
potuerit (decimas), nec accipiens juste tenere poterit (C. D. III).
") ... quoniam judicio jUTis ca11Onici, quo pollet ordo hor1-i1n cenobitarUl1t.
9) Bandtkie: Jus pOlOl1icum str. 15 (XXXI),

IV.

Prawo rzymskie.

Zbierzmy llasamprzod rozproszone po dyplomatach naszycb
wieku Xln wzmianki, swiadez1j;ce 0 uwzgl©dnieniu w kraju niektoryeh rozporzij,dzell prawa rzymskiego. W 1'. 1220 HOlloriusz III papiez poleca wyznaczonym R§dziom, aby rozpoznali skarg§ kanol1ik6w
krakowskich, uzalajij,cych si§ na preposita kosciola katedralnego, ze
w przedstawionym interesie pokrzywdzil iell wi§cej niz 0 polow§
ceny przedmiotu (ultra dimidium justi precii) 2).
W roku 1231 Michal biskup wloclawski, robilj,c zamian§ wsi
Barkowice na wies Lybotin wrasnosc klasztoru Sulejowskiego, przestrzega, aby przy zamianie tej nie zostaly narUSZOlle rozporzfj;dzenia konstytucyi cesarskieh (cesarz a Leona i J ustyniana), kt6remi 0 bwarowaufj; byla nietykalnosc majij,tk6w koseielnych 3). W tymze dyplomacie - wspomniane kontrakty do brej wiary (contractus bonae fidei) i przywil1zane do nieh obowil1zki, co stosowalo si§ wlasnie do
dokonanej przez strony zamiany 4). W akcie sprzedazy dzialu w Czyrzynach, na rzecz klasztoru mogilskiego dokonanej przez Waclawa

1) 1283 (C. D: II, 2).
2) 1220 (R. K.).
") Wydalem dyplomat ten poraz pierwszy 1'. 1829 w Tl1etnidzie polskiej; nastElpnie wydrulrowany 7.ostal w tomie I Codicis diplonwtici i opatrzony przypisami
Helcla. Slowa jego s~: et quod secundum pias cOl1stituciones imperiales, ne res
sacre domus perperam alienari possint cavetur.
4) .•. licet in contractibus bONe fidei equitas juris suadet contrahentibus ea,
que inter contrahentes convenerint, firmiter ohservari.
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kapelana u sw. Wojciecha w Krakowie, a sporzl1dzonym w r. 1250,
wobec arcybiskupa Peild i innych dostojnik6w kosciola, sprzedajlj,cy
z1'zeka si~ ekscepcyi nie zaplaconych pieni~dzy (exceptio non numeratae pecuniae) i innych legalnych obron (omni juris auxilio) przeciw dokonanej sprzedazy 1).
Podobne zastrzezenie spotykamy w transakcyi, zawartej mi~d.zy
Oh walibogiem synem Dobrosra wa koninszego a kapitui1l krakowslq 2).
W r. 1263 stan~la Ull10wa mi~dzy klasztorem Zwierzynieckim a kapituJlj, krakowsk~, moc1l ktorej klasztor za dIu 0'
0'
na nim ciazacy.
u..
st~pil kapitule jedn~ ze swoich wsi; we wst~pie do umowy tej przytOCZOllO, ie chociaz legalne i kanoniczne uswi~cel1ia (legitimae et
canonicae sanctiones) wzbraniaj~ wszelkiej d6bl' koscielnych alienacyi, to jedllak oba p1'awa clozwalajft w pewnych przypadk~ch zbywae
(rozumie si~ koscioiom) wsz:elkie ruchome i nieruchome rzeczv z zachowaniell1 ustanowionych form 3).
u,
Pod nazwiskiem ODU praw niew~tpliwie rozull1iano tu prawo
rzymskie i kanoniczlle. Tak samo Ziemiomysl, ksi1lz~ kujawski,
w przywileju, udzielonym roku 1267 koscioiowi w}oclawskiemu, uchy~a ~"szelkie zastrzezenia, tak prawa kanonicznego, jako i rzymskiego,
Ja]~leb.y przeciw na.daniu jego mogly bye z czasem przytoczone 4).
ROWllle Tomasz blSkup plocki i Werner biskup chelmiflski, zawarlszy u~od.~ 0 przedmioty, ktare mi~dzy nimi w sporze zostawaly,
zrzekh Sl~ dobrowolnie pojedYllczych w akcie wymienionych ekscepcyi i srodk6w, opartych ez~scilj, na prawie rZYll1skiem, cz~sci~ na postanowieniach kosciola 5). Powoluje si~ takze ksilj,z~ Msciw6j na
kanony i, jak si~ wyraza, na prawa (leges), przy wyrzeczeniu karv
na mieszka(lcow Gdanska za nsilowanie pozbawienia go zycia 6). •
v

"

/

') 1250 (::'Iog.).
2) 1250: quam ... transaccionem ego ratam habfllls, et renuncians excepciol1i
#011 1%tmerate pecunie (re. K.).
3) 1263: Quamvis ecclesiarum prelatis et personis universis ecclesiasticarum
rerum omne genus alienacionis tam legitime guam Cat1011ice Sat1cci011es interdicant...
utroque tamen JUTe permissum est et indnltum in cntis casibus et sub certa forma
res non solum mobiles sed eciam immobiles alienari (K. K.).
";, 1~68: e~ non o.bstantibns omnibus auxiliis juris canonici et legalis, per
gue presenhs faotI donaClo et renunciatio valeat impediri (C. D. II).
5) 1289: renunciamus voluntarie excepciol1i doli et metus; acci011i in factum,
con~icciot1i il1debiti et sine causa, beneficio resfituciol1is in il1tegrU11t, privilegio
fOTZ, lztiens et mdttlgenciis apostolicis impetratis vel eciam impetrandis... (Maz.).
6) 1283: considerato quod hujusmodi crimen tam secundum canOl1es, quam
secundum leges pena capitis et privaoione bonorum omnium puniatur (C. D. II. 2).

Z przytoczen tych widoczne piynie przekonanie, ze znajomosc
prawa rzymskiego mianowicie duchowienstwn nie byia obc~ 1), ze
IV sporZij,dZallych przez siebie aktach ze znajomosciq, t~ wyst~powa
ze w czynnosciach swoich, dotyczl1cych spraw koscielnych, czuro
bye tak dobrze niem jako i prawem kanonicznem zwi~zane,
i ie w zalatwianiu wzajemnych spoI'6w przed swemi sil;dami kierowalo si~ regulami, zaczerpni~temiz praw kanonicznych i rzymskich.
to na wzg1~dzie, i Ziemiomysl, chcij,c nadany przez siebie
przywilej kosciolowi wloclawskiemu ubezpieczyc, lCapewne za radlj,
duchownych, kt6rzy wplywali do jego ulozenia, zastrzegl, ie nie 1110g1l bye przytaczane dla wzrusz:enia jcgo wazllosci iadne zastrzezenia czy to pm w rZY111skich, czy kanoniczl1ych. W szystko to j ednak
nie dotykalo prawa ziemskiego.
Przyznac wszakze mnsimy, ze i prawo ziemskie w rozwilli~ciu
swojem ulegro pol1lczonemu wplYVl'owi praw rzymsldch i kanonicznych, przez wprowadzel1ie, VI' zakres swych llstanowien, kilku nadel' wainych instytucyi. Zasz:czepienie powo111e na ziemi naszej testament6w, darowizn na przypadek smierci, dozywoci, upowszechnienie tak zwanych posesyi prekaryjnych niewq,tpliwie wplywowi temu
przypisac nalezy. Nie trudno tei odgadn~c, ze dzialo si~ to wszystko za przewazl1fj, sp1'awlj, duchowienstwa, kt6remu chodzilo 0 zwi§kszenie wszelkiemi spOsoball1i miellia swego. J ednym ze srodk6w
glownych, zll1ierzajij,cych do tego celu, byly doiywocia.
Nie jeden, chcfj,cy zrobic darowizn~ na rzecz kosciola, byl w zamiarach swoich powstrzymywany wzgl~dami ogolocenia tym sposobem ze srodk6w utrzymania najblizszych swych krewnych i zony,
o ktorych los mn przeciez chodzilo, bo zrobiona darowizna poei~ga1a zaraz za soblj, natychmiastowe przejscie wlasnosci na obdarowanego.
Zapewllione dozywocie dla takowych os6b usn walo w cz~sci
najwazniejsz~ przeszkod~ i podawalo sposob zadosecz:ynienia swiij,toblh'i'ym zamiarom. Jak tylko utorowaly sobie drog§ do kmju testamenty, nie dziwnego, ie w aktach naszych pojawHy si~ odroznienia
darowizn mi§dzy zyjlj,cemi i darowizn przez testament albo legat6w
(donationes inter vivos vel ex testamento) 2), a tal{ze sukcesyi te-

1)

Przypisa6 tez nalezy tej znajomosoi wzmianki

0

posesyi cywilnej i na-

turalnej.
2) 1254: cuilihet liceat il1feT vivos vel ex testamento legare (C. D. II); 1298:
quod si aliquid ex testamel1fo vel inter vivos dONaverit (Olsz.).
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beztestamentowych (successio ex testamento et ab
stamentowych
intestato 1).
Niemniej zaprzeczye nie moina, ie prawo rzymskie, za posrednictwem procesu kanonicznego, wywarlo niejaki wplyw na nasz przewod slj;dowy. Dopatruj(;l wplyw ten w ustaleniu naprzod rzymskiej
reguly, ie pozywajlj;cy powiniell wywolywae pozwanego przez ~lj;d,
pod ktorym tenie stoi. W 1'. 1235 Grzegorz IX papiei uialal si(;l,
ie u nas pozwanych zmuszajlj, stawac przed slj;dem pozywajlj;cego,
w czem upatrywal wielklj; niesprawiedliwose 2). Za to Boleslaw Wstydliwy w roku 1257 w przywileju, nadallym miastu Krakowowi, wyrainie jUi zastrzegl zachowanie pod tym wzgl(;ldem rzymskiej reguly 3).
N ast(;lpnie przypisuj(;l temu sam emu wplywowi upowszechniolllj, powoli mOinose stawania przy spelnieniu aktow slj,dowych za posrednictwem prokuratorow 4).
Takie tak zwana litis contestatio, ktorlj, spotykamy IV naszym
przewodzie slj,dowym wieku XIII, jest instytucyq, rzymsk!!" uwzgl§dnionll; u nas za wzorem procesu kanonlcznego 5). Spotykamy nawet
w dawnym naszym przewodzie sij;dowym zarody do rozwini§cia teoryi ekscepcyi sf);dowych.
Na tym ograniczalo si§ znaczenie pl'awa rzymsldego w naszym kraju w czasach, ktore stanowilj, przedmiot naszych hadan.
o mocy jego posilkowej w zaluesie prawa naszego ziemskiego
nie moie bye mowy. Jesli zyskalo tu i owdzie niejaki wst§p,
a mianowicie wplyw na oznaczenie niektorych poj§e, to okolicznose t§ przypisae nalezy wyli),cznie jego nauce upowszechnionej,
mianowicie w klasie tej ludzi, z ktorej brani byli ksilj,i§cy kanclerze i notaryusze. A ie nauka ta pochodzila z Wloch, gdzie prawo
rzymskie mialo znaczenie prawa powszeclmego (jus commune), nie
powinnoby nas dziwie, ie na umysly moglo wywierae pewnlj, 'l11oralni), powag§, ktorej slady, choe nieliczne, wskazalismy. Bezwlj,tpienia
tei przypisac naleiy w znacznej cz§sci wplywowi poj §e, wyczerpni§tych z tej nauki, szybkie ustalenie si(;l w kraju kilku powyiej wspomnianych nowych instytucyi, choe nie bez inicyatywy, oraz chj,glego

wsparcia kosciola i j ego nauki. Zawitalo nawet wyrazenie pra1Va
potVszechnego do aktu, sporzlj,dzonego na wiecach, odbytych w roku
1250 w Chrobrzu 1), lecz, jak slj;clz§, nie w znaczeniu wyllj;czuie prawa rzymskiego, ale pollj,czonych pmw rzymskich i kanonicznych tak
jak je reprezentowala owczesna nauka. N azwiskami specyalnemi
uzywanemi na oznaczenie prawa rzymskiego byly wyraienia: lex, leges, Zegitimae sal1ciiol1es, constitutiol1es il1'tperiales.

') 1270: qui per succession em legitimam ab intestato sive ex testamento extiterint success ores (Moj).
2) 1235: ipsi autem a dictis principibus et' ipsormll officialibus indifferenter
judicantur et judicatum exigitur ab eisdem, actm'is forum sequi compulsis (Thein.).
3) 1257: et quia juris est, ut actor forum l'ei sequi debeat, ordinamus CWisz.).
4) 1268: procurator domus ad nosh'am presenciam accedens (Hem.).
5) Np. 1294: abbate contra N. coram nobi8 et nostro judicio lite contestata
(C. D. II).

1)

1250: cum hoc sic de JUTe commuHi competat (K. K.).

Pi sma Romualda Hubego, Tom II.
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ODDZIAr.. IV.

Ludn

0

is

c

k raj 0 w a.

Przemyslaw i Boleslaw ksi~z§ta Wielkop?lsc y , oz~aczajl1c w.ro:
ku 1242 kary na dopuszczajlj;cych si§ gwaltow przeclw kla.sztolO.Wl
w Lubiniu, stanowil1 je, jak si§ wyrazajlj;, na kazdego c~lowleka, J.akiejkolwiekbl1dz kondycyi lub godnosci, czy to szlac~~/ca ~zdY .me7'
1) ()dro' znienie to dwu tylko klas ludnoscl zna] uJemy
sz1aCI1CICa
.
. .
K
w zupelnosci zgodne ze stosunkami spolecznos~l. wl~ku XIII.
to
nie byl szlachcicem, nalezal do cz§~ci .posle.dme]sz:J ~1ar?du, bez
wzgl§du czy siedzial na wsi czy w mle.sclC. ~lreszczanstwo,. Jako t~o~
rz~ce osobnlj; klas§ ludzi, zaczynalo Sl§ doprero ~ tym wreku wyla
biac a i duchowiellstwo nie tworzylo stanu oddzlelnego.
, Zastanowmy si§ lIad tym przedmiotem blizej, wszakze 0 t!l:,
o He to wchodzi w zakres naszych poszukiwall. Na pierwszem ~leJ
scu stawiamv szlacht§, na drugiem ludnosc nieszlacheck1):, skiadaHcl:j;
si§ z ludnos·ci wiejskiej i miejskiej, na trzecim duchowiellS~WO, wre~
szcie wspomnimy i 0 cudzoziemcach. Z po~ll!;dl: t~go . wyll:j;czamy
osadnikow cudzGziemsldch, osiadlych na prawle menlleCklem.

I.

Szlachta.

Zaznaczamy przedewszystkiem, ze szlachcic (nobilis) znaczy to
samo co rycerz (miles) 2), to jest - czlowieka, obdarzonego prawem
1) 1242: dignum duximus statuendum, ut quicunque seu ~10bilis seu, ig11O~i.,.
. , t'
(0 D I) ,y I)Ommkach z konca W18lis cujuscunque condlC1OHtS aut dlgmta IS,..
. . .
ku XIV ignobilis zwany podlym.
.
2) 1254: quod cuilibet 11$iliti sive nobili liceat possesslOnes suas ... (C. D. II).

KsiElga praw nazywa stale szlachcica Ritter.

rycerskiem (jus militare). Poj§cie prawa rycerskiego wyksztalcilo
si§ powoli, jak to juz wyiej nadmienilismy. Zawil!;zek swoj zna1ado w pojedYllczych koncesyach, kt6remi ksiq,i§ta obdarzali odznaczajlj;cych si§ zaslugami, ai nakoniec zwarlo si§ w pewn~ stale 0znaczonlj; calosc i przeszlo w zwyczaj ziemski, ktarego niegodzilo
si§ j uz narnszac 1).
Prawo rycerslde glownie polegalo na tell1, ie nadany dobrami
otrzymywal je prawem wiecznego posiadania, ktore przelewal na
swoje potomstwo (jure haereditario), ze je otrzymywal wolne od
pewnych cilizarow publicznych, ie zyskiwal nad ludzmi, na nich 0siadlYll1i, niejakie prawo sl!;du, i ie m6gI ci§iary i sluzby, jakie ludzie ci na rzecz ksi§cia ponosili, obracac na wlasnl!; korzysc.
Ze szlachta, obdarowalla dobrami, zyskiwala zarazell1 pewnl!;
wladz§ sl!;dowl!; nad osadnikami nadanych wlosci, dowodzi wzmianka
w dyploll1acie r. 1222, ktorym Wisraw, obdarzaj!j;c maj!j;tkami klasztor PrandociIlski (potem Mogilski), przenosi zarazem na niego jurysdykcYIiJ dziedziczll!j; (jurisdictio hereditaria), ktorl!; W nich sam
sprawowal 2). Okolicznosc t§ stwierdza nast§pnie przywilej ma1'szalka Komada Tirberga z 1'. 1278, ponawiajl!;cy dawniejsze nadanie,
ktorym zapewnia szlachcie polskiej, osiadlej w ziemiach zakonu krzyzackiego, sl!;d w sprawach 0 trzysta i 0 szesc grzywien 3), a takze
przywilej, dany w roku 1262 klasztorowi Koprzywnickiemu, w ktorym do niiszej jurysdykcyi zaliczone kary trzystu, szesciu i pi§tnastu grzywien 4). W czesnie jednak zacz§to normliJ t§ przekraczac
i rozszerzac.
R6wniez nie ulega wl!;tpliwosci, ie otrzymujl!;cy zwolnienie
nadanych mu dobr od pewnych ci§zarow i sluzb publicznych mial
prawo wymagac od ludzi, w nich osiadlych, aby te same powinnosci
dla niego spelniali. DIa przykladu powolac tu moiemy trzy dyplomaktoremi to zastrzeione zostalo na korzysc 0 bdarowanych. J eden
z nich-udzielony na prosb§ ksi§iny Grzymisrawy, iony Leszka Bialego, klasztorowi W ~chockiemu, drugi - dany w r. 1260 komesowi

1) 1297: juxta cOl1suetudinem 11$ilitum teru 110stre (C. D. I); 1292: sicut ceteTi milites i11 terra Cujaviel1si, sua bona possident (C. D. II).
2) 1222: cum omni jurisdiccione lteTeditaria in eadem villa milti pertillente

3) Helcel: Staroda1Vl1e p0l1111iki, II.
4) 1262: cum judicati fuerint (homines) ad trecel1torum vel sex vel quindecim marcarum omnes soluciones abbas et fl'atl'es recipiant (Paw.).

356
Mikolajowi, trzeci-w r. 1289, Piotrowi zwanemu Winiarczyk 1). Tym
sposobem zwolnienie od ci§zarow publicznych dobr nadanych byro
tylko fikcylj" bo wla13ciwie mieszkallcy ich od nich nie zwalniali si§,
tylko zmienial si§ pan, na rzecz ktorego odt!J;d ll1ialy by6 ponoszone.
J akkol wiekblj,dz, skutkiem tej przemiany byIo, ze ziell1ie, posiadane prawem rycerskiem, przybieraly nazwisko lanow lVolnych (Il!ansi liberi) albo Ziel11 obdarzonych 1volnosciq rycerskq (libertate militari) 2), jako ll1niej wi§cej oswobodzonych od ci\;)zarow publicznych.
Ziemia taka, ch06 nast§pnie przechodzila w il1ne l'§ce, zachowywala
swoj, raz nabyty, charakter wolnosci 3).
Uwazano takoz, ze kreowany rycerzem zyskiwal peln!J; osobistlj,
wo1no136, jak to za13wiadcza dochowany ciekawy akt Leszka ksi§cia
sie1'adzkiego z roku 1276, naclaj!J;cy niejakiemu Haclawowi prawo 1'ycerskie, w ktorym ksi1J,z§ mowi, ze robi go wo1nym wraz z jego potomstwem 4).
Rycerz nadany wlosciq, osiadllj, obejmowal zaraz w bezpo13rednie swoj e posiadanie i uzytkowanie wszystkie ziemie, nie stanowilj,ce uposazenia pojedyuczych osadnikow, jako tez i ziemie, ktore prawem puscizny przechodzily n11 pana i zapewnie zwykle tworzyl z nich
sw6j folwark (allodium), wystawial na nich swoj dwor (curia) i urzlj,elzal sw6j ogrod.
W kOllCU nadmieni6 jeszcze nalezy, ze rycerstwo 0 tyle odroznia si§ oel innych mieszkancow kraju, ze kary, postanowione za wyst§pki popelnione przeciw szlachcieowi, slj, zwyczajnie wi§ksze od
kar za podobne wyst§pki wzgl§dnie ludnosci wiejskiej dokonane.

1) 1260: Lesco ad peticionem domine Grimislave uxoris sue talem oonsUtuit libertatelJl, quod omnia jura et soluoiones, que ad eum spectabant, dicto claustro
indulsit (K. K.); 1260: da1~tes ei (comiti Nicolao) et successoribus suis exacci014es
et servicia, que nostro dominio dinosclmtur pertinere, videlicet: naraz, povos (Paw.);
1289: prefate hereditates in nullo teneantur, sed pl'edictu8 Petrus dictus Winiarczyk
de diciis dispoHat, cum suis succesoribus et ad usus p1'oprios convertat (M. P.).
2) 1288: de diotis mansis tres sunt liberi racione ejns quia dati erant cuidam militi (Paw.); 1272: conferentes ei (terram) jure perpetuo cum omni libertate
111ilitari (ibid.).
') 1243: cum autem villa predicta (quam quidam miles noscitur contulisse)
speciali privilegio libertatis olim fuerit decorata, nos easdem libertates ratas habentes
volumus ut sit immunis (C. D. U).
4) 1276: inspecto fideli servicio Raslai filii Domeslai, eum liberum facimns
cum tota posteritate, dantes ei et Remissio ejus filio in omnibus plenum jus milicare (Paw.).
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II.

ll.ldl'loSC nieszlachecka.
A.

Ludnosc wiej ska.

,~ j§zyku technicznym elyplomatow wieku XIII, ludzie, osiadli
we wSla~h, ~odlegli pauu wlosci, czy to ksi§ciu, czy ko13ciolowi, czy
rycerzo;,l,. ~16 llOSZq, nazwania poddanych; natomiast spotykamy ich
. ogolmeJszem nazwiskiem: ludzi, siedzqcyclt l1a wsi, ludzi, mieszka1Cf:cych lVe lVsi lub mieszkalic6w wsi 1).
. . Pomniki nasze ludzi tych dziel~ na dwie klasy: w jedllej stawlaH tak zwanych ludzi wolnych (homines liberi), w drugiej - tak
zwanych adskryptycyolV (adscripticii, adscripti)2). Nie zllaj~c staroiytnych, n~zwisk polskich, uwazamy, ze b§dzie moze najstosowniej
nazywac Jedn}'ch swobodnemi, drugich nieslVoboduemi. W kazdym
razie nazwanie nieswobodnych niewolnikami, jak to niekiedy czynilJ,
nasze dokumenty,
byloby 0 tyle nie na swojem miejscu , ze niewola ,
' .
we w1aSClwem znaczeniu tego wyrazu, byia nam nieznanlj,.

1.

Ludzie l1ieswobodni (ascripticii, adscripti).

Nieswobodnemi czyli adskryptycyami zwano ludzi, kt6rym l1adallq, ?~la ziemia p~d warnnkiem pell1ienia pewnych osobistych, im
wJ:ascl\vych, posIng I pod (ibowi~zkiem nieopuszczania nadanej im ziemi. J eden i drugi cilj,zlj,cy na nich, obowil'1zek byl powodem, ze na.
~ywano .ich takze wyrazami lacillskiemi: obnoxii, obnoxii ad servitia 3),
Jako zWlq,zanych obowilj,zkiem pewnych przymusowych sluib albo ie
ieh m~anowicie: servi glebae 4), to jest, niewolnikami gle'by, j~ko
przywllj,zan.ych do posiadanej przez nich ziemi. Stl1d szlo dalej, ze
nazywano lch takze z powodu ci~zl1cych na nich sluiebnych obowi~zkow niewolnikami (servi), albo niewolnikami adskryptyeyami (se1'-

'.
1). 1232: homines inhabitantes easdem villas (Maz.); 1245: homines qm In
vIlhs reSIdent (M. P.); 1245: incolae villis (C. D. 1); 1256: hominibus in villis commomnbbus (lVI. P.); 12d5: omnes habitatores ville (C. D. II).
.
2) IV nowszych czasach wyraz lacillski adscripticius tlomaczono przez przyt1Vlerdzony. Moznaby ich takze zwac przypisaHemi.
3) 1257: cum hominibus ibi habitantiblls, cum obnox;is
(M.
P)
1295 : j'b
"
• ;
I erum aut Ob1wxium (Paw.); 1273: obnoxii ad servicia (C. D. II).
4) 1254: sortem servi glebe (0. D. III).
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vi adscripticii) 1), a polozenie, w jakiem znajdowali si<;), mianowano
niewolfl, (servitus) 2).
Ludzie, nalezfl,cy do tej kategoryi, ze wzgl<;)du na pelnione przez
nich siuzby byli, jak si<;) dyplomaty wyrazajq" rozmaitej niewoli, kondycyi, obowi~zku i stanu 3). W rz§dzie ich spotykamy tak zw~
nych 8wi~tl1ikolY (sanctuarii) 4), korabnikow 5), rybakow (piscatores) 6),
lowczych (venatores) 7), koniarzy (agazones) 8), bartnikow (mellificatores) 9), kowali (fabri) 10), ciesli 11), bednarzy (lagenarii) 12), piekarzy (pistores), kuchaI'zy (coci) 13). Nazwiska ich obja8niaji} sluzby,
ktore obowifl,zani byli pelnic; dodajemy tylko, ze swi~tnikami zwali
si§ ludzie, przeznaczeni do poslug k08cielnych, a korabnicy byli zapewnie ludzie, obowi~zani do przewozenia na lodziach moze zwanych
korabiami. PI'ocz tego w klasie tej znajdujemy ludzi, przeznaczonych do czuwania nad rogatkami granicznemi, ktore, jak si<;) zdaje,
zwano bronami 14). Do rz<;)du idl nalezeli jeszeze tak zwani: narocznicy, spudownicy, divoticy, ktorych jednak znaezeniadot~d nie
wyjasniono 15).
Nietylko jednak klas<;) t<;) tworzyli dopiero co wymienieni roznego rodzaju rzemieslnicy i sludzy wiejscy, wchodzili do niej, i to za-

pewnie w przewaznej liczbie, i rolniey, czyli ludzie, przywi~zani do
ziemi z obowi~zkiem zajmowania si<;) glownie uprawl1 ziemi 1). Dyplomaty nazywajl1 ich kolonami (coloni), albo, dla blizszego ozna~zenia ieh kOlldycyi, kolonami, zwi~zanemi prawem askryptycyow 2).
Ludzie tych kategoryi siedzieli na wlosciach ksi~z§cych, koscielnych i nadanyeh prywatnym 3), a procz tego na ziemiach, przeznaczonych na uposazenie grod6w i dostojnikow krajowyeh. Dyplomat}' mi<;)dzy innemi wzmiankujlj, ludzi, przywiq,zanych do grodu krakowskiego 4), pelnilj,cych sluzby na rzecz kasztelallii wolborskiej 5),
ludzi, przywi~zanych do godnosci wojewody kl'akowskiego 6), do godnosci wojskich, stolnikow i koniuszych krakowskich 7).
Kto byi dziedzicem wsi, na ktorej podobni ludzie byli osadzeni, zwal ich swenti, albo, kiedy 0 nim mowiono, nazywano ieh jego
ltidznti, a jego samego wzgl<;)dnie ich nazywano pane11/{ (dominus) 8).
Dla tego tez ludzie podobni nosili niekiedy nazw(J ludzi wlasnych
(homines proprii) 9).
Lecz jaki byl stan prawny ludzi nieswobodnych?
Pod wzgl(Jdem wolnosci osobistej w01n08c ta byla tem ograniczona, ze naprzod zobowi~zani byli do pelnienia pewnyeh oznaczonych sluzb osobistych na korzysc swego pana, nast<;)pnie - ze nie
mogli opuszczac nadanej im ziemi. Kto byl osadzony na ziemi jako bartnik, obowi~zany byl piel<;)gnowac pszczoly i dostarczac na
rzecz dworu rniodu 10 ); kto byl osadzony jako lowczy, dostarczal zabitiJ, zwierzYl1<;) pauu i pilnowal, aby nikt obcy nie polowal w lasach
pallskich; kto miar nadan~ sobie ziemi(J, jako rolnik, procz obowi~
zku uprawiania swego dzialu, tam, gdzie byly juz urz~dzone fo]war-

1) 1255: absolvimus omnes homines: liberos et servos (C. D. IIL); 1298: si
homines et servos dieti militis aliquis oeciderit (Maz.); 1218: ecclesia cum se1'vis
ascripticiis (Paw.).
2) 1230: pristine mauei pavi seTvifuti (C. D. II).
ti) 1239: ascripticii cujuscunque servitutis vel condicionis sive officii aut status (l\laz); 1239: ascl'ipticii cuju~cunque cOl1dicionis, ser'vitutis sive officii (C. D. 1).
4) 1252 (C. D. 1); 1257 (C. D. III); 1261 (K. K.); 1272 (C. D. II).
5) 1255 (C. D. II).
") 1209 (Mosb.); J 252. 1254 (C. D. I).
7) 1242 (C. D. Il); 1270 (Moj).
b) 1243 (C. D. IIL); 1254 (C. D. I); 1272, 1274 (K. K.).
9) 1298 (C. D. II).
'0) 12fi4 (C. D. T).
11) 1261 (K. K).
12) 1284 (M. P.).
13) 1254 (C. D. I).
14) 1277: hominum ad custodiam bro11e de M. pertinentiulll (C. D. III); 1292:
incole commorantes per utramque wartam id est bronam, in vulgari, versus Ungariam (ibid); 1287: abbas homines brone pertinentes semovit (ibid.).
I.,) Porow. pracfl gruntown'k Feliksa Zieliitskiego: Co znaczy wyraz narok
w dawnpj mowie? (Biblioteka WaTsza1Vska, za rok 18(2), i to, co 0 znaczeniu narocznikow powiedzjal dr. Piekosiitski w przypisku do dyplomatu kapituly krakowskiej z r. 12 )0. stl'. 82. (Por. tegoi autora: LudnoS6 wloscianska w dobie Piastowskiej.
Krak6w, 1896).

')

1288: ab a)'atura et oml1i servitute villana liberos facimus (Paw.).
1231: coloni, qui ecclesie jure ascril'iicio te11e11tur (C, D. I); 1275: cuncti eoloni ascripticii sive liberi (Paw.). IV dyplomacie 1254 (C. D. III), wyraz serVI
uzyty jako rownoznacz:lcCY wyrazowi coloni.
S) 1257: nullum ascripticium 11ostrum, ecclesie sen cujuscunque alierius
(Wisz.).
4) 1287: homines cash'i cracoviensis (C. D. IfI).
5) 1239: omnes homines ascripticii castellanie de Voybor (C. D. 11).
6) 1254: servi pertil1mtes ad cracoviensem palatinum (C. D. II).
7) 1243: qui omnes ad tribtt1~atum eracoviensem perti11el1t... qui pertinebant
ag-azo11i .•. specta11tes ad dapiferum eracoviensem (C. D. III).
8) 1278: l'tOstri homi11es venatores (M6j); 1298: si servos dicti militis quis
occiderit (l\£az.); 1239: ascripticii eorum d0111inoru111 audient judicia (ibid;.
9) 1293: homil1es proprii sive liberi (C. D. I); 1297: incole proprii seu liberi (C. D. II).
10) 1298: (C. D. Ill.
2)
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ki panskie, zobowi~zywal sil;], w miarl;] zachodz~cych okolicZllosci, do·
orki, do sprzl;]tu plodow i do zwozenia ich na folwark 1). Procz
pelnienia tych sluzb osobistych bez wyjlJ:tku wszyscy ludzie nieswobodnej kondycyi placili za grunt, ktory posiadali, czynsz, dla czego
nazywano ich czynszowymi 2). Rolnicy czynsz ten uiszczali w pewnej liczbie miar zboza i innych produktOw 3). Ogol tych sluzb i powinnosci zwano servitus villana, ci~z~ wiejsk~ 4).

nej wsi znajduje Sil:} kilka takich dzia16w, na ktorych siedzq, ludzie,
z ktOl'ych kaidy przeznaczony do innego rodzaju siuzby 1). Czasami cale wsie obsadzone ludzmi jednego powolania. Dokumenty wspominajlJ: 0 wsiach, b§d~cych w posiadaniu samych swilJ:tnikow 2),
o wsiach, posiadanych przez samych wyl~cznie bartnik6w 3). W innych razach powiedziano tylko, ze wies zajl;]ta ludzmi nieswobodnemi, bez oznaczenia gatunku ich sluzb 4). Tak samo wspomnialla
jest wies osiedlona ludzmi, przeznaczonemi do uslug grodu krakowskiego 5). Sq, wreszcie wsie, zajl;]te do porowy przez ludzi nioswobodl1ych 6).
Zachodzi tylko pytanie, jak rozciq,gle sluz}'ly im prawa do ziemi, ktor~ posiadali? Na to odpowiadaj~ zr6dla nasze, nadajlJ:c im
nazwisko dzieclzicow (heredes) 7), a ziemiom, ktore posiadaj1J" nazw§
dziedzictwa (hereditas) 8). To znaczylo, ze ziemia byia nadawanlJ:
nietylko im samym, ale calemu ich potomstwu, na kt6re pl'zechodzic miala prawem spadku, po smierci pierwszego nadanego. Ze
w istocie tak bylo, zaswiadcza ta okolicznosc, ze nieswobodnych
znajdlljemy siedz~cych na ich dzialach z bracmi swymi, z synami,
i z callJ, tychie sY110W kognacy~ (cognatio), czyli progeniturlJ:; zutem
gely kto siedzial na dziale z bratem i wllukami, dzial znajdowal sil;]
juz IV l'l;]ku trzeciej generacyi 9).

Wszyscy nieswobodni, przywi[j,zani bl;]dlJ:c do ziemi, nie mogli
jej opuszczac, i tym sposobem zwalniac sil;] od sluzb na nich Cl~Z[j,
cych. Samowolnie z ziemi oddalajq,cych sil;] pan wzywal przed ksil;]cia i, udowodniwszy im, ze nalez[j, do klasy nieswobodnych mieszkallcow, osadzal ich na llOWO na ziemi, z ktorej sil;] wydalili 5). Kn
koncowi XIII wiekll dozwalajq, juz ksilJ:zl;]ta panom zbieglych swoich
ludzi chwytac, wil;]zic i napowrot w wiecznlJ: niewoll;] obracac 6). Zawierano nawet w tym wieku uklady z Krzyzakami 0 wydawanie tego
rodzaju z bieglych Illdzi 7).
Pod wzgll;]dem posiadanej ziemi przez ludzi nieswobodnych, dostrzegamy przedewszystkiem, ze kaZd}' z nich jest w posiadaniu osobnego dzialu czyli zrebia (sol's) ziemi 8). Dzialy te zapewne, stosownie do okolicZllosci, byly wi§ksze alba mniejsze. Niekiedy w jed-

1) 1251: predichrum villa rum homines tenentur LX manipulos siliginis, quinque capecia almone me teTe, tribus die bus segetes pm'gaTe, per unum diem tritu1'are,
tres plaustmtas fel1i ducere (C. D. 1); 12il5: ex villis que sunt propinquiores nosh'e
curie duos dies infra annum, unum scilicet tempore messis ad meiel1dum et hinc in
honeuin reponendum, alium ad falcal1dum et in allodio ordinandum sunt astrioti
(C. D. Ill); 1298: more incolarum terre a'rare (Sten. str. 57). Podlug ksillgi praw,
wlasni poddani powinni byli pl'acowae, ile razy im sill kazalo (Uelcel, Pomniki, str.
33, XXIX).
2) 1254: commutayit villam hominum censitorum et separavit didos censitos,
qui dicuntur conare (0. D. III).
3) 1251: tenentul' modium avene, mensuram tritici, tres citas lini (C. D. II).
4) 1288: liberos fecimus ab aratura et omni servitute villana (Paw.).
5) 1222: li1ilosca... qnem 'V. abbas ... convictum, in eodem loco reposuii (0.
O. 1); 1218: homines quosdam judicio vincios in antiquum seduxit servicium (0. D.
II); 1230: B. Oh. pristine mancipavi servituti (ibid.).
6) 12tH: potestatem conferimus abbati homines suos ascripticios a se fugientes, ubicunque locorum eos deprehenderit, capiendi, incaTcerandi et in servicium
perpetuum Tedige11di (M. P.).
'
') 1243: promiserunt eciam, quod si servi nostri ... ad terras eorum fugerint;
reddantur (0. D. II, 2); 1255 (Dog. TV). PorOw. Ksi~g~ praw XXVIII (Relcel: Pomniki. 1I, str. 32).
8) 1254: sortem in Zator servi glebe ... sortem in Zacrew servi (0. D. II).

1) 1254: In U. quatllor sOTtes, in qllibus locati sunt ministeriales, qnornm
ista sunt nomina: 1. pistol'. G. coeus, ]\f. coons. S. faber, P. piscator, B. cocus, .M. M.
agazo (0. D. I). Dyplomat ten wzi'ity jest z kopii. S",dz<;!, ie w niej zaszla omyl:ka, i ie zamiast quatuor powinno bye octo.
2) 1273: villa sanctuariorum (0. D. II).
") 1298: nosh'is mellificatoribus contulimus villam que Bartodzeie nuncupatur (0. D. II). (Ozy to Bal'todzieje pod Radomskiem?) 1284: hereditatem nostrol'nm
lagenariorum (M. P.).
4) 1222: villam servorul11 nostrorul11 (Paw.); 1256: L. cum huminibus ascripticiis (0. D. III).
5) 1287: villam hominum casb'i cracoviensis (0. D. III),
6) 1243: mediam partem de L. quam inhabitabant homines nostri conare
(0. D. III).
7) 1209: aHribui villas cum suis 71eredibus ut sint piscatores ecclesie (Mosb.);
1273: homines nostri ascripticii heredes de Gacow (0. D. II); 1235: heredibus qui
ibi fuerunt (M. P.).
8) 1252: adscripti super hereditatibus corum (0. D. II); 1284: 71ereditatel1i
nostrorlll11 lagenariorum (M. P.); 1235: heredibus qui ibi fuerunt pro istis sortibus
dedimus hereditates (ibid.).
9) 1251: L. et filium SUlim B. cum fratre suo et filio fratris ... P. cum G.
filio fratl'is et G. fratl'e sno ... J. cum filiis et fratrem ejus ... B. et V. filium suum
cum sua cogllacione (0. D. III).
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Dalej znajdujemy wyraznie zastrzezone, ze nagabany nieswobodny 0 sWq, dziedzin(J ma si(J udawac przed sq,d ksiq,z(Jcy i przed
nim bronie praw swoich 1).

~~ema wi(JC wq,tpliwosci, ze prawo, ktore posiadall1ieswobodl1Y
do dZlaiu swego, tworzylo do pewl1ego stopl1ia rodzaj l1ietvkalnej
wlasnosci, ktorej bronie mogi nawet przeciw panu, ktorelm; wlosc
nadana byla przez ksi(Jcia.
AsI~ryptycyusz zarzq,dzal dzialem swoim podlug swej woli, ci~
g:llj,1 z, mego wszy~tkie pozytki i wszystko, czego si(J na nim dorobl:, mogi swobodl1le przedawac, jak to wyraznie zastrzegl Konrad
kSll1Z(J mazowiecki w przywileju, udzielonym kosciolowi plockiemu 2).
.
~a te~ jednak prawo jego do dziedziny ograniczalo si(J, gdyz
me mogI dZlalu swego alienowac i ziemi posiadanej nie mogi opuszczac, jako do niej przywilj,zany 3).
N 3d prawem do posiadanych przez nich ziem stalo wyzsze

pra~o wladania (dominium) ksi(Jcia. Mocl1 tego prawa mogi ksilj,z~
p.osl~dane .przez nich dziedziny im odebrac 4), a tem wi(Jcej przenoSIC

lch z Jednego miejsca na drugie 5).
Nieomieszkali tez z tego korzystae panowie duchowni i to co

w.la~c~wie sluzylo samym tylko ksiq,z~tom, wlasnl1 powagq, 'uskut~cz

l1l~C, Jak ~ego mamy przyklad lla przel:ozonym klasztoru stani!J,tkow-

S~lego, ktory, dufny we sWlj, wladz~ i przyj~ty zwyczaj, ludzi swoich

me~wobodnych z jednego miejsca przeniosl nit drugie 6). W zwyczaJnym porzlj,dku, przeniesiellia podobne mogly byly bye zrobione
tylko ze zgod!): przeniesionych 7). Koscioly robily je mianowicie
w. tym celu, aby ludnosc swlj, usuwae z pod zetkni~e, dla nich szkodlIwych, z ludnosci~ podleglij, innej wladzy. Zdarzalo si(J nawet, ze
')

(C. D. II).

1252: ascripti,.. super lJereditatibuR eorum coram solo duce respondebunt

1237: ascripticii res suas U/lere 1Jei1dant (l\faz.),
1254: cum colonis terris eisdem addictis (C. D. HI).
128,4: hereditatem nostrorulll lagenariorum ad nos Jure dominii pertin;ntem
contulll~lUS, ~IctoS lag~na]'ios ~t e~rurn poster~s eadem hereditate privantes (M. P.).
) 1235: heredIbus qUi Ib) fllerunt pro istis s07'tibus dedimus hereditates
(M. P.).
2)
")
,4)

6) 1254: separavit con are a sua gleba, jretus auctoritate sua et consuetudine
prescripta, transferens in villam permutatam S. eosdem servos glebe ibidem p6rpe-

tuo permansuros (C. D. III).
7)

1235: heredibus... dedimus hereditates, et arehidiaconus cuidam eorum

va:c~m cum vitulo dedit... eo qu~d de premissa villa nona cedeant voluntate (Rapell,

stl. ~Og); 1262: omnes commutamones qllas heredes de S. fecerllnt cum hominibns
nostns de K. transferentes eos de bona votui1tate in p, villam, clnfirm'mlls (C. D. II).
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ksiij,z~ta,

nadajq,c ziemie, osiadle przez nieswobodnych. poprostu tylko nakazywali osadnikom ich opnscie je i wydalie si©. Dowod na
to przedstav,ia nadanie katedrze krakowskiej dzialow osiadlych ludnosci11: nieswobodnlJ" we wsiach Szczytniki i Brzezie polozonych. Ksi~lr
z© Bolesraw, czynilj,cy to nadanie w 1'. 1261, chcl:j,e zapewnic katedrze spokojne posiadanie tyeh wsi i, jak dodaje, ze wzgl©du na
szczegolnlj, rewercncY(J dla sw. Stanislawa, poleca, aby osiedli na
tyeh dzialach lucizie j ego (homines nostri) ustlj,pili z nich w ciij,gu
nadchodzij,cej kwadragesimy i usun~li z nich swoje domy, a jesliby
tego nie nczynili, aby !mnonicy mieli perlWO wyrzuci6 iell z ich siedzib, a domyich, skoro to uznajlj, za wlasciwe, zburzye 1).
Zbieraj11:c to wszystko razem, pokazuje si©, ze prawo dziedzidwa, przyznane ludziom nieswobodnym, ,.yiasciwie nie byro niczem
wi(Jcej, jak prawem dziedzicznego uzytkowania z ziem im nadanych,
ktore wszakze w kazdej chwili mogly im bye odj©te przez ksi(Jcia,
a pozniei i przez panow, cz©sciij, skutkiem ustalajlj,cego sit; nieprawe go zwyczaju, cz~scilj, skutkiem nadania panow prawem zupelnego
wladztwa nad ziemi!J,.
Dla dopelnienia tego, co dopiero powiedzialem, zostalo 0 ludnosci nieswobodnej, wspomniec nalezy, ze oprocz ci(Jzar6w, jakie ponosila wzgl©dnie bezposrednich swych pallow, podlegaia nadto tym
samym ogolnym powinnosciom (servicia), jakie ciij,zyly we wzgl(Jdzie
ksi©cia na wszystkich mieszkancach kraju, posiadaj!):cych ziemi©.
Wprawdzie, przy czynionych nadaniach, ksilj,z(Jta oswabadzali mniej
wi~cej wlosci od tych ci(Jzarow; sz10 to jednak tylko 11a korzysc nadanvch panow, jak powyzej wykazane zostalo. Podobnie, przy nadani,tcli, ludnose nieswobodna uwalniala si~, czyli jak si~ dyplomaty wyrazajij" ludnosci tej udzielano oswobodzenia (libertas) od zwyczajnego sij,downictwa 2), ale natomiast poddawano j~, stopniowo pod
eoraz rozcilJ,glejszlj, jurysdykcy© panow. Natnr© tej swobody czyli
wolnosci dobitnie okresla dyplomat ksi~cia kujawskiego Kazimierza,
opiewajlj,c', ze nieswobodnym udziela si~ wolno86 podlegania wyllj,cznie sluzbom biskupa i jego slj,dowi 3).
') 1261: hominibus, quorum fUE'l'Unt predicte sortes, injungimut. quatinus
infra quadragesimam proximo ventnram de villa S. rer)edant et domos suas remove·
1'e proourent, alioquin eanonici ips<)s ejiciant et domos eorum si voluerins faciant penilus demolil'i (K.K.).
2) 1254: quanun villarum eolonis talem contulimus lioertatem, quod non provocentm ad Palatinos, ad Castellanos (C. D. I).
") 1252: inoolis hujus modi tribuimus lihertatem, quod omnes adscl'ipti tantum Episcopi servicio et t'psius judicio sint deputati (C. D. II. 2).
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Wyrodzilo si§ z tego wszystkiego niezbyt IJowabne pOfozenie
calej tej ludnosci. Wszystko zalezalo tu od umiarkowania i wzglt;)dnosci, z jakil; postt;)powal pan. Ze niekiedy panowie naduzywali swej
wladzy, przedstawia, nam dowod, mit;)dzy innemi, dyplomat Boleslawa ksit;)cia sandomierskiego, w ktorym wyczytujemy, ze ludzie nalez1j;cy do kosciola w W olborzu, z powodu rozlicznych ncisniell, na
Jakie byli wystawieni, gdy nigdzie znaleze nie mogIi obrony, uciekli
sit;) pod opiekt;) ksit;)cia Leszka i przyjt;)li u niego obowilj,zki 10wczych 1).
Dwa byly srodki do wyjscia z tego polozenia: pierwszym-by10 wywiedzenie sit;) przed sf),dem, ze sit;) nie nalezal0 do klasy ludzi
11ieswobodnych 2); drugim-dobrowolne ze strony pana wyswobodze11ie czyli manumisya (manumissio) 3). Uwolnienie to moglo bye dwoch
rodznjow: albo pan zwalnial tylko nieswobodnego od ciil;Zf),cych na
nim dotil;d obowif),zkow, lecz zatrzymywal go, wskazujlj,c mu iane zajllcie, alba dozwalal mu odejse, a wtedy stawal sit;) ow swobodnym 4).

mi, czy to ksit;)cia, czy koseiola, czy rycerza, z wolnoscif), opuszezenia ziemi, rozumie sit;), po dopelnieniu warunkow, zwyczajem uswit;)conych. Do ludnosci tej procz tego nalezy zaliczye wszystkich ludzi,
nie trudnif),cych sit;) rolnictwem, tylko zamieszkalych we wsiach, skladaj!j,cych takze czynsz panu za zajmowall!j, przez siebie we wsi siedzibt;). Opieramy wnioski te przedewszystkiem na slowaeh przywileju udzielonego w 1'. 1255 kapitule krakowskiej, w ktorym w klasie ludzi swobodllych odrozllieni koloni (colo ni) i mieszkancy (habitatores) wsi kapituiy 1); dalej - na akcie zamiallY ksi§cia It;)czyckiego Kazimierza, gdy ;v y mi81:ieni Polacy, majf),cy .swoj ; .orkt;),. (~r~tu
ra), siedz!j,cy we dwoch wSlach danych na zalmant;) ), naJmmeJna przywileju lladawczym udzielonym miastu Krakowowi, w ktorym
wspomiua si~ wogole, bez blizszego oZllaczenia, 0 Polakach swobodnych, ma.i!j,cych mieszkanie we wsiach 3); wreszcie -- na akcie
z r. 1234, ktol'Y mowi 0 ludziach swobodnych i to krajowcach, a nie
obcych przybyszach, zamieszkujf),cych we wsiach, nalez1J,cych do .areybiskupstwa gniezniellsldego 4). Wyraznie wit;)c podlug tych dokukumentow klast;) lndzi swobodnych sklada ludnosc krajowa dwoch
gatunk6w, z ktorych j eden tworzlJ, rolnicy (coloni?, maj~cy s.woj f),
ork§, a dl'ugi prosci mieszkallcy (habitatoreg) we wSlach, meposradaj1J,cy 1'01 ornych, tylko majil;cy oddzielne mieszkania we wsi. Mieile sit;) zdaje, z osobnych doszkania (domicilia) te skladaly sit;),
mOw i ogrodow, nie id1j;cych pod plug, lecz r§czn~ robotf), uprawianych: moznaby zatem ich nazwac chalupnikami. ~e ludzie s:,"obo.dni byU wyl1J,cznie osiedli na CZYllSZU, czyli, ze byh czynszowmkaml,
to dowodzi doniesienie analisty wielkopolskiego 0 wypadkach zaszlych w roku 1254, w ktorem ludzie tej kategoryi nazwani Sf), czynszowemi czyli czynszownikami (censiti) 5).

2.

Lttdzie s1Vobod11i (homines libed).

Nierownie trudniej oZllaczye stanowisko praWlle tak zwanych
htdzi sl1Jobod11ych. Tylko Z przeciwstawienia ich ludziom nieswobodnym wnioskowae mozna, iz swoboda ich czyli wo1n08e polegala na
tem, ze nie byli przywif),zani do ziemi, na ktorej siedzieli, ze mogli
takow1j; opuszczac, i ze nie pelnili zadnych specyalnych sluzb osobistyeh na korzysc pana, w ktorego wlosci siedzieli.
Zrodla nasze dostarczajf), nam dotf),d bardzo malo wskazowek
dla wyjasnienia tego przedmiotu, a przYllajmlliej wskazowki te nie
sf), dose stallowcze.
Z tego, co zdoialismy dostrzedz i wywnioskowae, pokazuje sit;),
ze tali: ziYani swobodni skladali przewaznie ludnosc rolniczil; 5), obowi91zanlJ, z poez1j;tku jedynie do skladania czynszu na rzecz palla zie-'

°

1)

1255: ut omnes homines liberi capituli, predictarum villaTulll coloni et ha-

bitatores (K. K.).

1) 1242: homines ecclesie in Yoybor pertinentes,.. 00 171ultzjonnes pressuras
cum nullo tuitionis salado poNrentur, sub umbram protectionis felicis recordacionis
Ducis Lestconis connolarunt, sese in officium venatoruID subicientes (C. D. II).
2) 1273: (C. D. II):
") 1242: exceptis hominious ipsas villas inhabitantihus, quos 0171nes comes
Clemens ante permutacionem manumisit (Dlugossii, Libel' beneficioram, III, p. 298);
1254: B. R. U. 171anumisit (prepositus) (C. D. III).
4) 1272: dictos homines a dicta servitute qua tenehantur ex nunc libertatos
in proprios usus retinendi vel pro sue voluntatis arbitrio liberos abire permittendi
(K. IL).
5) 1275: cuncti coloni ascripcii sive liberi (Paw.).

.
.
1266: si inter alienum quemlibet et polonum degentem III alterutra villarum 'fui propriam amturam habet (C. D. IT p.).
.
, ") 1257: vel eciall1 polonum liberum qui in rure hactenus habitavit (WlSZ.);
2)

por6w. 1252 (Stenz.).
.
..,
4) 1234: liberi homines, non hospites, sed indigene villas eccleslarum znhabztantes (Olsz.).

5)

Ropell, str. 311.
decimi. Wnioskujemy stfld,
zresztf\; pod nazwiskiem tem
piskach do Dyplomataryusza

.
Analista obok czynszownik6w wspO~1llna tak zwanych
ie dziesi~tnicy naleieli do klasy ludZl swobodnych. Co
rozumiano, staral si~ objasnic dr. Piekosinski w przy
lcapituly lcralcowslciej.
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WzmiallkowallY allalista wainy atoli i pod innemi jeszcze
i'l'zgl§dami. Dowiadujemy si§ z niego, ie we wspomnianym roku
ksif);i§ wielkopolski Przemyslaw, rozs1l;dzajf);c zapewnie spory zaszle
mi§dzy temi czynszownikami a biskupem poznaftskim co do powinnosci, jakie byli obowif);zani pelnie na rzecz svvego pana, wyrzekl,
ii wszyscy czynszowi maj~ zwozie drzewo potrzeblle do kuchni biskupa i do wywaru napojow, nadto, ie obowifi:zani sfi: kosie jego l~
ki i siano wla~llemi fura,mi dostawiae do jego gllmien 1). Kiedy na
zaprowadzenie tych powinnosci potrzebne byio llroczyste wyrzeczenie ksi§cia, bezw~tpienia poprzedllio czynszownicy nie spelniali sluib
tego rodzajn, albo gdzie je speilliali, tam ulegali bezprawnemu przymusowi. Doniesienie to nader waine, bo pokazuje, jak powoli 1udzi swobodnych zniiano do stopllia, na jakim sta1i nieswobodni i jak
przygotowywano wyr6wnallie dwu poprzednio roznif);cych si§ stanow. Jui w ksi§dze praw stanowczo jest powiedziano, ie swobodni winni dwor pallski grodzie i przez trzy dlli siano kosie w czasie sianoi§cia, a kobiety ich przez trzy dni zboie iq,e podczas in iwa 2). W tym kierunku poszIo, ie swobodni ludzie utracili takze
opiek§ zwyklego sf);downictwa krajowego. Poczf);tkowo staH pod zwyczajnemi s[j,dami ksi1j,if);t, kasztelanow i innych dostojnikow sprawujq,cych wladz§ sq,dowq" tak samo, jak szlachta. J eszcze na poczq,tku
wieku XIII bylo to niemal og61n<s regul~; w tymie jednak czasie
zl1ajdnjemy ich jui cZf);stkowo, naprzod w sprawach mniejszych, po:'
tem w sprawach wainiejszych, wyj§tych z pod jurysdykcyi zwyczajnych i postawionych wylij,cznie pod sfl,dem ksi§cia 3); lecz i to nie
trwalo dlugo, a sq,d ksi§cia zastq,piony zostaje niebawem przez sf);d
niebawem 1)1'zez Rq,d m18Jscowego pana, z razu z udzialem w tym
s1j,dzie ksi§cia, potem bez udzialu takowego 4). Podobnie, jako za-

bytek dawn ego porzlj,dku, za zabicie cZIowieka swobodnego, bierze
jeszcze ksiq,i§ polow§ glowszczyzny, a drng1j, polow§ pan; pozniej
takie to znika, i pan sf);dowy z~biera calq, glowszczYZl1§ 1).
Jak w wieku Xln pojmowano wylf);czenie z pod zwyczajnej krajowej jurysdykcyi ludnosci swobodnej i poddanie jej pod jurysdykcy§ pana, objasnia ciekawy przywilej Boleslawa Wstydliwego, udzieIony w 1'. 1255 kapitule krakowskiej 2); podlug niego, bYlo to obdal'zeniem ludnosci bwobodnej, N adanie mialo si§ sciflgae do wszystldch posiadlosci, jakie kapituia posiadala za czasow sw. Stanislawa,
i rnialo sIuzye jako dowod uczczenia tego swi§tego na ziemi.
J akiem pra wern posiadali ziemi§, z ktorej oplacali czynsz,
w braku danych, trudno stanowczo objasnir; tyle zdaje si§ pewnem,
ze zierni§ t§ mogli opuscie. \"1 kaidym razie posiadali jq, tei dzieZwyczajdzicznie 3) i nie mogli bye z niej dowolnie rugowani.
nie zapewnie byra to ziemia im nadana, czy to przez ksi§cia, czy
przez pana drugorz©dnego, a wtedy - na skutek umowy i pod zastrzeionemi warunkami. Mogli jednak wliczani bye do tej klasy
i ludzie, kt6rzy ziemi§ Impili 4). Z analisty wielkopolskiego dowiadlljemy si§ jeszcze tyle, ie swobodni ludzie posiadanq, przez siebie
ziemi© mogE dzielie, alba ojciec z synem, alba bracia mi§dzy 80i tworzye osobne gospodarstwa, co daro takie pow6d ksi§ciu
Przemyslawowi do postanowienia, ie kaidy z wydzielonych powinien
cifl,zfl,ce poprzednio na calym dziale ci§iary w calosci spelniae 5).
Do ludnosci wiejskiej naleieli jeszcze rozmaitego rodzaju sluMieli ich w uslugach swoich rolni osadnicy. W lladaniu kosciora w Imbramowicach wspomillaj~ si§, jako zostajf);cy w uslugach
kolonow: oracze (oratores) i najemnicy (mercenarii) 6). Podobnie na
dworach paftskich spotykamy slnib§ pansk(); (familia) pod szczeg61')

1) Item eodem anno (1254) homines episcopales decimi et censiti condempnati fuerunt auctoritate ducis Premislionis, domino Bogufalo Episcopo Pozllaniensi
ducere ligna ad ooquinalll ipsius et ad braxacionem potus, item declaratum fuit, quod
quilibet homillum eorundem ... fenum ipsi falcare tenentur et vectura propria ad stabululll Episcopi deducere.
') K. P. XXIX.
3) 1234: liberi humines villas ecclesiarnm inhabit antes, coram me tantum citati, respondebunt (Olsz.); 1242: tibeTi homines iu .-illis Archiepiscopi a nemine judicabu.ntur nisi a duce (C. D. II).
4) 1252: liberi incole a nemine judicahuntur preter ipsorum dominos et ipsum ducem (C. D, n, 2); 1275: in aliis universis causis dicta domus colonos liberos
et ascripticios judicabit (Paw.); 1286: in villis polonicalibus homines ascripticii et liberi ad nullius preseuciam debeut c:itari nisi abbatis (Tyn.).

1296: si extranei suum liberum occiderint, tunc abbas dimidiam penam ...
(Paw.).
2) 1255: id ex llosh'a deuocione racionis arbitrio decerneutes. ut omnes libel'i homines capituli, prediotarum coloni et inhabitatores villarum, ea~ libel'tatem habe ant, que ascripticiis cracoviensis sedis indulta esse dinoscitur ab antique utpote,
liberi homines a nostro et palatinorum et castellanorum et quonlllllibet judicum
iudiciis sint immuues (K. K.).
3) Moze wspomniany pod 1'. 1256 heres Kij byl takim libel' homo (Maz.).
4) Czy wzmiankowany 'IV dyplomacie z r. 1266: polonus qui 2Jropriam habet
araturam (C. D. II, 2) nie byl takim swobodnym czlowiekiem?
5) Item fuit declaratum, quod si pater cum filio vel duo frutres hominum
episcopalium dividaut inter se substantiam suam et seperatim vivant, quilibet eorum
soluciones, praestationes et servicia ex integro praestabunt episcopo domino suo.
G) 1256: omnes coloill .. , quam colonorum arat01'es ac 1IZercena1'ii (C. D. III)
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nemi nazwalliami ministerialiow (ministeriales) albo famulusow (famuli), jako to np. kucharzy, piekarzy, ogrodllikow i tym podobllych 1).
Ludzie ci pO wi©kszej cz©sci nalezeli do klasy askryptyciow i sluzb© takowt1 pelnili bezplatnie za grunt im nadany. Ksi©ga Praw donosi, ze ludzie takowi pelnili sluzb© na dworze kolejno przez miesi~c i nie odchodzili ze dworu, dopoki inny na ich miejsce nie. przyszedl 2). Mogli jednak w liczbie slug znajdowac si© i zapewnie znajdowali i najemnicy platni; zapewnie tez brali panowie do uslugi
dzieci swych ludzi nieswobodnych na wlasne utrzymanie, i takowe
stale do d worow swych przywillJzywali.
Winnismy jeszcze w k011CU wspomniec, ze ca~a ta ludnosc wiejska w dokumentach owczesnych nosi cz©sto ogolniejsze nazwania,
zamiast nazw specyalnych, dopiero co objasnionych. Na ryczaHowe
jej oznaczenie uzywajllJ dyplomaty nazwan: incolae, inhabitatores villarUl11" rustici, villani (mieszkancy wiejscy, wiesniacy), a llawet niekiedy coloni.
Zjawia si© tez w tych czasach nazwanie kl11iecia (cmetho) 3)
na oznaczenie czlowieka, nalez~cego do ludnosci wiejskiej. Najdawniejsza wzmianka 0 kmieciach, ktor~ napotkalismy, si\lga 1'. 1241 4).
Pochodzi ona z Mazowsza, tak samo, jak cztery nast©pne .5). Spotykamy jednak kmieci w tychie samych czasach i w Krakowskiem i na
SlllJ sku i w Wielkopolsce 6). 0 tyle, 0 ile wllioskowac mozemy z aktow, w ktorych wspominaj~ sill, pod nazwisko to podcillJgal1o tak luelzi swoboelnych, jako i nieswoboelnych. W akcie z r. 1252 nazwani
kmieciami lowcy bobrow, ktorzy, jak si§ ksi~z\l wyraza, byli ludzmi wlasnemi jego ojca 7); przeciwnie w akcie z r. 1292 nazwisko
kmieci nadano roll1ikom swobodnym.

') 1254: in quibus locati sunt mil1isteriales jamuli:
(0. D. Il; 1283: nostr'i jamuli et curie nostre sicuti ortolani
cum homi11ibus mil1isterialibus (Paw,). Henryk I ksiltz'l slltski
8ztorowi w T1'zebnicy czlowieka ad hortum cole11du11I (Sten. str.
2) HelceI: Ponmiki, II, stl'. 33 (XXIX).
"l IV dyplomacie z r. 1295, komesa Laurentego nazywa

L pistol',.I\1:. CO?us.
(J\:Iog.)j 1295: vIllas
w 1'. 1204 dar kla58).

Ludnosc miejska,

Osobnlj, klas\l luelnosci krajowej tworzyli mieszGzanie (dves),
zwiaszeza mieszczanie miast l1adanyeh prawem niemieckiem. Objasnit1 przedmiot ten ei, ktorzy zajmlj, si© szczeg610wem zbadaniem zaprowadzenia i upowszeehnienia w krajn prawa lliemieckiego. My
uwazamy jeelynie za wlasciwe wspomniec, iz napotykamy w pomni c
leach naszych l1adania ziem, czynione na korzysc mieszczan, z oswobodzel1iem tychze od ci\lzarow publicznych 1), i ze przy fundacyi
miast robione bywajlj, wyraznie zastrzezel1ia, aby miasta nie udzieprawa mieszezanstwa ani swoboelnym, ani nieswobodnym mieszkallcom wsi, a to ella zapobiezenia, izby wsie nie byly ogolocane ze
swej luell10sci 2). Natvzajem zastrzegano takze, ze jezeli mieszczanill Impi we wsi grunta, iz winien na grunta takowe wraz z cal~
swoj~ rodzin~ przeniesc si© i tamze stale osiq,sc 3).

III.

Ducl1owienstwo.

Duchowienstwo 0 tyle tworzy1:o osobn~ klas\l w narodzie, 0 ile
w stosunkach swoieh koseielnych rZij,dzilo sill prawem kanonicznem,
i 0 ile, za wylq,czeniem spraw 0 dziedziny, wyj§te byio z pod s~
downictwa zwyczajnego i podlegalo swemu sllJdowi duchownemu. We
wzgl©dzie posiadanych maj~tkow i osiadlej na nich luelnosci, duchowiellstwo takze 0 tyle odznaezalo sill, ze udzielane mu przez ksit1zq,t swobody zwykle elalej si©galy, niz naelawane rycerstwu prawa.
Kosciol na tym polu zwyczajnie wyprzeelzal szlacht©. Dosyc wspom·
niec, ze biskup krakowski w posiadanych przez siebie grodaeh juz
wczesnie mial so bie zapewnione pewne prawa ksi~z\lce (jus ducale)
i rycerskie (jus militare) 4).

Boleslaw ksi!\z'l ma-

zowiecki l1aszym kmieciem (Maz.).
4) 1241 (0. D. 11).
6) 1246 (0. D. Jl; 1288 (ibid); 1289, 1295 (Maz.).
6) 1255 (0. D. HI); 1292 (Sten. str. 57); 1252 (Mosb.).
7) 1252: sOl'tem in qua ex antico erant duo kmethol1es prop1'ii mei patris,
nosh'i venatores castorum, contulit... (Mosh.).

B.

') 1283: dilecto civi nosh'o poznaniensi B. damus quatuor mansos in 'V. liberos ab omni exaccione et solucione (Paw.).
2) 1257: nnllum ascripticium nostrum vel ecclesie vel cujuscunque alterius vel
polonum liberum, qui ill jure hactenus habitavit, faciani suum concivem (Wisz.).
3) 1292: qui (civis) ibidem agros emArit, volumus, quod ibi personaliter semper sit et resideat sua cum familia universa (.1\1. P.).
") 1254: In castris episcopi, in q uibus habet onzne Jus ducale et militaTe, hoc
observatur (Wisz.).
Pisma Romualda Hubego. Tom II.
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IV.

Gosch~ (hospites).

Cudzoziemcy.

Pod nazwiskiem gosci (hospites) rozumiano kUpcow zagranicznych, przybywajf):cych do kraju dla handlu. Gosci tych brali ksi~
z§ta w szczegolnl1 swojl1 opiek§. Konrad, ksit1z§ mazowiecki, zapewnia im te same prawa, co rycerzom 1), a to, jak domniemywae si§
nalezy, pod wzgl§dem Sl1du. Procz kupcow, znajdujemy mi§dzy 1'0botnikami wiejskiemi rowniez przybyszow (advenae), czyH, jak mniemamy, obcych ludzi, przychodzl1cych do kraju i podejmuj~cych si§
r6znego rodzaju robOt za umowione wynagrodzenie 2). Przywilejem
Boleslawa z r. 1260 przybysze ci, w dobraeh klasztoru Wt1chockiego
przebywajl1 cy, nie maj~ ulegae Sl1dom kasztelanskim i wojewodzinskim, lecz tylko st1dowi ksi§cia 3).
') 1337: hospites eo jure fl'uantur quo et milites CMaz.). Nazwisko hospes
bywa niemniej dawane cudzozierncom, stale osiadlym w kraju (1247 O. D. III). POl'.
Stanislawa Srnolki: Hen1'yk B1'odaby. Lwow, 1871, str. 90 i 91.
') 1256 (0. D. III).
S) 1260 (K. K.).

ODDZIAL V.

P raw 0 f ami I i j
1.

11

e.

Mafienstwo.

Statuty synodalne prowincyi Gnieznienskiej dostarczajl1 nam dowodu, ze zawarcie malzenstwa w wieku XIII bezwzgl§dnie poddane
bylo pod rozporzl1Jdzenia kosciola, i ze ten tylko zwi~zek malzenski
uznawany byi za prawy, ktory pobiogoslawiony zostai przez koscioJ:.
Mt;zmt prmvYI1,z (maritus legitimus) i ZOI1{{ praw{{ (uxor legitima)
byli ci jedynie, ktorzy podobne malz811stwo zawarli 1).
Rozporzl1dzenia statuto we, dotyczl1ce malzenstwa, byly nast\}puj~ce:

W roku 1248 na synodzie wroclawskim pod prezydencYl1 lega,ta papieskiego Jakoba, archidyakona leodyjskiego, znanego pozniej
pod. imieniem Urbana IV papieza, postanowiono, ze malzellstwo powinno bye zawierane w parafii, do ktorej nalezl1 przyszli mahonkowie; jesli zas nalez~ do r6Znych parafii, aby bylo zawierane
VI' parafii panny mlodej lub wdowy, wychodzlj,cej za mlj,z (c. 23);
ze po nastt1pionem oswiadczeniu stron ch§ci zawarcia zwit1zku maliellsldego, powinien wiasciwy kaplan, w obecnosci godnych swiad-

1) Henr. str. 60: duxerunt UXOTeS legitimaE; str. 61: I. duxit uxorem legitimam ... fratre suo sine legitima uxore permanente; stl'. 119: sororem suam ejusque
legz·thnum maritum; 1212: uxoJ'i mee qua'll< legitime 'lm'hi sociaveram (0. D. I).
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kow, dopelnie aktu zar~czyn, poczem w trzy dni swilj;teczne ogiosie
zapowiedzi i pod karl} ekskomuniki zawezwae wszystkich, ktorzyby
wiedzieli 0 przeszkodach, iiby 0 takowych, w Ciij,gu tych clni, donosili, i ze dopiero po upJ:ywie tego czasu, gdy nie po,vezmie wiadomosci 0 istniejlj;cych przeszkodach, moze przysti\;pie do poblogoslawienia malienstwa. Za przeszkod§ do zawarcia maliellstwa i..nvazano pokrewienstwo (consanguinitas), powinowactwo (affinitas) i lmmostwo (compaternitas c. 24). J ezeli panna mloda porwana zostala, nie moze dae pr§dzej zezwolenia na zawarde mRiZellstwR, dopoklj;d nie zostanie zwroconq, rodzicom lub krewnym (c. 25) 1).
W rolm 1266 Guido, kardynal legat papieski, lla synodzie we
Wrodawiu postanowil, ze w razie, jesliby odkryte zostalo maliellstwo, zawarte Ini§dzy osobami w stopniach wzbronionych bez dyspenSY, nalezy osoby polq,czone natychmiast rozfq,czye i odeslae rzecz
c~lij, do rozpoznania wlasciwemu dyecezyalnemu biskupowi lub pra!atowi (c. 3) 2).
Podobne rozporzq,dzenia uswi§cil synod prowincyonalny, odprawiony w ;t§czycy w roku 1285 pod prezydencYf); Jakoba arcybiskupa gniezniellskiego, a mianowicie ze przed spe1nieniem obrzgdu
slubnego powinny hye dopelnione zapowiedzie w trzy po sobie
nast§puj~ce niedziele (c. 29), ze porwana dziewica nie pl'§dzej ma
udzielie zezwolenia na zawarcie malzeflstwa, dopokq,d nie b§dzie jej
zwrocona zupe1na swoboda (c. 30), ze sprawy rozwodowe majij, bye
slj,dzone przez osoby, w prawie kanonicznem biegle (c. 31) 3).
Jako przypomnienie dawnych porzq,dkow, mozna zacytowae wyrzeczenie arbitrow w sporze migdzy biskupem wloclawskim a panem Gdanska, mocij; ktorego wzbronione mu zostalo slj,dzenie spra w
matzellskich 4).
Istnial w kraju zwyczaj, ze kobiety stanu nizszego, chc~ce zawrzee zwiq,zek malzellski, obowiij,zane byly sk!adae oplaty, ktore nosily nazwy: dzieJlUicze i JlUdOJlUicze. Wiemy nawet z dyplomatow
mazowieckich, ze wdowy w oplacie tej skladaly miar~ miodu, i zarazem dowiadujemy si§, ze juz przed 1'okiem 1232 Konrad, ksiq,z~
mazowiecki, za rad~ swych baronow zniosl wdowicze 5). Z innej

1)

AntiquissimoJ} constftutiones synodales Gneznensis provinciae.

ravit R. Hube. Petropoli, 1856, stl'.
2) Antiquissimae fonstitmiones,
S) Antiquissimae Gonstftutiones,
4) 1238: Gausas matrimoniales
5)

Editionem

GU-

43-45.
str. 6l.
str. 1'17. POl'. synod w Budzie z 1". 1279, c. 41.
non judicet (C. D. II. 1).
1232: Idem dux cum consilio baronum suo rum sicut in aliis privilegiis ejus

znowu strony dowiadujemy sig, ze Henryk, ksiq,ztJ krakowski, w ksi§stwie swojem uchylil dziewicze 1). Nareszcie synod, odprawiony
w roku 1262 pod przewodnictwem arcybiskupa J annsza, wyrzekl takze ze swej strony i postanowH, ze w calej archidyecezyi nie majq,
bye wigcej pobierane obie powyzsze oplaty 2). Odtq,d wigc nulezy
je uwazae za stanowczo uchylone w calym kraju.
Zwracamy tu uwag§ na dose ciekawy szczeg61, ktory nam
podaje historya Mlozenia klasztorn w Henrykowie, ze m!j;z przybral
przydomek czy nazwisko swego tescia 3). W braku innych danych
nie umiemy sobie dostatecznie objasllie tej wiadomosci.
o przenosinach z domn rodzicielskiego wspomilla akt Ziemowita, ksi\?cia Mazowieckiego 4).

2.

Wyprawa.

Posag.

Wiano.

Zona przynosHa w dom m§za wypraw§ i posag.
WypraJlUaskladaia sigz przyniesionych ubiorow, sprzgt6w
i przyprowadzollego roznego rodzaju clobytku. Po smierci m§za wyprawa ta wydawala si§ wdowie w naturze lub splacala si§ z maj<}tlm, po mgzn pozostaiego, wraz z dochodem czyli przyrost.em, jaki
przyniosl dobytek. Twierdzenie to opieramy na clyplomie ksi~cia 111azowieckiego, wyzej powolanym 5). Dalszych szczegolow 0 wyprawie
dostarcza Ksi§ga praw. PodIng niej, wypraw§ zony rycerza skladaly: dziewki, sluzq,ce, bydro, odziez, obicia, materye, firanki, pokrowce na lawy. vVszystkie te przedmioty, po smierci m§za, gdy
wdowa chce wyjse za m~z, powinny jej bye wydane, a nadto wszystko
co Impila za len i iune domowe rosliny, zebrane w czasie mal-

abolerit

111"J11l11l

mel/is que exigebatur a pauperibus

vidui~

nubere yolenti-

bus (:1hz.).
')
2)

Dlugosz; VI.
Antiquissinzae ronstihftiones, str. 8:

Statuimus prohibentes, nequaquam
recipiantur. Helcel w wydaniu tej kOllstytllCyi czyta: 'U'dOlCine
(Starodmrne p071Zniki, str. 359).
") JuYellis de Vrankenstein, nomine Petrus, qui BOTtitus est cognomen sOGeri
et sororii sui ut Petrus Kotka yocaretur (Hem'. stl". 85).
") 1249 (Maz.).
0)
1232: prius exoluatur integre extimacio totius suppel!ectilis quam secum
adduxit vel attulit ("idua) ut sudaricium vel aliarum rerum et utilitatis exinde prouellientis (:lIaz.).
dzeu'icze, lCdolCiGze
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zenstwa 1), gdyz takowe, jak Ksi~ga Praw zapewnia, wyllj,cznie do
niej nalezaly, oraz wszystko, co sama wyrobHa w ci~gu trwania malzeilstwa, a takze prz~dziwo. Procz tego, dziedzice m~za obowilJ,zani
byli zaopatrzye wdow~ w konia do poci~gu jej woza, ktory miala
przedtem, i drugiego konia, na ktorymby jezdzil jej sluga, prowadz1f,cy konia zaprz~zonego do woza 2). Poclobnie po smierci gbura
powinny byc wydane pozostalej po nim wdowie: poduszki, pokrowce
na lawy i to, co nazywajlj, dzienicq, na ktorej si~ sypia, a oprocz
tego, jesli majlj,tek gbura przechodzi na pana, pan winien jej dac
na utrzymanie nie mniej jak jednlj, krow~, albo troje swill lub inne
jakowe bydlo 3).
Posag (dos) 4) dawal si~ albo w dobrach albo w pieni1f,dzach.
Posag w dobrach ustanawial si~ albo przez akt sporz~dzony w obliczu ksi~cia i przez niego stwierdzony 5), albo przez proste oswiadczenie w przytomnosci swiadkow, ie na posag daj~ si~ pewne dobra, a zarazem i tradycy~ onych, z czego, w razie potrzeby, mogi
bye pozniej spisany akt uroczysty G). J esli w posagu dawanlj, byia
suma pieni~dzy i takowa zaraz wyplacon~ nie zostala, daj~cy posag,
na ubezpieczenie jej, przekazywal w posiadanie pewne dobra, pod
obowi~zkiem wyknpienia ich, za zlozeniem sumy posagowej 7).
Jako dajlj,cych po sag corce wydawanej za m~z, spotykamy w aktach
ojca i matk~ 8). Gdy wychodz1f,ea za m1f,z nie miala juz rodzicow,
lub byia wdowlj" a posiadala dobra, zapewne sama przedstawiala je
przyszlemu m~zowi, jako posag 9). 0 ustanawianiu posagu przez
braci, nie spotkalismy zadnej wzmianki. Rodzice ustanawiali posag
bezposrednio przed zawarciem malzenstwa, lub przy przenosinach.
j

1)
Ksi\iga Praw m6wi 0 lnie i 0 £nnem zhozu, kt6re "IV szczeg61nosci do niej
nalezalo; sl1,dzimy, ze pod nazwiskiem tern rozumiec nalezy te rosliny, kt6rych uprawl1, ona sama zajmowala siEl, przeznaczune na potr7.eby apteczki i knchni domowej
i na wyroby, pod jej okiem we dworze dokonywane.
') Relcel: Pornniki, str. 25 (XXI).
3) Relcel: Pomniki, str. 56 (XXII). Coby znaczyla dZienica, nie wiemy.
4) Niekiedy posag niewlaseiwie zwano dotaliciuln, jak np. Rem. str. 71.
5)
1280: coram nobis dotis nomine donaverat (Maz.).
") 1249: quam (hereditatem) eidem cum haduceretur tradidit mater sua (Maz.).
7) Pro dotalicio (pater) promisit CC marcas ... pro qnihus ... hereditatem suam
obligavit, quousque ipsam pro dieta summa pecunie redimeret (Hem. str. 71). Tu zamiast dos uiyto wyrazenia dotalicium.
R) 1280: villam P. f!uam sibi (filie) lJater dotis nomine donaverat (Maz.);
1249: hereditatem D. quam eidem (filie) tradidit mater (ibid.).
") Moie to mialo miejsce w przypadku, wspomnianym pod r. 1270: pro villa
Z. q llam racione dotis Luthmila tenuit (M6j).

375
Pier~vsze mialo mleJSCe, gdy sporz~dzano akt, ustanawiaj1f,cy posag

drugle-gdy aktu nie robiono 1). Posag ustanawial si~ na rzecz i n~
korz~se wyehodzl1cej za ml1z niewiasty 2). Daj~cy posag przenosil
na lll~ do posagu prawa dziedzicznej wlasnosci 3). B~dI1C peIn'); jego wlascicielklj" mogia nim swo bodnie rozporzlj,dzae w czasie trwania malZellstwa, a tem wi~cej po sillierci m~za, w stanie wdowim.
Akt z roku 1270, sporz~dzony przed ksi~ciem krakowskim Boleslawem, zaswiadeza, ie Ludmila, zona komesa Benona, wies swoj~ posagowlj, Zablocie ustlj,pila m~zowi swemu i zezwolila na zamian~ onej
za wies, ust~pion~ przez komesa Mikolaja 4). Podobnie szlachetna
niewiasta (nobilis femina) Sara, corka rycerza, staje przed ksi~ciem
Konra~em i ze wsi, danej sobie w posagu przez swego ojea, czyni
darowlzn~ na rzecz biskupa i kosciola ploekiego 5). S~dzimy, ze
w cza~ie ro?ienia darowizny Sara nie byia jeszcze wdowlj" gdyz
w raZle taklm, niew~tpliwie w akeie bylaby nazwaniem tem oznaczona. Trzeci akt donosi, ie wdowa po komesie Grzymislawie, nazwiskiem Ewa, wies swlj, otrzymanlj, w posagu od matld, takze darowala kosciolowi 6).
Niejaki zwrot w tym sposobie pojmowania posagu przedstawia
akt wielkopolski z roku 1273, ktorym Wislawa wdowa coree Jaroslawie daje na posag dziedziczne swe dobra, a przez niq, jak sil;}
akt wyraza, jej przyszlemu malzonkowi Gunterowi; zatem w przypadku tym posag ustanawia si~ nie wyI~cznie jUi na rzecz zony,
ale i jej m~ia, kt6remu oddaje si~ w posiadanie 7).

.
1) 1273: contulit filie ... (quam) in matrimonio copulaverat (Mosb.); 1249: hel'edltatem D. quam eidem (filie) cum traduceTetttr tradidit... more dotis (Maz.).
2) 1249: eidem (filie) tradidit (Maz.); 1280: (filie) dotis nomine donaverat (ibid.).
3) 1280; villam P. quam sihi pater dotis nomine in jus hereditaTium donaverat, .(Maz); 1270: villam quam racione dotis L. jm'e heTed£tario tenuit et possedit
(.ilIo]); 124\:); hereditatem quam eidem (filie) tradidit mater in perpetuum more dotis
possidendam (Maz.).
4)
1270: pro ipsius villa Z. quam racione dotis L. jure hereditario tenuit et
possedit, sese expolians ab omnib~ts jt!r£hus dicte ville et preferens Benonem ... tanqnam
heredem legitimum (M6j).
•
b~ 128~: nobilis femina S. Jlfarcussii militis filia villam P. quam sibi pater
e]l1s dohs nomme donaverat ...T. episcopo p[ocensi et ecolesie contulit (Jfaz.).
6) 1249: relicta comitis G. nomine E. hereditatem D. quam ei tradidit mater
ejus racione dotis, contulit coram nobis eeclesie (Maz.).
7) 1273: Y. villam C. et aliam ... contulit filie sue Iarozlaue, quam unieam
habebat et per eam comiti Gnntero... cui prefatam filiam in matrimonio copulaverat
tradens eidem ... possessionem (.liosb.).
.
,
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Vviano (dotalitium). Dotll:d spotkalismy tylko jedJ1iJ, wzmianlq~
o wianie, mogiJ,ciJ, byc odlliesion~ do wieku XIII. Akt obejmujlJ,cy
t§ wiadomosc uczy nas, ze komes Stanislaw, wojewoda kujawski,
dal na w1asnosc przyszlej swej zonie Hulislawie dobra Kruszyn tytulem wiana (racione dotalicii nuptialis), i ze po smierci jego pozostawszy wdoWl1, sprzedala takowe kosciolowi wlodawskiemu 1). Wynikaloby st1J,d, ze podlug poj§c owczesnych, dobra wienne staw.aly
si§ wlasnosci1J, obdarowanej i ze, przynajmniej po smierci malZollka,
wdowa mogla niemi swobodnie rozporzq,dzac.

Zona. Wykazalismy juz, ze zona, jako wlascicielka dobr posagowych, mogla niemi rozporzq,dzac poding swej woli; tn dodajemy, ze podiug wyrazenia dokumentow, sama niemi zarzq,dzala 1).
Toz sa1110, jak nadmienilismy, mialo miejsce co do d6br wiennyeh.
Kadto z Ksi§gi Pl'aw dowiadujemy si§, ze podIng starodawnych zwyczaj6w polskich, len i inne pewne rosEny, staraniem zon piel§gnowane, do nich WYflj,Czllie nalezaly, ze zony mialy prawo je sp1'zedawac,
i ze kupione za sprzedaz takowlj, przedmioty, jako to: bydlo, odziez,
obicia, materye, stawal:y si§ wylq,ezniJ, ich wlasnosciq" i, jak wl10sic
naleiy, nlegaly clowolnemu ich rozporzq,dzaniu 2). 0 ile odziedziczone przez kobiety zam§zne po rodzicach dobra przeehodzily pod ich
zarzlj,d, i 0 iJe niellli swobodnie l'ozlJorzf!,dzac mogly, uczy nas akt
z 1'. 1278. Stosownie do jego brzlllienia wnosic mozna, ze takze same niemi zarzq,dzaly, lecz, gely chodzilo 0 ich alienacy§, mnsialy na
takowl1 otrzymac zgod~ nietylko krewnyeh swyeh, ale i lll§za. Chodzilo tu 0 sprzedaz dobr Cheruhinowiee, polozonych w kasztelanii
wisliekiej, kt6re Kata1'zyna w spadku po oj en przez clillgie lata trzymala i posiadala. Stanl1wszy tedy wraz z lll§zem s\~oim Bogufalem
przed ksi§ciem krakowskim Leszkiem i jego baronami oswiudczyla,
ze dobra takowe spl'zedaje swemu stryjowi mieczllikowi sandomierskiemu Klemensowi, za zgodlj, m~za swego i swoich krewnych 3).
innym przypadku, gdy chodzilo 0 zawarcie tranzakcyi z hiskupem
krakowskim 0 dobra, odziedziczone po stryjll przez Bogusla\,,'\?, taz
do tranzakeyi stuje z ll1§zel11 swoim; ale w akcie wyraznie powiedziano, ie glownie i pryncypalni e zrzeczenie si§ cz§sci odziedziczodohl' wychodzi 00. samej Boguslawy; whsciwie wi~c 111fl,Z tylko
asystuje aktowi 4). Z clrugiej strony, potrzebne bylo zgodzellie si§
na wszelk~ sprzedaz lub darowizl1§, ktOrq, robil l11l);z, jak to zaswiadczajq, liczne akty, poehodziJ,ce mianowieie z pierwszej polowy
wieku XIII 5).

3.

Zona.

Wdowa.

Pod napisem tym zestawimy to wszystko, co moze wyjasnic
stosunki prawne mi§dzy m§z8m i zon1J" i objasnic prawne icll wzgl§dem siehie stanowisko.
1I1qz. Od samego pocz1J;tku wieku XIII, znajdujemy m§zow, 1'0bi1}cych na rzecz swoich zon darowizny, jedne prawem donacyi mi§dzy zyjq,cemi, drugie na przypadek smierci 2). Darowizny mi§dzy
zyjq,cymi nadawaly z011ie nieograniczone prawo swobodnego rozporzq,dzania maj1J,tkie111 darowanym 3). Zapisy na pl'zypadek smie1'ci bywaly albo za13isami pewnych dobl' na wlasnosc 4), alba na doiywocie, i to pod warllnkiem pozostania do smierci IV stanie wdowim 5).
Znujdujemy i zapis lla rzecz zony wszystkich rnchomosci, Jakie pozostanfl, po smierci z80pis czynilJ,cego 6). W zdarzenin tern, 111fl,i clarowa} kosciolowi za zgod~ swej zony wszystkie swoje dobra, a zapis ruchomosci uczynil, jak si§ zliaje, na znak zawdzi§czenia za przychylcllie si§ jej do obdarowania koseiola 7).
') 1314: hereilitate})l, suam C. quam predictus Vir suus S. sibi dedGl'at mClone
doti/lic,l nupcialis ... vendidit et perpetuo l'esignavit (C. D. II).
2) 1212: de hereditatibus 'jue ei maritus suns... et 'Givens cuntuleTat et decedens (Glad.): 1232: salvo eo si 'Gil' mOTiens aliguid leg-averit uxori (lXIaz.).
") 120B: IV... contulit Dobrochne uxori omnes villas ... ut de eis faceret quid
quid vellet (:\,Iaz.) 1234: R. uxori sue contuEt (villam) absolute, ita quod eandem
villam legandi, vendendi seu quidquid aliud faciendi Iiberam haheat facultatem (C.
D. IIf).
4) 1212: patrimonium meum... post terminum vite mee ... UX07'i ?nee filieque
de ipsa progenite ... perpetuo possidendum concedo (C. D. I).
5) 1259: l'eservato uxori sue, si earn sibi superstitem esse eontigeret, nee secundas nupcias appeter8t, usumfl'uctu quo ad ViY81'et (Maz.); 1261: ita tamen ut si
post obitum ejus voluerit uxor ipsius in yiduitate pel'lnanere, in ipsa hereditate permanebit, usque ad diem mortis sue (M. P.).
6) 1258: omnia mea bona mobilia uxori mee dedi et assignayj (C. D. II).
') POl'. dl'ugi aId z tegol, samego roku pod nr. LXXI'.

') 1280: quam (yillam) raeione dotis predicta L... tenuit et possedit... sese
expolians a qualibet. possesione et potestate (M6j).
2) Relcel: POJilniki, ssr. 25, 26.
3) 1278: domina K. v8niens coram nobis et baronibus nostris cum ma1'ito s~vo
hereditatem suam patrimonial em Ch. quam multo tempore post decessum patris sui
tenuit et possedit ... a se ipsa et a suo 'GiTo et ab omnibus suis amicis consanguineis
C. contu!it in perpetuum possidendum. (C. D. III).
4) 1288: composuit tali forma: quod ipse comes JiIyrogneus et ]!l'incipalitel'
predicta domina Boguslaua uxor ejns, nomine suo et suo rum heredum, nos episcopum promiserunt prefatas villas lib ere possidere (K. K.).
5) 1214: Comes Z. cum UXOl'e sua medietatem ville U. contulit domlli miechoviensi (Miech.); 1230: I. cum ~Lxore, sepulchro Domini, villam D. contulit (ibid.);
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Pozostale po smierci m<;lzow wdowy rozporzq,dzajq,
swemi posagowemi, wiennemi i dziedzicznemi zupelnie
swobodnie i sporz~dzaj~ stosowlle w tym celu akty bez niczyjego
zezwolenia 1). Samo przez si<;l rozumie si<;l, ie wdowa wchodzHa pO
smierci swego m<;lza w posiadanie i w peIne rozporzq,dzanie dobrami,
kt6re jej lUq,i zapisal 2). Wydawaly tei swobodnie wdowy c6rki swoje za m~z i naznaczaly im posagi 3). Gdy m1);z umarl bez potomstwa i pozostaly po nim dobra,lladane mll za zaslugi, wdowa mogla
niemi rozporzq,dzae, jak to zaswiadcza darowizna na rzecz komesa
Teodora dabr Myslowice, nadallych przez Leszka ksi<;lcia krakowskiego slYllnemu wojewodzie Goworkowi, zrobiona przez MHoslaw~
pozostalq, po nim wdow<;l 4). Dodae tu wszakie llaleiy, ie \v razach
podobnych, podlug wszelkiego podobienstwa do prawdy, przechodzilo
tylko lla wdow<;l prawo doiywotniego uiytkowania dobrami nadallemi, i ie alienacya ich przez wdow<;l, nie mogla illaczej bye dopelniollq" jak za zgod~ ksi<;lcia, co tei i w obecnym przypadku mialo
mleJsce. Podobnie, gdy ffiq,Z zmarr bezpotomnie i nie zostawil po
sobie iadnyeh innyeh spadkobierc6w, a posiadal dobra dziedziezne,
mogla pozostala po nim wdowa takowemi rozporz~dzae za zezwoleniem ksi<;lcia 5). Okolicznose, ze niemi dysponowala, dowodzi, ie
Wdmva.

mai~tkami

1236: comes P. cum consensu uxoris 1nee oontuli fratribus in Paradiso (111:. P.); 1246:
preterea signifioamus quod etiam tuno temporis coram nobis uxor lli. 1:0luntaTie. consenserit ad hoo factum (na spl'zedaz) (Jfldrz.); 12.)8: UX01' mea protestata in puhlico,
se nullum respectum ... ad hereditates predictas, post vitam me am habere (C. D. II);
125D: Comes C. cum. uxore sua C. ecclesiam sibi eligentes successorem ... (Maz.).
') 12-!9: Telicta quondam comitis G. nomine E. ad nos accedens hereditatem ...
quam tradidit mater sua more dob's ... eontulit ecclesie ("3Iaz.); 1314: hereditatem suam
quam predictus vir suus sibi dederat Tacione dotaiici nupcialis... vendidit (C. D. II);
1273: V. uxor quondam P. "ill am C. et ali am que vill" raeione patl'imonii siM jure
hereditaTio o~veneTant, contulit filie (Mosb.)! 1266: llobilis mulier ... relicta C. vendidit. •.
hereditatem que B. nUl1cupatur (C. D. Ill).
2) 1239: notificamus ... oomitem .P. fassum esse coram nobis ... cluemadmodum
vendiderit villam Olbrachcice ... fassus est eciam illam v]lam hahuisse ex donacione
suToris que ruit uxor Olbraszki (Jildrz.). Widocznie, wieR. nazwana od nazwiska mflza, przeszl'a od niego do r'1k pozostalej po nim wdowy skutkiem zapisu.
") 1273: V. ~(x01' quondam P... villam C. contulit filiI) sue ... (quam) iu matrimonium copulaverat (Mash.).
4) 1233: confirmamus donacionem comitesse M. scilicet relicte G. que de cansensu nostro contulit villam l\i. comiti T. sicut jure tenuit dictus G. ex donaeione Lescnnis Ducis Cl'acovie (Moj).
0) 1253: P. in patrimonio hahuit quandam villam S. sed quia idem P. a paganis interfectus non relicta prole nee aliquo herede ... postmodum ~(xor ipsius D.
ex consensu nostro et 1Jeneplacito contulit dictam hereditatem domui beate Marie (Hent.).
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dobra te po smierci m<;lza przy niej pozostawaly, i ie byla w ~ch
posiadaniu i uzytkowaniu; ie zas nie mogla ~iemi roz~orz~dz~~, ~ak
tylko z pozwolenia ksi<;lcia, przekollywa, ie me byla leh w.lasclel~lale tylko uzytkowniczk~ dozywotni~. Toz sarno prawo, Jak 111111emamy, s1uzyl0 wdowie i w razie, gd)' pozostaly po m'<)zu sp.J:od~ol1e
z nil), dzieci; wtedy takze zachowywala prawo zarzl),du .rnaJ~tlne~,
jako uzytkowniczka onego, a gdy sz10 0 :'ozpor~~d~ellle mrn, me
mogla tego czynic inaczej, j ak za zezwolemem dZlecl 1). Przyznai~c wdowie prawo uzytkowania maj~tkiem, po jej rn<;lzu pozostaly.m,
~16maczymy sobie zarazem, dla czego m<;jiowie alienacyi d6bl' s:,"olch
nie rnogli przedsi<;lbrae bez zezwolenia swoich zon, jak to wyzeJ wYkazane zostalo 2). Twierdzenie to nasze znajduje poparcie w tem,
co czytamy w Ksi<;ldze Praw. Podano w niej, ie, jezeli umrze rycerz, nie pozostawiajq,c dzieei, wtedy wdowa ma pozostae w ~a
j~tku, dop6k~d nie zechee na nowo wyjsc z~ m~i, a, takze" ie, ~e
zeli umrze ryeerz i pozostawi jednego lub wl<;leeJ synow, ktorzy Jego majq,tek odziedzicz~, to synowie wiuni pozostawic rnatk~. w maj[j,tku z t~ wladz~, jaklJ, poprzednio miala, i to ai do ChWlh zawarcia przez ni[j, nowych zwif),zk6w malZenskieh 3). J ak dalece prawo
to uiytkowania w praktyeznem zastosowaniu rozeilj,galo si<;l, dla braku dalszych z tego ezasu wskaz6wek, objasnic nie moze111Y-czy 1'ozciagalo si<;l do ealego maj1j,tku ffi<;jzowskiego, czy tei tylko do majq,tlm, w kt6rym mieszkala za iycia m<;lza i nim rZq,dzila cal~m majq,tkiem i opatrywala potl'zeby dzieci; w razie zas, gd~ c.hodZllo 0 alienacY<;l jego cZ<;lsei, takowa nie mogla nast<;lpowac, jak tylko za
zgod1); dzieei. Gdy jednakze wdowy mogly ~i<;l zarzq,du. podobnego
zrzekae i ust~powae go dzieeiom, co zapewme CZ<;lsto Sl<;l zdarzalo,
wtedy znowu dzieci nie mogly rozporz~dzac maj~tkiem bez zezwolenia matki swojej, a wdowy po ieh ojcu 4).

1) 1239: Ego W. comitis III. quondam pal~tini Cracovie~lsis 1'~liGta cum lil7iiS
meis C. 8t A. cenobio de L. villam D ... confenmus Jure heredltano possldendam .(Pall .).
2) Zgodnie z t'1 zasad'1' akty wspominaj'1 nietylko 0 zezwoleniu na ahenacYfl
zon ale i matek. POl'. 1230 (III. P .).
, ") 8tirbet ein ritter del' eynen son hat, adir zwene, adir mer, dy sin erhe
besiczcn, dy mussen ere multir in dem gllte alzo gewaltig lassen, alz ze VOl' waz

(XXI).

Heleel: Pmnniki, H, stl'. 25.
.
. '
.
4) 1247: N ... constitutus in nostra presencia cum matTe sua reh:ta pat~zs su~,
mnnificentiam sue liheralitatis coram nobis expressit, conferens ecclesle predmm 8.
(llaz.). Por. 1236 (M. P.).
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4.

Rodzice.

Dzieci.

Rodzice. TiVladza rodzicielska. - Nie znalezlismy dotf1d dostatecznych danych, poehodzij,cych z wieku, ktorym zajmujemy si\il, za
pOlllOCij, ktoryeh moglibysmy wyjasnic prawny zakres wlacIzy rodzieielskiej. Z zachowanyeh pomnikow widzimy tylko, ze wyd~nie eorek za mij,z bylo sprawl); ojcow, a dopiero, gdy oni zmarli, wydawala za mlj,z corki wdowa. W razach tyeh ojcowie tez i wdowy ustanawiali posag. Gorka, wydana za m<1z, przechodzila w dom m\ilza,
i tym sposobem wyehodzila zarazem z pod wladzy swyeh rodzicow.
Inaczej bylo z synami, zawierajl);cymi zwilj,zld malZel'lski; oni i po
zawareiu malieilstwa mogE pozostawac w domn rodzieow. i samo zawarcie malZellstwa w stosunku do wradzy rodzicielskiej l~ic nie zmie~lialo. Przeciwnie, jezeli zakladali osobne gOflpodarstwo, i rodzice
leh wydzielali, zyskiwali stanowisko swobodniejsze.
Dzieci. Pra11Jne ieh stan01visko za zyeia ojea. - Rozumie si\il,
ze mamy tu na wzgl\ildzie jedynie dzieci prawe, to jest zrodzone
z malietlstwa, poblogoslawionego przez koscio1. Jezeli co do prawosei icll zaehodzila jalm w~tpliW08C, wtedy okolieznosc ta musiala
bye sprawdzolllj, 1). Sprawdzenie dopelniano przez odebranie zeznall
"iiarogoc1nych swiadk6w. Znaczenie prawne dzieci, w stosunku do
rodzicow swoich, ujawniaio si§ w tem, 7,e roclzice nie mogli byli
przedsi\ilwziij,c zadnej alienacvi
dobr dziedzicznvch
wvrazn'ego
,;
. . . .bez
,.J
zezwolenia dzieei swoieh. Zaswiadczajlj, to liezne akty darowizn 2),
sprzedazy 3) i zamiany 4). Wyst\ilPuj!): w nieh dzieci, jako oswiadezaj!):ey SW~ wol§ (voluntas) na dopehlienie czynnosci, albo jako dajlj,cy na ni!): zezwolenie ( consensus), albo j ako udzielajilicy racl§ (con-

') (I dzieciach prawych \ysJlomina dyplomat z r. 1253 (C. D. I). 0 dochodzenin prawosci urodzenia mowi akt. Honorynsza III papieza z r. 1220 (Theine]': lYlonurnenta historica p. 10).
2) 1243: Comes J. contuiit de COJ1sensu jilii sui domini Sulislai Z. (C. D_ TIl);
1253: Comes B. legavit hereditem SU8m... annuentibus d~wbus filiis suis (C. D. I);
1253: S. castellanus Gneznensis habito consilio pueToTum meOTU?!! contuli hereditatem
meam in perpetuum possidendam (:lIiech.).
") 1233: S. cum COl18ensu omniu?!! jilioTWJ1 SUOTum ... vendidit partem hereditatis (NIiech.); 125G: de consilio jiilii sui vendidit elL P.); 1295: de 1:o1untate et consenS~b
rneon&m jilioT&u)z vendimus (C. D. II); 1299: de assensu filioTu?Jt SUOTwn vendidisse
(Lites, II, stl'. 62).

") 1296: comes K. cum jiliis suis ... recognoV8l'llnt talem commutacionem esse
factam (C. D. II).

silium), albo wreszcie, jako zgadzajij,cy si§ (anl1nentes) 11a czynnosc.
Zwyczajnie akty wspominajlj, tylko 0 zezwoleniu, danem przez synow.
Mamy jednakze akt slij,ski z 1'. 1223, ktory pod tym wzgl§dem stal10wi v\yj~tek; IV nim komes Zbroslaw, za zgod1}; corek
podarowal kosciolowi S-go Jana we Wrociawiu miasto Szcinaw!2 1). Jak
dalece zezwolenie ze strony synow na sporz~dzenie podobnych aktow byro lwnieczl1osci~, dowodzi ta okolicznosc, ze dIa dopelnienia
ezynnosci sprowadzano nawet nieletnich i odbierano od nieh stosowue oswiadczenie 2). J esli ktol'Y z synow przy spisaniu aktu byl
nieobecny, wtedy ojciec zobowi~zywal si§, ze wyjedna jego zezwolenie 3). J akoz posiadamy podobny akt zatwierdzenia darowizny, uczynionej przez oj ca, juz po nastllpionej smierd 4). J aki byl powod
prawny, dla ktorego do przedsi\ilwzi§cia alienacyi dobr dziedzicznych
potrzebne byro zezwolenie dzieci, objasnia dyplomat z roku 1291.
Powodem bylo, ze w dobrach tych dzieci mialy prawo dziedzictwa,
i ze bez zrzeezenia si§ z ieh strony tego prawa, alienacya nastlj,pic
nie mogla 5), Dzieci wyst\ilpowaly w aktach tego rodzaju, jako dziedziee dobr alienowanych.
P1~atvl1e

stal1otvisko dzieci po smierci oJea. Alalolet14osc. Opie-

ka.-Jezeli po smierci ojca pozostala wdowa, polozenie prawne dzieci w niczem si§ !lie zmiel1ialo. Stosnnek ich do matld pozostawal
ten sam, jaki byl do ojca, tylko zakres obowil);zkow maUd wzgl\ildllie
dzieci rozszerzal si\il, bo juz sama 0 wszystko musiala si\il troszc7.ye,
co, zwlaszeza przy wielosci dobl' pozostalych do zarzlj,du, stawalo sil)
uci~zliwem i klopotliwem, szczegolniej gdy chodzilo 0 zalatwianie
roznych interesow prawl1ych. Do tego przybywaly jeszeze zdarzenia, w ktorych interes pozostalych l1ieletnich dzieci m6gI zostawac

') 1223: Ego Z... annnentihus (hdcissimis
nostris... dedi ecclesie beati
Johannis in Wratislavia civitatem Stinaviam (Stenz.).
") 1253: Comes B ... legavit cel1obio ... hel'editatem suam C... ita tameu si duo
filii sui G. et. G. adhi(e existentes pa1'V!Lii absqne legitimis heredibus viam universe
carnis intraverint. .. amn(entibus dictis duobus jiliis BUIS (C. D. I).
8) 1295: quam (vendicionem) per meUnl ~liliu1l! U. qui in Lyvonia detil1etur ...
promittb confirmare (C. D. U).
4) 1260: quam donacionem filiUS ipsins... post obitum patris coram nobis soelmniter sanxivit (M:. P.).
5) 1291: .fil#s dicti S. ad quos spectabat jus heTeriitaTiunl, dictam hereditatem
coram nobis res~lJllantibus st a JUTe heTedita1'io ceilenteb(&s (C. D_ 1). Pcr. 1260: de
bona voluntate ac pari consensu 01l!nZtUil hendmil... hereditatem in elemosinam contnlel'llnt (M. P.).
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w niej akiej sprzeczllosci, a przynajmniej nieza wislosci od interesow matki.
Okolicznosci te staly si§ powodem, ie m§iowie, na przypadek
swej smierci, zacz§li naznaczac, dla ion swych i dzieci, prokuratorow czyli doradcow, nazywanych jUi podowczas opiekunami (tutores).
Zachowaly si§ dwa akty, ktorepowstale st~d stosunki dosc dokladnie objasniajl1: jeden mogilski, drugi ludzimierski. W 1'. 1230 chodzilo 0 przyj§cie zaplaty za sprzedany przez zmarlego ojca i nieletniego syna jego klasztorowi mogilskiemu maj!),tek. Ani klasztor uwaial za stosowne wyplacic umowionej za kupno sumy, gdy ten,
kto sprzedal, umarl i niewiadomo bylo, kto byl opiekunem nieletniego i kto mu ma udzielic ewikcyi; ani tei pozostala wdowa i syn
nie chcieli zapiaty przyj!),c bez wsp61udzialu opiekuna. Rzecz zalatwila si§ wtedy dopiero, gdy przed Markiem, wojewod!), krakowskim, stan~l komes Bronisz, kasztelan czechowski, i oswiadczyl, ie
zmarly zi§c jego komes Raciborz w czasie ostatniej swej choroby
poruczyl mu w prokur§ (procurationem) ion§ swoj~ Matyld§ i syna
swego Raclawa i wsie i caly swoj maj~tek, a mianowicie tei odbior
nalei!),cej si§ za sprzedai wsi Zrazowy sumy i kupno za sum§ t§ innego maj~tku. Po oswiadczeniu tem, Bronisz i Raclaw udzielili kIasztorowi i!),dan~ ewikcy§, a ocenienie wartosci wewl1§trznej pieni§dzy, przedstawionych na zaplat§, polecono, ze strony wdowy, jej
nieletniego syna i opiekuna, kupcowi krakowskiemu Dyonizyuszowi,
przyczem wszystkie trzy osoby interesowane byly obecne 1). Drugi
akt z r. 1239 donosi, ze kiedy wd owa po wspomnianym wyiej lVIarku, wojewodzie krakowskim, wraz ze swymi synami robila darowizn§
wsi Drognia na rzeez klasztoru w Ludzimierzu, przy sporz!),dzeniu aktu
byl obeeny Klemens kasztelan, nazwany-naszyl1~ opieku11em (noster
tutor), i piecz§c swoj~ do aktu przyloiyl 2). Wyraienie nasz opiekun, kaie sil) domniemywac, ze tak samo Klemens, jako w poprzednim akcie Bronisz, byl przez zmarlego m§ia naznaezony opieknnem,

albo raczej dorade~ i prokuratorem, tak dla iony, jako i dia dzieci.
Zanotowac naleiy, ie sam akt byl sporz~dzony przez wdow§, jako
glownie dzialaj~cl1 osob§, i synow jej, i ie Klemens udzielil przychylenie swoje tylko przez zawieszenie swej pieez§ci, dht tego zapewnie, ie synowie lYIarka wojewody byli jUi pelnoletnimi i zezwolenie ieh nie potrzebowalo iadnego utwierdzenia. Cal!), t§ instytucy§ opiekunow, dodanych wdowom, uwaiamy za rzeez, b§d~c/j; dopiero w zawi!),zku; czas mogi jl1 rozwin~c i ustalic; taka atoli, jak
j~ nam przedstawiaj!), przytoczone dokumenty, jest tylko zjawiskiem
wyj~tkowem. Przy rozwini§cin jej systematycznem, wdowa wzglf;)dnie swyeh dzieci nieletllich musialaby byc opiekunk~ g16wn~, t~ zas
w znaczenin prawnem nie byla, tylko zachowywaHt co do nich wladz§ SW/j; rodzicielsklJ, i dzialala nie jako opiekunka, ale jako matka.
Podobnie opiekunowie ci i wzgl§dem wdowy nie zaj§li stanowiska
kuratorow.
Po wyjsciu wdowy za m~i, stosunki te zmienialy si§, mianowide ten maj~tek m§iowski przechodzil pod zarz~d najbliiszego krewnego, a moie tei i piecza nad nieletniemi dziecmi jemu si§ dostawala. Inaczej jednak, jak si§ zdaje, bywalo w familiach mniej zamoinyeh. Podlug podan henrykowskich, pasierb pozostawal przy
matce w domu ojczyma i byl przez niego wychowany ai do wieku
mlodzienczego 1).
Gdy oboje rodzice zmarli, prawne stanowisko dzieci zaleialo
od tego, czy byly pelnoletniemi, czyli maloletniemi. Pelnoletnim byl
ten, kto dosi§gal wieku dojrzalego. Wiek ten zwano rozmaicie: 1egitima aetas (wiek prawny), juvenilis aetas (wiek mlodzienezy), adulta aetas (wiek dojrzaly), intelligibilis aetas (wiek dojrzalego umysIu), albo mowiono, ie mlodzian doszedl do lat pelnej rostropnosci
(armi plenae discretionis) 2). Wiek ten nast§powal z chwillJ" w ktorej mlodzieniec lub dziewica stawali sil} zdolnemi do zawarcia maliellstwa. Zrodla nasze nie ucz/j; nas, ezy wiek ten, w czasach, 0 ktorych m6wimy, byl jni przez zwyczaj stale oznaczany czy tei regulowa1 si§ w kaidym pojedyI'lczym przypadku, podlug istotnej dojrzalosci fizycznej i umyslowej. Widzimy tylko z podan henrykowskieh,

') 1230: surrexit comes B. castellanus de Oh. cum puero, filio Hatiborii,
Radzlao, dicens, quod gener et amicus ipsius, comes Raciborius in infirmitate, in qua
et mortuus est, 8xistens, siOi commisit suam ~w;oreJn et jilium, villas et cunctam substancim!! in proGuJ"(tcionem et preter omnia pecuniam Cluam accipere dehuit pro villa vendita Z... Insuper comes Bronis et Radzlaus ohligaverunt se omni homini respondere ...
pecunia est examinata ex parte Mathildis, Bronisii et Radzlai vices agente Dionisio,
ipsis tribus presentibus (:llog.).
2) 1239: Ego W. comitis ]\1. quondam palatini cracoviensis relicta cum filiis
meis O. et A... cenobio villam D. conferimus ... sigillo abbatis et eciam comitis Olementis castellani nost1"i ttttoris ... appensis hoc scriptum duximus roborandum (Paw.).

I) Cum hic 1. esset decem annorum pater ejus IlL defunctus est, quo defuncta mater 1. duxit a1ium virum qui videlicet nut1'ivit pTivignum I. usque ad juvenilem etatem (Henr. str. 66).
~) Oum autem preclicti pueri devenissent ad etatem Zegitimam (Henr. str. '71);
privignum nutrivit ad J'~tvenileJJt etatem (ibid. str. 66); postquam pervenit ad intelligibilem etatem (ihid. str. ill); 1244: in adldta etate constitutu8 (Mog.); 1259: postquam
pervenit ad ann os plene discTecionis (Heur. str. 162).
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. ze dojscie do pehlOletllosci stawiano zwykle w zwiij,zku z zawieral1iem malZeilstwa 1). Peinoletnose uzdalniala do ezynnosci prawnych 2). To, co w maloletnosci
zrobione, jesli mialo miee moc
prawnlt, powinno bylo bye zatwierdzone po dojsciu do lat dojrzalyeh 3).

gdy pojij,l ionl:), a oJclec wydzielal go. Pytanie zachodzi, 0 ile taki
syn oddzielony zachowywal jeszcze dotychezasowe prawa ezionka familii, a 0 ile stawal sil:) wzgll:)dnie jej obcym? W jednym z akt6w
slt1skich wspomniano, ie kiedy niejaki Michal wraz z synami swemi
obiecywal, ze nie da na zamianl:) reszty majq,tku swego, jak tyIko
klasztorowi henrykowskiemu, ie pod ten czas synowie jego, ktorzy
na warunek ten zgodl:) swt1 objawili, nie byli oddzieleni; skij,d wypa·
cia wniosek, ie gdyby jUi natenezas byli oddzielonymi, przyzwolenie
ich nie byioby potrzebne 1).
Dzieci przysposobione. Przysposobienie (adoptio).
Posiadamy ciekawy akt mazowieeki, ktory nas naucza, ze nie
majij,cy dzieci, mogi ueiee sil:) do przysposobienia, l1aznaczajij,c przysposobionego Iub przysposobionyeh swymi dziedzieami. W akcie tym
przyspasabiajt1cym byl Pakoslaw, dziedzic Zyromina, przysposobionem1 zas byli Piotr i Przybyslaw synowie Bozena, nazwalli jego wnukami, 0 ile sil:) zdaje-dzieci jego eorki 2). Przeciwko rozporzl1dze-·
niu tell1u powstali Szymon i Kirpanta synowcowie Pakoslawa; Sl1d
oddalil jednakie ich it1danie. Akt darowizny ll1ajij,tku przysposobionym sporz!1dzony zostal przed ksil:)ciem Konradem i dwoma J'eo'o s1'" .
nami. Przysposobienie wil:)c Il1czylo sil:) z ustanowieniem przysposobionego swym dziedzicem. Poniewai zas zasadt1 byro, ie do dziedzictwa mieli prawo najbliisi krewni, przeto wynikalo st~d, ie wIasciwie adoptowae mozna bylo tylko najbliiszego krewnego; ehyba,
ze krewni bliisi na adoptaeyl:) odleglejszego zezwaiali. Chodzilo tu
o to, jakie dostawaly sil:) dobra adoptowanemu, ezy dziedziezne, czy
nabyte. W przypadku obecnym mozna si}dzic, ie dobra przekazane byly nabytemi, bo sq,d wyrzekl, ie adoptujl1cy m6gI niemi dysponowac podlug swej woH 3). Podobnie Wladyslaw, ksil1il:) wielkopolski, adoptujij,c za syna Boleslawa, syna brata swego Leszka, ustanawia go zarazell1 dziedzieem posiadanego przez siebie ksil:)stwa 4).

. Mal:oletni, ktol'Y nie mial rodzicow, przechodzil pod opiek\:) najbhzszego krcwl1ego, co, w rodzinaeh posiadaj!1cych Zllaczne maj!1 tki ,
mogio bye uwaiane za niemaly pl'zywilej, zapewniaj!1cy opiekunowi
sowite l~orzysci. Prawo zij,dania bye opiekunem nieletniego, posiadaj1t ee go dobra dziedziezne, opieraJo sil) na ekspektatywie do dziedzietwa w razie nastij,pionej smierei maioletniego. 0 zabiegaeh, jakie
czyniono okolo otrzymania opieki nad nieletnim, wspomina historya
fundacyi klasztoru henrykowskiego. Podaje ona, ze po smierci niej al:iego Nikosza i zony jego pozostalo d \\oeh nieletnich synow.
WJel.u z. krewnyeh 0 tl:) opiekl:) ubiegalo sil:), ale otrzymala jij, przyrodma slOstra Nikosza, ktora uprosila m\:)za swego, aby sprawowal1ie
jej na siebie przyj1l:1 4). Opiekull wychowywat nieletniego 5), zarz1l:dza! jego maji}tkiem i w" imienill jego sporzfl:dzal dozwolone akty.
Mil:)dzy mogilskiemi dokumentami jest akt, ktorym opiekuni krew~i
~atwierd.zajfl: darowizn©, uezyniol1l1 przez iell przodka, w swojem
1 w sWOlch pupilow imieniu 6).
Dzieci oddzieZOJ!le (Liberi separati).
Dziecmi nie oddzielonemi zwaly sil:) te dzieci, ktore razell1
z ?jeell1 siedzia!y u jednego ogniska i na jednym chlebie 7). OddZlelonYll1 byl syn, ktory zakladar oddzielnl1 od ojea siedzibl:) i przeehodzil na wlasne utrzymanie, co miewalo zapewnie wtedy miej sce,

") 1259: postquam pe1'venit ad annos plene discrecionis 'ill UXOTe duct"
(Hem. str. 162); cum ad etatem legitimam devenissenl et I. duxit uxorem Zegitimam
(ibid. 71).
") 1244: ego r. in adulta etate constituh!s, compos mentis ot incolumis existens. rerum mearum propriet:item donavi C:lfog.).
") 1259: postqnam per'venit ad annos discrecionis ... pro se st suis heredibus
resignavit coram nobis omne jus (Hem. 162). Odnosi siEl to do czynnosci, w maloletnosci dopelnionej.
.~) Nicossio. ~efuncto, quidam miles S. qui habebat soro1'em uterinam ejusdem
.NlCOSSIl, tulelam flllOrum dicti N. sibi assumpsit ad instantiam uxoris sue, aiiis eciam
iJJSOTUlll aillicis hoc petentibl~s diligenter (Hel1T. str. 71).
.
') Qui videlicet Jlutri?;it privignum (Henr.).
6) 1231: pro nobismet ipsis et PTO plipillis cognacionis !lostre, quonllJb agimu,s
tuteiam, presens compegimus instrumentum (Mog).
7) .. .in u,no domieilio et paJ1e permailcntib us (Hel1l'. str" 98); 1269: qui filii ..•
non fuerant aliquo modo separati (ibid. str. 172).
T"

") 1269: qui filii ab ipso patre M. tempore conseilSU~ C011lmutacionis non fuerant separati (Hem. 172).
2) 1237: Pacoslans.« nepotes suos filios Bozeni videlicet P. et B. in filios adoptando omnis possessionis sue succeSSDres constituit (Jl-faz.) .
") Pacoslaus justo judicio obtinuit, dare cui vellet (ibid.).
4) 1228: Ego Vladislaus ... Boleslaum filium fratris mei ducis Lesthkonis adopto in filiull1 eL totalitel' mihi hel'edem substituo (Wisz.).
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5.

Pokrewienstwo.

Krewni.

Prawne ich stanowisko

wzgl~dnie siebie.

Na oznaczenie zwif);zku pokrewienstwa pomniki nasze uzywaj~
wyrazen: paranteia, cognatio 1), a dla oznaczenia krewnych-wyrazow:
propil1qz~i, consangu,inei, cognati, attinenies, am.ici. Wyrazy consangninei, cognati brane bywajlj; w znaczeniu ogolnem, obejmujlj;cem
wS7.ystkich krewnych 2). VI! zmlczeniu og61nem dostrzega si§ takze
niekieuv wyrazenie amici 3). N azwania te, uzyte w znaczeniu scislejszel~, l;ie obejmujlj; ani dzieci i icll zst§lHlych, albo, jak ich akty
ZWlj;, d7.iedzic6w (heredes), ani krewnych blizldch (propinqui) 4), ani
tez tak zwanych przyjaci61 (amici), uwazanych w takim razie za
krewnych oddalonych 5). Procz tego, wspominani bywajlj; w aktach
szczeg61ni krewui, kazdy pod swojem nazwiskiem, jako to: bracia
rodzeni (fratres germani), bracia, przyrodni (fratres uterini), wnuey
(nepotes), bardzo cz§sto stryjowie (patrui), bracia stryjeczni (fratres
patrueles) i inni tym podobl1i.
Znuczenie prawne krewnych, jednych wzgl§dem drugjch, wyst§puje w zakresie stosunkow prywatnych w tych wzgl§dach: naprzod,
jak to widzielismy, w opiece nad nieletniemi, nast§pllie przy braniu
spadku po zmarl:ych, i wreszcie przy alienacyach dobl' dziedzicznych.
Zostawiajlj;c tymczasowo na boku spadki, 0 ktorych b§dzie p6zniej
mowa, tu zastanowimy si§ nad udzialem, jaki przyjmowali krewni
w alienacyach, dopelnianych przez jednego z pomi§dzy nich. Waznose przedmiotu wymaga, abysmy wyczerpaii wszystkie szczegoly,
z materYl!; tl!; zwil!;zek majlj;ce; w tym celu uwazamy za stosowne, od-

') 1256: Premis!... quisquam de parentela prcdictorum juvenum (H@m.); 1231:
cum pupillis cognacionis sue (:IIog.).
2) 12;57: que a comite 1. et omni1JUs consanguineis est donata C!1I. P.); 1247:
et si forte ab ali'luo cognat01'um dicti scolastici (K. K.); 12.)6: de beneplacito oii1ni~~m
cognatoTU11! SUOl'um (JIll. P.). Brat stryjeczny nazwany w akcie z r. 1222 cognatus
(:llog.). POl'. 1223 (ibid.).
3) 1269: nec per se nec alium amicorum suorum commutacionem violabit

(Hem.).
4) 1246: absque repeticione jiliomm vel aliorum quorumcunque consanguineontm (1\I. P.); 12.57: nec ipsi seu ipsorum heredes vel consanguinei (Hem. str. 65);
12.106: cum suis fi.iis et suis j)Topinquis, cognatis (J'ldrz.); 1246: cum suis liliis, p1'Opin~uis, cognatis et amicis (ibid.).
b) 1246: (J'ldrz.). Porow. poprzednifl not'l.

rozl1lc 1'ozne gatunki alienacyi, i p1'zy kazdym z nich, ile bye moie,
dokladnie oznaczye, co za prawa sluiyly krewnym. Zaczynamy od
sprzedazy.
Kto chcial dziedzin§ swoj1J, sprzedae, powinien byl, podlug
starodawnego zwyczaju, czyli, jak go zwano na En~sku, podlug zwyczaju polskiego, wezwae krewnych i odebrae od nich oswiadczenie,
ezy nie chclj; jej kupie 1), a w razie, jeSli nikt z nich ch§ci t.akowej
nie mial, w przytomnosci ich i za zezwoleniem ich, akt uroczysty
sprzedazy dobr w obce l'§ce, sporzl!;dzie, w ktorym powinlla byl:a
uczyniona wzmianka 0 nasti];pionem zezwoleniu na sprzedaz ze
stron}' krewnych. W aktach sprzedazy, za wyli];czeniem zdarze{l,
w ktorych sprzedajl!;cy powoluje sil) jedynie na zez\volenie s}'now,
wspominajlj; si§, stosownie do zachodzij,cego przypadku, albo synowie z krewnymi 2), albo bracia sami 3), lub tei bracia z dalszymi
krewnymi 4), alba tez wog61e krewni 5), jako dajlj;cy swoje zezwolenie.

J esli maj1l:cy prawo do udzielenia swego zezwolenia na sprze·
cIaz nie byli obecni przy spisywaniu aktu, wymagailO, aby sprzeda wal zar§czenie, iz z1'o biolllj; sprzedaz nast§pnie zatwierdzi]; 6).
Posiadamy akt podobny zatwierdzenia z 1'.1244, w ktorym Snlislaw,
kanollik krakowski, oswiadcza, ie w zupelnosci zatwierdza dopelnio111); przez jego stryja sprzedaz nalezq,cej do niego wBi, w czasie gdy
na naukach w Padwie, i potrzebowal udzielellia mu stosownej
pomocy 7).
Kto z krewnych, obecnych przy spisaniu aktu sprzeds,zy, takoej sprzeciwial si§, winien byl oswiadczye, ze w oznaczonym czasie

') 1239: qui cum suam hereditatem JnOTe }Jolonico suis parentibus venalem prelmissent, dixerunt cognati, vendite cui volueritis (Hem. str. 24).
2) 1246: Comes 1\f. vendidit totam partem suam ... consensis ad hue factum
cum suis filiis et suis J)Topin'luis, cognatis (J~clrz.); 1256: de consilio filii sui et hene.
placito omnium cognatonull nwrum vendidit (Jl1. P,),
3) 1262: communi usus consilio fratTUJrl SUOTwn .•• hereditatem ... vendidit (1\f. P.).
.1) 1237: B. vendidit cum COllsensu fTatTUln suoru7lI et on!J1imn heTeduJn StWnUll hereclitatem (.:lEech.).
5) 1253: constitutus in nostra presencia J. cum suis cognmis asseruit quod
villam R. vendidisset (Maz.).
6) 1235: cum de consensu ipsorum (to jest fratrum) nobis et dicte domui non
posset fieri plena fides, G. procurator damns ... a B. de ratihabitacione fmtTum absentiuJn, juratoriam poposcit caucionem (Miech.).
') 1244: S... notum facio quod patrlli mei vendicionem ... gratam et ratam hapresenti scripta confinno (Moj, i O. D. III).
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sam takow~ kupi; jesli tego !lie uczynil, utracal prawo dalszego onej
tamowania 1).
Krewni, ktorzy byli nieobecni i nie dali swego zezwolenia, mogli wzrllszae sprzedaz i po dokonaniu onej i maj~tek sprzedany wykupie; przyczem blizszy krewny mial pierwszenstwo przed krewnym
dalszym, jak to objasnionem znajdlljemy przez akt slflJski z r. 1269_
W owym roku wspomniany juz wyzej Michal sprzedal mlyn klasztorowi henrykowskiemu. Przeciw tej sprzedazy powstal1nwar, syn jego stryja, i zlozYl w sq,dzie ksillz§cym pienilj,dze dla klasztoruj poczem znOWll syn Michala, Daliborz objawil:, ze splaca Inwara, jako
blizszy kre11Jny do 11Jyknpienia ojco11Jizny 2). Mlyn nalezal zapewnie
do dziada wspolubiegajlj,cych si§, przeszedl jednak po smierci dziada na Michala; Daliborz wi§e, jako jego syn, byl blizszym do wykupu anizeli 1nwa1'.
Ze krewni, ktorzy nie dali swego zezwolenia na sprzedaz,
w istocie cz\:)sto z zlj,daniem uniewaznienia jej wyst\:)powali i domagali si\:) wykupu, swiadczlj, mi\:)dzy innemi dwa akty j\:)drzejowskie
z roku 1236 i 1250, choe w obu razach z!):dania ich droglj, zgody
usuni\:)te zostaly przez udzielenie poszukujflJcym i przyj\:)cie przez
nich niejakiego wynagrodzenia 3).
Jak dalece szanowano sluzflJce krewnym prawo wykupu, pokazuje akt Przemyslawa ksi\:)cia wielkopolskiego, ktorym wyraznie zastrzega, ze majlj,tek, sprzedany przez dwoch braci niezonatych Bogusza i Pawla, b\:)dzie mogl bye wykupiony przez ich krewnych 4).
Prawo wzruszania dokonanej sprzedazy przez krewnych nieobecnych i nie dajlj,cych na nilj, swego zezwolenia, jnz na poczlj,tku
wieku XIII-go ulegalo przedawnieniu; czego dowod znajdujemy
w sprawie 0 uchylenie sprzedazy, rozpoznawanej przez Marka woje-

wod§ krakowskiego, mi\:)dzy lwmesell1 Budziwojell1 a Mikolajem kanonikiem krakowskim, w ktorej Budziwoj zrzekl si\:) dalszego onej
popierania z powodu, ze Mikolaj bronil si\:) dawnosciflJ. Wypada
nam tu jednak nadmienie, ze jakkolwiek za Mikolajem przell1awialo
przedawnienie, uwazal: przeciez za stosowne, dla umorzenia raz na
zawsze wniesionych przeciw sprzedazy kontestacyi, dae Budziwojowi
za zrzeczenie si\:) takowych, dziesi\:)c grzywien srebra, a synom jego
dwanascie lokci sukna. Dowodzi to, ze podtenczas zastosowanie
dawnosci przeciw krewnym, kontestujlj,cym waznose dokonanej sprzedazy, nie bylo jeszcze stanowczo ustalone.
W teoryi, prawo zlj,dania uchylenia dokonanej sprzedazy sluzy10 nietylko zyjfJ:cym krewnym, ale i narodzie si\:) majflJcym ieh sukcesorom. Aby wykonaniu prawa tego zapobiedz i zapewnie robionYll1
sprzedazom niewzruszalnosc, nalezalo dopuszczae robiflJcych sprzedaz
do udzielania przyrzeczel'l za nast\:)peow swoich, ze dotrzymajflJ sprzedazy, a w razie, gdyby jlj, chcieli wzruszyc, ze podpadnfJ: pod kat'\:)
konwencyonalllflJ 1).

1) 1246: cum milites... venditoribus ejusdem hereditatis vendicionem contradicerent, eo quod dicerent se esse heredes diete hereditatis, promittentes se peeunias pro eadem soluturos ad terminos didos, cum vero ad datos terminos non solvissenL. milites fuerunt prohibiti ab hujusmodi contl'adiccione (M. P.).
2) ... surrexit 1. filius quondam M. patrui Michaelis, l'epetens a claustro prefatam sortem et refudit coram nosh'o judioio abbati. .. pecuniam pro eadem empcione;
his ita gestis accessit Daleborius filius Jl1:ichaelis dicens se magis esse p1'opinquum ad
redimendum patrimonium suum ... qui eciam pecuniam reposuit et justo sibi judicio
suum patrimonium retinuit (Henr. stl'. 168).
5) Oba akty znajduj,\ si~ w dyplomataryuszu j",drzejowskim, ktorego druk:
przygotowywal: Dr. Piekosiliski.
4) 1256: si postmodum quisquam de parentela pl'edictorum juvenum voluerit
redimel'e ... iltud redimat (Heur. str. 64).

J ak ostrozni bywali kUPllj1j,Cy przy sPorzlldzaniu aktow kupna,
ciekawy przyklad zachowaly nam akty slflJskie. W roku 1262 niejaki Be6.ko syn Wojslawa z Dobieszyna, ktory byl naby} droglj, zamiany od Piotra cz\:)se na Brukalicach, sprzedal takowlj, klasztorowi
w Henrykowie. Mnisi, dzialajlj,c ostroznie i ehclj,c si© zupelnie ubezpieczye od pozniejszych nagabywan ze strony krewl1)'ch i Piotra, zebrali ich wszystkich do spisania aktu sprzedazy, przyczem odebrali
od l1ich oswiadczenie, ze nietylko sami zrzekajflJ si\:) wszelkich praw
do majlj,tku sprzedanego, ale ze zrzeczenie takowe czynilj, i za swoich
sukcesorow; przyczem wyrzeczono, ze nikt z pomi\:)dzy nich nie b\:)dzie mial prawa wykupiellia rzeczonej cz§sci. Mi\:)dzy obecnymi
krewnemi Bellka i Piotra znajdowali si\:)': Henryk brat przyrodni
Benka, Slawibor syn Raciborza stryja Benka, Zyroslaw i Mikolaj synowie Wlosciborza drugiego stryja, Bogusz syn Raclawa stryja Piotra i brat jego Pawel 2).

') 1272: alteram part em hereditatatis P. cum fratribus vendiderunt. .. tale fedus coram nobis fil'manteB, ut qui ipsant 'Cendicionem i1'Titam facere vellet de ipsorum
posteTitate dnas mal'oas anri nostro dominio solvere teneretnr (C. D. III).
2) 1262: hi omnes coram nobis et baronibus nosh'is omne jus et omnem jurisdicoionem, quam in snpradicta sorte de B. habere poterant, pro se et suis univeTsiE
heredii;us spontanea 1'esignat;erunt voluntate, tali condicione, ut nec B. neo P. vel ipsorum quisquam sncoessorum potestatem un quam habeat redimenti (Henr.).
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Podobnie wymagano przyzwolenia krewnych
na zamianev
dobr
.
'
czego przyklad przedstawia nam akt wielkopolski z r. 1256 1).
Lecz jezeli zezwolenie krewnych potrzebne bylo do sprzedazy
i zamiany majlj,tkow dziedziczuych, tem mniej obejsc si<2 bez niego
mozna byro przy darowiznach, ktorych skutkiem brIo zawsze uszczuplenie maj1/,tku, przeznaczonego na spadek. Rrewni uie mogli na
nie patrzec oboj<2tuern okiem i dozwalac, aby po za nirni byly rabione. Ale na tern wlasnie polu spotykaly si\;) dwa sprzeczne interesy: z jednej strony-krewnych, z drugiej-kosciola. Rrewni pragnlj,c musieli ograniczenia darowizl1, kosci61, pl'zeciwnie, dornagal si<2
uczynienia ieh swobodnemi, tyle razy, ilekroc byly czynioue na jego
korzysc. Nie mog1:o byc nawet inaczej. Koscior, ktol'ego w pierwszyeh ezasach wyrlj,czn1/, prawie podstaw<2 istnienia i uznania stanowily nadania ksilj,zlj,t i darowizny prywatnych, zlliewolony byl nastawac na usulli<2cie darowizn z pod og1'aniczajlj,cego wplywu krewnych.
Tak sift) tez w istocie staIo, ale nie w jednym ezasie, ani tez w calym kraju za1'owno. Czego nas pod tym wzgl<2dem uCZlj, przechowane z wieku XIII akty, pokaze nast<2pujlj,cy przegl~d z uwzgl<2 dnie niem roznyeh miejscowosci kraju.
Zaczynamy od Wielkopolski, gdzie pierwiastkowy systemat 1'0biellia darowizn z przyzwoleniem krewnych najdluzej utrzymal: sift)
w calej czystosci. W szystkie darowizny, robione na rzecz kosciola
w Wielkopolsce az do r. 1298, s1/, dopelniane za zgodlj, synow, WI1Ukow, braci, bratankow, wszystkich sukcesorow i wszystkich krewnych 2). J esli w akcie Die byla zaznaczona zgoda krewnyeh, akt
wspominal przynajmniej, ze nikt z krewnych darowiznie sif;j nie sprzeci wial 3).

co do innych zas krewnych dodano, iz takowi onej si<2 nie sprzeciwiali 1). Konieczllosc zgodzenia si<2 krewnych na darowizn<2 robion~ kosciolowi, w praktyce lagodzono tern tylko, ze gdy 0 ul1iewaznienie jej z powodu braku zezwolel1ia wytoczyla sift) sprawa, s~d,
przekonawszy si<2 0 rzeczywistosci darowizny, napastuj1/,cym j1/, nakazywal milezenie 2). W tym stanie rzeezy wywol:alo dopiero wstrz~
sniellie, udzielone duchowienstwu w r. 1298, zapewnienie przez Hellryka ksi<2cia sltj;skiego, wsp61zawodnika ljokietka, ze bbdzie wszelkiemi sHami podtrzymywal w swej moey darowizny, robione na rzeez
kosciola, czy to przez rycerstwo, czy przez ludzi innych stanow 3),
rozumie sif;j, chocby takowe byly dokollane bez zachowania warunjakie na nie wkladal dawny zwyczaj kraju, to jest, chocby na
nie krewni nie udzielili swego zezwolenia. Tak tez w istocie duchowie6.stwo tl:omaezylo sobie ten przywilej. Zgodnie z tlj, mysl1/"
VI' darowiznie, zrobionej w roku 1299 na rzecz klasztoru S-ej Rlary
w Gnieznie, nie llla wzmianki 0 zezwoleniu krewnych 4).
Zasady, przyjl;lte co do darowizn w Wielkopolsce, byly i na
Enfj,sku zaehowywalle. Autor histo1'yi fundaeyi klasztoru henrykowskiego, rozprawiaj1/,c 0 wypadkach z pierwszej polowy wieku XIII,
wspomina, ze Jan syn Szczepana, doszedlszy do pelnoletnosci, robH
\,>szelki e starania, aby uchylic daro wizl1<2 przez j ego oj ea i stryj a,
a bez jego udzialu, zrobionfj,; gdy jednak byl biedny i bez znaczellia, nie mogI nie wskorac 5). Wyraznie tu wzmiankowano, ze przedsif;jwzi<2te starallia robione byIy zgodnie ze zwyczajami polskiellli.
Pozostal tez ze Slfj,ska akt, ktorym uczyniona przez przodka darowizna pOllowion~ zostala wraz ze zrzeezenielll si<2 wszelkich praw
do maj1/,tlm darowanego, w imieniu swojem i swoieh sukcesorow 6).

Znajduj1/, si<2 tez i takie akty, w ktorych powiedziano, ze darowizna uczyniona koseiOlowi z zezwoleniem oznaczonego krewl1ego,

1) 1256: miles nosler B. protestatus est, quod de consensu et bona voluntate fratrum SUOl'lll11 G. et T. commutacionem fecit PI. P.).
2) 1236: comes B cum consellSu }TutTis sui S. et r. filii [TutTis G. et pa1"ent~wn
ipsius omnia bona sua claustro ... contlllit OIL P.); 1237: confirmamus hereditatem C.
que a comite L et omni'ms consanguineis ... monasterio est donata (ibid.); 1256: miles
noster S. de consililio filii sui B. et jiliolorwn•.. contulit Domino (ibid.); 1260: comes
E. et <James 'iV. frater ejus de nona voinntate ac pari consenSl! omniuJn hCTedum coTum ... h~reditatem Z. ecclesie contlllerunt (ibid.); 1297: comes O. contulit vilJam. de
conscnsu fratrum suorum unanirni... monasterio (C. D. I).
") 1249: dominus N. canonicus po7.naniensis dedit libere nullo iJnpcdiente vel
eciam reelamante hereditatem suam R. ecolesie (M. P.).

') 1246: comes B. accedente JJleno cOl1sensn [1'atris sni iII ... contulit Deo ... hereditatem suam L. absque nUll contr'adiccione ahlue omni impedimento sive repeticione
filiorum suoru}}/. sibi seccedellcium vel alionult quonWICUJUjUe cnnsanquineoTum sive
attinenciwn (JlI. P.).
2) POl'. np. 1286 (JIL P.).
3) 1298: quod si miles vel cujuscunque condicionis homo ex testamento vel
inter vivos ali quid mobile vel immobile ecolesie dOllaverit, quod hoc firmull1 et stabile perseveret, nec in hoo ecclesie ill1pedi1'8 volumus, immo ut donatum apud ipBam
remaneat, totis viribus adjuvare (OIsz, p. 96, M. P., Jabcz ).
") 1299 (Paw.).
5) Qui 1. postquam pervenit ad intel1igibilem etatem, temptavit sepe facta
patrui ae patris sui more polonico revoeare; sed quod exiguus et rebus modicus semper existebat, malicia Slla in eo, quod voluit, nihil profecit (Henr. str. 31).
") 1282: Ego J eseo.,. hereditatem JlL.. dono liberaliter 8t resigno, abrenun-
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Tak samo akty krakowskie darowizn czyni~ wyrainl1 wzmiank~
o danem zezwoleniu przez krewnych 1), albo notuj~, ze nikt zrobieniu darowizny nie sprzeciwial si~ 2). Krewni, kt6rzy nie mieli
udzialu w zrobieniu darowizny, mogli zl'J:dac jej uchylenia; jakozniejaki Radwan, czujl'J:c si~ pokrzywdzonym przez darowizny, kt6re brat
jego zrobil na rzecz swej zony, postanowil darowizny te obalic i 1'ozP OCZ I11: w tym wzgl~dzie proces; w koncu jednak poprzestal na tern,
ze, odwolawszy zrobione przez brata darowizny, dla uczczenia jego
zamiar6w, dar pozostalej po nim wdowie jednq, wies, zrzekajq,c si~,
tak za siebie, jako i za swoich nast~pc6w, prawa odwolania dopelnionego ustf;)pstwa 3). Akt zgody sporzl'J:dzony zostal w obecnosci
kasztelana luakowskiego Goworka. Obok darowizll, sporz~dzonych
starodawnym porz!!;dkiem, natrafiamy jednak wczesnie w krakowskiem na akty darowizn, zrobionych bez wzmianki v zgodzie ze strony krewnych 4), czego nie umiemy sobie inaczej wytl6maczyc, jak,
dopuszczajq,c, ze w stronach tych mniej scisle zachowywany byl dawny zwyczaj.
Pod tym wzglf;)dem Kujawy przedstawiaj!!; nader ciekawy obraz.
Z poczq,tkiem wieku XIII, i tam takze darowizny robHy si~ z zezwoleniem krewnych 5); lecz poczynajq,c od drugiej j ego polowy, zaszla co do nich na korzysc kosciola wazna zmiana. W roku 1252
Kazimierz, ksi!!;zf;) kujawski i }~czycki, uclzielajq,c biskupowi wloclawskiemu r6zne przywileje, mif;)dzy innemi wyrzekl, ze kazdy duchowny i swiecki czlowiek moze rozpol'zq,dzac na rzecz kosciola swobodnie swojq, ojcowiznlJ" bez potrzeby z!!;dania do tego upowaznienia
ze strollY ksif;)cia 6). We dwa lata p6zniej zaszla okolicznosc, kt6ra posluzyla do blizszego jeszcze rozwinif;)cia i utwierdzenia tego
przywileju. Zdzisiaw, kasztelan wloclawski, darowal byl kosciolowi
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wloclawskiemu trzy wsie dziedziczne. Pl'zeciw wainosci tej darowiZlly wystq,pil Boguslaw kasztelan bydgoski, brat jego przyrodni,
utrzymuj11:c, ze zaden czlowiek stanu rycerskiego nie moze swoich
wsi dziedzicznych kosciolowi darowac, bez wsp6ludzialu swych krewnvch. Ten sam ksiq,z~, 0 kt6rym dopiero co wspomnielismy, wchod;!!;C w rozpoznanie tego twierdzenia, przyzwal na naradf;) g16wnych
swych baron6w, nietylko kujawskich i If;)czyckich, ale i sieradzkich,
i po gruntownem rozwazeniu razem z nimi przedmiotu, wyrzekl, ze
kazdemu czlowiekowi stanu rycerskiego ma byc wolno wszelkq, sw~
wlasnosc czy ruchomq, czy nieruchom!!; darowac kosciolowi aktem
mif;)dzy zyjl1cemi, albo przez testament, bez wzgl~du na spl'zeciwienie sif;) krewnych 1). Odt11:d tez wszystkie darowizny na rzecz
kosciola wloclawskiego, sporzq,dzane albo robione przez szlacht~ kujawskq" nie wspominajl1 0 zezwoleniu na nie krewnych 2).
Byc moze, ze wyjq,tek podobny co do darowizll, na korzysc
kosciol6w 1'0 bionych, istnial jnz wczesnie w IvIazowszu, gdy przechowane dot!!;d tego rodzaju darowizny mazowieckie 0 przyzwoleniu na
nie krewnych nie wspominaj~ 3).
Praktyczny rezultat prawa, sluzq,cego krewnym, dawania lub
odmawiania swego zezwolenia na alienacY;;J d6br dziedzicznych, dopelnionq, przez jednego z pomi~dzy nich, byl ten, ze jezeli udzielili
zezwolenie swoje na alienacYf;), takowapozostawala niewzruszol1!!;; jezeli zas odm6wili dania jej, wtedy gdy szlo 0 sprzedaz, takowa
uchylala si~ lla rzecz tych, kt6rzy chcieli odkupic majfJ,tek sprzedany; a gdy szlo 0 zamianf;) lub darowiznf;), takowe uniewaznialy sif;),
i rzeczy wracaly do stanu, w jakim byly przed dokonaniem alienacyi.

6.
cians in perpetuum in eadem hereditate pro me et pro meis postel'is omni juri et
eciam accioni (Hem. str. 75).
1) 1278: Z. villam S. do, confero, pariter et assensu nee non unanz"mi voluntate ?ne01"um [ratrum (Misch.).

1230: J. cum uxore ... nullo reeiamante .. , villam contulit possidendam (ibid.).
1212: uxori ipsius pie et voluntarie cessi de villa B... nee mihi nee posteritati mee hoc liceat ulterius revocare (Grad.). Porow. 1231 (Xog.), 1287 (lYIiech.).
4) 1230 (Moj); 1239 (Mog.).
') 1238: nobilis vir E ... accedente eonsensu [TatTis sui lYL partem suam hereditatls A. contulit, finitis vero diebus A. ecclesia ... hereditario Jure possideat (C. D. II).
6) 1252: c6ncessimus eciam ut quilibet clericus et laicus suum patrimonium
in ecclesiam quocunque modo vel titulo, sive moriens, sive sanus, posset transferre,
a nobis vel nosh'is successoribus licencia nee habita nee petita (C. D. IT).
2)
S)

Spadek (sLiccessio).

W dw6ch nadaniach Boleslawa ksif;)cia krakowskiego z r. 1270
i 127t1 spotykamy odr6znienie spadku bez testalJlteutu (successio ab in
testato) i spadku z testawlentu (successio ex testamento), oba zas

1) 12:)4: hanc Rentenciam unanimiter in pleno pTomulgarunt consistorio, quod
cuilibet nob iIi sive militi liceat possessiones .suas mobiles et immobiles perpetualiter
quibnslibet ecclesiis inter vivos donare vel in tAstamento legare, non onstante consangUineorum quorumlibet eOlttmdieeione (C. D. II).
2) R 1259 (C. D II); 1297 (ibid.).
") 1221 (C. D. I); 1254 (l\Iaz.); 1257 (ibid.).
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nazwane spadkiel1'l prawnym (successio legitima), a ci, ktorzy jednym
albo drugim sposobem odziedziczali majl1tek, nazwani prawnymi
sttkcesorami (legitimi successores) 1).
Z porzl1dku rzeczy naprzod mowic b©dziemy 0 spadku beztestamentowym, czyli 0 dziedziczeniu z mocy samego prawa. Zgodnie
ze zrodlami naszemi odrozniamy: spadek w dobrach kmiecych, spadek w dobrach lladanych i spadek w dobrach dziedzicznych.
Spadek w majl1tkach, nalezl1cych do kll1ieci 2), szedl wylf!,CZllie
tylko na zst©pnych, jesli zas nie bylo zst©pnych, 111 ajl1tek, pozostaly
po kmieciu, uwazano za opuszczony, za pusty i nazywano go puscinq. Twierdzenie to nasze objasniajl1 nast©Pujl1ce dowody. Konrad,
ksil1z§ mazowiecki, nadajl1c w roku 1232 1'ozne swobody kosciolowi
plockiemu, mi©dzy innemi postanowil, aby nap1'zod po smierci czlowieka, stojl1cego pod jUl'ysdykcYI1 kosciola, wydawano wdowie po nim
pozostalej, jesli nie ma z nim synow, to, co stanowilo jej wypraw©,
reszta zas ll1ajf!,tku, aby uwazan~ byla za ptisciu~ 3). Zgodnie z tl1
zasadf!" donoszf!, ksi~z©ta wielkopolscy Przell1ystaw i Boleslaw, ze po
smierci bezdzietnej dwoch swych kmieci, pelnif!,cych obowi~zki strzelcow, wiosk§ przez nich posiadan~ darowar ic11 ojciec klasztorowi
trzebnickiemu; przyczem wspomil1aj~, ze wies t§ zaraz po smierci
wzmiankowanych kmieci zajf!,1: by]: niejaki Blizborz jako pustq, polegajl1c w tym wzgl©dzie na domniemanem zezwoleniu ksi<;)cia 4). Na
tej samej zasadzie Mikolaj, fundator klasztoru henrykowskiego,
widzl1c w pI'zyleglych majf!,tkach ziemie pttste, pozostale po wloscianach (rustici) zmarlych, upraszal ksi§cia 0 dal'owanie mu takowych,
co gdy nast1j;pilo, wcielil je do swego maj~tku 5). Stwierdza zresztl1

sposob ten zapatrywania to, co czytamy w Ksi§dze Praw, gdzie stoi,
Ze jezeli umrze gbur (kmiec), nie majl1cy syna, wtedy pan bierze
jego mienie 1). Rozumie si§ samo przez si§, ze tu pod nazwiskiem
syna rozumiej f!, si§ i inni zst©pni m©scy, po synach pozostali.
.
Podobny byl zupelnie spadek w dobrach, darowanych przez
ksi§cia czyli, jak je zwano, wysluzonych. Spadek w dob1'ach tych
szedl takze tylko na zst§pnych pici m©skiej, a jeSli ich nie bylo,
stawal si© pnscinl1. Mamy na to dowod w nadaniu Komada ksi©cia
krakowskiego i sandomierskiego na rzecz klasztoru w Stanif!,tkach.
Powiada w niem, iz ofiarnje klasztorowi wies Podolany, ktorl1Poprzednio z jego nadania posiadal komes Eustachy, a ktora, po jego
smierci i po smierci jego syna pozniej nastl1pionej, jako dziedzina
opuszczona, co si§ zo wie pnscina, do niego wr6cila 2). Tak samo
Boleslaw, ksil1z© wielkopolski, nadal komesowi Mikolajowi, skarbnikowi, wies Trupcino, ktorl1 poprzednio byl nadal komesowi J anowi, lecz
ten bezpotomnie zrnarl i wies do niego wrocila 3). W podobnem zdarzeniu, dopiero co wspomniallY Milwlaj, zalozyciel klasztoru w Henrykowie, otrzymal wakujl1cl1 wies po bezpotomnej smierci rycerza J ana 4).
Dodac wszakze zaraz winnismy, ie spadek w dobrach wysluzonych
o tyle w nast©Pstwie czasu rozszerzonym zostal, ze go zacz©to dawac z prawem dziedziczenia l1ietylko w linii m©zkiej ale i zellskiej.
Zastrzezellie to znajdujemy wyraznie uczynione w nadaniu Boleslawa ksi©cia krakowskiego, zrobionem na rzecz dwoch braci przyrodnich Hensira i Piotra 5). Bye moie, ze mysl ta sama kl'yla si§
i w lladaniach, w ktorych procz obdarowanego wspomina si© wog6Ie 0 jego nast~pcach (posteri).
Inny byl spadek w dobrach dziedziczuych, to jest, w majl1tkach odziedziczonych po przodkach; wszakze-o tyle tylko, ze jezeli
ten, po kim pozostal majl1tek dziedziczuy, nie miai zst§pnych, wtenalezaio si§ pytac, czy po tym od kogo ten maj~tek na niego
przeszedl, to jest, czy po ojcn jego pozostali I':st©pni, a jezeli i po

1) 1270: non solum dictis H. st P. fratribus hane donacionem facimus, vern111 edam omnibus eorum posteri8 ... qui per s[[ccessionem legitimaJlt sive ah inlestato
sive ex testamento extiterint suceessores (lI6j); 1278: ejus posteris et quibuseunque
aliis, qui ab ipso blt/'stalo vel ex testamento legit!)II! extiterint successores (ibid.). Por.
nadto 1284: comes Z. et sui sltccessures legitimi (LeI.).
2) Uzywamy tn wyrazu kmiec, jako nazwanie og6lne, lla oznaczenie roznych
klas osob stauu rolniezego. Por. str. 52.
3) 1232: Conradus ... eonstituit ut vidu8' non havenli fili~ul/ ex viro defullcto,
de bonis viri prius 8XSO~yatur extimacio tociug snpellectilis.. et ttlt1C demum reliquum repntetnr puscina (Maz.).
4) 1252: pater noster IV... habuit sortem, que yocatur Lang, in qua erant
duo kmetones, nosh'i yenatores ... qu{ons ul1a cum snis herediiJus nlOrtuis, pater noster
contulit prefatam villam domui trebnicensi ... B. credens eam esse wcnam quasi auctoritate fratris nostri ipsam sibi usurpavit (Mosb.).
5) Quibus (rustieis) mQrtuis ... N. yidens hos agTos vacantes, de voluntate ducis
conjunxit eos sue sorti (Henr. str. 16). Tak~ tez byl'a teTTa vacans, 0 kt6rej wspomina natiaoie d!a TYIlCu Z 1". 1258 (Tyn.).

')

Helcel: Pomniki, 11, str. 26 (XXII).
1243: coutujimus lillam P. quam quondam comes E. ex nostra donaeione
possedit, eo enim mortua et filio ejus post ipsum, ad nos sicut desolata hereditas, quod
puscina Vlligo sonat, rediit (C. D. III).
3) 1276: dictam villam comiti I. quondam dederamus, qui 11lOTtUUS est, pTolem
non habendo, sic iteTnm ad nos cessit villa fata (1e1.).
4) 1. (militellus) mOTtuus sine herede; noster N. (villam) vacanten~ vidit. .. petehat a domino duee ... eam sibi donari (Henr. str. 15).
5) 1270: non solum dictis H. et P. hane donacionem fecimus verum eciam
omniTnLs eorum posterie, non SOhLJIt ntascuiini sexus sed eciam feminini (JYIoj).
2)
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ojcu nie byIo zst§pnych, czy nie znajdujl1 si§ zst§pni po dziadzie
i tak dalej, idq,c coraz wyzej, az do pierwszego posiadacza maj!J,tku,
albo raczej do pozostalych po nim zst§pl1ych.
Wlasciwie wi§c i tutaj spadek szedl zawsze na zst§pl1ych,
a mial10wicie w pierwszym stopniu na zst§pnych tego, po kim spadek otworzyl si§, w drugim stopnin, na zst§pnyeh po jego ojcu,
w trzecim, na zst§pnych po jego dziadzie i tak dalej, az si§ dos~lo
do zst§pnych po piel'wszym posiadaezu maj'1tku, po ktorym jesli nie
bylo zst§pnyeh, majlJ,tek stawal si§ puscin!J, i pl'zechodzil na ksi§cia
czyli pana ziemi. Riedy nie byio zst§pnych po tym, po kim sukeesya otwierala si§, i przychodzili do spadku zst§pni po jego ojcu lub
jego dziadzie, wtedy brali z pomi§dzy nieh spadek ci znowu, ktorzy
byli najblizsi ojea lub dziada. Z tego sposobu pojmowallia sukcesyi wynikalo, ze w dawnych naszyeh pomnikach nie mowi si§ 0 zadnych liniach, tylko 0 najblizszyeh (pl'opinquiores) do spadku, a temi byli l1aprzod dzieci i wnukowie ostatniego posiadaeza majq,tku,
jesli ieh nie bylo-dzieci przedostatniego posiadacza, a jesli i tych
nie bylo--to dzieci przed przedostatniego posiadaeza, i tak dalej. Sposob ten pojmowania stwierdza autor historvi
klasztoru henr"kowskieo'o
J
.J
0
,
przywodzq,e, jako regul§ zasadniezlJ, pl'awa polskiego przy braniu
spadku, ze ten tylko moze sobie roscic prawo do spadku w majq,tku,
kto pochodzi ze szczepu pierPllszego posiadacza majqtku 1 ), czyli, co na
jedno wyehodzi: kto wykaze. ze jest jednym ze zst'2pnych po pierwszym posiadaczu. Ten sam punkt wyjscia pl'zyj§ty w akcie z r. 1231,
dotyczq,cym klasztoru mogilskiego. Wislaw dal'owal wies Prandocin,
a 1won, biskup krakowski, brat jego stryjeczny, zalozyl w niej klasztor, dodaj!J,e ze strony swojej znaezne uposazenie. Przeeiwko tej
fundaeyi wystq,pili ieh krewni, jakoby darowizna byIa zrobiollq, bez
ieh zezwolenia, uzasadniaj!J,c prawo swoje do protestaeyi na tern: ze
byli zst§pnemi po wielkim Prandocie, ktory glownemu majq,tkowi nadal nazwisko od swego imienia, i ze jako taey, byli powolani do
sukcesyi po nim 2). J esli Prandoein byl wsil! zalozon!J, przez Pral1-

dot§, lub jezeli dopiero przez niego nabyty zostal, Prandota, w znaczeniu owczesnego prawa spadkowego, byl w istocie pierwszym jego
posiadaczem, a wszyscy od niego pochodzq,cy mieli, ze tak si§ wyrazimy, ekspetatyw§ otl'zymania spadku w tym maj!J,tku, nast§pnie
zas i prawo sprzeeiwiania si§ uezynieniu z niego darowizny. Wyst!J,pili tez z protestacyq" lecz nast§pnie zrzekli si§ j ej, ze wzgl§du na
cel swi!J,tobliwy, w Jakim fUlldacya byia uczynioll!J,. PrzedewszystIdem wi§c akt ten-wazny, ze kOllstatuje, iz podlug dawnego prawa
poczytywano za spadkobiereow wszystkich pochodzq,eych od pierwszego posiadacza majq,tku, a nast§pnie, ze spadko biercow tych rozldada na grupy, stawiaj!J,c w kazdej z nich zst§pnych poehodz!1eyeh
od oddzielnego ojca, i ze uklada te grupy, stosownie do blizkosei
do tego, kto darowizny uczynil, i do wspolnego ich szczepu. Jakoz,
VI' pierwszej grupie wyst§puje Dobieslaw syn Wislawa, tego, ktory
Prandocin darowal, i synowie komesa Dobieslawa, brata Wislawowego. Nast§pnie ugrupowani S!J, synowie komesa Miloslawa, brata, drugiego fundatora Iwona biskupa kl'akowskiego, ktory, jak z innyeh dokumentow pokazuje si§, byl bratem stryjecznym Wislawa 1). Wreszcie tworzq, osobn[J: grup§ czterej synowie komesa Sandona. Poniewaz wszyscy robii1cy kontestacy§, nazywaji1 w akcie stryjem swemi
Iwona biskupa 2), ktory byl znowu brat em stryjecznym Wislawa
i Do bieslawa, przeto domniemywac godzl si§, ze Prandota pozostawiI trzech syn6w, niewiadomych nam z imienia. Od jednego z nieh
pochodzil pierwszy fundator komes Wislaw i komes Dobieslaw, od
drugiego drugi fundator 1wo biskup i komes Miloslaw, a od trzeeiego komes Sando. Byli oni wi§c wszyscy wnukami Prandoty. Co
o tyle znajduje popareie, ze powiedzianem jest, iz 1wo zalozyl klasztor w dobrach pochodzi1eych od dziada 5). Zatem ci wszyscy, ktorzy akt zgody sporz!J,dzili, byli juz prawllukami Prandoty, a poniewaz tenze sam dokument wspomina, ze osoby w nim wyst§puj!J,ee
zrzekajlJ, si§ wniesionej kontestaeyi i ze strony niewymienionyeh
w akeie pupilow, wi§c znajdowali si© i praprawnuey Prandoty. Gdy
protestaeya wychodzib od prawnukow, przeto wnuey, w owym cza-

') Hoc propterea scripsimns ut sciatis predicti M. filios, quia nOll S~LJ1t de
stirpe B. prhni possessoris Brucaliz nati, ad hereditatem ibi nihil habere justicie (Heur.
stl". 67); ... hie P. qllia non est !ilins R. nee de sti1'pe primi possessoris B. ad hereditatem in B. nullllm habet respectum (ibid. 8tr. 66).
2) 1231: Nos filii eomitis DobesJai S. et S. et patruelis noster Dobeslaus filius "\Vizlai, veri heredes de Prandocin, in sortem hereditariam evocati snccesionis jure
a Magno Pmlldata, qui et nomen suum ville imposuit et nos filii comitis Sandonis.
K. P. P. P. in idem juris succesive a jam dicta Magno Pmndota descendentes, et no~

filii eomitis Ywani et comitis Mil,)slavi, fratris [vonis, M. S. S. M. Y. similiter successionem a predicto Prandota trahentes (Mog.). Notujemy tu, ie Dlugosz Iwana
i Miloslawa nazywa bra6mi I won a biskupa (Libel'. hene!. lII. 422).
') 1222: Iuo ... vir nobilis Wizlaus cognatus meu~s, heres de Prandocin (Mog.);
1223: Iuo ... attendentes devocionem fratris mei eomitis Wizlai (ibid.).
2) .. :que patruus noster, dominus Iuo, episcopus cracoviensis, plena et absoluta donacione donavit (Mog.).
S) 1231: Iuo ... qui claustrum in bonis avitis jundaverat (Mog.).
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sie, w ktorym byla zaniesion~, juz nie zyli. W kazdym razie, gdyby tu byro chodzHo 0 sukcesy~ do Prandodna, najbliz8ze do niej
prawo sruzyroby byio z pomi~dzy osob, w pieI'wszej grupie wymienionych, Dobieslawowi synowi komesa Wislawa, w razie smierci jego, synom po komesie Dobieslawie, bracie Wislawa, a dopiero gdyby i tych niestalo, dzieciom po Miloslawie i Sandonie, czyli-w pierw8zem miejscu, zst~pnym po ostatnim posiadaczll Prandocina, pot~m,
pozostalym zst~pnym po ojcu onego, wreszcie, gdyby i tych nie hy10, pozostalym zst\Jpnym po dziadku, to jest, po pierwszym posiadaczu Prandocina. Trzymaj1j,c si~ tej zasady, nie byro trudno oznaczyc, kto ze zglaszaj1j,cych si~ do spadku sukcesorow byi najblizszym
i mial najlepsze do niego prawo. Zgodnie z ni~ rozstrzyglli~ty tez
zostal wspomniany powyzej spor mi~dzy synem Michala a synem
brata MichaJa, przy wykupnie mlyna sprzedanego przez Michala 1).
J ak widzielismy, otrzymal tu pierwszenstwo zst~pny ojca, przed
zst~lll1yrn dziada. Dalej, jesli byl jeden tylko najblizszy spaclkobierca, bral caly spadek, jesli zas byio ich kilku, maj'ltek, podiug przykladow zachowanych ze Sl1j,ska, dzielil si§ w ten sposob: ze dzieci
ojca zmarlego, po ktoryt11 otworzyl si§ spadek, ezy byly rodzoHemi,
ezy przyrodnemi, bra1y 1'owne ez§sci, i to bez wzgJ§du, czy to byli
sYl1o,yie czy corki; jeSH zas jedno z dzieci juz bylo umarIo, a pozostawilo po sobie potomstwo, wtedy potomstwo takowe przychodzilo
takze do spadku, ale b1'a1:o, sposobem reprezeutaeyi, taki1 tylko cz~sc
w spadku, jakij, bylb}' otrzymal ojciec lub matlra onego, gdyby byli
jeszcze przy iyciu. I tak, po smierei niejakiego Bogwala zostalo
si§ trzech synow: Radaw, Jakob i MieczsIaw. Kazdy z nich otrzymal: jedni1 trzeci~ cz§sc pozostalego maji1tku; a poniewaz cal}' maji1tek wynosH 9 lanow, wi§c kazdemu dostalo si§ po trzy lany. Niezadlugo umarl Mieczslaw i niewiele co pozniej syn jego Jakob;
wtedy cZ§sc po nim pozostala rozdzielila si§ na dwie p010wy, z kto1'ych jedna poszIa na Piotra, syna pozostalego po zmarlym stryju
J akobie, a druga na Bogusza i Paw1a, synow takie juz zmarlego
drugiego stryja Raclawa; dostal wi~c Piotr poHora lana, a kazdy
z synow Radawa po trzech czwartych czt;lsciach lana, co czynilo takie poltora lana 2).

W innym przypadku, dwaj rycerze Zulis1aw i Ohesseborius,
bracia przyrodni, odziedziczyli po ojcu maji1tek i takowy mi§dzy sob~ podzielili na rowne czt;lsci. Kazdemu z nich dostalo si§ wi§cej
niz 6 Ianow 1); pO smierd zas Zulisiawa, czesc jego posiedli trzej
jego synowie: Jesko, Seiborz i Przybyslaw i siostra ieh przy1'odnia

1) \\-yzej str. 338.
2) Hi tres viTi defuncto patre 80l'um divisenmt inter se hanc sortem in tres
ita duntaxat, ut qnisque eorum obtineret ihidem terciam parte))! (Henr. str. 60).
Jacobus filius lIIiscezlai absrtue herede est defunctus, unde sua pars ilIins hereditatis cessit suis patruelibus, fratribus B. et P. dimidietas Jacobi prodicti sOltis... hie

Trzeska 2).
Nie bierzemy na siebie rozstrzygn!j,c, 0 ile corki takze w innych cz§sciach kraju wspolnie z bracmi dzielily si§ maj!j,tkiem ~zie
dzicznym, a to z powodu, ze zebrane doti1d przez llas dane, me Si1
w stanie dac dostatecznej odpowiedzi na to pytanie. Napotykamy
wpl'awdzie w aktaeh naszyeh bardzo cz~sto na kobiety wladn1j,ee o~
cowiznami; wszakze moze to tyle tylko znaczyc, iz otrzymywaly JC
IV spadku kiedy nie by10 braci, Iub kiedy brat ich posiadaez maj!j,tIm dziedzicznego, zmarl bez pozostawienia po sobie synow.
Jesli bylo kilkn spadkobiere6w i z'ldali rownego podzialu maj~tlm, takow~ dzielil si§ na tak zwane zrebia (sorte~) 3~, kt~re, jak
nazwisko pokazuje, losem przez dziel~cych byly cI~glllone 1 stosownie j ak przez kogo wydi1gni~te zosta]:y, przy nim pozostawaly.
Mogli jednak spadkobiercy pozostac we wspolnem posiadaniu
odziedziezonego. vVtedy, w przypadku smierci jednego
z tych, ktorzy pozostali we wspolnosci, ezt;lSC jego zwi§kszala uposazenie reszty. W spolnosc j ednak przestawala istniec, jak tylko ktorv ze wspolposiadaczy oswiadezyi, ze pragnie wysttl!pic ze wspolno3"ci i zi1 da podzialu. Pl'zypadek taki mial miejsee mi§dzy dziecmi
co wzmiankowanego inlislawa. Po smierei bezpotomnej najstarszego z jego dzieci Jeska, ez§sc jego przeszla na rodze(lstwo,
ktore posiadalo wspolnie odziedziczony po ojeu maj~tek; lecz poniewaz jeden z pozostal:ego rodz811stwa, to jest Scibor, zapragnlj;l oddzielic si§, podzielono wi§c maji1tek, i Seibor wzi~l sWi1 cZ§sc,
a Przybyslaw i Trzeska pozostali jak poprzednio we wspolnosci 4).

Petrus defullcto patrneli fTatre scilicet Jacobo, obtinuit eciam ejusdem Jacobi sortis
dimidietatem (ibid. str. 67).
.
. ..
.
1) Quam hereditatel1l ex lJaterna succesione possedeTullt duo mIhtes bUl fue-

runt fratl'es utrini Z. et Oh. (Hem. str. 116).
2) Z. autem defuncto tres filii ejus L S. et P. ac SOTor eorum uterina T. sortem patris sui Z. hereditarie possederunt (Hellr. str. llo).
.
.
3) 1270: prefatam hereditatem D. nec non tres sortes rtue srebe vulganter dlcuntur obtinuit (I\I6j).
4) Relirtui S. et P. ac soro]" ipsorum T. sortem (po I. kt6ry zmarl), inter s.e
diviserunt, ita rtuod S. terciam partem eum contigentem sibi specialiter assumpsIt
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Podobny takze przypadek zdarzyl si§ mi§dzy innymi czterma bracmi,
posiadaj!j,cymi wspolnie jeden majl1tek. J eden z nich oddzielil si§
od trzech drugich, a gdy z pomil;ldzy trzech pozostalych wspolnikow, dwoch pozniej zmarlo, cz§sci ich dostaly si§ trzeciemu, jako
wspolposiadaczowi calego wspolnie posiadanego majf!,tku 1).
o He wnioskowac mozemy z pozostalych po wieku XIII pO.mnikow, majf!,tkow wspolnie posiadanych bylo w kraju mniej, niz ma.il1tkow podzielonych. W niosek ten opieramy na tem, ze niewiele
znajdujemy darowizn, zamian i sprzedazy, robionych przez kilku
wsp6lwlascicieli razem. Przytem dostrzegamy, ze we wszystkich familiach zamozniejszych, posiadajl1cych wiele dobr, nie nat1'afia si§
na wspolne posiadanie.
Pocil1g do dzielenia majf!,tkow odziedziczonych, zaswiadcza nadto znaCZl1a liczba drobnych dzialow, Jakie w owczesnvch aktach napotykamy. Przytem zazl1aczyc jeszcze l1alezy, ze zwyczajnie wspolnose posiadania majf!,tku znajduje sil2 tylko mil2dzy braemi, a wspolne posiadanie mi§dzy stryjecznemi jest rzeczf!, zupelnie wyjl1tkoW I1 2).
Nie znajdujemy z1'eszt!j, w zr6dlach naszych dostateczl1ych wskazowek dla wyjasnienia stosul1kow prawnych wspohvlascicieli majl1tkow wspolnie posiadanych. Tyle tylko wiadomo, ze cz§sci, ktore
wspolposiadaczom w majl1t1m wspoll1ym nalezaly, nie byly koniecznie rowl1e, zwlaszcza jesli majq,tek nalezal do braci stryjecznych;
wtedy np. jeden mogi miec prawo do porowy majf!,tku wspolllego,
a dwaj drudzy wspolposiadacze takze takze tylko do polowy, jak to
mialo miejsce w przypadku wzmiankowanym w akcie mogilskim z 1'0ku 1244 ~).
Oddzieleni z majq,tku wspolnego, podlug podati. slq,skieh, sami
odpowiadali za dlugi przez siebie zaci!j,gnil2te i tracili prawo do wykupu majl1tku kiedys wspolnie posiadanego, bez ich zezwolel1ia sprzedanego, a zatem i prawo przyjscia do spadku w tym majl1tku 4).

et sequestravit se a fratre et sorore. P. autem suam partem cum parte sororis conjunctim tenuit (Hem. str. 116).
1) S. divisit se a fratribus ... C. mortuus est sine hberis, alter I. subitanea
morte interiit, sic poniones hel'editatis, que inter duos contingebant devolute sunt
ad solum G. pro eo quod predicti tres iratres insimul permanserant, nec aliquando se
dividere i'ztendebant invicem (Hem. str. 98).
2) Np. 1259: Clemens cum patrue suo M. hereditatem S. que ad eorU1n jus
et proprietatem pertinebat, contulerunt (C. D. II).
3) 1244: Ego I. donavi in predio VV. communi mihi et patrueZibu8 meis P. et I.
hoc est semissem sive medietatem ejusdem predii (Mag.).
.
<) Parow. Hem. str. 116, 117, 172.

Pomimo rzadkieh przypadkow, w ktorych napotykamy w tyeh
czasach na wspolnosc majl1tkow, nie podpada przeeiez wl1tpliwosci,
ie idea wspolnosci maj~tkow dziedzicznych przewodniezyia w rozwini§ciu na obszernq, skal§ prawa udzialu wszystkich krewnyeh, naleiEJ:cych do jednego szczepu,iv alienacyi maj!j,tku tyehZe i w prawie
spadkowem, mianowieie tez w stosullku do tego majl1tku ojca i jego zst§pnych. Zgodnie z t!j, ide~, udziat, ktory si§ dostawal dzieciom w majl1tkach dziedzieznych, zwal si§ ieh cZfJsciC{ pl~a1VnC{ (portio legitima) 1); zgodnie takze z tq, idel1, dzieci, zezwalajfj;ce na alienacy§ majEJ:tku dziedzicznego, przez ojca przedsi§branl1, zrzekajEJ: si§
przynaleznego im w maj~tkaeh tych prawa spadku 2). Wyzue ieh
z tego prawa nikt nie mogI bez ieh zezwolenia. W mysl tez tej
samej idei, pozostali po Prandoeie zst§pni, w akcie poprzednio przytoczonym, uzasadniaj~ wzniesiol1ij; przez siebie konte"tacy§, na siuzl1eem im prawie dziedzietwa w spadku po ieh przodku 3).
Illaczej bylo w spadkaeh w dobrach nabytych. Ten kto je namogi niemi rozporzq,dzae swobodnie. Jesli niemi nie rozporzf!,dzH, otrzymywaly je wprawdzie jego dzieci, ale jedynie jako pol~
czone z nim najblizszemi zwiq,zkami krwi, i, jak sil2 wyraza jeden
akt, na zasadzie przyslugujq,cego im prawa natury 4). Nie przeczy
temu i alit mogilski z roku 1230, w ktorym wzmiankowany juz poprzednio Raciborz, mowil1c 0 majq,tku przez siebie sprzedanym, twierze mogi go sprzedac bez zezwolenia krewnych swoich, dla tego,
ze w nim uie mieli z nim nic wspolnego, a to z tego zapewnie powodu, ze majq,tek ten nabyl wraz z synem swoim Rac1awem i razem z nim przez dlugie lata takowy posiadal 5). Co wi§eej, akt
ten potwiel'dza w zupelnosei nasze mniemanie.
o spadku dzieci IV dobrach matki nie wyraznego w dokumentach naszych nie znalezlismy; opierajq,c si§ jedllak na doniesielliach

1) 1230: que ego successione paterna et paTcione legitima possidens in pl'Oprietatem monasterii transfudi (Przezd.).
2) 1291: (Lel.). Parow. str. 384 i 385.
3) 1231: in sorsem heTeditariam evocati successionis jure a magna Prandota
(Mog.). Parow. stl'. 396.
4) 1301: jwre nature, cognaciants vel agnacionis sibi debitam (C. D. II).
5) 1230: hoc eciam exprimendum duxi, quod germani mei, consanguinei atque
propinqui nihil 'mecum commune in predicta villa Z. habuerunt, preter solum filium
meum R. cum quo eam pacifice multis annis possidens de communi consensu vendidi (Mog.).
Pisma Romualda Hubego.

Tom II.
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z wieku nast§pnego, moiemy zasadnie twierdzie, ie jak tylko matka
umarla, ojciec obowi~zany byl dzieciom, z niej splodzonym, wydae
caly po niej pozostaly spadek, zloiony z dobr, ktoremi sarna zarz~
dzala i rozporz~dzala 1).

nim zostae maj~cego, swobodnego maj~tku, Dobieslawa, syna swego
stryjecznego brata Wislawa 1).
Znane tei byly i sUbstytucye. Komes Bogusza legowal dziedzin§ sw~ Kosuty kosdolowi, pod warunkiem, jeSli dwaj jego synowie Gerward i Grzymislaw umr~ bezpotomnie 2).
Testament}' robHy si§ na pismie, cz§sciej wszakie-ustnie. Istnienia rozporz!1,dzen testamentowych ustnie oswiadczonych dowodzono zeznaniami Rwiadkow, obecnyeh przy objawieniu ostatniej woli,
jak tego naucza wydany przez Przemyslawa ksi§da wielkopolskiego
wyrok eo do testamentu komesa Boguszy.
Historya fundaeyi klaszturu henrykowskiego zaehowala nam dekawe opowiadanie 0 ostatniej woli Konrada, notaryusza Henryka
II-go ksi§cia sllj,skiego. Konrad darowal byl wies swoj~ Jagielno
klasztorowi, omijaj1),e syna siostry Bogusiawa. Gdy mocno zachorowal
i ezul si§ bliskim smierd, powodowany prosbami swego siostrzeilea,
zaprosil do siebie ksi§cia, ktory przybyl do niego w otoezeniu lieznego rycerstwa. J ak skoro ksilj,z§ stanlj,l przy loiu j ego, Konrad
oswiadezyl, ii wies J agielno przeznaeza Bogusiawowi, a klasztorowi
Vi' miejsee jej daje las Rudno.
Oswiadezenie to ostatniej woli poledl: ksilj,z§ natyehmiast spisae, a Konrad po odczytaniu aktu zatwierdzif 3).
Podobnie i kilka innych aktow ksilj,z§cyeh, ktore posiadamy,
nie s~ niczem iunem, jak aktami, stwierdzaj~eemi ostatni~ wol§ osob
zmarlyeh, oswiadezon~ ustnie 4).
Tak sarno Boleslaw ksi~z§ wielkopolski, stwierdzajlj,e ostatni~
brata swego ksi§cia Przemyslawa eo do legatu wsi Buk, darowanej kosciolowi poznallskiemu, wystawie poleeil uroezysty dokument
na swiadeetwo tego faktu 5).

7.

Testamenty.

Spotykamy si§ u nas z testamentami od samego pocz~tku wieku XIII. Wyraz testament znajdujemy uiyty w dokumencie z 1'01m 1213 2).
Testamenty nosz~ takie w owczesnych aktach nazwanie ostatniej woli (ultima voluntas), jako oswiadczell woH robionych na loiu
smiertell1em 3).
Posiadamy dwa akty prawodawcze, ktoremi przyzl1an~ jest prawnose testamentow. W jednym, z roku 1232, Konrad ksi~z§ mazowiecki przeznacza z maj~tku m§ia wdowie to, eo m~i jej umieraj!1,c
zapisuje 4); w drugim, z roku 1254, Kazimierz ksiiJ,i§ kujawski i l§ezycki dozwala ryeerzom rozporz1j;dzae swobodnie maj~tkami przez
testament na rzecz kosdolow 5).
Zwyklym przedmiotem zachowanyeh dot~d naszych testamentow s~ zapisy ezyli legaty pojedYllezyeh majlj,tkow na korzysc kosciolOw. Stlj,d poszlo teehniczne wyraienie: testamentem legOJlvac 6)
i miee prawo legowania. Znajdujemy jednak i rozporz1j;dzenia testamentowe, przez ktore ktos ustana wia dziedziea calego swego maj~tku. Takim jest akt wzmiankowanego poprzednio kilka razy Iwona,
biskupa krakowskiego, ktorym powoluje si§ na dziedzica calego, po

") Ob. Statut Wislicki ed. Bandt. LXXXIII; porow. stl'. 374 i 376.
2) 1212: ne quis hnjus testamenti factum irrital'e presumat (C. D. I).
") 1257: in ultima voluntate ellL P.); 1261: cum in extTemis diebus vite laboTaret (C. D. II); 1268: in ultima nostra voluntate (ibid.); 1278: confecto Zegitimo testamento et ultima voluntate (Wisz.).
4) 1232: salvo eo si vir moriem aliquid legaverit uxori reliote (Maz.).
5) 1254: cuilibet nobili sive militi lioeat... in testamento legare (C. D. II).
Po row. str. 392-393.
6) 1254: in testmnento legare (C. D. II); 1278: villam in suo tes~amento legare
(M. P.); 1283: in nltima sna voluntate legavit villam (ibid.); 1284: villam quam in
suo testamento legaverat (Jab. iL).

1) 1222: filium ejus D. post me successorem relinquo (Mog.).
2) 1253: legavit cenobio L. hereditatem suam C. ita tamen si duo filii suo G.
et G. absque heredibus viam universe carnis intraverint (C. D. I).
") 1240: Heinricus ... cum Conradus mortis articulo appropinquaret, in ultbno,
suo testamento coram nobis et comite S. et T. et magistre P. contulit villam suam 1.
filio sororis sue B. et pro ea dedit fratribus silvam R... Conradus coram nobis et
pl'enominatis ultimum suum testamentum confirmavit (Henr. str. 49 i 50),
4) 1261: Semovitus dux Mazovie ... donationem ratam habemus quam comes B.
cum in extTemis diebus vite sue laboraret contulit eoclesie (C. D. II); 1278: Premislaus ... villam P. quam P. possidebat et in suo testaJnento legavemt ecclesie, contulimus (M. P.).
5) 1257: Boleslaus ... Premislaus dux Polonie in ulUma sua voluntate villam B.
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W koncu nadmienic winnismy, ze w aktach 0 ostatniej woli
dodawano, ze takowa objawiona zostala przy zdrowym umysle i rozsf!:dkU 1).

contlllit ecclesie... Ut fratris nostri donacio confirmetur, presentem paginam in testimonium hujus faeti sigilli nostri munimine feeim118 roborari (M. P.).
1) 1283: in ultima sua voluntate sana Jllente sanoque comilio legavit (M. P.).

ODDZIAL VI.

P raw 0 w I a s nos c i.
Wfasilosc.
N a oznaczenie prawa wlasnosci uzywajf!: akty wieku XIII wyratell: possidere in perpetunm-posiadac na wiecznosc, possidere jure
haereditario - posiadac prawem dziedzictwa, proprietas--wlasnosc, do~
miuium - pallstwo.
W aktach, pochodzf!:cych z samego poczt1tlm wieku wspomnianego, a nast~pnie i w dalszych, zamiast uzycia wyrazow: dae na wl:asnose, spotykamy wyraienie: dac w posiadanie na wieki (in perpetuum lub perpetuo possidendum concedere), alba dac w posiadanie
na wieki pelnem prawcm, albo dac w posiadanie spokojne na wieki 1).
W akcie Grzymislawy, nadai~cym klasztorowi Sulejowskiemu prawo
lowienia bobrow na brzegach Pilicy, powiedziano, ie klasztor ma
miee prawo posiadania bobrow l1a wieki 2). Pawel: biskup poznanski daje klasztorowi paradyskiemu dziesi~cil1~ ze wsi Gostkowa
Vi' wieczl1!J; posesy\) 3).

1) 1212: Ego R. patrimonium meum ...perpetuo possidendum concedo (C. D. I);
1227: nos villas ... perpetuo possidendas concedimus (Miech.); 1232: contuli villam...
perpetualitm' possidendam (C. D. I); 1243: Episcopo villam in pe1petuum plen~ jure
eoncedimus possidendam (G1.); 1255: villam S. in perpetuam pacifiee possidendam contulimus (Miech.); 1280: milites hereditatem claustro possidendam in perpetuo porrexeTunt (M. P.).
2) 1227: castores iIi Pileia... per utramque l'ipam perpetualiter possidel'e {Glad.).
3) 1234: donavimus deeimam libere et pe1petuo possidendam eM. P.).
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J eszcze cz§sciej uiywanem, a zast§puj~cem wyraz wlasnosc,
jest omowienie: posiadac praJIVem dziedzictJIVa 1). Zgodnie z tern
mowiono: kupic pl~aJIVem dziedzictJIVa 2), zamiast kupic na wlasnosc,~
sprzedac praJIVem dziedzictJIVa 3),-daroJIVac dla posiadauia pYaJ!lJel11dziedzictJIVa 4),-zatJIVieydzic JIV posiadauiu pyaJIVem dziedzictJIVa 5), otrzymac dla posiadania praJIVem dziedzictJIVa 6), - zJIVrocic JIV posiadanie praJIVem dziedzictJIVa 7).
Stl'J:d poszlo, ze maj§tnosci posiadane prawem dziedzictwa zacz§to zwac dziedzictJIVami (haereditates) 8), a wlascicieli ich dziedzicami (haeredes) 9).
Uwazamy za wlasciwe w tern miejscu wspomniec, ze nadania
i sprzedaze prawem dziedzictwa wychodzily nietylko od ksiflz~t, ale
i od osob prywatnych. Kto posiadal maj~tek prawem dziedzictwa,
przenosil go na obdarowanego lub kupllj~cego z tern samem prawem 10).
Nadmienic rowniez naleiy, ze czasami wyrazenia: prawem dziedzictwa posiadac, uzywano niewlasciwie, mowilltc np., ze ten, komu
dawano dozywocie, rna maj~tek posiadac prawem dziedzictwa 11).
Wlasciwym technicznym wyrazem na oznaczenie prawa wlasnosci byl wyraz proprietas. W znaczeniu tern znajdujemy go uzytym
w nast§pujl'J:cych wyslowieniach: przenieSc na JlVlasnosc 12), JlVlasnosc
rzeczy sJIVoich daroJIVac 13), przysqdzic IVlasnosc 14), dac JIV dozYJIVocie

cZIiSC nalezqcq; praiVem JlVlasnosci 1), dac JIV posiadanie praJIVem JlVlasf;tosci 2), daY01VaC "IVies pelnem praJIVe111 JlVlasnosci 3), a ze strony
przyjmuj~cego: przyjqt iVies na JlVlasnosc 4), przyjq;c JlVlasnost 5).
N areszcie, wprowadzono w uiycie wyraz: domini1ltm (panstwo) 6).
Nalezy objasnic, skl'J:d nazwanie to wzi§lo si§ w zakresie prawa prywatnego.
W dawnem naszem prawie publicznem pod wyrazem dominium,
jtiS dominii (prawo dominii) rozumiano ogor praw, jakie sruzyly ksi§ciu do ziemi i do osiadlej na niej ludnosci. Ksi~z§, jako osoba,
ktorej prawa te przyslugiwaly, zwal si§ pane111 zie111i (dominus terrae), ktorl'J: dzierzyl, a cala ziemia, ktortl; posiadal - jego panstlVem
(dominium), czyli wladztwem.
Nie mogl'J:c w miejscu tern wdawac si§ w objasnienie wszystkich szczego16w, ktore z waznym tym przedmiotem ll'J:czl'J: si§, powiemy tyle tylko, ze prawo dominii obejmowalo w sobie, Pl'OCZ prawa swobodnego dysponowania ziemi~, prawo poci~gania ludnosci na
niej osiadlej do pelnienia i ponoszenia roznych ci§zarow publicznych i prawo poci~gania jej przed zwyczajne Sl1dy krajowe. Rzeczywiscie tez ksil'J:z§ta nasi, jako panowie ziemi, nietylko ni~ podlug
woH swej dysponowali, ale nadto, dysponuj~c ni!}, przelewali za,razem na obdarowanych alba niektore, albo wszystkie prawa swego
ksil'J:z§cego dominium.
Dyplomaty odrozniajl'J: trzy gatunki takich zrzeczen. W jednych
ksil'J:z§, czyni!}cy nadanie, uwalnia nadal1e maj~tki od wyraznie przez
siebie w akcie wymienionych powinnosci, ktore mu prawem dominii
dot~d na nich sluzyly (nobis racione dominii pertinentibus) 7); w drugich, udzielaj~c wogole nadanemu swych praw, zachowuje jednak niektore z nich na znak swego panstwa (in signum sui dominii) 8);

1242: JUTe hereditario possideTe (C. D. II, 2).
1220: patrimo~ium quod pater ejus i h. emerat (C. D. I); 1221: sortem
aliam ... emerunt J. h. (ibid.); 1239: aquisiverant hereditatem J. h. possidendarn (Maz.).
B) 1252: JUTe hereditario 1JendidilJlus (C. D. II, 1).
<) 1230: partem suam J. h. l'ossidendam cOllt~dit (C. D. II); 123\J: villam ...
contulit J. h. in aeternnm possidendam (C. D. I); 1249: hereditatem contulit i h. possidendalll (Maz.).
5) 1252: vlllas J. h. possidendas c01~tl1"lnaJnus (C. D. I).
6) 1256: Terepi villas J. h. in perpet~~um possidendas (M:. P.).
') 1253: medietatem ville restituimus eoclesie ... J. h. possidendam (C. D. TI).
8) 1209: hereditatem ahribui (M6j) 1227: heredz"tatem ~uam coutuli (Mog.);
1236: hereditates suas oontulit (M. P.); 1239: hereditatem oontulit (lilaz.).
9) 1209: heres Wroois (M6jl; 1237: Paooslaus heres de S. (Maz.); 1255: per
Johannem heredem de Lipno (Tin.); 1250: villam meam siout verus heres vendidi
(Mog.); 1261: cOl1stituimus ipsum super prediota villa vermn et legitimum heredem
(C. D. HI).
10) 1246: oontulit hereditatem suam ... J. h. possidendam (M. P.).
") 1238: (C. D. II),
12) 1230: in proprietatem monasterii trausfudi lPrzezd.).
13) 1244.: rerum suarum proprietatem donavi (Mog.).
14) 1250; adjudioo episcopo proprietatem ville (Maz.).
')
2)

1) 1250: sortem (oapitulo) JU1'e proprietatis pertiuentem ... duximus precario
concedendam (Maz).
') 1253: conferimus iure pTop1'ietatis possidenda (C. D. I).
3) 1260: Comes E. et W. hereditatem Z. eoolesie pleno Jure pTopTietatis oontuln'unt (M. P.).
4) 1254: villam "b episcopo in jus et proprietatmn recepimus (Maz.).
5) 1254: PTopl'ietatem a nobis collatam I'ecppit (Jlfaz.).
6) Wyraz pal1stwo na oznaozenie wlasnosoi uiyty jest w konstytuoyi z roku
1768 (Vol. legum VII. (27).
') 1253: villam absolvimus ab omni jure quod nostrurn spectat dominium videlioet... stan, stroza ... (Glad.); 1284: ab omnibus juribus ... noMs racione dominii peTtinentibus ... a naraz, powoz ... oastri oitaoiolle (M. P.).
') 1234.: liberi homines ooram me tantum citati l'espondeb\Ult et hoc in si-
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w innych wreszcie, nadaje dobra z calem swem prawem dominii,
czyli z calem prawem i uzytkami, jakie mu w nich sluzyly 1). .MySI
t§ szczegolnie dobitnie wyraza Wladyslaw Eokietek w nadaniu, zrobionem na rzecz Mikolaja wojewody pomorskiego, w slowach: przenosimy na obdarowanego i jego nast§pcow wszelkie i peIne prawo
dominii, ktore nam sluzyIo do maj1j;tku, stanowiij,cego przedmiot
nadania 2).
Skutkiem naturalnym tych zrzeczen bylo, ze nadani stawali panmni (domini) ziem nadanych i ludnosci na nich osiadlej, i ze ziemie, ktore tym sposobem posiedli, przechodzily w ich dominium.
Tak biskup kujawski Michal, juz w roku 1233, nazwany jest przez
ksi§cia Kazimierza panem (dominus) wsi, dia tego, ze wykonywal
w niej prawa dominii 3). W tern takze znaczeniu Konrad ksiij,z§
mazowiecki w roku 1289 przelewa na kosci61 w Bloniu dominium
wsi Miedzieszyna 4). Za przykladem tym i ludzie prywatni, czyniij,c
nadania, przenosz1j; dominium wlosci na obdarowanych 5).
Jakie prawa sluzyly osobie prywatnej, przyznanej za rzeczywistego pana ziemi, wybornie objasnia akt Boleslawa ksi§cia krakowskiego, kt6rym nadaj1j;c rycerzovvi Hensirowi i Piotrowi dobra,
i uznajij,c ich za rzeczywistych pan6w nadanych im dobl', oswobadza ich jako takich od wszelkich publicznych ci§zarow, a mieszkancow dobr od zwyczajnego sij,downictwa, zapewniaj1j;c nadto obdarowanym prawo swobodnej alienacyi danego majij,tku, ze wszystkiemi onemu zapewnionemi wolnosciami 6). Toz stwierdza nadanie Wla-

gnum dominii (01sz.); 1257: decem marcas in Ch. que singulis annis in signum dO'lninii recipere consueuimus (C. D. I).

") 1223: meas duas villas ... et quidquid mei dominiz" et juris fuit et est in viHis eisdem, nihil excipiens quod ad ducatum spectabat... donavi (Somb. I. 827);
1250: villam damus abbati... cum ornni iUTe et dominio ducali prout soli tenuimus
(Tin.); 1299: transfer ens iu ipsum omne jus et utilitates que sibi (duci) in eadem hereditate competere videbantur (Lites, II, 64).
2) 1298: transferentes in ipsum ac quoslibet suos successores merum et plenun~ jus dominii, quod in eadem civitate nobis competere videbatur (Lites, II,
str. 62 i 63).
") 1233: igitur jam dictus episcopus dominio ville usus, merito debuit did
possessor ville et dominus (C. D. II).
4) 1289: transferentes in jam didos fratres veram possessionem et dominium (Maz.).
5) 1279:utpostdecescum meum ad ipsornm domimwn {villa)revertatur (Miech.);
1280: Sara... T. plocensi episcopo (villam P.) in perpetuum dominium contnlit (M:az.):
") 1270: prefati H. et P. sint liberi tanquaJn veri domini ab omnibus juribus

dyslawa ksi§cia kujawskiego na rzecz slugi Wilczka, w ktorym uz;laje go takze rzecZjlJ1.Jistyw[ panem nadanych mu lanow, i jako takiemu, dozwala mu takowe wszelkim sposobem alieno wac 1).
Zatem, kogo przyznawano, we wlasciwem znaczeniu teg-o wyrazu, za pana ziemi, ten nietylko mial prawo swobodnego niij, dysponowania, ale oswobadzal si§ zarazem od praw ksi1j;z§cego dominium do ziemi takowej i sam wchodzil w ich wykonywanie czy to
cz§sciowe, czy zupelne. Madmienic tu bowiem wypada, 0 czem
w cz§sci wspomniane juz bylo i poprzednio, ze zwolnienie przez
ksiij,zij,t majij,tkow nadal1ych od ci§zarow publicznych nie znaczylo
bynajmniej zupelnego wyswobodzenia mieszkancow w majij,tkach tych
osiadlych od takowych ci§zarow, ale przeniesienie uzytkowania z nich
na nowego pana ziemi, ktory je wprost obracal na korzysc swoj1j;,
albo zast§powal il1nemi dla siebie dogodniejszemi.
Jezelibysrny chcieli ustanowic niejaki porzij,dek historyczny mi§dzy powyzej przytoczonemi wyrazeniami 11a oznaczenie prawa w1asnosci, nie podpada wij,tpliwosci, ze zgodnie z rozwijajij,cemi si§ stosunk ami w kraju i ustalajij,cemi si§ poj§ciami prawnemi, naprzod
weszlo w uzycie wyrazenie: posiadac pelnem prawem, posiadac na
wield; nast§pnie zaraz: posiadac prawem dziedzictwa; poczem do pie1'0 zjawilo si§ wyrazenie proprietas, a w kOl'leu dominium, vr miar§
jak zupelne oswobodzenia od dominium ksi1j;z§cego upowszechniac
si§ zaczt;ly.
Gdy jednak lmzde z tych wyrazen nietylko wogole oznaczalo
w1a8no:3c, alc szczegolowo jeszcze wyrazalo pewne wlasci we wzgl§dy,
ktore do wytworzenia jego si§ przylozyly, przeto nie dziwnego, ze
dla oznaczenia, ze ktos jest wlascicielem majij,tku, uzywano w polij,czeniu wszystkie te wyrazenia razem, jak to rna miejsce w PO\VOlanym dopiero co akcie Wladyslawa Eokietka, w ktorym nadany
lanami Wilczek nazwany jest: verns dominus, Zegitimus haeres i possessor, to jest: rzeczywistym panem, prawym dziedzicem i posiadaezem; Imzde bowiem z tych wyrazell, procz ogolnego wspolnego
znaczenia do niego przywiij,zanego, oznaczalo jeszcze specyalny zu-

polonicis, angariis et perangariis, solucionibus et exaccionibus... si voluerint dictam
hereditatem... quocunque modo sis placuerit alienare cum omnibus libertatibus ...
adimus incolis... ut ad nullius tribunal possint citatorie evocari (M6j).
') 1295: sitque predictus 'IV. predictorum laneorum vents dominus omnimodam habens facultatem eosdem mansos libere tenendi, vendendi, donandi et quocunque modo a se alienandi (C. D. II).
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peinie s~osunek, w jakim wlasciciel do maj~tku zostawal 1). Peln~m pmnadaczem zwal sild wlasciciel gMwnie ze wzgllddu na to, ze
mial prawo ~o wy.l~cz.nego dzierzenia majl'1tku i swobodnego nim
ro~porzl'1dzam.~; dZIedzicem - dla tego, ze prawa swoje do maj~tku
mogi ,przenosic n~ SWYC~l spadkobiercow, a panem-dla tego, ze wykony~al wzgllddme maJlJ,tku prawa zwierzchnosci ksi~zldcej czyli
wladztwa kSil'1zld c ego.
'

Przedmioty wfasnosci.
. Przedmioty, na ktorych prawo wlasnosci prywatnej wykonywa10 SIld, zwan~ ogolnem wyrazelliem dobra (bona) albo rzeczy (res).
Te ~~owu d~Ielono na dobra lub 1'zeczy ruch01ne i nieruchome (bona
~o~lha et Immobilia - res mobiles et immobileR), na ruchomosci
1 merl1chomosci (mobilia et immobilia) 2).
Nieruchomosci rozmaicie byly dzielone i tworzyly oddzielne
kompleksy, noszfj;ce rozmaite nazwallia. W spomniemy 0 tych, 0 ktorych napotykamy cZldstsze wzmianki w owczesnych aktach.
. Obszary (territoria). - Niekiedy nadawano cale obszary ziemi,
oSIedlon~ albo puste. Przy nadaniach tego rodzaju, oznaczano zaraz gramce obszaru nadanego 3). Mialo to mianowicie miejsce w raz~eh, gdy nadawano pustosze, dla zaludnienia ieh obeemi osadnikamI; przyezem zarazem podawano ieh rozleglosc.
~sie (villae). - Najpospolitszym przedmiotem wlasnosci nieruehomeJ, wspominanym w nadaniaeh, sprzedazaeh zamianach wyrok h
.
"
ac sfj; WSIe. Pod nazwiskiem tern rozumie sild obszar ziemi osiadj
le . ludnoscil'1, r~ln~. zawarty w stalyeh granicaeh, tworzl'1ey jednl'1 oddz.re?n l1 ealos~ I.noszl1cy osobne wlasciwe nazwisko. Boleslaw Wstydhwy, ,,:spOmlllaJl'1C 0 zalozonej przez siebie nowej wsi, ktorej nadal swoJ~ wl~sne nazwisko, wyraznie nadl'nienia, iz jest stalemi granica obWledzlOna 4). Jakim sposobem z roznych oddzielnych czl'1-

1~

Zwr6cil na znaczenie tych odcieui uwag'l Feliks Zlelillski w wybornej
rozpravn~ pod tytulem: Liner beneficiorulll Dhlgosza, pomieszczonej w Bibliotece 'WarszawskIe] z r. 1872.

~.

2) 1~88: dom:na o~nnium bonorum lIlol.!iliuJn et iJl1lnobiliuJn (C. D. I); 1256:
les tam mobIles quam z?illnoodes (C. D. II): 12U8: si aliquid ?noMt v I '
[;'Z d
verit (Ols.).
'
e e z'lnmo n e ona-

3). 1270: cfonamus B. a 1000 qui goluboui loui nuncupatur.•. usque in montem
Coo. hoc Ipsum totale teTTitoriulil sic ex omnibus partibus limitatum (M6').
4) 127~: cum integrit~te sui districtns certis terminis limitati
K.). W ies
Boleslaw polozona w obwodzl8 Olkuskim.

(i.
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stek ziemi, obok siebie polozonych, w rozlicznem posiadaniu blddfj;eych, tworzono jednl1 wies, poucza przywilej wfj;chocki z rolm 1260.
PodIug niego, wies ;Eukawa powstala z dzialow, danych naprzod Ida~
sztorowi przez komesa Marka, do ktorych nastldpnie dodal Leszek
ksi!1;zld krakowski dwanascie innych dzialow, a opat Marcin doll'1czyl
ziemild, nabytl1 od braci Floryana i W olisona; wreszcie Boleslaw
Wstydliwy przydal dzialy Dulona i Zdziecha osadnik6w, poleciwszy
w ten sposob ulozonl'1 calosc odgraniczyc przez wyslanca swego i 0kolicznych ludzi czyli wicynilJ< 1). Gdy wsie biegiem czasu rozdzielaly sild na cZldsci, przy pomyslnych okolicznosciach zbierano znowu
te cZldsci i przywracano w pierwotnl'1 calosc pod j ednym wlascicie1em. Przyklad taki przedstawia nam wies Goszcza 2). W jaki sild
to sposobb stalo - opisuje dokladnie dyplomat Boleslawa ksildcia
krakowskiego. N aprzod CZldsC j ej nabyl kosciol katedralny krakowski od klasztom jlddrzejowskiego, nast§pnie dwie inne CZldsci, osiedlone przez koniarzy i komornikow (camerarii), nadal kosciolowi sam
Boleslaw, czwartl}, zas nabyto przez zamianld. Tak polfj;czonym w jednl1 calosc cZldsciom udzielil Boleslaw wszystkie swobody, jakie sluiyly innym wsiom kapituly 3).
Cztisci 11Jsi (partes villae).-Wsie posiadane byly alba w calosci, alba w cZldsciach, wraz z ludnoscil1 na nich osiadll1 4). Czt;lsci
wsi tak podzielone oznaczano dodaniem imienia PQsiadacza do nazwania wsi 5).
Dzialy, dzialki,--zwane po lacinie sories, a w dawnym jldzyku
technicznym polskim, jak bylo wspomniane, zrebia 6). Byly to albo cz~stki wsi, alba male posiadlosci, nie wchodzfj;ce w sklad wsi,
nil ktorych siedzial wlasciciel ze swojem potomstwem, lub jego potomstwo, i na ktorych procz niego nie bylo innej stale osiadlej ludnosci 7). Zrebia byly w posiadaniu tak rycerstwa, jako i Indnosci

1) 1260: et ita in unum possessio est oontinuata et granicies per nostrum
nuucium et viciniam circumdata (K. K.).
2) Goszcza, wies polozolla w obwodzie Miechowskim.
8) 1270: ut libertah'lll quam capitulum in suis villis obtinet, toti 1Jille G. iam
wzite, vellemus indulgel'e ... Jibertatem petitam tuti 1Jille ... duximus concedendam (K. K.).
4) 1266: finaliter adjudicata medietus hf'reditatis (1\1. P.); 1276: cOlllulit monasterio lJaTtem sive portionem in villa W. que ipsum contingebat libid.).
5) 1244: Lancava Jacobi, Lankawa Rozdrano (7), Lancaua Martini (Mog.).
6) 1270: nee non tres SOl·tes, que Sl'eoe vulgariter dicuntur (M6j).
7) 1221: contuli sortem quandam in S. sicut prius tenuerat Sulislaus (C. D. I);
1270: sortem emit a filiis Cosme... pro sorte (naleza,cej) Budivoio et fratribus ejus
filiis Johannis (C. D. III).
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wiej.sk~ej swobodnej i nieswobodnej. Zrebia nosily nazwisko albo
od lml~n swych poczlj;tkowych posiadaczy, albo od ich zaj§cia albo
;vres:cle od pewnych miejscowych wlasciwosci 1). 110se zrebi 'w poJedynczych osadach byla niekiedy bar:dzo znaczna. Z dzialow nie
wchodzlj,~ych w. s~lad wsi, jesli si§ z soblj, stykaly, w miar§ zachodZlj,cych 1 sprzYJaJlj,cych okolicznosci, tworzono p1'zez pollj;czenie WI§ksze dziedzictwa 2).
.

. FO~JVarki. (al~odia, pr~edi~).-Panowie duchowni i swieccy, nadam, n:a~lj;tl~aml . o~18dlo~eml, m.e p~p:zestawali na korzysciach, jakie
upowazmem . byh cllj;gnlj,c z powmnoscl, ponoszonych przez osadnik6w
~le zakl~dah nadto we wsiach im nadanych swe dwo1'Y (curiae)
~ ~rzy n~ch swe oddzielne 1'01ne gospoda1'stwa czyli folwarki, kt6re
J~z w wleku XIII spotykamy w dokumentach pod nazwaniem allod16~ 3). Folwark~ powstawa.ly z wiejskich dzial6w i ziem pustych
(teI~a .vac~ns), kto1'e pano,:w, st.awszy si§ wlascicielami wsi, obejmowah zaIaZ w bezposredme swoJe posiadanie i uzytkowanie albo
z. kt6rych osadnicy nieswobodni wyrugowani zostali. Takim fOlwark:em, zlozonym z czterech dzial6w (sortes), bylo bezwlj,tpienia allodIUm polozone ok010 klasztoru oliwskiego, wspomniane w akcie z 1'0ku 1279 4). Podobnie w akcie z roku 1282, na zalozenie folwarku
w l:adanej wsi, udziela si§ obdarowanemu cztery wl6ki 5). 0 takim
takze !olwarku przy dworze ksi~z§cym wspomina akt Boleslawa
W st~dh wego: w ktorym mi§dzy innemi zastrzezone zostalo, iz 0sadmcy poblrzszych wsi winni na folwarku sldadae i porzlj,dkowae
skoszon~ przez nich siano 6). Jak dalece curiae (dwory) i allodia
(folwarkI) zawsze si§ z soblj, llj,czyly i stano wily calosc, zaswiadcza

1) 1250; sort em que dicitur Jasino (Maz.); 1252: quatuor sortes, quorum una
vocatur ,~~racowo, altem ,'!uetn.ize, tertia Pl'euodmw, quarta Conarzke (Henr.); 1270:
sortes sCIlIcet Belechoyskl, Cnsanoyski'Wovnovski
(MoJ·)·,
1290'
so r tem que D omaJ
.
chou'o uuncupatur (Jab. A.).

:) 1~52:.. q~atuor ~ortes .conjacentes ... in un am hcreditatem collegit (Henr.).
.
) ~az\'ilsko allodIUm, rownoznacz,\ce z folwarkiem, znajdujemy upowszechmone w Wlelkopolsce w wieku XV, jak p08wiadczaj,\ wyci,\gi z ksi'lg ziemskich sporZ,\d.zone przez prof. Przyborowskiego. Ob. takie 1288: addicimus eidem allodium
et vlllam B. ad nostrum dominium pertinentem (Somb. I, 801).
<) 1279: allodium cil ca claustrum, quod continet quatuor sortes' 0 S C
et S. (C. D. II).
. . . •
:) 1282~ i~ ~u~ quid~m villa. quatuol' ~a.nsos pro allodio habebit (C. D. III).
.) 12?5.. smgults anms (hommes ex YJlhs que sunt propinquiores nostre cu.
ne) allUm (dIem) ad falcandum et ordinandum in allodio sunt astricti (C. D. III).

pl'zywilej wlj;choCki z l'. 1275 1). Folwarki zwano proc~ tego praedia, lecz wtedy tylko, jak mniemam, gdy takowe zalozone byly nie
we wsiach, ale oddzielnie, czyli nie na gruntach, ktore wchodzily
w sklad wsi. Wzmianki 0 podobnych folwarkach si§gajq, pierwszych
lat wieku trzYl1astego 2). :Latwo domyslee si§, ze folvmrki tego 1'0dzaju dobrowadzaly z czasem do utwol'zel1ia calych wsi, przez przyffl,czenie do nich sq,siednich dzialow. i pustych gruntow, czego przylilad pl'zedstawia nam wspomniane wyzej powstanie wsi :Lukawy.
SiedZiska (areae). - Kawalki ziemi, nie zostajlj,ce pod rolnlj, uprawlj" tak w miastach, jako i we wsiach przeznaczone pod zabudowania Inb jaki wl:asciwy zaklad 3).
GrlM1ta (agri). - Przestrzenie ziemi oznaczano rozmaitemi nazwiskami ze wzgl§du na stan uzywalnosci ich, mianowieio zas odrozniano: ziemie uprawne czyli pod uprawlj; zostajlj,ce (terrae culta, campi culti), ziemie nie uprawiane, odlogiem lezfl,ce (terrae incultae,
campi inculti), lfl,ki (prata), pastwiska (pascua). Gdzie niegdzie wyst~pujlj; winnice (vineae) 4).
Grunta zebrane w calosc dzielono na
bny (mansus). 110se ich oznaCZOllO zwyczajnie, Idedy zakladano nowe osady, lub kiedy nadanie skladalo si§ z prostego obszaru ziemi 5).
Obszernose gruntow oznaczano zwykle lloscilj, wo16w lub plugow,
potrzebnych do ieh uprawy 6).
Lasy, gaje. dqbrowy, zarosZa (silvae, nemores, querceta, rubeta) - w aktach wspominajlj, si§ alba jako przynaleznosci osad, albo
same przez si§ stanowilj, przedmiot nadall lub alienacyi 7).

') 1275: quod videlicet monasterium, omnes Yille... GUTie et alladia ... sunt
ab omnibus 'solucionibus liberi (Paw.).
2) 1212: pTedia de S. offem - hereditanda (C. D. I); 1222: in predio quod
ad dictum cenobium pertinet (Mog.).
3) 1277: placnit a nobis petere quandam aream inter curiam fratrum minorum et Yislam (w Krakowie) existentem (C. D. III); USO: damus aream pro cimetel'io et ecclesia construenda (M. P.); 1282: qui agl'os non habent unum scotum de
qualibet area persolvent (C. D. III); 1218: dedi eciam ei B. zedlische et prata circumjacencia (Somb. L 826).
4) 1238: juxta vineam per viam apud M. (C. D. III); 1257: C. cum vinea
et agris (ibid.).
5) 1259: donacionem in lnansis quingeutis confirmamus (M. P.); 1293: contulimus sedecim rnansos cum omnibue usibus (ibid.); 1295: conferimus duos mamas
(C. D. lI).
6) 1273: qui agros ad duos boyes obtinet (K. K); 1262: promittimus de terra
vacante ad unum pluganem (ibid.).
') Np. 1256: contulit monasterio sylvam Suchino nuncupatam ell. P.); 1272:
conferentes cum omni gaio (Paw.).
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Wody,-jako to: rzeki (£lumina), rzeczki (rivuli), jeziora (lacus),
stalVy (stagna), sadzawki \piscinae), blota (paludes), p010zone w granieach wsi lub przestrzeni nadawanych, tworzyly ieh przynaleznosc,
chyba ze kto inny mial na nich zapewnlone prawo wyll:!;czne uzytkowania. CZlJsto sprzedawane SI1 albo darowywane oddzielnie. W 1'0ku 1248 ksil:!;zt) It)czycki Kazimierz sprzedaje kantorowi kosciola
wloclawskiego jezioro Lt)pno wit)ksze z rzeczulkl:!; LlJpniel:!;, z ni~go
wyplywajl:!;cl:!; 1). W roku 1259 Boleslaw ksi~zlJ wielkopolski nadaje
klasztorowi Grobn Pallskiego jezioro zwano Dzieehowo, po}ozone nad
granic~ pomorslq, 2).
Czyniono nawet darowizny ezt)sci rzek splawnych, ustlJpowano ieh brzegi, dawano blJdl:!;ce u brzegow p1'zystani
(portus), albo dozwalano na nich zakladac mlyny lub jazy (clausnrae) dla Iowienia l'yb 3).
Do rz©du przedmiotow wlasnosei nalezll; jeszcze rozliczne zaklady budowlane, a mi©dzy niemi: koscioly, kaplice, dwory, mlyny,
karczmy, stodol:y, gumna; po miastach zas: jatki, sklepy, bznie i tym
podolme. W aktach wyst©pujll; one zwykle jako przynaleznosci osad,
niekiedy jednak stanowi~ przedmioty oddzielnych tl'anzakcyi lub nadaft.

RzeCl gfowna i

akcesorya.

Przynaleznosci w jlJzylm lacillskim zwano pertinentiae lub attine11.tiae.-lVIaj!:J,tek ziemsld w pojt)ciach ov\,czesnych tWOl'zyla siedziba
i jej przynaleznosci, czyli lq,czq,ce si© z nill; cz©sci, jej prawnie przyslugujq,ce i z niq, razel1l w oznaczonych granicach tworzq,ce jednfJ:
calosc. Akt z roku 1235 dokl:adnie oznacza takowe przynaleznosci;
sq, uiemi podlug niego wszystkie pola uprawne i nieuprawne, ll:!;ki,
zarosla, las i wszystko, co jest zawarte w granicach dziedziny i z nifJ:
jest polq,czone 4). W innem miejscu te same przynaleznosci nazwane Sij, prawem przynaleznem wlosci 5). Do rz©du ich nalezq" pr6cz

1) 1245: vendidimus B... lacurn qui dicitur Lempno majus, cum toto fluvio
dido Lempnica, qui iude egreditur (C. D. 1I).
2) 1259: contulimus quendam taturn qui yulgariter Dechouo nuncupatur(Mog.).
3) Np. 1254: cum POTtu super ,fluvium \Vandalum a vulgo Wisla nuncnpatum (C. D. III); 1287: utrumque titus Visle et claus~we ad piscandum (ibid.).
4) 1235: Z. emerat hereditatem G. cum tota sii1;a, Tubetz:~, siccionibu8, pratls,
campis, tuttis et incultis et tatum quidquid a predicto loco ad gades possessionis... cum
omnibus pertinentiis dicte hereditati adjacentibus (M6j).
5) 1233: R. contulit vmam S. cum omci jure attinenti videlicet agris, pratis,
pascuis, pomeriis (M6j).

wyraznie wymienionych w akcie z r. 1235, wszelkiego l'odzaju wody,
o ile przechodz!J, na wlasnosc prywatnij" a takze biota 1). Wlasciw!!l
cechij, przynaleznosci jest, ze sama przez silJ moglaby tworzyc przedmiot oddzielnego prawa wlasnosci, lecz z powodu, ze jest polq,czona
prawnie z glownym przedmiotem wlssnosci, stanowi tylko podrzlJdnl:!;
niejako i skladow!:J, onego cz§sc. Poniewaz zas w poj©cie wlasnosci
wchodzilo wszystko, co bylo objlJte jej gl'anicami, przeto w aktach
darowizn i sprzedazy, procz wzmianki 0 przynalezllosciach wlosci,
wspominajij, sit) wyraznie jej granice, jako wchodzij,ce w zak1'es darowizny lub sprzedazy 2). Jesli karczmy lub mlyny przechodzily na
wlasciciela wlosci, uwazano je takze za przynaleznosci, i 0 tem wyrazllij, czyniono w nadaniach wzmial1k§ 3). Same znowu m1yny miewaly rowniez przynalezn08ci, jako to: pola, lij,ki, wody 4).
Uzytki (utilitates, usus). - Kto stawal silJ wlascicielem wlosci,
nabywal nietylko prawo do wszystkich skladowych jej cZ\jsci, jak dopiero co wspomniane zostalo, ale zyskiwar zarazem prawo cilj,gniellia z niej, w jej grallicach, wszelkich moiebnych uzytk6w, za wylq,czeniem tych, ktore przyslugiwaly ksi~z©tom 5). Akty alienacyi zwyczajnie oznaczaji:); uzytki takowe po szczeg61e, wyliczajij,c ieh niekiewit)cej, niekiedy mniej, a to ze wzgl©du zapewnie na to, czy
pewnego rodzaju uzytki znajdowaly si© lub nie znajdowaly na ziemi
ustq,pionej. Akt wielkopolski z 1'. 1234 wylicza wilJkszq, cz©sc zwyczajnych uzytkow, ozuaczajq,c je jako uzytki: z zasiewow, z pol,
z pastwisk, z lasow, z wod, z pszcz61, z lowu 1'yb i bobrow, ze stadnin, z bydla, dodaj!l:c do tego wszelkie inne uzytki nie wsponmianc 6).
Niekiedy nie wyliczano pojedYllczych uzytk6w i wogole wyrazano, ze
7
w majq,tku nadanym udzielone zostajl:!; wszelkie uzytki z ziemi i z wod ),
albo, ze nadaj q, sit) wszelkie uzytki bez wyl~czenia jakichb!l:dz, albo,

1) 1253: cum pertinentiis .. stagnis, rivis, paludibus, lacubus (C. D. 1).
2) 1246: contulit hereditatem L. cum omnibus attinentiis suis et termini. (M.
P.); 1257: villam suam B. cum omnibus terminis, attinentiis (ibid.).
3) 1257: cnm omnibus pertinentiis: molendinis videlicet. tahernis que nunc Slillt

vel erunt in posterum (0. D. Ill).
4) 1287: damus molendinum Cum aquJs, pratis, campis (Paw.).
5) 1288: villas conferimus cum omnibus utilitatibus ... infra certos tenninos villarum (C. D. I); 1298: villas cum integritate omnium utilitatU1l1, secundum quod sunt
ill suis gadibus atque lillzitibus situate ... contulimus (.Maz.).
6) 1234: sicuti ego possedi.-. in ~ttilitate agrorum, aquarum, gn minum, pratorum et silYarum, mellificiorum, pascuorum, castorum et piscacionum, jumenta quoque et pecora et si que sunt alie utilitates, que hic non specificantur (M. P.).
7) 1285: ClUn utilitatinus tam in aquis quam in terris (Maz.).
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ze udzielaj!j, si§ wszelkie wogole i 8zczegolowo uzytki, albo tez, ze
zapewnia si§ pelnosc wszystkich uzytkow 1). Prawo do ci!j,gnienia
uzytkow rozciltgalo si§ nietylko do wszelkich dawniejszych i obecnych uiytkow 2), ale obejmowalo w sobie wszelkie mozliwe uzytki,
jakieby z czasem wykazac si§ mogly 3). Procz zwyczajnych uzytkow z ziem i wod, doht,czano pewne korzysci wlasciwe miejscowosci, jak np. pravvo utrzymywania na rzece przewozu, prawo pobierania szczeg610wo oznaczonych danill. Korzysci te stano wHy w scislej8zem znaczeniu tak zwane redditHs lub provenhts (dochody) 4). Wypadaloby tu jeszcze rozwiesc si§ nad prawem polowal1ia, !owienia
bobrow, rybo16wstwa w l'zekach i jeziorach wi§kszych, nad prawem
utrzymywania pasiek; wszakze pociq,gn§loby to za soblj, potrzeb§
blizszego wyjasnienia praw ksilj,i§cych, pl'zeto powiemy tylko, ze
k011cesye tych praw w ciltgu wieku XIII, 11a rzecz kosciolow i osob
prywatnych, staj It si© coraz cz§stsze i bywajij" w miar§ zachodzq,cych
okolicznosci, alba wi§cej peine, alba z pewnemi ograniczeniami 5).
Z czasem, gdzie istnialy podobne koncesye i majlttek przechodzil
w dalsze f(;ce, podcilj,gallo je pod nazwisko ogolne zwyczajnych uzytkow (utilitates), pl'zywiltzanyeh do majlj,tku 6). Do koncesyi tego 1'0dzaju nalezy jeszcze dozwolenie dobywania soH i kopania minel'a-

iow. Zanotowac nalezy, ze odl'oznienia, jakie wskazalismy mi§dzy
wYl'azami: przynaleznosci i uzytki, nie slj, scisle zachowywane w redakcyi owoczesnych aktow, i ze cz§sto pod jednym z tym wyrazow
obejmowano znaczenie i drugiego 1).

1) 1229: et integraliter cum omnibus suis utilitatihus nulla excepta (lIfog.);
1289: cum omnibus et singuUs 'utilitatibus (Maz.}j 1280: cum omni integritate utilitatllm (ibid.).
2) 1249: cum omnibus utilit({tib~iS, que unquam in eadem (villa) usibus inhahitantium cOJilpecz'erint (Maz.)j 1253: Cllm utilitatzous que sunt in ea percipiendis (Glad.).
") 1234: que Bunt utilitates vel emergcre possunt (XL P.); 1254: cum integritate utilitatum que dicte ville competunt vel competere pOSSUJlt (Maz,)j 1200: si que
utilitates 8unt vel enint libere perfruantur (M. P.)j 1285: cum omnibus utilitatihus
que nunc babentur vel haberi poterunt in fut'uru?Jl (Maz.).
4) 1285: addentes naulum ibidem haberi cum aliis omnibus utilitatibus (Maz.)j
1229: de aliis redditious... de poledro annuatim accipiento de grege jurnentorum
de Consca (::ifog.)j 127&: CUIll omnibus utilitatibus et pr01;entibus (C. D. I); 1282:
cum utilitatious seu pToventibus que pl'ocreari possunt (C. D. III).
5) 1209; hereditatem ... E\ttribui CUIll mellijiciis... et venan' non condtradico
(J\16j)j 1245: cum 1nelli(iciis, vexacionibus capreolinis (C. D. I); 1246: conierimus castores in terminis ei attinentibus (ibid.); 1246: concessit usurn exercere piscandi cwm
reti parvulo et non in omni superficie, sed tan tum prope litus in lacu (ibid.); 125:J:
damus eis libel'e piscaciones castor urn et venaciones feraTUrn in hereditatibus (ibid.);
1253: contulimus ... mellificia et liberum jus piscandi, castores in stagnis capiendi
et auctoritatem in predictis hereditatibus venandi (ibid.)j 1257: cum piscacione Visle
(C. D. II); 1282: venacion8s ferarurn et avium (C. D. III); 1287: cum omni genere
venandi per stampice, slopi, jami et recia ... in fluvio piscandi, c3ncTandi (ibid.).
6) 1239: cum omnibus utilitatibus, venacionibus, castorihus, piscacionibus (Moj).

Gra~tice (termini, metae) 2). - Wspomnie1ismy, ze w nadaniach
granice zaliczano do przyna1eznosci majlj,tku nadanego. Dodajemy
tutaj, ze posiadacze maj~tkow starali si§ 0 dokladne oznaczenie granic, dla zabezpieczenia sobie spokojnego ich posiadania. Tak w 1'01m 1242 Konrad ksiltz§ krakowski, na wstawienie si~ syna swego,
spowodowane naleganiami klasztoru miechowskiego, polecil odnowic
granice wsi Mszecinna, nadanej klasztorowi przez ksi§cia Henryka 3);
a w 1'. 1280 Swi~toslaw dziedzic Zelechowa upraszal ksi~cia krakowskiego Boleslawa, aby poleci! jego dziedzin© odgraniczyc od wlosci ksi~z§cej Klyz 4). Dla osiltgni§cia tego celu, bardzo cz§sto same zaraz akty nadawcze oznaczaly granice dobl' nadanych 5). Rownie, zakladaj~cy nowe wsie starannie je odgl'aniczali od slj,siednich.
J esli wynikly spory 0 gl'anice, i strony pogod:lily si~, sporz!j,dzano
akt, w ktol'ym opisywano granice zobopolnych dobl', za wzajemnlt zgodlj, 6). W razie niemoznosci pogodzenia si§, wytaczano spraw§ pl'zed
slj,d, ktory polecal granice oznaczyc 7). J esli sam ksiltz§ l'ozgrani('zenia nie dopelnial, polecal je zrobic dostojnikom swoim lub wyznaczonym rycel'zom 8). Zachowalo si~ jedno z takich po1ece:6., ktorem Leszek ksifiz§ krakowski w 1'. 1285 zleca dopelnic rozgraniczenie kasztelanii wolborskiej Pawlowi czesnikowi i Albertowi skarbnikowi sieradzkim 9).

1) Np. 1297: cum omnibus utilitatibus ac proventibus \"idelicet agris, pratis,
silvis, venacionibu" mellificiis, piscacionibus, molendinis ... (C. D. II).
2) 1254: terminos, qui vulgo g7'anicze appellantur (C. D. I).
") 1242: ducis Semoviti precibus inclinati, limii.acionem ville 1If. navis signis
yeteribus superpositis innovando confirmamus (Miech.),
4) 1280: supplicavit nobis ut inter hereditatem ejus Z. et inter hereditatem
nostram K. secum delimitaremm (M6j).
5) Np. 1262 (K. K.).
8) 1257: interserui pre senti pagine delimitacionem villarum quas dominus abo
bas detinet (M. P .).
7) 1237: querela coram nobis judicio fuit terminata et mete ... inter eos assignate (C. D. I).
8) 1280: mandavimus dz"gnitariis nostris videlicet Broniscio castellano de B.
et Petro judici curie ut delirnitarent (:\£6j)j 1255: qnam partem per J. militem nostrum
heredem certis limitibus disti=imus (Tin.).
9) 1295 (C. D. II).
Pisma Romualda Hubego.

Tom II.
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W r. 1237 rozgralliczenie robi Bogdan, komornik ksi§cia Boleslawa mazowieckiego 1). Do czynnosci rozgraniczenia, koniecznie
powinni byli bye wezwani okoliczni czyli s!j;siedni mieszkatlcy, tak
zw. 1Vicynia 2). Oni przyslanym urz§dnikom wskazywali, jak z dawien dawna szly granice i na jakie wystawione zostaly zboczenia.
Przy rozgraniczeniu obecnymi bywali: sam bezposrednio interesowany i jego krewni 3).
Dla oznaczenia granic trwalemi znakami, sypano kopce lub wycinano na drzewach cechy graniczne 4), niekiedy wbijano pale lub
na kamieniach wkopanych na granicy kladziono stosowne znaki lub
litery, 5). Kiedy zrobione znaki zacz§ly znikae, odnawiano je, kladf!c nowe cechy 6).
W okazyach waznych sami ksif!z§ta zwykli byli obrzf!d rozgraniczenia dopelniae. W kraju, w ktorym bylo wiele pnstek, niezaj§tych przez nikogo, albo zaj§tych nieprawnie i dot!j;d nieodgraniczonych, ksif!z§, robif!c nadanie ziem, znajdujf!cych si§ w podobnem polozeniu, byl niejako zniewolony sam granic§ ich oznaczye. Oznaczenie to granicy nast§powalo przez 0 bej scie piechotf! (circuicio)i
tam gdzie st!j;pila noga ksi!j;z§ca, tamt§dy szla granica 7). Niekiedy
obecny ksif!z§, zamiast przejsc sam na pewien punkt, wskazywal tylko kierunek, w ktorym znaki graniczne powinny byly bye polozone.
W razach takich wszystko zalezalo od szczodrobliwosci ksi§cia i jego dobrych ch§ci dla obdarowanego; bo tu nie chodzilo 0 stwierdzenie dawnych granic, ale 0 wskazanie nowych, mniej lub wi\jcej rozcilJ,glych.

1) 1237: Bogdanus carnera1'ius qui metas de utriusque partis consensu et nostre •.. fecit et incidit (C. D. I). Porow. 1254: Sulislaus nostra. auctoritate una cum
Zabrato carnerario nostro sortem circuivit et certis metis assignavit (Renr.).
2) 1237: metas coram vicinia fecit (C. D. I); 1260: granicies per nostrum
nuncium et viciniam circumdata (K. K.); 1285: per vos perpetuis et notabilibus gadibus, eV0cata vicinia, limitentur (0. D. II).
") 1224: presente B. et consenciente cum suis Jratribus et amicis publice
limitavit (Glad.).
4) 1289: termini currunt per signa arborurn et cumulorum (C. D. II, 2).
5) 1203: Lapides apicibus mei nominis insculptos caute terre infodi curavi
(Somb. I, 816); 1224: et stando quintum palum incussi (ibid. str. 829).
6) 1242 (Miech.); patrz wyzej str. 417 nr. 3.
') 1203: dedi villam O. et ipse eam circuivi (Somb. I, 817). Dux personatiter
silvam circuivit (Renr. str. 44); dux quod nunquam antea fecerat, hereditatem propria circumijens persona, limitavit (ibid. str. 73); 1254: secundum quod personaliter
(Boleslaw Wstydliwy) easdem villas coadunatas ... circuivirnus et terminos per ambitum fieri percepimus (C. D. I).
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Gatunki wtasl10sci ze wzglQdu na jej poczqtek.
Przywilej nadawczy na rzecz Klemensa z Ruszczy kasztelana

kr~k?wsk~ego.' wystawiony w r. 1252 przez Boleslawa Wstydliwego,
dZIeh maJ~tln ze wzgl\jdu na tytul ich nabycia, na hereditates patrimouiales (ojcowizny), deservitae (wysluzone) i na pecunia comparatae (nabyte pieni\jdzmi) 1). Dobra odziedziczone po przodkach
bez . wzgl§~u, jakim sposobern przodkowie takowe nabyli, choeby z da~
:'oWlzny k~l!j;Z!j;t, uwazaly sib za pochodz!j;ce ze spadku ojcowskiego 2),
1 zwaly SI\j ojco11Jizuq, (patrimonium), albo tern co ze spadku po ojeu dostalo si\j 3). Si\jgajf!c przez ojca do dziada, po ktorym maj~
tek pl'zeszedl na wlluka, dobra przybieraly nazwisko d6br dziadmvskich (bona avita) 4), albo si\jgajlJ,c jeszcze dalej, zwaly si\j dobrami
po przodkach odziedziczonemi 5). Wszystkie inne dobra, nie pochodZf!ce ze spadku po przodkach, podchodzily pod nazwanie ogolne:
bona adVeJ1titia czyli nabyte 6). Mi\jdzy nierni przodem szly dobra
nadane przez ksi~zlJ,t (col1acione principum) za wierne sruzb}' lub
nadzwyczajne poswi\jcenie si\j dla osoby panujf!cego, czyli tak zwane dobra wysluzone 7). W scislem znaczeniu dobrami nabytemi byte tylko, , ktol'e przez posiadajlJ,cego je zostaly kupione, albo, jak
SI\j domyslac cnalezy, przez niego otrzymane w darowiznie od osob
prywatny~h.. Odroznienia podobne robiono i na Slf!slm. Henryk I
w przywlleJu fundacyjnym klasztoru henrykowskiego, wspominajf!c
o dobrach, ktore Henryk notaryusz na uposazenie klasztoru przeznaczyl, odr6znia mi\;ldzy nimi te, ktore kupil, od tych, ktore z daro-

I!

• 1) Przy.wile~ ten. zachowany przez Paprocldego (Herby Rycentwa str. 72 i (3),
powtorzyl NakIelskl (Mlech. p. 33 i 34). Pomiescil go takze u siebie Lelewel: Poczqtkowe pramodawstwo, stl'. 153.
2) 1295: hereditates quas ex successione paterna collacione principurn possidere
legitime dinoscitur (Maz.).

. ") 1212: patrirnonium meum G. uxori et filie concedo ,C. D. I); 1220: mota
questlO super pat1'irnonio ejus (ibid.); 1273: que villa racione patrimonii sibi obvenerat (Mosb.); 1278: hereditatem suam pat1'imonium vendidit (C. D. III).
4) 1231: claustrum in bonis aviNs fundaverat (Mog.).
5) 12'18: villam quam ab antiquis p1'ogenitoribus suis jure hereditario possedit
(0. D. III).
.
6) 1232: possessio dicte ville de venit ad me tanquam adventicia (Miech.).
. ') 1284: damus omnem libertatem in hel'editatibus suis tam ab antiquo quam
novltel' fz'deliter deservitl's (Paw.).
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wizny ksil;]cia otrzymal 1). Wlasciwose ojcowizn, czyli w ogolnosci
dobr odziedziczonych, polegala na tern, jak to juz wyjasnione zosta10, ze posiadaj~cy je, nie mogi niemi swobodnie rozporzlj;dzae, jesli
znajdowali sil;] krewni, pochodz!1icy od pierwszego ieh posiadacza,
leez musial uzyskiwae na alienacYl;] onyeh, ieh zezwolenie. Przeciwnie, dobrami kupionemi magI wlasciciel rozporzlj;dzae, jak mu sil;]
podobalo. Czy poczlj;tkowo to sarno prawo sluzylo posiadaczowi
i wzgll;]dnie dobr wysluzonyeh, z pewnosci!1i jeszcze twierdzie nie odwazamy sil;]; tyle tylko pewno, ze w nadaniach d6br, robionyeh w tyeh
czasaeh przez ksi!1iz<1t na rzeez os6b prywatnyeh, cZl;]sto wystl;]puje
zastrzezenie swobodnego nimi rozporzij,dzania 2). Co do spadku w majlj;tkach wysluzonych, wiadomo, ze jezeli obdarowany nie mial zstl;]Pnych, ze wowczas dobra podobne wracaly znowu pod rozporzlj;dzenie
ksil;]cia, kt6ry je byl nadal, co takie juz w swojem miejscu wykazalismy 3).

Prawa obj~te w prawie wtasl1osci.
Akt nadawczy Wladyslawa Jjokietka z l'. 1295, oznaezaj!1ie prawa takowe, zalieza do nich: prawo dzierzenia maj~tku i prawo sprzedania go, darowania, zamienienia lub jakimb!1idi innym sposobem
alienowania 4). Pod prawem dzierzenia objl;]te znowu specyalnie
prawo wyhl;cznego posiadania majlj;tku i prawo cilj;gnienia z niego
wszelakich uiytkow. Moina jednakie posiadae majlj;tek i uzytkowae
z niego, nie bl;]diJ,c jego w18,scicielem.
Posiadanie.

Dawnosc.

Prawo do posiadania stanowi, jak dopiero co powiedziane zostato, cZl;]se skladowlj; prawa wlasnosci; kto jest wlascicielem, rna

1) 1228: omUBS hereditates quas in ducatn nostro sive racione empcionis sive
donacionis quocunque modo nostra gracia vivens possedit (Henr.).
2) Np. 1270 (Moj); 1295 (0. D. II).
S) Poro\\". stl'. 395.
4) 1295: predictus Vi ... habens facultatem eosdem mansos lib ere tenendi, vendendi, donandi et quocunque modo a se alienandi, vel eeiam racione commodioris hereditatis permutandi (0. D. II). Akt z r. 1272 wyszczegolnia jeszcze: potestatem ...
heTedem vel succeS80rem unum vel plures, prh-atum vel publicum sibi substituendi
(K. K.).
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prawo do wylfl,cznego posiadania rzeczy, ktora jest przedmiotem wI asnosci, i to tern wif2cej. ze posiadanie tworzy glowny warunek uiytkowania z niej. Stlj;d pochodzi, ze wlasciciel ziemi nosi niekiedy
w aktach obok innych nazwan, nazwanie posiadacza (possessor),
a wlasnosc nazywan!1i bywa posiadanie114 (possessio) 1). Stfl,d dalej
wyplywalo, ze nabywajfl,cy wlasnosc powinienem byl bye wprowadzonym w posiadanie, i - spelnionym akt intromisyi, jako stanowilj,cy
g16wnlj; oznakl;] nabycia wlasnosci i niezb~dny warunek jej uzywania 2).
Wprowadzenie w posiadanie ze strony ksil;]cia dopelnialo sil;] przez
jego komornikow lub poslancow 3). Niekiedy dla dopelnienia przeniesienia posiadania, uzywano form symbolicznych, jak mil;]dzy innemi swiadczy akt Jana biskupa krakowskiego, z ktorego dowiadujemy
sil;], ze opat szczyrzycki bierze w posiadanie zwrocone mu dobra,
przez przyjl;]cie z riJ,k biskupa krakowskiego czapki niejakiego Wojslawa, poprzedniego posiadacza tych dobr 4). Jesli nabywaj!1icy maj!1itek juz byl w jego posiadaniu, wtedy stawaj~cy do spisania aktu
uroczystego kupna i stwierdzenia nastfl,pionej sprzedazy, zwykli byli
oswiadczae, iz nabywcl;] wprowadzili juz w posiadanie 5). Podobnie
i uzytkownicy wprowadzali si~ w posiadanie majq,tkow, danych do
uzytkowania 6). Wejscie w rzeczywiste posiadanie zwane bywa objl;]ciem w posesyl;] korporalnlj; (possessio corporalis) 7). W jedl1ym
z aktow tego wieku wspomniane jest i odroznione posiadanie cywilne (possessio civilis) i naturalne (possessio naturalis) 8). Posiada1) 1233: merito dici debuit possessoT ville (0. D. II); 1295: sit predictus W.
dominus et posses~or (ibid.).
2) 1227: nos eundem in possessionem inducimus (Miech.l; 1250: profitens quod
eundem abbatem et per ipsum ejus cenobium in possessionem induxeTit (Mog.); 1250:
ponentes eum in possessionem (Glad.); sentencia lata... in possessionem hereditatis fuit
restitutus (Henr. str. 71 i 72).
3) 1260: per nuncios ipsins (ducis Premislionis) introducti tranquilla pace possederunt (M. P.); sentencia lata... per cameTarios ducis in possessionem restitntus
(Henr. str. 71 i 72).
4) 1304: W. cedens de possessione et resignans eidem abbati... peT pileum
suum, quem prefatus abbas de manibus nostris recepit in signum possessionis (Moj).
") 1255: fassus Elst quod dictum G. in plenam possessionem posuit predictorum (Glad.). Porow. akt Z f. 1250.
6) 1253: dictam villam eis contulit possidendam usque ad extremum vite ipsorum cum utilitatibus (Glad.).
7) 1241: apprehendat cOTpomlem possessillnem (0. D. II); 1250: in possessionem
induxit cOTporalem (Mog.); 1250: poneutes eum in possessionem cOTpomlem (Glad.);
1295: trapendo cOTpoTaZem, quietam et pacificam possessionem (K. K.).
8) 1227: nos eundem in possessionem civilem quam naturalem induximus
(Miech.).
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niem naturalnem, w mysl aktu, jest nie innego, jak posesya korporaIna, ezyli rzeezywiste trzymanie w dzierzeniu majq,tku, a cywilnem-trzymanie go legalne, 0 ile takowe oparte jest natytule prawnym; co wlasnie mialo miejsee w zdarzeniu aktem tym przewidzianem, gdyz wehodzq,cy w posiadanie otrzymal je z moey zawartego
prawnie ukladu.

nia ze strony krewnych 0 uniewaznienie uskutecznionej bez ich udzialu alienacyi 1).
Procz tego, mamy jeszcze przywilej BoleRlawa W stydliwe~o,
udzielony klasztorowi szczyrzyckiemu, moc11; ktor~g~ oswobadza. dZI~
si©ciny klasztorowi temu przynalezne, od wsz~lkleJ preSkl?pcy~, ~t~
r11;by postronni posiadacze przeciw klasztor~wl przyt.aczac. ChCI~lI ).
Z innej strony, kto moc!!: wdzieral SIl;) w pO~ladaIlle maJfj,tku
Inb cichaczem go opanowywal, alba niepostrzezeme przywlaszczal
sobie Jakie prawo, temu na skargl;) odbierano posiadanie i zwracano
,
komu z prawa nalezalo 3).
o ile na wyksztalcenie procesu 0 expulsyl;) wplyn.[);c n:og1y p~
stanowienia kosciola, i praktyki wynikajfj,ee z tak zwaneJ actIO S P01:1,
w braku dostatecznych z tej epoki danych, nie jestesmy w stame
objasnic; przytoczyc tylko mozemy, ze w konstytucyach naszych synodalnvch spotykaj1e sil;) postanowienia zgodne z teorH prawa kanonicznego, iz gwaltownik nie moze bye pr©dzej. oswo~o~~ony od ~y
kll;)cia, dop6k[);d wprzody wszystko co zabral me zwrocl 1 z1e, ktorego si© dopuscil, nie wynagrodzi 4).

Niekonieczuie posiadacz majq,tku jest jego wlascicielem albo
prawnym uzytkownikiem; moze dzierzyc go nie majlJ,c do tego tytuIn prawnego. Pomimo tego, posiadanie podobne, wil;)cej faktyczne
niz prawne, bywalo szanowanem, a jesli je wykonywano przez pewien przeciq,g czasn spokojnie i bez przerwy, doprowadzal0 nawet
mocq, dal1mosci czyli preskrypcyi (praescriptio) do nabycia rzeczywistej wlasnosci 1).

J eden z dyplomatow jl;)drzejowskich ciekawe przytacza usprawiedliwienie przedawnienia. Komes Pakoslaw posiadal przez wiele
lat z darn siostry swej wies, nastl;)pnie jq, sprzedal i upraszal ksil;)znl;)
Grzymislawl;) 0 zatwierdzenie sprzedazy, co moglo wywolac pewne
wfj,tpIiwosci. poniewaz wies darowana dostala sil;) siostrze jego od
m~za, mieli wil;)c do niej prawo blizkosci krewni m§za. Gdy jednak
takowi z prawem tern przez znaczny przecilJ,g czasu nie wystlJ,pili,
uwazano, ze dobrze sprzedal, a to ze wzgll;)du na prawo rozumu
(jus rationis), ze to co kto swobodnie posiada, moze tez tem swobodnie rozporzlj,dzac 2). J aki8go wymagano w tym wieku przeciq,gu
czasu dla nabycia prawa wlasnosci przez dawnosc, nie podajq, nam
o tern zrodla zadnej wiadornosci; sq, nawet powody do dornniemania,
ze w kaZdyrn pojedyl'lczym przypadku zostawione bylo sfj,dom do uznania, 0 He, w miarl;) zachodzq,cych okolieznosci, przelistawianq, przez
stronl;) dawnosc, ze wzgll;)du na spokojny jej przebieg i uplyniony
czas, zechcq, uwazac za dostatecznq,.
Posiadamy tylko z lVIazowsza mocno u8zkodzony dyplomat,
z ktorego zdaje sil;) plynlJ,c przekonanie, ze Kazimierz ksifj,zl;) mazowiecki wydal, za zgodfj, swych baronow i ziemial1, ustawl;), ktorfj, naznaczyl trzechletnilJ, dawnosc mil;)dzy obecnemi .na wniesienie zq,da-

1) 1220: patrimonium quod N. quiete possedemt... Comes B. considerans jus
snuln debile, maxime quia N. se presc1'ipcione tuebatur (C. D. I); 1278: contulit Deo ...
prout a comite B. quiete et pacifice sunt possessa, ullo unquam obstaculu interveniellte (ibid.).

2) 1239: dixit ipsam (villam) plurimis annis ante hoc possed!sse ... et quia i~LS
Tacionis nobis indicat, quod quidquid lib ere possidetur, hoc eciam Zioere vendetul' vel
condonetur (JEldl'z.).

Prawo uzytkowania (ususfl'uctus).
Mozna maj[);tek oddac osobie trzeciej dla ciq,gnienia z niego
prawo
w}asllosci ma. eo'o
uzytkow, albo tez, przenoszl1c na k ogo 11111
to
•
j[);tku, zachowac sobie na nim prawo uzytkow~ma. Oba te gatunki
uzytkowania, oddzielonego od prawa wlaS110SCI, byty u nat; znane

1285: edicto nosh'e constitucionis ..• baronum et terrigenal'nm ... prescrz'pcio
J. non tam lapsn tl'lUm annOl'llm ... eOlam
plurimorum jns si quod habnissent (Maz.).
.
"
.
2)
1155: insnper specialem gratiam confenmus, Sl ~bq~o casu (~Ul~ devll:1a~~
aliquam aut partem earum, aliqna donacione ant consuetndme in .p1·.escrzp czonem Juns
induxerit, ab ipsa prescripcionc nosh'a auctoritate hunG locum exzrnunus (C,. D.. 1TI).
3) 1206: si persona (aliqua) fraude suI] dolo per IOJlga spama temporzs ahqnomodo possessionem dictanUll villarum subintraret, consensu cenven.tus :lon acced~ll.
" f am fole
· (So i lb l .
I ,(\32)'
de terns
te, tal em pOSSef,SlOnem
vo 10 lITI
; ; , 1254'
:qmdqmd
..
. ...
ad jus ducis pertinencium per V. 1:i aut clam est usurpatnm III predlls pl'eno.ta:ls ...
vicium rei per 1:im aut clam possesse purgantes, donan:us III perpet:mm momalibus
(C D. IIl)· ... 0. qliel'ulatus fnit de duo bus nepotibus sms quod heredltatem suam. M.
.,
. .
. 1at a f,'t
. 0 • qUl III
1:iolenter
possiderfnt evocatis ad judICIUm
B. et J. sentencla
!1l 1310
possesionem restitutus (Hem. str. 71).
4) Synod z r. 123J, c. n, 8; synod z r. 1285, c, 66: synod z r. 1326, c. 8
1)

triulI! annorwn inter p1·esentes... prefati S. st

n'

(Antiquis. ConsUt. synodales).
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w wieku XIII i wyst§powaly w postaci dozywotnich zastrzezen. Prawo oddzielonego uzytkowania nosi w pomnikach tego czasu nazwanie uSZlsfructus 1).

z ktoregoby mogl si§ do smierci utrzymac albo sam, albo jego
iona, alba jego dzieci-przeto robi~cy darowizl1§ wymawial sobie na
sw~ korzysc lub na korzysc zony alba dzieci swoich, prawo dozywotniego uzytkowania z majfl:tku darowanego 1). Niekiedy w podobnych razach, przyjmujl:j,cy darowizn§ maj~tku zobowill:zywal si§
sam do udzielenia na nim, albo na innym podobnym majll:tku, dozywocia na rzecz oznaczonej osoby 2). Mamy tez przyklad, ze ksil:j,i§, robilj;c nadanie dobr kosciolowi, zastrzegal, aby majll:tek darowany szed} w dozywocie wybranej przez niego osoby 3). W jednym
ZllOWU razie, biskup ustanawia prawo uzytkowania na rzecz klasztoru
pod warunkiem, iz takowe rna trwac az do konca jego zycia 4).

Godne uwagi--ze akty, moc~ ktorych wlasciciel na swoim majll:tku ustanawial na rzecz trzeciej osoby prawo uzytkowania, pod
wzgl§dem ukladu swego, wyrazel'l w nich uzytych i zastrzezen, S~,
podobne do tak zwanych praecariae panstwa frankOllskiego, zacho~
wanych nam w zbiorach formul.
W r. 1250 kapitula ploch udziela Grzegorzowi klerykowi bi~k.upa Pawla prawo uzytkowania na dziale (SOl's) Jasino, b§dll:cym
JeJ wJasnoscill:. W akcie wystawionym kapitula wyraza si§, ze mu
daje wszelkie uzytki z tego dzialu sposobem prekaryjuym (praecario), czyli az pod koniec jego zycia, z obowi~zkiem, aby dzial nadany wrocil do niej w stanie ulepszenia; co znaczylo, ze przyjmuj~
cy uzytkowanie z ziemi starac si§ powinienien 0 podniesienie w nim
gospodarstwa 2); pfzyczem wyraznie jeszcze omowione zostalo, ze
uzytkownik nie rna prawa alienowania dzialu uadanego 3). Podobnie
konwent miechowski w f. 1278 udzielil Zbroslawowi kanonikowi krakowskiemu uzytkowanie na swej wsi Karniow, polozonej w kasztelanii krakowskiej, z obowill:zkiem, aby takowa po smierci jego do niego wrocil:a w stanie ulepszonym, wraz z cal~ ruchomoscilj; uzytkownika, jaka podowczas na niej b§dzie si§ znajdowala 4). Cel podobnych
nadan-widoczny: robiono je w zamiarze podniesienia kultury ziemi
i powi§kszenia stosownego dochod6w. Cz§ste slj; ustanowienia prawa uzytkowania, pod formll: zastrzezonego dozY1Vocia 5), na korzysc
tego, kto robil darowizn§ majll:tku swego, alba tez na korzysc drogich mu osob. Poniewaz zrobienie darowizny poci~galo za sobll: bezposrednie przeniesienie na obdarowanego prawa wlasnosci na majll:tIm, a zatem i prawa wstll:pienia w natychmiastowe jego uzywanie,
a zdarzalo si§, ze czynil1cy darowizn§ nie mial innego majll:tku,
1) 1222: usumfr!~ctum earum (decimarum) transfero (Mog.); 1273: usufructu
retento (Mosb.); 1282: usumfructum percipere contulimus (C. D. III).
2) 1250: sortem que dicitur Jasino jure proprietatis pertinentem G. benigne
duximus precario concedendam usque ad finem vite cum omni utilitate possidendam ...
ita ut SOl'S illa melioTata ad ecclesiam revertatur (Maz.).
3) Nullam habens potestatem res predictas donando sive legando alias distrahendi (ibid.).
4) 1278: villam K. quoad vixel'o concesserunt, ut per me meliorata, cum omnz'hus honz's JIIobilz'hus meis, post vite mee temp ora ad ipso rum domz'nium revel'tatur
(Miech.).
5) W jednym przypadku przyj~cie maj3,;tku w dozywocie nazwane wzillciem
go in feodum (1258: easdem de manibus episcopi in feodum recepit. C. D. II).

Stuzebnosci.
Nie znajdujemy technicznego lacinskiego nazwiska na oznaczenie sluzebnosci; w irodlach naszych wyst§pujlj; one niekiedy pod nazwaniem prawa uzytkowania (ususfructus), niekiedy pod nazwl:j, wolnosci (libertates). W rz§dzie sluzebnosci napotykamy prawo przeprowadzenia wody 5), prawo wycinania drzewa w lesie 6), prawo
pastwish 7), prawo paszenia trzody chlewnej, niekiedy z wyraznem
zastrzezeniem, ze paszenie to moze miec tylko miejsce we dnie 8),
") 1259: Comes. C. villas. ecclesie... donavit, reservato siOi et uXOTi sue usufTuctu quoad vi1;erent (Maz.); 1273:, villam C. et aliam contulit filie sue I. utilitate
famen sive usufructu diehus 'Cde sue in ipsis villis siM retento (Mosb.); 1238: E. totam
pal'tem hereditatis sue nepoti suo A. quam diu vixerit contulit, finitis vero die bus vite A. ecclesia... perpetue possideat (C. D. II).
2) 1247: N. dedit hereditatem suam R. ecclesie poznaniensi ... episcopus oblz'gans se pro ecclesia, quod filiam suam in eadem villa locabunt vel alia quamdiu vixerit (M. P.); 1258: me villas E. T. Z. episcopo et ecclesie contulisse et easdem de
manibus episcopi in feodum recepisse, quoad vixero possidendas (C. D. II).
3) 1238: Wladislaus... villam N. ecclesie contulimus ea sub condicione, quod
al'chidiaconus, quamdiu vixerit earn possideat ... P%t mortem vero ipsiu8 habeat ecelesia (M. P.).
4) 1282: de his uSllmfructllm percipere ipsis quoadzLsque vivemus (C. D. III).
5) 1286: fr'atres liberam habeant potestatem ducendi aquam in domum propriam per territori1ll11 de Crowodra (K. K.).
") 1262: concedimlls monasterio libertatem ligna cedendi qualiacunque in silva nostI'a (C. D. Ill).
7) 1287: abbas l'ecognovit hominibus de R. usumfructum pascuorum (C. D.
III); 1257: indlligemlls quod omnes iucole pascuis libere utantur in campis hominum
nostrorum (ibid.).
8) 1262: concedimus eciam in silva nostra pascua porcorum (C. D. III); 1262:
\Vierusics proprias scrophas et non exterorum de die solummodo pascere habebunt
et ad noctem reverti cum eisdem (K. K.).
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prawo uzytkowania z wody, z dozwoleniem wystawienia miyna, prawo wolnego mlewa w mlynie bez obowi!j,zku dawania za to 111iary 1).

od jego imienia, co nawet zwykle mialo mleJsce. Darowizna robila
srownie, zwykle w obecnosci os6b duchownych, kt6re reprezentowaly koscioly nadane i zawsze w przytomnosci swiadkow. Potem,
niekiedy znacznie pozniej, spisywal si~ akt nadawczy 1), ktory opatrywano piecz~ci!), ksi~cia, fobi!),cego darowizn~, lub jego nast~pcy,
a niekiedy i cell1iejszych swiadkow; przytem znaczano imiona i god·
nosci swiadkow przytomnych spisaniu aktu. Pytanie tylko-jakie nadawano znaczenie spisywaniu aktu i opatrzeniu go temi formami?
Mamy akty, z ktorych zdaj e si~ plyn1!,c przekonanie, iz przylozenie
piecz~ci do pisma, zaswiadczaj!),cego dokonal1ie darowizny, uwazano
za nadanie jej sily i mocy prawllej. Wladyslaw ksiij,z~ wielkopolski
w l'. 1232, oswiadczywszy, ze daje klasztorowi sulejowskiemu wies
Straszewice, mowi: aby zas ten dar nasz byl uwazany za wazny
i mocny, uznalismy za wlasci we pismo obecne przyloieniem piecz~
ci naszej utwierdzic (roborari) 2).
Zgodnie z t!), myslij;, Konrad ksi!),z~ mazowiecki utwierdza uczyniol1!), przez siebie darowizn~ swiadectwem godl1ych m~zow 3). Przeciwnie, podlug innych aktow, pismo konstatuj!),ce co zaszlo, opatrzone piecz~ci!), i spisane wobec wymienionych swiadkow, ma sluzyc jako swiadectwo dokonanej darowizny 4). Tu przylozenie piecz~ci nie
utwierdza samej darowizny, ale zapewnia tylko sporz!),dzonemu aldowi, jego wiarygodnosc, aby w razie gdyby zaszla w!),tpliwosc co do

Sposoby rozporzt},dzal1ia wtasilosciq.
Jak wspomnielismy, wlasciciel mial prawo maj!),tkiem swym dysponowac przez darowizn~, sprzedaz i zamian'2. Alienowanie majl}tku ze strony zbywaj!),cego poci!),galo za sob!), nabycie onego ze strony tego, na rzecz czyjl1 alienacya byla zrobiona.
1.

Darowizna (donatio).

Liczba zachowallych z wieku XIII darowizn jest bardzo znaczna. Darowizny wychodz!), albo od ksii1z!),t, albo od osob prywatnych.

a)

Daro11Jizny ksiqzqt.

Cech~ charakterystyczn!), darowizn ksi!j,z~cych stanowi glownie,
ze one S!j, zwykle i nadaniami, to jest, ze nietylko przenoszi1 na ob··
darowanego prawo prostej wlasnosci ziemi, ale zarazem oswolJadzaji1 nadany maj!),tek od pewnych c;i~zarow publicznych na nim lez!),cych, wyjmuj!), go z pod zwyczajnego S!j,downictwa i wogole udzielaji1 obdarowanemu pewne prawa do maj!),tku, dot!j,d samemu ksi~ciu
przysluguj!j,ce, czyli, ze udzielaj!), obdarowanemu, w wi~kszej lub
mniejszej mierze, prawa ksi!),z~ce.

CI.) Daro11Jizny ksiqzqt na rzecz duch011Jidtst11Ja. - Mi~dzy darowiznami robionemi przez ksii1z!),t na rzecz kosciolow spotykamy
takie, ktore ksi!j,z~ta robili z zezwoleniem swych ion, matek, swych
synow 2), a takZe i braci 3); takie, ktore, ksi!j,z~ robH z przyzwoleniem swych baronow 4); wreszcie i takie, ktore wprost wychodzily

1) 1236: quotiescunque ad fratrum molendinum ?J1oiere voluero, absque quod
polonice JIIem dicitur OIL P.).
2) 1221: Habitus est hic obtentus coram me, uxore mea et liberis meis (C.
D. I): 1231): Wladislaus ... nee non uxor mea H. cum nosh'is filiis P. et B. (:\f. P.);
12;)7: Yladislaus ... cum consensu filiorl1m meorum (ibid.); 1288: nos matura consideraeione matris nostre ducisse Cujavie fratrumque llostrorlll11 (C. D. II).
5) 1257: nos ... cum consensu fratrum nostr81"Ul11 (C. D. I).
4) 1225: presentibus et consentientinus baronibus meis (Maz.); 1257: nee non
et de toeius ducatus nostri consellSU baronul11 (C. D. I).

si~

') Przy sposobnosei tej wspominam, ze gdym sluchal (r. 1817) w bylym
uniwersytecie Aleksandryjskilll kursu dyplomatyki i bibliogl"afii u Lelewela, tenze
okazywal sluehaczolll ksiflzeczkE( do nabozenstwa z wieku IX, pargaminowfl. w forlllie lllalego oktalVo, IV kt6rej na stronach pl1stych zapisane byty darolVizny pierwszych Boleslaw6w i r6znyeh pan6w, na rzecz klasztoru, do kt6rego ksiflzka ta nalezara, IV ktorego bibliotece zna[eziol1fl zostata i przewiezionfl byla do biblioteki publiczllej w IVarszawie przez Lindego. Byly to moze pierwsze zaznaczenia darowizn. pochodzflce z ezasow, IV ktoryeh tego rodzajn czynnosci zwykle zalatwialy siE( jeszcze
bez pisma. Cos podobnego przedstawia nam album patryarchalne miechowskie. Z tych
zapisek ukladaly siE( dopiero nast~pnie akty formalne.
2) 1232: ut autem donnm nostrum ratUll1 et firmum habeatur, presentem
paginam sigilli nostri munimine dignum duximlls Tohorari (C. D. I); 1235: ut autem
hoc faetum firmnm permaneat. presens scriptum sigillorum nostrornm munimine duximus roboTari (M. P.);
3) 1221: presentem paginam proborum virorum testimonio roborari feci
(C. D. I).
4) 1292: In cujus 8uidenciam pleniorem presentes scribi jussimus ne ambiguitas super his aliqualis valeat suboriri... presentibus his testibus (C. D. I); 1266:
in cujus testimonium ... presentem paginam nostri sigilli munimin8 confirmamus, presentibus his (wI. P.).
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dokonania darowizny, m6gi sluzyc za dow6d jej l'zeczywistosci.
Swiadkowie powolywani byE g16wnie dlatego, aby nadac calej czynnosci charakter jawnosci 1), a w potrzebie, aby zlozyli swiadectwo
na to co zaszlo. Na swiadk6w powolywano ludzi prawych, zacnych
i zdolnych 2), w kaZdym razie nalezl1cych do otoczen ksifilcia, a zwlaszcza dostojnik6w, i to zwykle z pomifildzy tych, kt6rzy znajdowali
sifil na miejscu; lliekiedy jednak, akt spisywal sifil p1'zy swiadkach,
specyalnie do tego wybranych i zawezwanych 3). W 1'Zfildzie swiadk6w bywali ksil1z~ta, a1'cybiskupi, biskupi 4). J esli ksil1zfil 1'0 bil1cy
darowiznfil wladnl11 kilku ziemiami, mifildzy swiadkami wystfilpujl1 dostojnicy jednych i drugich ziem.
Powody do robionych na rzecz koscio16w darowizn, wyluszczah ksil1zfilta w rozny sposob; jedni czynil1 je: dla odpuszczenia im
ich grzech6w 5); lub w pomoc swej duszy i duszy rodzic6w swoich 6),
albo, ze mysll1c 0 zbawieniu swej duszy, i majl1c nadziejfil w boskiem
milosierdziu, iz bfildzie sifil zbierac w niebie, co sifil zasieje na ziemi 7);
drudzy opatrujl1 koscioly z czystego natchnienia milosierdzia boskiego 8), lub z dowocyi i afektu, jaki majl1 do obdarowanego kosciola 9),
albo milo sci i rewerencyi ku swifiltym pallskim i kosciolom im poswifilconym 10); inni wreszcie robil1 darowizny z jedynej milo sci do
Boga i dla wzmozenia kosciola swifiltego 11).
~)
Daro'/IVizny ksiq~qt na rzecz pry'/IVat11;Ych. - W darowiznach,
robionych na rzecz poddanych, chodzilo zwykle 0 wynagrodzenie za
wyswiadczone i nadal swiadczyc sifil majl1ce uslugi. Zachowane akty
darowizn tego rodzaju zwykle wspominajl1 0 oddanych uslugach tyl-

1)

1292: actum puMice, presentibus his testibus (0. D. l).
1221: prOhurU7Jl virorum testimonio roborari feci (0. D. I); 1247: testibus
idoneis adhibitis (M. P.).
") 1292: presentibus infra Heriptis testibus ad hoc rogatis (0. D. II).
4) 1292: presentibus ... domina dueissa Oujavie matre nostra, fratre nostro duee Kasimiro (0. D. II); 1255: presentibus Fulcone arehiepiscopo (ibid.).
5) 1232: \Vladi~laus ... eoutnli Deo in remission em peccatoTum meorum (0. D. I).
0) 1221: Lestko ... pro remedio anime mee et parentum suorum (0. D. I).
') 12'77: Premislaus ... eogitantes de salute anime nostre et sperantes de misericordia, nos in celis metere quod seminaremus in terris (M. P.).
8) 1247: Premisl... divina inspirante clementia (M. P.).
9) 1247: Boleslaus... ob devocionem et affectum quem haheo ad eeclesiam
poznaniensem (M. P.).
10) 1:!35: Yladislaus ... ob amorem et reverenciam beati Petri principis apostolorum (M. P.); 1266: Boleslaus... ob amorem ecclesie S-ti Petri, quam erga ecclesiam
poznaniensem habeo (M. P.).
11) Premislaus ... ob amorem Dei et amplacionem ecclesie sanete (lit P.).
2)

leo og6Iowo 1); Sl1 jednak i takie, kt6re opisujij, i same czyny, ktore
staly sifil powodem do udzielenia darowizny.
I tak: Konrad ksil1Zfil lfilczycki, nadajij,c dobra komesowi Gotardowi, przywodzi: ze to czyni za otrzymane przez niego zwycifilztwo
nad ksilj,zfiltami jadzwillskiemi 2), a Przemyslaw wielkopolski, obdarzajij,c slugfil swego Piotra Winiarczyka, przytacza, ze ulatwil mu potajemnie ujscie z zamku gnieznienskiego i przechowal w dOl11u
swoim 3).
Darowizny, czynione na rzecz prywatuych, na podobiellstwo darowizn robionych kosciolom. procz przeniesienia na ohdarowanego
wlasnosci majl1tku, bywaly zarazem nadaniami rozllych mniej wi©cej
obszernych swobOd 4); niekiedy polegaly wyhl,cznie na udzielel1iu pewnvch swobOd temu, co juz posiadal: majlj,tek. Przyklad podobnego
n~dania przedstawia akt Boleslawa ksifilcia krakowskiego i sandomierskiego, ktorym posiadlosci Radwanitow, wyjmuje z pod sl1 d6w
ksifilcia oswifilcimskiego i mifildzy innemi obdarza ich prawem polowania az pod gran ice W filgier 5). Darowizny na rzecz prywatnych zwykle wychodzily od samych ksil1zl1t, lliekiedy ksil1zfilta robili je za
zgodij, i zezwoleniem synow swoich, jak to :§wiadczy wyzej wspomniane obdarowanie komesa Gotarda 6). Co do formy, zrobiona donacya albo utwierdzala si© przylozeniem na akcie ksil1zfilcej pieczfilci
i swiadectwem wymienionych swiadkow, albo spisany akt, opatrzony pieCzfilciij, i wymienieniem obecnych swiadkow, mia} tylko dawac
swiadectwo 0 dokonanej darowiznie 7). Jakie nabywal prawa obda-

') 1245: pro fideli et competenti ejns servicio (0. D. I); 1260: COllsideratis
ipsius servicia fidelia et nobis utilia (Paw.); 1278: racione serviciorum nobis per ipsos impensorum (0. D. I); 1284: intuentes fidele servicium et utile (li£. P.); 1287:
attenaentes fidelia, utilia et continua s8rvicia (Paw.); 1292: inspectis meritis nec non
fidelibus serviciis, que nobis exhibnit et adhuc intendit et nititnr exhibere (0. D. II).
2) 1241 (0. D. I).
3)" 128B nIL P.). Eakt opisany w dyplomacie dot1\d nie jest historycznie zbadallY, choe stoi w zwia,zlm z zajsciami waznern i , jakie mialy miejsce mi"dzy Przemyslawem a Boleslawem.
4) Kr. 1298, 129g (ldaz.); 1295 (0. D. Il).
0) 1278: volumus ut per ipsum (to jest ksi'lcia oswi<;:cimskiego) nullum impedimentum eis inferatur in venaoionibus ipsorum usque ad metas Hungarie (0. D. II).
") 1245: cum consensu et voluntate dilectornm filiorum B. S. K. (0. D. II).
Porow. 1241 (0. D. I).
') 1232: ut hec nosh'a donacio rata et in perpetuum permaneat illibata, presentem paginam nostri sigilli appensione et. testium adtitulaoione fecimus communiri
(0. D. II); 1298: in oujns rei testimonium presentes fieri jussimus et sigilli nostri
robore communiri, presentibus baronibus nosh'is (J\iaz.).
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rowany pod wzgl§dem wladzy rozporzlj,dzania majlj,tkiem nadanym
i przekazania go w spadku-powiedziane zostalo wyzej 1); tu dodajemy, ze niekiedy nadanie bylo czyuione tylko na czas oznaczony,
a wtedy obdarowany mial tylko dane sobie prawo uzytkowania,
a ksi1!,z§ odbieral go po uplywie czasu koncesyi 2).

1'0dzic6w swoich, upraszali ksit2cia, aby tt2 poboznlj, darowizn§ zwyczajem z11JykIY111~ zatwierdzil, co tez . u~zy~il, p~l~cajlj,c ~pisany dokument stwierdzic przylozeniem swoJeJ pleCz§cl ). Toz sarno poswiadczaj~ liczne donacye pl'ywatnych na rz~cz koscio16w, p~chodzlj,
ce z Wielkopolski 2). Podobnie mazowieck18 dOl1acye bywaH przez
ksilj,zlj,t potwierdzane 3). St~d robilj,cy podobnlj, darowizl1§ w lVlazowszu upraszali takze 0 zatwierdzenie onej 4). Stale ~zywana ~or
mula w tych przypadkach w Mazowszu byla, ze naprzod wspomma10 si§ 0 zatwierdzeniu darowizny przez ksit2cia, nastt2~nie za.s od~na
czalo si§, ze dokument sporzlj,dzony na swiadect~o (l~ test~momum)
uskutecznionej darowizny, stwierdza sit2 przylozemem plecz§cl W ~be~
nosci swiadk6w. Niekiedy i w ziemi krakowskiej, podlug brzmlen~a
pozostalych dokument6w, darowizny tego rodzaju z.atwi~rdzaly Sl§
przez ksi§cia 5). Cz§sciej jednakze w tych stro.nach 1 W lllnych, darowizna przed ksi§ciem z1'obiona Inb poprzedmo dokonana, kon.statuje sit2 tylko przez akt wystawi.ony p~'ze~ ksit2 cia , ~'oboro~an~ Je~o
')iecz§ci~ i spisany W obecnosci wymlemonych w mm sWlad~ow ).
~ak sarno Marek wojewoda krakowski, kt6ry sit2 tytuluje wOJewod~

b)

Darowizny prywatnych.

W swojem miejscu wskazalismy, jakie sluzyly prawa krewnym
czyniij,cego darowizl1§, i jakie ci~zy}y na nim obowilj,zki co do otrzymania od krewl1ych zezwolenia na uskutecznienie darowizny; nie mamy wi§c powodu do powtarzania tego co powiedzianem zostalo 3).
Wspomniec jedynie wypada, ze gdy k1'ewni czynilj,cego darowizn§ na
takow1!, zgodzili sit2, wtedy w akcie da1'owizny niekiedy wyraznie
zamieszczano: iz darowizna prawnie dokonanq, zostala 4). Co czyniono i wtedy, gdy zaden z krewnych nie objawil swego sp1'zeciwienia 5). Stawaj~cy do zrobienia darowizny obowi~zany byl podac, jakim tytulem maj~tek posiada: czy by} odziedziczonym, czy wysluzol1ym, czy kupionym 6), bo podlug tego regulowaly si§ warunki dokonania aktu darowizny; wog61e zas cala czynnosc spelniala si§ publicznie, aby wszyscy, kt6rzy w dokonaniu jej byli interesowani, mogli praw swoich bronic.
W Wielkopolsce, jak sit2 zdaje, byIo zwyczajem uswit2cone, ze
darowizny na rzecz kosciofOW, 1'obione p1'zez prywatnych, ulegaly
wY1'aznemu zatwierdzeniu ksit2cia. Wypowiada to akt darowizny
z 1'. 1287, w kt6rym Przemyslaw oswiadcza, ze trzej bracia Jan, J ak6b i Mikolaj, przed nim stawiwszy si§ i zawiadomiwszy go, iz wies
swojlj, Kryr6w darowali biskupowi paznaflskiemu w pomoc duszom

1)

Ob. str. 395 i 420.

2) 1222: quam villam dudum militi nomine P. tribuno gnez. de gracia pro
tempore conressam, dedi fratribus de Andreiow (Paw.).

') Ob. stl'. 390-393.
<) 1297: contulit villam de con sensu fratrum unanimi, donacio sic legitzine
coram nobis facta (C. D. I).
0) 1298: consanguineorum ipsius G. nullo reclamante aut contradicente, nos
predictam donacionem (;Qnsiderantes legiti7ne esse factam (C. D. I).
6) 1~39: fassus est... istam villam habuisse de donatione sue sOforis (Paw.);
1273: villam que racione patri'lnon# sibi jure hereditario obvenerat, contulit (Mosb.);
1228: omnes hereditates quas racione empcionis aut donacionis nostra gracia possedit (RenT.),

1) 1287: petentes a nobis ut tam piam donacionem more consueto conjinnaremus, dict:1m donacionem ratam et gratam habentes ipsam perpetQo contir1namus (M.

P., Jab. A.).
"
1246'
2) 1237: cOJlJirtilamus quandam hereditatem que m elemosllJam est dat~;
.
nos presens comitis B. donulll jirmw1b et staMle esse volentes; 1260: ut predlCtorum
militum donacio et 110stra conjirmacio perpetue perseveret, 1261: ut hec nostra. conjirmacio ac predicti comiti" donacio, rata et inconvulsa mane at (M..P.); 1~78: ,hu]us donacionis et nostre conjir11lacionis testes sunt; 129;]: et hec a nobIS mtijicarz et conjir:
mari petierunt (Jab. A.); 1298: nos perpetuam donacionem approbamus et presenh
privilegio duximus conjirmandum (C. D. I).
..'
. .
,
") 1247: nos ipsius donacioni nostram auctol'lta~em !l~pertll~lus ... et lamonabile factum approbamus; 1257: eandem (donacionem) duxlmus hberahter approliandam
et devote conjirmanda11l (Maz.).
4) 1280: petens ut ipsum factum dignaremus conjirmare (~az.). .
.
5) ]228: donacionem conjirmamus in colloquio coram dUClssa et m presencIa
nobilium (Mog.).
.
.
.
.
.
6) 1230: 1. in presencia nostl'a constI~tus vII:am I~ .elemosma~ contuht.:,
ego Grimislava in argumentum fidei, nostrorum Impre~slOne SI~lllorum, dlgnulll duxI~
mus per presentem paginam veritati testi'l1wniu'l1~ perh1bere (MI8ch.); 1239: Dobe~Jaus
constitutus in nostra (Heuryka) presencia contulit villam V. claustro. Hu]us reI te). 1239' Boleslaus D. Sand ... Fulco
villam C. domui de S. contulit.
t (Hmog.,
.
t d
st es sun...
Actum in P. in colloquio ... presentem paginam feci roborari (C. D. I); 1297: u .0nacio comitis (dobr poloionych w l!iczyckiem) perhenni.t~r. obser-:etur, presens I~
strumentum in testimonium predicte domui dedimus, SIgIllI nostn robore commumtum ... presentibus testibus (C. D. II).
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z bozej iaski, swiadczy, ze przed nim i kasztelanem krakowskim, Wit
rycerz, syn Zdzislawa z Jakcic darowal koscioiowi miechowskiemu
t§z wies, czego sam wraz z innemi wyznaje si§ bye swiadkiem 1).
W liczbie darowizn, robionych przez prywatnych w celu zalozenia
nowych klasztorow, spotykamy takie przypadki, ze czyni~cy darowizn§, maj~tki, ktore na ten cel daje, rezygnuje ksi§ciu pod warunkiem, aby z nich fundacya byla dokonan~.
W r. 1253 skarbnik ksi§cia kujawskiego Mikolaj, w przytomno sci baronow, przenosi na ksi§cia dobra swoje Byszewo, z prosb~
zalozenia w nich klasztoru cvstersow; co tez ksi~z§ nast§pnie spernia, obdarowawszy nadto dobra nadane ze swej strony znacznemi
swobodami 2). Tak sarno poprzednio post~pil sobie Mikolaj notaryusz ksi§cia sl~skiego, rezygnuj~c na ksi~cia wszystkie dobra swoje, tak wysluzone, jako i dziedziczne, dla ufundowania w nich slynnego z czasem klasztoru cystersow w Henrykowie 3). Czyniono to,
jak mozna domniemywac si~, cz§sci~ dlatego, aby usun~e wszelkie
konte:,;tacye krewnych 4),cz~scilj, dlatego, ze przewidywano, iz ksi~
z§, fundujlj,c klasztor, obdarzy zarazem majl1tki licznemi swobodami,
a moze i fundacy© zwi~kszy.
Przy spisaniu uroczystem aktu darowizny zwykle byla przytom11lj, strol1a, na rzecz ktorej darowizna byia robion~; wtedy ksiij,z©,
przed ktorym akt spisywal si~, podlug przyj~tego zwyczaju, przyjmowal dobra od darnj~eego, i takowe w r©ce obdarowanego przenosil, ktory je przyjmovl'al 5). Niezawsze jednak darowizny prywatnych
na rzecz koseiolow robiJy si~ przed ksi~ciem: mamy znacznij, liczb~
takich, ktore wychodziiy wprost od samego donatora, lecz i takie
akty stwierdzaly si~ przylozeniem piecz©ci i spisywaly w obectlosci
swiadkow, dla nadania im stosownej jawnosci. Kilka podobnych

aktow pochodzi z JYlalopolski 1). Mi©dzy wielkopolskiemi, przedstawia 8i© jedel1 tylko podobny akt, majl1CY za przedmiot uie maj1J,tek,
lecz jedynie wod§ do wystawiel1ia mlyna 2). Spisal1ie dokumentu
i roboracya jego nastllPowaly na skntek prosby obu
to jest
darnj1j;cego i obdarowanego 3). Akt spisany i roborowany wr~czal
obdaro wanemu 4). Piecz~e, do stwierdzenia aktn uzyta, byia
piecz©ci1j; l<sillcia, ktory darowizn© potwierdzal, albo 1'1 ktorego przytomnosci darowizna dokollywala si~, alba tez - osoqy, ktora bez udzialu ksillcia darowizl1~ robi1:a. Niekiedy upraszano jeszcze jednego Inb kilkn glownych swiadkow, aby rowniez opatrzyli dokument
slVojemi piecz~ciami. Procz darowizn, robionych przez prywatnych
na rzecz koscio16w, dochowalo si~ kilka darowizl1, zl'obionych przez
prywatnych na korzyse prywatnych. W rz©dzie ieh wyst~pnje darowizna wsi Mogilan, zrobiona przez Miloslaw©, wdow© po slyl1nym
wojewodzie sandomierskim Goworku, na rzecz Teodora wojewody
krakowskiego, kt6r~ to wies kiedys nadal byi ksiij,z~ Leszek jej m©zowi. Darowizn~ t©, potwierdzil Boleslaw i GrzYl1lislawa 5). Przepomniee nie nalezy, ze czyni~cy darowizn© niekiedy zobowi1j;zywali
bronie obdarowanego, tak jak siebie samych, od nieprawej postronnej napasci 6).

') 1230; Marcus dei gracia paJatinus testimoniuJil 'Ceritatis acceptavi ... quod Y.
coram nobis ecclesie JlI. villam J. contulit... hujus facti testes snmns (Miech.).
2) 1259; Comes X. villam B. nobis obtulit et coram baronibns resignavit. petens ut monasterium cisterciensis ordinis ibidem fundare dignaremus (C. D. I).
") 1228: Nicolaus notarius noster, possessiones suas in manus nostl'as .. : resignavit ut flos ordinis cisterciensis in Henricow insereretur et claustrnm IbIdem
constrneretLlr (Libel' fund. str. 148, 12, 13).
") Dowod na to przedstawia akt z r. 1233; voJentes (Kazimirus D. Cuj.) huic
lesioni finem imponel's, prout potuimus, dominium ville nostris usibus adduximus,
et memoratam villam episcopo contulimus (C. D. II).
b) 1247: Premisl .. cui donacioni nos pium assensum prebentes et. ab ips~
(Nicolao) accipientes, dedimus ut consuetnm est fieri, in manus iscoppei, qm suscepzt
ipsam villam (M. P.); jest to akt wielkopolski.

I) 122S; Panzlaus villam caniero Deo ... presenti scripta confirmo sigillis appositis ... sub hornm virornm testimonio (Mog.); 1253; Simon castelJanu~ cracoyiensis ..
nt hec donaoio robur sorciafur perpetue iirmitatis, presenten1 litteram mei sigilli apjlellsione roboratam duximns concedendam (Miech.); 1258: Comes S .. in cujus facti
testimoninm presens scriptum sigilli mei duxi munimin8 roborandum ... presentibus
D. II); aId ten pochodzi z Brzeskiego.
2) 1236: Comes P. contuli aquam ad malendinnm contruendum ... ut hec mea
donacio maneat inconvnlsa duxi earn mei sigilli imprcssione et testium interposicione
coniirmare (.l\I. P.).
3) 1225: ex peticione 1ttl'iusque pm·tis impressione sigilli dnximns roborandum,
(IUad donacio talit8l' facta valeat in eternum (Miech.); ... peto et TOgO cum socio mea
nt privilegium vestre coniirmacionis claustro dignemini porrigere (Libel' fund. stl'. 30).

4) 1247: hanc litel'am sub nostro sigillo dedimus nostro ecclesie (lit P.);
1297: presens instrumentum pl'edicte d01Jlui... dedimus (C. D. II).
5) 1233: confirmamus donacionem comitessG Jl'Iiloslave scilicet relicte Govol'icii, que de consensu nostro contulit villam ]\f. comiti T. (Moj). POI'. 1273 (C. D.
II); 1293 (M. P.).

") 1231: reputantes nash'am injuriam agi, si quis l1101estaverit predictum cIa·
ustrum (Mog.).
Pisma Romualda Hubego.

Tom II.
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2.

Sprzedaz (venditio).

Kupno (emtio).

Dokonana sprzedai nie zaraz bywala aktem uroczystym stwierdzan!j,. Mi'2 dz y jednem a drugiem uplywal niekiedy dose znaczny
przecilj,g czasu 1).
. .
Dla spisania aktu sprzedaiy, strony stawaly przed kSl~CIem,
wobec otaczajlj,cych go dostojnil{ow i l'ycerstwa 2). Mialo t~ ~iej
sce tam zwykle, gclzie ksilj,i(;) zalatwial sprawy publiczne, melnedy
w kosciolach 3). Chodzilo bowiem 0 naclanie czynnosci jak najwi'2kszej jawnosci. Sprzedajq,cy wtecly glos za~ieral i ~u?li~znie ,0swiadczal, ii sprzedal swoj maj:j;tek, oznaczaJ:j;c go z nmema, ktore
nosil, jeSli to byia wies, i wymieniaj:j;c 080b'2, ktorej go sprzedal 4).
Oswiadczal zarazem, za j akq, sum(;) maj q,tek sprzedal 5). Przytem
sprzedajq,cy wskazywal, jakiego gatunku byl maj1!tek sprzedany, czy
go otrzymal przez spadek, czy by} kupiony, lub. wy~luiony 6) .. Wr.az
ze sprzedajq,cym stawali, jesli potrzeba zachodzlla, Jego synowle, Jego krewni i zon"a, dla zlozenia przyzwolenia na. sprzedaz;. gdy.sprze:
daj:j;cy 11ie mogi ich zaraz przedstawic, zobowHl;zywal Sl~ wYJednac

.
.
p6Zniej ich przychylenie 7).
Posiadamy akt z 1'. 1244, swiadczq,cy, ie kanomk Suhslaw w ~becnosci ksi~cia Boleslawa zatwierdzil sprzedaz majq,tl~u, .znaczl:Ie
wczesniej przez stryja jego zrobioll:j; S), w ktorym si'2 mlescl ten Jeszcze szczegol nader ciekawy, ie pieni:j;dze ze sprzedazy, uzyte zostaly na utrzymanie jego samego w Padui, gdzie poprzednio znajdo-

1)

1239:

Dla zabezpieczenia kupuj:j;cego, wyglaszano nadto niekiedy granice maj:j;tku sprzedanego 9), alba zobowi:j;zywano si'2 obejsc maj:j;tek i takowy odgraniczyc 10). Na przypadek zas jesliby sprzedajq,cy,
jego krewni, lub kto inny chcial pozniej dokonau:j; sprzedai WZl'Udawano w ewikcy~ inny maj!!;tek 11). Po dopelnieniu tego
wszystkiego, na prosb~ strOll spisywal si~ na wieczn:j; pami:j;tk~, i dla
zapobiezenia przyszlym sporom, od imienia ksi~cia uroczysty akt,
w ktorym z rozkazu jego wspominalo S1'2 0 wszystkich zaszlych okolicznosciach, i ktory ksi:j;z'2 utwierdzal przyloieniem piecz'2ci swojej

Grimislava ... notificamus P. fassum fuisS8 coram nobis ... quod V8n-

didit quondam villam abbati (Jfldrz.).
. .
. '
2) 1235: in pTesencia nostril, constitutus (]\£lech.); 1239: coram noMs et nobz-

Wn,s nosh'is (J'ldrz.); 1258: coram nobis et baTonibus (Jab.).
.
r
3) 1266: Slavomirus constitutus Cracovie in ecclesia ca~hed~'alz (K. K.). .
') 1239: P. fassztm fuisse coram nobis... qnod vendldlt Vlllam O. abbatl. Andreoviensi (J!ldrz.); 1246: M. fassus est coram nobis quod vendldlt. partem suam m P.
domni Andreoviensi (ibid.); 1255: l)ublice recognovit se vendlchsse Gerardo terram
(K. K.); 1262: vendicionem corem nohis publicavit (:II. P.).
r
~
r
') 1266: publics recognoyit se vendidiss8 terram pro Xv III maL (K. K.) . .
6)
1266: S8 v8ndidisse terram ... prata que pater elus ex donaOlOne dclCah
fuerat assecntus et ipse ex paterna successione possidebat (K. K.).
. .
') 1235: se et sua obligalltes, quod ~. et J. ratam habebunt vendwlOnem
T

(.illieeh.).
8)

wal si~ na naukach. Skoro si~ znalezli krewni, kt6rzy protestowali
przeciw sprzedaiy, i oswiadczyli ch~e, ze sami maj:j;tek kupilj" wtedy wyznacz3no im termin, w ktorym obowi!!;zani byli pieni:j;dze zloiye; gely nie dotrzymali terminu, sprzedaz szla swoj~ kolejf1, i kupujl1CY skladal przed ksi~ciem nmowion:j; kwot~ pieni'2elzy za nabyty
maj:j;tek 1). Gdy sprzedaz dokonywala si~ przed ksi'2ciem, wypla ta
umowionej ceny przed nim samym i baronami uskuteczniara si~ 2).
Pieni!!;dze za kupno zloione rozpatrywaly si~, do czego obie strony
stawajq,ce powolywaly osoby specyalnie uproszone, zllaj:j;ce si~ na gatunkach pieni~dzy, do wypiaty uzytych 3). Pieni!j,elze zlozone wazono 4). J esli zaraz umowionej cellY nie skradano, albo tylko cz~se
onej, wyplacano resztnjq,c!j, cz\;se albo calosc p6zniej 5). Doplacenie
resztuj 11cej sumy przy sprzedazach prywatnie elokonanych, nast~po
,yalo przy opisaniu aktu uroczystego sprzedaiy 6). IN cenie elodawano czasami do pieni~elzy rozne przeelmioty, np. suknie, konie 7).
Po odebraniu pieni\;clzy, sprzedajq,cy zwykl byl wyraznie oswiaelczac:
ze dobrze jest zaplacony i caJkowide 8).

1144: hanc formam yendieionis et mee eonsellsionis presencia dueis B.

oorroboravi viva voce protestatus (C. D. III, ]l16j).

1246: cum ad datos terminos pecunias non solvissent, episcopus coram noexsolvit (Jab., .!XI. P.).
2) 1258: pro V mar. que exsolvit ,coram nobis et baronibus (Jab.).
") 1230: pecunia exuminata est tam in auro quam in argento, ex parte abba·
tis per P. et ex parte 1\1. vices agente D. mercator8 cl'!lcovicnsi CJlog.).
4) 1246: pecuniam coram nobis et testibus pensatam ohtulit (M. P.).
5) N"p. 1230 (IIIog.).
0) 1238: pal'tem soh-it... reliquam in ecclesia ante ducem percepimus (M6j).
') 1238: vendidimus pro XX mar. et duabus tunieis (])f6j).
R) 1246: dixerunt se bene esse sotutos et ad integrum (Jab. 1L P.),
") 1235: Comes Z. emit hereditatem G. an eo loco ubi Glil1ice intrat Stradomiam, cum silva... usque ad
possessionis Z. (IIloj).
'0) 1230; obligaverunt 8e ... circui1'e et li11zitaTe
11) 1230: in vadio Dlubmlln ponentes olaustro (Mog.).
1)

bis

pecuni~m
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wymienieniem swiadkow obecnych przy czynnosci 1). W Wielkopolsce zwyczaj em byIo, ze ksi1!;z<;) elokonan~ sprzedaz wyrazme zatwierdza1 2). Dla nadania wi<;)kszej sily calej czynnosci, ksi1j,z<;) w akcie
zaznaczac polecal kar<;) , jal~ ma ponosic kazdy, ktoby odwazyl si<;)
j~ wzruszac. Kara ta bywala zastrzeganl1i albo wyll1icznie dla ksil2cia, albo ella ksi§cia i ella napastowallej strony 3).
Akt spisallY, po dopelnieniu wszystkich formalnosci, wr§czal
si§ nabywcy, przyczem wydawaly si§ mu i iuue dokumenty, doty cz l1ice sprzedanego majqtku 4); nast<;)pnie zas wprowadzal silt w posiadanie nabytej wlosci. 1\ admienic procz tego wypada, ze j ezeli sprzedawany majlJ,tek byl obdarzony pewnemi szczegohlP,mi swobodami,
to w razach takich zastrzegano w aktach sprzedazy, ze maj~tek
przechodzi z temi samemi swobodami na nowonabywc<;) 5).
Gdy sprzedaz nie zostala dokonanl1i przed ksi<;)ciem, strony udawaly si<;) przed ksi<;)cia, dla utwierdzenia naleznym porz~dkiem dokonanej czynnosci i uzyskania spisania uroczystego aktu 6); alba spisywaly same akt prywatny i wyjednywaly sobie roboracy<;) jego przez
przylozenie piecz<;)ci ksi1j,z<;)cej i atestacYi;l wiarogodnych swiadkow 7).
Niekiedy, w razie gely nie zostal spisany akt dokonanej sprzedazy, kupuj1J:cy, dla zabezpieczellia praw 8woich, a w cz<;)sci dla wyjednania sobie wi<;)kszych swobeld, udawaI si§ pelzniej do ksii;lcia
i otrzymywal akt utwierdzenia kupna i nadania nowych swobOd 8).
1) 1258: )Jl'Gsentem paginam conscribi fecimus (Jab.); 12,52: ad peticionem utri'Usque partis litteras abbati duximus conced0ndas s(gilli nostri ?Jlunimine 1·000ratas
(Moj); 1237: et quia hujusmodi aecio solet a posterioribus incassari, ipsam duxi sigilli
mei ap)Jel1sione cum subscripcione testium roborandam (J\iiech,); 1239: ideo duximus
hoc ipsum Toborand'Um )1os11·i sigilli impressione atqne nobiliuJn attestacione (J«drz.).
2) 1257: nos empcionem ratam et incommutabilem conjiTJnamus (11. P.);.1246:
vendicio celebra nostra a'Uctoritate (Jab., iiI. P.).
") 1246: si quis infringerit daturus est noMs marcam ami (J~drz.); 1262: aggrediens prius nobis 40 et aggresso similiter 40 mal'. persolvet argenti (:\1. P.).
4) 1252 (I\Ioj); 1230 CilIog.).
") 12,35: volentes ut claustrum ... omni ea, quam et heredes, a quibus causam
possidendi sunt cOllsecuti, perfntantuT per omnia lilJe1·tate (Mog.); Ll72: vendidimus
hereditatem nOBtram cum omni libertate (Paw.); 1288: A. emit quinque mansos de
quibus hes sunt ~iberi (ibid.).
6) 1233: pactum vendicionis OJ·dine debito in nostra presencia et baronum TOoOTavit (C. D. II); 12,56: miles noster S. hereditatem suam abbati vendidit, ooram nobis cOJ1jirmavit (M:. P.).
') 1238: KOB L. et C. vendidimus T. villam nostram. In cujus rei testimonium tam ducis quam episcopi sigillis hanc cartulam duximus roborandam. Nomina
nobilium qui interfuerunL. (C. D. IU).
8) 1257: Comes C. ab abbate emit vWam K. EJ1'//[Icionem ville annulo conji1'ma-

Duchowni mi<;)dzy so bl1i zwykli byli sporzl1idzac akty sprzedazy
przed kapitullJ, wlasciwl1i lub przeloionemi swojemi 1). W aktach
tego rodzaju zwraca na siebie uwagi;l pojawiajq,ca si<;) klauzula, moCq, ktorej sprzedajq,cy zrzeka si<;) wystfj,pienia z ekscepCH nieotrzylllanej zaplaty (non llumeratae pecuniae) 2).

3.

Zamiana (commutatio, permutatio, concanhium).

ZallliallY delbI' jednych na drugie, jak widzimy z zachowall}'ch
dokumentelw, miewaly najczi;lsciej miejsce mi'iJdzy duchownemi lub
duchownemi a swieckiemi. Koscioly llliewaly zwykle dobra rozrzucone w r6znych cZi;lsciach kraju, w miar§ tego, jak bywaly obdarowane przez osoby, w relznych stronach kraju osiadle. Utrudnialo
to nadzwyczajnie zarz;~d tak rozproszonemi maj~tkallli, pobierauie
z nich dochodelw i stosownl1 nad nimi piecz<;) 3). Stq,d rosla potrzeha ust<;)powania majl1itkelw dalej polozonych i zamieniania ich na blizsze glOwnej osiadlosci.
Zamiana d6br robila si<;) jawnie i publicznie przed ksi<;)ciem
i jego baronami 4). Ksil1iZi;l utwierdzal jl1i swojem przyzwoleniem
i polecal wystawic na nil1i akt stwierdzony przylozeniem swojej
pieczi;lci 5).

mus, ijJsam ab omnibus exaccionibus absolventes (iii. P.); 1258: nos ipsam emtionem
ratam et gratam habentes (Jab. A.).

1) 1236: \Titus crac. prepositus notum facio quod villam C. preposito M. vendidi... coram capituto ad manus fratris V. resignavi (Ji1iech.).
2) 1250: renunciavi excepcioni peeunie non nwmerote (I\Iog.); 1258: renuncians
excepcioni non numerate pecunie (K. K.).
3) 1231: utraque memorata villa ex distancia prediorum a limitibus suarum
ecclesiarurrt, tum sumptibus, tum variis vie dispendiis ... ob magnumspacium terre raro

adita et ob hoc mini me defensata (C. D. 1).
4) 1270: Boleslaus D. Crac... quia hec perpetua commutacio, coram nobis•.•
manifeste et publice est peract~ (Moj); 1282: coram nobis haronibus Cujavie (C. D.
II); 1287: T. et M. publice recognoverunt hereditates ad invicem permutasse (Jab. A.).
") 1288: nos commutacionem ratijicalllus (C. D. I); 12b5: firma ea fore cupientes, que de voluntate nostra geruntur et consensu, notum esse cupimus quod 'N.
episcopus commutacionem in nostra presencia fecit... sigilli nostri appensione conjirmam~ts (C. D. II); 1294: nos ipsam commutacionem inter ipsos solemniter celehratam
gratam et ratam habentes (Jab. A.); 1295: nos votis utriusque partis, prout convenit
annuentes, dictam permutacionem admisimus (ibid.); 1296: ne in posterum suboriri
possit calumprua, que ipsorum commutacionem, pTesentibus nobis factam et nostram
conjir?Jlacionem possit infirmare, hane paginarn jecimus conscl'ihi et nostTis sigillis cum11Zunitam, presentibu8 ... (C. 0. 1I).
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Ci, ktorzy prywatnie 0 zamiantJ ulozyli si©, stawali nasttJpnie
przed ksitJciem, skladali jawne oswiadczenie 0 dokonanej zamianie
i upraszali 0 zatwierdzenie onej 1); poczem ksil1ztJ polecal spisac akt
opatrzony jego piecz©cil1 i wymienieniem obecnych swiadkow 2). Akt
spisany wydawal sitJ zaraz stronom interesowanym, dla ubezpieczenia
ich praw na majl1tku przez zamian© otrzymanym 3).
Obok aktow ksil1ztJcych, utwierdzajlj,cych ZamiallP dobr natra'
'"
,
fi amy na aKty sporz(j;dzone przez dostojnikow koscioia, konstatujlj;ce
dopelnienie zamiany majlj;tkow koscielnych na dobra prywatne; aktem
takim, mitJdzy innemi, jest dyplom wydany przez Alberta biskupa
wloclawskiego, zaswiadczaj(j;cy zrobienie zamiany z Mikolajem, kasztelanem z Wizny, wsi Szawlowice na wies Powsino 4).

J eden z najdawniejszych aktow zamiany, sporzl1dzonych przez
dostojnik6w kosciola, przedstawia nam ttJ osobliwosc, ze si© sklada
z dwoc~ cztJsci: w pierwszej zaswiadcza Gerard opat kosciola swi©tego Wmcentego we Wrociawiu, ze dal Peke biskupowi krakowskie~u wies Wawrzenczyce (Laurencic) za wies Kllmpino; w drugiej blSkup Pelka wyglasza, ze dar opatowi wies Kampino za wies Wawrzellczyce. Powodem do zamiany bylo widocznie dogodniejsze 130lozenie zamitmionych wlosci dla j ednej i drugiej strony; Wawrzellczyce bowiem 1ezl1 w krakowskiell1, a Kampino na Sll1sku 5).
Kiedy

przy oszacowaniu stosunkowem zamienianvch wlosci
ze jedna z nich wi©cej warta nizli druga, ·przyj mujl1c;
wlosc wl©ceJ wartl1, <;loplacal drugiej stronie pewnl1 sum©, a w dodatlm otrzymywal jeszcze inne przedmioty, jak np. woly 6).

okaz~lo . si©,.

12~9: in nostra presencia constituti quandam ordinacionem (zamian'l) inhabltam puMice declaTaTunt ... quam confinnari peti'Cerunt (K. K.).
.
2) 127\:1: hanc ordinacionem ad instanciam parcium ratificantes con(il'nla?nus
(K. K.); 1298: permutacionem quam fecisse dinoscunht1', ratam et gratam habemus,
eamq~e. nostro ~onsensu appro iJ arnus. in cujns rei evidenciam presentem paginam IJOstro Slglllo dUXIl11US robvrandam (C. D. Il); 1296: hanc paginam fecirnus conscribi
(ibId.).
3) 1279: instrumentnm miles de manibus scholastic: ad lIlajorem cautelam (K.
K.)i 1296: hanc paginam ... domui de B. contuUmus (C. D. II).
.
4) 1282: Nos Albertus ... ne hujusmodi permutacio in dubium veniat, presens
lllstrnmentum comiti N. dedimus episcopali et capitnli sigillorum robore commuuitum
(C. D. II).
.
5) 12~6: Ego G. abbas dedi domino episcopo villam L. pro villa C... Ego F.
eplscopUS dedI domino abbati villam C. pro villa L. Acta sunt lJ.ec ..• (K. K.).
;. 6) . ~206: prete.rea F. mibi superaddidit viginti marcas puri argenti (K. K.);
123v. reClpIens heredltatem ... cum decem marcis argenti, cum bobus (M. P): 12'00:

.

ter

')
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Wreszcie, tak ksil1z©ta, jako i osoby prywatne robil1ce zamiany, wyjednywajlj; sobie na dokol1anie ieh zezwolenie swych zon, dzieci, braci 1).
Wspolnlj, cechlj, dal'owizn, sprzedazy i zamiany d6bl' nieruehomyeh jest, ze w zwyczajnym porz~dku robilj; si© pl'zed ksi§ciem 2),
ze do zl'obienia ich w l'azie, gdy idzie 0 majlj,tki odziedziezone, potrzebne jest zgodzenie sitJ krewnych, ze ksilj,z© utwiel'dza je swoim
przyzwoleniem, albo przynajmniej przyehyla si© do nich, ze w dowod ealej czynllosci spisnj e siiB akt uroczysty (illstrumentum publicum, scripta publica), stwierdzony przylozelliem piecz©ci ksi©cia
i przytomnoscil1 obeenych swiadkow, i ze wogole eala czynl10sc dokonywa si© jawnie i publicznie. 0 He w pojtJciach wieku jawnosc
ta przy dopelnieniu calej ezynnosci uwazala si© za istotny wal'unek,
zaswiadczajlj; zamieszczone na koncu aktow wzmianki, ze ezynnosc
byia odbytlj, publicznie 3). Same tez strony dzialajq,ce zabierajlj, glos
w otoczeniu osob, przed ktoremi stajl1, i publicznie oswiadczajl1,
co majlj; do powiedzenia 4).
W tej formie sprzedaze i zamiany wyst©pujlj, jedynie jako czynnosci jednostronne, jako dzialania tej glownie osoby, ktora s13rzedaje, i tej, ktol'a daje w zamianiB majl1tek. Sprzedaz i zamiana sq,
tylko przewaznie sposobami roz13orzl1dzenia swI1 wlasnoscilj,; charakter
obustronnej umowy. i wzajemnego zobowil1zania znika w nieh, albo
13rzynajmllleJ nie ujawnia sitJ. Powodem tego byla ta mianowicie
okolicznosc, ze w czaBach tych dla za13ewnienia wazl10sci aktom tego rodzaju, glownie ehodzilo 0 otl'zymanie na alienacy© majlj,tku zezW01enia krewnych i 13l'zychylenia ksi©cia. To byl wzgllj,d dominujl1 ey, z ktorego wytworzyla siiB forma calej czynnosci. Znajdujemy
wszakze wskazowki, ie i pojmowanie czynnosci tych, jako zob owi l1zania, nie bylo obce tym czasom. W akcie Kazimierza ksi©cia ku-

IpSOS

in majoris roboris firmitatem fratres claustri militibus dederunt sexaginta marcas argenti (ibid.).
1) 1235: vladislaus... cum COn8el1Sn nxoris mee et filiorum (M. P.); 1240:
Conradus ... annuente uxore mea et filiis meis (C. D. II); 1256: comes B. protestatus
eet quod de consen8U et bona voluntate fratrum suorum (M. P.).
2) W Krako"ll"skiem i Sandomierskiem natrafiamy na darowizny i sprzedaze
dokonal1e przed Wojewodami (1230, 1233, Miech.).
3) N p. U58: a;;tum pub/ice in Cracovia (K. K.).
4) 12~9: fassus est (Paw.); 1246: fassus est coram nobis (J'Idrz.); 1256: Comes B. pTotestatus est (M. P.); 1266: S. puiJ/ice recognovit (K. K.); 1279: ordinacionem
inter ipsos habitam publice declararnnt... puhlice recognovit XL mar. se plenarie recepisse (ibid.).
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jawsldego z roku 1233 sprzedaz, 0 ktorej stwierdzenie przez akt uroczysty chodzilo, nazwana jest paktem sprzedaiy (pactum vendicionis). W roku 1235 Wladyslaw ksillM wielkopolski dokonanl1 zamianil zowie kontraktem zamiany (contractus commutationis), a w roku
1266 Slawomir rycerz zrzeka sill wszelkiego prawa wzruszenia (1'escindendi) dokonanego kontraktu sp1'zedaiy 1).

') 1233: (C. D. II); 1235 CM. P.); 1266: (K. K.); 1279: coutractum, ordiQacionem seu fOlilmuta.cz'oneJil confirmamus (ibid.).

ODDZIAt VII.

Z

0

bow i q zan i a.
Pozyczka.

Poiyczaj1!:cy pienil1dze zobowil1zywal sill, ie takowe calkowicie
zwroci 1). Przytem umawialy sill strony 0 termin, w ktorym rnial
nastllPowae zwrot poiyczanych pienilldzy, choe w aktach niezawsze
uczYlliolla 0 tern wzmianka; czasami bowiem oznaczenie tego terrninu moglo bylo bye pozostawione wyrozurnialosci wierzyciela, jak sill
tego domyslee moina przy poiyczce, udzielonej przez biskupa wlodawskiego ksillciu pomorskiernu Samborowi 2). Pienil1dze poiyczone
naleialo zwracae w tyrn samyrn gatunku, w jakim byly dane, zloto
za zloto, srebro za srebro 3). Zydorn, wypoiyczaj1!:cyrn pienil1dze, dawal sill procent; byl on, jak sill zdaje, bardzo wysoki: wynosil podobno 50 od sta 4). Skoro dluinik nie byl w stanie oddae poiyczonej sumy, co zapewne w tych czasach bardzo cZllsto zdarzalo sill,
musial ustllPowae na wlasnose wierzycielowi cZllse swego rnajl1tku
nieruchornego 5). W takirn razie cesya dobr dokonywala sill przed
') 1252: Samborius dux Pomoranorum .. a domino episcopo Vladislaviensi XC
marc. argenti sub pacta hujus condicionis accomodavi, quod quantitatenb ejusdem pecunie in sinum ipsius deberem plenarie refundere (C. D. II).
2) Akt powyiej cytowany.
3) 1264: quidquid mutuaverit sive aurum fuerit, sive >lrgentum, idem sibi solvi vel reddi debet (Friv. judeor. c. 32, ed. Bandt. str. 16, 17).
4) Tak ui:rzymuje Stenzel w uwagach do Liber Jundationis, str. 116.
5) 1224: villam... quia R. pro quadam pecunia mihi et claustro debitam decessit, filio suo censenciente cJaustro contuli (Somb. r. 830); 1237: Henricus ... 1.
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ksi§ciem, albo, gdy on by} dluznikiem, dokonywala si§ przez niego
samego. Niekiedy w samym dokumencie, stwierdzaj ~cym zacilJ;gni§cie pozyczki, zamieszczane wyraznie zostawalo zastrzezenie, ze w razie, jezeli dluznik nie b§dzie w stanie uiscic si§ z pozyczki, zaspokoi jlJ; ustl1pieniem cz§sci swego ll1aj~tku nierucholl1ego 1). Ze Sll1;ska mall1Y przyklad, ze dluznik, nieposiadaj~cy srodk6w do spiacenia
zaci!J:gni§tego dlugn wierzycielowi zydowi, oddal mu na wIusnosc
caly sw6j maj~tek nieruchomy 2). Podobne zaspokajanie zyd6w by10 wzbrol1ione w Wielkopolsce przez tak zwany przywilej zydowski
ksi§cia Boleslawa; jesliby zas w wystawionYll1 doknmencie podobl1e
zastrzezenie zostalo zl'obione, wtedy przepadac nawet ll1iala pozyczona suma 3).

blicznie, to jest w obecnosci swiadk6w wiarogodnych 1). Przyjmujl1cy zastaw ruchomy odpowiadal za strat§ przedmiotu zastawionego, chyba, ze go utracil wraz ze swojemi rzeczami w skutek pozaru
lub skutkiem popelnionej u niego kradziezy lub dokonanej grabiezy2).
W razie niezaplacenia dlugu na terminie, wierzyciel zatrzymywal
zastaw 1ub sprzedawal go na swoje zaspokojenie; zdaje sil) wszakze,
ie wolno bylo w tym razie dowodzic, ze rzecz zastawiona byia nierownie wil)cej wartlJ; niz zaci~gni§ty cHug i upoll1inac sil) 0 stosowne
wvnagrodzenie 3).
.
Oddanie ll1ajl1tku nierucholl1ego w zastawl), robi sil) za posrednictwem uroczystego aktu, sporz~dzonego przed ksil)ciell1 w przytomnosci jego baron6w, 1110Cl1 ktorego wierzyciel wprowadza si§ zaraz w posiadanie majl1tku na ten cel wyznaczonego, i przekazuj~ na
korzysc wchodz~cego w posiadanie wszystkie uzytki i dochody z majl1tkn, z zastrzezeniem, ze jak skoro zaci~gnil)ty dlug w oznaczonYll1
terminie zostanie zaspokojony przez dlnznika lub jego sukcesor6w,
wierzyciel winien ust~pic z ll1aj ~tku.
W 1'. 1278 Boleslaw ksil1zl) krakowski i sandomierski zaswiadcza: iz komes Wawrzyniec wies swojl1 Baw61 zastawil (obligavit)
Prokopowi k,tllclerzowi krakowskielllu za zacilJ;gnil)ty u tegoz dlug
30 grzywien, pod warunkiem, ze Prokop b§dzie maj!J,tek ten dzieriyl przez lat dziewil)c i cil1gnl1;l wszystkie z niego nzytki, i ze po
uplynieniu tego terminu, komes Wawrzyniec lub jego sukcesorowie
b§d~ mieli prawo za oplatlJ; 30 grzywien maj!Jctek zastawiony wykupic 4). W akcie wyraznie zastrzezone, ze jezeliby w czasie oznaczonYll1 komes Wawrzyuiec 1ub jego dzieci jni nie zyli, to prawo
wykupu sluzyc bl)dzie najblizszemu jego krewllemu 5). Niekiedy,
jak sil) zdaje, wierzyciel potl)zny sam zabieral, na zabezpieczenie
swej nalezl1osci, ktorybl1di z maj~tk6w swego dluznika 6). Po zaplaceniu dlugu, wierzyciel wystawial: akt swiadczlJ;cy, ze calkowicie

Zastaw (pignus).
Na zabezpieczenie wierzyciela, udzielajl1;cego pozyczk§, dawano
zastaw, to jest, albo oddawano w jego r§ce jaki cenuy przedmiot
ruchomy, albo przeznaczono na za,bezpieczel1ie wierzytelnosci l)ewn~
oznaczon~ nieruchomosc.
Zastaw ruchomy brali zwyczajnie zydzi. W olno im bylo przyjmowac na zastaw, z ll10cy dopiero co powolanego przywileju, wszelkie ruchome przedmioty, za wyllJ;czeniem sulmi zakrwawionych i szat
uzywanych przy sluzbie Bozej 4). Kto przyjl11 na zastaw rzeczy
skradzione lub zrabowane, w razie jesliby mu zarzucano, ze 0 pochodzeniu i~h wiedzial, mogi si§ odprzysi!J:dz; podobnie odprzysil)gal
sil) ten, kto wzil1{ w zastaw konia skradzionego, jesli go przyjlJ;l pu-

villam R. pro quadam summa pecunie sibi concesse a comile T. jure heTeditario 1'13signavit possidpndam, qtwniam eiusiiloJi sUJnmaJ1l penolvi3nJaJlb posse non habebat (C.
D. Ill); 1231: Conradus ... episcopo contnli villam S. 1n'0 debito centUdJt tTiginta maTcarum (]IL P.); 1254: area PTO debito in solutum a L. acrepta (C. D. Ill)..
.
1) 1252: Samborius ... eandem (guantitatem) collacione meorum patnmolllornm
integraliter redimere (C. D. II),
. .
2) Liber fund. str. n'7: sed StiboriuA non habenA unde solveret, dedit ]udeo
totam SOl·tem hereditatis sue JUTe proprietario pro L. marci8.
3) Privii. iMdeorum, c. 25, ed. Bandt. str. 13.
. .
4) Priv. iud. c. 5: judeus recipere potest nomine pignonwn omnia que ~lbl
fuerint obligata... exceptis vestibus sanguinolentibus et sacris vestiaus. Synod Jakoba
arcybiskupa gnieznienskiego przyniosl w tym wzglE(dzie niejaka, ulgE(, stanowia,c: ut
nullus apud judeos nee Tes sacras vel lib'os .. , presumat quomodolibet oliligare, nisi in
gTavi necessitate de licencia prelatoTum (1285, c. 33, Antiq. constit. str. 178).

Priv. fudeo. c. 6, 32.
Priv. J·udeo. c. 7.
,Ynlosek ten wyprowadzam z przepisu zawartego w c. 3 przywileju.
4) 1278: Boleslaus... Comes L. in presencia l1()stri. •. Procopio hereditatem
suam B. obligavit pro XXX !l1. sub hac forma, ut ipse P. villam B. infra IX annos
cum omni fractu et utilitate possideat et elapsis vero IX annis L. vel pueri sui potnerint exemere solutis XXX m. (K. K.).
5) •.• quicunque propinquior fuerit in sna pTogenie redimat.
6) 1263: Attendentes (konwent norbertanek w ZwieTzyncu) domum nostram
oneTe gravis debiti depressam, quod reddeTe tenemuT oapitulo cracoviensi qui villam
nostram M. quasi pifJnori sibi propter hoc pxpoRitnm. detinet ohlig'ntam (K. K.).

1)
2)
3)
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zaspokojony zostal, i ie zwraca lJOsiadanie majq,tku dane go mu na
zabezpieczenie zaci1j,gni§tego dbgu 1). Czasami strony, maj~ce do
siebie wspolne pretensye, nawzajem dawalv sobie w zastaw WSZystIde swoje majq,tki, jak to dowodzi akt Fili"pa legata Stolicy Apos"tolskiej z 1'. 1282 regulujl}cy pretellsye klasztoru witowskiego i sulejowskiego, w ktorym obie strollY obopolnie poddajq, pod zabezpieczellie care swoje tak obecne jako i przyszle mienie 2). Podobnie por§czyciele, stawieni przez Leszka Czarnego, poddajq, pod zabezpieczenie stawionej pongki wszystkie swoje dobra ruchome i nieruchome 3),

Por~ka,

Por~czyciele

(fidejussoria cantio, fidejussores).

Sie ulega w1!Jtpliwosci, ie byro jui teraz we zwyczaju, ii zaci1!Jgaj1!Jcy poiyczk§ i nieprzedstawiajl}cy sami przez si§ dostatecznej
r§kojmi wierzycielowi, dawali mu POl'§czycieli, ktorzy przyjmowali
na siebie obowi1!Jzek splacellia dlugu. Dawani sl} procz tego por§czyciele i w inllych zdarzeniach na zabezpieczenie zach!;gni§tych zobowi~za{l.
Przyklad taki przedstawia dokument miechowski z roku
1227, ktorym Jan scholastyk plocki przedstawia jako por§czycieli
Mikolaj a h:anclerza ksi§cia Leszka i magistra J ana archidyakona sandomierskiego na to, ie zawarta mi§dzy nim a przeloionym miechowskim tranzakcya b§dzie wykonan1!J 4).

Najem.
Mamy pod r§k1!J kilka takich umow. W jednej z r. 1207, zawartej przez J ana magistra kosciola plockiego z niejakim Gernoldem, za zezwoleniem ksi§cia Konrada i lJiskupa plocldego, Gernold

1) 1304: Johannes Ep. crac. v. publice confessus abbati villam C. restituisse
pro XXX mar. que hereditas tenebatur in obligacione et pecuniam recepisse et totum tulisse cedens de possessione corporali C~I6j).
2) 1282: pro his omnibus et singulis inviolabiliter observandis, obligavit una
pa.rs alteri et aHera alteri, adinvicem stipulanti, omnia suorum monasteriorum nona
pignaT!o presencia et futura (C. D. Ill).
") 1284: eorum universa et singula bona tam mobilia quam immobilia assignavit nobis ... ad hoc ipsum sese subiecernnt (K. K.).
4) 122'7: super his omnibus preposito et ecclesie sue, J. scolasticus sese obligavit, in predictis N. cancellarium ducis Lesconis et magistrum J. archidiaconum sandomiriensem fidejussores interponens (Miech.).
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rna wystawic wlasnym kosztem mlyn za zwrotem polowy nakladow;
za to polowa dochodow z mlyna rna do lliego naleiec i to tak dingo, dopok!J;d clruga polowa nakladow nie b§dzie mu zw1'ocon~ 1).
W drugim przypadku, takze przy umowie 0 wystawienie mlyna, biskup krakowski Prandota obowil.J;zuj e si§ dostarczyc Witowi ciesli
pot1'zebne na budow§ . drzewo, kamienie. ie1azo i robote ludzi Wit
zas--dolozyc wsze1kich zdo1nosci swoich i starania w kiero\yaniu 1'0bot~ 2).
Procz tego biskup zapewnia Witowi po wystawieniu mlyna zarz~d onym i uzytkowanie, a sam d1a siebie wymawia wo1nosc
mielel1ia w mlynie swojego zboia. Mniejsze reparacye przyjmuje
zresztf!, na siebie Wit, do wi§kszych ma sil2 przykladac biskup.
W akcie w tym celu spisanym uklad llazwany jest kontraktem. W pozniejszym czasie biskup Pawel zawarl z tymie Witem nowy kontrakt
o wystawienie drugiego mlyna, w kto1'ym polow§ dochodow z mlyna sobie zastrzegl, a drug1!J zarz~dzajf!,cemu pozostawil, wymawiaj~c
sobie nadto przez cztery tygodnie w 1'oku miec mlyn do swego
uiytku 3).
'

'.."

Dzieriawa.
Czy dzieriawy w czasach, 0 ktorych mowimy, byly juz upowszechnione w kraju naszym, a mianowicie mi§dzy szlacht1)" w bra1m na to dowodow, nie moiemy tego stanowczo twierdzic. 1'y1e
pewno, ie u duchowienstwa byly znane pod fo1'm1!J oddania maj~tku
w uiytkowanie ai do dni zycia uiytknjq,cego, z obowif!,zkiem oplacania co rok pewnej oplaty lnb kanonu.
I tak, w r. 1273 kapitula krakowska oddaje Filipowi kanonikowi plockiemu wie8 I:,ososkowice w posiadanie i uiytkowanie na care
jego iycie, pod 0 bowi~zkiem oplacania j ej cotocznie w dziel'i Oczyszczenia Najswi§tszej Panny poHorej grzywny zwyczajnego srebra

1) 1207: tamdiu donee ego vel meus Sllccessor persolveret ei illam medietatem expensarum, quam ipse ex: parte sua solvit operariis (C. D. I).
2) 1253: inter nos P. et Y. carpentarillm talis ordinacio et contractus internenit: quod ipse v. industria sua ll10lendinum exstruet... et nos ei omnem materiam in
lignis, feno et lapidibus administrabimus hominumque labores adhibebimus (K. K.).
3) 1273: super prouentum molendini hoc erit obseruandum, quod in duas
partes dividetur, et au nostTos usus una et ad ipsius magistri usus conuerteretur, retento nobis specialiter inter hee hoc jure, quod per anni circulum quatuor septimane siue continue siue interpolatim numerande, mense nosh'e cedent usibus (K. K.).
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w znaczeniu kanonu 1). . Pod takiemiz warunkami w tymze samym
czasie trzymai wies Gardlice od kapituiy krakowskiej W acla w przeiozony wislicki 2).
Godne uwagi zaznaczyc, ze kapitula, wypuszczajfj,c w dzierzaw© wies J:.ososkowice, zastrzegla sobie wyraznie, aby w eaiosci bylo
utrzymane obecne uposazenie wsi, i aby wchodzfj,cy w jej posiadanie, staTal si© 0 utrzymanie juz zaprowadzol1ych melioracyj, a nawet takowe dalej prowadzH 3).
Zastrzeione tu nadto :?'ostalo, ie na przypadek smierci Filipa,
dzieriawa wrocic ma do dziekana Gerarda, ktory jfj, poprzedllio
w dzieriawie trzymal.
Synod odpra vdony w 1'. 1285 za J akoba arcybiskupa gnieznienskiego, zakazal puszczac w dzieriaw© dobra koscielne osobom stanu swieckiego, z obawy, aby nie podac sposobnosci przywlaszczellia
ich so bie 4).
Znane tei sfj, dzieriawy wieczyste, to jest przechodzfj,ce pmwem dziedziczenia l1a spadkobiercow pierwszego dzieriawcy. W jednym z aktow tynieckich, potwierdzaj~cych dzieriawy. taki dodano
warunek, ie w razie jesliby do mlyna oddanego przez opata w wjeczystlj, dzieriaw©, dodane zostal:y Howe kola, to wowczas oplacany
czynsz roczny w stosownej mierze b©dzie podwyiszony 5).

Skfad.

o skladzie, j ako 0 oddzielnym gatunku zo bowiij,zaIl wspominajlj, statuty synodalne 6).
') 1273: contulimus quoad vixerit pacifice possiclendam, et idem Philippus
ad nihil aliud propter hoc nobis erit oblig-atus nisi quod pensionem vel canonem marCam videlicet et dimidiam al'g-enti communis annis singulis in purificacion8 beate Mari.e nobis solvere pl'ocul'abit (Ie. K.).
2) 1274: quam prepositus ex l1osh'a concessione sub annua et certa pensione
possidet (K. K.).
")
j 273: quod ejus ville dos videlicet sex boves cum herpicarib ... salva permauehit (K. K.).

1265, c. 15: statuimns ut ecclesial'um possessiones s8cularihus personis,
Qum per hoc in totum ali8nal'i soleant, nullatenns concedantur (A.ntiq. const. stl'. 172).
") 130): si prospero successu plures r6tas constn:.xerit extullc juxta possibilitatem nobis censuJn majoTem suique posteri solvere tenebuntur (Tin.).
6) 1285, c. 33: ut nnllus apud judeos res sacras et libros deponne presumat
(Antiq. constit. stl". 178).
<)
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PehlOmocnictwo.

Petmomocnicy (procuratores).

Wyisze osoby duehowne zalatwialy cz©sto dotyczfj,Ce ieh interesy przez pelnomocnikow. Pelnomocnietwo wystawialo si© na pismie opatrzonem pieez©cifj, tego, kto je wystawial; w niem ustanawiajij,cy pelnomoenika wskazywal powody, dla ktoryeh sam stawic si©
nie moze, oznaczal osob©, ktorej pelnomocnictwo udzielil, wskazywal interes poruczony l)elnomocnikowi do zalatwienia, i przyrzekal,
ie zatwierdzi wszystko, na cokolwiek pelnomoenik zgodzi 8i©. Pelnomocnik dane sobie upowainienie tam, gdzie wypadalo, przedstawial, i dopiero po sprawdzeniu onego do ezynnosci przyst©powano 1).
Za wzorem duehownych i osoby swieckie wybieraly sobie osoby upowainione, mianowicie tei dla zalatwienia drog~ zgody ieh spraw,
jak to pokazujij, dwa dokumenty krakowskie, jeden z roku 1258,
drugi z 1'. 1295 2).

Zobowi€lzanie wynagrodzel1ia szk6d.
Wyrz~dzenie

krzywd, popelnienie gwaltownosci i dopuszezenie
si© przest©pstw, poci~galo za sob~ obowifj,zek wynagrodzenia zrzfj,dzonyeh szkod. Uznajij,c SlUSZllOSC tej zasady, Boleslaw ksiij,i~ wielkopolski za szkody wyrzij,dzone Krzyiakom przez ludzi swoich zobowiqzal si© wyplaeic w trzech tel'millaeh 160 grzywien, a na dotrzymanie ze swej strony tego zobowi~zania, stawil ai szesnastu POl'©czycieli, w liczbie ktoryeh znajdowali si©: jego kanclerz, wojewoda,
kilku kasztelan6w i marszalek 3).
Podobnie Leszek ksiij,i© krakowski, gouzl),C si© z biskupem km-

') 1227: Episcopus cum suo capitulo, quia personalitel' coram nobis comparere non potuenmt, per suos nUllcios et litteras snfficientes se excusantes, per JJTOCUmtoJ'eJn suum virum idoneum I. sufiicieuter inctructum et JJ1"ocltTacionis sue instrumentum nobis eJ:Mbentem, comparuerunt... nos quecnnque L procurator noster reprolllisit Tata et fmlla haheTe -colentes ... (Miech.).
2) 1253: mandavi fratri meo :II. de ordine minorum ut nomine meo cum didQ capitulo tractar8t (Ie. K.); 1295: ego Paulus filius 'IVarsii, quondam castellani
crac. descendi ad episoopum ex parte Pauli nepotis mei ut oum episcopo dirimerem
'Luestionem (ibid.).
3) 1271: dabimus fratrihus pro dmnpno eorum per nostros homines ipsis illata centum et sexaginta marcas... ad hujus pecunie persoh'ende plenam securitatem
ipsis obliga-cimus una nobisonm personas infra !lunotatas pro fideJussoria caucione.
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kowskim Pawlem, i wynagradzajll:c mu wyrzlj,dzone krzywdy, przez
uwi§zienie go i iune gwaHownosci sprowadzone, zobowill:zal si§ takze wyplacic mn, w cill:gn szesciu lat, szesc tysi§cy grzywien 1).
W zabezpieczellie tak ci§zkiego zobowilj,zania, oddal mn za porow§
dlugu IV zastaw miasto Korczyn, a za drugl1 porow§ stawil jako por§czycieli: J anusza kasztelana krakowskiego, Ot§ wojewod§, Marka
kasztelana salldomierskiego i kasztelanow wislickiego, lubelskiego,
radomskiego i wojnickiego, zastrzegajlj,c sobie, ze w razie gdy uplaci w pierwszym roku tysiil,c grzyv,ien na rachunek sumy, za ktorl1
zastawiony byl Korczyn, b§dzie mial prawo odebrac go i dac inllij,
odpowiednil1 majl?tnosc w zastaw 2). Porl?czyciele ze swej strony wystawili takze uroczysty dokumellt na dotrzymallie przyjl?tego zobowil1zania, przekazujlj,c, jak byro wspomlliallem wyzej, na zabezpieczenie przyrzeczenia wszystkie swoje dobra ruchome i nieruchome 3).
W przywileju, danym przez Boleslawa Wstydliwego klasztorowi
1'1' Imbramowicach, znajdujemy jeszcze wyraznie zastrzezone, ze kto
dopusci si§ na mieszkal1cach wsi, do klasztoru nalezfj,cych, grabiezy, obowiij,zany jest sarnem przez sil? prawem zwrocic przedmioty zagrabione i wynagrodzic szkody 4).

mierski zObowiiJ:zal si~ pod przysi§g~ zwrocic biskupowi wloc1awskiemu ludzi do jego dobl' nalez~cych 1); na Slij,sku roku 1282 niejaki
Jan zaprzysi~ga, ze w oznaczonym czasie wyda nowonabywcy wszystIde dokumenty do maj~tku sci~gajij,ce si§ 2).

ZobowiClzal1ie pod przysitHICl (cautio juratoria).
Zobowiil,zujij,cy si§ do wykonania czegos, utwierdzal niekiedy
zobowil1zanie swoje wykonaniem przysil?gi. Przyklady podobnych zobowifj,zat't znajdujemy nastl?Pujl1ce: w r. 1235 Boguslaw z Girszkowic, sprzedawszy klasztol'owi miechowskiemu majlj,tek wspolnie z bracmi posiadany, zobowilj,zuje si§ pod przysi§g1!., ze uzyszcze zezwolenie
braci na dokonanl1 sprzedai 5); w roku 1242 Boleslaw ksifj,zl? sando-

1284: pro nostra ca1itiwiate et detencione, nec non aliis injuriis ct o/iensis
ecolf-sie nosh'e il'l'ogatis ... nobis spopondit et promisit bona fide sex millia marcarum,
infra sex annos continuos (K. K.).
2) ... quod si infra annnm currens nobis mille marcas exsoJuel'it, tunc sibi Hcebit aliud nobis tradere pignus eque bonum et prefata civitas ad suum dominium
revertel'etnl' (ibid.).
") ... hi omll8S fidejussores ad hoc ipsnm sese per pu!ilicam et soUempneJiZ stipulaGionem, voluntarie propria obligantes nobis unanimiter subjecerunt (ibid.).
4) 1256: si majore vi fuerint spoliati, spoliatores eorum teneantur ipso jure
ablata 1"estituere et inte1"esse (C. D. III).
5) 1205: jUTatoTiam poposcit ca~wionem,.. quod A. et J. predictam ratamhabebunt vendicionem (Miech.).
1j

Zasirzeienie kary konwencyonalnej (vadimonium, £redus, pena,
pignus).
Czasami strony, wchodzlj,ce z sobl1 w zobowifj,zanie, lub jedna
z nich, przyjmujlj,ca na siebie dopelnienie czegos, w razie jesliby
nie dotrzymaly zobowi~zania lub przeciw niemu wystij,pily, poddawasil? pewnej oznaczonej karze pienif,)znej. Wysokosc kary tej bywala rozmaitlj" ale zwyczajl1ie bardzo znaczn~. W jednym przypadku wymowiono 40 grzywien dla strony nieslusznie nagabanej i dla
l{si~cia 40 grzywien, w drugim 50 grzywien, w innym ZllOWU dwie grzywny zlota, a jeszcze w innym - jednij, grzywn§ zlota na
rzecz ksi§cia 3). W zdarzeniu, 0 kt6rem wspominajij, dokumenty kapituly krakowskiej, niejaki ChwalibOg, zawarlszy trallzakcYI? z kapitulfj, 0 maj~tek i otrzymawszy od niej w darze dziesi§c grzywien,
zobowiflzuje sil? do zwrocf'nia ich, jesliby 011 sam albo ktory z jego
krewuych zawartij, tranzakcYI? chcial wzruszyc 4).

Tranzakcya (transactio).
Strony, mi§dzy ktoremi zaszly spory z powodu wzajemnych roszczen, dla zapobiezellia mog~cym st~d wyniknfj,c procesom, niekiedy

1) 1242: a dicto duce jUTatoria caucione accepta, quod eos (homines) in pristinum jus et ministerium ecclesie... in integrum reformaret (C. D. II).
2) Libel' fundationis, str. 74.
3) 1262: predicti milit6s et abbas ad confirmacionem hujus vendicionis, tali
vadimonia se ad iuvicem oppignorarunt ut aggrediens nobis XL et aggresso similiter
XL mar. persolvet (M. P.); 1227: obligante se dicto I. ad penam L mar. si nos transaccionem ratam non haberemus (Miech.); 1272: tale fredus ab utraque parte coram
nobis firmantes ut qui ipsam vendicionem irritam facere vellet duas marcas auri dominio nostro solvat (C. D. III); 1246: obligarunt se nobis nomine pignoTis, si gills
Borum hoc factum infregerit. daturus est nobis mal'cam auri (J~drz.).
4) 1258: ut si forte per me vel me os posteros ac cognatos super prefata
villa aliqua eidem capitulo questio in posterum moveretur, non prius super hoc responders cogeretur, donee X mal'. recuperarent (K. K.).
Pisma Romualda Hubego.

Tom II.
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zas i dla umorzenia juz rozpoez§tego procesu 1), powodowane uezuciami pokoju i zgody, zalatwialy spraw§ przez dobrowolnll; ugod§,
zwana. technicznie franzakcyq (transactio), albo niekiedy nkladem
pokojowym (pacis eompositio) lub zawarciem pokoju (pacis ordinatio). Zwyezajnie ugoda podobna przychodzila do skutku za udzialem i wplywem posrednika (mediator, ordinator), kt6rego strony jednozgodnie wybieraly 2). Niekiedy sami go ksi~z§ta dawali S). Czasami tez sam przelozony nad stronami zwasnionemi uzywal swej. powagi i godzil je, jak tego przyklad podaje biskup Prandota w sporze mi§dzy kapitull1 krakowskl1 a opatem i konwentem j§drzejowskim 4). Ugod§ spisywano w osobnym akcie w przytomnosci uproszonyeh swiadk6w, oznaczailj,c ieh imiona i opatrujl1c zawieszeniem
piecz§ci. Zwykle starano si§ jeszcze, aby akt ugody byl stwierdzony przez przylozenie piecz§ci ksi§cia 5). Chodzilo i tu bowiem, aby
doszlej do skutku ugodzie nadae nietylko pellll1 moc obowilj,zujl1Clh
ale aby jlj, otoczye cechlj, jak najwi§kszej jawnosei; st~d na jedl1ej
z takowych tranzakcyi znajdujemy zapisane, ze CZYl1110Se dziala si§
publicznie, w Krakowie, wobec Mikolaja wojewody krakowskiego,
Pelki kanclerza i iunych wyszczeg6111ionych dostojnik6w 6). Zdarza10 si§ tez, ze akt spisany tranzakcyi przedsta wiano ksi§ciu i upraszano, aby go roborowal nowym osobnym, przez siebie wystawionym
aktem, jak tego przyklad znajdujemy mi§dzy aktami kapituly kra-

guslawlJ;, co do wsi Swiniarska i Muszyna 1), a juz dnia 23 maja
Leszek ksi!JIz§ na prosb§ stron utwierdzi1 zawartlJ: ugod§ swojlJ; ksilJ:~
z§c~ powaglj" i wydae poledl biskupowi stosowny w tym wzgl§dzie
sporzlJ:dzony akt 2).

kowskiej.
Roku 1288, dnia 18 maja spiRanl1 zostala ugoda mi§dzy biskupem krakowskim Pawlem a komesem Mirogniewem i jego zonlj, Bo-

1) Np. 1212 (K. K.); 1258 (ibid.).
2) 1288: hujus inter nos amicabilis et perpetue composicionis dominus A.
ab utraque parte concorditer electus et eodem voto acceptus fuit mediator et decisor
controwl'sie (K. K.).
3) Np. 1224 (K. K.).
4) 1247: auctol'itate vencrabilis patris P. talis ordinacio et transaccio inter
ipsos intervenit (K. K.).
5) 1212: ego R. cum P. et ejus sorore controversiam inter nos ortam, in
hunc modum composui. .. testes 'hujus rei sunt Govoricius Castellanus crac.,. ut inconcussam hec nostra composicio habeat firmitatem sigillorum principis et episcopi
et baronum duxi robore communiri (K. K.); 1250: ego 1 tale inter me et ipsos medium pacis feci... ui ista que acta sunt inter me et ipsos firmius commendentur
ipsam ordinacionem presenti pagina volui declarare... coram quibus hec acta sunt
volui similiter annotare ... curavi presens scriptum sigillo principis domini B. communire OIL P.),
") 1258: actum 2)ubUce in Cracovia presentibus his ... (K. K.).

Procz wymiel1ionych powyzej zobowilJ;zan, ktore tworzlj, oddzielne kategorye i noszl1 wlasciwe im nazwania, wyst§pujlJ: w zaehowallyeh nam dokumentach inne jeszcze umowy, ze tak powiemy bezimienne; i bye inaczej nie moglo w tak ruchliwem, choe prostem
spoleezenstwie. Uwazamy za stosOWl1e przytoczye tu kilka podobnych przyklad6w.
W roku 1273 biskup krakowski Pawel, na prosb§ Gerarda dziekana, przyll1czyl dzial stolu biskupiego do wsi kapitulnej, za co dziekan ofiarowal biskupowi 15 grzywien pod· warunkiem, aby uzyte zostaly na zakupno gdzieindziej grunt6w OkOfO jakiejbl1dz wsi biskupiej 3). W roku 1274 zatwierdzila kapituIa krakowska umow§ (contractum) zawartl1 przez Waclawa przelozonego wislickiego z niejakim Zacharyaszem 0 lokowanie wsi Gardlice prawem niemieekiem 4).
Poprzednio w roku 1271 Herman kanonik krakowski ufundowal trzy
oltarze w kosdele katedralnym krakowskim, a biskup Pawel na utrzymanie przy nich sruzby bozej ustlJ:pil dziesi§cin§ z kilku stolowych majl1tk6w; co Herman przyjmujlj,c z wdzi§eznoscilJ:, przeznaczyl
ze swoieh fundusz6w sto grzywien na kupno majlj,tk6w dla storu biskupiego, i takowe wyplaeH do rl1k biskupa, kt6ry zobowilj,zal si§
uzyc je lla cel oznaczony 5).
Danyeh do wysnueia z nich og61nej teoryi zobowill;zall nie do1) 1288: in horum omnium euidenciam cerciorem et euidens testimonium
hans paginam comiti M. et sue uxori contulimus ... actum publice Cracovie (K. K.).
2) 1288: eedem partes extincto fomite discordie amicabiliter componentes et coram nobis presto comparentes, petiverunt instanter ut eandem composicionem super
qua nobis confertum ... instrumentum publicum demostrarunt ratam habentes et ipsum
instrumentum soripture auctoritate ducali confirmaremus... ad horum omnium evidenciam hanc paginam episcopo dedimus (K. K.).
3) 1273: quindecim marcas nobis (biskupowi) exhibuit (dziekan), convertendas in agris comparandis alibi circa villam aliquam episcopalem (K. K.).
4) 1274: contraotum quem iniit V. cum Z. super villa nostra G. approbamus
(K. K.).
5) 1271: prouidit ut predia acquirerentur et oompararentur ipsi mense perpetuo incoporanda ... contum marcas liheraliter obtulit et persoluit... quod negocium
nos easdem marcas integre recipientes, fatemur nos esse obligatos et teneri optato
eifectui manoipandum (K. K.).
.
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starczajf!, nam nasze zrodla.

W spomnielismy jUi wyiej, ie sprzedawylf!,?zn~e .jak? ~poso~y
zbycia wlasnosci. Obok sprzedaiy akty kupn~ zJawlaJf!, Sl(,). Jedyme
jako swiadectwa nastf!,pionej sprzedaiy 1), zam1ana zas - Jako P?'
d wojny akt, sporzlJ;dzony oddzielnie przez kaidf!, stron(,), na dowod
zbycia swej wlasnosci. Strona woH, kt6r~ ta~ w~inf!, odgrywa .1'01(,)
w naszem poj§ciu zobowif!,zania, zupelme me Jest uwzgl§dn.lanf!,
w aktach. W jednym tylko akcie i to duchownym dostrzeghSmy
zwrocony wzgllJ;d na t(,) stron§ przez zrobienie zastrzeienia,. ie strony zrzekajlJ; si§ wyst§powac przeciw niemu z ekscepcYIJ; doh et. me·
tus, jak to bylo poprzednio przytoczonem 2).
tyle tylko IDl.§d~y
roinemi zobowilJ;zaniami dostrzegac si~ jUi daJe pewnlJ; w POJ§ClU
ich wspolnosc, ie podcif!,gajq, si(,) pod nazwanie wspolne. kont~akto~
(contractus) i ordynacyi (ordinatio). J akoi pod naz~lska:rlI. ternl
wyst(,)pujf!,: sprzedaie, zamiany, najmy, tranzakcye, dame plem§dzy
na kupno majlj,tkow, uklad 0 lokacy§ wsi 3).

ie, zamiany i darowizny wyst(,)pujlJ; w nich

?

1) W akeie wielkopolskim z r. 1262 postawiona sprzedaz i kupno ob~k ~ie
bie, ale w sposobie rozla.ezaja.cem je; si quis hane vendioiont'm vel emptwnem mfrmgere attemptaverit (M. P.).
2) Str. 355, not. 5.
3) R. 1235 (M. P.); 1253, 1258, 1266, 1273, 1274, 1279 (K. K.).

ODDZIAI. VIII.

P raw

0

k a r
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W oddziale tym starac si§ b§dziemy przedstawic, 0 He nam
nasze zrodla pozwalajf!" naprzod - jakie odr6iniano u nas w wieku
XIII przest§pstwa, nast§pnie - jakie byly na nie postanowione kary.
Wiadomosci, kt6rych w tym wzgl§dzie dostarczajlJ; dyplomaty,
w ogole sf!, bardzo niedostateczne i urywkowe. Wsporninajl! one
o przest§pstwach i karach zwykle tylko 0 tyle, 0 ilechodzilo 0 wyIlJ;czenie pewnych przest§pstw z pod zwyczajnej jurysdykcyi, lub
o He uwazano za wlasciwe wyrzec zwolnienie od ponoszenia pewnych kar. Nadto, gdy zachowane dyplomaty, SIJ; w znacznej cz§sci
wyllj,cznie przywilejami nadawczemi dobr, w ktOrych chodzi jedynie
o oznaczenie stosunku ludnosci podwladnej do nowego pana, przeto
wspomniane w nich rozporzf!,dzenia karne rnajf!, tei jedynie na wzgl§dzie tlJ klas§ ludzi. Niewiele tei wilJcej dowiedziec si~ mOiemy
z historykOw. W ogole wilJc w8zystko, cobysmy w tem miejscu mogli powiedziec 0 naszem starem prawie karnem, byloby bardzo niedostateczne, gdyby nie przychodzila nam w pomoc Ksi§ga Praw Zwyczajowych, w ktorej nietylko znajdujemy wi~kszlJ; liczb§ szczego16w,
ale co wi§cej systematyczny wyklad calego naszego dawnego prawa
karnego, tak jak ono praktykowalo si~ w wieku Xln w slJ;dach polskich na ziemi krzyzackiej. J esli do tego dodamy kilka. wainych
rozporzlJ;dzen z przywileju boleslawowskiego, udzielonego zydom wielkopolskim, b§dziemy dopiero mogli calf!, rzecz dokladniej zgrunto wac.
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Przest~pstwa.

Na oznaczenie przestl2Pstwa uzywano lacinskiego wyrazu culpa
(wina) lub crimeu (zbrodnia), bez r6znicy wil2kszych i mniejszych
przestl2Pstw 1). Wil2ksze przestl2Pstwa zwano ekscesami (excessus)2),
niekiedy forefactum 3). Znajdujemy takze uzyte wyrazy: malum (zle) i maleficium (zlodziejstwo w og61nem znaczeniu tego wyrazenia) 4). Stl),d przestl2pcy nazywani bywajl)" lnalefactores, malefici 5).
Sprawy 0 cil2zkie przest§pstwa nazywano sprawami wielkiemi (causae majores) 6), cil2zkiemi i niezwyklemi 7), odr6zniajll;c je od spraw
mniejszych i malych 8). Powszechniej odr6zniano tylko sprawy karne wielkie i male 9).
Dodac do tego mozna, ze czyniono r6znicl2 mil2dzy sprawami
karnemi a cywilnemi 10).
W dyplomatach wymienione bywajl), tylko g16wne przestl2Pstwa,
a mianowicie: zab6jstwo i kradziez 11), moze dlatego, ze inne pomniejsze pod pojl2cie ich podcil1gano. Napotykamy wszakze i bar·
dziej szczeg610we rozgatunkowanie przestl2pstw, zwlaszcza w aktach,

1) 1252: furtum et homicidium et omnes culpas alias... fratres judicabunt
(C. D. I); 1254: cause cujusiihet criminis perpetrati (ibid.); 1255: ob culpam suam
villam resignante (C. D. II).
2) 1275: Bi aliqnis gravis excess us emertie'l'it (C. D. I); 12'78: suorum excessuum
magnitudine exigente (Moj); 1297: villam quam K pro multis excessious perdidit (C.
D. II). Wyraz ten bywa jednak uzyw~ny i na oznaczenie wogole pl'zest((pstwa
(1270: pro qualitate excessus sati,facient (C. D. III). Spotykamy nadto wyrazenia:
scelus capitale et enorrne (Paw.).
3) 1297: in gl'avibus et enormibns causis sen forefactis (C. D. I).
4) 1232: si homo fecerit malum homini (Maz.); 1275: libertatom sibi contuli·
mus judicandi omnes qui male fecerint (C. D. I); 1255: pro 'luacunque re, contractu
• inalejiciol1e pulcatus (K. K., Wisz.).
5) 1274: de malefactoribus scultetus conqneratur (C. D. II. 2); 1290: conce·
dimus facultatem rnaleficos querendi (Miech.); 1299: maleficos suspendere (C. D. II. 2).
6) 1268: in magnis causis ..• judicio astare debent coram nobis (Mosb. et C.
D. I, stl'. 29).
') 1.294: in gravibus et enormibus rausis (C. D. I).
8) 1298: Comes V. causas maJores, mediores et minores judicet (C. D. I).
9) 1290: parvas et magnas causas judicet (Stroncz.).
10) 1277: causas... sive civilem sive criminalem contingerint qllestionem ipsi
fratres judicabunt (Paw.); 1~95: in omnibus causis tam civilibus quam criminalibus
judicabit (Helcel: Rtarodaw. Pomniki, II, 942).
11) 1264: Castellauus de Radom nullam jurisdiccionem habeat pro qualicunque
causa hornicidii siue furti (Miech.).
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ku koncowi wieku tego i na poczl),tku nastl2pnego sporzl),dzonych.
W akcie z r. 1286 wspomniane Sl), sprawy 0 glowl2 (zab6jstwo), 0 uci§cie rl2ki, 0 ochromienie, 0 wyJanie krwi, 0 kradziez i inne wil2ksze i mniejsze przestl2Pstwa 1); w akcie zas z roku 1304 wyszcze
g61nione: kradzieze, lotrostwa, zab6jstwo, rany krwawe i niekr~awo 2).
Niekiedy zamiast oznaczellia przestl2Pstw wspomina sil2 0 karach na
przestl2Pstwa postanowionych, jak to czyni jeden dyplom sil),ski,
w kt6rym wymieniajl), sil2 jako wyll1czone z pod zwyczajnej jurysdykcyi sprawy: 0 trzysta, 0 szesc grzywien, 0 kradziez, 0 rany, 0 ochromienie, 0 zab6jstwo 3).
Wszystko to jednak nie stanowi klasyfikacyi stalej i scislej,
choc nie bez wyraznej chl2ci usystematyzowania przedmiotu. Nadto,
przestl2Pstwa wspomniane tworzll; dopiero jedol), kategorYl2 czyn6w
przestl2pnych, a w szczeg61nosci kategorYl2 przestl2Pstw prywatnych;
obok nich stojlj, jeszcze przestl2Pstwa publiczne. Wlasciwemi prze·
st§pstwami w znaczeniu prawa ziemskiego sll; same naruszenia praw
os6b prywatnych. Sl),d nad nierni i wymierzenie kary, podlug zasad
uswil2conych, czy to zwyczajem, czy przepis0m prawa, nalezy do Sll;downictwa zwyczajnego. Przeciwnie, targnil2cie sil2 na osobl2 ksil2cia
i jego prawa zwierzchnicze stanowi przedmiot jego wyll1cznego uznania, i, w cZl2sci przynajmniej, wysuwa si§ z pod zakresu prawa ziemskiego.
Wyliczmy pojedyncze przest§pstwa, wspomniane w zr6dlach naszych, i 0 ile sil2 to da uczynic, oznaczmy kazdego z nich szczeg6lowy charakter. Na pierwszem miejscu stawiamy przestl2Pstwa prywatne.

1) 1286: ut in omni causa judiciaria capitis, manus, memT,rorum mutilacionis,
quacl1nque sanguinis effu>ione, vel quacunque causa emergente majore vel minore,
in furto ... nec comparere nee respondere tenebuntur (C. D. I). Porow. 1288: pro
capite sive pro furto, rnuUlacione, vulnerious, plagis aut causis quibuscl1uque ... totum
in subsidium domo damus (Lites). Msciw6j w akcie nadawczym prawa niemieckiego
z r. 1292 odroznia: iatrocirtium. furtum, homicidiwm, muHerum seu virginuu~ opprcssiortem, mutilacionem memororum, vulnera, plagas, effusionem sanguinis et alias quascunque causas (Lites).
2) 1304: coram eodem responde bunt de furtis, de latrociniis, de capitis occisione, de vulneribus sanguinolentis et non sanguinolentis (C. D. I).
3) 1261: nos ... de his nos non intromittemus, sive sint de trecentis, vel sex
marois, sive pro furto, vel vnlneribus, vel trl1ncacione membri seu eciam homicidiis (Stenz.)
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Zab6jstwo (homicidium) 1).

Rany (vulnera).

Zrodla nasze nie robi!1 :roznicy mi§dzy zabojstwem a morderstwem, za wyl!1czeniem Ksi§gi Praw Zwyczajowych, ktora roznic§ t§
zdaje si§ dopuszczac, jak to ponizej wykazemy. Za to, podlug wszelkiego podobienstwa do prawdy, zabojstwo, poh!;czone z dopelnieniem
gwaltow i zaborem rzeczy, a zwlaszcza, popelnione na drogach publicznych, lub wykonane przez najscie lub najazd, obejmowano pod
ogolniejszem nazwiskiem latrocinii (lotrostwa). Natomiast odrozniano zabojstwo ze wzgl§du na stan osoby zabitej, czy ni!1 byl rycerz,
czy kmiec w obszernem znaczenin tego wyrazenia, jak to poswiadcza Ksi§ga Praw; dalej, ze wzgl§du na rozn!1 narodowosc zabitego,
czy byl Polak czy Niemiec 2); a takze ze wzgl§du na t§ okoliczl1osc,
czy zabity i zabojca nalezeli do majfj,tku jednego wlasciciela, czy
tez do roznych panow 3). Oprocz tego znajdujemy wzmiankowane
ojcobojstwo, jako oddzielne wi§ksze przest§pstwo, ktorego sfj,dzenie
sam ksi~z§ sobie zachowuje 4). Na tll~sku napotykamy, jako okolicznosc zwi§kszaj!J,c,!: win§, popelnienie zabojstwa w dziBll Zielonych
SWi!J,tek 5). Przypisac to bezw~tpienia nalezy astalonemu tam poj§ciu zgwalcenia pokoju lwscielnego.

Dzielono na rany krwawe i niekrwawe, jak wyzej wspomnieli~
smy 1). Spraw§ 0 zadanie ran krwawych zwano spraw~ 0 krew lub
o wylanie krwi 2). Odroiniano niekiedy raJIlY ci<Jf:,kie (vulnus grave) 3).
Bicie (verberatio, percussio).

J ak np. bicie komornika dor§czaj~cego pozew, lub powoda przy
czynnosci dOl'§czenia pozwu 4). 0 biciu bez wylania krwi wspomina
przywilej iydowski 5). Obszerniej rzecz 0 biciu wyklada Ksi§ga
Praw Zwyczajowych, odrozniaj~c bicia ze wzgl§du na osob§ pokrzywdzon~ i napastnika, i na miejsce, na ktorem napasc byla dokol1an~,
a mianowicie tez uwzgl§dniaj~c, czy napasc miala miejsce na drodze publicznej, czy na drodze wiejskiej. Przywilej, dany w r. 1232
miastu Plockowi przez Piotra biskupa; poddaje jurysdykcyi s!1du
ksi~z§cego bitw§ na miecze, bicia dokonane na drodze lub przy najsciu domu 6). Z praktycznej strony rzecz rozwaiaji.j;c, podci~gano
bicie pod poj§cie ran; jesli polfj,czone bylo z wylaniem krwi, stallowHo ran§ krwaw§; jesli sprowadzalo tylko since, byio uwazane za
ran§ niekrwaw!1.

Ochromienie (mutilatio).
GwaU (violentia).
Miallowicie zas uci§cie lub obezwladnienie r§ki lub innych
czlonkow 6). Konrad II-gi, ksi!J,z§ sl~ski, przy regulowaniu s!1downictwa miasta Glogowy, zachowuje sobie sfj,d w 8prawach 0 znaczniejsze ochromienia 7).

1)

N p. 1254 (0. D. I); 1286 (0. D. III); 1288 (0. D. I); 1289 (Maz.).

2) 1255: si polonus theutonicum vel theutonicus polonum occidel'it... si theutoniC'us theutonicum ... si inter duos polonos causa fuerit (0. D. IL).

3) 1241: et cum suus kmetho kmethonem alienum interemerat (0. D. If); 1299:
cum homo dicE militis alium hominem occiderit (Maz.).
5)

1271: si scultetus ... de patricidio impeteretur a nobis judicabitur (0. D. III).
1249: si ... homicidium in primo die penthecostes contigit (Stenz.).

6)

1286: ill onmi causa... manus, mutilacionis...

4)

respondere

non

debent

(0. D. I).
') 1261: si tnmcacio rnembri notabiiz's... contigerit... judicium ad nos pertine.
bit (Stenz.).

Wyraienie to, cz§sto uiywane, obejmuje cal~ grup§ przest§pstw,
do ktorych spelniellia uiyte zostaly czyny gwaltowne. Poczytywano
za gwaH: a) wszelkie gwaltownosci, popelniolle lla osobie przez bicie, udr§czenia, pozbawienie wolnosci 7); b) opanowallie moc~ i sil!lJ
~

Ob. wyiej str. 455.
Ob. tamie.
.
1261: si vulnus grave contigerit ... judicium ad nos pertinebit (Stenz.).
1254: si contigerit camerarium vel actorem citantem ... veTberari (K. K.,
Wisz.). W tymie przywileju: si aliquis ascripticius veraeTaveTit aliquem ... si homo
duois ascripticium ecclesie verberaverit.
5) 1264: si ceciderit judeum ita tamen ut sanguinem non effundat (XI).
6) 1232: nisi sit causa tam ardua que ad evidenciam ducis defferatur scilicet
pro pugna in gladio, peTcussione in via vel· dOrlw (Maz.). Por6w. 1236: dum aliqua
causa in... publicis stratis•.. contigerit... ab ipsis dominis judicetnr (Lites).
7) 1256: V. in clericum usque ad vite privacionem manus intulerit violentas
(0. D. lI).
1)
2)
")
")
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cudzej posi.a~loscil); c) alba tei i jedno i drugie razem pollJ:czone l!
W
znaczeniu poczytywalo SiAii za gmalt
).
h'
n , a do puszcza. obszernreJszem
JlJ:cyc SI§ onego za gwaltownikow, tych wszvstkich ktOI'ZY szl'
moc'
."
1 przelJ: przecI~ wydanym przez kSIlJ:ilJ:t rozporzlJ:dzeniom lub udzielonym przez lllch swobodom 3).
•

wach 0 wlasnosc lub 0 rozgraniczenie 1). Toz samo czyniono
nych przypadkach zlozenia falszywego swiadectwa 2).

T

Porwanie czlowieka.

Wzmiankowane w zatwierdzenI'u papreskiem
.
swobod kosciola
t.yn.ieckiego
z
roku
1229,
podchodzilo
.
J§cIe gwaltu.
zapewllle pod ogolniejsze po-

w in-

Potwarz.

Wymienia jlJ: przywilej zydowski, jako oddzielne przest§pstwo,
i stano wi w moe przytoczonej konstytucyi papieskiej, ze winny potwarzy skazuje si§ na takl1 samlJ: kar§, na jaklJ:by zaslugiwal niesprawiedliwie oskariony, gdyby uczyniony mu zarzut zostal byl udowodniony 3).
Kradziez (furtum).

ZgwaIcenie i porwanie dziewicy lub

zalll~znej

(raptus).

Znajdujemy je szczegolowo opisane w KsiAdze Praw T
II b' k
'1
.
i i '
omasz
: ~s up "Wroc awskl wspomina rowniei 0 porwaniu dziewicy i przewI~uJe przypadek dobrowolnego jej zbiegostwa z domu rod' . 1
zIcIe skIego 4).

Niedanie POlllOCY napadniQtemu.

.

W dawnem narzeczu kradziei nazywano hansba 4). POCZlJ:tlwwo, jak si§ zdaje, pod nazwiskiem kradziezy obejmowano wszelki
zab6r cudzej wlasnosci ruchomej, bez wzgl§du jak byl dokonany,
czy potajemnie, czy jawnie, czy z uiyciem, czy bez uzycia gwaltu;
wszakze niewlJ:tpliwie jUi w wieku XIII odr6iniano od luadzieiy grabieie i rabunki. Podlug przywileju iydowskiego, zabranie potajemne
lub gwaltowne u iyda jego dziecka, karalo si§ jak kradziei 5).

,J eieli napadni§ty przez wydanie okrzyku wzywal na pomoc s -

~adow, ~bowilJ:zkiem

ich bylo pospieszyc z udzieleniem mu
to z lllch tego nie uczynH, ulegal karze 5).

takow~

.

FaIszywe swiadectwo.

PocilJ:gano do kary opole za falszywe wskazanie granicy w spra1) ~206: ne post... cognati meiattemptent hoc jus (to jest nadanie wlo~ci
evellere;.. SICUt
meus per violenciam attemptavit (Maz.).
)
.
) ~242:. q~ICunque... abbati seu fratribus... in bonis ipsorum et precipue
qUlppJam
. 1encze
. 'm t u Iermt...
.
. penam solvent (C. D. I)' 1276'
In 'I1zonasteno
• . • .
••
••• 1)10
nobIs
non JU~ICabunt lllSl forte violenciam committent (C. D. II).
"
) Np. 1242 (M. P.); 1228 (Wisz.).
4) 1291: si pueUam ali quam ... rapt. cont'1gen't et ab dUOl,. vel si clam recesserit
span te sua (Stenz.).
5) 125~: si quis a latronibu~ occisus fueI'it... vicini ubi clamor audin' poterit
persolvant
(VOIgt:
1264
. compulsus
'.
.
. . . .Oodex dipl.I)·,
: SI. 31'
.lqUlS
nimia necessitate cIa..
maveflt
et SI VICmJ l?restare n on curaverzn
. t auxzlzum...
..
. .
'J •
VIClllUS
solvere teneatur (Pri
VI. Judeor. XXXV). Por6w. 1253 (Stenz.).

fI'ate~

ZhOj (spolium).

Tak tlomaczy wyraz lacinski spolinm przywilej sllJ:ski z rQku
12tH, urzlJ:dzajlJ:cy jurysdykcy§ miasta Glogowy 6). To sarno wyrazenie polskie znajdujemy w dyplomatach tynieckich z roku 1286
i 12907). Rozumiano pod nim ograbienie na drodze ludzi, nioslJ:cych swe towary na targ, lub idftcych na targ dla zrobienia zaku-

I)

1261: si universitas vicinie in terrninis villarurn, qnarum termini debent

ostendi, falsitatern ostenderit... solucio facienda (Stenz.).
2) Por6w. 1254 (K. K., Wisz.).
3) 1264 (Privii. judeor. XXXI).
4) WYI'aienie to spotykamy w trzech dyplomatach tynieckich, a mianowicie
w dyplomataeh z r. 1286, 1290 i 1353. Ob. rozpraw~: Kodeks dyplomatyczny tyniecki
(Bibliot. Warsz. z r. 1872).
5) 1264 (Privil. jndeor. XXVI).
6) 1261: Spolium publicnm qnod sboj dicitur (Stenz.).
7) Ob. rozpraw~: Kodeks dyplomatyczny tyniecki (Biblioteka Warszawska z
ku 1872).
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pow, w szczegolnosci zas, ograbienie kupcow czyli gosci zagranicznyeh 1). Niewl'1tpliwie jednak, wyraienie to rnialo i obszerniejsze
znaczenie i oznaczalo w ogolnosci ograbienie ludzi na rniejscach
otwartych; w tern obszerniejszern znaczeniu uiywane bylo i w Polsce i na Sll'1 sku 2).

Rabunek (l'apina).

Podpalenie.
Mowi 0 niem, jako 0 oddzielnem przestt)pstwie
Zwyczajowych 1).
Przechodzimy do przestt)pstw publicznych 2).

Ksi~ga

Praw

I:.otrowstwo (latl'ocinium).
Obl'aza majestatu (crimen laesae majestatis).

Wspornniany jest jako osobny gatunek przest~:lPstw w Ksit)dze
Praw Zwyczajowych; nie znajdujerny jednak w zrod!ach naszych dalszych 0 nim wzrnianek, za wyll'1czeniern jedynie zatwierdzenia udzielonego przez papieia GrzegOl'za nadaniom tynieckirn 3), i w jednyrn
ze znanych mi dyplomatow sll'1skich 4). Rownie i rozb6j, jako morderstwo, dokonane w zarnial'ze opanowania cudzej wlasnosci, nie
znajduje sit) nigdzie wyroinione. Natomiast natl'afiamy na wYl'azy:
latrocininm, latrones, ktol'e zdajl:!o sit) w sobie obejrnowac poil'1 cz one
z sobilJ napady, gl'abieie, rabunki i l'ozboje, a pewno i podpalania,
rnianowicie tei popelniane przez cale bandy. Oskariony 0 lotrowanie odpowiadal llie za jedno, ale za kilka l'azem z tych przestt)pstw,
popelnionych czy to przy jednym napadzie, czy dokonanych w pewnym ciq,gu w roinych czasach i roznych rniejscach 5):

1) 1242: si quisviolarel'it homines advenientes in L. (na targ) gracia vendiCloms vel empcionis, eis 1'es au!el'endo, propter spolium publicum ... penam luet (ll1.
P.); 1261: spolium publicum... cum mercator extraneus, de partibus alienis veniens
spoliatur (Stenz.).

2) Dow6d na to przedstawia dyplomat z r. 1256, gdzie powiedziano: si majore vi (habitatores villarum) fuerint spoliati, spoliatores eorum teneantur ... (C. D. III).
W tem Lakze znaczeniu uzyte jest to wyrazenie w dyplomacie tynieckim z r. 1286,
i w przywileju dIa Lubinia z r. 1296. gdzie spoliato1'es (grabicieIe) wspomniani jako
zasluguj~cy na karEl sci~cia (Paw.). W tem niemniej znaczeniu wyst((puje i w historyi fundacyi klasztoru henrykowskiego, na stl'. 71, 7'1, 111.
3) W zatwierdzeniu tem z r. 1229 czytamy nastElPuj~ce slowa: prohibemus
ne intra cIausuras locorum vestrol'um vel grangiarum vestral'um null us Tapinarn seu
furtum audeat exercere (Tin.).
4) 1258: (Somb. I, p. 879).

b) 1296: latrones et spoliatores qui eos et ipsorum homines rnolestant, depredant et anniMtant (Paw.). W historyi kIasztoru henrykowskiego str. 24: exercendo
latrociniu,m accusati sunt; str. 72: alia insuper spolia, latrocinia et furta exercentes

proscripti sunt. 0 lotrach zabijaj~cych ludzi wspomina uklad Kazimierza ksiElcia kujawskiego z mistl'zem krzyzackim z r. 1252 (ob. wyzej stl'. 458, not. 5), a
dopuszczaj~cych siEl zarazem podpalali-historya hel1l'ykowska stl'. 71.

°

W roku 1283 Msciwoj ksiilJzt) pomorski, pOWOlllj~C sit) na kanony i na prawo rzymskie, karze kilku rnieszczan .gdallskich za spiskowanie na jego iycie, jako winnych obrazy ~aJestatu 3)- . Podobnie zapowiada Boleslaw Wstydliwy, potwierdzaJq,c, P~'zy~:l~Je kl~
sztoru jt)drzejowskiego, ie sam karac bt)dzie soltysow 1 WO]tow, ktorzyby sit) dopuscili zbrodni obrazy majestatu 4).

Zdl'ada (proditio, traditio).
Pod ogolnern tern nazwiskiem obejmowano: a) zdan~e z~mkow
nieprzyjacielowi (traditio castri); b) spl'owadzenie d.o kraJu. mep~~t
jaci6! (hostes in ten'am dncel'e), ~ c) wyprowadzeme ludzl z. kIaJu
(familias educere). PierwszilJ wzrnlankt) 0 prze~tt)~stwa~h, nalezl'1~ych
do tej kategoryi, w tym wieku, podaje przywlleJ, udZle?ony w lok~
1232 kosciolowi poznanskiemu przez Wladyslawa Odomcza: ?odlug
doniesienia, przechowanego nam pl'zez Bogufala. W przY':lleJu .tym
zastrzegl Odonicz, ii zachowuje sobie sq,d nad poddanernl kOSClOI~,
jesli oskal'ieni bt)d~: 0 sprowadzenie ~iepl'zyj.aci6! dla sp~stoszen:a
kl'aju, 0 potajernne uprowadzenie z kl'aju ludzl, lub 0 splskow,an~e
przeciw iyciu ksit)cia a). W l'oku 1252 Pl'zernyslaw w pl'zywlleJu

1)
2)

Ob. takZe powolane wyzej w nocie zatwierdzenie papieskie:
Juz na pocz~tku wieku XIV nazwane Sq dernerita pu,bhca (roku 1311,

.'
.
t
quod
Szczyg.).
.
3) 1283: cum cives gedanenses crirnen lese maJestatts lllcurnssen ex eo,
in mortem nostram machinari conspirantes... (C. D. II, 2)..
. .
.
4) 1271: quod si advocatus vel scultetus ... quod abslt, de cmnzne lese rnaJestatis impeteretur... a nobis punietur (C. D. III).
..
.
5) Si homo ecclesie inimicos suos ad ten'am devast~ndam .eduxent Sl, hOllllnes obnoxios ducatus furtive abduxerit et si in mortem duelS mahmatus fuent (Monu'menta Polom'ae MstoTica, II, p. 558).
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danym temuz kosciolowi, zachowuje sobie slj,d nad ludzmi kosciola,
odbyc Ri~ majlj,cy w przytomnosci ich panow, ile razy obwinieni zostanlj,: 0 wydanie zamkow, 0 uprowadzenie poddanych za granic~ lub
o sprowadzenie do ziemi nieprzyjaciol 1). Idlj,C za temi wzorami,
Boleslaw WRtydliwy, zatwierdzajlj,c przywileje k08ciola j~drzejowskie
go, zastrzega sobie Sl1d nad wojtem miasta i soltysem w razie jesli
b~dzie pocil1gni~ty do odpowiedzialnosci za zdrad~ (proditio) lub
spustoszenie ziemi, dodajl1c, iz winni na przypadek popelnienia tych
zbrodni nie majl1 ulegac rozporzl1dzeniom prawa niemieckiego 2).
Pod wyrazeniem proditio i praedatio terrae bezwl1tpienia rozumiane
sl1 tutaj, nie inne, Jak powyzej oznaczone trzy gatunki zdrady. Ciekawy przypadek slj,du 0 zbrodni~ zdrady przywodzi akt, pochodzl1cy
z ziemi swieckiej. W roku 1~92 ksil1z~ Msciwoj pocil1gnl1l do odpowiedzialno8ci przect Sl1d ksil1zlj,t i baronow Dywana, syna Wasila
wojewody swieckiego, 0 janmq zdraag i wyjednal ukaranie onego,
przez konfiskacYI:) wszystkich w ziemi polozonych, do niego nalezl1cych majl1tkow 3).

u mieszkaticow miejscowych, ze winnych nie ma sl1dzic mincarz ksil1Z\dcy, ale miejscowy soltys; wszakze byl to tylko wyjf!Jtek, uczyniony na korzysc osad, nadanych prawem niemieckiem 1).

Pogwalcenia

rozpol'z~dzeit ksi~z~cycb.

Juz wyzej, mowil1c 0 gwaltach, wspomnielismy 0 gwalcl1cych
rozporzl1dzenia panujitcego lub moclj, i sill1 naruszajlj,cych nadane
przez niego swobody. Pogwalcenia tego gatunku nazwac mogliby8my gwaHami publicznemi. Ksilj,zl:)ta, wydajl1c rozpofzl1dzenia, a takze udzielajlj,c obdarowanym swobody, zwykli byli zarazem stanowic
kar~ na gwalcicieli onych 4).
Falszowanie

mon~ty

(falsa moneta).

W dwoch przypadkach, w ktorych jest wzmianka 0 posiadaniu
falszywej monety, postanowiono, ze jesli takowa odkrytl1 zostanie
1) 1252: exceptis eis qui aut in tradicione castrOl'um convicti fuerint, aut
familias nostl'as eduxerint, aut hostes in terram duxerint (Jab. A.).
2) 1271: advocatus civitatis vel scultetus si de prodicione ... vel de predacione terre ... impeteretnr ... non theutonicali jure judieabitur (C. D. III)'.
") ... quia Dywanus erga nos in manifesta tradicione repertus fuel'at et probatus, ex tune per tocius prineipes Polvnie judiciumque baronum bonorum ... in perpetuum est privatus. Akt ten wydrukowany w Scriptores Rerum P7'ussicarum, T. I,
p. 702. Porow. Der 1VestpJ"eussische KJ"eis Schwetz, von R. 1Vegner. Posen 1872.
4) 1228: quod si quis violaverit (nadane swobody) punietur (K. K.); 1242: si
quis decreta nostm violaverit... nobis penam luet(lIL P.); 1249: ut privilegium ineon-

Niestawienie

si~

pod

chor~iew.

Przeznaczenl do stawienia si~ pod ChOfl1giew podlegali karze,
chyba, ze wywiedli sprawiedliwy powod niestawienia si~ 2).
Polowanie wzbronione.

W przywileju, danym klasztorowi w Lubiniu, powiedziano, ze
j esli wloscianin opata zabij e zwierzl:) bez j ego pozwolenia, ze sam
opat ma pobrac karl:), ktora ksi~ciu nalezy 3).
Przyrz~dy

niewJaseiwe do !owienia zwierza.

Za uzycie do lowow niezwyklego przyrzlj,du, ktory kaleczyl psy
goneze, placono ksi~ciu kar~, a takze temu, komu dobra nadane byz prawem wspolnego polowania 4).
Niepilnowanie bobrow, sokoJ6w i ieh

piskl~t.

Ludnosc wiejska, obowilj,zana do czuwania nad bobrami i ptastwem, przeznaczonem do lowow, nie spelniajlj,ca tego obowillzku, byia surowo karana; co dawalo powod papiezom do polecania duchowiellstwu krajowemu, aby staralo si€i) 0 uchylenie postanowionych
w tym wzgl~dzie ci~zkich kar 5).
vulsum perman eat contra quoscunque violatores vindictarn Dei tanquam adversus sacri/egos inVOCilJilUS (C. D. I).
1) 1268. 1273 (C. D. II).
2) 1242: promisit episcopus quod incole sub mea debent vexillo militare, non
procedencium pena episcopo reservata (C. D. II); 1268: qui (homo) si venire negZexerit,
marcam sol vat, si sue absencie suffic;ientem non ostenderit causam (ibid.).
3) 1296: si quis villanorum ... abbatis... feram aliquam occiderit abbateignoTante ... abbas penam, que nos tangit, percipiet (Paw.).
<) 1252: si venatores... aliquod novum instrumentwn invenerint, quo... canes
possunt ledi... in eadem pena, quam eciam nobis tenentur persolvenda. episcopo tenebuntur (C. D. II 2).
b) 1233 (Thein.i Voigt: Codex dipl. I).
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Ucieczka wiQznia.

Kam pili)cdziesiij;t grzywien nosi nazwanie lacinskie quinquaginfa 1), lub quinquaginta 111.arcaY'vmt 2). W dawnych polskieb tlomaczeniachpraw mazowieckieh zwana: pyauczydzyesqnd i pyandzczyesymtfh 3). Znajdujemy j~ na Mazowszu 4), na Sl!!:sku, w Kujawach,
i w ziemiach krzyiackicb, jak tego naueza Ksili)ga Praw Zwyezajowycb.
Rara trzyd7.ipstu rzadko dot!!:d w dyplomatach dostrzezona ,,),
spotyka si\,l kilka razy w Ksitddze Praw.
Nierownie eZ\,lsciej wzmiankowan~ bywa kara pi\,ltnastu, nazwana po lacinie quindecim 6), w jli)zyku tecbl1icznym polskim pifJtuadziescie 7). W tl6maczeniach dawnyeh statutu wislickiego uzywalle
Sl:); wyrazenia: pyqcznadzescze (OVI) i pyecznaczcze (LXVI) 8).
Kata szeseiu grzywien nazywana jest po lacinie albo sex 111.arcae albo pe'na sex 1i1.arcarum 9). W dyplomatach tynieckieh po polsku nazwana: szesc grzywien 10).
Kara trzystu, zwana teehnieznie po polsku trzysia 11), po lacinie oZl1aezon~ jest przez treceuta alba peua trece11.iorum 12) Dotq,d
moglismy sitd byU domyslac, iz kara ta zajmowala najnizszy szezebel w dawnej naszej skali kar, lecz nie umielismy oznaezyc jej wiel~
kosci; dopiero teraz Ksi\,lga Praw znaczenie jej wyjasnHa, ehoc to,

Dozorey wili)zienia karani byli za ucieezkli) osadzonyeh w niem
ludzi, w miarli) tego, czy jeden lub dwoch zbieglo, czy tez wili)cej 1).

Systemat kar.
Wiek Xln przedstawia nam eztery, obok siebie stoj~ee, systematy kame: jeden-ktory nazwac slusznie mozemy systematem prawa ziemskiego; drugi-pod ktory podchodz~ kary arbitralne ksi~zlJ
ce; trzeei-kar koseielnyeh; ostatni wreszcie-kar prawa niemieekiego. Postaramy sili) wyjasnic charakter kazdego z tyeh systematow.

A.

Systemat karny pra11.Ja ziemskiego.-Kary pienifJzne.
Gatunki kar.

Wspoln!!: eeehli) kar prawa ziemskiego stanowi, ze wszystkie s~
karami pienili)znemi. S!!: one w porz~dku ieh wielkosci nastli)puj~ce:
a) Kara siedmdziesi!!:t grzywien;
b) Kara pili)cdziesi!!:t grzywien;
c) Kara trzydziestu grzywien;
d) Kara pili)tnastu grzywien;
e) Kara dwunastu grzywien;
f) Kam szescin grzywiel1;
g) Kara trzeeh grzywien;
h) Kara trzystu.
Kara siedmdziesi~t grzywien, nazwana w pomnikach po lacinie
septuaginta marcarU111. alba wprost septuaginta 2), zowie sili) po
polsku siedmnadziesta 3), albo siedmdziesiqt 4). N alezy nadmienic,
ze kary tej nie spotyka sili) w pomnikach mazowieekieh.
1) 1249: si unum vel duos de carcere evadere contigerit, custodes carceris
propter hoc judicabuntur... sed si plures evaserint... solucio duci pertinet (Stenz.).
2) 1213: preteI' septuaginta ntarcarurn judicii (Roepell, str. 330); 1232: nec
septuaginta solvant (Damalewicz); 1252: dedimus libertatem a septuaginta (Stroncz.);
1275: neque septuaginta solvere teneantur (C. D. I); 1277: ita ut cum dicta vicinia...
septuaginta non soivant l:M. P.); 1299: accipiendi penam septuaginta (C. D. H).
3) Przy dyplomacie tynieckim z r. 1286 znajdujemy po dane takie warianty
sedrnnadeste, sedrnnadziescia, sedmnadzeszcza. (Cod. Dipl. Tin. str. 46).
4) IV dyplomacie wielkopolskim z r. 1242 u Roepella (str. 330); sedmcessant;
podobnie czyta i Stronczynski (C. D. I); w dyplomacie zas z r. 1296 stoi u Roepella

(ibid.) siedmszied, a w temze Ramem miejscu w zbiorze Pawinskiego: sedindessant, zapewnie zamiast sedmdessant.
') 1249: penam quinquaginta, .. totam abbas recipiet (Stenz.); 1266: cujus judicatum extendatur ad quinquaginta (C. D. II, 2); 1268: sive eciam quinquaginta obtillebunt (Tin.); 1286: quinquaginta non solvent (C. D. I).
2) 1222 (C. D. I).
") Lelewe'i: HistoTyczne pOJJ1niki, str. 139, 145.
4) 1222: excipio quod causa L. ad me deieratur (C. D. 1); 1222: excepta
causa L. l1laYG{!TUm nostro juri spectante (ibid.).
b) 1300: pro furto et capite tTiginta 7!larCaS (Stroncz.),
6) 1274: neque quindecim solvere teneantur (C. D. I); 1278: eximimus a quindecim (Mog.); 1~99: accipiendi penam ... quindechn (C. D. II).
') 1242: ut· abbati penam solvant que pintnacessce nuncupatur (C. D. I); w wydaniu dyplomatll tynieckiego z r. 1286 podane sa, warianty: penadzeszcza, pietnadeste,
pencznadziescie, petnadeste (Tin. str. 46). W dyplomacie z 1'. 1300 faksimilowanym
prZGZ Stronczynskiego stoi: pondeczsce.
8) Lelewel: Histol'yczne pomniki (str. 66, 46).
9) 1228: non solum sex marc as nobis soluturum (Paw.); 124,: penam sex marcarUJJb recipiet (Stenz.),
10) Ob. Dyplomataryusz Tyniecki str. 46, 58:sec grziu'en, zest gTywen.
11) 1286, 1290 (Tin.).
12) 1247, 1261 (Stenz); 1258: si condempnati fuerint in trecentz"s (Somb.);
1262: cum judicati fuerint ad t7'ecentorum (Paw.).
Plsma Romualda Hubego.

Tom II.
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co przedstawia 0 pierwiastkowem jej znaczeniu, nie moglo bye dotl1d sprawdzone. lV10wi ona, ze w Polsce byl kiedys zwyczaj wyrabiania malych kawalkow soli, ktore nazywaly si§ krusz, i ze tychto
kawalkow skladano trzysta, gdy chodzilo 0 zaspokojenie tej kary;
skoro zas to wyszlo ze zwyczaju, s§dziowie w miejsce dawnej kary
t1'zysta, zacz§li brae jeden skojec, albo tez cztery, dwie, a nawet
i jednl1 kur§ 1).
Przy tej okolicznosci, Ksi§ga Praw uczy nas, ze wogole przy
uiszczaniu wzmiankowanych kar, nie oplacano nominalnej ich ceny,
ale ze rachowano za kazde trzy grzywny jednl1 grzywn§ rzeczywistl1 2).
Nadto, z tejze Ksi§gi dowiadujemy si§, ze s§dziowie nie pobierali
zwykle i tak zredukowanych kar, lecz albo je zupelnie przebaczali,
gdy si§ 0 to ich upraszalo, albo kar§ robili mniej ucil1zliwl1 przez
przedluzenie terminu do jej oplacenia. Za kana zas szesclu grzywien placono tylko dziewi§e skojcow, w miejsce ktorych s§dziowie
zwykli byli brae nie wi§cej jak pi§e albo trzy skojce, a nawet niekiedy nie wi§cej jak jeden lot 3).
Wykazawszy, Jakie w uzyciu byly kary, a zarazem, ze wszystkie byly karami pieni§znemi, powstaje pytanie: na czyjl1 szly korzyse?
Odpowiedz na zapytanie to nie moze podlegae najmniejszej
w~tpliwosci.
Wnoszono je do skarbu ksil1z§cego 4). Niemniej jednak niewl1tpliwem jest, ze pewna z nich cz§sc (portio) szla na dostojnikow, ktorzy zajmowali si§ wymiarem sprawiedliwosci karnej 5).
U dzial ten w pobieraniu cz§sci kar stanowil ich uposazenie. Co
wi§cej, sl1 nawet wskazowki, ktore upowazniajl1 nas do domniemania, ze ciz dostojnicy, procz dopiero co wzmiankowanego udzialu
w powyzszych karach, w pewnych razach, pobierali na swl1 korzyse
jeszcze szczegolowe, i to w roznych stronach k1'aju-1'ozne, oplaty 6).
Mialo to miejsce, jak si§ zdaje, mianowicie przy karaniu za zaboj-

stwo, jak tego dowodzl1 dwa akty, jeden z roku 1278 i drugi Z 1'0ku 1288. Z nich plynie przekonie, ze w 1'azie dokonania zabojstwa,
mleJSCOWY kasztelan, a w ziemi sandomierskiej - i wojewoda, pobieral oddzieinlJ, oplat§ 1). Ka1'Y albo cz§sci kary, ktore szly na skarb
ksil1z§cy, zwano karami ksiqzfJcemi (poenae ducales), albo karami
ksi§stwa (poenae ducatus); drugie zas-ka1'ami szczegolnych dostojnikow 2). Udzial, jaki pl'zypadal dostojnikom, szedl tak daleko, ze
otrzymywali go nawet z kary siedmdziesil1t, ktora stanowionl:!> byla
na przest§pstwa, zwrocone glownie przeciw prawom ksil1z§cym. Nie
mozemy wprawdzie twie1'dzenia tego poprzee wyraznem swiadectwem,
pochodzl1cem z czasow, 0 ktorych mowimy; mamy jednakze pod 1'§kit swiadectwo z wieku nast<;lpnego, ktore wszelklJ, pod tym wzgl§dem zdaje si§ usuwae wlJ,tpliwosc 3).
Dochod, plynl1cy z tego zrodla, byl znaczny; nic tez dziwnego,
ze obdarowani przez ksi§cia dob1'ami, p1'ocz innych zwolnien od ci§za1'ow publicznych, starali si§ 0 ustl:!>pienie im cz§sci lub calosci sl1downictwa karnego; a jesli im takowe nie zostalo p1'zyznane, to przynajmniej 0 nadanie im udzialu w poborze kar pieni§znych, na pod:.
danych ich nakladanych. J ak hojnemi pod tym wzgl§dem okazali
si§ ksilJ,z§ta nasi z uszczerbkiem swoich dochodow, swiadczlJ, wszystkie niemal akty nadawcze. Z poczl1tku zachowywano jeszcze p ewn l1
w tych koncesyach mia1'§; lecz w miar§ jak wzmagali si§ w sil§ kosci61 i panowie, trzeba im bylo wszystko oddac.
l'1'ocz kary, ktorl1 winowajca oplacal na rzecz skarbu ksil1z§cego i dostojnikow ksilJ,z§cych, obowil:!>zany byl jeszcze zaspokoie osob§ bezposrednio pok1'zywdzonl1, lub, w razie dokonanego zab6jstwakrewnych zabitego. Zaspokojenie to dopelnialo si§ albo przez oplacenie drugiej kary, 1'ownej lub mniejszej od tej, ktora szla na 1'zecz
ksi§cia, albo przez stosowne jego wynagrodzenie, ktore w kazdym

1) Ob. Helcel: Pomniki, II, str. 25. Zwracamy uwag~ na dyplomat z roku
1254: et glebas salis a vulgo gnulas vocatas que agazoni ducis pel'titlebant (C. D. III).
2) Helcel: Pomm:ki, II, str. 24. Pierwszym byl Le:ewel ( Poczqtk. prawod.
str. 114), ktory zauwazyl, ze przy oplacaniu kar nie niszczano ich nominalnej ",'aI'·
toBei. VVyjasnieniem dalszem przedmiotu tego p6zniej zajmowal si~ Roepell i Helcel.
") Helcel: Pomniki, II, str. 25.
4) Np. 1242: nobis penam que sedmcessant dicitul' dehebunt (C. D. I).
5) 1262: cum judicati fuel'int ad treoentos vel sex vel XV marcas 801ucionem abbas reoipiat, nullo zuppario seu officiali aliquam reoipiente vel exigentc porcionem (Paw.); 1234: indulgemus omnes soluciones ... ad nos, quam ad nostros beneficos pertinentes (.ii1. P.).
6) Wspomina 0 nich mi~dzy innemi akt z r. 1357 (01sz.).

') 1278: a pena hujusmolii homicidii sive ducatus nostri, sive cu/uscunque
honorati et precipue castellani de Bala ... ab801vimus (C. D. I); 1288: solucionem capitis lib ere percipiendo absque una contradiccione palatini sandomiriensis et castellani
viBlicensis (C. D. III).
!) 1288: si prepositnm contigerit in aliquas penas incidere, eundem a penis
ducalibus, ac omnium et singuloTuJn dignitariorzwn nostTorum, libertamus (C. D. I)j
1278: a pena sive ducatus nostri sive cuJuscunque honorati absolvimus (ibid.).
3) KsiE(ga ziemska fE(czycka milldzy z r. 1394 i 1Cl88 podaje nam nast!lpuj~c~
nader ciekaw~ wiadomosc. Notandum quod domino vexillifero lanoiciensi omnes domini judicio presidentes in colloquio generali adjudicaverunt super ipsius demandacionem, a qualibet pena se]Jtuaginta XII grossos, a pena furticinii tres scotos et a pena sex marc. 1 gros8us provenire (sic.).
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razie sl1d oznaczal. Ze tak w istocie byIo, ucz~ nas pojedyncze 1'ozktore podaje Ksit;?ga Praw Zwyczajowych, a ktore nizej po szczeg6le przytoczymy, a takze ukazania, choc nader skl1pe,
kt6re nam dochowaly dyplomaty. Najwazniejszem jest to, ktore przechowal akt Przemyslawa i Boleslawa ksi~zlJ;t wielkopolskich z roku
1242, a kt6rym stanowi~ na grabicieli i lla gwalcicieli klasztoru lubinskiego dwie kary: jednl1-siedmdziesi~t na rzecz ksit;?cia, drugl1pit;?tnascie na rzecz opata klaszto1'u 1). Wiadome tez jest, ze za zabicie skladala sit;? podwojna oplata, z ktorych jednq" dyplomaty tynieckie zowil1 glowa, a drugl1 zaglowa 2), a kt6re noszf1 nazwania
Iacillskie caput 3) i poena h0111icidii 4). Mamy nadanie, w kt6rych
obie te kary zastrzegajf1 sit;? na rzecz pana wlosci, jeW zab6jstwo
dokonane zostalo mit;?dzy ludzmi we wlosci osiadlemi 5). W takim
razie to, co wlasciwie isc powinno byro na krewnych zabitego, pobieral sam pan wlosci; byio to skutkiem juz silnie wyrobionego pojt;?cia poddallstwa. Gdy sz10 0 za,bicie, a mianowicie rycerza, pewno
z poczlltku zabojca ukladal sit;? z krewnemi 0 wysokosc sumy, majf1cej okupic przebaczenie, az powoli zwyczaj uregulowal wysokosc
niezmiel1l1ej oplaty 6). Ugoda podobna 0 zalagodzenie poniesionej
krzywdy i 0 slnszne zaspokojenie miewala miejsce i w il1l1ych waznych zdarzeniach 7). Zraniony lub ochromiony, procz wynagrodzenia za poniesione skaleczenie, mogl z~dac 10zel1ia kosztow na wyle-

czenie 1). Ten nadto, kto ograbiony zostal, mial prawo dopominania sit;? 0 zwrocenie zab1'anego i wynagrodzenie szkod 2). Co 1'0biono ze skazanym, kto1'Y nie byl w stanie oplacic wyrzeczonej kary? Na pytanie to odpowiada jedno z postanowien przvwileiu Boleslaw a kSit;?cia kaliskiego, udzielonego ludnosci zydow~kiej." Powiedziano w nim, ze w razie takim winny ukaranym zostanie, jak tego sprawiedliwosc wymagac bt;?dzie 3), co znaczylo, ze ulegnie karze
l1a ciele. Rozumie sit;?, ze w zdarzeniach podobl1ych wyb6r stosow~ej k~l'~ .pozostawiol1Y byl st;?dziemu, ktory jq, oznaczal w miart;? okohcznoscl 1 zachodzl1cych wzglt;?dow. 0 ile sf1dzic mozna, kara ta byla zawsze surowszl1, gdy obwinionym byl czlowiek kondycyi nieswobodnej, zwlaszcza, skoro PoJuzywdzonym byia osoba tltanu wyzszego.
Oko~iczn?sc ta tlomaczy nam skf1d poszlo, ze kary pienit;?zne w post<gPIe wleku XIII, w zastosowaniu mianowicie do ludzi nieswobodnych, zaczt;?ly byc stale zastt;?powane przez kary cielesne, 0 czem nizej wit;?cej powiemy.

porz~dzenia,

1) 1242: nobis penam que sedmcessant dicitm, debebunt et abbati monasterii
penam solvent, que pintnacessce nuncupatur (C. D. I).
2) 1286, 1290. (Tin.). Helcel zagtowne sa.dzi bye oplatq ktora. skladaly opola
za zabOjstlVo (Pomnikl; I, p. CXLIII). Porow. 1357 (Olsz.).
3) 1242: capita quoque que in villis eorum ab hominibus suis contingerint,
libere percipient (C. D. I); 1257: caput quod. vulgariter dicilm glowa (C. D. I);
ob. 1257 (C. D. HI).
4)

1278 (C. D. I); 1286 (C. D. III).

5) Np. 1278: si homicidium inter incolas accidat, dominus ville recipiet semper cap£tis et h011licidii totam penam (.IlIoj). Czy wspomniana w akcie mazowieckim
z r. 1295 urna 1nellis capitaUs byl:a oplatq za gl:owEl zabitego czlowieka, czy tez kara. dodatkowa., ktorq pobierano za zab6jstwo - nie umiem rozstrzygna.c. Mt mowi:
totam penam homicidii et 'urnam 1neliis capitalis habebunt (Maz.).

") 1239: si de judicio capitis et qualibet magna questione fuerit lJlacacio facienda ... eidem abbati totaliter concedirnns (Moj i Mosb.). Jest to nadanie WladyslaW'l Odonicza na rzecz klasztoru w Lubia.zu w dyecezyi wrocl:awskiej. Mamy
przyklad odst'lpienia wsi na Batysfakcya. dokonanego zabojstwa (1222, Liber beneficiorum Dlugossii, III, 52).

7)

Ob. notEl poprzednia..

\Vielkosc kary w stosunku do wielkosci przest~pstwa.
W~adomosci, jakie nam w tym wzglt;?dzie podajf1 dyplomaty, S1'l:
nader medostateczne i urywkowe. Gdybysmy nie mieli Ksit;?gi Praw
Zwyczajowych, kt6ra przedstawia starodawne nasze prawo kame
w systematycznym za1'ysie, poprzestacbysmy musieli na skf1pych doniesieniach, ktore tu zestawiamy. Przytoczony powyzej dyplomat
~ielkopolski z roku 1242 uczy nas, jak wspomniano, ze za zboj
1 ~waH opl~cano ksit;?ciu siedmdziesi~t a pok1'zywdzonemu pit;?tnaSCIe 4). WIemy dalej, ze winni za niepilnowal1ie bobrow i sokolow
ksi~.zt;?~yc~ sk~zY,:ani byli na placenie siedmdziesif/;t 5). Za ucieczk<g
z. wlt;?zle~l~ wlt;?ceJ nad dwoch wit;?zniow dozorca wit;?zienia placH ksit;?cm w Mlhczu na Slf/;sku pit;?cdziesif/;t 6). Ziemowit ksif/;zt;? It;?czycki
upowaznia obdarowanego dobrami do pobierania trzydziestu i pit;?t1) Zasad~ t~ wyrzeka ustElP IX przywileju zydowskiego.
Mojzesza,
2)

StanolVily to prawa

1256: spoliatores eorum teneantur oblata restituere ac omne interesse \ C.

D. III).
3) Si pecuniam non habet, sicut just~UII punietur (Privileg. judeor. XI).
4) 1242: propter spolz'um et violenciam illatam... nobis penam que sed11lcessant
dicitur luet, abbati pintnacessce (C. D. I).
5) 1233: pauperes ipsos in septuaginta marcharum pena condempnant (Thein.).
6) 1249: quia in de est condempnacio quinquaginta mar. ipsa solucio duci pe1'tinet (Stenz.).
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nastu za kradziez i glow§ 1). Za niedanie pornocy przy zbrodniczyrn napadzie placili r6wniez trzydziesci s1):siedzi, wezwani okrzykiern napadni§tego 0 udzielenie rnu takowej 2). Akt, urz1):dzajlj,cy
jurysdykcyt;j rniasta Glogowa, stanowi za kradziez kar§ dwunastu
grzywien 3). Za zabicie poddanego przez poddanego pobierano trzy
grzywny 4). Wiemy niemniej, ze w Krakowskiem wloscianin za wybicie wloscianina placil j ednlj, gTzywnt;j 5). 0 He niekt6re z tych 0zuaczen zgodne s1): z tern co podaje Ksi§ga Praw, zobaczyrny nizej.
Waznlj, wreszcie wlasciwosc naszego starego systematu karnego stanowilo, ze wysokosc kary modyfikowala sit;j ze wzglt;jdu na stan pokrzywdzonego i krzywdzlj,cego, jak to r6wniez przy rozbiorze tejze
Ksit;jgi wykazanern zostanie.

pojedynek lub zelazo 1). W razie, gdy opole nie byro w stanie zlozyc winy na kogo drugiego, sal110 odpowiadalo za l11orderstwo, a mianowicie placHo panu 50 grzywien 2), a za glowt;j, jeieli legl rycerztakze 50 grzywien, a jetm gosc-30 grzywien. Nie podpada w1):tpliwosci, ze pierwsza kara pit;jcdziesit;jciu jest karl1 za uiespelnienie
o bowifJ:zku czuwania nad l11iejscowel11 bezpieczenstwem, ci1):z1):cego
opole, i ze takowa oplacala sit;j panu nad ziel11ifJ:, kt6ry bezpieczellstwo takowe por~czal i nad zachowaniel11 onego zwierzchnie czuwal.
Odpowiedziall1osc tt;j opoli podobnie zupelnie okresla przywilej
Boleslawa ksi§cia l11azowieckiego, udzielony w roku 1278 klasztorowi benedyktyl'lskiel11u w Lubiniu. Z niego dowiadujel11Y sit;j takze,
ze wlosci klasztoru az do owego czaSll oplacaly kart;j ksi1):zt;jq za
kazde, znaleziol1e w ieh granicach, cialo martwe, bez wzgl§du, jakiego byl stanu zabity, i, czy jedna, czy wit;jcej os6b byIo zabitych
lub innym sposobem zycia pozbawionych 3).
Instytucya podobna, w pierwotnym stanie spoleczenstwa dopuszczalna, z czasel11 mnsi sit;j stawac ucifJ:zliwq" a nawet w oczach
powszeclmosci niesprawiedli w1):, zwlaszcza, gdy poczq,t.kowy uklad
spoleczellstwa zaczyna sit;j lal11ac, i umacl1iac przekonanie, ze tylko
rzeczywisty zbrodniarz powinien kart;j ponosic. Poszlo stq,d, ze z postt;jpem wieku Xln zacz§to opola od odpowiedzialnosci takowej stopniowo uwalniac. Jakoz w istocie oswobodzell podobnych dostarczaj1): znacznfJ: . liczbt;j nasze dyplol11aty 4), az nareszcie przytoczony po-

Odpowiedzialnosc karna opoli.
Odpowiedzialnosc opoli, 0 kt61'ej uwazamy za wlasciwe podac
blizsze szczeg61y, polegala na tern, ie jesli w granicach opola znalezione bylo rnartwe cialo, a nie byl wiadorny zab6jca, wtedy za zab6jstwo, w jego granicach popelnione, odpowiadalo opole i placilo
kart;j.
Ksit;jga Pmw, kt6rej winni j estesmy rozjasniellie tego przedmiotu, podaje w tym wzglt;jdzie takie szczeg61y: jesli cialo zamordowanego znaleziono na poIu Iub na drodze, a niewiadorne byIo, kto
go zarnordowal, powolywalo sit;j do odpowiedzialnosci opole; powolane opole moglo jednak wint;j zlozyc na wskazanfJ: przez siebie wies,
kt6ra, jesli sit;j oczyscila z podejrzenia przez pojedynek, mogla byla
powolac do odpowiedziltinosci wskazany przez siebie r6d, kt6ry, jesli takze oczyscil sit;j, rn6gt jako winnego wskazac pojedynczego
czlowieka, kt6ry w takil11 razie m6g1 dowodzic swej niewinnosci przez

I) 1300: facultatem habebit recipel'e pro furto et capite triginta marcas et penam dictam pondeezsce (Stron<Jz).
2) 1<l52: vicini ubi clamor audiri poterit XXX marcas persolvant (voigt:
Cod. dip!. I); 1264: si vicini pl'estare non curaverint auxilium triginta solvere teo
neantur (Priv. judeor. XXXv).
") 1253: sive sit judicium XIl mal'cm'um, sicut pro furto ... per eorum judices terminetur (Stenz.).
4) 1255: si homo ecclesie aliquum alienum occiderit, seculari judici caput
solvat tres marcas argenti CR. K.); 1276: si polonus polonum occidet, tres marce nostro judicio debebuntur (C. D. II).
") i254: seculari judici solvet pro verberato unam mal'cam (R. K.).

I) Helcel: Pomniki, II, 18.
2) Tekst niemiecki w tern m18Jscu wyraznie zepsuty. Y olkman, ktory po
Helclu na nowo r~kopis sprawdzaf, ctyta: der mus das houbt gelden unde des herren
unde bezsern mit L marken. Jak sqdzt(, mowi sit( tu 0 karze, ktora idzie na paua
zierni, to jest, na panujqcego, a nie na pana zabitego, zwlaszcza, ze tu mowa 0 zabichl rycerza i goscia, ktorzy swego pana nie majq, a przynajmniej pan goscia jest
za granicq. Z tego powodu nie magE( przyjqC tl6rnaczenia Helcla: a panu jego u'ynadgrodzi6 50 grzywien.
3) 1278: si homo occisus vel qualicunque morte preoccupatus, sive plures
infra terminos bonorum dicte damus inventus fuerit, oujuscunque candiciouis, etatis,
preeminencie, gradus, status aut sexus extiterit a pena hujusmodi homicidii sive ducatus ... l'edimus immunes (C. D. I).
4) Przytoczymy niekt6re z nich: 1245: pJenam libertatem conferentes ab ornui
exaccione juris polonicalis SiOllti est... a slad, glova (M. P.); 1254: omnes ville a ...
naraz, soLucione capitis ... perpeh,a gaudebunt libertate (Miech.); 1257: sint edam._
a slad, ab oecisione capitis... exempti (M. P.); 1261: quod si universitas viet'nil! oondempnata fU8rit, in solucione capitis ... homines nosh-I solvent nobis, homines episcopi
vel canonicorum solvent dominis suis (Stenz.); 1270: volumus ut incole villarum ... ab
opole sint excepti, sed si quid contigel'it apud e0S pro quantitate excessus satisfa-
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wyzej przywilej z roku 1278 stanowczo wyrzekl, ze w razie znalezienia martwego ciala w granicach wsi klasztornych, nie wsie majl1
odpowiadac, lecz nalezy szukac istotnego winowajcy i takowego
karae 1).
Tenze sam przywilej pokazuje nam, jakie kary ponosilo opole,
polllug dawnego zwyczaju. Z wyslowienia jego wynika, ze glowna
kara, ktorlj; pobierano, byla karl), ksilj;z§clj;, i ze oplacano miejscowych dostojnikow, a mianowicie kasztelana z Bialy 2). Kara ksi~
z§ca, 0 ktorej wspomina przywilej, nie byla zapewne inna, jak kara
siedmdziesilj;t, na co naprowadza analogia z tern, co podaje Ksi§ga
Praw, ktora, jak wspomnielismy, w razach tych zagraza karlj; pi§cdziesillCiu. DOIDniemanie to stwierdzajlj;, jak mniemam, wyrazenia dyplomatow, ktore wspominajlj;c 0 wyzwoleniu opoU z pod odpowiedzialnosci,
o ktorej mowimy, wspominajlj; zwykle i 0 wyzwoleniu od siedmdziesilj;tej. Karll siedmdziesilj;t placilo opole za zaniedbanie cznwania w granicach swoich nad bezpieczenstwem miejscowem 3). Procz kary, a moze i kar, ktore szly na ksi§cia i dostojnikow, opole oplacalo glow§
zabitego pann, do ktorego nalezal zabity 4), albo tez krewnym jego, jesli byl swobodnym. Lecz- nie na tern tylko ograniczaly si§
obowil1zki opola. Ksi§ga Praw nczy nas, ze opole odpowiadalo, tymze samym sposobem, za kazdego w granicach jego znalezionego topielca, jesli nie bylo w stanie udowodnic, kto go utopil 5). Takze
z przedstawien dalszych tejze Ksi§gi wyplywa, ze opola odpowiadaly
za kazde inne zabojstwo, a mianowicie popelnione przy wsi lub

w samej wsi, oraz za rabunek i kradziez, jesli mieszkancy opola
na kl'zyk napadnilltego lub okradzionego, nie chwytajlj; przestllPcy
lub nie gonil1 za nim. Ugoda Komada ksi§cia sllj;skiego, z biskupem wroc1awskim zawarta, przekonywa, ze i na Sllj;sku opole podlegalo odpowiedzialnosci za niendzielenie pomocy na krzyk llapadni§tego i rabowanego na drodze 1).

cient dominio nostro (C. D. TIl); 1275: neqne slad ... neque caput, neque septuaginta,
neque quindecim solvere teneantur (C. D I); 1277: cum dicta vicinia... septuaginta...
homicidia non solvant (M. P.); 1286: carat, septuaginta quindecim non solvent (C.
D. I); 1291: ab earum viciniarum solucione exemptos... dimiserunt (ibid.). Na s,~
sku podobnego rodzaju oswobodzenia napotykaj~ siE1 ju;;; wczesniej, np. 1235 (Stenz.).
1) Sed ad quem hnjusmodi pena pertinu6'rit, l'eum querat et in eodem penam
repetat capital em.
2) A pena hujusmodi homicidii sive ducatus, sive cujuscullque honorati et
precipue castellani de Bala et ab uma mellis capitalis.
3) 1277: ut dicta vicinia... septnaginta homicidium specialiter non sol vat sed
omnes ville ex iutegro sUFranominate domus, habeant se pre una vicinia at solu;:;ione (M. P.).
4) 1253: si solucio capitis super viciniam ceciderit, homines episcopi vel glogoviensis ecclesie, qni sunt de illa vicillia, solvant dominis 2uis porcionem, que ipsos
contingit (Stenz).
5) Heleel: Pomniki, II, 19. W tym kierunku zdaje si"l jeszcze dalej iS6 dyplomat z r. 1278 IV slowach: si homo occisus vel qualicnnque morte p1'eoccupatus
inventus fuerit (C. D. I).

B.

Kary arbitralne

ksiqz~ce. -

Kary c.ielesne.

Nazywamy je karami arbitralnemi ksilj;z§cemi dlatego, ze oznaczenie ich w pojedYllczych waznych przypadkach zawisle bylo od
uznania ksi§cia, ktory spraw\j rozpoznawal. Nie wynikalo stl1d, ze
ksil\;z§ w razach tych powodowal si§ zawsze wyllj;cznie dowolnoscilj;.
Ozas ustalH byl i tu pewne zasady post§powania, od ktorych tylko
rzadko odstllPowano.
PrzestllPstwami zachowauemi do wyll1cznego rozpoznania ksi§cia, byly wszystkie wazne wyst§pki, skierowane przeciw samemu panujl1 cemu , jego prawom i niepodleglosci ziemi. W ukaraniu ich poslugiwal si§ ksil1Z§ zwykle nie karami pieni§znemi prawa ziemskiego, ale roznemi karami cielesnemi, kar1Jo konfiskaty majl1 tku i wygnaniem winnego z kraju.
I tak, Konrad ksilj;z§mazowiecki w roku 1236 ukaral szubieniclj; Czapl\j kallclerza s wego za niewiadome nam blizej przest§pstwo
pl'zeciw jego osobie 2).
Msciwoj ksil1zll pomorski w roku 1283 wY1'zekl wraz z baronami kar§ konfiskaty wszystkich majlj;tkow na mieszczan gdanskich,
spiskuhcyeh p1'zeciw niemu 3). Tenze sam ksil\;z§, jak bylo powiedziane wyzej, w roku 1292 skar,al Dywana, syna Wasilego wojewody, za zdrad§ na takl1z saml\; kar§ konfiskaty 4). Podlng wszelkiego podobienstwa do prawdy, zbrodniarze tego rodzaju, skazani 11a
kOllfiskat§, a przynajmniej wazmeJsl z pomilldzy nich, pOllosili jeszr;ze 1'ozne kary cielesne. Przekouywa
tern, co uczyuH na p ocz l1-

°

') 1253: solvant dominis buis... si non veneTz"nt ad clamorem, cum aliquis
in via spoliatur, aut percuti(ur (Stenz.).
2) Rocznik kapitulny: J oannem cancellarium dux Conradus snspendit. Rocznik SE(dziwoja: eodem anno dux Conradus Johannem cancellarium suum in patibulo
suspendit (Monumenta historica, II, 803, 877).
")
j 283: solenniter et publice tam vilUs predictis, quam aliis bonis privatos
sentenciando, pronunciavimus (C. D. II, 2).
4) Ob. str. 462, not. 3.
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tku wieku nast§pnego Wladyslaw Lokietek, wzgl§dnie zbuntowanych
przeciw niemu mieszkancow Krakowa, ktorych poleciwszy przez miasto ci~gnl:j,e konmi, za miastem obwiesic rozkazal l).PodIug Ksi§gi Praw, przekonamy 0 zdrad§ mial bye kamienowany 2).
Procz wzmiankowanych przest§pstw, bezposrednio zwroconych
przeciw samym ksil:j,z§tom, sl:j,dzil ksi~z§ sprawy 0 lotrostwa i grabieze, a przynajmniej wazniejsze, szczegolniej zas popelnione przez
osoby stanu wyzszego; rownie l)oci~gal przed siebie do odpowiedzialnosci karnej osoby stanu wyzszego, obwinione 0 ci§zkie zbrodnie,
a moze wogole wszystkich ludzi stanu rycerskiego za popelnione
przez nic~l przest§Pstwa. 0 karaniu lotrostw (latrocinia) przez ksil1zl1t, podaje nam baI'dzo ciekawe szczeg61y historya fundacyi klasztoI'u henrykowskiego, item ciekawsze, ze w opowiadaniu swojem powoluje si§ na zwyczaje s~downictwa polskiego.
.
Okolo roku 1239 za czasow Heuryka I ksi§cia sl~skiego oddali
Sl§ lotrostwu czterej bracia: PI'zybyslaw, Bogufal, W oj slaw i Gostek,
wlasciciele wsi Bobolic. Oskarzonych 0 to przed ksi§ciem, tenze
rozkazal schwycic i uwi§zic, a gdy zostali 0 win§ przekonani, nalezalo ich, podlug slow opowiadacza, zgodnie ze z1Vyczajem poZskim
~mo.re pol onico), albo ukarac smiereil1 (duci colla deponere), albo,
Jeshby na to ksil1z§ przystal, dozwolie im od smierci wylmpie si§
(ad voluntatem ducis redimere) 3). Ksi~z§ poprzestal na okupie
a gdy nie byli w stanie takowego zlozye, polecH dziedziny ieh sprze:
dae i pieni~dze, zebrane ze sprzedazy, jako okup zlozyc. W inllym
przypadku, niejaki J esko za lotrostwa i grabieze ukarany zostal
smiercil1 4). Zwykfl:j, tu karl:j, bylo skazanie na powieszenie. S~
:"szakze ,przypadki, ze za lotrostwo poprzestawano na wygnaniu z kraJU 5). Wygnany, jesli wracal bez pozwolenia, byl chwytany i ska-

") Rocznik kapitulny 0 wypadku iym tak Sill wyraza: hoc captivos severiter
per totam civitatem equis tr~'Cit attractosque patibnlo extra civitatem miserabiliter
suspendit (Ji'[onumenta historica, II, 815).
2) Helcel: Pomniki, II, 27: Richtet man vor eyn vorreter, und wird vorwunden, man steinet in.
6) More polonico debiti erant, domino dnci vel colla deponere vel se ips os
ad volllntatem ducis l'edimere (Heur. str. 24).
4) Jesco ... spoliis et latrociniis insi~tens... plexus sententia capitali (Henr.
str. 77).
.
0) Qni LJobrogost, quia latrocinium exercebat expulsus est de terra (Henr.
str. 15); hereditatem M. concremaverunL. alia insuper spolia, latrocinia et furta
exercentes ... proscripti sunt (ibid. str. 72).

475
zywany na smierc 1). Znajduj~cy si~ zas na wygnaniu mogI okupic
sobie lask§ i do kraju wrocie 2).
Taz sama historya henrykowska donosi nam, ze w Glogowie
nizszym (Gross-Glogau) niejaki Szczepan sci§ty zostal za dokonane
grabieze 3).
Nasze dyplomaty, wspominaj~ce opodobnych wypadkach, donoszl:j, zwykle tyIko 0 wymierzeniu kary konfiskaty na winnych 4).
J ako skazani wymicnieni s~ rycerze i soltys. Lecz nietylko lotrostwo szlo przed ksi§cia, ale, jak to z pewnoscil1 wiemy - i zabojstwa, jesli obwinionemi byly osoby stanu wyiszego.
Latopisy sllj,skie donosz~, ze Pakoslaw, jeden z radcow i przybocznych ksi§cia wroclawskiego Henryka V, zabH rycerza, ze byl
o post§pek ten zapozwany przed ksi§cia, i, pomimo wyraznie okazywanej mu zyczliwosci ze strony ksi§cia, gdy nie chcial si§ upokorzye i do laskawosci swego s§dziego odwolac, zostal skazany na lmr§ sci§cia, co tez natychmiast wsrod grodu, wobec wszystkich, wykonanem zostalo 5).
Uzycie kar cielesnych w podobnych przypadkach byro koniecznoscil1, jako j edyny srodek utrzymania publicznego porzll;dkll i zapobiezenia rozprz§zeniu spolecz811stW<L, czemu same kary piel1l§zne
sprostac nie mogly. Do nich tez uciekal si§ Wladyslaw Lokietek,
kiedy widzial spoleczenstwo zagrozone nieporzl1dkiem i nieladem.
Zaswiadczajl1 to dobitnie dwa po uim pozostale akty, ktoremi upowazni1 miasta wielkopolskie: Poznan, Guiezno, Pyzdry i Kalisz do
zwil1zania si§ z soblj, i powolania do zwil1zku inllych jeszcze miast,
w celll wyt§pienia zlodziejow, lotrow, zabOjcow, krzywoprzysi§zeow,
swi§tokradcow, gwalcicieli niewiast i innych zloczyncow, i karania

1) Hac proscripcione dnrante unus captus et dec(;li'ltns est (ibid.).
2) Abbate intercedente sub pactione duarum marcarum auri in totum gracie
reformatns (Henr. str. lll).
') Henr. str. 84.
4) 1297: villam, quam R. pro multis excessibus, videlicet turtis, latrociniis,
et aliis infinitis ... perpetuo pm'didit (C. D. II); 1278: villam C. quam prius qnidam
milites possederunt et dudwn Bunt exheredati suorum .excessuum magnitudine exigente
(Moj); 12fi5: V. scoltetus... ob culpam suam eandem villam et omne ius ... in manus
nosh'as resignante (C· D. II). W dwoch tych ostatnich przypadkach zapewnie takie
chodzilo 0 lotrostwa i inne temu podobne przestllPstwa.
0) 1296: pronunciavit dux et dixit in hnnc modum sentenciam: ex quo tu
hoc crimen fateris fecisse post tantam deliberacionem justiciam facere oportet, mandat igitur enm duci degradari et in castri medio coram omnibus decollari (Cronica
principum Polonie, Somb. I, 46).
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ich, stosownie do przewinienia, spaleniem, biciem korem, powieszeniem, scit;;ciem, mutilacH i innemi karami 1). Jurysdykcya ta mia~
ra Sit;; rozcilJ,gac na wszystkich bez roznicy stanu przestt;;pcow; tym
sposobem kary cielesne, wlasciwy z poczl),tku atrybut osobistej wladzy ksit=j;zt;;cej, zeszly, choc tylko przemijajlJ,co, jako CZt;;SC ustanowienia ziemskiego do sfer nizszych.
Za mniejszo przekroczenia przeciw swej wladzy stanowili tez
ksilJ,zt;;ta mniejsze kary, a mianowicie - roznej wielkosci kary pienit;;zne, obrachowane na zloto lub srebro; niekiedy przekraczajiJ,cym dostojnikom zagrazali utratiJ, godnosci 2). Ksit=j;Zt;;, dajfl,c przywilej lub
wydajfl,c jakie rozporzlJ,dzenie, zwykle oznaczal zaraz kart;;, jakiej
mial podlegac ten, kto naruszy pORtanowienia przywileju lub rozporZlJ,dzenia, jak np. grzywnt;; zlota alba grzywnt;; srebra 3). Za naruszenie ukladu, zawartego w roku 1273 z mistrzem krzyzackim, Boleslaw ksit=j;zt;; wielkopolski wyrzeki na kazdego winnego sto grzywien kary 4). CZt;;sto ksifl,zt;;ta zachowywali sobie w kazdym pojedynczym przypadlm wyrzeczenie kary na przekraczajfl,cych, stosownie
do swego uznania 5).

Roku 1217 L'eszek Bialy, sporzlJidziwszy nadanie na rzecz kosciora miechowskiego, w koncu jego wyrzekl, ze ktokolwiekby nadanie to powazyl sit;; naruszyc, rna ulegac ekskomunice, . ktorlJi rna na
niego wyrzec biskup Wincenty (Kadlubek) 1). Podobl1l: Wl>tdysla~
ksilJ:zt;; wielkopolski w roliu 1233 postanowH, ze k.tokolwlek pogwalcl
uczynione przez niego nadanie, rna uledz anatemle 2).
. _. .
W 1'. 1249 Boleslaw Wstydliwy wzywa zemstt;; Boga 1 :t\aJSWlt;;tszej Panny, przeci w gwalcicielom nadan, uczynionych .na rze~z kosciola wlJichockiego, pozostawiajlJic ukaranie winu~ch bl~kupOWl kl:akowskiemu i jego kapitule, oddajt=j;c nadto nadame swoJe pod ople-

C.

Kay)' koscielne.

Zapewnie nikogo nie zadziwi, iz ksifl,zt;;ta niedosc ufni w swoifl, pott;;gt;;, a w czt;;sci takze wiedzeni uczuciami religijnemi i poszanowaniem dla wladzy koscielnej, rozporzt=j;dzenia swoje stawiali pod
zaslont;; kar koscieillych.

') 1298: concedimus civibus nosh'is in Poznan, in Gnezno, in pjzdri et in Kalisz anctoritatem fures, latrones et alios malefactores cuJuscunque genel'is sen candicianis fuerint, suspendere, decollare (Opis miasta Poznania pl'zez Lukaszewicza, I,
stl'. 173); 1289: cupientes quod omnes [ures, latranes, homicide, peT:juri, sacrilegi, opressores virginum et maTital'um et alii universi malefactores non debeant gaudere de sua
malioia, oivibus Kalissiensibus talAm oontulimus auctoritatem et omnibus eis adherentibus ... ao universis aliis qui cum eis voluerint stare, ut eosdem malefactores secundum exigenciam meritorum... habeant suspendere, decollare, Totare, 1JiutilaT8, cremaTe
ao alias penas infiigere (C. D. I).
2) 1228: si violaverit punietul'... si iteraverit dignitate pl'ivetur (Wisz.).
3) 1288: qui si neglexerint nobis unam manam auri et snbcammerario unam
marcam argenti dare teneantul' (Tin.).
4) 1273: si quis hUjllS paois per nos finnate transgressor temerarius extiterit,
pena centum 1narcaTum debitor efeotus ... oondempnetur (C. D. lJ).
0) 12&0: si per ali quem contrarium factum fllerit, penam hujus transgressionis nobis aut nostris sucoessoribus resel'vamus infligendam (III. P.); 128": quiounquo
autem eorum hoo neglexerit adimplere solvet penam (ibid.).

kt;) Stolicy apostolskiej 3).
.
.
Jak wiadomo, skutki ekskomuniki, a tern Wlt;)ceJ - formalnego
anatematu, byly straszliwe; kto pod nimi zostawal, wyllJ:cz.ony byl
ze spoleczellstwa chrzescijanskiego i nie prt;;dzej wracal.na Jego 10.no, dopoklJ: d nie uzyskal, w kazdym razie bardzo trudneJ, a~solucYl.
Kto zresztlJi przez rok, jeden pod ekskomuniklJi zostawal i me. pogodzil sit;; z kosciolem, temu na wezwallie wyklinaj~cego go blskupa
ksil}zt;) caly majl}tek konfiskowal 4). Mamy tego przyklad z po1:?W y
wieku XIII, gdzie Pelka arcybiskup gniezniellski, uzy\~SZ! na pr?Zl:o
ekRkomuniki przeciw niejakiemu Witowi, wezwal KaZlmlerza kSlt;;Cla
It;;czyckiego, aby poddal konfiskacie caly jego maj~tek, tak ruchomy, jako i nieruchomy 5). MajlJitek skonfiskowany sze~1 n~ rzecz
skarbu ksilJ:zt;;cego. Ksit=j;z(;l dysponowal nim podlug sweJ wO,ll:,
Z drugiej strony, sam nasz kosciol, tak jak cal y , kOSC.lOl zachodni, ubezpieczal swe niezawisle stanowisko, za posred~llc.twem
wlasnego swego synodalnego prawodawstwa. Za s:·o~ek. dOJSCla. ~u
tego celu uzywal rowniez przeci w osobom stanu sW18ck18.g~, taIgaj~cym sit;; na jego prawa, stanowienia na nich ekskomumkl, interdyktu i innych Iagodniejszych cenzur koscielnych.

1)

1217: qui hanG donaoionem irritare attemptaverit, eXGommunicacioni patris

.
mei Vinoenoii episcopi subiacel'e, deorevi (Miech.).
2) 1233: quiounque hano donaoionem violaverit anathema Sit
D..II, 2).
3) 1249: oontra quosounque violatores vindictam .om~ipotentIs Del ~t be~te
Marie invooamus et hanc ferendam episoopo et capitulo rehnqulmus et sub protect:o..,
'tt'
(C D I) Zob podobne zastrzezene sedis apostolioe hoc pnvllegmm oomml Imus
. .,
.
nie w dyplomacie z r. 1255 (Glad.).
4) Po row. 1255 (C. D. II); 1298 (C. D. I).
.
"d
. ·tualem glad!um oon0) 1256: Fulco archiepiscopuo gneznensis VI ens per. SP!:!.
.
tra tantum malefioum se non posse preualere, seculari brachzo, VidelIcet nobIs.' faot~m
tam enorme oommisit emundal'e, res dioti V. universas tam mobiles quam 2mmoblles

(?

assignando (C. D. II).
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Przebiegnijmy pokrotce porzl1dkiern chronologicznyrn caly ten
szereg zagroien kar koscielnych wzgl§dnie osob swieckich, tak jak
je znajdujerny wyrzeczone w naszych ustawach synodalnych.
Synod, odbyty w Sieradzu w r. 1233 pod prezydencn arcybiskupa Pelki, wyrzeka kar§ ekskornuniki: 1) przeciw gwaltownikorn
kosciolow i crnentarzy, a rnianowicie przeciw dowodzcorn wojsk, dopuszczaj~cych si§ gwaltow 1), dodahc, ie jesli koscioly zostan~ 0.grabione lub spustoszone, ekskornunika nie b§dzie zdj§t~ z winnych,
dopok~d wszystkie szkody nie zostal1~ wynagrodzone; 2) przeciw
ksi~i§torn i panorn zierni, ktorzy wykol1awszy przysi§g§ wobec biskupa, takow~ pogwalc~ 2).
N a d woch dalszych synodach za czasow tegoi sarnego Pelki 3),
postanowiono: ie ksil1i§, ktoryby biskupa uwi§zil, a tern wi§cej powaiyl si§ pozbawie go iycia, rna bye uroczyscie wykl§ty, i caly jego kraj rna bye oMoiony interdyktern; a l1awet, jak drllga z tych
synodalnych konstytucyi dodaje, zabijaj~cernu. biskupa rna bye skonfiskowany caly jego rnajl1tek na rzecz kosciola. Rowniei, rna bye
obloiona interdyktem ziernia, jesli zostanie uwi§ziouy lub wygnany
pralat lub kanonik 4).
Niernniej, rnaj~ bye wykl§ci ci wszyscy, ktorzy w czasie osierocenia stolicy biskupiej powai~ si§ pozostaly rnajl1tek biskupi zagarnl1 e 5).
Synod wroclawski, odbyty w roku 1248 pod prezydencYl1 Jakoba legata papieskiego, w obecnosci tegoi sarnego Pelki arcybiskupa, rni§dzy innerni postanowil, ie Bkladajl1cy falszywe swiadectwo przed oficyalern, rna bye wystawionyrn na rusztowaniu w dzien
targu na dworze biskupirn, lub przed kosciolern katedralnyrn; poczern
we wlasciwej parafii rna uledz publicznej pokucie, a jesliby takowej
nie poddal si§, ze rna bye wykl§tyrn 6).
Na nast~pnyrn synodzie, odprawionyrn w Sieradzu w r. 1262
pod przewodnietwern Janusza arcybiskupa, postanowiono ekskornuni-

k§ na s§dzi6w swieckich, kt6rzyby osoby duchowne przed sw6j sfl,d
wzywali, a interdykt na rniejscowosci, do ktorychby przyj§tyrn zostal czlowiek zostail1cy pod ekskornunikfl, 1).
Drugi synod prowil1cyonalny wroclawski (1'. 1266), odbyty pod
kierownictwern Guidona legata papieskiego, w cz§sci rozszerzajl1 c ,
w cz§sci zas sciesniajl1c poprzednie postal1owienia, wyrzekl ekskornunik§ na tych wszYRtkich, ktorzy jak~kolwiek osob§ stanu duchownego uwi§z~, iycia jl!; pozbawi~. czynnie zniewazl1 lub dopuszczl1 si§
na niej gwaltu; ale konfiskaty rozcil1gn~1 tylko do tego, co otrzymali od kosciola i to tylko w wazniejszych przypadkach 2). Tenze
synod postanowil na starozakonnego, utrzyrnujl1cego zwil!;zki nieprawe z chrzescjiankq" kar§ dziesi§ciu grzywien, a na wspolniczk(J, ze
rna bye przez rniasto smagana, a nastllpnie z niego wygnana 3):
OdprawH jeszcze w tym wieku synod prowincyonalllY w ;E§czycy Jakob arcybiskup w 1'. 1285, na ktoryrn wyrzekl ekskomunik(J
wogole na tych wszystkich, ktorzy bezprawnie wi~zl1 ludzi, albo ich
wi§zie dozwalaj~ 4).
Procz tych wazniejszych rozporzl1dzen karnych, obchodzl1cych
porzl1dek cywilny kraju, zawieraj~ statuty synodalne jeszcze znacznl1 liczb§ postanowiel'l pod karl1 zagrozonych, wszakze juz mniej
waznych.

1) Qui ecclesias sive cemeteria effraccionibus, l'apinis... aliis violentiis violant, diecesani episcopi... tales excommunicent... pena promulgetur specialiter in illos,
qui principales in exercitu fuerint (Antiquissimae Constituciones Synodales, str. 4, c. 6).
2) Antiq. Constit. stl'. 5, c. 9.
3) Drugi z tycb synod6,,·, jak Relcel dowodzi, odpl'awiony byl w roku 1257
w LE(czycy. Pierwszego niema w wydaniuRelcla.
4) Antiq. Constit. str. 8, 10.
5) Antiq. Cons tit. stl'. 10, C. 4.
") In curia domini episcopi vel ante ecclesiam cathedralem erigat (officialis)
magnam scalam, in qua manibus et pedibus religatum, ostendat pro spectaculo cuilibet transeunti (Antiq. Constit. str. 30 c. 12). Por6w. 1254 (K. K.).

D.

Systemat karny pra11Ja niem.ieckiego.

Nadawanie osadom prawa niernieckiego sprowadzil0 wazne zrniany w ogolnyrn systemacie karnym krajowyrn. Skutkiem bezposrednirn kazdego udzielenia go osadzie byio, naprzod, ze rnieszkallcy
obdarowanej rniejscowosci wyl~czani zostawali, alba zupeinie, albo
cz§sciowo,'z pod zwyezajowych jurysdykcyi krajowych, jak to powyzej bylo wspomnianern; nastllpnie, ze od ehwili urz~dzenia sttdownictwa podlug prawa niernieckiego, rnieszkallcy osady nadanej, zgodnie
Antiq. Constit. str. 52, c. 4, str. 53, c. 7.
llli qui ulericos capiunt, ,-erberant vel occidunt ant alias manus in ipsos
inijciunt violentas; excommunicati dennncientur... et si quid teuebant ab ecclesia,
illud perdant (Antiq. Cansht. sir. 60. c. 2).
") Si quis judeus cum ali qua christiana fornicacionis vicium depi'ehensus fuerit commisisse ... dfcem Jl/urcas et mulier christiana... lJcr civitatcm fust(qatu de ipsa civitate expellatur (Antiq. Constit. str. 71, c. 14).
4) Qui homines lnsountes, temeritate propria, capiunt et faciunt captivaTi...
hujusmodi predatol'es ipso facto s8ntenciam excammunicacionis incurrunt (Antiq.
Constit. stl'. 176, c. 26).
1)

2)
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z zasadami tegoz prawa 1), za wszystkie wazmeJsze przest§pstwa
karani bye mieli na ciele, a tylko za mniejsze - pieni§znie. Karami cielesnemi, uswi§conemi prawami niemieckiemi, w kraju przyj§temi, byla kara smierci i roznego rodzaju mutylacye na ciele. Kara smierci, podlug tego, jak swiadczl1 dyplomaty, wykonywala si§
przez spalenie, bicie kolem, powieszonie i sci§cie 2).
Przy poczq,tkowych nadaniach prawa niemieckiego, zwyczajnie
ksiq,z§ zachowywal sobie wyrzeczenie kary wtedy,gdy chodzilo 0 postano wienie kary smierci, a nawet i mutylacyi 3), co zgadzalo si§
Z ogolllym pierwiastkowym w kraju porzq,dkiem. Pozniej jednak stopniowo to ograniczenie zniklo, i sftdy miejscowe niemieckie zyskaly
prawo stanowienia i wykonywania kar cielesnych.
Wprowadzenie do kraju prawa niemieckiego wywarlo atoli, jak
si§ zdaje, inny jeszcze skutek. Posiadamy dyplomaty, ktoremi udziela si§ obdarowanym, bez wzmianki 0 prawie niemieckiem, prawo karania tJoddanych swych cielesnie, choe to moglo bye niczem innem,
jak zastosowaniem tego, co mialo miejsce W sl1daeh dworskich. Jed,
nym z takich nadaIl jest przywilej udzielony przez Przemyslawa klasztorowi w Lubiniu. Ciekawy on jeszcze pod tym wzgl§dem, ze ozuacza przest§pstwa, majl1ce ulegae jurysdykcyi opata, i kary, jakie za
nie postanawia. Na lotrow i grabicieli stanowi kar§ sci§cia, na zlodziei-kar§ powieszenia, na swi§tokradcow-bicia kolem, na falszerzy (zapewnie monet) - kar§ spalenia. Nadto, godne w nim uwagi,
ze na lotrow i grabicieli, procz kary smierci, naklada kar§ siedmdziesil1t, co zapewnie w wi§kszej liczbie przypadkow pociq,galo za
sobq, konfiskat§ calego majl1tku zbrodniarza 4).
Tak z dwoch stron, z jednej-przyklad sl1downictwa ksiq,z§cego, z drugiej--coraz wi§ksze szerzenie si~ po kraju prawa niemiecldego, sprawilo, ze na ziemi naszej powoli w sferach nizszych coraz

wi§cej upowszechniae si§ zacz§ly kary cielesne, zastosowywane pOcZq,tkowo, ze tak po'wiemy, tylko extra ordinem i to w zbrodniach
pierwszorz§dnych.

1) Lf:lszek w nadaniu Radomska i Stobiecka tak sill wyraza: contulimus advocata .. omne judicium... ad decollacionem, sive ad rothacionem .. pleno jure Novifori
(1266, w moim zbiorze).
2) Np. 1299: damus R ... omnes maleficos suspendere, decollare, mutilare, rotare. cremare (C. D. Il, 2). Nadaje sit( tu osadzie prawo szrodzkie.
3)
1246: causis solummodo capitis et membrorutn nostro tantum judicio reservatis
(Jab.). Jest to upowaznienie dane biskupowi poznanskiemu lokowania osad na prawie !1iemieckiem.
4) 1296: Dantos hanc judiciariam potestatem perpetuum possidere: latrones
et spoliatores qui res et eorum homines molestant, depredant et annihilant, judicare,
decollaTe et penmn que sedmdessant nuncupatur eisdem recipere, fures suspendere, saerilegos rotm'e, falsarios cotnburere (Paw.).

Zasady ogoll1e.
W spomnielismy, ze nie napotykamy w prawach naszych roznicy mi§dzy prost em zabojstwem a morderstwem. Gdyby ta roznica
istniaia, dopuszczaeby mOina, ze dawne prawo zwracalo uwag§ na
rozne odcienie winy, przewodniczl1ce dokonaniu przest§pstwa. Podlug wszelkiego podobiellstwa, domyslae si§ tylko mozna, iz zabojstwo
w obronie dokonane wymawialo od kary. Rownie zdaje si§, ze opola nie odpowiadaly za przypadkowo utopionych lub innym jakim sposobem nienaturalnym pozbawiol1ych zycia. Zreszt~ w zr6dlach, ze
wzgl§du na oznaczenie jurysdykcyi duchownej, wspomina si§ 0 ludziach, kt6rzy z polecenia innych dokonali przest§pstwa 1) i 0 powtarzaniu przest§pstw 2). Uzywalle niekiedy zagrozenie kar nieoznaczonych swiadczy rowniei, iz ksil1i§, kt6ry takq, karl), zagrazaf,
zachowywal sobie umiarkowanie onej stosownie do wielkosci dopuszczonej winy.

Ksi~gi

Prawo karl16,

Praw

Podawszy, co dyplomaty 0 dawnem naszem prawie kamem
przekazaly, zobaczymy, jak autor Ksi§gi Praw sformulowal i przedstawil prawo kame, jakie znalad w praktycznem zastosowaniu owej
cz§sci Polski, ktora w wieku XIII dostala si\:l pod wiadztwo krzyzak6w.
Porzq,dek wykladu jest nast§pujq,cy: najpierw mowi 0 odpovdedzialnosci opola za znalezienie w granicach jego martwego ciala
i obowiq,zku jego gonienia za zabojcl)" rabusiem i zlodziejem (VIII,
IX, X) 3); potem wyklada rzecz 0 licowaniu rzeczy skradzionej (XI);
dalej przechodzi do zestawienia przest§pstw, kt6re okladano karl1
siedmdziesil1t (XII); nast§pnie oznacza 1'07;ne gatunki kradziezy w porZl),dku wielkosci kary, na jakq, winllego skazywano (XII, XIII, XIV);

1)
2)
3)

1254 (K. K.).
1228: si lteravel'it dignitate privetlll' (Wisz.).
Numery te oznaczaj", ust~tJy KsiElgi Praw podlug numeracyi Relcla.

Pisma

Roinualda~

Hubego.

Tom II.

31

482

483

w dalszej kolei, zwracaj~c uwag§ na mil' czyli pokoj, jakim obwarowane byly rozne miejscowosci, wskazuje, jak karano zabojstwo i zniewazenia czynne ze wzgl§du na naruszenie pokoju takowego (XV);
wreszcie, mowi 0 obelgach slownych i zakrwawieniu (XVI), 0 zgwalceniu niewiasty (XVII), 0 zebraniu zboza bez zachowania. rozporz~
dzen co do dziesi§ciny (XVIII), 0 nadwer©zeniu miedzy (XIX).
Nie powiemy, ze uklad ten nie odpowiada glownym poj§ciom
owczesnego naszego prawa karnego; pomimo to s~dzimy, ze na niego niemaly wplyw wywarly widoki zakonu. Kiedy albowiem w naszych ksi§stwach udzielnych zacz©la powoli znikac odpowiedzialnosc
kama opoli, zakon, w interesie bezpieczenstwa i skuteczniejszego
ci~zenia nad wszystkiemi miejscowosciami, staral si§ utrzymae t§
odpowiedzialnosc w calej swej pierwiastkowej rozci~glosci. Rowniez przypisuj§ widokom zakonu bardziej szczeg610we uwydatnienie
i podniesienie w znaczeniu przepisow, maj~cych na celu ubezpieczenie drog publicznych, gdyz jakkolwiek i pomniki nasze nastr§czaj~
mysl, ze przy ocenieniu wielkosci l)l'zest§Pstwa zwracano uwag§ na
to, ze przest§pstwo bylo popelnione lla publicznej drodze 1), wszakze nie zdaje si§, aby wzgltl;d ten tworzyl byl, w dawnem naszem
prawie karnem, glown~ zasad§ w oznaczeniu waznosci przest§pstwa.
W szystkie kary, przewidziane VI' Ksi§dze Praw, procz kamiellowania, s~ kary pieni§ine i to to same, jakie wyiej poznalismy. S~
nimi: kara siedmdziesiqt grzywien, pif<cdziesiqi grzywien, trzydziesci
i pif<tnascie gl'zywien, dlVanascie grzywien, wl'eszcie szesc grzywien
i trzysta. J ak obrachowywano w zastosowanin cellllosc tych kar, podIng wskazall naflzego autora, przytoczono wyzej 2).
Aby nie zatrzec cech charakterystycznych ukladu Ksi§gi P1'aw,
zachowamy w dalszem przedstawiel1iu naszem, He bye mOie, ten sam
jak ona p(jrz~dek, nie powtarzajtl;c jUi tego, co 0 odpowiedzialnosci
opoli w swojem miejscu wyloiylismy 3).
Do rz§du pl'zest§pstw, ktore karaly si§
czone

siedmdziesi~t~,

a)
b)
c)

Kradziei kobyly ze stada pana ziemi, czyli monarchy 1);
Kradziei z komory monal'szej;
Rabunek;
d) Podpalenie;
e) Morderstwo;
f) Glowny gwalt (houbtnot);
g) Sprowadzenie do kraju lub opola rabusia, podpalacza, mo1'dercy lub gwaHownika 2).
N a kal'§ pi§cdziesi~t skazywano:
a) Tego, kto kradl z piwl1icy, z kuchni lub z pod zamku pana ziemi (XII);
b) Tego, kto naruszyl mil', czyli pokoj, ktorym obwarowane
byly drogi publiczne (XV);
c) Tego, kto b§d~c wyslany za zbieglemi ludzmi do cudzej
ziemi lub do Polski, bez zezwolenia pana tej ziemi ich chwytal
(XXVII).
d) 'rego, kto dopuscil si§ zgwalcenia lub ponvania dziewicy
albo m§iatki (XVII).
Szczeg610we zasady, jakie zachowywallo przy karaniu zabOjstw
i czynnych zniewaien, ze wzgl§du na miejscowosc, w kt6rej dokonane byly, i ze wzgl§du na pokoj, jakim miejscowosci te byly obwarowane, wyklada Ksi§ga Praw w sposob nast§puj~cy:
"Drogi publiczne, mowi Ksi§ga Praw, s~ obwarowane mil'em
pana ziemi; kto na nich komu krzywd§ wyrz~dza, ten lamie mil' pallski. To Polacy zowitl; rf<kq panskq."
Podobllym mirem, podlug Ksi§gi Pl'aw, obwal'owane takie byly
dl'ogi wiejskie. W dawnych czasach byl to zapewne mir, na straiy,
ktol'ego staIy opole; pozniej byl to mil', ktorym oslanial kaidy pan
prywatny swoj~ ziemi§. Rowniez obwarowywallo mirem targi (XV).
Za zlamanie miru ksi~i§cego czyli pana ziemi, jak wspomnie-

zali-

s~:

1) Xp. Ziemowit ksi1\zfl dobrzyflsld, nadaj1\c niejakiemu Andl'zejowi z Krakowa dobra, udzieJa mu prawo 81\dllenia wystElpk6w popelnionych na drodze (via seu
strata, 1304, C. D. I). Drogi publiczne zwaly sit( publica strata (1282, 1294, C. D.
II). Po polsku w aktach XTY wielm zwane Sq: dTOgi do!;rowolne (Ob. rozpraw'l: Roty pTZysiqg krakowskich z wieku XIV, Bib!' IVarsz. 1874).

')

Ob. stl'. 465.

")

Ob. stl'. 470.

') IV .miejscu tem czytal Hekel: «weI' us des Ian des herren sait (fait?) eyne
kobel steleb i przetl6maczyl: kto z pastwiska monarszego skradnie kobylEi. Yolkman
w wydaniu swem drukuje: «wer us des laudes herren stut eyne kobel steleh - co
zmienia pastwisko na stado.

2) Tak pojmujemy poczqtek ust~pu XII od c do f wlqcznie. IV Ksi~dze
Praw rzecz tak wylozona, jakoby ten tylko placil kar~ LXX, kto do haju lul, z jednego do drugiego opola sprowadzil rabusia, podpalacza, mordercE( Iub gwaHownika;
przypuszczaj1tc jednakze, ze zmawiaj1\cy sit( z przest'1pcq i dajqcy mu przytulek, tall:
samo karal aiEl, jak tenze przestEiPca, sadzimy, Z8 wyHad naaz jest usprawiedliwiony.
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lismy, oplacallo kar~ pi~ciudziesil1t grzywiell, a mil'll, ktorym ubezpieczolle byly drogi wiejskie i targi-kar~ szesciu grzywiell.
Ze wzgl~du lla te odroznienia Ksi~ga Praw OZllacza:
1. Kary za zabOjstwo popelnione na publicznej drodze:
a) Za zabicie rycerza-pann ziemi za zlamanie mil'll 4 grzywny i tylez krewnym zabitego; a jesli niema krewnych-drugie pi§cdziesil1t rowniez panu ziemi;
b) Za zabicie kupca-tez same kary;
c) Za zamordowanie 1) kazdego goscia czyli przybylca czasowego z obcej ziemi-tez same kary;
d) Za zabicie gbura czyli wloscianina 2) - za zlamany mil' L,
a krewnym XXX.
2. Kary za zabicie na drodze wiejskiej alto w przejsciu z je~
dnej wsi do drugiej:
a) Za zabicie rycerza lub rowno-rycerskiego czlowieka (rittermassigen man) 3) - za zlamal1Y mil' szesc grzywiell temu, do kogo
nalezy s1j,d (ktore to sl1downictwo bylo juz wowczas w rt;)ku prywatnych wlascicieli ziemi), a krewnym-pi§cdziesi!);t grzywien;
b) Za zabicie gbura-szesc grzywien za zlamany mil', a XXX
grzywien za glow~ (XV).
Zniewazenia czynne, ze wzglt;)du na drogt;) wiejskl1 lub targ, na
kt6rej byly dokonane, karaly si§:
a) Zl1iewazenie czynne rycerza przez gbura 4) -- za zlamanie
mil'll szesc grzywien, za sarno zniewazenie-takze szesc grzywien;
b) Zniewazenie czynne gbura przez rycerza-za zlamanie miru szesc grzywien, a za zniewazenie-trzysta;
c) Zniewazel1ie CZyl1ne rycerza na targu-za zlamany mil' szesc
grzywien 5);
d) Zniewazenie czynne gbura na targu-za zlamany mil' szesc
gl'zywien, a za zniewazenie-trzysta (XV).
Osobnych trzymano sit;) zasad, gdy zniewazenia czynne mialy
miejsce w karczmie. J esli zniewazony zostal rycerz, ksi!);dz lub
kmiec, placono trzysta, a mianowicie redukuj!);c trzysta, dawano za
zniewazenie rycerza osm skojc6w, a za zniewazenie gbura -- tl'zy

skojce 1). Kara za zniewazenie l'ycerza w kal'czmie byla zapewnie
tak mala dlatego, ze znajdowanie sit;) jego w niej uwazano za niewlasciwe 2). Zgodnie z tern, placono za zniewazenie w karczmie ,
pl'zed nieszporami, wlodal'za lub komornika, gdyz przypuszczano, ze
si~ tam bawili w sprawie pana majl1tku; gdy zas wybici zostali po
nieszporach, placono juz tylko trzysta (XV).
Obelgi slowne karane byly pit;)tnastu grzywnami, nazwanie blaznem-szesciu grzywnami 3); rownie-siniak krwawy (XVI).
Za zgwalcenie dziewicy lub porwanie bez jej woli, a takze mt;)zatki, winny sldadal sl1dowi pi~cdziesi!);t gl'zywien, a pokrzywdzonej
za shanbienie tyle placilo si~, ile wyrzekl st;)dzia. Do tego dodaj e
Ksit;)ga Praw, ze jesli zona gbura lub jego sluzl1ca pojdzie do lasu
lub na pole za jagodami lub jablkami, lub innemi rzeczami, wtedy ten, kto jt'/; zgwalci, placi szesc grzywien; a jesli corka to uczyni
bez pozwolenia, wtedy winny zgwalcenia nie placi wi§cej jak trzysta (XVII).

") 'v

tekScie niemieckim niyte slowo: Jnordet.
Dota,d wyraz g1nLr uzy\\'any w wielu miejscowosciach dawnej Polski.
3) Wyraz niemiecki rittermeszig Homaozy Relcel przez szlacheie (?).
4) Uiyte w Ksiildze Praw za zniewaienie czynue slowo slagen.
5) Ksiilga Praw nie oznaoza tu kary za sarno zniewaz8niei pewno by10 to
takZe szese grzywien.
2)

o karaniu kradziezy, procz tych, 0 ktorych wyzej wspomniane
byio, podaje Ksit;)ga Praw takie zasady:
a) Kto kradnie w domu cudzym, czy to u rycel'za, czy u gbura, placi XII grzywien;
b) Kto kradnie u rycerza lub gbura z jego toboly lub sakwy,
sklada szesc grzywien 4);
c) lito kradnie u pacholka bezzennego z jego toboly, a jesli
nie rna toboly-z jego sakwy, skazuje sit;) na XII grzywien, wszakze
w tym tylko razie, gdy nie rna inn ego schowania;
d) Kto kradnie pszczoly w dzieniach i sniatach, placi XII
grzywien;
e) Kto nie zawiadomi wlasciciela 0 zbieglych pszczolach, kto1'e sit;) same osadzily i takowe juz sit;) wyroily, winny daje cztery
pnie pszczol i placi szesc grzywien kary;

0 kal'ze za zniewazeme ksiildza nie wspomina Ksiilga.
To przypomina nam rozpOTza,dzenia statutn Boleslawa ksiEloia warszawskiego, wydalle w Zakroczymiu w r. 1453: lie zniewazony czyunie szlachcic przez kmieoia w karczmie razem z nim siedza,cego lub piwo pija,cego, nie powinien bye ze skarga, sluchany (Bandt. stl'. 445).
") ·w tekscie niemieckim uzyte slowo schalten.
4) IVyraz tobolica tlomaozy Relcel, przez kiesze11, ida,c niejako za wFazeniem textn: wel' styl uz siner tobolizen, das ist syne tasehe... Ale pytanie _ czv
tasche w j'lzyku owczesllym nie oznacza1o nic innego jak kieszen, a wyraz Mitel tOl~
bil? raczej to sakiew, lub worek.
1)
2)
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f) Kto znajdzie obce zbiegle pszczoly i takowe kradnie, podpada trzystu (XIII);
g) Kto kradnie siano w wi[j,zkach z kopy, placi szesc grzywien;
h) Kto uprowadza siano wozem wlasuym, skazuje sitg na trzysta (XIV).
Wreszcie:
a) Kto poz~te swoje zboze zebral bez zawiadomienia dziesi~tnika, podpadal karze szesciu grzywien; chyba, ze to uczynH na
przednowku z potrzeby, lecz i wtedy uiszczal trzysta (XVIII);
b) Kto cudz[j, graniczll[j, miedz~ zniszczyl, skazywal si~ lla
trzysta (XIX).
Porownywaj1j,c to, co dopiero z Ksi~gi Praw przytoczylismy,
z poprzednio zaczerpni~temi wiadomosciami z dyplomat6w, dostrzegamy, ze i podlug dyplomatow zdarzaly si~ przypadki, w ktorych
za zabOjstwo wloscianina wymierzano kar~ tl'zydziestu grzywien,
a za kradziez kar~ dwunastu grzywien 1).

wojewoda postall0wi, a obrazonemu ma wynagrodzie, podlug zwyczaju ziemi; a jesli nie ma czem zaplacie, ma bye ukarany, jak sprawiedliwosc wymagac b~dzie 1); - za gwalt ma bye takze stosowane
prawo ziemi;--za uprowadzenie dziecka, winny ma bye ukarany tak,
jak za kradziez;-za zab6r gwaltowny swego zastawu lub najscie domu, przest~pca pOllosi kar~, jak grabiciel skarbu ksi1j;z~cego 2); - za
falszywe oskarzenie kara jak za potwarz; - za niedanie pomocy kara XXX solidow; za rzucenie na szkol~ zydowsk1j, wojewoda ma pobrae dwa talenty pieprzu (XV); - za pogwalcel1ie cmentarzy zydowskich postanowione surowe ukaranie i konfiskata maj1j,tku (XIV).
Na szczeg61n1j, uwagl;J zasluguje tutaj cz~stsze zagrozenie karl1
konfiskaty calego majll!tku, nalez1j,cego do winowajcy.

RozporzC!dzenia karne przywilejl.l iydowskiego.
Nie znajdujemy tu wprawdzie tego, czegobysmy sobie naJWl~
cej zyczyli, to jest, dokladniejszego oznaczenia kar za pojedyncze
przest~pstwa; wazny jest jednak przywilej tell z tego powodu, ze
w cz~sci wyjasnia podzialy i stopniowania przest~pstw. Wspomina
w rztgdzie przest~pstw, ktorych dopuszczali sitg chrzescijanie na zydach: zabOjstwo (X), rany (IX), bide bez wylania krwi (XI), gwalt
(XXI) 2), gwaftowny zab6r zastawn, oraz najscie domn (XXIX), uprowadzenie dziecka (XXVI), falszywe oskarzenie (XXXI), .niedanie
pomocy przez s1j,siadow 0 nill! wzywaj~cemn w razie najasci (XXXV).
Kary za przest~pstwa te tak Fill; oznaczone: za zabojstwo, winny rna bye na stOSOWll1j, kan;) skazany, a nadto ma bye mu skonfiskowany caly ruchomy i nieruchomy maj~tek na rzecz ksi~cia; - za
rany ma si~ przest~pca okupie ksi~ciu i wojewodzie, wedle tego,
jak moze sobie zjednae lask§ ksi~cia, a nadto, winien obrazonemu
wynagrodzie za leczenie i uczynione wydatki, stosownie do praw
ziemi 3); -- za zabicie bez wylania krwi, winny ma zlozye karl;J, jakl1
Ob. stl'. 469.
Si christiani judeo manUl1. injeceTint violentam.
") Nobis et nostro palatino penam solvat secundum quod nostram gl'aciam
poterit invenire .. et vulnerato satisfaciat pro curatione vulnerum et expensis ut· jura
terrae nostrae ... exigunt.
1)

2)

1) Si vero pecuniam habere non poterit, pro commisso, sicut justum fnerit
pnnietnr.
2) Qui per Yim abstulerit a judeo aut violentiam in dorno sna exercuerit
nt dissipator nostre cam ere graviter puniatur.
'
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st~puje tu i owdzie we wspolczesnych aktach urz~dowych 1).
Wlasciwiej jedl1ak, i to zgodnie z wyobrazeniami wieku XIII, nalezy
pojrnowac whdz~ sq,dowq, ksi<;lcia, za jednq, z cz~sci skladowych tak
zwanego jus ducale (prawa ksif);z§cego).
Sq,dy, sprawowane przez ksi§cia, zwane Sf); w aktach sq,dami
ksiqz(dcemi (judicia ducalia, judicium ducale) 2), luh sq,daJ1l1i naszemi
(nostrum judicium) 3), alho w p1'zenosnem znaczeniu trybunal:a111.i l1aszewti (trihunal nostrum) 4), Iuh trybmtal:a11'!i ksiqz(dCe11'li (trihunal ducale) 5).
Dwa Sf); gatunki sq,dow ksif);z<;lcych, z ktorych jeden nazwiemy
sq,dern ksif);z§cyrn wiecowym, a d1'ugi sq,dern ksiq,z§cyrn dworskim
czyli zadwornym 6).

ODDZIAL IX.

s

1.

~ dow n i c two.

W wieku XIII, obok sij,downictwa,' ktore nazwacby mozna sq,downictwem zwyczajnem, czyli powszechnem dla calego kraju i wszystkich jego mieszkallcow, ustalilo si<;l sq,downictwo wyjq,tkowe, uprzywilejowane, wynikle z wylq,czen pewnych warstw spoleczellstwa z pod
sq,downictwa powszechnego. Poprzestajemy w tern miejscu na zaznaczeniu tej roznicy; nizej wskazemy, na czem pol ega, i jak si~
wyksztalcila; zaczynamy od opisania sq,downictwa powszechnego.

t

SijdoWl1ictwo zwyczajne.

Sq,downictwo zwyczajne sprawowali: ksiq,z~ta, kasztelani
jewodowie, oraz s~dziowie icll j oficyalisci (officiales) 1).

Sqdy ksiqz(lce 1Vieco1Ve.

Mi<;ldzy zachowanemi wyrokami ksiq,zt;jcemi z wieku XIII, kilka
wydanych zostalo na tak zwanych kolokwiach (colloquia) 7), wszystIde inne zas na p1'ostych zjazdach ksiq,z§cia ze swyrni haronami.
Nim wyjasnione h§dzie history-czne znaczenie kolokwi6w i stosunek
ich do zwyczajnych zjazdow ksi§cia ze swymi haronami, co wyrnaga
oddzielnych j eszcze, o1Jszernych poszukiwan, zazl1aczamy tylko ten
fakt, dodajq,c, ze mi§dzy s1j,dern ksiq,zllcyrn odprawionyrn na kolokwium, a -na prostych zjazdach nie dostrzegarny zadnej istotnej 1'0znicy, tak pod wzgl§dem osoh s!!;dzf);cych, jako i pod wzgl§dem przedmiotow na nich sq,dzonych, i dlatego w przedstawieniu naszern lq,czymy je pod jednem nazwaniem s1j,dow ksiq,z§cych wiecowych.
Pozostale wyroki wydane na kolokwiach wskazujq, nastHujq,ce
miejsca ich zeb1'ania: wyrok z 1'. 1224-miejsce nad Szreniawq, i Ro-

wo1)
(Mioch.).

Wladza sq,dowa, wykonywana przez ksiq,zq,t, stanowila CZ<;lSC
wladzy majestatycznej; a jakkolwiek przez podzialy kraju poj~cie
o wladzy tej zrnalalo, rnysl jednak sarna 0 niej nie zagin~la i wy-

1) IVyrazenie to bierzemy w znaczeniu przyznanem mu w dyplomatach; podchodza, pod nie i komornicy (camerarii).

1251: incoias ab omni jurisdiccione eXClplmus... excepta maJestate nostTa
Przypominamy r6wniez uzywane IV tych czasach nazwanie: crimen lesae

maJestatis.
2) 12S9: dignital'iis Judicz'o ducali presidentibus (Maz.).
") 1276: fratres in causam coram nostTo iudicio tl'iL'Cerunt (Mog.); 1238: excepto nostro Jztdicio (C. D. HI); 1294: coram nost1'O Judicio lite pl'otestata (C. D. II).
") 1243: absolvens a causis ad t1'ibwwi meum pertinentibus (Miech.): 1254: ad
t1'iiJunal nostrum sunt evocandi (C. D. iII); 1256: preter nostrum tribunal (Miech.).
5) 1232: omnem justictam que adtribullaZ dtwale pertinebat (Jlliech).
6) IV akcie z r. 1217 pl'zy podpisie: Gothymirus judex curie, dodane jJraedevore; czy to nie znaczy sEldzia pl,zydworny?
7) Sa, nimi wyroki z 1'. U12 (JEldrz.J, z r. 1224 (K. K.), z roku 1245 (C. D.
III). z r. 1250 (K. K. i Maz.) i z r. 1268 (Heur.).
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zegroch; wyrok z 1'. 1245 - Piasek, Krakow i Chroberz; wyrok z 1'0ku 1250-Sandomierz i Chroberz; wyrok z l'. 1268--Korczvn, Siecimin, Krakow. To pokazuje, ze miejsca kolokwiow nie byly stale.
Wi§cej pod tym wzgl§dem jddnostajnosci dostrzegamy w wyrokach
na zwyczajnych zjazdach ksi~zl);t z baronami. Zapadaj~ one zIVykle
IV rezydencyonalnych zamkach ksiij,z~t i IV czasowych icll wiej skich
:·ezyd~ncya:h. I talc ksiij,z§ta krakowscy si!:dz~ zwykla II' Krakowie 1),
1 to, Jak SIll zdaje, zasiadaj11c u kosciofa SlY. Michafa na zamku kra~ww~kim 2); ksiij,z§ta sieradzcy sq,dz~ IV Sieradzu i Piotrkowie 3),
lIe SI§ domyslae mozna, na zamku sieradzkim i na zamku piotrkowskim; ksi~z§ta l§czyccy i kujal',:scy-w rezydencyach Klobia i Kazimierz, jednej polozonej w brzeskiem, drugiej w zgierskiem 4); ksiij,z~t.a kujawscy--w Inowroclawiu i na zamku wloclawskim 5); ksiij,z§ta
wlelkopolscy-w l'oznaniu, Rogoinie, Dlusku 6). J eszcze wi§cej 10kalizujij, si§ zjazdy Si!:dowe ksiq,z§ce ku koncowi wieku XIII. StoIice ziem staj~ si§ miastami glownemi s~dow ksii!:z§cych; s~ niemi:
Krakow, Sandomierz, Sieradz, Radom, £§czyca, Brzese, Wloclawek,
Kalisz, Glliezno, Kruszwica, Poznall, a na Mazowszu: Plock, Zakroczym, Wyszogrod. Ciechanowiec, Czersk, DobrzyI'i.
Do skladu kolokwiow, procz ksi§cia przewodniczq,cego i przypadkowo obecnych innych ksi[1zl!t, wchodzij, g16wnie dydnitarze, czyli
baronowie 7). Podobniez, zwykle zjazdy do sij,dzenia tworzyli ksi~
z§ta i ich baronowie 8), czyli wsz.Yscy wyzsi i nizsi dostojnicy
miejscowosci, w ktorej si§ sl!d odbywal, a szczegolniej miejscowy
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wojewoda, kasztelanowie, s§dziowie, kancle.rz lub podkancler~y .. P~d
nazwanie baronow podchodzili takze obeclll, do sq,du zawe~wa~l pra]:ad 1). Z tych obecnych baronow formowalo si§ kolo .zasl~da~~cych
w s~dzie. Wyroki nazywajlj, ich asystujC{c~!1:1i II' s~~zle kSHilC~U lU~
. z nim VI'.
sadzie
2) ' Podoblenstwem
Jest
·
prezyd U1C{CJI111t
"
.
, do
.prawd},
.
ze sam ksi~z§ z obecnych baronow wyb18ral tych, . ktorzy nlle~l s~a
nowie jego asystency§. Wiemy przynajmniej. ze. kled}' W Sl!dZle l~a
zimierza ksi~cia l§czyckiego i kuj awskiego chodzllo 0 roz~trzyglll§
cie ogolnej kwestyi prawnej. tenze ksilj,z§ zawe,zwal do po.wl~kszO:l~
go skladu: wojewod§ '1§czyckiego i kasztelal1ow: l§czycluego, SPIClmierskiego i rospierskiego 3). Ilose osob tworz11:cy~h komp~~t s~.du,
jak si§ zdaje, nie byla zwyczajem ustalona. 0 lIe wnOSlC mozl~a
z pozostalych wyrokow, starano silj, aby bylo .obe.cn,yc~l na Sij,dZle
okolo szesciu baronow. Rownie nie da si§ powledZlec, .ze ~o kompletn slj,du zawsze powinien byl nalezee s§dzia. ZnajduJ!j; Sl§ wyroki na ktorvch obecnose s§dziego niezapisana, co naprowadza na d~
m~sl, ze yr.." niektorych razach ksiij,z§ s~dzil bez s§dziego. Tam, ~dzle
wzmiankowani Slj, s§dziowie, jako nalez~cy do kompletu s!j;do\~ego,
dostrzegamy t§ osobliwose, ze II' wyrokach dawni~jsz.ych,. wydanyc.h
na kolokwiach jako i lla zajazdach zwyklych, znaJduJe .Slld zwycza~
nie zapisany s~dzia dworski (judex curiae) 4),. i .ze d?ple:o ku k~n
cowi wieku XIII II' miejsce ich wst§pujij, s§duow18 pOJedynczych Zl~
mi 5). Wyj~tek stanowi kolokwium w Cl1l".6br~u z .1'. l~~O, na kt~
rym wyst§p\}wal i zapisany jest W obecnoscl lYhkolaJ s§dzla krakoViski, nazwanv nasz (noster) s§dzia krakowski.

,
") 1276: actum in Cmcovia CrIog.); 128.: acta sunt hec in Cracovia (Miech.);
128S: actulll publIce Hl Craco'Dia (ibid.).
") liIiejsoem zebrallia s1\du byl:o albo wzgorze prq kOflciele Sw. :lIichala albo
dom tamie wzniesiony. 1229: sedelltes pro tribunali in medico monte ad ecclesiam
Scti Michaelis (Tin.); 12D6: actum in castro cTacoviensi in domo ad ecclesiam Scti
lYIichaelis (C. D. III).

") Na wyroku z 1'. 1286 (C. D. II), w kt6rym powledziano je.st: ze jUdiCi~
lia1'onum nobis assistencium est definitum, znajdujemy wskazanych Jako .obecnych.
Jak6ba arcybiskupa gniezniellskiego, Tomasla bislmpa plockiego, .Konrada blskupa :ubuskiego, Jana poznaJiskiego, dalej Jliikolaja wo.iewod\. JEldrzeja kanclerza, PlOhka

') 1264: actllm in Siraz (C. D. II); 1291: datum in Petrco'Dia (U. D. I).
4) 1250: actUlll in Cloba (C. D. U i lIn; 12tH: acta in Kazilllh., (C. D. I).
5) 1268: actum in Juni'Dladisla'Dia (JlL6j); J 307: datum et actum Vladl:~lavie
in castro nostro IC D. I).

s~dziego.

") 1266: actum et datum in Dlusco; 1280: actmn in Poznan; 1286: actum et
datum in Rogozna (M. P. Jab.).

7) 120b: nos uaronum nostroTu?n commitante consilio ..• per sentenciam declaravimus (Stenz).
0) .W wi~kszej liczbie wyrok6w wydanych na zjazdach zaznaczono, ze wyrok
ferowany Jc:st przez ksiflcia za zgod1\ obecnych baron6w. W akcie z r. 1289 ci baronowie zwani dignitarii (Maz.). Po row. str. 489 not. 2. "\V7.mianki 0 s1\dzie odbytym wobec rycrTstwa nalez1\ do rzadkich wyjatko\\. (1250: C. D. II).

.
.
2) 1268: haroues in judiCio assistentes (~16j); 1261: emn barombus uostrls noblseum judicio lJTI3sidentibus (C. D. I),
. .
3) 1245: nos baroues nostros videlicet Spicigneum palatinum Lanchlcle ..• ad
nostrum convocavimus consistorium (C. D. I).

4) W wyroku z T. 1::24: Fat judex curie (K. K); II' wyroku z TO~U 1~50:
Domarad subjudex cllrie (Mng.); 'II' wyroku z r. 1229: Radoslaw Judex cune ITm);
"
w wyroku z r. 1250: Vitus subjudex (C. D. 1II) ; w druglm
wyr oku teg'oz roku'. Nl.
. craCOVle!lSIS
. . (Mog.;
.) \'\' wvroku
z r•
12G8'
Ublcolans Godula magnus judex CUrle
J
•
slaus judex curie (C. D. If).
"
wosci. ' do ktore]' nalezaL
k·
5) Najdawniejszym s~dzia, z prz ydom'18m.
mlejSCO
jest podlug dostrzezonych przez nas wskazan, S((dZla krakowskl; potem idi\: s~dzia
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Gdy podlug przyj§tego w slj,dowl1ictwie porzl1dku, powiniel1 byl
bye zaws~e ': pozwie wskazany termin, l1a ktory strony powinny si§
byly stawIC, 1 gdy zwyczajl1ie przewod slj,dowy wypell1ial trzy terminy, przeto nie bez zasady przypuszczae nalezy, ze czas i nast§pstwo
IW~OkWiow, a jeszcze bardziej zjazdow zwyczajnych sq,dowych, musial
yc ~~naczony i naprzod wiadomy, ze musiala si§ nawet zwyczajem
ustahc pewna stala kolej zebran i terminow 1).

b

Rownie nie dostrzegamy zadnej roznicy co do rodzaju spraw
sl1 dzon ych na kolokwiach, a na zwyklych kS~l1z§cych zjazdach, tak
pod wzgl§dem przedmiotow na nich rozpoznawanych, jako i osob do
spra w wchodzl1cych.
Sl1 d ksil1z§cy w obu swoich postaciach sl1dzH sprawy 0 dziedzictwo (hereditas), w obszernem znaczeniu tego wyrazu, i sprawy
o przynaleznosc powinnosci publicznych.

J ak dalece sprawy 0 wiasnose uwazaly si§ za g!6wny przedmiot sq,downictwa ksiq,z§cego, pokazujl1 przywileje, ktoremi udzielali
ksil1z§ta sq,downictwo wyjt'l,tkowe. W przywilejach tych, z pewnym
r~dz.ajem nacisku, bardzo cz§sto powtarza si§, ze pomimo wyllj,czema mnych spraw z pod zwyczajnego sl1downictwa, sprawy 0 dziedzictwo majlj, bye wnOSZOlle przed samego ksi§cia 'i).
Pra\~owano si§ wi§c przed slj,dami wiecowemi ksil1z§cemi, jak
to pokazuH zachowane akty, 0 prawo wlasnosci na calych wsiach 3),

kru8wic.ki, s'ldzia z Radomia, s\i!dzia poznanski, kaliski, l\i!czycki, s\i!dzia i pods\i!dek
S~nd0ll1ler8cy, s'ldzia gnieznienski, brzeski, sieradzki, kujawski, bobrzyliski i s"dzia
ezerski. 1228: Buzivog judex cracoviensis (Mog.); 1232: judex crusvieensis (ilIaz.);
1233: Stronee judex de Radom (Miech.); [242: Domaratus judex poznaniensis, Jaroslans jn.dex kalisiensis (0. D. I); 1251: Bndzislaus jndex laneiciensis (ibid.); 1255:
Petrus Judex sandomiriensis (K. K); 1254: Kilianus subjudex sandomirien~is (0. D.
Ill); 1284: Andreas judex gnesnensis (C. D. I); 1289: JYIathias jndex de Breste in Oujavia. (ibid.); 1291: .:Ifscugius judex Siradiensis (ibid.); 1292:. Mathias judex cujaviensis (Ibid.); 1295: ZymisJaus judex dobrinensis (C. D. II); 1297: Grotus judex cirnensis (0. D. I).
1) 1268: hoc tunc relinquimus in suspenso, in 1J1"oxinzo sequente colloquia terminandnm (Hem.).

2) Np. J 252: eo solum 8xcepto: quod super hereditate coram solo duce r8spondebullt (0. D. II, 2).
") 1261: cum ..• pro hereditate que B. vocatur ... fuisset exorta materia que.
stionis coram nobis (C. D. I); 1264: quod orta cOlltroversia super possessione st pro.
prietate ville (C. D. Il); 1286: cum pro vz'Ua ad nosh'am presenciam citasset (0. D. II).
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o wlasnose dzialow lub cz~sci 1), 0 mlyny 2), 0 posiadanie i uzytkowanie llrzegow rzek 3), 0 granice 4). Przyklad sprawy 0 prawo
wlasnosci do wsi, sll;dzonej na kolokwium, przedstawia kolokwium
w Rozegrochu, a sprawy 0 dzial we wsi-kolokwium w Krakowie 5).
Do spraw 0 dziedzictwo zaliczamy jeszcze kwestye 0 konfiskat§ maj~tku. bo Iubo sam ksil1z§ sl1dzil sprawy 0 wiellde zbrodnie
i naznaczax kary na zbrodniarzy w miar§ uznania swego, tyle razy
jednak, gdy z kar~ cieleSlllj, miala bye jeszcze poll1czona konfiskata
majll;tku, albo gdy miano popl'zestae na samej konfiskacie 6), ksilj,Z§
wyrzeczenie jej zachowywal na zwykly zjazd sfiodowy. W udowodnieniu tego twierdzenia przytoczye mozemy wyrok powyzej powolany z l'oku 1292 ksi§cia Msciwoja 7) i wyrok I'..okietka z roku 1311
na mieszczan krakowskich 8).
Drugim przedmiotem, ktory wnoszony byl przed s~dy ksi~z§ce,
byly sprawy 0 naleznosc powinnosci publicznych, cil1z~cych na dobrach i ich osadnikach, jako to np. 0 powinnosc stroiy, 0 przew6d,
o daniny. W roku 1245 Michal kasztelan krakowski wystlj,pil na
kolokwium w Piasku przed ksi§ciem Boleslawem i jego matkl1 Grzymislawlj, 9) z twierdzeniem, ie dobra klasztoru j§drzejowskiego winny ponosie na rzecz kasztelanii krakowskiej powinnosci strozy, powozu, dawania wo16w i inne, powoluj~c si§ w tym wzgl§dzie na
przywileje klasztorne, ktore, gdy przedstawione zostaly, takowe pomowil 0 falsz; czego wszakze gdy nie dowiodl, przeto na kolokwium
w Krakowie klasztor we swej swobodzie na nowo zatwierdzony zo-

1) 1250: citaverunt de quadam so1'te T. patris ejus (Mag.); 1254: d~IO amtra
(plug()nes) obtenta per sentenciam apud nostrum tribunal (0. D. III); 1266: cum ...
super ea pal·te hereditalis exorta fuisset materia contencionis (M. P.); 1270: tr:8 Bortes ... quas G. sedentibus nobis pro triounali 1)81' sentenciam Tite latam per nos slbl adjudicatas obtinuit, quas eadem scntencia abjudicavimus ,Yenckoni et 'Yeneezlao ... filiis W oynonis (M6j).
2) 1282: de molenclino. quod jacet inter Oh. et S. super fluviulll Z. (C. D. II).
3) 1250: cum pro litton"bus ,j/urii coram nobis judicio dec8l'tared (0. D. Ill).
4) 1278: nisi pro gaclibus hereclitatum tunc coram nobis comparebit (0. D .. I);
1286: si contigerit occasione granicieruln... coram nobis contendere (Maz.). Porow.
1237 (0. D. I).

1224 (K. K.); 1250 (Mog.).
Porow. stl'. 473 i 474.
Porbw. str. 462 not. 3.
8) 1311: eosdem justicia exigente, de maturo consilio nostrorum baronum,
omnibus possessionibus privamus (Szczyg.). PorolY. str. 473.
')
6)
')

")

1245: (C. D, HI, K. K.).
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stall). Tak sarno rozstrzygala sil;) w roku 1268 na kolokwiurn sprawa klasztoru henrykowskiego z wojewodl;) krakowskim Mikolajem
strozl;) ze wsi Glewo, W ktorej nie wojewoda ale klasztol' wystlj,pil jako stl'ona powodowa. Przyklady spraw
powinnosci i daniny,
sl1dzonych na zwyklych zjazdach, przedstawiajlj:: wYl'ok BoleRlawa
Wstydliwego z 1'. 1258
oplat~ daniny dwoch skol'ek wiewiorczych
z dobl' klasztoru tynieckiego 2). dalej wYl'ok tegoz Boleslawa, ktorym wYl'zeczone zostalo, ze ludzie wsi Kacice, nalezlj:cej do klasztoru mogilskiego, Slj, wolni od przyjmowania przewodu idlj,cego ze wsi
Januszewice, i ze przewod ten powinien bye na innlj: drogl;) skierowany, jak od dawna bywalo 3); wreszcie wyrok Przemyslawa II 0 danilll;) krowy i wolu z dobl' klasztoru ll;)dzkiego, do ktorej pocil!;galy
je opole: Kosci61, Slawko i Bielsko 4).

powaly tez cale opola, naturalnie przez wybranych przez siebie de'legatow 1). Nie podpada tez wl!;tpliwosci, ze stawali l1a zj azdach
s!1dowych przed ksil;)ciem osadnicy wiejscy, bronil!;cy swojej dziedziny, gdy im to prawo bylo uroczyscie zapewnione 2).

°

°

°

Dla uzupeinienia tego wykladu dodae nalezy, ze ksilj,zl;) na zjazdach sl1,dowych zajmowal sil;) jeszcze kwestyami stanu. Wiemy pl'zynajmniej, ze Konrad ksil!;zl;) kujawski i mazowiecki w l'. 1218, a Boleslaw ksi11:zl;) sandomierski w r. 1230 kwestye podobne z baronami
swemi zalatwiali, i ludzi, ktorzy usHowali dowiese, ze Slj: stanu swobodnego, jako nieswobodnych panom ich przysij,dzali 5).
Stawajq,cemi w sprawach tych byli ludzie wszystkich stanow:
duchowni wyzsi i nizsi, dostojnicy, rycerze i ludzie stanu wiejskiego.
K a kolokwium r. 1250 stavl'al biskup i Imsztelan, l1a kolokwium 1'0ku 1214 niejaki Niegoslaw i klasztor jl;)drzejowski, l1a zjeZdzie 1'0ku 1282 biskup, rycerz Brodzislaw i jego brat Msciwoj 6), na zjeZdzie
roku 1250 kasztelan wojnicki i opat tyniecki 7), na zjeidzie r. 1266
opat i Tomasz syn niegdy Dzierzykl'aja z Waliszewa 8); na zjeidzie
roku 1295 biskup i mil;)dzy innemi J l;)drzej podkomorzy 9). Wystl;)-

1) 1268: (Henr.).
2) 12:38: quod cum J. castellanus de 'Woynich, homines abbatis tinecensis
ad nostmm eva caret presenciam et ab eis exaccionem videlicet duorum as21eriolO1'wn de
singulis cmiis annuatim expetel'et (Ji1:aciej.).
3) 1276: (JiIog.).
4) 1291: quod abbas monasterii lendensis in nostra bW'onumque nostrorWIn 21re"entia COllStitutus viciniarum de C. B. et S. qnerimoniarum tumultibus vexatus, super eo quod asserebant villas domus deb ere secum stare in contribucione OlJole, videlicet vacoa et bove (C. D. I).
5) 1218, 1230 (C. D. m.
6) 1282 ( C. D. II).
7) 1258 (Maciej,).
8) 1266 (M. P.).
") Lites, II, 93.

2.

Sqdy

ksiqz~ce

d11Jorskie czyli zad11Jorne.

N a d worze sl!;dzil albo sam ksiq,zl;), alba sl;)dzia d woru, alba
ksi~zl;) wyznaczal do rozs~dzenia sprawy na dwol' wniesionej 3).
Sl;)dzia dworu zwal sis po lacinie jndex ctwiae. Ksil!;zl;)ta zwali
go S11J0i114 s~dziq 4), albo s~dziq s11Jojego d11Jorn 5). W mogilskim
dyplomacie z r. 1223, Pakoslaw nazwany jest s§dzifj; dworu ksil;)cia
Leszka. Zapewl1ie na kazdym dworze ksi~zl;)cym bywalo po kilku
sl;)dziow dworskich 6). Do wniosku tego upowazniajfj; wzmianki, jakie w polowie wieku XIII napotykamy 0 wielkim sl;)dzi dworu. Sl;)dzifj; takim, czyli pierwszym z pomil;)dzy innych, byl Mikolaj Godula
w krakowskiem 7), Jarosz na Wielkopo]sce 8). To pewno, ze l1a
dwol'ach ksifj;zl;)cych obok sl;)dziego bywali podsl;)dkowie, ktorych zwano pods~dka11Zi d11Jon[ ~), lub pods~dka11Zi d11Jorn ksi~cia 10). Z powodu, ze dwory ksiq,zfj;t miewaly stalq, siedzibl;), dawano sl;)dziom
dwol'skim przydomek od miejscowosci dworu, jak up. sl;)dzia dworu
krakowskiego, sl;)dzia dworu gnieinienskiego 11).
Komu ksil!;z§ta w poj edyl'lczych razach, w zastl;)pstwie sl;)dziego
dworu, poruczali wladzl;) sq,dzenia, zl'odla nasze nie objasniajq" wspominajq, tylko 0 wyznaczanych do tego wyslallcach (nuncius) 12).
kogo

1) Porow. powyiej not. 4, str. 494.
2) 1286: ascripticii et liberi ... excepta hereditaTia questione, pro qua non aliter
citabuntur nisi per nosh'am literam (Tin.); 1298: oanonici homines judioent, nisi questio super hereditatem moveretul', quia illam in nostra volumus presencia judicaTi (Olsz.).
3) 1235: inoole ville debent respondere tantum coram nos vel judice de curia
nostm (M. P.); 1245: dux eos jUdicet vel GUTie judex (C. D. I)j 1288: ooloni ooram
nobis vel judice curie citati oomparebunt (Somb.).
4) 1232: R. judex nosteT (Miech.).
"J 1243: judex cUTie nostre (C. D. II); 1246: D. judex curie nostre (C. D. I).
0) 1261: nos et nostri judices nos non intromittemus (Sztenz.).
') 1250: Comes Nicolaus Godula magnus judex cUTie cTaeoviensis (Mog.).
8) 1257: presentibus: comite Jarostio judice magno curie nostre (M. P.).
9) 1228: P. subjudex curie (C. D. III).
10) 1242: L. subjudex cUTie dueis (C. D. III).
11) 1250: (Mog.); 1256 (M. P.).
12) 1276: si aliquis casus gravis et enormis emerserit, tunc ad ipsum terminalldum et discutiendum speciale1n nunciuJn nostrU1n dirigemu8 (C. D. III).
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Miejscem s1),du dworskiego bylo miejsce zwykIej rezydencyi
lu::i§cia, najcz§sciej zapewne grod, w ktorym przemieszkiwal 1). Dla
ulatwienia jednak wymiaru sprawiedliwosci, s§dzia dworu w pewnych
razach, przel10sil si§ na miejsce wYl1ildej sprawy. Bywalo to l1awet
l1iekiedy zastrzezone w udzielanych przywilejach 2). Ozm:ami znowu zar§czal ksi1),z§, ze sprawy idlj,ce l1a dwor sam osobiscie slj,dzic
b§dzie, albo, ze je st1;dzic kaze w swojej przytomnosci, i to jeszcze,
gdy znajdowac si§ b§dzie w tej ziemi, z ktorej sprawa do niego
dochodzi 3).

Pierwsze miejsce mi§dzy sprawami temi zajmowaly sprawy
o przest~pstwa przeciw panujl1cemu i rzeczy publicznej, a mianowide obrazy maj estatu i zdrada (traditio). Karanie takich zbrodni zachowywal ksil1z~ sam sobie, pozostawiaj~c zarazem sobie samemn
wyrzeczenia za ni0 takiej kary, jaka mu si~ b§dzie wydawac najstosowniejsz1), 1).
Drngq, kategory~ przest§pstw, s~dzonych w S11dzie dworskim,
stano wily przest§pstwa, noszq,ce glownie na sobie cechy nadwer§zen
ogolnego porzq,dku i powszechnego pokoju. IN pomnikach naszych
znajdujemy trzy przest§pstwa Od1108zfj,Ce si§ do tej kategoryi: gwalt,
zboj i rabunek, albo w obszerniejszem znaczeniu-Iotrowstwo 2). Do
tego rz§du przest§pstw mozna jeszcze zaliczyc, jako podrz§dne odcieuia wspomniane VI' dyplomatach i pod Sl1d ksi§cia zachowane: wyiamania (serae fractura?) i sp§dzellie ze wsi ksi!!zl)cych miernikow 3).
Do trzeciej kategoryi nalezq, w ogolnosci wszystkie przest§pstwa, na ktore postanowiol1l1 by:J:a siedmdziesi1),t lub kara pi§cdziesil1t 4).
Zachowywali sobie takze ksiq,z§ta prawo karania wedlug uznania swego tych wszystkich, ktorzyby osmielili sil) pogwalcic nadane
przez nich przywilejami swobody 5).
Procz tego zwykli byli sobie ksil1z§ta rezerwowac do rozpoznania swego i oSl1dzenia, roznego gatunku przest§pstwa, ktore, ze
wzgl§dn na waznosc swojl1 i i11ne szczegolne wzgl§cly, zaslugi waly
na baczniejsz1), ich uwag§ G).

Glownem zaj§ciem slj,du dworskiego byia jurysdykcya kryminalna. Ksit1;z§, jako osobiscie interesowany w utrzymaniu porzlj,dku
i pokoju w kraju, zwlaszcza gdy chodzilo 0 podtrzymanie jego wlasnej wladzy, zapewnie bardzo cz§sto sam zajmowal si§ spelnieniem
obowit1;zkow s§dziego karnego, a iIe razy trzeba by10 przyst11pic do
rozwini§cia formalnego post~powapia przeciw obwinionemu-z przybraniem do tego swego s~dziego; wszakze w wi~;kszej liczbie przypadkow wyr§czal si§ zapewnie dworskiemi s§dziamL pods§dkami i wyslancami.
Na dowod, ze slj;d dwol'ski wykonywal bardzo obszern11 jurysdykcy§ kamt1;, chocby innych nie bylo wskazall, SfUZq, przywileje, ktoremi przenosila si§ jurysdykcya kama na uprzywilejowanych, z dodatkiem, iz dla wyjasnienia 8pmw mog~ uzywac ordaliow, jak sif6 to
prak/;yku:J·e w sqdzie dworski111 (ad formam curiae nostrae) 4). Na
podstawie tych wyrzeczell, stanowczo twierdzic mozna, ze S11d dwoI'ski rozpoznawal wFizystkie sprawy kame, w ktorych, w miar§ icll
waznosci, do ustanowienia dowodu winy, u;1;ywano alba jednego alba
drugiego z uzywanych w kraju ordaliow. Lecz jakiez to byly
sprawy?

') 1203: causa ... ad cUTiam principis disponatur in proximo cast?·o (Somb. II,
898); 1:233: ut sentencia ad nullius preter nostram audienciam venire vale at, in castro tamen llTopinquiori cnm ad ipsum pervenerimus (:\Iosb.).
2) 1256: quum per litteram cum sigillo nostro (incole) fuerint citati, tunc
judex noster ad claustrum descendens ... judicabit (C. D. III); 1281: si homicidium evenerit... judex noster ad clanstTnm descendens de causa homicidii cum preposito judi-

cialiter discutiet (ibid.).

Parow. nottl poprzedui3e.

1266: dux peTsonaliter... causam iliam in Cujavia tant~t1n judicabit (C. D.
lI, 2); 12~9: quos coram nullo judice nostro seu eorum subjudicibus vel wlodariis judicandos admittimus, nisi tantummodo in nostra pTesencia corporali (Hem',).
4) Np· 1252: habeat potestatem judicandi ad fm·mam. curie nostre videlicet ad
aquam et ferrum candens, ad duellum baculorum et gladium (JiIiech. str. 34).
")

') Ob. str. 473 i 474.
2) 1242: propter spolium publicum et vioienciam•.. 1100;:S penam luet (C. D. I);
12tH: spolium publicum quod zb6j dicitur, tam in judicio quam in solucione ad nos
pertinet (Sztenz.); 1276: nisi forte violenciam comllittant (C. D. II); Jesco spoliis et
latTociniis insistens ... plexus est sentencia capitali (Hem. 77).
3) 1222: causa de seTae fractnra, de qua ego solus debeo judicare (C. D. 1);
1239: a nemine judicabuntur preteI' ducem cum pertiGllrii ducis in ejus transitu de
eadem villa depelhlntuT (C. D. II).
4) 1239: a nemine judicabuntur pretor dUGem cum salucia se extendit ad
LXX marGas (C. D. II); 1222: causa L marcarU11, ad me deferatur (C. D. I); 1247;
pena que ceciderit in eos ... marc. 50, duce Judicante (Sztenz.); 1849; quia inde est
condempnacio qninquaginta marcaJ'um, ipsa solucio duci pertinet (ibid.); 1266: causam, cujus judicatum ad L Jila1"Cas 8xtenditur, dux personaliter judicabit (C. D. II, 2).
") 1280: quod si per quam communitatem vel personam contrarium factum
fuerit, penam hujus transgressionis nobis aut nostris successoribus reservamus graviter
infligendam (M. P.).
6) 1237: nisi sit causa tam ardua que ad evidenciam ducis deferatur, sciIices
pro pugna in gladio, percussione in via vel in domo (Maz.); 1260: ducis terre literis
Pisma Romualda Hubego.

Tom II.
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Byry to wil)c w ogolnosci wszystko wil)ksze przestl)pstwa, kto1'e slj,d dworski sf:\;dzH. Tak je tei charateryzuj~ dyplomata, zowi~c
sprawy stlj,d wynik1e sprawami ci(Jzkie11'li (gravis causa), sprawami
ogr011111emi, l1iez11Jyczajnel11i (causa enormis) 1). Waznosc tl) atoli
stanowil nietylko wzgl~d na sam rodzaj popelnionego przestl)pstwa,
ale zarazem i wzglq,d na niezwykly sposob dokonania onego, a nadto wzgl~d na potl)gl) i znaczenie osoby, ktora je popelnila. Wybornie rzecz tl) okresla przywilej szllj,ski, udzielony przez Henryka
Brodatego kosciolowi w Lubi~iu w roku 1203. W nim powiedziano, ze jezeli wynilmie sprawa tak trudna, alba ktorlj, dla zuchwalstwa Iub potl)gi zbrodniarza, nie mozna bl)dzie powierzye s~dowi
opata, ie sprawa takowa powinna bye odeslan~ przed dwor ksil)cia 2).
To prowadzi do dalszego, wil)cej jeszcze scislego, oznaczenia
jurysdykcyi Rlj,du dworskiego. Zajmuje sil) on, jak powiedzielismy,
nietylko sprawami przez sil) wogole waznemi, ale i takiemi, ktore
stajlj, sil) waznemi ze wzgll)du na znaczenie osob, ktore wystl)pek popelniiy. Stwierdza to przywilej Boleslawa Wstydliwego udzielony
klasztorowi j§clrzejowskiemi, w ktorym zastrzezono, ie przest§pstwa,
popeJnione na pocldanych klasztorn przez magnatow i baron6w, bl)d~
slj,dzone pl'zez ksi§cia 3). W szakie i to niedosyc. N aleiy post~pie
jeszcze krok dalej i wyrzec, ze przed slj,d ksi~zl)cy idlj, wszystkie
przesLl)pstwa popelnione przez ludzi stanu rycerskiego i przest\:lpstwa
na nich dokonane. Tak ksilj,zl) slf1:ski Henryk V slj,dzi Pakosfawa,
ezlowieka znakomitego rodu, za popelnione zab6jstwo na osobie
szlaeheica 4), a w przywileju dla kosciola krakowskiego wspomniane
pobicie ludzi nalei~cych ze wzgll)du na sw6j stan pod rozpoznanie
s~d ksi~cia 5).
Proez tego, historya zalozenia klasztoru henrykow-

skiego wyraznie zaswiadcza, ie ksilj,il)ta na d worach swoich s~dzili
sprawy rycerstwa 0 zbOj, lotrostwa i zabojstwa 1).
Graniee jurysdykcyi kamej s~dow dworskich powil)kszyly si§
jeszcze przez udzielanie licznych wyl~czen z pod zwyczajnego Sf1:downietwa. Zobaczymy nizej, ze slmtkiem tyeh wyl~czen, cale 'sloje
spoleczenstwa przechodzily wyl~eznie pod Sl1dy dworskie, a zostawszy wyjl)te z pod jurysdykeyi kasztelanow, odpowiadae byly obowi~zane nietylko za wazniejsze, ale za wszelkie przestl)pstwa przed
s~dem dworu.
Niemniej, choe w osadach prawa niemieckiego sprawy kame
zwykle przechodzily na miejscowy sf1:d lawniezy, i dawaly mu prawo
stanowienia kar cielesnych, a nawet skazywania winowajc6w na karl) smierci i na mutylacYI) ezlonk6w, przeciei i w tych razach, wYpaeblo ksi~zl)tom zastrzegae, i l1ietylko ,ze wzgl~dow ludzkosci, ale
i bezpieczenstwa publicznego, izby sprawy wielkie, w ktorych miala
bye wyrzeezon~ kara smierci lub mutylacyi, byly przedstawione albo
im samym, alba 8f1:dom grodzkim do ostatecznego zadecydowania 2).
Ze sq,d ksilj,z~cy dworski przy sildzeniu przestl)pstw stanowil
na wazniejszych zbrodniarzy karl) smierci lub mutylacyi czlonk6w,
nie podpada zadnej wlj,tpliwosci. DostateczllY na to clowod przedstawia historya henrykowskiego klasztoru, kt6ra, wspominajl1c 0 karaniu smierci~ na dworze ksilj,zl)cym popelniajlj,cych zb6j i lotrostwa,
wyraznie swiadczy, ze to sil) dzialo z1Vyczajem polskitn (more polonico) 3). Popiera nadto to twierclzenie przywilej udzielony komesowi Klemensowi z Ruszczy, ktory, udzielaji),c mu jurysdykcy§ karnlj"
na wzor tego, co praktykowalo sil) W s~dzie dworskim, dozwala mu
karae swych poddanych, osiacUych w dobraeh nadanyeh, kar~ smierci i karlj, mutylacyi czlonk6w 4).
Czy s~d dworski pierwiastkowo zajmowal sil) sf1:dzeniem spraw
eywilnyeh, powfj,tpiewamy. Sprawy 0 dziedzictwo, jak wykazalismy,
wnoszono przed s~dy wiecowe ksifj,zl)ce, wszystkie zas iune sz}y pod
kasztelana. Stan ten jednak zmienil sil), gdy na slmtek wyl~ezeIl
ludzi d6bl' uprzywilejowanych z pod jurysdykcyi kasztelanskiej i poddania ieh pod s~d dworski, trzeba bylo dworowi zajlj,e sil) tem, co
dotf1:d kasztelan zalatwial.

citabuntur et hoc tantllID in causz"s sanguinis (K. K.); 1261: si tmllcacio IDeIDbroruffi
notahilis seu eciam gTa1;e vulnus contigerit... judicium cause ad nos pertinebit (Stenz.);
§ VIII Privil, Judeor, (Bandt).
1) 1218: si tam enoTillis causa em~rserit ante ducem pl'ovQcentur (Thein.);
1251: sed cum gra1;is causa emerserit, (homines) ad presenciam nostrmn citari debent
(0. D. I); 1297: in gra1;ibus st enormi?us causis coram nof,is respondere teneountul'
(ibid.).
.
2) 1203: si aliqna causa tam difficilis emerserit vel cujusque temeritas aut
potentia effecerit, quod debito modo per judices abhatis terminari non possit, tunc
ad curiam principis disponatur (Samh. IT, 891).
3) 1271; exceptis sanEl terTe nostre magnatihus et Qa?'oniuus, qui cum enormitel' exuessorint... ipsos judica1Jimus (0. D. III).
4) Zdal'z8nie opo\Yiedziane w 01'onica pl'incipum Poloniae u Sommersberga

(II. 46).
5)

1255(K. K.).

Hel1l'. Btl'. 24, 77, 78 i 84. Porow. wyzej str. 47-1.
') 1253: persona condempnata ad vindictam faciendam curie Hostie vel castri
j~tdicio presentetur (Stenz.).
") Parow. str. 474, not. 3.
4) 1252: habeat comes potestatem judicandi ad sentencias, j~txta formam CUe
rie nostre ... ad suspendium et ll1utilacionem memhrorum homines suos (liliech., IJeI.).
1)
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B.

Sqdy kasztelanskie.

Wladza s1),dowa powierzona kasztelanom zwala si© jurysdykcyq
S~d kasztelanski nazywano albo sqde111, kasztelana 2),
albo przenosnie trybnnalent kaszteZana 3), albo tez mowiollo: ze obzalowallego powolano przed kasztelalla, lub ze ludzie nie maj~ odpowiadae przed kasztelanem, lub, ze ludzie maj~ bye s~dzeni przez
kasztelana 4). R6wnoznacz~ce z nazwiskiem s~du kasztelallskiego
bylo nazwallie: sqd grodu (judicium castri) 5). Uzywano niemniej
wyrazenia: stawae lub nie stavl'ae przed grodem 6).
Dla spelnienia wszystkich licznych obowi1),zkow s1),dowych, ci~
z1),cych na Imsztelanie, byli w grodach osobni s©dziowie, zwani srgdzia111i grodu (judices castri) 7), ktorych poczytywano za s©dziow
kasztelana 8).

kasztelanskq 1).

W niektorych gl'odach urz1),d s©dziego grodu sprawowal wojski
(tribunus), jak tego mamy przyklady w Puitusku, Nasielsku, w Wolborzu, a takze w rezydencyach arcybiskupa gnieznienskiego 9). Gdzie
grad oddzielony zostal od kasztelanii, czyli gdzie prawa kasztelallskie w samym grodzie przeniesione zostaly na jalq osob© specyalnie grodem obdarowan1)" tam oznaczano granice grodu, w ktorych
kasztelan obdarowanego wykonywal swIj, jurysdykcy©, jak to widzimy

') 1251: incolas ab omni jurisdiccione castellani excipimus (Miech.); 1276: ab
omni jurisdiccione castellani sint exempti (C. D. III).
2) 1250: absolvimus homines a judicio GustelianoTum ('Il6j).
") 1278: ad tTi6unal castellani cracoviensis nunquam ali quo modo citaburitUl' (M6j).
4) 1245: nee coram castellano respondere debent Oli. P.); 1250: citaveTUnt
ad presenciam castellani (Mog.); 1252: a nemine judiaabuntul' preteI'... castellanol'um
personas (0. D. II, 2).
5) 1212: ad JudiciuJn castri non veniant (Thein.).
6) 12~2: ascripti castTo non astent (C. D. I).
7) 1212: nee castellanus vel judices castri inter eos sedeant (Thein.); 1255:
eausam judex castri judicabit (C. D. II).
S) 1254: nee coram palatino nee coram castellano nec coram eorUln Judicibus
debeant judicari (C. D. TIl).

9) 4232: tTibunus illius cash-i (t. j. Nasielska, zwany poprzednio w tymze
samym dokumeneie judex cash-i) vadat ad judiC8m de Poltousk (zwanego poprzednio
tribunus) (Maz.); 1242: homines de Wogbor preter episcopum vel ejus t1'ibunuJn
a nullo debeant judieari ... homines de Louich... a nemine judieabuntur preteI' Axehiepiseopum vel ejus tribun1l.,Jn (C. D. II).
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przy oznaczeniu zakresu jurysdykcyi kasztelana biskupiego i kasztelana ksi1),z©cego w grodzie Miliczu na Ell[),sku 1).
Sprawy slj,dzily si© w grodzie, w ktorego okr©gu siedzieli ludzie przed slj,d powolani 2). Cz©sto jednak sami kasztelanowie,
a jeszcze cz©sciej ieh s©dziowie, przenosili si© na miejsce powstalej
sprawy, dla rozpoznallia onej i oSlj,dzenia 3).
Jurysdykey3 kastelallska konkurowala z jurysdykcy1), ksiij;z§c1),.
Kasztelan slj,dzil sprawy cywilne, kryminalne, i 0 powinnosci. Postaramy si§ oznaczyc rozmiary, w jakich sprawy tych rodzajow podlegaly slj,dowi kasztelanskiemu.
Zaczynamy od spraw CyWilllych. Znamy dwa przypadki, w ktorych sprawa 0 dziedzin§ wniesiol11), zostala przed kasztelana krakowskiego. W r, 1250, niejaki J ©drzej i syn j ego W ojcieeh zapozwali
opata mogilskiego przed Michala kasztelana kritkowskiego 0 dzial
w Czyrzycach, twierdzlj,c, ze go nieprawnie opat opanowal 4). Tak
samo w roku 1284 kleryk Zdzislaw powolal proboszcza miechowskiego przed kasztelana krakowskiego Sulislawa 0 dziedzin© w Rzeplicy 5). Opieraj1),c si© na tych faktaeh, wypadaJ:oby dopuscie, ze sprawy 0 dziedzill© szly nietylko przed s1),d ksilj,z©cy, ale i przed kasztelana, a to w niektorych przynajmniej zdarzeniach, inie w calym
kraju, lecz wyllj,cznie w ziemi krakowskiej. Przypuszczenie to mogloby nawet znaleze niejakie poparcie w tej okolicznosci, ze w obu
powolauych przypadkach szlo nie 0 majij;tki osiadle, ale 0 dzialy,
i ze wlasnie w tych tylko razach bylo mozna stronom czynie wybOr
mi©dzy jurysdykcn kasztelallskij; a ksilj,z§c1),. Brak jednak potrzebnych danych nie dozwala wyjasnic nastr©czaj1),cych fli© tu w1),tpliwosci, zwlaszcza, ze moze w jednym i w drngim przypadku moglo tylko chodzic Z pocz1),tku 0 nieprawne przyswojenie posiadania, co moglo byl0 bye uwazane, jako podchodzlj,ce pod jurysdykcy© kasztelana; jakoz, gdy nast©pnie stan kwestyi rozjasnil si§, i pokazalo si©,

') 1249: si 'luis deprehenderetur in ipso bargo Milich et usque ad bOl-ram
versus Wratislaviam et ab alia parte versus Poloniam usque ad foss'ltum ultra pontem ... judicium ad castellanum ecclesie pertinet,.. si homo ducis hominem ecclesie
occiderit castellanus ducis tertiam pat·tem de solucione capitis recipiat (Stenz.).
2) 1252: a nemine judicabuntur preter castellanorum, in qU01'um f~terint districtu, personas (C. D. II, 2).
") 12 [2: nec castellanus nee judices cash'i inter eos (homines) sedeant (Thein.).
4) 1250: A.. et filius ejus ,\V. abbatem citaverunt ad preseneiam M. castellani
cracoviensis, de quadam sorte T. patris ejus, que S01'S jacet in Cirin (Mog.):
0) 1284: cum S. elericus prepositum mechoviensem ad presenciam S. castellani cracoviensis, pro quadam hereditate sita in Replicz, citavit (JiIiech.).
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ie idzie 0 samo prawo wlasnosci, obie sprawy przesz1y pod s1l;d
ksit)cia 1).
Za to, niew1l;tpliwie stal10wily przedmiot jurysdykcyi kasztelanskiej sprawy, wYl1ikle z rozmaitego rodzajn zobowllj;zan. 2e tak
w istocie bylo, dowodzi przywilej s!1l;ski dla kasztelanii milickiej.
W dyplomacie tym na samem zaraz czele oznacza sifj zakres sij;downictwa kasztelanskiego, i stano wi, ie kasztelan Rij;dzi nietylko sprawy 0 wystt)pki i pokrzywdzenia, ale i 0 wszelkie kontrotversye (COlltroversiae) 2); co by zas znaczyl wyrazkontrowersye, objasnia slynne
lladanie swobod kosciolowi krakowskiemn, i niemniej pamit)tny przywilej tyniecki z r. 1275, w ktorych zam}ast tego wyrazu, przy oznaczeniu ogora zakresu jurysdykcyi sij;dowej, z pod ktorej wyjmujij; sill
pewne osoby, nzyty jest wyraz kontrakt (contractus), oznaczajij;cy
wszelkie zobowi1l;zanie 3). W innym doknmencie, sprawy, z zobowi1l;za11 wyplywaj1l;ce, oznaczone sq, jako sprawy 0 dIng (debitum) 4).
Procz spraw wynikajij;cych z zobowilj;zan, s1l;dzil kasztelan wszel:..
Ide sprawy 0 pokrzytvdzenia (inju1'iae), czyli szkody w majij;tku, jak
to 1'ownie wyplywa z plzytoczonego przywileju dla Milicza, jesli uiyty w nim jako i w przywileju tynieckim, wyraz lacil1ski injuria wezmiemy w znaczeniu ogolnem za pokrzywdzenie, czego nie wahamy
sit) uczynic, zwlaszcza, ie oba doknmenta stawiajij; wyraz ten obok
wyrazu: przestt)pstwo (maleficium), czem jasno dowodZ1l;, ie nadajij;
mn wlasne scisle ograniczone znaczenie.
Przechodzimy do jurysdykcyi karnej kasztelana. I tu znown
spotykamy sit) przedewflzystkiern z uadaniem dla kasztelanii milickiej,
w ktorej, jak wlasnie wzmiankowalismy, przyzllane jest kasztelanowi
prawo s!);dzenia wszelkich wystt)pkow 5). Tt) sam1l; zasadt) znajdlljemy wyrzeczonij; w przywileju, udzielonym w r. 1266 hiskupowi 1'1'10dawskiemu W olimirzo wi przez Kazimierza ksit)cia It)czyckiego i kujawskiego, w ktorym wyraznie sij;d nad wit)kszemi i mniejszemi p1'ze-

1) 1250: qllibus allditis castellanus totam causam ad ducis et duciRse audientiam deduci precepit (Mag.); 1284: F. sine ullo intervallo preIJositum ad nOtltram pre·
srnciam evocavit (JYIiech.).
2) 1249: quod quitquid moveretur questionis de qualicunque ma;eficio, controversia vel injuria.:. judicium ad castellanum pertineret (Stenz.).
3) 1255: annuimus ut null us clericus coram ali quo judice seclllari citetur pro
qllacunque re, contractu maleficione (K. K.); 1275: si quis ascl'ipticiorum villarum,
pro aliqua re, maleficio seu contractu vel alia quacllnque injuria, ad nosh'am sive
castellano rum seu palatinorum presenciam citatus fuerit, non respondeat (Tin.).
4) 1276: si causa orta fuerlt pl'O debito ... eos non judicabit (C. D. II).
5) Ob. wyzej not. 2

stt)pstwarni, wskazany Jest jako przynaleinosc kasztelana 1). Jakie
byly przestt)pstwa, ktore kasztelan s1l;dzil, wskazujlj, poszczegole. akt.a
z roku 1204, 1291 i 1304. Poding aktu z roku 1264 byly mell1l:
zabojstwo i kradziei 2), podlug aktu z roku 1291: pobicia,. ochromienia i zabojstwa 3), a podlug aktu z roku 1304: kradzleze, 1~
trowstwa. rany krwawe i niekrwawe, o1'az zabojstwa 4). Zgodl1le
z tem zl~dziej~ schwytani z licem oddawani byli w rt)ce kasztelan~ 5).
S1l;dzil tez niewij;tpliwie kasztelan sprawy 0 zb6j, kied}' w przywllejach natrafiamy, ze wyl1l;czano go od udzialu w karze za wystllP.ek
ten wyrzeczonej 6). Niemniej z pewnosciij; twie:'dzic mO:I~a,. ze ~u
rysdykcya nad opolami naleiala do kasztelana I). Wl~sclwle Wlt)C
pud jurysdykcYt) karn(j, kasztelana podchodzily wszyst~le przes~~~
stwa prywatne, a nawet i takie, kt6re bt)dij;c prywatneml, przewazme
naruszaj1l; porz1l;dek i pokoj powszechny, jako to zboj i lotrowstwo.
Pod tym mianowicie wzglt)dem konkurowal s1l;d kasztelanski z s1l;dem
d worskirn ksiil:z~cym.
.
o He w razach tych ksiij;i~ s1l;dzil sarno tylko wylij;czme rycerstwo i wszelkie inne tego rodzaju przestlJPstwa, odznaczaj~ce si§
w popetnieniu szczegolnem zuchwalstwem i innerni okolicznosciami
zwit)kszaj(j,cemi Willt), nie jestesmy w stanie rozstrz yg n.1l;c .. TY.le pewne, ie w wykonaniu tych olJowiq,zkow karnych pOSlGglwah Sl.t). kasztelani, tak jak sq,d d worski, ordaliami 8), a w razach wazmeJszych

1) 1268: dumini qui eos in omnibu causis tam capitaJibus quam minutis judicabunt non obstante privilegio in Syraz obtento, pCI' quod casteZltwis fuerat 1(l J]ermissum (C. D. II). Porow. 1252 (C. D. II, 2).
.
....
.
.
2)
121)4: castellanus de Radom nullam pemtus JUrISdlCCIcnem .habeat III ~lC~O
.
. 'Z'" SIve [,~.
ElOpe
wvrazema
loco judicanh. pro quahcunque
causa h omzclCU
ar". (i\<ienh)
~l • . : ,
- ' . J.

to w ohszerncm znaczeniu, tak jak w lstocio uzywaly Sl~, rOZUlllleo pod momI nalezy wszystkie przest"pstwa przeciw osobie i maja.tkowi.
.
") 1291: judiciorum omnium ut est de contencione, JlerC~lsszon.e, J1/em~ror~m
mutiiacione, sive eciam capitis perplexione ... nulli eastellanorum ... SIve Cltandl SIve JUdicandi jus aliquod reservantes (C. D. 1).
") 1:104: a castellano ... incolas liberamus ... et coram eodem (Andl;ea) T8S[Jondeant: de fzwtis, de latrociniis, de capitis oecisione, de 1/zl1nenous sanguZ11o,eJdzs et non
sanguinolentis (C. D. I).
5) 1249, § 1 i '7 (Stenz.).
b) 1261: SOlllCio capitis item spolz'um lJublicum (zboj) .•. ad nos pertineat castellanis nihil recepturis (Stenl.).
7) Porow. 1249 § 6 (Szt.).
. ..
.
8) 12411: omne jus pugne, in scutis, baculis et gladiiR ad ]UdlClUm ?astella~l
pertinet... ad quem eciam pm'tinet jus aljue et [erri manualis (Stenz.). Porow. 1201

(Somb. II, 87l:J).
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skazywali nawet zbrodniarzy na kat'y cielesne 1). W zwiq,zku z tern
stalo, ze kiedy prawo stanowienia kar cielesnych przeszlo nGl nizsze
jurysdykcye, zacz©to zastrzegae, jak to zauwazylismy i przy sq,dach
dworskich, ze gdy chodzie b©dzie 0 wyrzeczenie i wykonanie kar
smierci lub mutylacyi, ze przest©pcy powil1ni bye odsylani albo na
dw6r ksi©cia albo do sq,du grodzkiego.
Sq,dzili takze kasztelani, jak wspomnielismy, sprawy 0 powinno sci. Jak ,,;iadomo, niekt6re z powinnosci publicznych i danin szlv
na grody. Do kaszte1ana nalezalo czu wac nad pelnieniem ich. J a'~
koz w kilku wyrokach spotykamy kasztelan6w, wyst©pujl);cych ze
Rkargl); przeci IV wzbraniajl1cym si© takowe pefniC. J e81i strona, odmawiajl);ca powinnosci, powolywa:l:a si© na oswobodzellie jej przez
przywilej od takowej, sprawa szla przed Sl1d ksi©cia 2). Przeciwnie,
gdy chodzHo tylko 0 spos6b wykonania powinnosci lub 0 proste jej
niewykonywallie i zniewolenie do pelnienia onej, sam kasztelan 130wolywal 13rzed siebie lub stosownemi srodkami wymuszal s13elnienie
obowiq,zku. To samo mialo bezwl1tpienia miejsce, gdy chodzilo kasztelanowi 0 zapewnione mu specyalnie pewne 1mry i oplaty sl1 do we 3).

C.

S~dy

wojewodzinskie.

Niedostatek zr6del nie pozwala z dokladnosci1! wyjasnie, co
wlasci wie tworzylo przedmiot sq,downictwa woj ewodzi11skiego, choe
tak cz©sto spotykajq, si© w aktach tego wieku 0 niem wzmianki.
2e wojewoda sprawowal cz©se zwyczajnego Sl1downictwa, dowodzq, tego zachowane dotq,d wyroki wydJne 13rzez wojewod6w. Wiadomo pr6cz tego, ze wojewoda w sprawowalliu swyeh obowi1!zk6w
s:1 dow ych uzywa! do pomoey oddzielnych s©dzi6w, kt6rzy si© zwali
jego s©dziami 4). Na akcie Pako~lawa wojewoc!y sandomierskiego
z r. 1232, ;majdujemy nawet zapisanego Zdzislawa, oznaezonego jako sgdziego 11)ojemodj/. R6wnie na wyroku Wlodzimiel'za wojewody
krakowskiego poclznaczony jest s©dzia jego Dobroslaw 5).
1) 1249: ;:mimadvel'sio in personam pel' 8uspeJldium vel decoUacionem sive ad
aliam quamcuuque penam ad judicium castellani pertinet (Stenz.).
'
') Ob. wyzej str. 493.

") 1256: snper bis exaccionibus... homines a castellano evocati... nequaquam
teneantu]' in judicio compal'ere !Miech.).

4) Np. 1262: quod ad nullius judicis presenciam, nec palatt'm', nec castellani
neque Jttdicum ipsorum possint citari (C. D. ~I1).
5) 1233: testes sunt... Sdislaus Judex palatini (Miech.); 1238: Dobl'oslau8 Judex nostel' (Mag.).
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Zachowane a znane nam wyroki wojewod6w 13ochodzl1 z roku
Pierwszy wydany zostal przez Marka wojewod©
krakowskiego w sprawie 0 wies Glewo, mi©c!zy Mikolajem synem
Polanina i bratem jego Janem a kome3em Buc!ziwojem 1); drugimwojewoda krakow ski Wlodzimierz wyrzekl, ze klasztor mogilski winien oplacae pieni§dzmi powinnosc zwanl1 stan 2); trzecim -wojewoda krakowski Klemens rozstrzygl1q,1 sp6r mi©dzy Bartoldem i Piotrem, synami Bacha z Potoku, a opatem j©c!rzejowskim 0 dziedzin§
we wsi Potolm 3).
Z pomi©dzy dalszych podaI'l, okreslajq,cych jurysdykcy© wojewody, wspominamy nast§Pujl1ce wazniejsze:
W roku 1222 Konrad ksiq,z© mazowiecki daje opatowi czerwinskiemu prawo si),dzenia nieswobodllych ludzi osiadlych w dobrach
klasztorn, z tem zastrzezeniem, ze j ezeli opat odm6wi im sprawiedliwosci, iz mogi), bye wtedy sl!dzeni przez ksi§cia lub wojewod© 4).
W roku 1252 Boleslaw Wstydliwy, zatwierdzaji),c przywilej ojca swego Leszka, udzielony klasztorowi w Busku, uwolnil wszyst·
kich ludzi klasztoru od jurysdykcyi kasztelana wislickiego, leez zachowal prawo stj,du nad nimi wojewodzie 5).
Roku 125;J Kazimierz ksi1!z© kujawski wylq,czyl poddanych klasztorn w Byszewie od sfJ,d6w wojewoc!zinskich 6).
Podobnie w roku 1254 oswobodzil Boleslaw poddanych klasztorn w Krzyzanowicach od tychze samych si),d6w 7).
Tenze sam Boleslaw w przywileju danym klasztorowi w Imbramowicach wyrzekl, ze ludzie klasztorni, pozwani 0 pelnienie powinnosci 13rzez woj ewod§ lub kasztelana, majq, bye wolni od stawienia
przed ieh sfJ,dem 8).

1220, 1235 i 1250.

I) ,Vyrok ten wydany jest trzy razy: raz w tomie I dyplomataryusza ]lZY87.c7.ewskiego, drllgi raz w Libel' jundationis claust?'i HeJ1l'icoviensis, trzeei raz z podobizllq w dyplomataryuszu mogilskim.
2) 12:38 (ilfog.).
3) 1250 (JEldrz.).
") 1222: qui (abbas) si justiciam non fecerit, tune possunt a me vel palatino
judicari (C. D. J).
5) 1252: statuentes ut homines ejusdem ecclesie pro quacunf[ue causa nullatenus debe ant ad [l1'8senciam castellani wislicensis provocari, palaHno duntaxat excepto (C. D. I)
") 1253: volmuus ut nullus palatz'noruJIl nostrol'um aliquam habeat facultatcm
jmlicandi prenomiuatas vi:Jas (C. D. 1).
') 1254: talem contulimus libertatem ut non pl'ovocentur ad palatinos (C. D. J).
8) 1256: si super his exaccionibu8 homines a castellano vel palatina fuerid
in judicium evocati, nef[uaquam teneantur in judicio comparere (C. D. ITT).
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I I ,V-l przywileju, danym zydom przez Boleslawa ksi~cia wielkoP? s {~e~o w r, 1~64, przyznaje si~ wojewodom w zast§pstwie ksi§cia U zlal w s~dz18 nad iydami w kraju osiadlYmi 1),

':, Ir~ku. 12~~, Boles~aw ksi~z~ mazowiecki, wyliczywszy w dam
n,Yt . PIZ; \\JleJ.u, rozne powmnosci, od ktorych uwolnil: poddanych klasz OIll \\ .~:lbllllU, zarazem osw~)bodzil ich od slJ,du palatyno\~ 2).
,Z PIZ? toczollych tych domesien wyplywa ten niew~tp1iwy wn' _
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§ vIII, IX, .XV, XXv przywileju zydowskiego (Bandt,),
1278: absolvlmus a citacione quoque, a judicio palatinorum (C, D, I).
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II.

Sqdownictwo I.Iprzywilejowane. - Sqdy patrymol1ialne.

Sll;downictwo uprzywilejowane powstalo z wyl1);czen z pod S1);downictwa powszechnego krajowego. Wyl~czonych z pod slj,dow
zwyczajnychtrzeba bylo poddac pod uprzywilejowan~ wladz~ s~do
Wll;. Trzy byly w kraju naszym w wieku XIII s1j,downictwa uprzywilejowane. J edno, w scislem znaczeniu tego wyrazu, duchoJ!Vne, dla
os6b stanu duchownego; drugie - dla ludnosci wiejskiej, osiadlej
W dobrach uprzywilejowanych dnchowiel'lstwa i prywatnych, rozkladaj1j;ce si~ na s1J:downictwo nprzyJ!ViZejoJ!Vane ksiqzgce, i na s1!;downictwo
patrymonialne pmiskie; trzecie s1J:downictwo - niemieckie, dla osad
lokowanych na prawie niemieckiem.
A.

Sqdownictwo dnchowne nad osobami stann dnchownego.

Nalegania stolicy apostolskiej i nieposlednia powaga krajowego
episkopatu sprawily, ze i u nas w cil1gu wieku XIII, choc uie bez
walki i opom, przyznane zostalo ze strony wladzy swieckiej wyll1czenie (immnnitas) osob stann duchownego z pod zwyklego s~downic
twa krajowego, i to we wszystkich sprawach, tak cywilnych, jako
i karnych, za wyl!j:czeniem jedynie spraw 0 dziedzictwo,
Z pomi~dzy aktow ksi~z1j,t naszych, uswi~caj!j:cych t§ zasad~,
powolujemy tyle juz razy przez nas wspomniane przywileje Boleslawa Wstydliwego z lat 1252, 1254 i 1255 dla duchowiellstwa krakowskiego, a mianowicie ostatni, ktory, reasumujij,c i dopelniajll;c dwa
pierwsze, z samej gory wyrzekl: ie ksi1j;z~ zgadza si§ na to, aby zaden kleryk, jakiegokolwiekb1j,dz stopnia, czy to swiecld, czy zakonny, nie byi powo}y\Val1Y pl'led jakiegob1J:dz s~dziego swieckiego, czy
to w sprawie cywilnej, czy karnej, wyj1!;wszy przypadek, gdy idzie
o dziedzictwo 1). W tym takze kierunku szlo nasze prav\'odawstwo
synodalne, zabraniaj!j:c, pod zagroieniem kar koscielnych nietylko
s~dziom swieckim i wszystkim wogole osobom stann swieckiego pozywac klerykow przed si);dy zwyczajl1e, ale i llawzajem klerykom
skarzyc kleryk6w w spl'awach cywilllych i karnych przed slj,dami
swieckiemi 2).
') 1255: et primo annuimus, ut nullus clericus cujuscunque gradns vel ordinis, coram alique judice seculari citetur ... pro quacunque re, contractu maleficiove ...
excepta duntaxat hereditaria questione (K. K., Wisz.).
2) 1202, § 4 (synod w Sieradzu): judex qui ad suam presenciam clericos
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l)atl'ymonialne w do-

brach duchowienstwa.
Uwazamy za stosowne osobno
,,'
"
lejowanem IV. dobl'ach biskupich i
z po\vodu waznych roznie ' k'
d
' a 0
gieh dostrzeg'ac· si d' ' ~, Ie po tym wz~l©dem w jednyeh i drui •. .. .
© aJ~.leszt~ sarno wyzsze znaezenie bisku stw
\\ pIJ~' J~kI na.czelna hierarehia duchowiellstwa na sI)ra"'y IJUbPll'CZ
ne wywlera~a kaz S1' .
"
".rzone bv}y bisk ~ t 1;1 domn~emywae, ze przywileje, ktoremi obdab d
d" , ·1
ups wa, muslaly w ogolnosei dalej si©gac niz swo'
o y U ZIe one klasztorom.

\~o;;~r:d~~~~:~~~:;~yec1~przY'~i-

Q,

a)

Sqdonmictwo

JV

dobrach biskupich.

I Nim prze~dziemy do wykazania, jak w pojedYllczych dvece
zyae 1 zaszezeplala si© i us talala zasada wYJ'"tkowpgo s"do :t wspomlliec ' '.
't;
~
wme wa
wll1msmy, ze ksiij,z©ta: Leszek kr k . 'k' K
'
wiecki WI d' I
'"
a O\\S I, onrad mazokt I ~ .
a} s aw k~h,sJn 1 Kazimierz opolski wsp61nie wystawili
a
, {kor~m przyrzekh I zaprzysi©gli arcybiskupowi gnieznieIlskiemu
H emy OWl i jego suf'
' .zaden z osadnik6w dobl' k s . 1
,
raganom, ze
nych me b\;dzie p '
, I
.
0 ere " 1
oCll1gany, Ja { tylko przed s~d pralata wlasciwego
1WSClO a lub pl'zed s"d J"
d'
d .
'~
ego s© zlego. Akt ten potwierdzil dnia 29
gru ~l~a roku 1215 Innocenty III papiez. W J'aki spos6~ st I "
zadosc t e m u '
a 0 Sl©
' e k . d'
przyrzeczemu, 0 bj asni~ przytoczyc si© maj ~ce przywileJ
az eJ z osobna dyecezyi.
J

innych urz©dnikow (benefJ.ciarii), nast©pnie
ze ludzie swobodni krajowcy (liberi indigenae) w tychze wsiach siedz~cy, maj~
odpowiadac przed ksi§ciem 1). Skutkiem tego postanowienia bylo,
choc to 11ie zostalo wprost wyrazonem, ze nieswobodni ludzie przeszli pod s~d arcybiskupa, lub tych, ktorym on s~downictwo nad n1mi powierzyl. J uz wi©c na wst©pie spoty kamy to, 0 czem dopiero
wspomnielismy, ze w do brach areybiskupich, skutkiem udzielonego
przywileju, powstaiy zaraz dwa obok siebie s~downietwa wyj~tkowe:
j edno patrymonialne przed panem, drugie uprzywilejowane przed
ksi©ciem, jedno dla nieswobodnych osadnik6w, drugie dla swobodnych ludzi w dobrach archidyecezyi osiadlych.
Tez same zasady uswi©cil Konrad ksi~i© krakowski i l©czycki
roku 1242 co do ludzi nieswobodnych i swobodnych d6bl' koseiola
gnieznienskiego, poloiollych w ksi©stwie l§czyckiem i na Mazowszu,
okreslaj~c tylko wyraznie, ze nieswobodni ulegac maj~ sij,downictwu
swych panow, lub tych, ktorym eli takowe powierz~. Poniewaz zas
w granicach wskazanych lezaly cztery miejsca, w ktorych arcybiskup
zwykl byl rezydowac, a mianowicie: Lowicz, Slup, Uniej6w i Swarowy, przeto dodal jeszeze, iz wszyscy ludzie swobodni i nieswobodni,
w nich osiedU, maj~ ulegac sij,dowi arcybiskupa lub jego wojskiego
(tribunus) 2).
Ku kOlicowi wieku tego stan ten rzeczy, jak si§ zdaje, w ten
spos6b si§ zmienil, ze wszyscy ludzie w dobrach archidyecezyi podlegali juz wyl~eznie s~dowi pana swego, za wyl~czeniel11 spraw
o dziedzictwo, kt6re z moey powszechuej i og6lnej zasady, nalezaly
pod s~d ksi~i§cy 3).
Poprzednio, a mianowicie w roku 1237, Swi©topelk ksi~z§ po-

1.
, "

Arc y b i sku pst w 0

g II i e z n i ens k i e.

W~adY~l.aw ~doni~z ~rzywile.iem

z rolm 1234, postanowH, llaPl~O~ ze ~szyscJ ludzIe meswobodni (ascripticii) osiedli w .' h
koscIOla gmezniellsk'.
'b '
"
e Vi Slae
z
d
'.
lego, maH yc wylij,czem we wszystkich sprawach
po s~du kSl~z©cego, z pod s~d6w kasztelallskich, jako tez z pod

scienter c;tari ]ll'ecelJel'it e tot
'"
aC or qUI cltaclOnem procUI'averit
tamdl' u excommum-,
cacio ' . t '
'.
,
')
d' ms . sen ~ncle subJect! detmeantur, donee de injuria ct damois juxta arbitrium
:~ces~l1I ~at:sfa~jant; 1266. § 7. (synod wroclawski): null us clerie~~ clericum in ci:' \;~ . cIlllllnal.! caI~~~.,,, ad J,ud!cn~m pert rahat seoulare, alioquin ipso jure causam
~!t,1 m net~OclO CJ \'11I, et III cl'1mmali causa deposicionis s<,mtenciam non evadet
( tin lq. cons it. synod. str. 52, 65 i 67).

') 1231: ascripticii villarum ecclesie in nullo casll, nee a me, nee a oastellanis seu quibuslibet benefioiariis judicari volo, eo excepto, quod tiberi homines (non
hospites) sed indigene villas ecclesie iuhabitantes, coram me tantum citati responde ant (Olsz.),
2) 1242: omnes ascripticii homines per totum duoatum lanohiciensem et eciam
in ducatu Mazoviensi, in nullo casu a duce vel ab alia de ejus mandato judioandi,
sed tantum suorum dominorum audient judicia, vel eOTum quibus eos domini ipsorum
cOlnlnisserint judicandos .. , homines tiberi in villis archiepiscopi... sedentes a nemine
judicabuntur nisi a duce (0. D, II), 00 do rezydencyi arcybiskupioh porOw. str,
500 nr, 9,
3) 1298: volumus quod canonici homines existentes in bonis ecclesie jUdicent ...
nisi questio super hereditatem moveretur, quia illam in nostra presencia volumus judic~rj (Olsz,).
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morski dar juz byl arcybiskupowi w dohrach jego na Pomorzu 1ezl!eych, prawo takiej samej pefnej jurysdykcyi patrymonialnej 1).
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Ten sam Odonicz, ktory udzielil wspomniany dopiero co przywilej kosciolowi gnieznienskiemu, na lat d wa wprzody 0 hdarowal
koscioi poznallski rozleglejszemi jeszcze swobodami, ktore tak ohurzyly wielkopolan, 1Z zniewolony byl do cofni©cia danego przywileju.
Samego przywileju nie posiadamy, znajdujemy tylko tresc onego
w kronice Bogufala. Mocl! jego, wszyscy ludzie w dobrach biskupa,
bez wzgl©du czy byJi nieswohodnemi, czy swobodnemi, mieli bye
wyj©ci z pod sfl;dow zwyczajnych, i mieli ulegae sfl;dowi swych panow, to jest bisknpa, praiatow i kanonikow, ZCC wylfl;czeniem tylko
spraw 0 zbrodnie stann 2).
Przed wydaniem tego przywileju, podlng wszelkiego podobiellstwa do prawdy, ludzie kosciola poznallskiego sfj,dzili si© w sfl;dzi,e
dworskim. Na mysl t© llaprowadza dokument tegoz samego Odonicza z roku 1235 3).
Pomimo jednak wznieconej przeciw lliemu i przywilejowi jego
burzy, Przemyslaw ksifl;Z© wielkopolski niewie1e co pozniej, ho jnz
w 1'oku 1258, udzielH kosciolowi poznallskiemu te same co 011 swobody 4). Nast©pnie za przykladem tym poszedl i Boleslaw i Przemy slaw II 5).

') 1237: a nemine judicabuntur inhabitatores ])]'81(']' ipsum archiepiscopum
vel cui al'chiepiscopus commiserit judicandos (Lites, 11.66 i 67). Porow. nadto 1290
(Lites, II, 68).
(1:'32): liberta/es ecclesie ducales concessit... absolyens
jurisdiccione palatinorum, casiellanomm et omnium judicum, ita
eomndem homines ejusdem ecclesie citati comparere teneantur,
suis dominis propriis, episcopo, prelatis et c3:r:olJicis (MoJlumenta
II. stL 558).
2)

incolas... ab oll1ni
quod coram nullo
sed tantum coram
Polaniae historica,

3) 1235: concedo quod inoole ville ad audientiam castellani de Ostrow oitari
non debeant, sed tantmll camln nos vel coram judice de cU1'ia nostJ'a (M. P.).
<) 1252: absolventes ipsos (homines) ... nee a quoquam nisi coram episcopo
vel suis dominis in jus vocerrtur, exceptis .. (iiI. P., Jab.).
S) 1258: omnes homines habitantes in villis ecclesie ... nee a quoque nisi suis
dominis in jus voeentul', exceptis... (Jab); 1278: pro nobis et nostris successoribus
nihil jurisdiccionis l'eS81'Vautes (M. P.).

3.
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W przywileju udzielonym kosciolowi wloclawskiemu p1'zez Kaznmerza ksi©cia l©czyckiego i kujawskiego w r. 1252, S~dOWllictwo
nad nieswobodnymi ludzmi udzielone zostalo biskupowi, za wy l l1 cze niem spraw 0 dziedzictwo; ludzie zas swobodni Clibed incolae) mieli
si© slj;dzie przez ich panow (domini) i przez ksi©cia, a nadto przez
kasztelanow, w ktorych okr©gach siedzieli 1). Przywilej wszakze ten
niezaspokoil hiskupa Wolimie1'za; jakoz w roku 1260 tenze sam ksifl;z© Kazimierz, przez uldad z biskupem, poddal wszystkich pocldanych
kosciola wloclawskiego pod sij,d swych panow, hez wzgl©du na 1'0dzaj sprawy, uchylaj ~c zarazem wczesniej sze zastrzezenie na rzecz
kasztelanow i zachowuj~c sobie sam emu jedynie wsp61udzial w Sij,dzeniu poddanych kosciola, w 1'azie bytnosci swojej na Kujawach 2).
IN kOllCH, Ziemiomys£ ksi~z© klljawski Vi' 1'. 1:W8 wprost oswiadcza,
ze ludzie kosdola wloclawskiego nie maj~ bye przez nilwgo innego
slj;dzeni, tylko przez swoich panow 3).
4.
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Ksi11M Konrad wylij,czyl w 1'. 1231 llieswo bodnych poddanych
kosciola z pod sp!>du ksiij,z©cego 4). Mogloby to naprowadzie na 111ys1,
ze poprzednio tak nie hylo. Postanowienie Ronrada zatwierdzil
Grzegorz IX papiez 5). Niehawem wszakze ten sam ksilj;z© poszedl
dalej i w nowym przywileju wydanym kosciolowi l'. 1239, poddal,
tak nieswobodnych, jako i swoboclnych ludzi kosciola, wylij,cznie pod
slj;d ich panow, lub tych, ktorymby takowy przez nich zostal powie-

") 1252: yilli8 episeopi tribuimus Jibel'tatem hUjUSlliOdi: quod omn8S ascripticii tantum episcopi s8l"vicio et llJSiUS i&&dicio sint depntati ... eo solum excepto quod
super hereditatibus coram solo duce respOnde;}U11t, liberi autem homines easdem villas inhabitantes ... a nemine judicabuntnr preter iPSOTU?n dominos et ipsUJJt ducem et
castellanorum, in quorum fuerint districtn, personas (C. D. II, 2).
2) 1266: nullus palatinorum vel castellanornm seu aliorum quornmJibet judicum secularil1m, incolas viJiarnm unquam judicare presumat, preterquam nos in Cujavia existentes et eorum dominos, qui eos in omnibus causis judicabunt (C. D. II).
") 1268: omnes incole nee per nos nee per nostros judices judicabuutur, sed
omninio domirrDJ'um snorum sen procnratornm eorum in omibus causis ... parebunt judieiis (C. D. 1I).
4) 123[: ascri)7ticii o11lnino a ducali jllrisdiccione sunt exempti (~1az.).
5)

12Cl2(Maz.).
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rzony 1). Przywilej ten tegoz samego jeszcze roku zatwierdzil Boleslaw ksil1ziJ rnazowiecki 2), co nastiJpnie 1'owniez uczynil Ziernowit
ksil1ziJ w r. 1257 3).

5.
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Rozwazajl1c te fakta,
dowe kosciolorn biskupirn
wieku XIII wszystkie jUi
jurysdykcyi patryrnonialnej
ani wojewodowie nie rnieli

latwo dopatrzye, jak nadane swobody s~
stopniowo rozszerzaly siiJ, i ze na koncu
niemal dobra biskupie ulegaly wyll1cznie
panow swoich: ani ksil1z~, ani kasztelani,
jUi w nich zadnego s~du.

w ski e.

mowny przywilej na swobody kosciola krakowskiego wydany
zostal przez Boleslawa Wstydliwego w OgliJdowie roku 1253, wszakze przywileju tego nie posiadamy, tylko zatwierdzenie onego z roku
1254 na kolokwium w Chrobrzu. W przywileju tyrn zastrzezono, ze
nieswobodni ludzie kosciola nie majlj, ulegac zadnemu slj,dowi siJdzi6w swieckich, ani nawet sl1dowi ksil:jcia 4). Co gdy na nowo
w roku nast\:lpnyrn zatwierdzH w dniu 17 kwietnia roku 1255 5) na
kolokwium w Zawichoscie, nie poprzestal jeszcze na tern, i zaraz
dnia 18 rnaja tegoz samego roku wyrzekl, ze i swobodni ludzie kapitu}y luakowskiej majq, bye tak sarno jak nieswobodl1i wyjiJci z pod
slj,du ksilj,zl:jcego, wojewodzillskiego, kaszteJanskiego 1 wszelkich innych sl:jdziow 6). Wreszcie, ten sam ksil1ziJ, pot\vierdzaj[),c na nowo
w 1'. 1258 swobody kosciofa krakowskiego, rozszerzyl je w ten sposob, ze oswohodzH od wszelakich slj,d6w zwyczajnych wszystkich ludzi nietylko kosciola katedralnego, ale i kolegiat, zakonnych i swieckich koscio16w, i wogole wszystkich w jego panstwie (in nostro dorninio) polozonych kosciolow 7).

1239: sed homines libe7'i ac ascn17ticzi, eo]'u1I1 domillOrU1n audient judicia
vel eorum quibus eos domini ipsol'utn cotmniserint Judicamlos (lIfaz.).
2) 12J9: homines liberi ascripticii... in nulllo casu a duce vel alia ejns mandato judicandi, sed tantummodo dominoruJn suorum audient judicia vel eontm qUihus
eos domini z2JSorU11l conunisernnt Judicandos (Jlfaz,).
3) 1257: homines tam liberi quam ascripticii ... nec a solo duce et non ab aliquo judice judicabuntur... ascripticii preterea omnino a ducali jurisdiccione sunt
exempti (l\faz.).
1)

4) 1254: similiter (jak kleryk) de ecclesie ascriptz'Ciis bbservetur, qui videlicet
citati non debent coram judicibus secularibus comparere, nec eciam coram duce
(K. K.),
5)

1255 (K. K.).
") 1255: utpote tiOe1'i homines capituli a nosto et nostrorum posterorum et
palatinorum et castellanorum et quorumlibet judicurn aliorum judiciis penitus sunt
immunes (K. K.).
7) 1258: eidem ecclesie cathedrali, ceterisque Gollegiatis, secularibus, religiosis et aliis quibuslibet ecclesiis in nostro dominio constitutis hanc concedimus libertatem ... ut a jurisdiccione omnium castellanorum, palatinorum ef quorumlibet judicUin
sint perpetno libere... (K. K.).

b)

S{jdolVnictlVo lV dobrach klasztorl1;Ych.

Nie mamy bynajrnniej zamiaru skreslae kolei s~downictwa zwyczajnego i uprzywilejowanego w dobrach wszystkich klasztorow, jalde istnialy w kraju w wieku XIII. Idzie tylko 0 przedstawienie calej rzeczy w ogolnych zarysach. Do tego wystarczy historya s[),downictwa w dobrach dwunastu klasztorow, rozlozonych l1a calyrn obszarze owczesllPj Polski. Przedstawienie 0 tyle nazwae rnoina pelnern, 0 He starczyly znane narn dokurnenta.

1.

K I a s z tor ben e d y k t Ynski w L ubi n i u.

Starozytny klasztor benedyktynski w Lubiniu otrzyrnai w rokn
1242 od Przernyslawa I-go ksiiJcia wielkopolskiego przywilej, ktoryrn wszyscy jego ludzie, swobodni i nieswobodni, uwolnieni zostali
od s[),dow kasztelallskich i wszystkich innych s~dziow swieckich i poddani pod Wylq,CZlll1 jurysdykcYiJ ksif;lcia i opata ich lub wyznaczonego przez opata s~dziego 1). Przernyslaw II, regulujlj;c tl;) jurysdykcy~
w roku 1296, postanowil, ze w razie popelnienia waznych przestiJPstw,
opat rna stj;dzic razern z ksiiJciem, i ze w razach takich rnog~ bye
wyrzeczone na zbrodniarzy nawet rozllego rodzaju kary smierci 2).
Poprzednio tenie klasztor przez ksil;)cia Boleslawa, oswobodzony zostal co do dobl' w Mazowszu poloionych, z pod jurysdykcyi ksiiJcia 3).

1) 1242: omnibus hominibus tam liberis guam ascripticiis ecclesie damus libertatem a citacione castro rum: a cujuslibet judicis excepta sigilli nostri citacione, ad
guam coram nobis vel ecclesie tibbate et eJu8 Judicis citati villani astabunt (l\:L P.).
2) 1296: abbas circa nos sedens homines judieabit... dantes monasterio hanc
judiciariam potestatem latrones et spoliatores... decollare ... fures suspendere, sacrilegos rotare .•. (Paw.).

") 1278: absolvimus ineolas a jndiciis palatinorum et castellanorurn, judicum
nostrorum quorumcunque, ut per eos nee citentur, nee judicentur, nisi coram pl'epasito sive ipsius Judice (C. D. 1).
Pisma Romualda Hubego.

Tom II.
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Posiadai trzy przywileje z lat 1245, 1247 i 1256, kt6remi ksi~
z§ta wielkopolsey Boleslaw i Przemyslaw oswobodzili poddanych jego z pod s~d6w kasztelaIiskich i postawili ich wy:r~cznie pod s~dem
ksi§cia 1).

3.

KIa s z tor

cyst er s e k

w 0 i

0

b 0 k u.

Wladyslaw Odonicz, hojny w udzielaniu swob6d duchowieIistwu, juz w 1'. 1213 oswobodzil byl wsie klasztoru i ludzi w nich
zamieszkalych od wszelkiej jurysdykcyi ksi~z§cej, wyjlj,wszy jedynie
sprawy, w kt6rychby chodzilo 0 wyrzeczenie kary siedmdziesilj,t 2).
Przemyslaw i Boleslaw ksil1z§ta, potwierdzajl),c to wyl~czne sl1downictwo klasztoru we wszystkich sprawach, zastrzegli pr6cz tego, ze
przelozona klasztoru przy s~dzeniu spraw karnych, z prawa polskiego wynikaj~cych (in omnibus articulis polonico juri pertinentibus),
moze uzywac ordali6w: pojedynku, zelaza i wody 3).

4.

KIa s z tor c y s t e r s 6 w w L § d z i e.

prawo s~dzenia spriiW 0 wszystkie wi§ksze przest§pstwa i wykonywac zapadle w tym wzglli)dzie wyroki, bez udzialu kasztelanow i innych s§dziow 1). Czy chodzilo tu jedynie 0 karanie ludzi nieswo~
bodnych, ze slOw przywileju wnioskowac nie moina.
. 5.
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Podobnie Konrad ksi1J,ili) mazowiecki, potwierdzajl1c W r. 1222
przywileje, nadane klasztorowi w Czerwillsku przez Boleslawa K§dzierzawego i Kazimierza Sprawiedliwego, poddal poddanych jego
nieswobodnych pod wyl~czne s~downictwo opata, z tern atoli zastrzezeniem, ze w razie, jezeUby opat odm6wil skarz1j,cym sprawiedliwosci, ciz mieli prawo stawienia sili) przed ksili)ciem lnb wojewodlj" a na przypadek gdyby chodzilo 0 karli) pili)cdziesiq,t - przed nim
samym 2). Niezadlugo s~downictwo to, wyj!1tkowe dla nieswobodnych, rozci~gnili)te zostalo i na swobodnych 3). Przy okazyi nadania
w r. 121:58 klasztorowi kosciola w Bloniu wraz z dobrami do niego
nalezl1cemi, omowiono zostalo, ze ludzie w tych dobrach osiedli maj1j, ulegac jurysdykcyi ksili)cia 4).
6.
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Przemyslaw, potwierdzajl1c w r. 1291 przywileje Mieczyslawa
Starego i Kazimierza Sprawiedliwego, nadalle klasztorowi w L§dzie,
wyl~czyl z pod sl1downictwa kasztelan6w i innych wszystkich sli)dziow
ludzi jego nieswobodnych 4); nadto, w dwa miesi~ce p6zniej, przy
zamianie niektorych dobr klasztoru, wyrzeld, ze klasztor rna miec

W przywileju zalozenia klasztoru cystersow w Sulejowie, wydanym w r. 1176 przez Kazimierza Sprawiedliwego, postanowionem by10, ze ludzi klasztoru wszelkiej kondycyi l1alezy pozywac wyll1cznie
przed ksili)cia, a jezeli sprawa czy to cywilna czy kryminalna z obu
stroll dotyczy ludzi klasztoru, ie rna bye Sl1dzOl11j, przez klasztor 5).

1) 1245: libertatem conferentes ... coram castro non astare ... nisi ante ducem
(III. P.); 1247: nec ipsi (homines) coram aliquo castellano nostro vel alia judice seculari astabunt, nisi tantum coram nobis (M. P.); 1256: hominibus in villis ejusdem
claustri commorantibus contnlimns libel'tatem ut a citacione cash'i, preter ad nosh'am
presenciam, sint semper liberi et immunes (llf. P.).
2) 1213: villas et homines absolvimus tam a nostro qnam a nostrorum (judicum) judicio, preter LXX (Paw.).
3) 1253: concedimus dominabns in villis per suos judices in omnibus judicandi causis ... damus abatisse auctoritatem per snum judicem in omnibus articulis polonico juri pertinentibus, ut est dnellum cum baculis, jus ferri, jus aque ... judicandi
potestatem (Paw.).
4) 1291: nulli castellanorum aut jndicum citandi sive judicandi in prefatis
honzinibus (ascripticiis) vel villis eorum jus aliquod reservamus (C. D. I).

1) 1291: jndiciorum nihilominns omnium... per suum judi cern liberam auctoritatem contulimus... nulli castellanornm aut judicnm sive citandi sive judicandi in
ipsa hereditate jus aliquod reservantes (C. D. I).
2) 1222: cOl1firmo qnod avus meus B. et K. pater meus contulerunt... quod
homines ascriptz'cii non debeant ab ali quo judicari, nisi au abbate ... qui si jnsticiam non
fecerit, tunc possunt a me v&l palatino judicari, tamen excipio quod causa L marc.
ad me deferatur (C. D. I).
3) 1256: incole cnjuscunque condicionis ascTiptic# sen tiberi sint immun8s
a judicio castri (C. D. I).
4) 1288: quod homines in eis (villis) commorantes ad nullins prorsus judicinm
protrahentnr... nisi tamen ad nostram audienciam (C. D. I).
5) 1276: homines eorum, cujuscunque condiciollis sint, ad nullam secularem
audienoiam provocentur, preteI' nosh'am... fratres autem causas, que inter homines
suos ex utraque parte contingerint, sive civiles sive criminales, judicabunt (C. D. I).
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T~ samfJ! zasad~ znajdujemy utrzymanfJ! w akcie z 1'. 1252, ktorym
zatwierdzonfJ! zostaht na rzecz klasztol'll darowizna dobr uczyniona
przez Kryspina biskupa pl'llskiego, z t~ wszakze roznic~, ze jako nalezfJ!ce do wyl~cznej jurysdykcyi klasztoru, wymienione zostaly jedynie sprawy kryminalne 1). Pod koniec wieku Xln Wladyslaw :tokietek, zatwierdzajij,c zamian~ niektorych dobr klasztornych, zastrzegl
w dobrach nabytych przez klasztor jurysdykcy~ opatowi, dozwalajij,c,
w razie odmowienia sprawiedliwosd, udac si§ pokrzywdzonym przed
ksi~cia 2).

7.

KIa s z tor
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Boleslaw Wstydliwy, zalozywszy w roku 1245 w miescie Zawichoscie, za zezwoleniem brad swoich i baronow, klasztor reguly
S-tej Klary, w ktorym przelozolU1 zostala siostra jego Salomea, oddal pod s~d rektora, ktorego ona sam a miala naznaczac, wszystkich
poddanyeh klasztoru, wylij,czaj~e ieh nietylko z pod sij,dow wojewodow i kasztelanow i innyeh s~dziow, ale i z pod wlasnego sfJ!du
dworskiego 3). Przy przeniesieniu klasztoru do Skaly, tenze sam
Boleslaw, zatwierdziwszy poezfJ!tkowy przywilej, dodal jeszcze, ze pl'zy
przewodzie spraw karnych wolno mu blldzie uzywac ordaliow 4).

,.

......."."--- --

, :; 8.
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Przywilej z roku 1275, dany klasztorowi wl1chockiemu przez
Boleslawa, wyl~czyl ludzi swobodnych i nieswobodnych klasztol'u
z pod s~dow kasztelana krakowskiego, wojewodow i innych kasztelanow, jako i ich Slldziow, poddajlJic cal~ ludnosc w sprawaeh wazniej-

1) 1252: ad nullam secularem provocentur audienciam, preteI' uostram ... fur·
tum et homicidium et omnes alias culpas, que ab hominibus dictarum villarum con·
tigerint, fratres judicabunt (C. D. I).
2) 1298: coloni non ad alicujus audieuciam citabuntur nisi coram abbate solo
vel sculteto ... nisi abbas vel scultetus q uerulantibus noluerit vel contempserit redde1'e justioie complementum, et tunc ooram nobis oitabuntu1' (C. D. III).
S) 1257: incole conventus coram nobis super quibusounque causis vel negodis. vel coram aliquo palatino, castellano et quovis alia judice respondere non teneantur, sed suorum tantummodo rectorum, iudicio sint subjecti (C. D. III).
4) 1262: insupe1' habeat omnimodam potestatem judioandi sententias capitis,
sanguinis, mutilacionis membrorum, neo non et omnia jura ducalia, que habentur
juxta modum et formam et consueiudinem curie nostri ducatus. (Paw.).

szyeh karnych pod
klasztoru 1).
9.

s~d

ksi\:lcia,

a w innych wszystkich pod

s~d

KIa s z tor ben e d y k t y n ski n a :t y s e j G 6 r z e.

Posiadamy dotfJ!d jeden tylko ogloszony przywilej dla :tysej Gory z 1'. 1286, ktorym Leszek Czarny zatwierdzil poprzednie nadanie
Boleslawa Wstydliwego. W przywileju tym ksifJ!z~, wyjmujij,c ludzi
swobodnych i nieswobodnych klasztoru z pod ~1fj,dowl1ietwa kasztelanskiego, wojewodzinskiego i innych s\:ldziow, zachowuje sobie nad niemi Sl1d, z tym tylko wyjij,tkiem, aby opat sij,dzil sprawy 0 zab6jstwo
wynikle mi~dzy samymi ludzmi klasztoru, a jesliby zab6jstwo zdarzy··
fO si~ mi§dzy ludzmi obcymi i ludzmi opata, aby sprawa szla przed
ksillcia 2).

10.

Klasztor Norbertanek w Zwierzyncu.

Boleslaw i Grzymislawa, zatwierdzaj~c w roku 1256 poprzednie
przywilej e i wyl~czajfJ!c mieszkallcow wsi klasztornych z pod zwyczajnego s1!:downictwa, polecili ieh przed siebie zapozywac, oswiadczajfJ!c, ze w razie zapozwania ich przed swoj Sl1d, zeszl~ swego s~
dziego do klasztoru, aby tenze wraz z jego przelozonym spraw~ osl];dzH 3). Przywilej pozniejszy Leszka Czarnego z 1'. 1287 delegacYE;l
takowij, s~dziego ogl'aniezyl wylfJ!cznie do spraw 0 zabojstwo, zachowuj~c przed sfJ!d ksiE;lcia wszelkie inne sprawy 4).
1) 1275: coloni ascripticii sive liberi... ad nullins alterius judiois tribunal, nec
ad castellanum oracovicnsem nec ad palatinorum vel aliorum castellanorum seu judicum eorundem oitabuntur ... sed tan tum ad nostram presencimn et tan tum in gravi causa ... in aIiis vero oausis semper omnes colonos liberos et ascripticios 'Illonasterium judicabit (Paw.).
Z) 1286: Item homines eorum liberos et servos reddimus absolutos eximentes eosdem a judioio paJatinorum et omnium castellanorum utriusque terre (cracoviensis et sandomiriensis) et oujuslibet alterius judicis secularis, iudicium eorum nobis
tantU'1n reseTvamus... Homicidium... nullus excepto ipso abbate jUdicabit... si homo abbatis extran8um vel extraneus hominem abbatis occiderit, volumus ut hujusmodi causa
nostro deferatur judioio (C. D. HI).
3) 1256: incole villarum coram nullo castellano, palatin~ aut judice aliquo
comparere teneantur... sed cum rer literam nostram citati fuerini, tunc Judex noster
ad claustrum descendens cum preposito causas qualescunque judicabit (C. D. III).
4) 1287: nisi tantum coram nostro judicio comparebunt... si vero homicidium
evenerit in vilUs judex noster tunc ad claustrum descendens de causa homicidii cum
p1'eposito judicialiter discuciet (C. D. III) ..
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o He widac z zatwierdzenia dawnych przywilej6w klasztoru
przez Boleslawa Wstydliwego, sprawy wszelkiego rodzaju tak kryminalne, jako i cywilne nieswobodnych ludzi klasztol'u z dawien dawna
s~dzil wyil1cznie st)dzia (judex) klasztoru 1). Leszek Ozarny r. 1286
jurysdykcyt) ttl rozszerzyi, poddajll,c jej tak nieswobodnych jako
i swobodnych we wszystkich niemal zwyczajnych sprawach; wymienia bowiem, jako nalez~ce pod s~d opata, sprawy 0 siedmdziesil1t,
o pi§tnascie, 0 szeM grzywien, 0 trzysta, 0 zabOjstwo i kradziez
(chansba) i sprawy, w ktorych uzywa si§ ordali6w, pojedynku na kije i miecze, z tern wyraznem om6wieniem: chocby w przywilejach
poprzednik6w zastrzezone bylo, ze sprawy maj~ isc przed Sl1d dworu 2). To naprowadza na mysl, ze sprawy wolnych ludzi klasztoru
wnosily sit) dawniej p1'zed Sl1d dworski. Waclaw k1'61 czeski w 1'0ku 1293, choe tylko wa1'unkowo, zapewnil klasztorowi Sl1d we wszystkich sprawach ludzi klasztornych (in serviciis suis persistentes) 3).
12.
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Jak z przedstawiellia tego widae, ksil1z!;lta w poddawaniu d6br
klasztornych pod wyl~cznl1 jurysdykcyt) swych przeiozonych nie byli
tak hojni, jak wzglt)dem d6br biskupich. Tylko w czterech klas.ztorach ku koncowi wieku XIII-go zllajdujemy z pewl1oscil1 zapewmolle
przelozonym wyll1czlle Sl1downictwo patrymonialne nad icb poddallYmi a ;nianowicie: w Oloboku, Ozerwinsku, Zawichoscie (p6zniej
Skal~) i w Tyncu; w illllych klasztorach, sprawuj!1; s~d nad ieh po.d-.
danyrni, albo ksi~z§ sam albo razem z przelozonym, i to przy mmeJ
wi!;lcej obszemyrn udziale ze strony przelozonych klasztoJ'U. ~rzy~
tern, zaznaczamy, ze dla wykonywania jurysdykcyi patrymomalneJ
w klasztorach, jesli sam przelozony nie sl1dzil, naznac,zan y byl ~lbo
oddzielny staly st)dzia (judex), jak to np. bylo w Tyncu, alba mna
jaka osoba delegowana przez zwierzchnose klas ztorn l1.
Wypadaloby tn moze jeszcze wspomniee 0 wyl!1;czeni~ch, ndzielanych dziedzinom pojedYl1czycb kosci?l~w, tymczasow~ Jednak. do,stat-eczne wspomniec 0 tern w tern mIejscu, a szczegoly pomml1c ,
jako nie przedstawiajl1,ce zbyt wielkiej donioslosci.

C.

Sqdownictwo uprzywilejowane i patrymonialne w dobrach
prywatnych.

Na zasadzie przywileju z roku 1249, ud:delonego przez Konrada ksit)cia krakowskiego, ludzie klasztoru mieli bye wyll1cznie sll,dzeni przez ksit)cia 4), co nastt)pnie potwierdzonern zostalo przez
Boleslawa Wstydliwego 5).

") 1275: si quis ascripticiorum ... pro re ali qua, maleficio seu contractu seu
alia qualicunque injuria ad nostrum vel castellallorum seu palatin<'1'l1l11, aut jlldiuum
predictorum... presellciam citatus fuerit, non respondeat, sed coram iudice ?nonasterii
thinecensis suam justiciam persequatur (Tin.).
2) 1286: abbas domus habet judicare in hominibus suis ascripticiis vel liberis causas subsequentes: mech, kig, LXX, Xv, glova, zaglovna, sec griven, chansba,
sec griven (tak) et CCC, eciamsi per antecessol'es l1ostr08 ... causa ali qua ducta sit
ad ipsorum curie cognicionem et examcn (Szczyg., Tin.).
3) 1293: volentes ut coram ipso domino abbate ... nisi id revocemus, de jam
dictis hominibus justicia requiratur (Tin.).
<) 1243: ut om11e8 i11cole et inhabitatores ab omnibus judiciis... sint exempti...
preter hoc quod ad presenciam nos tram citati, coram nobis comparere et judicari tenebuntur (C. D. III).
5) 1254: confirmamuslibertatem a Conrado datam ... ceterum si quid questionis fuerit oi·tum contra habitatores villarum, ad tribunal nostrum solnmmodo sint evocanill (C. D. III).

Przebiegajl1 c nadania d6br, robione przez ksil1zl1t w cil1gu wieku XIII na rzecz os6b prywatnych, dostrzegarny, ze prawie powszechnie dobra te i ludnosc w nich osiadll1 wyjrnowano z pod slJ,downictwa zwyczajnego i poddawano pod wyll1cznl1, jurysdykcyt) ksil)cia. Niekiedy jednak sam obdarowany otrzymywal jeszcze pewien wit)kszv udzial w s~downictwie Had swymi poddanymi (mianowicie
w ;prawaeh karuycb) nad ten, kt6ry 111U juz bez tego sluzyl z mocy zwyczaju og61nego 1).
I tak: w 1'. 1252 komes Klemens z Ruszczy obdarowany zostal
prawem sl1dzenia wszystkich spraw karnych, prz~, ktorych roz~ozna
nin w s1J,dzie ksi~zfJcym dworskim uzywano ordahow: wody, pOjed~n
ku i zelaza, oraz skazywania ludzi swoich (homines suos) na. pOWIeszenie i mutylacyt) czlonkow 2).

") Porow. str. 356.
.
..,
2) 1252: habeat comes ... potestatem judicandi ad omnes sentencIas... v1del.lCeL
ad aquam et ferruill candens, ad duellum baculorum et gladiorum, ad suspendmm
et mutilacionem membrorum homines suos (ll1iech., Lel.).
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W roku 1278, inny komes Klemens, a w roku 1299 sluzebnik
kSI~Z~CY Jan zyskujlj; w dobl'ach im nadanych tylko prawo s1J,dzenia
talnch spra.w, w ktorych uzywano pojedynku nil. kije, przytem i wlad~~ slj;dzema spraw 0 zabojstwo; w roku zas 1295 komes Wawrzymec tylko prawo s1J,dzenia spraw 0 zabOjstwo 1).
,Mam y .zreszti); ,nadanie z I:O~U 1287, w kt6rem Leszek Czarny,
"~ys", o~adzaJi);c dobra komesa. SWI~toslawa z pod jurysdykcyi si);dow
zwy~~aJnych, stano wi, ze ludzi, osiadlych w dobl'ach lladanych, rna
Si);dZIC ksii);z~ i rycel'z 2).
,

Zasluguj e nakolliec na uwag~ nadanie Wladyslawa J':,okietka
z roku 129~, ktorem, udzielajq,c Mikolajowi wojewodzie pomorskiemL~ prawo s.q,dze.nia w dobrach. kupionych spraw wi~kszych i mniejsz~ ch, dodaJe, . ze w razach talnch sq,d moze si~ odbye bez asystenCyl ~s~s?r~ k~lq,z~cego, i ze winni moglj; bye skazani na kar~ mutylacYl I smlercl 3).
.
Z tego pokazuje si~, ze jakkolwiek ksilj;z~ta nie szcz~dzili dla
dobl' n.adanych prywatnym, a szczegolniej za zaslugi, wyli);czen z pod
z~yczaJ.nego Sij,dOWl:ictwa, to jednak przy nadaniach tego rodzaju
pI~e:vazal zawsze Jeszcze zamiar utrzymania ich pod wladzij, sq,du
kSlij,z§cego, alba przynajmniej pod jego kontrolij, ,j nierozszerzania
zbytecznego ich zwyczajnej jurysdykcyi patrymonialnej.

D.

Sqdownictwo

W

osadacll pl'awa niemieckiego.

ctwa, rZi);dzij,cego si~ wylij,cznie swemi pl'awami
zwyczajami niemieckiemi, a zarazem wykluczaj(j,cego ze swego okr§gu wszelkfJ:
dzialalnose sfJ:dowfJ: kasztelanow, Vl'ojewodow, a nawet si);dow ksi'l:i~cych.

Opisanie wewl1§trznego zarzfJ:du slldowego w osadach niemieckich nie wchodzi w zakres naszej pracy; winnismy tylko zwrocie
uwag§ na stycznosc, jalq zachowaly sij,dy niemieckie z slj,clem ksi(j,i~cym. Wazniejsze w tym wzgl~dzie orzeczenia byly nast§puji);ce:
1) ze jeSliby VI' sprawie, wytoczonej przed sfJ:dem niemieckim,
uczestniczyli ludzie ksifJ:z~cy, to maj fJ: bye sfJ:dzeni w przytomnosci
prokuratora ksifJ:z~cego, i po oSfJ,dzeniu majfJ: bye wydani temuz
prokuratorowi 1);
2) ze jezeliby skazany na kar~ smierci lub mutylacy~ nie byl
obcego pochodzenia, ale Polak, to po wydaniu na niego wyroku,
mial bye przedstawiony ksi~ciu 2).
3) ze jezeliby s§dzia niemiecki nie spelnial swego obowifJ:zku
i odmawial sprawiedliwosci, wolno uciec si§ do ksi§cia, ktory w takim razie si);dzie ma prawem niemieckiem 3).
Polecali rowniez ksil!z§ta przedstawiae sobie z s~dow niemieckich
sprawy szczegolnej waznosci, ktorych sami s~dziowie, z powodu zachodzi);cych okolicZllosci, nie byE w stanie zalatwie, zastrzegaj ~c
i w tym razie, ze sprawy te b~dfJ: sl}dzili podlug prawa niemieckiego 4).
Niemniej zachowywali sobie ksiij,llJLa prawo s~dzenia w6jtow
i soltysow za zbrodnie stanu i inne wazne przest§Pstwa, z zapewnieniem zastosowania do nich przepisow prawa niemieckiego 5).

. Wyzej wspomnielismy, ze nadanie prawem niemieckiem osady
~~c~fJ:g,alo z~ sobfJ: z.upelne wyj~cie onej z pod powszechnego prawa
I~IaJo~eg?

z pod Jego sfJ:downictwa. Miejscowose skutkiem nadania zyslnwala prawo zaprowadzel1ia u siebie samoistnego sfJ:downi1

. ')

1278: c,omes Clemens habeat libertatem judicandi homines suos ... si cause
exe~'el'lt ad duel:u:ll faciendum... baculis.. homicidium (C. D. III); 1299:
confeumus .S:bl.:. ?um ,omm Jure ducali videlicet ensis et baculi. .. dantes potestatem
c~usam oa,p:hs JudlCandl (Maz.); 1295: absolvimus villanos a citacione castri ut non
Cltentur mSI anulo nostro, sed pro homicidio ad nullorum judicium trahantu; (Maz.).
enorn~:tas

2) 1287: homines in C. residentes ab omni judicio castri, palatini habeant libertatem. ne~o debeat homines in hereditate predicta manentes judicare nisi princeps
et persepe dlCtus mz'les (Paw.).
3) 1299: judicia majora et minora que se ad penas manus vel capitis hab t
extend ere '~ co m es N
.
en
r'. 'III ead em h eredltate
habeat judicare sine nostro assessore (Lites, str. 6;).

1) 1264: omne judicium et pene cedaut fratribus, exceptis nosh'is hominibus,
qui judicati et damuati, nostro, procuratore assistente, dentur in manus procnratoris
(Miech.),
2) 1274: sl quis po\ouorum crimen commiserit morte dignum vel detruncacione membrol'um, quod sentenciatus nobis pl'esentetur (C. D. IT, 2).
3) 1295: si per defectum justicie." ali quando habitatOl'es ad nostram audiendam citabuntur... (C. D, II); 1288: excepto nostro judicio, ad quod si opus fuerit citati venient, non aliter quam jure theutonico judicandi (C. D. Ill).
4) 1275: si aliquis excessus gravis et enormis emerserit, quem soUeti vel eorum
domini dirbnere non valebunt, tunc ad nosh'am presenciam citabuntur et coram nobis
non aliter quam jure theutouico judicabuntur (C. D. I); 1255: quamcunque vero causam terrninare non poterint,ad nostram audienciam transmittant (C. D. II).
5) 1271: si advocatus ipsius civitatis vel soltetus de prodicione, terre predacione seu quod absit crimine lese majestatis impeteretur vel similibus, a nobis tantummodo et theutonicali jure judicabitur (C. D. Ill).
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. .Zachowane z. wieku XIII wyroki s~dowe daj~ nam dosc jasne
pOJ§cle 0 formach 1 zasadaeh 6wezesnego post~powania przed slJldami ~); to, CO w nich nie dostaje, dopelnia w cz~sci Ksi§ga Praw ZwycZ3Jowych. Postaramy si~, za uzyciem tych zr6del, przedstawic naprz6d g16wne zarysy procesu cywilnego, a nastl;lpnie opisac stary nasz
proces karny 2).

l.

Przewod s'ldowy w sprawach cywilnych.

O~ja11Jienie sprawy. - Poniewai wezwanie do Sl1du wychodzilo
od s~dzlego, ~rzeto ten, kto chcial rozpocz~c spraw~, powinien byl
pl~zedewszystkIem stawic si~ przed wlasciwym sl;ldzi~, wy!oiyc przedmIOt sprawy i oswiadczyc, ie z~da, aby obialowal1Y przez niego, po'~ Rozpatrywalismy blizej nastflpujilce wyroki: 1212 (Jli!drz.); 1224 (K. K.);
12~9 (Tm.); 1237 (C. D. I); 12Cl-s (Mog.); 124ti (Q. D. III); 1245 (Paw.); 1~50 (K. K);
1~~0 (C. D. III); 12;)0 (Mog.); 1~50 (Maz.); 1250 (C. D. II); 1253 (Henr.); 1258 (MaCIe].); 1261 (C. D. I); 1264 (C. D. II); 1266 (M. P.); 1268 (Hem.); 1263 (Mojl; 1276
(Mog.); 1~82 (C. D. II); 12il6 (C. D. II); 1286 (M. P. LXIII, LXIV, LXVIII);
1287 (Mlech.); 1287 (Tin.); 1291 (C. D. I); 1294 (C. D. II); 1295 (Lites).
.
2) . ~ozr6Zniani~ spraw cywilnych od hyminalnych napotykamy dosyc wczesille, bo JUZ w XLI wleku (C. D. I, 13). Porownac tez wyzej str. 507, not. 2 i stl'.
454, not. 10.

zwanym zostaL Wyraznie 0 pierwszym tym kroku w procesie wspOmina Ksi§ga Praw, co zreszt~ z natury rzeczy wyplywalo 1). S~dzia
zarz~dzal zapozwanie 2). J esli sprawa nie kwalifikowala si~ przed
s~dziego, do kt6rego zglaszano si~, tenie odsylal zglasza.i~eego si~
do wl:asciwego s~dziego 3).
Zapoz11Janie - uskuteczniali komornicy 4). Jedni z nich byli
ksi~i~cy, drudzy grodzcy 5).
Komornie}, tworzyli osobn1!; klas~ niiszyeh oficyaJistow, uiywanych do pelnienia r6inego rodzaju porUCZel}.
Stosownie do poj~c wieku, siedzieli na nadanych sobie gruntach,
przeznaczonych do stalego ieh utrzymania, pod obowi[J;zkiem pelnienia wlozonyeh na nich sruib, tak jak inni adskryptycyi 6). Komornik,
otrzymawszy poleeenie zapozwania wskazanej osoby, udawal si~ na
miejsce jej zamieszkania i nakazywal jej stawienie si~ przed s[J;dem.
Zwykle zapewnie towarzyszyl komornikowi pozywaj[J;cy, dla wskazania miejsca zamieszkania obzalowanego 7). Komornik za obwieszczenie zapozwu otrzymywal zaplat~ zwan[J; poze11Jne. Ksi~ga Praw uczy nas,
ze pow6d obowil1zany byl dawac lwmornikowi straw~ i dwoje obuwi a, alba zamiast obuwia, pewnlJl Hose pieni~dzy, a to stosownie do
r6inych zwyczaj6w 8), w r6inych opolach. Czy przy wygloszeniu zapozwu naleia!o wzywac okolicznych ludzi, 0 tem zr6dla tej epoki
milczl1; rowniei domyslac si~ tylko godzi, ie komornik id~ey z pozwem ni6s1 w r~kach swych lask~, jako oZllak~ swej godnosci ~).
W dokonywaniu zapozywal1ia zaszly z p(ji)t~pem wieku XIII znaezne
zmiany. CZl;lsciowo coraz wi~cej zmienialy sib osoby, nios~ce po-

') «Gdy kto przed sli!dzia. zaluje na kogos i na zapytanie s'ldziego odpowie,
ze go chce pozwa6" (K. P. IV).
2) «SEld~ia kaze ... pozwac» (K. P. IY).
0) 1250: quibns auditis castellanus totam causam ad dueis alldientiam deduci precepit CJliIog.).
4) «SEldzia kaze komomikou'i pozwac,) (K. P. IV); 1258: habeat potestatem eitandi solummodo coram nobis per camerarium (Somb.).
0) Hospites non citentur per Ca1ne1'al'iuln cast?'i (Stenz. stl'. 71); erant poloni
et habebant oficium in curia prinC12Jis, quod erant camerarii (Hem. str. 98).
6) 1254: donavit ... sortem in O. camerariis duMs speetantem (C. D. III); 1257:
donavimus ... cum camerariis quorum hec sunt nomina D. S. E. (ibid.).
') 1254: si contigerit camerarium vel (lctorern citantem per homines ... verberari (K. K.).
8) KsiElga Praw mowi tu wlasciwie 0 wilkirzach (willekoer) jakoby w r6znych
opolach roznie stanowhtcych (K. P. IV).
9) KsiElga Praw wzmiankuje, ze starostowie i wlodarze w takie laski byli 0patrzeni. IV statucie IVislickim zas przepisane, ze ministerialis przy zapozywaniu
cum suo solito bacula accedere de bet.
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z~w'. a takie uleg.al przetworzeniu sam spos6b zapozywania. W przy~lleJach, ~'ylq;czaJq;cych ludnosc osiad:!:q; w dobrach nadanych z pod
Ju~'y~dYkc)'1 gro~6w a poddaj~cych jq, pod sq;d ksi©cia, zVf)'kli byli

ostatecznym przyzwolCle przygotowanym. W CZIlSci bylo to nawet
potrzebne dla samych sfl:d6w. jesli zaszla potrzeba konstatowania jakiej incydentalnej okoliczllosCi.

kSlf);Z©t~ stanowlc, ze ludnose takowa powinna bye przed nich poz)'wauq; me przez komornika, ale przez inn ego sluzebnika albo nawet
p:'zez jej wIasnego starszego lub iupana 1). Co do sp'osobu robiema zapozwania, zdaje si©, ze pocz~tkowo robiono go ustnie. i ie
tylko dla uwierzytelnienia tego, kto pozew oglaszal dawano :Uu do
~q;k w!cisnilltq, piecz©c lub wycisnillty sygnet kSi~z~cy, na znak, ze
Istotl~Ie spelnia rozkaz ksi©cia. Tak praktykowalo sill zwyczajnie
~' Wlelkopolsce. 2) .. W Krakowskiem przeciwnie, wczesnie zjawily
SI© pozwy na plSm18, opatrzone pieCZIlCi!lJ ksi!lJZIlCij, 3). W Mazowszu
p:'zewazaJ: przez caly wiek XIII zwyczaj dawn)' ustnego zapozywama 4). Pra.wdopodobnie forma pozwow pisanych w tym wieku byla
taka sarna, Jakq; przedstawialy na koncu wieku czternastego 5). Wiemy zresztq;, ze kiedy chodziIo 0 zapozwanie calej osady, nie bylo
potrzeba w pozwie zamieszczac nazwisk mieszkallc6w osady 6).
I~strukcy~ spymvy. - Zasadq; 6wczesnego przewodu sq,dowego
bylo, ze rO~dz1810ny,. by:!: na trzy termina, i ze trzy razy strollY zapozywaly . SI©." Potrojne zapozywanie uwazano jako w:!:asciwosc prawa polskI ego '). Celem potrojnego tego zapozywania i llaznaczania
trzech tennin6w bylo, aby stronie uchybiaj~cej w jednym terminie
podae sposobnosc poprawlenia si©, i aby zapewnic mo'znosc stronom zebrania potrzebnych dowod6w i stawienia si© na terminie
. 1) 1239: nO.n c~tabuntur per carnerariwm sed per eorum 8upanum (C. D. II)
1252. nullo camerarzo Cltentur (LItes); 1256: quum ... per rnini8terialem fueriut evocati
(C. ~. I.Il:; 1276: et quod 2JeT camerarios citari non debeant (C. D. Ill). Zaznaczamy, ze JUz w r. 1163 komornik byl usuni~ty od zapozwow.
2) ~24~: except~ sigilli n08trz' ;;itacione (M. P.); 1245: et hoc non absque sigillo
anJluZo duezs slgnato (IbId.); 1256: ad nosh'am presenciam nostro 8igillo oitati (ibid.).
1?~7: et hoc non 8ine sigillo n08h'o (ibid.); 1289: nostro sigillo aut annulo evocabit
(IbId.).
. 3) 124~:. o~ram duce provocentur literi8 ipsius 8igillo signati8 (C. D. I); 1254:
nec cltentul' Ill~1 !zte1'~ 8igillata sigillo duczs (ibid.); 1256: quum per literam cum 8igzUo
n08tro et per mmlstenalem fuerint evocati (C. D. Ill); 1260; sed ducis terre literi8
et 8igiUo citabuntul' (K. K.).

4) 1297: nisi nostro 8igillo fuerint 8vocati (M. P.); 1298: nisi citati nostro annulo respondere teneantur (Maz.).
5) Ob. wyzej str. 58, moj~ rozpraw~: KiLka aktdw oryginalnych ~qdowych.
.
6) 12.88: et cum tota civitas vel villa universaliter citata fuerit propriis hommum nommibus snppressis, tunc tantummodo duo cives compare ant (Maciej.
Szczyg.).
7)

1260: post pel' trinam citacionem polonicali jure ... requisierunt (:\1. P.).

Ter111i,JIt pierlVszy.-Tak pozwany, jako i pozywaj~cy, Obowiq;zani byli stawic si© osobiscie W sfl:dzie na oznaczollym w zapozwie terminie 1). Wyzsze osoby duchowne, jako to biskupi i opaci, cz©sto
wyrllczali sill w stawieniu przed sq;dem przez umocowanych do tego
specyalnie prokuratorow 2). Tak Wojciech biskup wlodawski, majq;C sobie wyznaczony termin w oktawll Michala archal1iola do stawienia przed Wladyslawem i Kazimierzem ksil):illtami 11lczyckiemi
i kujawskiemi, pl'zytaczajfl:c za pow6d niestawienia, slabosc, wyslal
w zast©Pstwie swoim swego prokuratora 3). Gdy strony stawily si\;
przed sq,dem, naprzod powod wyl'uszczal swoje zfJJdanie czyli przedstawial sWll skargll, nastllpnie pozwany odpowiadal 4). Strony zabieraly glos tylko na skutek rozkazu, danego przez slldziego. Rsillga Praw donosi, ze slldzia, pO wysluchaniu z fl:dania powoda, zwracal
sill do pozwanego i wyrzekal slowo: odpolViadaj. Przed odpowiedziq; obzalowany powinien byl zdjq;e kapelusz, chustk~ z szyi i odloiyc na bok palk© i laskll, kt6rq, mial przy sobie 5). Osoby nalezq,ce do stann rycerskiego stawaly takze przed sq;dem bez orllza. Kto
przeciw temu zawinH, by:!: karany, mianowicie ulegal karze trzystu,
a jesli jej w cifl:gu dni 14 nie zlozyl, skazywano go na szesc grzywien. Przedstawienie zq,dania powoda i przeczq,ca odpowiedz na nie
ze strony pozwanego, tworzyly wst~p i podstawll prawnq; do dalszego przewodu; w j§zyku technicznym pierwszy ten akt procesu, oznaczano wyrazeniem wzi©tem z prawa rzymskiego: litis contestatio,
a sprawll tym sposobem publicznie do sq,du wniesion~: lis contestata 6).
') 1282: Episcopus coram nobis cum milite E... habuit in octava lWichaelis
archang. terminum cotnparendi (C. D. II); 1276: termino partibus a8signato comparuerunt (Mog.).
2) 1268: dicte domus procurator, cum sui abbatis mandato legitimo et literatorie conferto ... in defensionem ... allegavit (Henr. str. 188).
3) 1282: Episcopus A... habuit in octana Michaelis archangeli terminurn comparendi, in quo termino oppressus infirmitate, esse personaliter non potuit... sed mittens P. procuratorem ... suum ad dictum terminum loco sui, cum litteris ... (C. D. II).
4) 1250: constituti querelati sunt... quibus abbas re8pondit (Mog.); 1286: comitissa Chomecz .•. constitutapropo8uit dieens ... Mistivogius opposuit dicen8 (M. P.).
0) «Gdy pow6d iatuje na osob~ obecn~, to s~dzia mowi odpowiadaj, a obZatowany przed odpowiedzi~ rna odtozye kapelu8z, chuBtk~, kt6rq ma kolo szyi, i palk~
jeSli j~ ma. Nie ma tez miee w r~ce laski» (K. P. IV).
I)
1224: super eadem villa pub/ice convenit, u1;i lite eonte8tata (K. K.); 1281:
lite igitur intor partes in nostra presencia legitime conte8tata (C. D. III).
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Zdarzalo si,;), ze pozwany nie chcial odpowiadac, wtedy wzywano go
na nast';)pny term in 1). Takze niekiedy nie przychodzilo zaraz do
kontestacyi sprawy, jezeli z1j;dano przypozwania os6b maj1j;cych interes w sprawie. W takim razie dawano dylacy';), i dopiero wtedy,
gdy osoby te stawHy si,;) lub stanowczo nie stawily si,;), do kontestacyi sprawy przyst';)powano 2). Co niemniej i wtedy nast';)powalo,
gdy strony nie byly dostatecznie przygotowane do dalszego prowadzenia sprawy i same zi1daJ:y dylacyi 3). Po przedstawieniu z1j;dania
przez powoda i odpowiedzi przez pozwanego, s';)dzia pytal pozwanego odpieraji1cego wniesione z!}danie, jakie rna dowody na usprawiedliwienie swego twierdzenia, na co gdy tenze odpowiedzial i dowody wskazaf, polecaJ: mu takowe przedstawic i zaznaczal do tego nast';)puj1j;cy termin, na ktory obie strony wzywano 4). Tak bylo, j esli
jedna i druga strona na pierwszym terminie stawily si';). Przeciwnie,
gdy pozwany w terminie nie stan!}!, skazywano go na kar,;) szesciu
grzywien, czyli na tak zwane niestane 5). Wszakze, niestawaj1j;cy
mogi
przytoczyc na uniewinnienie swoje: ze byl chorob1j; z10zony, albo, ie by! uwi§ziony, lub, ie w czasie terminu slj,dowego znajdowal si§ na sluzbie ksi~z§cej, byleby byl w stanie okolicznosc ttl
sam z dwoma swiadkami zaprzysitj,dz 6). Byly przypadki, ze sprawa
zalatwiaia si§ na pierwszym terminie, jak np. sprawa mi§dzy Swi§-

1) 1276: ad eorum instanciam iIii de Sagost evocati termino partibus assignato, compal'uerunt, s8cL. Tespondere lZoluerunt. Iterato terminus in judicio partibus
extitit a~signatus, in quo eciam ... Tespondere non curarunt (Hog.).
2) 1250: date £uerunt inducie ... cumque Dullus compareret. .. possessores fuerunt litem contestati (K. K.).
3) 1250: cum per multas dilaciones (causa) ante lites contestacionem fUlsset
protracta (ibid.).

4) «Gdy na zalob~ powoda pozwany odpowiada, iz jost niewinnym, to s~dzia
go zapyta czy ma swiadka... kmie pozwanemu by (8wiadkow) 14-go dnia dostawil>
(K. P. v); 1268: procurator domus ... ad hoc probandum per idoneos testes se obligauit ... ad quod agendum in colloquio pToximo futuro teTrt!inum assegnauimus (Henr.
str. 189).
5) «Pozwany ... niestawajqcy w dniu oznaCZOJ1ym, plaoi szesc grzywien» (K. P.
IY). 1278: villanos absolvimus a citaoione cashi et non comparicione quod nestane ...
vocatur (C. D. I); 1286: judicare in hominibus suis •.. nestane (Szczyg., Tin.). 013. Kilka aktdw, stl'. 73.
6) «Uniewinnia pozwanego: choroba, \Vi~zienie i sluzba monarsza. Dowodzi6
zas tych przeszkod ma samotrzeci z powolanemi ludzmi, ktoryoh wskaze i s~dzia
pl'zyjmie» (K. P. IV). 1250: date fuel'l1nt inducie propter eorum conscnguineum
captinaturn a duce Boleslao (K. K.).

toslawem a biskupem wloclawskim 0 wies Piotrkowice 1). - Usprawiedliwszy niestawiennictwo, otrzymywal dylacy§.
Tennin drttgi. - J ezeli na pierwszym terminie zaszl? pos~ano
wienie co do przedstawienia dowodow, takowe przedstawlaly Sl~ na
drugim terminie. Dowod na to znajdujemy w sprawie ~i§d:&y woje:
wod1j; krakowskim Mikolajem a klasztorem henryko:vskl~, pod~aneJ
pod s1j;d Boleslawa ksi~cia krakowskiego. W sprawle. teJ, na pler,;,szym wiecu IV Korczynie, pozwany klasztor powolal Sl§ na zeznama
swiadk6w. Wojewoda zgodzil si§ lla przedstawione osoby. Polec~
no je wezwac na l1ast§puji);ce wiece w Siecirninie_ Co tez w istocle
llast1j;pilo i gdyby nie byla za~zla k.westya co do waznosci 1ch z:znania, sprawa juz na tern drug18m wweu bylaby zostala oSi);dzonlj, ).
Jako przyklad sprawy, na drugim terminie oSlj,dzonej, przytoczyc mo~
zemy spraw§ z r. 1261 mi~dzy opatem sulejowskim a szlachetnyml
Szczepanem synem Wojciecha i Mikolajem synem WojsIawa o. wies
BaldrzychOw IV okr§gu zgierskim POI0Z011lj, 3). Inaczej naturalme by10, gdy pozwany na pierwszym terminie nie stawH si~; wtecl! kontestacya i zajawienie dowod6w mialy dopiero miejsce na druglm termIme. J ezeli i na ten termin pozwany nie stawil si§, skazywano
go znowu na szesc grzywien i po raz trzeci zapozywano 4). Trzeci
zapozew szedl juz na termill ostateczlly, na ktorym ";JlOWU obie
strony powinny si~ byl)' stawic 5).
TerJ.nin trzeci, czyli ostateczny, po lacinie zwany ter11'tiun,s pere111ptorius alba dies peremptoria 6). Co nie zostalo zalatwione
w instrukcyi sprawy w dwoch pierwszych terminach, powinno bylo
bye dokonane na trzecim terminie, ktory byl terminem ostateczI~ym.
Na nim, jak np. we wzmiankowanej sprawie wojewody krakowsk18go
z klasztorem henrykowskim, rozstrzygala si§ kwestya co do waznosci zlozonych na drugim terminie swiadectw, ktore spraw';) decydowaly; na nim, jak w innej sprawie, mieli bye stawieni dziedzice z.akwestyonowanej posiadlosci, dla wykazania swych praw 7); na mm

1) 1286 (C. D. II). Porow. 1286 (:\1. P.).
2) 1268 (Hem. str. 189).
") 1261 (C. D. T).
4) "Pozwany... po drugi mz niestawajqcy ... placi szesc gl'zywien» (K. P. Iv).
0) 1294: peremptorio termino ~~tTiu,sque partious assignato (C. D. II).
.
G) 1250: dies peTemptoria ... assignata (Mog.); 1261: diem peTemptoTium, constrtuimus (C. D. I); 1294: peTemptorio teTlIlino assignato (C. D. II).
7) 1250: ad guam excepcionem dies peremptoria castellano est assignata: in
qua heredes dicte terre in presencia dncis cOllstituerent, qui excepClOnem castellam et
jus hereditariulll proprium probarent (Mog.).
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wreszcie, jak w innej znowu sprawie, mialy bye produkowane dokumenty, na ktore strona powolywala si\:), a ktore ostatecznie spraw~
rozstrzygaly 1). Niestawienie si\:) na trzecim terminie pozwanego pocill:galo za sob1j" ze powod sprav\'\:) wygrywal 2), i to bez wzglt;du,
czy na poprzednich terminach stawal lub nie 3); skutkiem zas wygrania sprawy ze stron}, powoda Lylo, ze niestawajll:cy i jego krewni,
jezeli chodzilo 0 maj~tek, tracili prawo wznawiania sprawy 0 tenze
maj1j,tek 4). Tak chcialo miee praJ!1JO, czyli z11Jyczaj ojczysty wzgl\:)dnie niestawajltcych (contumaces), jak sit; wyraza akt mogilsld z 1'0ku 1276 5). Aby jednakze trzeci pozew pocil1gal za sobl1 dopiero
co oznaczone skutki, potrzeba byl(l, aby zapozwanie rzeczywiscie na
termin ostateczny uczynione bylo, jak tego dowodzi przypadek zdarzony w roku 1294, w ktorym N asIaw, zapozwany przez opata klasztol'll byszewskiego, wystf!:pil z zarzutem przeciw wydanemu na korzyse opata wyrokowi, opierajf!:c sil;] na tern, jakoby nie zostal byl
wezwany na termin ostateczny. Ksiq,z~ poiecil okolicznose tl;] sprawdzie wojewod:de Broniszowi, a przekonawszy sil;], ;~e pozew wydany
zostal jak nalezalo, zatwierdzil wyrok poprzednio wydany 6). Sprawdzenie przez delegata bylo potrzebne dlatego, ze sq,dy nie utrzymywaly jeszcze podtenczas ksif!:g, w ktorychby zapisano wyznaczone do
stawienia termina. W obecnym zresztq, wypadku sam jeszcze ksil1-

z~, ktory naznaczal termin ostateczny, dal potrzebne objasnienie 1).
Wszakze od reguly, ze termin trzeci jest ostateczny, sam sl1d, powodowany szczegolniejsz~ wzgl~dnoscil1, odst~powal i naznaczal niekiedy dla stron jeszcze termin czwarty. Mialo to np. miejsce w sprawie klasztoru mogilskiego z klasztorem w Zagosciu, a to z powodu,
ie zona ksi~cia Bolesla wa zaszczycala zakonnikow w Zagosciu swojl1 laskawoscil1 2). Udzielenie wreszcie dylacyi tenninow zawislo by10 od okolicznosci i od uznania Sl1du 3). Czasem sam s~dzia rozpoznajq,cy spraw\.l nie mogl jej na terminie agitujl1cym si~ dostatecznie rozpoznac, przeto zawieszal jq, i odkladal do terminu nast\.lpnego 4).
Przypozwanie.-Zl},danie przypozwania osob trzecich wychodzilo
zwykle od pozwanego, ktory wnosil je dla skuteczniejszego zapewnienia praw swoich, czasami jednak - i od pozywajl},cego. Objasnil},
to nast~pujl},ce dwa wypadki. W sprawie 0 wies Smrokow, polozoll~ nad rzeczkl1 Szrenia\\'l}" pozwany przelozony klasztol'll miechowskiego zl1dal, aby pozywajl},cy rycerze Mikolaj i Woj ciech przypozwali innych jeszcze dziedzicow Smrokowa i razem z nirni spraw~
popierali, albo na nich sw!!J spraw~ przelali, ito, jak twierdzil, zgod11,ie z przyJfJty114 11J sqdach zwyczajem, oswiadczaj~c zarazem, ze
inaczej w sprawie nie da odpowiedzi 5), Widocznie chodzilo tu
o to, aby przez przypozwanie krewnych do sprawy, takowl}, rozstrzygnf!:c jednym wyrokiem i zaslonic si~ nadal od nagaban krewnych,
ktorzyby, po wygraniu sprawy z Mikolajem i Wojciechem, mogli znowu w swoim Imleniu spraw~ WZllOWlC. W innem zdarzeniu, pozywajl},cy, w sprawie przez poprzednika rozpocz~tej, z!!Jdal przypozwania krewnych strony pozwanej, a to takze w tym sarnym celu co
poprzednio 6).

") 1261: diem peremptorium constituimus... super eodem negocio privilegia
ponendi coram nobis (C. D. I).
2)

«Gdy i trzeci raz nie stanie (pozwany), to powod spraw~ wygrywa" (K.

3)

Porow, wyroki z r. 1276 (:lYIog.) i z r. 1294 (C. D. II).

P. IV).
4) 1250: die peremptiorio adveniente ... heredes non compa'fuerunt... definitive
sententia talis est lata, quod nee lieTedes nee aliquis de cognatione ipsorum ... in sorte
pTescripta... a/iquod Jus haberent, sed tota possessio in proprietatem claustri permaneat (Mog.). W podobnem zdarzeniu s::td wydaj::tcy wyrok opiera go niekiedy nietylko na samem niestawiennictwie pozwanego, ale przyjmuje zarazem na wzgl::td dokumenta przedstawione przez powoda, jak to objasniai::t sJ:owa wyroku z r. 1291: pre- '
nominati £I'atres in termino peremptorio non comparentes contwmaces to/aliteT extiterunt ...
nos ex privilegiis ipsius abbatis agnoscentes, quod eadem hereditas L. ab inicio ducalis semper fuit et quod nullus militum earn nunquam jure hereditario possedit...
eidem abbati appropriamus, prefatis fratribus perpetuum silencium imponentes (C. D. I).
5) 1276: secundum legem vel consuetudinem patrie adversus contumaces hactenus observatam (Mog.).
6) 1294: Naslao de termino peremptorio, a nobis utrique parti assignato ...
dictus N. convictus est ewm terminum haouisse, de cujus veritatis inquisitione die dicto
ad nos facte, comes et palatinus noster Bronissius extitit mediator (C. D. II).

")

1294: barones nosh'i, nostro audito testimonio ... secundo adjudicarunt (ibid.).
ad instanciam justam adverse partis teTrilinus teTtius et peremptorius
fuit assignatuR, pro adveniente... non comparuerunt... quarto denique ex hanundanti
partibus assignato ... nos per defil1itivam sel1teneiam eansam decidi mandavimus (Mog.).
3) Porow. 1250 (K. K.); 1291 (0. D, I).
') 1268: nos quid em multis aliis arduis occupati negotiis, hoc tunc 1'elz"nquimus in suspenso, in proximo sequente colloquio terminandum (Renr.).
5) 1287: prepositus ... predictis militibus Nicolao et Wojeiech. asseruit eisdem
non respondere, nisi prius heTedes dicte hereditatis statuerent et ut mas est, aut eis
suam causam conierrent SGU judicium subirent ... universi et singuli heredes.,. dictis
militibus, suam C'lusam utrum caderent seu repeterent, coram jUdice ... contulerunt
(Miech.).
6) 1250: ut consanguinei reorum certificarentnr et adessent liti ('t defensioni (K. K.).
2)

1~76:

Pisma Romualda Hubego.

Tom II.
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Wstecz. - Wyt1:omaczenie znaczenia wsteczy w naszym starym
przewodzie sl1dowym, wywoiaIo w nowszych czasach gruntowntj, praC§ prof. Przyborowskiego 1). Nie majtj,c zamiaru traktowania przedmiotu tego ze stanowiska pozniejszego procesu, zbierzemy w tem
miejscu tylko te szczeg6Iy, ktorych dostarczajtj, pomniki XIII wielm.
Sarno nazwisko 1Vsteczy spotykamy w akcie PrzemysIawa ksi§cia wielkopolskiego z l'. 1253. Z aktu tego dowiadujemy si§, ze niejaka Dobrosiawa, wdowa po bezdzietnym i zabitym przez pogan Pawle, za
zgodtj, tegoz ksi~cia, ofiarowaia pozostaI'1 po m§zu swoim ojcowizn§
(patrimonium), wies Starkow, klasztorowi w Henrykowie. Tymczasem zjawiia si§ wdowa po Floryanie i oswiadczyIa, ze wies ta wprzody juz Pl'zYS'1dzontj, zostaia przez s§dziego Domarada 2) synowi FIoryana, ze wzgl§du, ze byl blizkim krewnym Pawla 3). Po zlozeniu
tego oswiadczenia, jak powyzszy akt wyraza, 1Vzi~la w obecnosci
ksi§cia lask~ i poslaIa do Domara<ta, co zwalo si§ po polsku 1Vstecz;
Domarad a.toli odesial poslaIlca do ksi§cia i oswiadczYI, ze wdowy
tej nigdy nie widzial i wsi wtlpomnianej chIopcn nie przys'1dzal 4).
Ti6macz§ to w ten sposob. J ezeli w toczl1cej si§ sprawie, poprzednio juz zapadl byl wyrok, ktory zmienil stan rzeczy, jaki jedna ze
stron przedstawiala, wtedy druga strona ztj,dae mogla, gdy nie miaIa
w r§kach swoich pismienuego dowodu, aby s§dzia, przed ktorego interes byi wniesiony, wysial poslanca swego do s§dziego, na ktorego
wyrok powolywano si§, dia powzi§cia od niego wiadomosci, czy
w istocie wyrok takowy wydany zostal i dla udzielenia mu tej wi adomosci przez wysianego poslanca. W czasach, w ktorych wyroki
rzadko wydawaly si§ na pismie i nie utrzymywano ksil1g 8f!:dowych,
a nadto i urz§dowa korespondencya wladz mi§dzy soblj; jeszcze si§
nie byla wyksztaicila, nie bylo prawie innego srodka konstatowania
zaszlych faktow. Poniewaz zas nalezaIo opatrzye poslallca pewnem
godlem, ktoreby zaswiadczalo jego delegacYIl urz§dow~, willC opatry-

wano go w lask§ s§dziowsk~ tego s§dziego, ktory go wyslal. Sttj,d
p03zIo, ze w technicznym stj,dowym jllzyku 1Vziqc lask~ znaczylo tyIe, co odwoIae si§ do tego co zaszlo 1Vstecz, czyli wptzody, i co mia10 bye sprawdzone przez tego, kto niosl Iask§. Podobny zupelnie
przyklad wsteczy, choe bez uiycia tego wyraienia, przedstawia wyrok miechowski z roku 1::87. W sprawie ze Zdzislawem 0 dziaI
w Rzeplicacb, przelozony miechowski utrzymywal, iz poprzednio byl
Sl1dzony 0 t§ saml1 cz§se z bratem Zdzislawa Fabianemj gdy sp1'3wy inaczej nie mozna byro zalatwie, postanowiono, zgodnie z istniejqcym z1Vyczajern Sqd01VY111, wyslae podkomorzego do Piotra bylego
wojewody, ktory >;praw§ s!J,dzH, a podowczas znajdowai si§ na Rusi,
dla sprawdzenia przytoczonego faktu. J akoz podkomorzy i strouy
wybraly si§ w drog§; wszakze ucil1zliwose drogi i wydatki sklonily
strony do zaniechal1ia dalszej podroiy i do. zrobienia mi§dzy so btj,
ukladu, ktory uczYl1il zbytecznem sprawdzenie twierdzenia, przytoczonego przez przelozonego micchowskiego 1).

1)

0 wsteczy (Bibliot. Warsz. z l'. 1861).

2) Domarad wspomni:my jest w innym dyplomacie wielkopolskilll IV r. 1252
jako s'ldzia dwom (ll£. P.).

") 1253: cnm hec agerentul', aecessit quedam femina, uxor Fioriani, staiuens
coram nobis quendam puemm, filium ejusdem Floriani, dicens eidem puero a nosiro
summo judice Domardo eSBe racione propinquitatis villam Starkow adjudicatam (Henr.).
4) 1253: super hoc accepit ad eUJUZem DomarciU?Jl coram nobis 1iaculu7n quod
vocatur in polonico wstecz et nUnCiU?ib. Domardus vero judex noster remisit eundem
nuncium ad nos, dicens, quia nec hanc feminam... un quam vidisset, llec illi pnero
dictam viii am judicio confirmasset (ibid.).

Ekscepc)'e (exceptiones). - Z wano ekscepcyami wszelkie zasady
prawne i fakta, ktore strouy przywodziIy na poparcie wnioskow
swoich. Tak Msciwoj w sprawie przeciwko biskupowi poznanskiemu
o wies Trzecienic§, w p0parciu zl1dania swego powoiywal si§ na prawo sukcesyi w maj!J,tku po stryju swoim, przywodzl1c nadto, ie wl1tpi, iiby wies rzeczona byla istotnie legowanl1 przez stryja kosciolowi. Do sprawdzenia tej ekscepcyi s~d naznaczyl nast§pujl1cy termin 2). W dl'ugim przypadku, przeciw zlozonemu przez opata dokumentowi przytoczono czyli ekscypowano, ze dokument ten sci!J,ga
si§ do innego majl1tku, a nie do tego, ktory byl w sporze. I w tym
takze razie dla kOl1statowania przedstawionej ekscepcyi wyznaczyl
s1!d termin ostateczny 3).
D011Jody. -

W sprawach cywilnych spotykamy dwa gatunki do-

') 1287: verum cum causa finem alium habere non val eret, nisi quod ad dictum Petrutn, comitem quondam palatinum cl'acoviensem, cam mediatore procederet prout
est mos i~tdiGiorum, dictllS mediator sllbcammerarius... jam in procinctu vie existens,
parti utrique se intrrpbnens, tum pre difficllitate vie, tum pre labore, quam expensis ad Russiam habendis, pars utraque in concordiam versa (Miech.).
2) 1283: J\1istivogius ... opposuit se, dicel1s dictam villam ad se potius pertinere per successionem, qU0d non credebat villam per suum patruum ecclesie fore legata; nos illius excepcione audita ... diem iterum duximlls prefigiendum (lII. P.).
3) 1250: Veniens abbas instrumentum exhihuit, contra quod instrumentum
castellauus excepit, quo dalia terra est... ad quam e:;;cepcionem dies peremptoria castellano assignata (illog.).
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wodow, ktoremi strony twierdzenia swe popierajlj, 1), a mianowlcJe
pisma i swiadkOw. Czy sprawa, ktorlj, w roku 1229 slj,dzil na zamku
krakowskim ksil1zl:) Henryk, byia rozstrzygnil:)tl1 za uzyciem Sl1du bozego przez jedno z uzywanych w kraju ordaliow (justo Dei judicio),
nie smiemy ostatecznie rozstrzygae 2). Podobienstwo jednak jest do
prawdy, ze w istocie tak bylo, gdyz obie strony, to jest, komes 2egota i opat tyniecki, na udowodnienie swych praw do wsi Grodca
przedstawili dowody na pismie; rozstrzygnil:)cie wil:)c sprawy mogio
bylo bye zawislem od tego, ktorej strony przywileje byly prawdziwe, a ktorej falszywe, co kwestYI:) zamienialo na kryminalnlj,. W tern
przypuszczeniu, kwestya prawdziwosci lub falszu dokumentu mogla
byla bye rozstrzygnil:)tlj, przez poj edynek.

Skoro pozwany na udowodnienie praw swoich powolywal sil:) na dowody pismienne, powod prosil 0 przedstawienie ich 1), a Sl1d naznaczal termin, w kt6rym mialy bye produkowane 2). Po przedstawieniu w sl1dzie dokumentow 3), strona, przeciw ktorej walczyly, w miarl:) zachodzl1cych okolicznosci, jesli waznosci ich nie przyznawala,
albo twierdzila, ze dokument nie sdlj,ga sil:) do sprawy, albo zarzucala mu niewaznosc 4). I jedno i, drugie musialo bye udowodnione.
Objasnijmy to przez przyklady.
Riedy w roku 1250 Andrzej i syn jego Wojciech pozwali opata mogilskiego 0 cZI:)Se w Cyrynie (in Cirin), opat twierdzil, ze ta
CZI:)Se zostala przysflidzon~ klasztorowi, na co posiada dokument 0patrzony pieczl:)ci~ ksil:)cia, Michal zas kasztelan krakowski, ktory
sprawl:) poczq,tkowo rozpoznawal, wystq,pil z twierdzeniem, ze CZI:)SC,
o kt6rq, sprawa wytoczona, nie jest tlj" 0 jakl1 opat upomina sil:) 5).
R westya falszywosci przedstawionego dokumentu przedstawia si¥ raz
w sprawie sq,dzonej w r. 1229 przez Henryka ksil:)cia krakowskiego,
o kt6rej dopiero co mowilismy, i w sprawie mil:)dzy klasztorem jl:)drzejowskim a klasztorem krakowskim, agitowanej w roku 1245.
W sprawie tej opat jl:)drzejowski na udowodnienie, ze klasztor oswobodzony jest od pelnienia pewnych powinnosci, przedstawil przywileje, ktorym kasztelan' zrobil zarzut falszu i zobowil1zal sil:) takowy
do wiese; gdy jednakze z dowodami nie wyst~pil, ksil1zl:) poledl rozpoznae przywilej e, a znalazlszy je ze wszech miar wiarogodnemi,
przyzl1al raz na zawsze klasztorowi oswobodzel1ie od zakwestyonowanych powinnosci 6}.
W tern miejscu ZaZl1aczye nalezy, zesflid przy uznaniu wiarogodnosci przywilejow przez opata przedstawionych, powoluje sil:) mia-

Pisma, doku11zeuta 3).-Dowody na pismie noszl1 wogole nazwanie instrumeuta, a wychodzf!;ce od ksilj,zl1t - privilegia. Do waznosci dokumentu, pod wzgll:)dem jego formy, potrzeba bylo, aby byl
opatrzony pieczl:)cil1 kBil:)cia, od ktorego wychodzH, lub ktory go zatwierdzil, albo tez pieczl:)cil1 tego, kto go wystawial, i aby sznury,
na ktorych pieczl:)e byia zawieszonlj" nie byly nadwerl:)zone 4). J esli
ksili,zl:) nie mial jeszcze swojej pieczl:)ci, uzywal pieczl:)ci poprzednika,
ale ze stosownem w akcie omowieniem. Poniewaz zas pieczl:)cie byly wil:)ksze i mniejsze, a do aktow wazniejszych potrzeba bylo uzywac pieczl:)ci wil:)kszej, przeto w razie gdy nie bylo takowej, r6wniez
tl:) okolicznosse wyjasniano w akcie 5). Podobnie, pieczl:)ci innych
os6b, na akcie zawieszone, powinny byly bye nie naruszone, jako
i sznury, na ktorych wisialy. Nadto, dokument przedstawiony, dla
waznosci swojej, nie powinien byl bye skaBowany, ani w jakiejbl1dz
cZl:)sci uszkodzony lub podrobiony. Kasowal sil:) akt zwykle przez
przeci\:)cie w roznych cZl:)sciach, alba przez przecil:)cie na polo wI:) 6).

1250: ut predictus cantor suam assercionenz testibus astrueret (K. K).
2) Srowa wyroku podlug wydania lwowsktego sa: justa dei judicio per omnia
justi/icavimus (Tin.).
3) Pisma oryginalne zwano autentica (1296, Henr.).
4) 1296: autentiea fratrmn ... nOll abolita. non cancellata, non rasa nec in aliqua
parte sui 'Diciata salvis jilis et sigillis integris .. , nos vidisse testamur (Henr.).
,,) 1266' Bunt nonnuli qui dicunt, privilegium libertatum eis eollatum ipsis
minime profutul"um, quia ad ipsum privilegium non fuit appensnm magnum nostrum
sigillum, sed parvum, qni non attendunt, quod ilIo tempore Rolum minus sigillum habebamus et majori carebamus, et ideo minori omnia privilegia illo tempore firmabamus (Mog.).
6) 1245: privilegia... invenimus non cancellata, non abolita, nee in aZiqua parte
vitiata (C. D. III); 1261: privilegia non canceliata, nec aholita, nee itl aliqua parte 'Dicia")

ta apportarunt (C. D. 11; 1295: instrumelltis non canceilatis, non abolitis, nee in aliqua
parte viciatis (C. D. II, 2). Posiadam w zbiorze moim kilkanaseie takich akt6w skasowanych.
') 1245: castelanus petiis sibi privilegia exhiberi (C. D. TIT).
2) 1250: castellanus ... diem ad exhihendum instTumentum pj'e/ixit (Mog.).
3) 126l: in termino pre/ixo privilegium apportaverunt (C. D. I).
4) 1250: abbas instrumentum exhibuit ... castellanus excepit (Mog.); 1264: quo
instrumento in publico pOITecto ... episeopus de falsitate arguit (C. D. II).
5) Ob. 1250 (Mog.).
6) 1245: quumque sibi (castellano) exhibita fuissent (privilegia) ... dixit ea esse
falsa et hoc pro?are se velle, quumque postmodum in m01'a Zonga esset probandi, nos ...
eadem privilegia fecimus diligellter examinari, quibus examinatis invenimus ea non
cancellata, nec abolita, nee in aliqua parte sui viciata, attento eo quia maxirne Tacio
est, que pro religione facit .. super hie privilegiis fecimns senteneinm (C. D. III).
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nowicie na prezumpcY\J og61n:j, za kosciolem walcz:j,c:j,. Pr6cz zarzutu falszu, mozna bylo dowodzie, ze dokument przedstawiony, przez
p6zniejszy akt uchylony zostaL Przypadek taki zdarzyl si© w sprawie biskupa wloclawskiego z niejakim Niedobilem (?) i synem jego
Wojslawem 0 wies Borysz6w, polozonlj, W obwodzie piotrkowskim.
Powodowie utrzymywali, ze biskup nieprawnie wies t© posiada, i nil,
dow6d tego przedstawili akt kupna onej, sporzlj,dzony przed Kazimierzem ksi§ciem sieradzkim ojcem ksi©cia Leszka, ktory spraw© slj,dzH. Biskup, przez inny akt wydany przez tegoz samego Kazimierza, udowodnil, ze dokument zlozony przez powod6w nie rna mocy,
i ze wies kwestyonowana nalezala do kasztelanii wolborskiej, i tylko przez podmow© nieprawnie od niej oderwanlj, zostala 1). W wyfoku w tym wzgl©dzie wydanym, niewlasciwie powiedzianem jest, ze
biskup wyst:j,pil przeci w zlozonemu aktowi z zarzutem fa1szu, gdyz
tu nie chodzilo 0 dowodzenie fa1szu, ale 0 wykazanie, ze przedstawiony przez powod6w akt, nast©pnym aktem w mocy swej podwazonym i nchylonym zostal. Dodae tu jeszcze nalezy, ze w razach,
w kt6rych duchowienstwo chcia10 dowodzie praw swych przez zlozenie zatwierdzen papiezkich, nakazywano mn przedstawiac same oryginalne nadania ksi:j,z:j,t, jak to zdarzylo si© w sprawie klasztoru sulejowskiego 0 wies Baldrzyk6w, w kt6rej opat przedstawil bull© Honoryusza III papieza, potwierdzaj:j,q nadania klasztoru, slj,d zas poledl mu zlozye przywileje oryginalne Kazimierza Sprawiedliwego
i Konrada, kt6remi wies klasztorowi nadanlj, zostala 2).
Swiadkowie. - Chqcy dowodzic prawosci twierdzenia swego
przez zeznanie swiadk6w, obowilj,zany by1, stosownie do tego, co donosi Ksi©ga Praw zwyczajowych, nil, polecenie s©dziego, wYll1ienie
swiadk6w, kt6remi zamierza dow6d prowadzie 3). Wymienieni swiad-

kowie powinni byU bye osoball1i zdolnemi do swiadczenia (idonei
testes), niemoglj,cemi ulegae zadnemu wyllj,czeniu (omni excepcione
majores); jakie jednak powinni byli posiadae specyall1e przymioty,
nie widac ze zrodel 1). Po wYll1ienieniu swiadk6w, pytal zaraz s©dzia druglj, stron©, czy pl'zyjmuje ich, a skoro przyj§cie ich nastftpi10, polecal, jak Ksi©ga Praw objawia, nazwiska swiadk6w przyj§tych
zapisae, i dawal polecenie powolujlj,cej si§ na nich stronie, aby ich
w terminie oznaczollym w s<}dzie stawila 2). Doniesienie to stwierdza w zupelnosci wyrok Boleslawa ksi©cia krakowskiego z r. 1268;
Klasztor w Henrykowie nil, Sllj,sku utrzymywal, ze wsie do niego nalezace
"
, It 1)olozone w Krako.wskiem, wolne slj, od oplacania str6zy
i oswiadczyl, ze twierdzenie to udowodni swiadkami; poczem gdy
licznych swiadk6w wymienil, a mi©dzy nimi powolal si© na Sulka
kasztelana krakowskiego i Mikolaj a kasztelana z Biecza, ksilj,z©, za
zgodlj, wojewody krakowskiego, kt6ry spraw© przeciw klasztorowi popieral, oswiadczyl, ze poprzest;nie na zeznaniu tych d woch swiadk6w 3). J ak dalece obowi:j,zek dostawienia swiadk6w na termin przez
stron© przedstawiajlj,clj, ich, po1q,czony bye ll1usial w wielu razach ze
znacznemi kosztami i trudnosciami, dowodzi tego wzmiankowana
sprawa, w kt6rej ksilj,z© poprzesta1 na dw6ch swiadkach, aby, jak
wyraznie w wyroku wspoll1ina si©, oszcz©dzie klasztorowi zabiegow
i koszt6w 4). Swiadkow nil, terminie dostawionych sluchano 5) i odbierano od nich przysi©g©. Przysi©ga skladala si© zwykle w koscieIe; ale nie wszystkie koscioly mialy prawo odbierania przysi©gi: stanowilo to przywilej pewnych miejscowosci, 0 kt6ry, jak si© zdaje,

1) 1264: quo instrumento in publico porrecto, episcopus idem de falsitate mul~
tipliciter arguit et ejusdem instrumenti falsitatem debite probavit, offerens nobis
aliud instrumentum, sigillo patris nostri roboratum, per quod extitit coram nobis probatum, quod prefata villa pertinet de jure ad castellaniam de W ojbor et per patrem
nostrum ... episcopo est restituta, quam indeoite abstraxerat ad quorumdam hominum
suggestionem (C. D. II).
2) 1261; privilegium domini pape Honorii confirinatorium nobis demonstravit,
ubi hereditas sepefata fuit annotata, adtamen ad majorem rei evidenciam ... abbati
diem peremptorum constituimus avi nostri Kazimiri ex cujus donaeione predictum
Bal<lrikow, cum suis pertinentiis possident, nec non patris nostri ..• Conradi super eodem negocio, privilegia ponenda coram nobis (C. D. I).
3) «Slldzia pyta (pozwanego) czy rna swiadka, jeSli rwierdzi, ze go rna, to
slldzia kaze go zaraz wllmieni6» (K. P. V); 1268: ad hoc probandum per idoneos tes·

tes se obligavit et inter multos et clarrs viros quum n01llinassec com item Sulconem
et comitem Nicolaum de Byech castellanos (Henr).
') 1238: fidem faciens per idoneos testes (Mog.); 1268: ad hoc probandum legitime per idoneos testes ... qui d:ci debent testes omni eXCelJcione majores (Henr.).
2) «Gdy zas wymieni (swiadka). to s((dzia 0 kaZdego swiadka zosobna pyta,
czy go przyjmuje lub nie. Kazdego tak przyjlltego swiadka kaze zapisa6 i kaze pozwanemu, by zapisanych H-go dnia dostawih (K. P. V).
3) 1268: quum nominasset S. et N. placuit nobis palatini quoque Nicolai accedente consel1su ... testimonio ipsorum standum (Henr.).
4) 1268: placuit nobis... ut ipsi domui de Henrichow lahoribus parceremus
et expcnsis, testimouio ipsorum standum... ad quod agendum in colloquio proximo terminu1ll assignauim.us (Henr.); 1286: dient pro termino duximus prefigendum, quo per
testes p1'obaret Oil. P.).
D) 1286: die pretixo adveniente, testibus in nostra presencia constitutis (M. P.);
1290: testibus ab ipsis productis sui/icienter examinaNs (Henr.). :Na wyroku tym oznaczony jeqt Isrlt Jncha podslldek wroclawski.
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wielce si§ ubiegano, z powodu, ze za kazdlj, zlozonfE przysi§g§ pIacono tak zwane przysi(Jzne 1). Przy wykonaniu przysi§gi zachowywaly si§ pewne formalnosci, mianowicie: ten kto przysi§gal, obowifEzany byl dokladnie powtorzyc rot§ przysi§gi, ktorfE sam sfEd naznaczal,
i przy przysi§ganiu polozyc dwa palce prawej r§ki, to jest drugi
i trzeci, na nodze krzyz a 2). Niezachowanie przyj§tych form przy
skladaniu przysi§gi, pocilj,galo za soblj, niewaznosc zeznania 3). Za
zle przysi§gaj1j,cego swiadka placH kar§ ten, kto go dostawil, a mianowicie - szesc grzywien 4). W oino bylo stawiaj1j,cemu swiadk6w,
przed wykonaniem przez nich przysi§gi, oswiadczyc, ze ich zwalnia
od wykonania takowej, lecz w takim razie upadal ze swojem zlj,daniem 5). Do waznosci zeznania potrzebnem bylo koniecznie, aby
takowe zostalo zaprzysi§zone. Dopuszczano wszakze od tej reguly
pewne wyjlj,tki. Pokazl! to przyklady. Najciekawsze zdarzenie przedstawia sprawa powyzej powolana klasztoru henrykowskiego. Skoro
zgodzono si§ na to, aby za zasad§ do rozstrzygni§cia sporu przyj1),c
swiadectwa kasztelan6w krakowskiego i bieckiego, powstalo jeszcze
pytanie, ezy wybrani swiadkowie majlj, zeznanie swoje zaprzysifEdz.
Wojewoda krakowski, kt6ry spraw§ popieral przeciw klasztorowi, zlj,dal, aby zeznal1ie zaprzysi§gli; ksilj,z§, b§d1),c inn ego zdania, przedstawil rzecz na wiecu krakowskim, na kt6rym wielu, ze wzgl§du na
rodzaj sprawy i na godnosc swiadkow, bylo zdania, ze mozna poprzestac na prostem zeznaniu, publicznie na wiecu zlozonem, i na
tem tez stan§lo 6). Podobnie w dw6eh innyeh przypadkach, osoby

1) 1238: nominatis virginibus (t. j. klasztorowi stani",tkowskiemu) dedimus iuramentum circa claustrum de villis eal'llndem (C. D. In); 1266: damns sibi plenam
cm'am animarnm ... confessiones audiendi, iuramentum perclJJiendi (lifog.); 1268: non
alio, nisi ad predictam ecclesiam iuramentum pertz'ne1Jit (Szczyg.); 1281: quod dictum
juramentum et questus iuramenti vel lJrisasne ad suum monasterium pertineret (C.
D. III). «lifa dac od krzyza, na ktorym przysiElga, dwa fenigi, b,!dz tez wiElcej lub
mniej, jak postanowiono, temu kto ma piecz~ krzyz a» (K. P. IT).
2) "Ma 7.aS dwa paJce prawf'j r~ki t. j. drugi i trzeci na nodze krzyza poloz:y6» (K. P. IT).
") Jesli zle przysi~ze (swiadek)... tedy pozwany (t. j. stawlail1:cy swiadka)
upacla,) (K. P. IT).
4) «JeW zle przysiElz~... od kazdego swiadka opracon,! b'ldzie wina szeM
grzywien" (K P. IT). Tak,!z sam,! karEl skl'adano za swiadka, ktory si~ nie stawit
5) 1286: die prefixo adveniente, testibus in nostra presencia constitutis, miles (t. j. prowadz'!cy dow6d) nolens testes admittere ad iuramentutlZ renunciavz't otlZni accioni (lif. P.).
6) 1268: palatinus quasi pars adversa, eos juratos et non aliter debere verltatem dicere constanter allegavit, aJiis multis dicentibus suj/icere deb ere et maxi me
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ksi1),z§ce skladajfE swiadectwa, bez zatwierd~enia ich przysi§gfE. W roku 1250, Abraham kasztelan plocki wni6sl przed sfEd ksi~z§cy spraw§ 0 wlasnosc wsi Dlugiesiodlo przeciwko Piotrowi biskupowi ploekiemu, i obaj powolali si§ na swiadectwo ksi§cia Ziemowita. KsifEz~ wobec rycerstwa swego zeznal, ze jakkolwiek ojciec jego ksi~z§
Konrad powiedzial mu byl, ie wies wzmiankowanl! podarowal b yl
Abrahamowi, ze jednak p6zniej oswiadczyl, iz wies ta zdawien dawna jest wlasnoscilj, biskupstwa plockiego 1). Opierajl!c si§ na tem
swiadectwie, s§dzia dworski Wilko przysfEdzil SpOl'l1i! posiadlosc biskupowi. W osm lat p6zniej zdarzyl si§ prawie taki sam przypadek.
W sprawie przeciwko klasztorowi tynieckiemu 0 danin§ w sk6rach
wiewi6rczych, wytoczonej przez kasztelana wojniekiego, takze obie
strony powolaly si§ na swiadectwo ksi§zny Grzymislawy, matki s1),dz~cego ksi§cia Boleslawa. Ksi§zna zeznanie swoje oswiadczyla za
posrednictwem delegowanego do niej pods§dka krakowskiego Domarata, a ksilj,z§ spraw§ rozstrzygnlj,l zgodnie z jej oswiadczeniem, i 0swobodzil poddanych klasztoru od daniny 2). Wreszcie, w sprawie
Chwalona i Sulislawa z kantorem wislickim, powolany do swiadczenia arcybiskup gniezniel'iski Pelka, z moey zapadlej na wiecu decyzyi, zlozyl swiadectwo, przyjmujl!c je na sWfE dusz§, bez wykonania
przysi§gi 3). Wynika z rozwazenia tych przyklad6w, ze wlasciwie
jedno tylko swiadectwo ksi1),z§ce niezaprzysi§zone przyjmowano za
swiadectwo peine i dostateczne, a jezeli swiadectwa podobne dopuszczano od innych os6b, ze wzgl§du na ich wysoki! godnosc i 0kolicznosci sprawy, ze to nast§powalo tylku z mocy postallowiellia
slj,dzfEcego wieca. P ozostaje jeszcze zapytac si§: ilu potrzeba by10 koniecznie w sprawach cywilnych swiadk6w dla wprowadzenia dowodu? Ze stawienie dwoch swiadk6w bylo niedostateczlle,
pokazuje sprawa klasztoru henrykowskiego, w kt6rej dopuszczono wprawdzie dw6eh tylko swiadk6w, ale wyli1cznie dlatego tylko, ze obie strony na to zgodzHy si§. Jak slj,dz§, w zwyczajnym
~'n taU causa tantos vi1'OS in pleno colloquio 1'ecognoscere ve1'itatetlZ et dare testimonium,
nullo prestito corporali juramento ... convenientes Cracovie ... sepedictorum castellanorum assl'l'cioni simplici et testimonio puhlico cluximus deferendum (Hem.).
1) 125U: partium allegacionibus hinc inde propositis et allegatis, quia de ipsorum consensu et beneplacita intervenit, ut ducis Removiti testinlOnio de(erretur et idem
dux in presencia militum et baronnm ... testimonium perhi1nLit veritatis (Maz.).
2) 1258: utraque parte laudabilitel' consentiente, dilecta mater nostra domina
Gl'imislava, per Domaratum subjndicem cracoviensem requisita, homines domus prefate ad hujusmodi exaccionem nunquam fuissem subjectos pl'otestata est (Maciej.).
0) 1250: Archiepiscupus sine iuramento, qUia sic Juit dec1'eturn, super 8uam animam tantum recipiendo (K. K.).
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po1'zlJidku 1'zeezy pot1'zeba ieh bylo stawic szeseiu, na co dowod
przedstawia dopiero co wzmiankowana sprawa z kantorem wislickim,
w ktorej tenie powolal na swiadectwo szesc osob 1). W kwestyaeh
uiytkowania i granie odwolywano si!;) do swiadeetwa wicynii i na
niem opie1'ano wyrok, jak np. w roku 1224, gdy chodzilo 0 zdecydowanie, ezy Iwo biskup krakowski dziedzic Konskich, ma prawo lo~
wienia bobrow na rzeczee Czarnej 2).
Przyznanie strony.-Znajdujemy takie przyklady, ze sami 130wodowie przyznawali slusznosc twierdzen zapozwanego. W takich
razach, na zasadzie takowego przyznania, zapadal wyrok przychylny
dla pozwanego 3).
Sprawdzenie na miejscu. - Gdy ehodzilo 0 sprawdzenie okolieznosei jakowej na miejscu, ezem caly s~d zaj~c si!;) nie mogI, hb
o wyjasnienie incydentalnych punktow, wyznaezal s~d tak nazwanego mediatora, ktoremu poruezal dopelnienie tego i zdanie sobie relaeyi. Przypadek taki mial miejsee w dopiero CO przytoezonej sprawie Iwona biskupa. Sfl;d, dia przekonania si!;), ezy biskup istotnie
byl w prawie lowienia bobrow, polecil komesowi Streskonowi, aby
okolieznosc t!;) na miejscu sprawdzil i Sfl;dowi nast~pnie 0 wypadku
czynnosci swojej doniosl 4). Tak sarno postlJipil sobie sl1d w sprawie klasztoru byszewskiego, wyznaezajfl;c na mediatora wojewod\}
Brollisza, dia wyjasnienia, ezy Naslaw byl w istoeie zapozwany na
termin peremptoryjny. I on takie przedstawil sl1dowi swojlJi relacy\} 5).
Wyrok (sententia definitiva). - Na termiuie ostatecznym, po
wysluchaniu ustnych wywodow i objasnien stron i po przedstawieniu i konstatowaniu dowodow, przyst!;)powano do rozwaienia i ocenienia okolicznosci sprawy 6), poczem wydawano wyrok 7). Wgll1"

dail1c w pozostale z wieku XIII wyroki, napotykamy trzy sposoby
ferowania wyrokow. W jednych poleca ksilJ,i\} s!;)dziemu, obecnemu
mi!;)dzy zasiadajlJ,cemi, aby wyrok wydal. Tak mianowicie sformulowanych jest kilka wyrokow wielkopolskich. W w)'1'oku z roku 1286
powiedzianem jest: ie po wysluehaniu i rozwaieniu wywodow i wszystkich obron jednej i drugiej strony, w obecnosci ksi!;)cia Przemyslawa, komes Gniewomir st,::dzia poznallski wydal ostateczny wyrok 1).
W drugim z roku 1295 wyraiono: polecilismy Boguslawowi s!;)dziemu gnieznienskiemu i kaliskiemu, aby mit,::dzy spor wiodl1cemi wyglosil ostateczny wyrok, co tenie powagl1 naszl1 uczynil 2). R6wniez
w wyroku wielkopolskim z roku 1296 zaznaczono, ie spraw!;) sl1dzil
s\}dzia ksi~i!;)cy DzieriykI'aj, ktory, w liczbie osob pI'zytomllych przy
slJ,dzeniu. nazwany jest s\}dzil1 kaliskim 3). FoI'mul\} podobnfl, spotykamy i w jednym wyroku mogilskim, w ktorym na koncu zapisano:
Sprawy tej s!;)dzilJ, byl komes Mikolaj Godllia wielki s!;)dzia dIVoI'u
krakowskiego w obeenosci mi!;)dzy inncmi Boliborza opata tynieckiego i Domarada pods!;)dka krakowskiego 4). PodIng innych wY1'okow,
sam ksilJii!;) wyrok fernje, alba bez wzmianki 0 jakimbl1dz udziale zasiadajl1cych razem z nim baronow 5), albo ze wzmiankl1, ie wyrok
wydany W obecnosci baronow 6). Wreszcie, w innych wyrokaeh wy1'aiono: ie wyrok wydany za zgod~ baronow, alba ie \'ydany rflzem
z baronami 7), alllo nakoniec, ze wyrok postanowiony przez ksi~cia

') 1250: decrevimus ut cantor suam asserciouem testibus astrueret, qui nominavit sex (K. K.l.
2) 1224: Y. obtinult eastores in fluvio Carna... evocata vicinia ... (K. K.).
") 1287: qui (powodowie) non tantulll in fJreseneia nostrorum baronum profess!, dict~m villam preposito oontlllisse, vernm eciam in oomp0sicione facta iI:am he_
reditatem .•. contulerunt (Miech.).
4) 1224: Y. obtinuit eastore~ ... comite Strescone mediatore existente, qui evocata vicinia verum didicit et eo referente in colloquio lata est sententia (K. K.).
5) 1294: de cujus veritatis inquisicione die dicto ad nos facte, palatinus B. extitit mediator (C. D. 1I). Qb. str. 528.
") 1250: nos rei veri tate dlligenter investigata (C. D. TI); 1264: nos auditis
et intellectis kine inde propositis (ibid.); 1268: utraque parte presente circumstaneiis omnibus inspeetis ot que diseucienda erant discussis (Henr.); 121)6: allegaeionibus et
munimentis utriusque partis auditis ef intel/ectis (M.P.); 1287: cognieione cause audita
ab utraque parte (Miech.).
7) 1268: que discudenda erant discussis duximus deferendum (Henr.• )

1)
Wyrok ten ogloszony naprz6d przez Raczynskiego, przy zwiedzaniu w 1'0ku obecnym arehiwum kapituly poznanskiej sprawdzatem z oryginatem i znalazlem
W lllm: Igitnl' nos P. cum ... questio verteretnr, tandem allegacionibus et univl>l'sis
mllnimentis utriusque (partis) auditis et plenius intellectis Comes Gnevomirus Judex
poznaniensis in nostra c0nstitutns presencia contra N. tutit sentenciam diffblitivam.

2) 1295: B. judiei dedimus in mandatis, ut inter ipsos litigantes definitivam
selltentiam promul,qaret, ipse auctoritate nosh'a ... ~entcntiam protulit (C. D. II, 2).
0)

12\Jl: nosh'o Judice Dirsycraio,iudicante... (C. D. I).

4) 1250: HuJus caU5'e Judex et definitor fUit comes N. G. magnus Judex curie
cracoviensis, presentibus his, quorum hee sunt nomina ... (Mog.).
5) 1245: talem ferimus sentencillf!l (C. D. Ill); 1250: nos adJudicamus (C. D.
II); 1258: castellano sileneium imponimus (Maeiej.); 1204: nos ... adJudicavimus (C. D. II).

6) 1250: duxi eondempnandam ... presenti',u8 et assistentihus vi1'is nohilihus (Maz.);
1287: nos ... in presencia harollu111 hereditatem adJudicavimus (Miech.).

') 1268: villam cum communi assensu nostrorum baronum ibidem in judicio sedentibus ... adjudicavimus (Moj). 1268: nos oarnl1um cOJilmitante consilio •.. per sentenciam ...
deelaravimlls (Hem.); 1229: nos cum Jlostris haronihus ... ahbatelll justificavimus (Tin.);
1261: cum haroniiJus nostris judicio prlsidclltibus ... adjudicavimu, (C. D. l); 12<:';6: nos
una cum baronihus nostris •. adjudicavimu~ Cll. P.).
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i jego baronow 1). POl'Ownywajlj,C te formuly mi§dzy soblj" dochodzimy do tego wniosku, ze w sq,dach, w ktorych ksilj,z§ prezydowal,
tenze podlug dawniejszego zwyczaju, reprezentowanego mianowicie
przez Wielkopolsk§, polecal ferowac wyrok obecnemu przy sq,dzie
s§dziemu dworskiemu lub miejscowej ziemi, ktory tez to czynH pod
powagq, ksi§cia i z jego aprobacYlj, 2). Przy wydaniu wyroku mogilskiego z r. 1250 -przez s§dziego Dzierzykraja, zdaje si§, sam ksiq,z§
nie byl obecny, ale wyrok zatwierdzil 3). Przyczem godne uwagi,
ze ksiq,z§, zatwierdzajl!,c wyrok, powolal si§ na wladz§, danlj, mu'
w tym wzgl§dzie przez Boga. Przeciwnie w innych stronach kraju,
wyroki formujlj, si{j tak, ze je sam ksiq,z§ wydaje, a w miar§ wzmagajlj,cego si§ znaczenia baronow-naprzod z ich poradq" a potem razem z nimi. Ciekawem jest, co pod tym wzgl§dem przywodzi autor
Ksi§gi Praw. Porownywajlj,c slj,d polski z sq,dem niemieckim, powiada, ie s§dzia polski nie rna przy sobie lawnikow, lecz skoro ujrzy
przy sobie ludzi zdolnych, pyta ich 0 rad§ i podlug niej sl!dzi, jesli
mu si§ takowa podoba; jesli zas nie, to wyrok wydaje wedlug swego jak moze najprawszego zdania. W istocie w sl!dach niemieckich
wyrok wydawali lawnicy, a s§dzia go tylko wyglaszal. Co do nas,
to co przytacza, 0 tyle w zupelnosd jest prawdziwe, ie rzeczy tak
si§ mialy w sq,dach nizszych, a w cz§sci - w teoryi - i w sq,dach,
ktorym przewodniczyl ksiq,z§} bo w praktyce trzeba bylo powoli rachowac si§ z coraz wi§cej wzrastajq,cym wplywem barouow na interesa kraju. Pomimo tego, pomimo, ie wyroki gloszlj" iz Slj, wydane
przez ksi§cia razem z baronami, nie slj,dzimy jednak, aby juz w tych
czasach wyroki zapadaly po formalnem glosowaniu. Ksiq,z§ zapewnie nie zbieral glosow, lecz wydawal wyrok tylko stosownie do ogolnego wypadku narady i zgodnie ze zdaniami osob przewazniejszych,
w sl!dzie uczestniczl!cych. Zdaje si§ przytem, ze na rozstrzygni§cie
sprawy wywieralo nieposledni wplyw znaczenie os6b interesowanych;
szczegolniej tez okazywano silij wzgl§dnemi dla duchowienstwa, a to
zgodnie z dllchem czasu, z widokow poboznosci i ch§ci zyskania sobie wiecznej zaslugi.

1) 1282: qui Paulus in termino l)er nos et nostros barones jure est abjudicatus (C. D. II); 1287: nos et barones nostri cognieione canse audita ex utraque parte ...
hBreditatem adjudieavimus (lilieeh.); 1294: pm' nos nost1'osque bm'ones justo judicio
adjudicata est abbati (C. D. II).
2) 1295: auctoritate nostra sentenciam protulit (C. D. II, 2).
") 1250: et novissimam sentenciam per nos approbatam presenti seripto auetoritate nobis a Deo data communimus (Mog.).
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Redakcya i for111a 1Vyrok61v.-Wyroki niezawsze si§ spisywaly
i stronom wydawaly. Strona, wi§cej dbala 0 swoje interesa i chcq,ca je zabezpieczyc, sarna prosila 0 wydanie sobie wyroku na pismie.
Cz§sto tez ksiq,z§ta wprost polecali wygotowanie wyroku i wydanie
go stronie, zwlaszcza gdy chodzilo 0 interes kosciola 1). Wyroki
redagowali kanclerze lub podkanclerzowie, albo pisarze czyli notaryusze dworscy 2). Niekiedy wyraznie zaznaczano, ie ksif),z§ polecil
byl przygotowac redakcy§ 3). Forma wyrokow zwykle byia taka: naprzod oznaczano nazwisko ksi§cia, ktory w sq,clzie przewodniczyl;
nast§pnie oznaczano strony, ktore spraw§ do osq,dzeni a wniosly,
i przedmiot sprawy; dalej, albo obszerniej albo krocej opisany byl
przebieg sprawy, z oznaczeniem niekiedy, co si§ na kazdym terminie dzialo, potem wyluszczano powody przyj§te za zasad§ wyroku 4);
nareszcie wypisywano zapadIq, w spra wie sentency§ 5), przyczem
przegrywajf),cego skazywano na wieczne milczenie 6). Po sentencyi
nast§powalo orzeczenie: ze spisany wyrok, ktory zwano: carta, instrumentum, littera albo pagina, polecono roborowac przywieszeniem
piecz§ci ksiq,zlijcej, a to db tego, aby nie pozostawala pozniej wq,tpliwosc wzgl§dnie tego, co w sprawie zaszlo, albo dla tego, by to,
co postanowiono, pozostalo na zawsze niewzrllszonem 7). Obok pie-

1) 128: In cuius rei robur perpetuum, tanquam instal' privilegii nostri, presens instl'umentum domui de Henrich ow ... d~tximus concedendum (Henr.); 1276: hanc
paginam super hoc eoniectam ab1Jati et conventui eoneedentes (Mog.); 1291: fratribus
super hoc dari jussimus litteram (C. D. I).

2) 1258: datum per manus Twardoslai sM/;cancellarii C1Lrie (Maciej.); 1282: et
domino Philippo subcancellario nostro per cujus manum haue feeimus dare (C. D. II).
1286: actum et datum in Rogozno per manus Thilonis notarii curie nostre (M. P.);
1292: per manus S. curie nostre notarii (C. D. :1, 2).
")

1286: Ego 1acobus notarius de 1nandato domini mei ducis soripsi (M. P.).
Np. 1245: talem pro monastorio super hisdem p1'ivilegiis ferimus sentenciam (C. D. II); 1264: per quod (pl'ivilegium) coram nobis extitit probatum (C. D.
III); 1268: duximus deferendum assercioni simplici et testimonio puhlico (Hem.).
5) Np. 1250: adjudico propTietatem et possessionem (Maz.); 1282: P. per nos
et barones jure est abjudicatus (C. D. fI).
b) Np. 1280: ita videlicet quod episoopo villam adjudicavit, parti adverse sfleJZciM1JZ perpetuum imponendo (C. D. II); 1291: eidem abbati et monasterio ... eandem
hereditatem appropl'iamus, prefatis fratribus super olnlli accione et requisicione diete
hereditatis perpetMum silenciMII! imponentes (C. D. I).
7) 1286: ne autem SMper hujuslnodi facto aliqua ambiguitas possit in posterwin
exo7'iri, presentem paginam nostri sigilli munimine duximus roborandam (M. P.);
1280: ut autem hec que predieta sunt, firma perpetuo inviolabiter perseverent, presentem paginam conscribi fecimus et nosh'i sigilli mutlimine rohorari (ibid.).
4)
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zawieszano zwvkle na wyroku inne piecz~ci znakomitszych osob, ktore w s~dzie zasiadaly; wyraznie jednak w wyroku
z roku 1245 omowione, ze piecz~cie te zawieszone jedynie na swiadectwo calej czynnosci 1). Piecz~cie wyciskala z polecenia ksi~cia
albo ta sarna osoba, ktora spisywala wyrok, albo inna, w akcie wyraznie oznaczona 2). Za roboracy~ wyroku szlo oznaczenie miejsca,
w ktorem s~d si~ odbywal i data 3); na samym Ico{1('u zas wymieniano osoby, ktore w sij,dzie zasiadaly, i ktore zarazem przytomlle
bywaly przy spisaniu wyroku i roborowaniu go p1'zez opiecz~to·
wanie 4).
o sposobie, jakim zapadle wyroki cywillle wykonywaly si~, ba1'dzo malo powiedziec mozemy, tern witlcej, ze wlasciwie zachowalv
si~ nam tylko wiadomosci 0 przewodzie w sprawach 0 maj~tki nie'1'uchome, przychodz~cych wyl~cznie pod s~d ksi~cia. Wypadkiem
spraw tych by10, ze alba odmawiano albo przyznawano wlasnosc zakwestyonowanej majl)tnosci jednej ze stron procesujq,cych sil), a skutIdem tego, ze polecano wprowadzic w llatychmiastow~ posesyl) wy_·
grywaj~cego sprawl), a nieznajduj~cego sil) w posiadaniu przyznanego mu maj~tku. Wprowadzenie w posiadanie dokonywalo sill w tych
przypadkach przez poslancow (nuncius) ksitlcia, do tego specyalnie
11aznaczonych, albo przez komornikow 5).

Skarzij,cym by! albo ten, kto sam pokrzywdzony zostul, albo,
w razie uczynionego zab6jstwa-krewni, ktorzy mieli prawo dopominania sil) 0 oplat~ glowy zabitego 1). Skarz~cego zowiq, zrodla: actor,
a oskarzonego reus 2), sprawc~ przesttlPstwa. J esli przywileje zapewnialy komu prawo pobierania kary pieni~inej za dokonane przesttlPstwa w granicach jego majij,tku, a sfl,d nad niemi nalezal do kogo innego, zapewnie osoba taka miala takze prawo zanoszenia skargi przeciw temu, kto przesttlPstwo popelnil.
Prawo poci~gnitlcia do odpowiedzialnosci karuej sluiylo przedewszystkiem ksi~ciu wzgltldnie tych, ktorzy targntlli sitl na jego osobl:: i jego wladztl, alba popelnili przesttlPstwo, ktore sam s~dzil 3).
Prawo to s}uiylo rowniez urztldnikom, ktorym poruczona byla piecza czuwania nad pewnemi prawami ksi~ztlcemi i nad powszechnem
bezpiecze{lstwem. I tak kasztelani, jako tez i rz~dcy dobr ksiij,ztlcych (procuratores) sami wzywali przed siebie i karali ludzi polujij,cych nieprawnie w lasacb, w ktorych polowanie nalezalo do ksi~cia 4).
Tak sarno mincarze ksifl,ztlcy, ktorzy mieli obowiij,zek czuwac nad
kursowaniem w kraju falszywej monety, pociij,gali przed siebie i s~
dzili ludzi, u ktorych takowa znajdowala sitl. Gdy jednak cztlsto
zdarzalo si~, ze ksi~itlta oswabadzali pewne miejscowosci od jurysdykcyi mincarzy, wtedy minca~'z dOllosil tylko ksitlciu 0 dostrzezonem przesttlPstwie, a ksi~z~ sam przez poslanca (nuncius) polecal
zanosic zazalenie przed wlasciwego s~dziego 5). Rowniei, gdy opoIe zawinilo, kasztelan, a w jego zasttlPstwie stldziowie grodzcy,
i komornicy grodzcy, poci~gali je do odpowiedzialnosci 6), a tam

cz~ci

ksi~cia

II.

Przewod Sijdowy w sprawach karl'lych.

Glownym powodem do rozpocztlcia posttlPowania karnego byIo
zaniesienie skargi przed s~d wlasciwy, przez strontl pokrzywdzon~,
na tego, kto wzgltldnie niej dopuscil sitl przesttlPstwa 6).

spos6b: homines ecclesie, in eadem castellani a,
lanum ecclesie sunt citandi (1249, Stenz.).
1)

1245: ne super premissis aliqua vale at in posterum oriri duhietas, presentern cartam duximus sigilli nosh·j munimine et sigillorum personarum suprascriptarum in testi7JlOl1i~Wl roborandam (C. D. III).
2) 1286: Ego Jacobus notarius d8 mandato domini mei scripsi et JIlanu propria sigillavi (nL F.)i 12G8: Sdygot qui sigiUl[}!I aZJposuit (Maciej.).
3) Np. 1250: actum in colloquio apud villam que dicitm Wilckouici, anna domini M. eCL. mense .Tulio in octava apastolorum Petri et Pauli (::Ifaz.); 1276: actum
in Cracovill anna domini .ill. CC. LXX. 1'1 inrliccio1l8 qum'ia, XVI kalendas Februarii (Mog.).
") Np. 1250: hUjllS facti testes sunt ll. S. L Y. T. S. 1. S. C. P. et M.
(C. D. III).
") 1260: hereditatem... per sententiam rcqnisierunt st per nUNcios (ducis) iutroducti tranquilla pace possederunt (M. P.).
6) Og61n'l
zasadQ urz8,dzenie kasztelanii vi- Miliczu na Sl:,\sku okresla \\. ten
1)

t"

quociesn~nlfue

conveniantul·, per castel-

1296: P. quendam nobilem... occidit, accedeutibus umicis occisi principem

sunt conquesti (Cronica principum Polonie. Somb. I, str. 46).

2)

1249, § 4 i 5 (Stenz.).

Ksi«ga Praw nazywa oskal'ionego: tym na kogo

skarga zGstala zaniesionq.

3) «Gdy sam panujlJ,cy komu8 zadaje
ki stanf.lc ... » (K. P. XXIlI).

win~ 0

przest!lpstwo, i ten ma do wal-

4) 1296: qui feram ali quam occiderit, abbate ignorante, nullus prorsus castellanorum seu procuratornm se de causa... intromittat (Paw.).
6) 1268: si quis inventus fUel'it (t. j. przez mincarza) falsam habere monetam ... judicabitur (przez soltysa) ad qu<erelam nostri nuncii (C. D. II). Hozumie si~,
ie tu mianlJ, byla na wzgl"dzie osada nadana prawem niemieckiem.
6) 1277: cum... 8normitas qualiscunque in opole facta fuerit ... judex cash·j
homines nequeat judicare ... maxime in talibus factis ubi actores snnt camerarii castTeJlses vel idem JudeoJ castTi (Paw.).
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gdzie jurysdykcya nad niemi przeszla do panow prywatnycb panowie 1).

cii

Dalszym powodem do rozpocz~cia dochodzenia bylo schwytanie
winowajcy na gorlj,cym uczynku i dostawienie go do Sl1du 2), a takie schwytanie go przy licu 3), lub w pogoni za nim.
Pod wzgl§dem pogoni, cilj,iyl na opolach obowilj,zek scigania
zloczyncow. Polegal on na tem, ie jezeli opole dostrzeg1o, lZ w granicach jego popell1ione zostalo zabojstwo, rabunek lub kradziei,
powinno by10 natychmiast za przest~pcl1 gonic i to z krzykiem
od jednej wsi do drugiej, w ten sposob, ie wies, do ktorej za sladem ludzie przybiegnlj" powinna pogon przyjl1c i znowu gonic do
drugiej wsi i tak dalej, dopoklj,d sladu starczy. Wies, w ktorej slad
znika, alba ktora dalej nie goni, ponosi kar§ przest§pstwa 4). Powinnosc ta, cil1zf);ca na opolach, zwala si§ sladem 5). Ksilj,z~ta wczesnie uwalniac zacz§li nadane w10sci od tego obowil1zku 6). P1'zywilej klasztoru koprzywnickiego takie nadto podaje szczeg61y. Postanawia on, ie mieszkancy wsi, nalezlj,cych do klasztoru, nie s~ obowil1zani przyjmowac sladu; natomiast atoli winni, w razie gdy slad
do nich dojdzie, otworzyc domy, i, w obecnosci sta1'eow miejscowych,
dozwolic gonil1cym 1'obic w nich poszukiwanie 7).
1m bardziej instytucya opoli ku koncowi wieku XIII rozprz~
gac si§ zacz~la, i im bardziej zakres dzialania sl1dow grodzkich
zmniejszal si§, a prawo niemieckie po kraju szerzyc si~ zacz§lo, nalezalo bylo w widokach bezpieczenstwa publicznego osady na prawie tym lokowane, opatrywac we wladz§ nietylko ka1'ania przest§p-

1)

«Jesli na poIn Inb dl'odze zabity ezlowiek na miejsen lezy... tedy pan wy-

zywa 0110/e przed siebie,> (K. P. \TIIl).

2) «Gdy zabitym ktc zostanie we wsi, a wloseianie zab6jc~ wydadzq s~dzie(K. P. VIII). To same stosuje sifl do schwytania rabusia i zlodzieja.
3) "JesIi rzecz u kogos licowanq o0dzie, tedy sfldzia licowanemu kaze odpowiadac» (K. P. XI).
4) KsiE(ga Praw.
5) 1262: vestigium quod slad vuIgariter dicitur (Paw.).
H) 1212: nec ccestigia l'ecipiant (voigt: Oodex diplomaticus)j 1225: nee graventui', sicut est de vestigiis jugitivorurn indagandis Cli1:osb.); 1257: a slad ... exempti
(M. P.); 1275: neque zlad... solvere teneantnr (0. D. 1).
') 1262: vestigiwn habitatores Ioeorum Tecipere non teneant~Lr, sed si aliquando ad ipsos fuerit adduotum, aliqui ex sensoribus exeant ad introitnm locorum et oum
eo fuel'it deventum, singuli domos suos aperiant et apud se queri permittant, si autem seeus villas forenses vel ultra transiel'it, iIli qui adeuxerint, more suo seu imc
pedimento civium prout melius potrrint, prosequantnr (Paw.).

1nU •• »

cow, ale poszukiwania ich z obowis"zku. Przykrad tego podaje n&m
przywilej przeniesienia Miechowa z prawa polskiego na niemieckie
ktorym zastrzezone zostalo, ze wojt miasta rna miec prawo poszuki-'
J!Vauia czyli sledzenia zlOCZYllcOW i karanht icll 1); zatem niellotrzeba tu juz byio czekac na zaskarzenie, tylko wprost sam w6jt, za 0trzymalliem wiadomosci 0 popelnionem przest§Pstwie, sledzil spraw_
c§ jego i do odpowiedzialnosci powolywaL Temi ~widokal11i kierowal si§ takze
Lokietek w znanych nam z poprzedniego
przywilejach, danych niektorych miastom wielkopolskim 2). Przywilejami temi ustanowieni zostali osobni w miastach tych prolocutores,
czyli, jakbysmy moze icll nazwalL prokuratorowie ella dzialania z urz§du przeciw wszystkim zbrodniarzom 3). Aby zas wladze ich uczynic jeszcze skuteczniej sz~, zastrzegl, ze jak tylko doj dzi; do nich
okrzyk (clamor) 0 popelnionej zbrodni, natychmiast \Vyst~powac powinni i wl§zic czlowieka wiei3ci<:); powszechn<:); wskazanego 4).
Skari~cy si§ na kogo 0 popelnienie przeciw niemu przest§pstwa,
ndaje si§ do wla5ciwego s§dziego i z<:);da zapozwallia go. S§dzia poleca oskarzonego wezwac przez swego sluzebnika, ktorym zwykle bywa komornik, oznaczajl1c mu termin, w ktorym si§ ma stawic ");
aby zas miec zapewnienie, ze wezwany stawi si§, bral sluzebnik od
niego zaklad, kto1'Y w razie wyroku pot§piaj~cego na sluzebnika
przechodzil G). W razacil popelnienia wazniejszych przest~pstw. panujl1cy albo s§dzia polecal oskarzonego natychmiast chwytac i uwi§zie 7). W Milczu na Sllj,sku wi§zienie dla ludzi koscielnych zllajdo-

1) 1290: concedimus dicto G. j{lcultatem plenam que1'endi et judicandi malefioos (JYIieeh.).
2) Ob. stl'. 475
3) 1299: cives nostri habeant proiocutoTe8 suos per Oillnes civitates nosb·as ...
qui habeant omn8m auctol'ltatem agendi contra omnes maleficos et penam infligendi
~
(0. D. I).
4) 1299: insuper volumus quod ubicnnque clamo)" super quemlibet malefadorum fuerit, eundem detineatis (idid). Olamor znaczylo to same co fmna w procesie
owczesnym karnym zachodnim, upowazniaj'tca do rozpocz~cia inkwizycyi.
5) 1249: si fUel'it actor ducis (t. j. jesli skarZ'tcym byl czlowiek stoj'tcy pod
jurysdykoy~ ksi~cia), qui hominem ecclesie debeat conVeni1'8, ipsum per nUJZciulll castellani ecclesie citaoit (Stenz.); « ... a s'ldzia kaze komomikowi zau'ezwac» (K. P. IV).
6) 1249: pignora in hujusmodi casu (t. j. w razie skazania obwinionego) per
nunciuJn caplentur (Stenz.).
7) 1239: hi quatuor exeroendo latroeinium aecusati sunt apud dominum dueem, qui jU8sit eos capere et incarceraTi (Henr. str. 24); 12g9: insurer volumus quod
eundem (t. j. przestflpcfl) detineatis (0. D. I).
Pisma Romualda Hubego.

Tom II.
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walo si§ 'przy koseiele biskupim. Postawieni Had nim dozorey odpowiadali za ucieczk§ wi§zniow 1).

powiedziall1osci za l1aruszenie miedzy granicznej, i twierdzi, ie grunt,
na ktorym byla miedza, uwaial za swoj wlasny 1).
Przedstawionych swiadkow mogi skarz~cy wylfl,czye, jesli zas
przyj~l, i potem dopiero pomawial, ze s~ przekupieni, musial: z nimi wychodzic na pojedynek 2). Kaidego przyj§tego swiadka s§dzia
zapisywal i poiecal dostawic na termin oznaczony. W terminie 0znaczonym obwiniollY przysi§gal w slowa: 1V tern co mnie zaltije N.
jestem. nie11.Jinl1ym, tak mi Bog i s1vir;ty krzyz dopomoze) swiadkowie
zas: 1V czem N. zall1}e l1a N, 1V tent. on jest niewinnym, tak mi
Bog i slVi(Jty krzyz dOpol110ze. Przysi<2gajfl,cy kladli dwa palce prawej r§ki na 110dze krzyz a, tak jak to byro objasnione wyzej 3).
Przy zabojstwach i zadaniu ran, wo1no bylo oskarzol1pmu dowodzic, ze co uczynif, nast~pi1o skutkiem zwroconej przeciw niemu
napascl. U dowodnienie tej oko liczl10sci albo zupelnie zwalnialo obwinionego od kary, albo przynajmniej zmniejszalo jego odpowiedzialnosc 4).
N admienie tu wypada, ie kosci61 byl przeciwny odprzysi§gom.
Jui na synodzie wroclawskim, odprawionym w 1'. 1248, stanowczo
je pot§pil, i<ldajq,c, aby odprzysi§zenie zast~pione bylo przez dowod
ze swiadkow nie za oskarionym, ale przeeiw niemu 5).
Obwiniony, oczyszczony od zaI'zutu przez przysi§g~ swiadkow,
u walnial si~ od dalszego dochodzenia. J esli zas nie mogi stawie
potrzebnej liczby swiadk6w, alba jesli swiadkowie przy wykonanin
przysi~gi potkn§li si~, wtedy w wazniejszyeh przest~pstwach 6) dla

Takze w przywileju danym klasztorowi w L§dzie powiedziano,
ze jezeli ezlowiek klasztorny dupusci si§ wi§kszego przest§pstwa,
za ktore ma odpowiadae przed ksi§ciem, ma bye osadzony w zabudowaniaeh opata 2).
J ezeli oskarzony winowajca do zarzucanego mu przest§pstwa
przyznawaJ: s1<2, nie zaraz, jak si§ zdaje, uznawano go za winnego,
leez do trzeeh raz}' wzywano go do dania stanowczej odpowiedzi.
Tak przynajmniej post!!:pil sobie Henryk V ksi[J,z§ wrodawski z obwinionym 0 zabojstwo Pakoslawem, daj!!:c mu tym sposobem moinose do rozwaznego llamyslu 3).
Stawajfj;cemu przed s~dem winowajcy, gdy si§ nie przyznawal
do popelnienia zarzueanego mu przest§pstwa i twierdzil, ie jest niewinllym, kazano sti1wic swiadkow i odprzysi§gae, ze zarzueanego mu
przest§pstwa nie popelnil. Podlug Ksi~gi Praw, ilose swiadkow,
ktorych obowi~zany byl stawic, i z ktoremi razem przysi§gae byl
powinien, zawisla byla od wielkosci i gatunku zarzueanego mu przest~pstwa.

W zarzucie zdrady, zab6j stwa, ograbienia, podpalenia, gwaltu,
skradzenia kobyly ze stada ksifl,z§cego lub kradziezy z komory ksi[J,i~cej, stawiano-dwunastti swiadkow: w zarzucie zabicia rycerza l1a
drodze publicznej, zgwalcenia dziewicy lub kobiety zam§znej i kradzieiy z kuchni lub piwnicy ksi~Mcej - dziewir;ciu; w zarzucie ze1ienia obeliywemi siowami-siedmiu; w zarzucie mniejszych kradziezy-szeSciti; w zarzucie bicia rycerza l1a wiej3kiej drodze przez gbnra - trzech, a gbura przez rycerza - dwoch; w zarzucie nazwania
blaznem-trzech, i tak dalej 4). W tej Hezbie swiadkow obj§ty byl
takze obwiniony. Ksi§ga Praw podaje zresztl1 przypadek, w ktorym
sam obwiniony przysi§ga, a mianowici8, gdy jest poci~gany do od-

') «Kto czyj,\ graniczn,\ miedz',; skazi ... gdy chee przysi,\dz, iz grunt za swoj
uwazal, przysi((ze sam jedell (doz sweret alleine her) i zostanie bezkarnym (und
blibet des ane busze)>> (K. p, XIX).
2) «Jesli skari,\"Y (cleger), Pl'zyj,\wszy z razu swiadkow, nast'lpnie pomawia,
jz 8,\ kupieni wszyscy lub kfocy z nich, tedy ma wypowiedziee: swiadkowie 8,\ kupieni, nie ehc« ieh i chc~ walczy6» (K. P. V).
3)

1249 (Stenz.). Byl'o takze wi~zienie przy kosciele katedralnym we Wroz niego wypuszczani skladali oplat~ dozorcom (UrkUilden zur Geschicltte des Bisthu'llls Bl·eslau. Bl'eslau 1843. Wydanie Stenzla).
')

\Yi~zniowie

cl'awiu.

2) 1231; cum gravis causa elllerserit (homines villarulll) ... ad presenciam nostram citati debent... et nuscluam incarcerari nisi in stabuto abbatis (C, D. J).

1296: Dux dixit: vade stulte respondes, adhue habeas tenio bonum interIoeutorium et melius deliberes, alias justieiam non olllittalll (Oroniea pl'ineipum Polonie, Somb. I, str. 46).
3)

4)

Ksi',;ga Praw: XXIII, XU, XIIl, XIV, XV, XVI i XVII.

Ksi'lga Praw V.

Oh. stl'. 223.

4) »Jesli kto drugiego napastllje tak, ze go chee bie, a ten \\'zi,\wszy si~ do
obrony, zrani go i przsszedlszy przed jego s~dziego, zaskarzy go ze swiadkami, iz
go zaczepir i bi6 cheial, a wyswiadezy si',; w tern samosi6dm, tedy napastnik, aezby
rany odniosr, popada w 8zeM grzywien; ktoby zas napastnika zabil, ten zaplaci za
glow'l i nie wi~ee.i, byle wyswiadczyr si~, ze byl zaczepiollym» (K. P. VII).
6) Consuetudillem in qua ille qui perpetravit delictum admittitur ad juramentum, .. reproballlus, sed testes idonei admitiantur potius contra ipsum (Antiquissimae constitutiones, str. 32).

0) W stanie obecnym zrodel trndno wszystkie te przest~pstwa z dokladnosci~
oznaezye.
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oezyszczenia naznaezano mu jedno z ordaliow 1). Cz§sc t§ procesu,
w ktorej przystl)powano do zastosowania ordaliow, nazywano tech-

tych pl'zeszly i do slJ,dow llatrymonialnyeh koscioIa i prywatnych
osob, w 1'azie obdarzellia icll rozleglejszlj, jurysdykcylj, karnlj,. Koneesye takie bywaly mniej lub wi§cej peine. Dawano albo samo prawo pojedynku na kije 1), albo pojedynku na kije i miecze 2), albo
dozwalano uiywac proby wodnej i pojedynku na kije 3), albo w1'eszcie wszech znanych ordaliow 4). To nie oznaczaczalo nic innego,
jak tylko to, ze obdarowanemu dawano albo pelnlj, jurysdykcYI) karnlJ" albo cZ§sc onej. 1m bowiem kto wil)ksze popelnil przest§pstwo,
tem dotkliwszlj, nakl:adano na niego prob§ dla oczyszczenia si§ z uczynionego mu zarzutu. Ksi§ga Praw zaswiadcza, ie proba przez
zallurzenie w wodzie zimnej uiywana byla w mniejszych przestl)pstwach, a w przest§pstwach stal1u-oczyszczenie przez pojedynek 5).
Ordalia ezyli s~dy boie (judicium Dei), wyrosle z mniemania,
ze Bog udziela swoj~ bezposrednilj, opiek§ osobom niewinnie poddanym probie, aby z niej zwyci§zko wyszly, otoczone bywaly licznemi obrziddami religijnemi i spelnialy siid przy czyunym udziale duchowiellstwa. St~d poszlo, ie uzywane przy probach ielazo, miecze
i kotly, w ktorych wod§ swi§col1lJ, zagrzewano, zachowywaly si§
w pewnych na ten cel przeznaczonyeh swilJ,tyniach, pod nadzorem
duchowi611stwa, i ze same proby odbywaly si§ przy tychze samych
swi~tyniach. 2e tak bylo i u nas, wY1'aznie swiadczy dyplomat mazowiecki dla klasztoru czerwinskiego, w ktorym powiedziano, ie od ..
dawna kosciol Sw. Maryi rna s~d zelaza, wody i pojedynku 6). Wiemy rowniei, iz w zamkach kasztelallskich (albo, jak slJ,dzimy, w kosciolach p1'zy tychie zamkach) przechowywano: kije, tarcze, zelazo
i wod§, uzywane przy probach, i ze dozwalano ldasztorom. ktorym
dana byla jurysdykcyakarna z moinosci~ poddania obwinionych p1'obie, miec przedmioty te na samem miejscu s~du, aby obdarowany
za kaidlj, raz~ nie potrzebowal sil) 0 nie udawac do grodu 7).
Sposob, w jaki si§ spelnialy 1'o;;;ne proby, opisuje Ksi§ga Praw.

nicznie exam,en 2).
Uzywane IV sqdo,mietwie naszem ordalia spelnialy si§: alba
przez rozpalone zelazo (ferrum eandens), alba przez pojedynek (duellum), albo przez wod§ (aqua), a kaMe znowu z uieh rozdzielalo si§
na dwa gatuukL Proba zelaza dopelniala si§ albo przez stlj,panie
po rozpalonem zelazie 3), albo przez niesienie onego w rl)ku; pojedynek by:1: albo na miecze, albo na kij e 4); proba wodlla zas - albo
przez wod§ wrzlj,Clj" lub zimnfl; 5).
o ordaliach mowiono juz na poczlj,tku XIII wieku, ze slj, z dawna dozwalane 6), wspominajlj, si§ zas i pod sam koniec tego wieku 7).
Spotykamy je we wszystkich cz§sciach owczesnej Polski, a mianowicie w Wielkopolsce 8), w ksil)ztwie krakowskiem 9), I'l Mazowszu 10), na ::ll~sku 11), i IV cz§sciach kraju, ktore si§ dostaly pod
wladztwo zakonu krzyiackiego. W pomnikach p1'zedstawiane slj, 01'dalia, jako wlasciwosc s~dow ksilj,i§cych 12), jako CZI)SC p1'awa ksi~
il)cego 13); wszakze na zasadzie sl~skich dyplomatow smialo twierdzic moiemy, ze byly w uiyciu i w s~daeh kasztelallskich 14). Dyplomat wielkopolski z 1'. 1242 wyraznie je nawet charakteryzuje, jako instytucy§ prawa ziemskiego polskiego 15). Niebawem z s~dow

1)
2)
rit (Tin.).
")
4)

Ksi«ga Prall', XXIII, XXIV i XXY.
1290: si ad castri nosti cognicionem et ea;aJnen causa aliqua deducta fue-

Ksi«ga Prall' XXIY.
1286 (Tin); 1299 (lIIaz.J5) 1296: aqua tervens (Paw.).
6) 1222: Sancta Maria habet ab antiquo judicium terri et aque' et duelh~1n (C.
D. I). Toz sarno m6wi drugi przywilej z tego samego roku (ibid,).
') 1299 (Maz.).
8) l242 (llf6j); 1284 (LeL); 1296 (Paw.).
9) 1225 (Mog.); 1252 (Miech.); 1278 (C. D. III); 1286 (ibid. i Tin.).
10) 1222 (C. D. I); 1299 (Maz,).
11) 1249 (Stenz.); 1258 (Somb. I).
12) 1252: habeat potestatem judicandi ad formam curie nostre videlicet ad aquam
(Mieoh,); 1284: omnibus lltentur juribus prout curia nostra C0?18uevit: ferro, duel·
10 lLel.).
13) 1299: villas damus ... own omni jure ducatus videlicet ensis et baculi (Maz).
14) 1242: ad quem (castellanum) eciam pertinet jus aque et ferri candentis (Stenz,).
15) 1242: abatisse damus liberam auctoritatem... in omnibus arliculis polonico
Juri pertinentibus ut est duellum cum baculis, jus ferri, aque et aliis articulis ... judicandi (M6j.).

1) 1278: Comes C. habeat libertatem judicancli ... si cause enOl'mitas exegerit
ad duellu1n faciendum, quod mediantibns bacu/is fieri solet (C. D. III).
") 1286: Abbas hahet judicare in hominibus suis causas subseqnentes: mech,
klj ... (Tin.). Ob. wyiej str. 37: Kotleks dyplomatyczlly tyniecM.
") 1225: 0111ne jus llabebl1nt fratl'es aque et baculum (llfog,).
4) 122~ (C. D. I); 1242 (JY1. P.); 1252 (lliech.); 128-10 (Lel.); 1296 (Paw.).
5) Ksi((ga Pl'aw XXV.
") Ob. Rtr. 548, not. 6.
7) 1258: volumus ut supradictus judex abbatis habeat clipeum et baculum
ferrenm et aql1am, ut non sit necesse ad castTU1n adire (50mb. I, stl'. 879), l'IIoze wypada tu czyta6: baculum, ferrum?
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Pr6ba przez zelazo byla dwoch gatunkow: albo skazany na ni!!
byl obowif!;zany kroczye po trzech rozpalol1ych zelazach polozonych
na zierni 1), alba tez powinien niesc trzy kroki W l'§ce golej rozpalone do czerwonosci zelazo. Zelaza powinny by}y bye wprzOdy przez
kaplana pokropione wodlj; swi§conlj;, przy stosownej lllocllitwie. Byl
nadto da wniej zwyczaj, ze kroczlj;cego po zelazach prowadziio dwoeh
ksi§zy 2). Po uskutecznionej probie, nogi lub f§ce okladano woskiem poswi§conyrn, starannie opatrywano, i dopiero na trzeci dzieii
przekonywano si§, czy byl}' opalone lub nie. U kogo znalazlo si§
cialo opalone, poczytywal si§ za winnego 3).
Pojedynek dopeillial si§ takze podwojnym sposo]wm. Pojedynkowano si§ na miecze alba na kije, nioslj;c w r§ku tarcz§, a poduszk§ pod ramieniem. Procz tego, oba walczlj,cy mieli miee glow}' posypane popiolem, ab}' krew, w razie skaleczellia glowy, zatrzymywala si§ na popiele i nie splywala do oczow. Za przekonanego uwazal si§ ten, kto sam wyznal, ze jest zwalczon},m, alba skoro za takowego przez s§dziego uznall}'m zostal; a wtedy, jesli byl skarzlj;cym, tracil spraw§, jesli zas by} oskarzonym, skazywal si§ na kar§ 4).
Pojedynek na kije, jak 0 tern donosi Ksi§ga Praw, dawano
rni§dzy wloscianami, albo jeSli przez rycerza oskarzonym byl w10scianin; pojedynek 7:as na miecze - jesli skarzyl wloscianin rycerza,
a my dodajemy-jesli skarzll,cym i oskarzol1ym byli rycerze. Zresztlj;,
skoro nazl1aczony do pojedynku tak zachorowal, iz walczyr nie mogl,
wolno mu bylo nujlj;e kogo drugiego na swoje miejsce. Takze ksiil;z§ta, biskupi, opaci i panowie swieccy, stawajq,cy w slj;dzie za swoich
wlosciall, wyznaczye mogli do pojedynku zastllPcoW, jako i kazdy inny pan, pozwany przez wloscianina 5). K to wreszcie przeznaczony
do proby przez pojedynek, skladal si§ niemoznoscilj; odbycia pojedynku, musial niese zelazo 6).
Rownie proba przez wod~ byla dwojaka. Ksi§ga Praw wspomina tylko 0 spuszczeniu oskarzonego w wod§ ze zwiil;zanemi r§kaml przymocowanemi nogami, dla tego, aby ani r))kami, ani noga-

rni nie mogi si§ ratowae. VV oda, w ktor!! opuszczal si§, pOWilll1a
byla bye wprzody p08wi§cona. J eieli tyrn sposobem zanurzony
w wod§, na wod© wyplynlj;l, uwazal si§ za przekonanego 1).
Drugi sp086b dokonywania prob}' wodq" 0 ktorym wspomina
akt z r. 12116 2), polegal na zanurzeniu po l:okiee w wod§ wrzil;cil;
obnazonej r§ki i wyj§ciu z dna kona wlozonego wen przedmiotu.
Czyja r§ka oparzona, zostala, poczytywal si§ za winnego.
Wyrok w sprawach karuych zapadal stOFlOwnie do wypadku WYprowad;onego dowodu, czy przez przyznanie wlasne, czy przez przysi§g§ swiadkow, czy tez przez spelnjon~ probl).

') Uzywano do tej praby lemiesze zelazne, jak swiadczy dyplomat Mieczyslawa starego z r. llJ5 (C. D. H, 2); trze13a tu tylko czyta6, jak 13y10 w hopii, ktar1\ do dl'uku udzielilem, zamiast: 1'omeJ'eS-1JOmeTes. Helmold l,waza to ordale za sta·
roslowianski obyczaj.
2) Ksil/ga Praw, XXIV.
3) Ksi"ga Praw, XXIV.
') Ksi"g-a Praw. XXIII.
5) K,i"ga Praw, XXIII.
") Ksi~ga Praw. XXIv.

') Ksi'ig-a Praw, XXIV.
2) 1296 (Pa",·.).
") 1~56: 1ninistTi n08tri cum ipsum V. spoliassent de mand"to nostro, pTiui,qnoTWin nt1istantiam peT i,qnomnCi'wlb suscepenmt (0. D. II).
4) 120;): si ad mntilaciollem membroru111 vel vite amissionem contra ali quam
personam fuerit pl'ocedendum, persona ad vindictam faciendam, curie nostl'e vel castri judicio vel ali is officialibus, a nobis ad hoc deputatis, presel1tetar (Stenz.).
") 129G: mandat in medio castro COTam omnihus decollari (Cronica principum
PoJonie. 80mb. I, 4G).

Naznaczone przez wyrok kary pieni~zne scilj;galy sil) przez sluzebnikow ksilj;z§cych lub sil;dowych, w miar~ tego, kto spraw§ s~dziL
Tak sarno post~powano w konfiskatach. Znajdujemy nawet W 21'0dlach naszych wzmiank§, ze gdy przy zagrabial1iu (spoliatio) czyli
konfiskacie majlj;tku, sfuzebnicy dworscy, przez niewiadomose, zaj§li
przedmioty nalezq,ce do krewnych winowajcy, ksi~z~ nakazal natychmiast przedmioty te komu nalezalo zwrocie, a maj Ij;tek skonfiskowany sprzedae 3). Kara smierci lub mutylacyi wykonywala sil) pl'zy
d worze ksi~z§cym, albo w grodzie, albo przez oficyalistow, przez
ksi§cia wyznaczonych 4). Spelnienie jej nast§powalo publicznie, jak
to zaswiadcza analista sllj;ski 5).

o post§powaniu w7:g1§dnie zbieglych winowajcow nie naleZlismy zadnych danych; te, ktore dotyczlj; tego przedmiotu, odnoszil; si§
do miejscowosci nadal1ych prawem niemieckiem.
Pozostaje jeszcze wspomlliee 0 post§powaniu przy dostawieniu
czlowieka z licem, to jest z rzeczlj; skradziol1lj; lub zrabowanilJ. W razach takich tak sobie post~powano. Jesli majlj;cy u siebie rzecz skradzionlj;, oswiadczyl, ze takowil; knpil u drugiego, wtedy s§dzia po1ecal mn, aby czternastego dnia dostawH tego, u kogo jq, kupil, i zeby sta wil por§czycieli, ze wroci przed slj;d i przyprowadzi swego zachod2C§. J eSli nie stawil: si§ na terminie, podpadal karze sZeSciu
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grzywien, chyba ze usprawiedliwil niestawienuictwo. Nie stawiwszy
si~ na drugim terminie, placil znowu szese grzywien, chyba, ze takze ulliewinnil si§; ale nie sta waj 1!;C na trzecim terminie, podpadal
juz stanowczo karze 1), rozumie si§ za kradziez, za co odpowiadali
por§czyciele. Gdyby zas stawil si§ i zachodzc§ prz},proI'Fadzil, ktoryby potwierdzil, ze mu rzecz sprzedal, wted)" jak si§ domyslae wypada, ponosH kar§ zachodzca, alba i on znowu przedstawial dalszego zachodzc§.
o oplatach s1);dowych bardzo malo wiemy. Henryk sl1!;ski w roku 1208, polecajlj,c, aby sprawy wielkie karne, wynikle w maj!j,tkach
nalez!j,cych doklasztoru trzebnickiego, s!j,dzone byly w si1dzie dworskim lub przez kasztelana wroclawskiego, zastrzegl, aby adjutorit£Jn
to jest p0111ocne, w razach takich bylo skladane klasztorowi; s§dzia
zas aby pobieral tresZl1e 2). Do tego dodaje dyplomat z roku 1255,
ze wysokosc tresznego oznaczala si§ podlug wielkosci sprawy 3).
W r. zas 1276, powiada juz Letlzek ksit:);z§, ze oplata ta w ziemi
sieradzkiej przez niego zniesiollt1 zostala 4).
o wykonaniu kar cielesnych juz wspomnielismy. Kary pieni§zne, tak idt1ce na ksi§cia, j ako i na dostoj niko w, Sci~galy si§ przez
komornikow.

1)

Ksi~ga

Praw, XI.
1208: ~i grandis emerserit causa, coram me vel castellano... jUdicentnr
claustro suo dent adjutorinm, preteI' hoc quod judiei spectat. quod Treschne dicitul"
(80m b. I, str. 820).
") 1250: judices accepto solummodo tresczne, secundum quod qualitas exigit
cause, judicatos rcmittant (0. D. II).
4) 1276: penam ... trescne ... per nos in terra nostra (siradiensi) deletam (ibid.).
2)

ODDZIAL XI.

'Vywody i l)OrO'YUallia.
Powyzsze rozpatrywania doprowadzily nas do rezultatu, ktorego moze nie spodziB\valismy si§ osit1gnij,c. Stau§lo przed oczyma naszemi spoleczellstwo w pelni rozwini§te, reguluj!j,ce wszystkie stosunki iycia pewnemi, stalemi normami, zarazem pochopne do zmian
i nowych dt:);iel1. Nie zbywa mu ani na jasnosci przewodniczlj,cych
mysli, ani na srodkach wykonania tego, co sobie po swojemu wykonac zamierza. Nie chcemy bynajmniej przez to powiedziee, ze spoleczellstwu temu przyznajemy jakt:);bij,dz wyzszosc nad inne spolecznosci owczesne; widzimy tylko, ze dosc gotlnie obok nich staje, ze
wogole kr!j,zy w zakresie wspol:czesl1ych poj§c, i ie nie moze bye
poczytanem za spoleczllose zacofant:);, a mianowicie tez, ze nie zrzeka si§ dij,ienia do przeksztalcen, jakie w tych czasach, w roznych
stronach, tak silnie wyst§puje.
Zbytecznem byloby, w tern miejscu, przywodzie na pami§e, choe
w skroconym przeglt:);dzie, caly szereg wainiejszych oznaczen, na jakie natrafilismy przy skresleniu naszego prawa wieku XIII. Raidy,
kto je z uwag~ przebiegl, dostrzegl zapewnie, ie przedstawiaj!j, nietylko stroju!j, calose, ale ie odpowiadajt1 w zupelnosci i wlasciwym
potrzebom spoleczenstwa przewainie rolniczego i ogolnym wymaganiom wyiszego spoleczenskiego porz!j,dku. Nie wykazuj:j, tez i iune
owczesne spoleczellstwa w tym kierunku obfitszego zasobu ustanowiell., a jezeli w nich obok tego natrafiamy na kombinacye wi§cej
sztuczne, to glownie przypisac nalezy zaprowadzonemu w nich sy-
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stematowi lennemu, 1ub tez tej okolicznosci, ze czerpaiy wlj,tek do
swych praw z prawa rzymskiego.
Natomiast pozwalamy sobie zwrocic uwagl:) na wybitniejsze
cechy prawa naszego, nadajij,ce fiU pewnij, charakterystycznlj, wlasciwose, tak jak je znajdujemy rozwinil:)te w poczij,tkach wieku XIII,
aby nastl:)pnie zdae sobie sprawl:) z kierunku, jaki prawo to przybraIo w dalszych swych, w tem stuleciu, kolejach.
W pomnikach, ktore mielismy pod rl:)klj" spotykamy tylko dwie
klasy ludzi, to jest rycerzy czyli szlachtl:) i ludzi wiejskich.
W klasie ludzi wiejskich 11ie dostrzegamy niewolnikOw. Oz10wiek nieswobodny jest wprawelzie obowiij,zany do pelnienia powinnosci osobistych i przywil!zany do ziemi, na ktorej siedzi, ale jest
prawym jej uzytkownikiem, przelewa swe prawo do niej na swych
zstl:)pnych i moze tak zwane swe dziedzidwo bronie przed sij,dem
ksilJ,zl:)cym.
Rycerz odznacza sil:) tem, ze ziemia, ktorlj, posiada, uwaza si~
za woll1lj, czyli oswobodzol1lj, od powinnosci pnhlicznych, ze mu w uzytkowaniu z lliej przyznajij, si© pewne uiytki ksi~z©ce, a jeSli na
niej siedzi ludnose wiejska, ze lUU si© przyznaje prawo obracania
na SWlj, korzyse powinnosci, j akie ludnose ta poprzednio na korzyse
ksil:)cia peluHa, i prawo nizszpj wzgl©dnie niej jurysdykcyi. Zapewnie tei dopuszczano rycerzowi, wladnlJ,eemu lIiemi~ osiadllj" zabiera6
na siebie puscizny (terra vacans), pozostale po zmarlych bezpotomnie wloscianach.
W stosunkach m©za do zony i ojca do dzieci nie dostrzega
si© germallskiego mUl1dium, a tem m11iej rzymskiej twarelej wlaelzy
ml:)zowskiej i rodzicielskiej. Kobiety w stosnnkach majlJ,tkow)'ch,
czy jako m\;zatki, Cll)' jako wdowy, cllY jako dorosle panny, przedstawiajlj, sil:) zupelnie swobodnemi. Maloletni, choe niezelolny do
spelnienia czynnosci prawomocnych, wyst©puje jednak przy dokonywanin onych i oswiadcza tymczasowe na one zgodzenie, ktore zatwierdza po dojsciu do pelnoletnosci. Nieznane wspolne posiadanie
i uzytkowanie majlJ,tkow przez caly rod, pod kierllnkiem czy to najstarszego, czy wybranego cZlonka rodu. W spoIlle posiadanie majlJ,tku, i to nie wi§cej jak w kilku generacyach, jest przypadkowoscilj,
i w kaidej chwili moie bye rozwilj,zane. Sukcesya idzie zawsze tylko na zst©pnych, a gely tych niema, maj'l,tek wraca do ksi©cia, jako opnszczony; chyba, ze idzie 0 dziedzill© osadnika wiejskiego
w dobrach nadanych, bo wtedy, jak dopiero bylo wspomniane, przechodzi na wladnlj,cego dobrami rycerza.

Zwierzchnia wlasnosc nad calf!; ziemilj, przyznaje si© panujij,cemu. On jij, lladaje albo na dziedzictwo (jure heredita~'io~, .albo na
czas zachowuj1j,c sobie w kazdym razie prawo odebral1la JeJ za popelnione przeciw sobie przest©pstwo, a w klasie ludzi ~ieswobo~
nych-nawet gdy tego wymagae b\;dlj, \'ddo~i uzytecz.nosc~. Z.godl1le
z myslij, zasadniczij" wszelkie aIda, majlj,ce za przedmlOt. Zle~lll:),
chodzij, od ksi©cia. Raidy akt prywatny, dotyczlj,cy zleml, ~o,~:~
nien bye zatwierdzony przez niego, j esli ma miee pelnij, waznosc
pr awn l1. Tak samo i wszelkie spory 0 prawo do ziemi nalezlj, przed

w!.-

ksil:)cia.
Wlasnose prvwatna, ze wzgl©du na sposob powstania jej, dzieli
sil:): na oelziedzicz~n~, wysluzonlJ, i nabytlJ,. Zbycie ziemi dziedzicznej zawislo od przyzwolenia krewnych, pochodzlJ,~y:h od tego, kto
jlj, pierwszy nabyl, z mocy sluzlj,cego im do llIe] pr~wa ~1padku.
Akt zbycia ziemi dziedzicznej, dokonal1Y bez zezwolellla kre~l1ych,
moze bye przez nich wzrUSZOllY; a mianowicie, jesli zbyc18 nastlj,pilo przez darowizn©, takowa ulegia nniewaznieniu, a. jesli przez
sprzedaz - wtedy kaidemu bliiszemu krewnell1u Slllzylo prawo
wykupu.
Uzycie wlasnosci jest zupdnie swobodne. Prawo do wszelkich uzytkow tak istniej!!Jcych, jako i nowo odkrye si© moglJ,cyc~,
jest zupelne. Ograniczenia w tym wzgll:)dzi:, jeSli ~s~lliejlj" . wy11l··
kajij, jedynie z prawa zwierzchniej ksilj,z©ceJ wlasnosCl. Sluzebnosci nstanawiajlj, si©, jak sil:) zdaje, tylko na slmtek dobrowolnych
koncesyi.
W przewodzie sf!;dowym dominujlJ,ca mysl- dostarczye, szczegolniej pozwanemu, jak najwil:)cej srodkow do obrony, a mianowicie
przez obowi!!Jzek ponawiania trzechkrotnie zapozwow, przez zape~
nion~ ll1oznose usprawiedliwiania niestawiennictwa, przez dozw~len:e
przypozwow, przez wolnose korzystania ze wsteczy, i d~magal1la Sl©
sprawdzenia wlj,tpliwych okolicznosci na miejscll, wreSZCle przez stawanie osobiscie przed slj,dem, i udzielonlj, zupeln!!J swobod© wyluszczel1ia przed nim swej sprawy i przez samlj, form© publicznego sq,downictwa.
Idea utrzymania porzlJ,dku powszechnego wyraiala sil:) \~ il:stytucyi opoli i w skupienill silnej wladzy karania w r©kach kSl©cla
kasztelan6w.
Niezaprzeczenie by} to wszystko ll1ateryal zdrowy i i©drny,
z ktorego mozna bylo wyrobie i najswobodniejsze i najsilniejsze instytucye.
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W jak1!:z stronb obr6cilo si§ dalsze rozwinij?cie? - Jakie zaszly
w ty~, systemacie zmiany w ciq,gu wieku XIII? na czyjq, wypadly
korzysc? czy przylozyly si§ do wyksztarcenia rozs1!:dnej swobodv indywidualnej, czy wzmogly sil§ panstwowej organizacyi?
.
W prawie os6b, z poprzednich pojedyilczych nadan, wyrobily
si§ juz teraz dwa calkowite stany: duchowny i rycerski; duchownyp~'zez wyl1!:czenie os6b duchownych z pod jurysdykcyi s1!:dow swiecklCh, a rycerski - przez peIne wyksztaicenie oddzielnego prawa rycerskiego, a i j edno i drugie za pomocq, absorbcyi znacznej czesci
praw ksi1!:z§cych.
v

Dostrzegamy takze dalej niejakie zachwianie samoistnego stanowiska kobiet, a w szczegolnosci zam~znych.

Za tern poszlo, w uprzywilejowanych dobrach duchowllYch i szlacbeckich, wylq,czenie ludnosci wiejskiej z pod powszechn'ego s1!:downictwa, z wyj1!:tkiem tylko spmw 0 dziedzictwo; poddanie jej alba
zupelne alba cz§sciowe, lecz zwykle obszemiejsze jak poprzednio,
pod jurysdykcY1!: patrymonialn1!:; stopniowe rozszerzenie zakresu jej
powinnosci osobistych, a powoli i prawo dowolnego przenoszenia
i osadzallia ludnosci wiejskiej na nowych siedzibach, a nawet prostego jej wydalania i prawo scigania ludzi zbieglych.
Wybj,czenia 1\ pod jurysdykcyi zwyczajnej pocillgn§ly za sob1!:
niemal znpelne przeistoczenie calego da wnego systematll sq,downictwa. 8lJ;d kasztelanski przestal bye slldem dla ludnosci osiad1:ej w dobrach uprzywilejowanych, a Iubo stanlJ;1 dla niej niekiedy otworem
slj,d ksilj,z~cy, w kazelym razie byl to juz tylko slJ;d uprzywilejowany,
ktory, tak jak z przywileju powstal, tak tez w kazdej chwili przez
nowy przywilej mogl bye omini§tym na korzyse jurysdykcyi patrymonialnej.
W tym kierunku, co rozpocz§lo nadawnictwo i rozszerzanie na
coraz obszemiejszlj, skal~ juryselykcyi patrymonialnej, tego niejako
dokonalo rozmnozenie po wszystkich stronach kraj u osad prawa nie:niecki ego, gdyz osady te, z malemi tylko ograniczeniami, zupelnie
JUz wyhliczone zostaly z pod slJ;downictwa zwyczajnego.
W zakresie prawa prywatnego ogralliczony zll1tcznie zostal
wplyw krewnych na alienacye dziedzin, naprzod przez udzielane pozwolenia robienia swobodnie darowizn na rzecz koscio16w, nast§pnie
przez postanowienia poddaj1j,ce przedawnieniu prawo zanoszenia kontestacyi przeciw alienacyom, robionym bez zezwolenia krewnych,
wreszcie, przez praktyk§, kt6ra coraz wi©cej stawala si§ nieprzychylnlJ; dIa krewnych i popierala swobod§ alienaeyi.
Skutkiem tej samej dq,znosci byro, ze zatwierdzanie przez ksilJ;z~lt alienacyi dobr nieruchomych przyhieralo nieznacznie charakter
prostej roboracyi aktow konstatuj1!:cych jej spe1nienie.

W zakresie prawa karnego coraz wi~cej rozpowszechnia si§ uzycie kar cielesnych, przez przeniesienie tego pl'awa z s~dow ksilJ;z§cych na jurysdykce patrymonialne, do czego niewlJ;tpUwie przylozylo si© nasladownictwo s1!:downictwa na prawie niemieckiem lokowanego, IV kt6rem kary cieleslle niemallJ; graly rol§.
Wl'eszcie, nie mozna spuscic z uwagi, ze 1m kOllcowi wieku Xln
opola prawie zupelnie znikajq" jako illstytucya zabezpieczaj1j;ca bezpieczellstwo miejscowe.
Charakter ogoiny tych przeksztatcen wlasciwie jest jeden i ten
sam. W szystkie niemal wypadaj q, na korzyse klasy ludzi u przywi·
lejowanych. Skutkiem ich klasa ta zyskuje coraz wi©ksZll wladz§
nad Indnosciq, osiadl~ w jej majlJ;tkach i zmierza stalym krokiem,
w calem znaczeniu tych wyraz6w, do owladni§cia stanowiska pana
wzgl©dnie swych poddanych. Podobnie i wyksztalcenie wi§kszej wo1nosci w rozporzlJ;dzaniu swoim majlJ;tkiem zwi§ksza tylko swobod§
indywidualnl); rycerza.
Czlowiek rycel'ski staje si§ coraz wi(;)cej wszechwladnym i w domn swoim i w majl);tku, z widocznym uszczerbkiem clawnego silnego
porzq,dku, ktory rozprz©ga si§ i slabieje. Nie zaradzila nawet temu
wznioslej sza mysl, po wzi~ta przez :tokietka na samym schylku wie1m, aby uorganizowae w pojedynczych miejscowosciach rozlegJ:e sq,downictwo kame, stojl);ce pod bezposredniq, jego opiekq" a majlJ;ce
przytem czerpac swojq, sil© w skojarzeniu i pollJ;czeniu wspolnej dzialalnosci ku jeclnemu celowi.
Zaszla jednakze w tym jeszcze wieku wazna zmiana, ktorej
donioslosc niedosye ocel1ic umiano, a ktora prlJ;d jednostronny w cz©sci wstrzymala, i ktora mogla wypasc na l'zeteln1): korzyse kraju.
Zmian© t§ zacz\)ly przygotowywac mnozlJ;ce si\1 nadania prawem niemieckiem. Za sprawlj, ich zaswiecilo po.i§cie wolnej gminy, dotl);d
nieznane, a przynajmniej oddawna zapomniane, a z nim poj§cie sall1orzlJ;du miejscowego, mocno uorganizowanego. Uszczuplaly grani·
ce j llrysdykcyi patrymonialnej - gmina sama si§ slJ;dzila; uszczuplala
tez dowolnosc w wymaganiu powinnosci-gmina oplacala si§ i sama
dla siebie gospodaro wala.
Glownym czynnikiem w tych zmianach bylo wyzsze duchowienstwo i wyzsze rycerstwo (barones); ksiq,z§tom przypadla raczej rola
podrz§dna, bo choe nadania przywilejow od nich wychodzily, inicyatywa a cz§sto pewno i przynaglenie lezalo w przewadze osobistej
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tych, ktorzy je otrzymywali. Swiadcz::):
tem wzmianki
samvch
~rzywilejach. ?so.bach wyzszego wplywu (ordinatores), ktore calym
mteresem klerUJ<j; 1 takowy urz::):dzajq,.
Widoczna przytem, juz nie przypadkowa, ale otwarcie przYznawana uleglosc dla otaczaj~cych cil1g1e ksit)cia i we wszystkich 'spI'a,,:~ch udzial biol'lj;cych baronow, talc swieckich, jako i duchownych.
:Nle byloby moze zresztl1 w tem nic nadzwyczajnego, gdyby ludzmi
dzia~aj~c~n~i . byly niekiedy kierowaly wyzsze widoki, a nie po wit)kszeJ CZt)SCI mteresa osobiste materyaine.
I tak np. duchowienstwo i rycerstwo staralo sit) glownie 0 0trzymanie sq,downictwa karnego, alba przynajmlliej pewnego w niem
udzialu, dlatego, ze to zapewnialo znaczny dochOd z 1mI' pienit)znych. Pewno tez widoki jedynie materyalne przewodniczyly w koncesyach . prawa niemieckiego, Rownie niebezinteresownie popierali
bar~nowle coraz dalej si§gaj ::):ce roszczenia ducho wiellstwu, bo zyskiwah tym sposobem llloznosc upominania si§ dia siebie 0 podobne
koncesye.
Poprzestajemy na tem; do dalszych wywodow nie upowaznia
nas a~i zakres, ani tl'esc naszej pracy, uwazamy si§ tylko jeszcze
zobow1t1zani okreslic, jaki byl og6111Y charakter prawa, ktorem si§
rZ1);dzHo llasze spoleczenstwo w wieku XIII.
Bylo lliem, jak na poczlj;tku tej pracy przyznane zostalo, prawo zwyczajowe, ale cilj,gle kierowane przywilej ami i cz§sto regulo;vane oddzi,elnemi orzeczeniami wladzy prawodavl'czej. Odznaczajq,cy
~~go przymlOt stanowiIo to, 7,e pomimo, iz kraj byl podzielony na
llczne wladztwa, przeciez stale utrzymywala si§ jednostajnosc gl6wnych p~j~c, a co wi§cej, ze pomimo oddzielnych zarzlj;d6w, cz§sto zwasl1lonych, przeksztalcenia, ktorym ulegJ:y starodawne normy
prawne, w calym kraju szly mniej wi§cej jednlj, i tl1 saml1 kolejlj,.
Dostrzegajl1 sit) wprawdzie pewne miejscowe roznice, lecz to tylko
:v drugorz§dnych oznaczeniach, i ze jezeli w j edl1ej cz§sei kraju poJawi s.i§ jaka wazniejsza kombinacya, to takowa choc pozniej, zawsze Jednak przelewa si§ na inne cz§sci.
Gdybysmy wi§cej mieli zebrallych pomnikow, mozeby pokazalo sit) dowodniej, ze vY ruchu ogolnym pojt)c, Wielkopolska zwykle najdluzej usilowala w}trwac na dawn em stanowisku, oraz ze
Mazowsze nie zawsze szlo r6wllemi krokami z drugiemi cz§sciami kraju.
Przy przymioeie tym dawn ego naszego p1'awa zwyczajowego,
godnym uznania, wielce zalowac wypada" ze juz w tych czasach uie
pojawili si§ ludzie, tak jak to wlasnie miaio miejsce gdzieindziej,

°

ktorzyby byli postawili sobie za zadanie, ujlj;c to prawo w pismo
i oddzielne jego oznaczenia sformulowac dokladniej za pomoc::): nauki, podowczas juz zllakomicie wyksztalconej; byloby to moze wywar10 zbawienny wplyw na wi§cej seisle i wi§cej systematyczne dalsze
onego rozwllll§cie. Pojawiia si§ wprawdzie podobna praca, kt6ra
dowiodla, do jak wysokiego stopnia zdolnem bylo przyj~c prawo
zwyczajowe dokladniejsze obrobienie; powstala ona jednak za wlasciwemi granicami kraju i nie wywarla na niego zadnego wplywu.
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to miejsce ku koncowi miesil:J,ca wrzesnia 1'. 1868. Wspominam
o dacie tej dlatego, aby zapewni6 zmarlemu lla~zemu ziomkowi
pie1'wszenstwo wydawnictwa tyle ciekawego i waznego pomnika.
Szkoda, ze HelceL wyd1'ukowawszy go, nie puscH go zaraz w obieg
ksi§garski, lecz czekal na ukonczenie druku calego drugi ego tomu
swoich Pomnik611J) kt6ry dokonal dopiero na pocz1j;tlm 1'oku 1870,
na kilka tygodni przed swoj1j; smiercilj,.
Okolicznosc ta stala si§ powodem, ie doktor Edwin Volkmann,
zrobiwszy z l'§kopisu nowlb kopi§, wydal h w 1'. 1869 w Elbll1gu i tym
sposobem wyprzedzH niejako ziomka naszego w znaczelliu pierwszego wydawcy 1).

DODATEK

o KSIE;DZE

Z'VYCZAJO'VYCH PRA'V POL SKICH
Z ,VIEKU XIII.

Pierwszl1 wiadomosc 0 istnieniu r~kopisu, w ktorym znalazla
si§ nasza Ksi§ga Praw, podalem do sierpniowego zeszytu Biblioteki
Warszawskiej z l'. 1868. Wskazalem tam, slq:d dowiedzialem si~
o jego istnieniu, i jakich uzylem srodkow, aby otrzyma6 z niego wypis zawartych w nim rozporzq,dzell 0 ordaliach 1). Wkrotce po udzieleniu tej wiadomosci dowiedzialem si§ z naszych pism publicznych, iz r§kopis, znajdujq,cy si§ w Elblq,gu, obejmuje w sobie nietylko rozporz[j,dzenia 0 ordaliach, jak byly w sq,dach polskich uzywane,
ale ze przedstawia systematyczny wyklad starego prawa polskiego
Imrnego, cz§sci cywilnego i procedury, a nadto, ze r§kopis ten calkowicie juz byl wowczas przepisany przez Adama hI'. Sierakowskiego,
i ie udzielony zostal w odpisie S. p. Helc1owi, kt6ry go zamiescil
na czele drugiegotomu swych Starodawuych POH1Uik6w, z doll1czeniem do niego t16maczenia polskiego.
Niebawem tei Helcel nadeslal mi nieogloszony jeszcze podtenczas druk calego r§kopisu, co tem wi§cej ucieszylo mnie,
ie widzialem w ten sposob spelnionemi zyczenia moje, ktore ku
kOllcowi wzmiankowanej wiadomosci zamiescilem, zach§cajl1c naszych
badaczy starozytnosci, aby co p1'§dzej praclJl podobnlJl zaj§li si~. Miara

')

Artykut zamieszczony w Bibliotece nosi napis: 1ViadornoM
czyli 07'daliach w dau'nei Polsce, z r§kopisu Biblioteki mieiskiei Eblqskiei.

0

sqdaclj, oozych-

Mamy wi~c dwa wydania naszego pomnika: jedno elbllbgskie,
noszq,ce na ~obie r. 186\), dl'ugie krakowskie pod datlj, 1870 roku,
ch06 w istocie wczesniejsze od poprzedniego, bo pochodzlj,ce z 1'0ku 1868.
Oba majiJ: wlasciwe sobie zalety i stosunkowlb wainosc, tak, ie
jedno nzupelnia niejako drugie, i ze badacz sumienny nie moie si~
obejsc bez posiadania i por6wnania obu. Zyczyc sobie naleiy, aby
pokazalo si§ jeszcze trzecie wydanie, ostateczl1ie tekst pomnika ustalajl1ce i opatrzone dokladnem, He bye moie doslowl1em tlomaczeniem polskiem, gdyi to, kto1'e sporzq,dzil Helcel, pomimo znakomitej wartosci, wymaga w niektorych miejscach sprostowania i dopelnienia.
PodIng wiadomosci udzielonych nam przez doktora Volkmana,
r§kopis, w ktorym dochowala si§ nasza Ksi~ga Praw, dostrzezony
zostal przez F. Neumana radc§ miejskiego miasta Elbllj,ga, w r 1825
w kupie starych papier6w, pozostalych po smie1'ci niejaldego Griibenau bibliofila. Stam powierzchownosc wolumiuu, a zapewnie
i tresc onego, sci1!gn§ly na siebie uwag§ Neumana i staly si§ powodem, ze 1'§kopis nabyl i starannie zachowal.
Szcz§Sliwe to zdarzel1ie uratowalo nam, jak bardzo wlasciwie
zauwaial Volkman, jedyuy w swym 1'odzaju pomnik prawa polskiego.
Slusznie z tego powodu nalezy si§ wdzi~cznosc nasza pami§ci
obecnie jUi zmariego ostatniego posiadacza r§kopisu, choc zalowae
wypada, ze b§d[j,c od tak dawnego czasu w posiadaniu takiego ska1'bu, nie oglosil go drukiem, przez co niew1!tpliwie bylby nadal od-

') Wydanie to nosi tytm: Das iiiteste geschriebene poll1ische Rechtsdenkmal (N ajdawniejszy pisany prawa polskiego pomnik). Elbing und Stettin. Stanowi one cz~S6
programatu szkolnego z r. 1869.
Pis rna Romualda Hubego.

Tom II.
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dawna badaniom nad historH dawnego naszego prawa wlasciwszy
kierunek i bylby si§ przylozyl do rozjasnienia niej,ednej . w~tpliwos;.i,
z ktorq" bez pomocy tego r§kopisu, dotl1d walczyc musIelISmy. .1-lIe
pierwszy to jednak Neuman, ktory, posiadaj~c podo~ny sk.arb, am go
sam uzywa i uzye umie, ani drugim do uzytkowama powler~a. Dopiero we czterdziesci kilka lat, od chwili gdy si§ stal pos~ada?zem
r§kopisu i wiese 0 posiadaniu onego doszla do ?owsz~chneJ ,::adomosci, zdecydowal si§ ukazae go hr. Sierakowsklemu 1 dozwollc mu
zdjlj,e z niego odpis 1).
".
..
,
J ak wysoko cenii Neuman wartosc r§koplsU I Jak zazdI.asne~
okiem na niego patrzal, dowodzi i ta okolicznosc, ze pomimo. 1Z
wszystkie onego cz§sci juz drukiem ogloszone zostal~, .przekazuJ~c
go przed smiercilj, Bibliotece miejskiej w Elbl~gu, wyrazllle zastrzegl,
aby r§kopis ten pod zadnym pozorem nie mogl bye wynoszony za
obr§b biblioteki.
,
R§kopis N eumana, zlozony w bibliotece w szafie n:anuskryptow
pod znakiem q. 84, sklada si~ z 93 ewiartek i 185 za~lsanych st:'onie. Strona 185 wypelniona jest do porowy. OaJa kSI~ga oprawlona jest w okladki drewniane, powleczol1e skorlj,.
...
W sklad n;lkopisu wchodzlj, cztery oddziell1e pomlllkl. . PIerwsze miejsce zajmuje prawo miasta Lubeki dla Elbll1ga, dmgle-wyklad prawa Pomezal1ow, czyli tak nazwane Jura P:uthenoru~, czw~r
te-l1iemiecko-pmski slownik obejmuj~cy Zl1aczel1le 802 slow star~
pruskich. Z l1aszego stanowiska najwi~cej . ma wag~ cz~se trz.ec~a
n;lkopisu, ktor~ tworzy Ksi§ga Praw polskIC.h, czyll. ~yk~ad pIa,~a
polskiego; poczyna si§ ona l1a polowie str?l1lcy l~O 1 IdZle do 1,68
wllj,cznie. N a ezele wyklada stawia r§kopis nadpls czerwonlj, far bl!
skreslony.

Tu poczyna sig

przed11~oJllla

tel ksiggi 2).

Sam tekst ksi§gi przedstawia ust§py, ktore oznaczaj~ liter~
ezerwonlj, farblj, wypisane; ust§py te atoli nie slj; ponumero~ane, am
tez poprzedzone nadpisami wskazujlj,cemi ich trese, tak .Jak to ma
miejsee w prawie lubeckiem i w wykladzie prawa prusklego; nato-

1) Pierwszy profesor Laband, przy wydaniu sw!ch Jura Pn:thenoru~,.~ 1'01m 1866, doni6si 0 istnieniu mannskryptu tego, oznaczaJ,\c sHadowe Jego CZE/SCI 1 d~
dajf\c, ZIj pomimo usilnych nalegan, nie m6gI Z niego korzysta6 przy ogtoszSlllU
swej prfccy.
2) Po niemiecku: hy beglj!lnet dy vorrede dys ouches.

miast na marginesach czerwonlj; farblj, Sfll dodane glossy, ktore, podlug doniesienia hr. Sierakowskiego, swiadczlj; 0 stosowaniu w praktyee tej ez§sci r§kopisu.
Pismo r§kopisu, jak utrzymuje dokt6r Volkmann, poehodzi
z konea wieku XIV, lub poezl1tku XV.
Pod ostatnilj; kolumnq, fliownika czyta si§:
Explicit per manus Petri HolczJIlIascher de Marienburg,
to jest: zakonczone l'§klj; Piotra Holzwasser z lVialborga. Tak zwal
si§ kopista, a nie autor pojedyI'iczyeh skladowych ez§sci r§kopisu 1).
Rozszerzylismy si§ moze zanadto nad r§kopisem, w ktorym zachowanlj; zostala nasza ksi§ga; wszakze drobiazgowosc wywodu daruje nam kazdy, kto zwazy, ze tu chodzi 0 jednlj, z najciekawszych
pami~tek, ktorej gdzieindziej dotlj;d nie odkryto, i kt6ra bylaby zapewnie na wieki zagiu§la, gdyby r§kopis elbl~gski nie by} ocalal.
Prawda, ze moze sam r§kopis stracil obecnie dla nas juz wiele na znaczeniu, skutkiem podwojnego wydania; mniemamy wszakze,
ze zdolny jeszeze okazae niemaIIj, przyslug§ przy nowem wydaniu naszej ksi§gi, zwlaszcza jesli glossy, ktore zawiera, dostarczlj, ezegos
dotlj,d niewiadomego. Do zyczenia jest, aby hr. Sierakowski, ktory
oddal tak znakomitlj, usIug§ literaturze naszej prawnej przy sporzlj;dzeniu pierwszych odpisow r§kopisu, zaj~l si§ nowem i pelnem, ze
tak powiemy, wydaniem naszego pomnika.
Przejdzmy teraz do oznaczenia tresci samej ksi§gi.
Wyklad poprzedzony jest przedmowlj, rymowanlj" z}ozonlj, ze stu
i jednego wiersza, w ktorej autor prawi 0 poczlj,tku praw, 0 prawach IzraeIit6w, 0 prawach Rzymian, potem przechodzi do Niemcow
i Polski. Przytaczamy ostatnie siowa przedmowy, jako szczegolniej
nas obchodzlj;ce. W tlomaczeniu Helcla brzmilj, one tak: Rzymianie
opanowali fez z CZaSel11, kraj Niemcami nazJIlIany i nadali mu zaraz sJllloje praJlllo. Niemcom sqsiedni Iud byl bardzo cigzkim; lecz
ten choc czgsto upoko rzo ny, przeciez JIlIytrJlllal JIll oporze, tak, iz ze
sJlllemi rodami, JIll praJlllach swoich zadnem~t krajoJllli l1ie jest podleg/ym. Jego mgdrcy fez oddawna obmyslili 111m i urzqdzili praJllla,
do ktorych sif; ucieka. Lud ten zJlllie sig Polakami, a praJllla }ego
JIlImn iu JIlIy glaszam 2),

1) S,!dzimy, ze i hr. Sierakowski uwaza Holzwassera tylko zalwpistt'( r'lkopisu, chociaz w niekt6rych miejscach pnymowienia swego, zdawa6by sit'( moglo, zs go
p1'zyznaje za autora jeW nie calej ksi'lgi, to przynajmniej fej cz~sci, kt6ra nas tu
zajmuje.
2)

Polen ist daz Volk genant: Syn recM tun ich euch hy bekant.
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Nie podpada tedy wlJ,tpli wosci, ze autor przedstawia nam ksi§g§ praw polskich, ktore uwaza jako prawa swojskie, wlasciwe temu
narodowi i nienarzucone mu przez obcych,
Gdybysmy pisali komentarz do naszej ksi§gi, ,nie ,omies.zkalibysmy wykazac, w jakim zwilJ,zku ~rze.dmowa ,ta stOI z ll1~em~ tego
l'odzaju sredniowiecznemi utworaml, blor~ceml pocz~tek IV dZlel~ch
Izydora biskupa z wielm szostego, i jak z podobnych prz,edmow,
w nast§Pstwie czasu, wywiiJ,zaly si§ cafe tnddaty 0 P,o,:'stamn pra,w
i ustaw i daly poczlj,tek nauce historyi prawa. Gdy ]ednak zadame
nasze j~st iune, poprzestajemy na jednej nwadze, to jest, ,z~ wY,kIadacz wieku XIII naszego starodawnego prawa daleko lepleJ pOJmowal samodzielnosc tego prawa, jak wieln pozniejszych czy to obcych,
czy krajowych pisarzy. Dowodzi to, ze byl cz~0\~iekiel11~ jak na swoje czasy, wysoce uksztalconym, i ie bezstrOl~l1le 1 ,z wyzszego stanowiska pojmowal stosunki kraju, w ktorym Sl§ znaJdowal 1).
Za przedmow~ idzie sam wykiad nasze g starodawnego pra;va.
W wvdanin Helcla wyklad ten podzielony Jest 11a 29 paragrafow,
a u Volkmana na 21. Powodem rOinicy tej stala si§ ta okolicznose, ii sam l'§kopis, jak wspomnielismy, nie przed,stawia wyraz~y~l~
d iaMw na ktorych wydawcy mogliby si§ oprzec. Oba podzlehh
po z
,
d
"
I
tekst stosownie do swych widokow, bior~c za zasa § tresc regu
w ksi§dze wylozonych i spos6b, jakim pojmowali ich mi§dzy sobl!;
zwi~zek. W cytacyach naszych powolywalismy si§ na wydanie Hel?l~ 2).
W samym wykladzie trzy pierwsze pa~agrafy twor~& m~Jako
wst§p, majf1cy na celu objasnienie roznicy, Jaka zachodzlla ml§dzy

?

s~dem polskim a niemieckim.

..
.
Powiedziano w nich: ie Polacy, od czasu przYJ§cla wlary chrzescial1skiej, byli poddani nie cesarzowi, ale papiezowi, i ze za ochro-

1) Nie mog'l z tego powodu zgodzic siEl ze zdaniem ~elcla, ~akoby ~utor ~asz
w przedmowie prawil r6zne dziwol0gi. Nie upatrujEl
tern lll~ zdroznego, ze, zawu;~
ki naszego prastarego prawa odnosi do jakowychcH\ n:fldroow prawod.awoo~.,. N~e
mog!l takze poohwali6 twierdzenia: ie wszystko nurza w Jednym ~btoku c:emnoscz z medol§zne{Jo wyslowienia. Podobne zarzuty tr,\o,\ trooh!l maxymaml dawne) szkoly.
2) Zdaniem mojem, podzial Volkmana bezwzgl!ldni~ nie moze bye p0.ahwalony, Wogole za wiele podoi,\ga pod pojedyncze paragra~y 1 tym sposob~m lll~ uwydatnia dostateoznie mysli pOl'z,\dkuj,\oej, ktora przewod~ozyla w, ukl~dzle. Nle mo-_
zna takze zgodzie sifl na rozdzielenie rozpoTz,\dzen 0 sIedmnadzl8steJ na d~a ~ara
grafy. Alisoi i podzial Helola moglby bye udoskonalonym: I tak, w. p~ragrafle ~
wypadaloby oddzielic ust'lP od slow: gdy zali pozwallY. Takze w paragrafle VIII na
leialoby, poozynal'\c od slow: jeo'li zali na potu, uformowae nowy paragraf. Paragraf
XV nalezaloby takze rozdzielie na dwa.
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n§, ktor~ im udziela Stolica Rzymska, oplacaj~ corocznie tak zwane
Swi§topietrze; nast§pnie, ie s~dy swoje niegaj'li w il11i§ cesarza, jak
to cZY11i~ niemieccy ]{si~i§ta i s§clziowie, ze jednak pomimo tego,
wyroki s~dow polskich i wszystko co si§ przed nimi zezna lub zaprzeczy, ma tak~ moc, jakby dopelnionem bylo w s:tclzie gajonym;
wreszcie, ie i>§dzia polski nie s~dzi z lawnikami, jak to ma miejsce
w s~dach niemieckich, lecz ze s~dzi podlug wlasnego aznania; ze
jednak, jesli 11a slj,dzie znajdllj1), si§ luclzie zdolni do ndzielenia 1'ady, rady od nich zasi§ga, zachownj1),c sobie wszelk~ swohod§ zdania.
Po wst§pie tym idzie opisanie przewodu s1),dowego od § 4 do
wl~cznie § 25.
W p1'zedstawieniu procesu, po wyloieniu regul 0 pozwanin do s~du, 0 nie;:;tawieniu pozwanego, i 0 tem, co si§ dokollYwa w s~dzie, gdy si§ pozwany stawi, poczYl1ajf1c od § 7, wylozona
jest naprzod rzecz 0 karaniu roznych przest§pstw (§§ 7 - 19),
nast§pnie w § 20 doclane objasnienie 0 placeniu win czyli kar pieni§inych, wreszcie, w dwoch paragrafach, to jest 21 i 22, mowa jest
o spadkach po rycerzach i po kl11ieciach, poczem wyklad wraca znowu do procesu i podaje przepisy 0 ordaliach czyli s~dach bozych.
Ostatnie paragrafy (26-2;:1) poswi§cone s1), opisaniu pr~w i obowi~z
kOw kmieci.
Uklad ten dowodzi, ze spisuj~cy ksi§g§ obral sobie stanowisko
w calem znaczeniu wyrazu tego praktyczne. Glownie szlo rnu 0 0pisanie sposobu odprawiania s1),du podlug zasad prawa polskiego.
Materye 0 karaniu przest§pstw i 0 spadkach obrabia nie jako oddzielne przedmioty, ale jako materye tworz1),ce zaj©cie sl!;downictwa.
Oznaczywszy trese naszego potl1nika, przystf;)pujerny do dania
odpowiedzi na nast§puj~ce pytania: 1) jaki mogl bye powod do spisania ksi§gi, i w jakiej miejscowosci spisan!J, zostala? 2) w jakim
czasie powstala i kto byl jej autorem?
Na pytanie to staral si§ odpowiedziec Helcel i hr. Sierakowski w PrzYl1iotvieniu do przedmowy Helcla. Wyklad nasz pokaze,
w czem si§ z nimi zgadzamy, w czem zas od zdania ich odst§pujerny.
Helcel, nie wyrzekajlJ,c stanowczo zdania swego co do miejscowosci, w ktorej ksi§ga nasza powstaia, to jest, czy spisana byla
w ziemiach krzyiackich, czy tez w samej Polsce, utrzymuje tylko,
iz autorem jej bye musiai jakis soltys w kolonii wiejskiej niernieckiej, alba tez wojt z miasteczka lokowanego na prawie niel11ieckiem.
Twierdzenie to wywodzi Helcel z tej mianowicie okoliczl1osci,
ze autor w spisanej przez siebie ksi§dze pornijal widocznie wyzsze
stosunki publiczne i spoleczel18lde, ze ograniczyl si§ opisalliem stosunkow nizszej sfery, do ktorej sam byl zblizony, ktore mu wi§cej
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byly znane, i z jakiemi si© wi©cej ocieral, Celem spisania ksi©gi
bye mialo udzielenie zawartych w niej wiadomosci, podobnym do
siebie naczelnikom kolonij niemieckich.
Nie s~dz©, aby na zdanie podobne mozna si© zgodzic. Gdyby
przedmiotem ksi©gi bylo wykazanie wzajemnych stosunkow, jakie zachodzily mi©dzy osadami niemieckiemi i polskiemi Iub wykazanie
roznic mi©dzy ustanowieniami niemieckiemi i polskiemi, slusznie
wnioskowacby mozna, ze spisanlj, byla przez jakiegos wysoko uksztalconego naczelnika osady niemieckiej; alec przedmiotem jej jest wyl~cznie prawo polskie, kt6rego znajomosc pewno niewiele obchodzila soHysow i wojtow niemieckich, przybywajlj,cych do kraju w zamiarze usuni©cia pol'zlj,dk6w polskich i podstawienia w ich miejsce
stosunk6w niemieckich. Nierownie zatem WIasci wiej utrzymywae, ze
ksi©ga spisanlj, zostala dla praktycznego uzytku tych, na ktorych Cil1zyI bezposredni obowilj,zek wymierzania sprawiedliwosci wedle prawa

ny (i w cz©sci j©zykowy) dla jakiegos urz©dnika zakonu, co byro
takie zdaniem poprzedniego posiadacza r©kopisu.
Rodzi si© tylko pytallie, skfbd si© wzi©lo w ziemiach krzyzackich prawo polskie i potrzeba znajomosci jego w tych stronach?
Aby na pytallie to odp0wiedziee z Cafl1 gruntownoscilJ" jakiej
przedmiot wymaga, nie posiadamy w"lasci wj e dotl1d wszystkich potrzebnych mitteryd6w. Nie dostatecznie jeszcze jest objasniona historya wewn©trznego zarzq,du ziem krzyzackicb, i niewydalla wi©ksza
cz©se pomnikow, za pomoq ktorych moznaby USUlllj,e wszystkie wlj,tpliwosci, Ilj;cz!j;ce si© z postawionem powyzej pytaniem 1). Pomimo
tego, glowne punkta zadallia, He mi si© zdaje, mog!!; juz bye obecnie
z zupeInlj, pewnoscilj, objasnione.

polskiego.
Nie przeczymy, ze soHysom i wojtom niemieckim, osiadlym
w krajach, w ktorych obok nich istnialy osady, uzywahce prawa
polskiego, z ktoremi zostawali w cil1g1ych stosunkach, moglo chodzic
o powzi©cie niejakiej wiadomosci 0 prawie polskiem; ale dia nich
wystarczalo praktyczne og61owe obznajmienie si© z polskiemi zwyczajami prawnemi. Specyalna wiadomosc 0 przewodzie sl1 dow ym
polskim, tak jak oua wylozona w naszej k::;i©dze, lezala niewij;tpliwie
poza obr©bem ich potrzeb. Nie nadszedl tez byl jeszcze czas pisania wykladow naukowych obcych praw dia soltysow i wojtow.
Powstanie przeto ksi©gi naszej musimy sobie inaczej wytlomaczyc.
Nie moze podlegac wlj,tpliwosci, ze ksi©ga, 0 ktorej mowimy,
ulozon!!; zostala przez Niemca, w ziemiach zostajl1cych w dzierzeniu
zakonu krzyzacki'ego i dia uzytku ludzi niemieckich, a mianowicie
urzIJdnikow, do ktorych nalezalo czu wanie nad zachowaniem przyj©tych i dopuszczonych przez zakon porzl1dkow. Mowi za tem wszystko: j©zyk niemiecki uzyty do spisania jej, przeciwstawienie przez autora sl1dow polskiego a niemieckiego, zamiar autora, jasno wyrazony
w przedmowie, podania wiadomosci 0 prawach polskich o8obom obcego, a mianowicie niemieckiego pochodzenia, wreszcie, miE'jsce,
z ktorego r©kopis pochodzi i tresc jego skiadowych cz©sci. Zobaczymy nawet, ze same urz©dy zakonu jurysdykcy© polsk!!; sprawialy,
potrzebowaly wi©c znac jej wlasciwosci.
Dla tego tez drugi wydawca r©kopisu, Volkman, nie waha si§
utrzymywac, ze cala neumanowska ksi©ga tworzyla podr©cznik praw-

Kazimierz J agiellonczyk, w roku 1454, w przywileju danym
ziemiom pruskim, przy zwr6cenillich pod panowanie polskie, obiecuje ziemiom tym i mieszkallcom ich zachowac prawa, ktoremi do
jego czasow rZlj;dzily si©. Prawami temi, jak si© przywilej wyraza,
byly: prawo magdeburskie, chelminskie, polskie, i prawo pruskie 2).
Widoczny wi©c dowod, ze j eszcze wowczas pra wo polskie w tych
ziemiach bylo w uzyciu, nie jako nowo zaprowadzone, ale jako z dawien dawna w tych stronach pozostale i jeszcze obowilJ,zujlj;ce.
Moc obowilj,zujlj,clj, prawa polskiego i istnienie Sl1dDW podlug
prawa polskiego w wieku XIII i XIV w ziemiach krzyzackich, stwierdzajl1:
1) Przywilej mistrza krzyzackiego Hermana Balka (z r. 1233),
ponowiony i potwierdzony przez Konrada z Tim'berga marsza:l:ka
i zast©pc© mistrza roku 1278, oznaczajitcy prawa szlachty polskiej
(polnisch Ritther) w ziemiach zakonu. W przywileju tym zwraca na
siebie uwag© ta SzczE'golniej okolicZllOSC, iz szlachcie tej w jej dobrach zapewniolla jest nizsza jurysdykcya nad poddanlj, ludnosciij;,
a do oznaczenia jej granic uzyte rozporzl1dzenia z dawnego prawa

') Historya Prus, wydana przez Y oigta dyrektora sekretnego archiwnm krzyzackiege w Kr61ewcu, praca obszerna idose szczeg610wa, oparta na danych archiwalnych, w kwestyi, kt6ra nas zajmuje, zbyt jest jednostronn'l, co wi((cej, ulozona z widocznym zamiarem pokrycia prawdy, nie zaspokaja naszych oczekiwan.
2)

Jura rnunicipalia terra?"UIIZ Prussiae et leges ad eas terras pTi1:atirn pertinen-

Dantisci 15:-8: item eum terrae ips le et homines ipsas incolentes variis hactenus legibus sive juri bus, videlicet: magdeburgensi et culmensi, polonicali hereditario
et pruthenico, in decidc>ndis quibusvis eorum questionibus et administratione justiciae
utebantur, quod eciam ill is sub nostro principatu et regimine volumus firmul11 esse
et perhenne (fo1. F.).
tes.
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polskiego; skt);d oczywisty plynie wniosek, ze jnrysdykcya ta byIa s~
dem polskim, podlng praw polskich odbywanym 1).
2) Nadanie tegoz samego Komada z Tierberga 1'. 1284 jednemu ze swych pod wladnych, w dobrach jego, wyzszej i nizszej
jurysdykcyi, z wyraznemzastrzezeniem, aby ludzi swoich s~dzil ZJVyczajel1t i praJVem poZskiem (more polonico et jure), tak jak to zakOll czyni wzgl§dnie swoich ludzi narodowosci polskiej 2);
3) Przywilej w. mistrza Hemyka Dusmera z roku 1347, dany
mieszczanom miasta nowego Elbl1!ga na s~downictwo, w kt6rym zachowuje sobie sqd nad ludl10sciq polskq i pruskq, tal? jak to 111a
miejsce z daw11ych czasow; co zapewnie dlatego robilo si§, ze
z jednej strouy w6jci niemieccy nie znali praw i zwyczaj6w polskich
i pruskich, a z drugiej dlatego, ze s~downictwo to zapewnialo za,
kOl1owi pewne korzysci, na strazy kt6rych sam chcial pozostae 3).
4) Podobne zastrzezel1ie znajdujemy pod r. 1365 w nadauiu
soltystwa niejakiemu Henrykowi we wsi nowo zaloionej pod EIbl~giem 4).

stawia dow6d wspomniany wyzej kompromis Kazimierza ks. l§czyckiego i kujawskiego z mistrzem zakonu Hannollem z r. 1264 1).
Obok tych fakt6w, dowodzlj,cych zachowania w ziemiach zakonu zwyczaj6w i praw polskich, przechowal si§ uklad z roku 1249,
mi§dzy nowo nawr6collemi mieszkancami Pomezallii, Warmii i N atangii z jedl1ej strouy, a zakonem z drugiej stron}" zawarty za posrednictwem legata papieskiego J akOba, w kt6rym 1101'1'0 ochrzczeni,
zapytani, pod jakiell1 prawem swieckiem chclj, stae, oswiadczyli, iz
obieraj~ sobie prawo polskie i t:q,dy swoich sll!siad6w Polak6w 2).
Jak dalece jeszcze w wieku XV szanowano warunki tego ukladu,
przekonywa Odp,1wiedz dana w roku 1450 przez powolanego powyzej
w. mistrza Erlicbhausena Prusakom na skargi ieh, w kt6rej powiedziano, iz poprzednik jego z POll1orzanami zrobil uklad wzgl§dnie
prawa polskiego, i ze nie moze bye zadnej w!1tpliwosci co do jego
waznosci 3).
Opierajlj,c si§ na tych danych, nie moze podlegae najll1niejszej
wL):tpliwosci, ze w niekt6rych ziemiach, kt6re zajlj,l zakon, poczll!wszy
od pierwsr,ych lat wieku XIII-go, czyli od chwili zjawienia si§ w tych
stronach zakonu, az do polowy wieku XV -go, il:ltnialy sll!dy na prawie polskiem. Inaczej tez bye nie moglo, gdy zwazymy, ze mianowide ziemia chelmillska, michalowska i dobrzYllska byly starodawnemi dzierzawami polskiemi, zasiedlonell1i ludem polskim, nadto, gdy
wezmiemy na uwag§, ze ludnose polska zdawna zajmowala cz§sci
obszerne Pomezanii, i ze przodkowala ludnosci pochodzenia pruskiego tam osiadlej 4).
Zakon, jakkolwiek m6gI bye nieprzychylny elementowi polskiemu, poniewaz jednal{ nie m6gI si§ obejS6 bez skutecznej jego pomo-

Jeszcze i w wieku XV mistrz pruski Ludwik Erlichhausen poleca konturom w wydanym w roku 1445 ok61niku, aby przy pobieraniu oplat s1!dowych stosowali si§ do prawa pruskiego, chelmillskiego lub polskiego 5).
Ze i ze strollY polskiej w wieku XIII dopominano si§, aby
w rozstrzyganiu zajse mi§dzy mieszkancami Polski a poddanymi zakonu pochodzenia polski ego, usuni§te bylo prawo niemieckie i zastlj,pione przez prawo wi§cej sprawiedliwe i sluszlle, co w owym czasie
znaczylo tyle, co prawo zblizone bardziej do poj§e pol skich, na to

') Zapewnia takZe wzmiankowauy przywilej szlachcie polskiej od jAj poddauych tak zwanit oplat'l pok/:on. Osobne to prawo rycerskie polskie (ius polonicum militare), jak twierdzi Voigt (Geschichte Preussens, YI, str. 610). utrzymywalo
siEl i w wielm XIV, jak tego majl:! dowodzi6 przywileje gdanskiego kcmtura z r. 1354
i 1361, regnlnjl:!ce spadek ryoerstwa polskiego. Szkoda tylko, ze Voigt z tych przywilejow nie podaje wypisow,
2)

Voigt: Geschichte Preussens, III, str. 457,

3) ,Vicky i Saage: JYlonumenta histol'iae Varmiensis, I Abtheilun.'F Codex d!lJZOmatiGus Val'miensis, poszyt IV, str. 90. Hr. Sierakowski (u Helcla str. XVII) przytacza; z(] \v przywilejach wielu miast Prns zachodnioh, zakon mieszkalloom Polakom
lub na prawie polskiem osiadlym, udzielal exempoy'l z pod jurysdykcyi w6jtow miejskioh, a dawal iill przed swemi urzEldnikami uprzywilejowane forum.
4)

N"adanie to przytacza hI'. Sierakowski,

h)

y oigt: Geschithte Preussens, VI, stl', 60'!,

') Kompromis ten podaje Stronczyoski (TVZOl'Y str. 12): et quia judicia f1'atrum terrae Prnssiae discordant a juribns terrae nostrae, damus eisdem potestatem
jns aliqnod commune nostris et eOl'um hominibus statu8l'e, quod juri sit consonum
et eqni tati.
2) Habito iuter se consilio petiernnt et elegerunt legem 'fIZundana?1~ et secula'l'in Judicia Polonol'u7n vicinornm suorum. Dreger: Codex diplomaticus, Berlin 1768,
p, 286-29.-3.
") "\Vyciitg z tej odpowiedzi przytacza Hanow w swern wydaniu prawa ohelminskiego.
4) Wiemy dobrze, iz twierdzenia, tu wyrzeczone, nie znajduj'l w pisarzach
niemieckich przyznania; nie wl:!tpimy jednak, ze gl'lbsze badania historyczne nie 0rnieszkajl:! z czasem wyjasnic rzeczywistosci. HI', Sierakowski w Przymowieniu swojem, obiecuje zaj'lc si\l studyami nad prawem polskiem w Prnsiech i niewittplIwie
caly przedmiot dokladnie zbada.

570
cy w nieustannych walkach z poganami, we wlasnym interesie musial si§ starac 0 zjednanie sobie polskiej Indnosci, czego nie mozna byIo w owych czasach inaczej osi~gnl1c, jak przez pozostawienie ludnosci tej przy starodawnym jej zwyczaju i prawle.
Z tych powodow, dawni pisarze pruscy nie wahali si§ w rz§dzie praw, ktore w tych stronach obowhj;zywaly, stawiac prawo po1skie, jak to czyni~ Hartknoch i Hanow 1). Nie przeczy temu i sam
Voigt, tyle zreszt1); nieprzychylny 2).
Zdaje si§, maj~c wszystkie te okolicznosci na wzgl§dzie, ze nie
trudno poj~c, slq,d wzi§la si~ w ziemiach podleglych zakonowi ksi§ga, w ktorej wylozone zostaio prawo polskie, takie, Jakie w tych
ziemiach w uzyciu praktyczuem zakon zastal. Zakon nie mogl si§
obejsc bez podobnego spisu. Wymagal tego dueh porzlJ,dku, wyraehowana i dobrze obmyslana przezornosc.
Zakon, zostawiaj~c przy szlachcie polskiej slj,d nad jego poddanemi, musial zapewnie wprzody dokladn~ powzi~c wiadomosc
o wlasciwosciach tego s~du, sposobie, w jaki si§ odprawial, i przedmiotach, ktoremi si§ zajmowal.
Lecz, j esli taki j edynie mogl byc eel zebrania informacyi 0 s~
dzie polskim w ziemiach zakonu, nie moze zadziwiac pomini§cie
w nich wyzszych stosunkow publicznych i spolecznych; boc tu nie
chodzilo ani 0 wiece, ani 0 wyzsze sfj;dy, ani 0 stopnie klejnotowego i wladnlJ,eego rycerstwa, jako 0 rzeczy, nie maj~ce praktyeznego
zastosowania w ziemiach zakonu i zadnego zwifj;zku z slj,dem nad
gburami (kmieciami), eo troch§ za zbyt porywczo zarzuca ksi§dze
naszej Helcel.
00 do czasu powstania ksi§gi, dowody zebrane przez Helcla
przemawiajfj; za wiekiem XIII 3). Twierdzenie to wspiera dostrzezenie Volkmana, ze j§zyk uzyty do spisania jej nosi na sobie eechy
tegoz wieku, i uwaga Helcla, ze mi§dzy redakcYlJ, i j§zykiem KSl§gi
naszej a redakcH i j~zykiem przywileju Konrada Tierberga z roku
1278 widoczne zachodzi powinowactwo. W pewnym wzgl\)dzie dobitniejszy jeszcze dowod pochodzenia jej z wieku XIII przedstawia
nasz caly poprzedni wyklad, z ktorego pokazuje si§, ze wszystkie
zasady, wyluszczone w niej, przypadajfj; w zupelnosci do zasad sta-

') Hartknoch: Alt %nd neues Preussen, 1684; stl'. 548 i 549; Hanow: Jus c%lmense ex ultima recensione. DanL 1767, Wst'1P §~ 17, 18, 19; por6w. Bandtkie: Jus
CZ&imense, str. 4.

2)
3)

Voigt: Geschichte Preussens, VI, str. 608-611.
Staroilmcne pormliki n, stl'. 4-6.
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rego owczesnego prawa polskiego, wywiedzionego przez nas z innyeh
wsp61czesnych :tr6del.
Ktoby byl autorem ksi\)gi, bez odpowiednich wskazowek niepodobna odgadn1j,c; tyle pewno, ze to byl czlowiek na czas swoj niepospolitego wyksztalcenia, czego dowodzi systematycznosc calego ukladu, a w pewnym wzgl§dzie-bezstrounego, niezawislego i wyzszego pogl1j,du na rzeczy, jak to si§ pokazuje z przedmowy; czytaj~c j~,
moznaby nawet chciec twierdzic, ze nie byl Niemcem.
Podobimlstwo jest do prawdy, ie ksi\)ga nasza powstala z poprzednio jUi zebranych pismiennych wiadomosci 0 sposobie odbywania s~du polskiego, otrzymanych za pomoc~ zapytan i odpowiedzi
swiadkow przywolanych przez urz§dnikow zakonu, jak to pokazuje
Ksi\)ga Praw Pruskich, wydana przez Labanda, i ze dopiero poiniej
z luinych takich zapisek w j edn~ systematyczn~ calosc byla u{ozona 1).
Ozy autor prac§ sw~ przedsi\)wzi~l z polecenia dostojnikow zakonu, jest rzecz~ oboj§tnlJ,. Wartosc jej, tak sarno, jak wartose
wsp61czesnego Zwierciadla saskiego, nie polegala na jej urz§dowym
charakterze, ale na waznosei, i ze tak powiemy, rzeczywistosci j ej
tresci. Raz napisana nie potrzebowala jui zadnej wyzszej sankeyi,
aby zyskac powszechniejsze uznanie i zastosowanie.
Nadmieni6 wreszcie wypada, ie ksi§ga nasza nie dochowala si§
w calosci: urwan1j, jest na miejscu, w kt6rem wykladal: autor prawa
ludzi wolnych osiadlych w l1laj~tkach szlachty; widac, ze przedmiot
ten w czasaeh, w ktorych robiono z niej odpis, stracil byl jUi praktyczne zastosowal1ie.

') W prawach tych w kilku miejscach znajdujemy powiedziane, ze przywolani Pomezanie tak lub tak odpowiedzieli na zadane im pytania.
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2. Ludzie swobodni
B. Ludnosc miejska .

354

357

364

369

575

574
III.
IV.

sir.
369
370

Duchowienstwo
Goscie.-Cudzoziemcy
ODDZIAL Y.

Prawo familijne
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

371
MalZenstwo
Wyprawa.-Posag.- Wiano
373
MVez.-Zona.-W dowa
376
Rodzice.-Dzieci
380
Wladza Rodzicielska .
Prawne stallowisko dzieci za zycia ojca
Prawns stanowisko dzieci po smierci ojca. Jifaloletnos6.
Opieka
381
Dzieci oddzielone
384
Dzieci przysposobione. Przysposobienie
385
Pokrewienstwo. Krewni. Prawn8 ich stanowisko wzgli/dnie siebie
386
Spadek
393
Testamenta
402

Sklad
Pelnomocnictwo. Pelnomocnicy
ZobowiVezanie wynagrodzenia szkod
Zo TJowia,zanie pod przysiE,;ga.
Zastrzezenie kary konwencyonalnej
Tl'anzakcya
Zobowi'tzania bezimienne
Ogolne uwagi

Pl'awo karne
Przest~pstwa

a)

405

IYlasnosc
Przedmioty wlasnosci
Rzecz glowna i jej akcesorya. PrzynaleznoSci. Uzytki.
Granice
Gatunki wlasnosci, ze wzgl'ldu na jej poczVetek
Prawa obji/te II' prawie wlasnosci
Posiadanie. Dawnosc
Prawo uzytkow3nia
Sluzebnosci
Sposoby rozporzVedzania wlasnosciVe
1. Darowizna
a) Darowizny ksiVezVet
a. D arowizny ksi~zVet na l'zecz duchowienstwa
b. Darowizny ksiVezVet na l'zecz pl'ywatnych
b) Darowizny prywatnych
2. Sprzedaz. Kupno
3. Zamiana

410

414
419
420
423
425
426

428
430
434
437

ODDZIAL VII.

Zobowiflozania

441

Pozyczka
Zastaw
Pon~ka.

Pori/czyciele

Najem
Dzierzawa

442
444
445

448
449

451
452

ODDZIAL YIII.

ODDZIAL VI.

. Prawo wlasnosci

str.
446
447

b)

453
454

PrY1VaiHe:

Zab6jstwo
Ochromienie
Rany .
Bicie .
GwaH
Porwanie czlowieka
Zgwalcenie i pOl'wanie dziewicy Iub zam~znej
Niedanie pomocy napadnif(temu
FalszywG swiadectwo
Potwarz
Kradziez
Zboj .
Rahunek, lolrostwo
Podpalenie
PubliczJ1e:
Obraza majestatu
Zdrada
Pogwalcenia rozpol'z8,;dzen ksiVez((cych
Falszowanie monety
Niestawienie si~ pod chol'8,;giew
Polowanie wzbronione
Przyrzftdy niewlasciwe do l"owienia zwierza
Niepilnowanie bobrow, ookolow i ich pisklftt
Ucieczka wi!iznia

Systemat kar
. '.
A. Systemat karny prawa ziemskiego. Kary plel1lElzne. Gatunki kar
vVielkoS6 kary w stosunku do wielkosci przestc,:pstwa
Odpowiedzi~lnosc kama opoli
B. Kary arbitralne ksiftz~ce. Kary cielesne
C. Kary koscielne .
D. Systemat karny prawa niemieckiego
Zasady og61ne
.,
.
Prawo kame, podlng wykladu Ksi~gi Praw ZwyczaJowych
RozporzVedzenia kame przywileju zydowskiego

456
457

459

460
461

462
463

464

469
470
473
476
479
481

486

576

str_

SqdOWllictwo
1. _Sqdov.nietwo zw.),czajne .

488

ksiqz~ce

A.
1.
2.

II.

Sqdy ksiqz!lce "iecowe
489
S1\dy ksi1\z'lce d\,ol'skie czyli zadv.ome
49.5
B.
ka,ztelallskie
500
C.
wojewodzinskie
504
S'ldownictwo nprzywilejowane.-S1\dy patrymonialne
.
507
L
S1\downictwo dtlCllOWne nad osohallli stann dnchov.nego
B. 8",doWllictv.o uprzywilejowane ksi1\zElce i patrYlllonialn8 v. dobrach dnchowieiistwa
508
a) S'ldownictwo w dobrach biskupich
b) S1\dovm1ctwo w dobrach klasztorllych
513
C. Sqdownictwo uprzywilejowane i patrYlllonialne w dobrach
pryvl'atnych
519
D. Swlownictwo w osadach prawa niemieckiego
520

PI"''''-''''),i s~dowy

522.

1.

Przew6d s1\dowy w sprawach eywilnych
Objawienie sprawy
Zapozwanie
Instrukcya sprawy
Terlllin pi8rwszy
"
drugi.
"
trzeei.
Przypozwanie .
,'{steez
Ekscepcye
Dowody
Wyrok
II. Przew6d s'ldov.y v. sprawaeh kamyeh

523
524
525
527
529
530
531

SPIS OGOLNY.
1.

Prace z zakresu pl'awa polskiego.

str.

Wyw6d prawodawstwa polskiego cywilnego i kryminalnego az do czas6w jagielonskich (1828 r.)
cO dawnych statutach synodalnyeh polskich dot'ld nie wydanych (1851 r.)
22
WiadomoM 0 sa.dach Bozych czyli ordaliach w dawnej Polsce (1868 r.)
Kodeks dyplomatyczny Tyniecki (1872 r.)
Mniemany statut kr61a Aleksandra 0 legitymaeyi dzieci (1873 r.)
Kilka akt6w oryginalnych sa.dowych z wieku Xlv i XV (1873 r.)
'Statut wart ski Wladyslawa JagieHy (1420 i 1423 r.)
81
'Roty przysia.g krakow skich z konca wieku XIV (1874 r.)
8U
Statuty nieszawskie (1454 r.)
120
1,0
Przywilej zydowski Boleslawa i jego potwierdzenia (1880 r.)
Ksi'lgi zielllskie i grodzkie wieku Xlv w Polsce (18~4 r.)
I\!2
Dwa r'lkopisy sredniowieeznego zbioru praw koscielnych gnieznienski i krakowski (1885 r.)
200
Wyrok lwow~ki rolrn 1421 (1887 r.)
211
Statuty ziemi krakowskiej (1830 r.)
245
Przyczynek do objasnienia historyi statutu wislickiego (1853 1'.)
254
datach nadawanych statutom Kazilllierza Wielkiego (1877 r.)
295

o

538
542

II.
Prawo polskie w wieku trzynastym (1874 r.)

ODDZIAL XI.

321
573

Spis l'zeczy tegoi

Wywody i por6wnania .

.

553

.

560

DOD ATE K.

o Ksi'ldze

Zwyezajowyeh Praw polskiell z wieku XIII

Pisma Romualda Hubego.

Tom II.
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