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librorum, et poena decem marearum auri puri. 
In cujus rei fidem S. R. M. se subscribere di-· 
gnata est, sigilloque RE Gni muniri jussit : prout 
latius patet in ipso diplomate , dato LEOPO
LI, XXVIIL Mensis Julii , Anno Domini, Mil
lesimo, Quingentesimo, Septuagesimo Octavo, Re
gni vero Anno .Tertio. 

Stepbanus REX . 

(S. R.) 

MATHIAS BECK . .. 



USTA\VY 

PRAWA ZIEMSKIEGO POLSKIEGO, 

dla pami�d rychlejszej krótko i porządnie zebrane. 

O GRANICACH. 

ó znakach granicznych, gdyby granic z prawa uczynionych 
nie było. 

Casimirus Magnus. Folio IX. 

Gdyby nie było znaków granicznych z prawa uczy
nionych, jedno rzeka albo strumień, który jest między 
dziedzinami, tam ona rzeka albo strumień za granicę 
ma być poczytany, a tej rzeki o bied wie wsi, brzegów 
ku nim należących, mają używać. A gdyby rzeka mocą 
swą z starego placu inszem się miejscem obróciła, tedy 
jednak ono stare rzeczysko granicży, którego obiedwie 
wsi mają używać. A gdyby kto rzekę która graniczy, 
dowcipem swym obrócił łożyskiem inszem pod swą dzie
dzinę, tedy ta nowa rzeka graniczyć ma, i tej mają o
biedwie wsi używać, jako rzeki granicznej . A on dół 
rzeki starej , ma zostać przy dziedzinie ku niej przyle
głej, ze wszytkiem prawem. A ta dziedzina, która do
wcipem swym rzekę inszym dołem obróciła, do tej sta
rej rzeki nic niema. 



Kto ma granic dojrzeć, i komu dowód skazać. 

Jagieł. Folio XLlill. 

Podkomorzy ma tego pilnie dojrzeć, która strona 
lepsze kopce a pewniejsze znaki graniczne okazuje, i 
tej ma skazać dowód. Ale jeśli obiedwie nie ukażą, nic 
pewnego, tedy powodowi ma skazać dowód wedle prawa. 

Król obiecuje dać komisarze· dla granic. 

Casimir. Folio XCDI. 

Kto by chciał graniczyć z naszem imieniem, obiecu
jemy, na żądanie poddanego naszego, dać i dozwolić 
dwu komisarzów z dygnitarzów, i podkomorzego , któ
rzy będą mogli granice dostateczne uczynić. 

Płat podkomorzego. 

Joan. Albert. Folio CIIII. 

Podkomorzy, albo jego komornik, niema więcej brać 
od skończenia granic, jedno trzy grzywny. 

Król winien dać komisarze dla krzywd granicznych. 

Joan. Alber. Folio CVIII. 

Gdyby kto ż poddanych naszych mienieł się mieć 
krzywdę o granice , takiemu na żądanie winniśmy dać, 
i damy, czterech komisarzów ku podkomorzemu, którzy 
mają czynić granice wedle sprawy starców. A gdyby 
się starcy nie zgodzili , tedy wedle nasprawiedliwszego 
wyrozumienia komisarzów, którzy pod sumnieniem ma
ją ·rozeznawać słuszność granic w onej różnicy, gdzie 
się starcy zgodzić nie mogli; a na co się więcej komi- . 
sarzów zgodzi, tam ma być granica, czego my, ani sta
rostwie naszy, bronić nie mamy. A z tych komisarzów, 
mają być dwa kasztelani, a dwa urzędnicy. 
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Przez przyczyny granie nie przekładać. 

Joan. Alber. Folio CVIlI. 

Podkomorzy przez przyczyny granic przekładać nie 
może. 

Dla ;_granio tylko ma być!dan� komisy a , a inaczej ni� jest 
ważna. 

Idem, eodcm folio. 

My i potomkowie naszy, nie będziem dawać komi-
sye, jedno na granice między�obrami n�szemi, a o roz
dział między bracią albo bliskiemi, albo też , gdyby się: 
strony zwoliły. A kto by o insze rzeczy - odzierżał komi
syą, tedy takowa ma być nikczemna. 

Po ozem pewne granice rozeznane być mają . 

. Sigis. Folio XXVI. 

Granice nie wedle listów albo znaków na nich o
pisanych, ale wedle oglądania a starców zeznania , ro
zeznane być mają, zwłaszcza· gdy to król Jego M. ko
misarzom zleci rozeznawać. 

Gdyby starosta uciskał poddane królewskie o granice, tedy 
król ma da6 komisarze dla postanowienia, którego rewizormi 

nie kazic obiecuje. 

Sigis. Folio XXV. 

Któryby starosta nasz uciskał kogo z poddanych o 
granice, takowy pozwany, z urzędu będzie winien odpo
wiadać. A my damy komisarze, .którzy uczynią granice� 
których ani listy, ani rewizormi, kazić nie będziemy, i 
owszem, co komisarze postanowią albo skażą, ·to ma. 
być mocno dzierżano. 
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W niebytności starościnej komisarze graniczyo mogą. 

Też gdyby komisarze na miejsce różnic przyjachali, 
a naszegoby starosty, ani starców, na miejscu różnic 
nie było, tedy jednak komisarze mogą granice czynić, 
nie bacząc nic na niebytność starosty, albo tego co ska
rży o granice, nie bacząc też nic na ruszenie, albo na 
-apelacyą. 

Komisarze· starost� obwieŚci6 o granice mają. 

Też komisarze naszy, przed czasem granic, mają sta
rostę naszego obwieścić listem swym, przez woźnego i 
dwu szlachciców, z mandatem naszym, dwie niedzieli. 

Król obiecuje dac komisarze z inąd, gdyby swych nie stało. 

Jeśliby mało było dygnitarzów w onej ziemi, gdzie 
granice mają być, albo iżby ich w domu nie było, tedy 
damy komisarze z bliższego albo z dalszego woj ewódz
twa. A wszakże coby mieli osiadłość w onej ziemi, 
gdzie mają granice. 

o lisciech na granice. 

Sigis. in Oonsue. Oraco. Anno 1532. 

Gdy kto ukaże list komisarski, przez nas potwier
dzony, któryby znaczył znamiono granice, albo też listy 
za pieczęcią podkomorzego, i też panów sądownych, 
któremiby była opisana granica obwodu dziedzin, tako
wym listom pewnym i niezastarzałym , albo też nie fał
szywym , ma być wierzono, a ona granica ma być pe
wna i nieskażona. 

O liście komisarskim. 

Sigis, in Oonstitn. Crao. Anno 1538. 

Kiedy pięć komisarzów dadzą listy za pieczęciami 
:swemi, około uczynienia granic, w którym napisany man-



dat nasz , takowy list czynim mocny, choćby potwier
dzenia naszego nie było. 

Kto ma czynió znaki graniczne. 

Idem et eodem. 

Też komisarze obaczywszy i z starców znaki wy-
1·ozumiawszy, mając Boga przed oczyma, mogą czynić 
znaki graniczne, między imieniem naszem a poddanych 
naszych, mając na baczeniu dowód listowy, i przysięgę. 

List komisarski wwiesć w księgi dworskie może. 

Idem et eodem. 

Na ostatku: gdyby kto chciał w księgi kancelary i 
naszej wwieść list komisarski, takiemu ma być dopu
szczono, i list ma mu być dany,_ za naszą pieczęcią 
z ksiąg kancelary i naszej, za który ma dać kopę. 

Postępek prawa około granie. 

Sigis .. in Progres. judi. Fo1io XL. 

Ustawiliśmy: iż gdy kto kogo pozwie do sądu ziem
skiego o granicę, takowy w pozwie nie ma kłaść· sza
cunku pieniężnego, jedno pozwać o powództwo, tak, jako 
jest pozew o tern napisany, między inszemi pozwy, 
w statucie. A gdy pozwany na roku pierwszym nie sta
nie, taki ma być w winie niestanej przekazan. Nie sta
nieli też na wtorym zawitym roku, taki w zysku po
wództwa bez powodu ma być zdan, a taki em zdaniem 
odzierży już powód ten, co pozywa na granice. A gdy 
już powód odzierży zysk, takowego sąd ziemski ma 
odesłać do podkomorzego, albo do jego urzędu, na miej
sce różnic, jako do tegoi

) 
na którym zależy exekucya 

około granic. 
Potem podkomorzy ma zawicie pozwać strony przed 

się, albo przed swój urząd, i pewny dzień złożyć na 
miejsce różnic, rozkazując pozwanemu albo przekaza
)łemu, aby stanął naprzeciwko powodowi, .który zwiódł 
urząd, i ku sypaniu kopców i uczynienia granic i ku 
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słuchaniu przysięgi; gdzie ma powód przysiądz z świad
ki, iż sprawiedliwie wiódł i graniczył. A na tym roku 
w polu przed podkomorzym, albo jego urzędem, już po
zwany, albo przekazany, nie może żadnych obron czy
nić około powództwa, abowiem w sądzie ziemskim już 
powództwo stracił; ale powód ma wieść urząd kędy 
wie, wedle sumienia swego, czego mu pozwany żadnemi 
znaki; ani listownemi, bronić nie może. A gdy powód 
z urz�dem przyjdzie do narożnego kopca, tam ma po
wód przysiądz z świadki, iż sprawiedliwie wiódł; a gdy 
przysięźe, tedy podkomorzy ma skazać granice trwać 
wiecznemi czasy. 

A to g-ranic skazanie, i wszystek posępek prawa, pod
komorzy ma przez list swój powodem odesłać sądowi 
ziemskiemu na poroczki bliższe. A te listy podkomo
rzego przez powód przyniesione, sąd ziemski ma wpisać 
w księgi ziemskie, dla wiecznej pamięci. 

Ale roku, pożwany, jako zawitego, nie może przeło
łożyć, jedno o więtsze, a praw nie mocą. A gdyby po
zwany którego świadka naganił w szlachectwie, tedy on._i 
drudzy świadkowie jego, prostą powieścią mają sprawić, 
iż jest szlachta osiadły, i wojnę służy; a gdy go spra
wią, tedy ·ma być przyjęt za świadka. A wszakże pod
komorzy zachowa dzieło w sądzie słusznym, z tym co 
naganił świadka. 

Mają też by ć pozwani inszy sąsiedzi postronni , któ
rychby też dziedziny ku kopcom narożnym, albo pobo
cznym, przyległy, tak w sąd zierpski, jako i podkomo
rzego, na jeden czas; a to dla tego, iżby jakie gabanie. 
od nich nie było przy okazywaniu a obwodzeniu granic, 
ale owszem ze wszy stkimi ma być jednako postępowano. 

O rozsypowaniu kopców, i jako je zasi� postawie. 

Kiedyby kto kopce rozsypał, albo jakie insze znaki 
graniczne pokaził, taki, temu coby pozwał, przepada od· 
każdego kopca albo znaku narożnego trzy grzywny, a 
od inszych znaków, od każdego z nich wierdunk. A 
k'temu, ten co kopce albo znaki po kazi, ma podkomorze 
zwieść ku usypaniu kopców, i ku uczynieniu znaków 
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skażonych. A ma to uczynić po obesłaniu przez woźne
go i dwu szlachciców, od powodu, w· ośm niedziel, pod 
winą czternaście grzywien stronie, a sądowi także, i ma 
to czynić tak długo, odkładając przerzeczoną winę, aż 
temu dosyć uczyni: a wszystko w ośm niedziel: 

Kazn uczynienia kopców na cudzem. 

Jeśliby kto kopce na cudzem usypał nieurzędnie, taki 
też pozwanemu, albo powódowi, przepada winy od naro- · 
żnego kopca trzy grzywny, a od inszych postronnych po 
wierdunku, ku którym kopcom skażemy. A ten co je usy
pał, ma zwieść podkomorzego ku udziałaniu granice, pod 
winą czternaście ·grzywien stronie, a sądowi także, ty
lekroć winę odkładając, ilekroć potrzeba, a wszystko 
w ośm niedziel, aż temu dosyć uczyni. 

O tych, co z nimi graniczą, a lat nie mają. 

Jeśliby panów albo dziedziców pozwanych było 
kilka o granicę, między którymiby byli ci, co lat nie 
mają, tedy jednak. sąd ziemski i podkomorzy, nie ba
cząc na ich młodości, ma tak postąpić, jakoby ich mło
dość nie hamowała nikomu sprawiedliwości. A wszakoż 
sąd ma im zachować dzieło przy mocy: iż gdy ku latom 
przyjdą\ tedy o swą część będą mogli mówić i czynić 
prawem, z tym, od kogo mniemali mieć krzywdę. 

O PANIECH SĄDOWYCH I O DOCHODZIECH 

PRZYSĄDNYCH. 

Gdzie sędzia być ma, i jako się sędzia sprawowa6 ma, 
gdyby król do onej ziemie przyjachał. 

Casimirus Magnus, Folio X. 

W każdej ziemi ma być jeden sędzia: a gdybyśmy 
przyjachali do onej ziemie, tedy on sędzia i podsędek, 
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mają na inszym dworze sądzić o wszytki rzeczy, którzy 
roków dalszych składać nie mają, jedno za trzy nie
dziele. A gdyby się rzecz działa o dziedzictwa, tedy 
sędzia ma nam· pokazać prze i odeprze, a my z radą 
to rozsądzimy: wyjąwszy, iżbyśmy czem inszem byli 
zatrudnieni, tedy przysądzim czterech ku sądowi, którzy 
będą mogli sądzić o dziedzictwo. 

Po roczki mają byc cztei·y razy do roku, które sędzia z pod
stdkiem i z pisarzem sądzie mogą: a gdyby z nich jeden nie, 

był, ma być kar an. 

Joan. Alber. Folio XCVII. 

Poroczki mają być sądzone cztery razy do roku, 
choćby inszych urzędników nie było, ale sędzia i z pod
sędkiem a z pisarzem mogą sądzić; z których jeśliby 
który na poroczkach, albo na rocech wywołanych nie 
był, taki ma być karan winą naszą królewską, czter
naście grzywien. 

Kto by z bronią cło sądu wszedł, albo broni dobył, albo 
kogo ranił. 

Joannes Alber. Folio CVI. 

Kto by z bronią przyszedł do sądu, takowy przez 
sąd ma być karan winą czternaście grzywien. A sta
rosta albo jego podstarości, albo też inszy urzędnicy, 
mają onę broń takowemu wziąść. A ktoby miecza i in
szej broni na kogo dobył, takowy ma być karan sześć
dziesiąt grzywien sądowi; a jeśliby kogo ranił przy są
dzie, takowy ma być karan na gardle. A takiego 
występnego, starosta albo podstarości ma pojmać i wsa
dzić do wieże, tak długo, aż za swój występek dosyć 
uczyni. 
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Ktoby nie uczcił sądów. 

In Consue. Crac. J:i'olio CXXU. 

Kto by sądu nie uczcił, albo się na stole położył, 
.taki, od stołu nieodstępując, ma być winą karan trzech 
grzywien, pod winą więtszą czternaście grzywien. 

Kto zbrojno do sądu, albo na sejm przyjdzie. 

Sigis. Folio V. 

Kto by zbrojno do sądu, albo na sejm przyszedł, 
a komu gwałt uczynił, taki na gardle ma być karań. 
A jeśliby· uciekł, tedy takowego imienie na nas przy
pada. Ten statut ma się rozumieć na każdą personę: 
a zwłaszcza naszy starostowie, którzy są stroże pokoju, 
taką winą, i sroższą, mają być karani. 

Wina tego, coby roki obwołane przełożył. 

In Consueto. Piotr. Anno 1538. 

Któryby wqjewoda, albo podwojewodzy, tak też 
z person sądowych, przełożyłby roki, albo poroczki 
obwołane, .taki ma być karan winą stem grzywien, \tć
rej winy nam połowica, a stronie cierpiącej krzywdę 
połowica. 

Listy sejmowe poroczkom nie wadzą. 

Listy sejmowe poroczkom szkodzić nie maj_ą, i ow
szem, mają być sądzone aż do sejmu powiatowego·. 

U .sądu kto kogo zrani albo zesromoci. 

Casimir. Mag. Folio XXXIX. 

Gdyby kto kogo ranił u sądu, tedy jego ·gardło na 
łasce naszej. A ktoby kogo zesromocił, taki ma mu dać 
winy trzy grzywny. 
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Sędzia sporów dopuścić nie ma. 

Cą.simiros Mag. Folio XCIIIl. 

Sędzia. wyslyszawszy żałobę i odpór, nie ma dopu
ścić sporów , jedno skazać jako rozumie. · 

Sędzia póki ma siedzieć na sądzie. 

Casimirus Mag. Folio XI. 

Sędziowie nie mają sądzić dłużej, jedno od zaranku 
do południa , a jeśliby się sprawy nie dokonały, tedy 
mają przełożyć sprawy do zajutrzka , rzeczy stronom 
ni w czem nie ukracając. 

Pami�tnego w sądzie wiele brać od rzeczy wielkiej. 

Casimiros Mag. Folio XIX. 

Kiedy się rzecz toczy w sądzie o dziedzictwo, albo 
o co wielkiego , tedy pamiętnego ma być brano cztery 
grosze , a od małej rzeczy dwa grosze .. 

Od skazniej sędziego nie ruszać.· 

Casimirus Mag. Folio XX. 

Gdy sędzia skaźń uczyni , tedy go, od niej nie ru
szą ani apelacyą. A jeśliby sędziego o onę skażń po
zwano, te4y takową skażń zostawiamy przy mocy i z winą 
sędziemu przysłuchującą. 

,Sędzia ruszony, jako winien skazni bronić. 

Casimirus Mag. Folio XXXII. 

Sędzia ruszony nie będzie winien skażni swej bro
nić, aż mu będą naznaczone trzy grzywny, albo trzy 
skóry kunie; albo tę skażń, jeśli sąd zwierzchni najdzie, 
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.iż ją żle uczynił, tedy sędzia będzie winien stronie wró
cić trzy grzywny, albo trzy skóry kunie. 

Sędzia jednako skazowac ma. 

Casimirus in Paragra. Folio XCIID. 

Sędzia jako jednę rzecz skaże, tak każdą jej równą 
:akazać ma. 

Sędziego gdy kto nagani. 

Casimirus Mag. Folio XXXIII. 

Kiedyby kto przed nami, albo radą naszą, i indziej, 
-rzekł, iż mię sędzia niesprawiedliwie sądził, takowy sę
dzia ma się odwieść towarzyszmi swymi, z którymi sie
dział na sądzie, iż sprawiedliwie sądził. A gdy się sę
dzia wywiedzie, tedy ten, co sędziego naganił , nie ma 
być słuchan , aż trzy grzywny,_ albo trzy skóry kunie 
-sędziemu położy. A ktoby chciał dowieść na sędziego, 
iż go niesprawiedliwie osądził , taki ma dowodzić sześcią 
świadków tej zacności , jakiej jest sędzia. 

Pamiętnego od swiadków co ma byc brano. 

Casimirus Mag. Folio XXXVJI. 

Kiedy strona świadki wiedzie, któremi dowodzi, 
albo się odwodzi , tedy ten co je wiedzie,. ma dać są
dowi od nich ośm groszy; a jeśli zapiszą ich wyznanie, 
tedy pi sarzom mają być dane trzy grosze od zapisu. 

Od niestanego co ma byc brano. 

Casimirus Mag. Folio XXXVII. 

Od pierwszego niestanego, sądowi ma przyjść Rze-
:snaście groszy, także też i od wtórego. 
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Pamiętne podsędkowe albo komornicze. 

Jagieł. Folio XLV. 

Podsędek, albo komornicy, pamiętnego więcej nie 
mają brać, jedno co więcej niż trzydzieści, to od tego 
cztery grosze , co mniej, to dwa grosza. 

Pamiętne od żałoby. 

Idem et eodem. 

Chociaż kto żałuje jedną żałobą od wiela person, 
tedy jedno pamiętne ma być brane. 

Pisarze co brać mają od zapisu. 

Jagiel. Folio XIV. 

Pisarze od zapisu jednej rzeczy, mają brać jedno 
grosz. 

Sędzia ruszony, co po ruszeniu sądzie ma. 

Casimir. tertius, Folio LXXXVII. 

Sędzia ruszony od skaźni, nie ma dalej onej rze
czy sądzić, od której l'Uszon, ale insze rzeczy, któreby 
były przedtem sprawowane, ma sądzić. 

Pisarzów płat. 

Oasimir. Folio XCIIII. 

· 
Pisarze od jednej kauzy, nie mają brać jedno grosz,. 

a ode czcienia nic. 1 • 

Pisarza jako obierae. 

Idem et eodem. 

Na sejmie powiatowym rycerstwo ma obrać czte
rech na pisarstwo, które nam mają odesłać, a my damy 
jednemu z tych, wećle woli naszej. 
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Pisarz u ksiąg zawsze byc�ma, choćby poroezki wywołantt 

nie doszły. 

Casimir. Folio XCVII. 

Gdy poroczki wywołane prze Jaką przyczynę .nie 
dojdą, .tedy jednak pisarz z komorniki ma u ksiąg być, 
dla zapisów i wypisów z · ksiąg, pod takąż winą, jaka 
jest ustawiona na sędziego i na -podsędka. 

Sędzia ma w ziemi mieszkać. 

Joan. Alber. Folio CV . 

. Sędzia ma w ziemi mieszkać, a sprawiedliwość czy
nić; a któryby do roku nie mieszkał„ a poroczków nie· 
czynił przez rok, tedy szlachta mogą inszego obrać, we
dl� zwyczaju. starego. 

Sądowni urzędnicy jako mają być obierani. 

Alexander, Folio CXIII. 

Urzędnicy sądowni, wedle zwyczaju starego mają 
· być obierani i przysiężni, nie mogą też żaden ż nich 

miejsca swego zasadzić, wyjąwszy, iżby który z nich był 
chor. 

Sądowni prokurować nie mają. 

Jagieł. in Progressu, Folio XLV. 

Sądowni prokurować nie mają, okrom swej własnej 
rzeczy. 

Sędziowie jako· długo mają brać na pytanie. 

Consuetu. Craco. Folio CXXII. 

Sędzia ziemski .nfe może sobie- dłużej brać na py
tanie, jedno do trzecich poroczków, a grodzki do sze
snaś�ie niedziel, A pyt�nie tam ma być , gdzie by strony 
nie słuchały. 

Bill). Polska. Ust:r,•,y prawa zielne. pol11kiego. 2 
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Pozwany gdy nie stanie, albo sam powód. 

Casimir. M�g. in Progressu, Fol. XXXVII. 

Gdy pozwany na roku pierwszym nie stanie, tedy 
niestanego ma dać sądowi szesnaście groszy , tak2:e też 
i od wtórego roku. A nie· stanieli n13, trzecim roku, tedy 
swą rzecz traci z winą. A jeśliby powód sam pozwawszy 
nie stanął, taki ono traci o co pozwał, z winą siedmi 
grzywien. 

Pisarze wiele rać mają od listów przysądnych, od 
szukania zapisów. 

Sigis. Folió XX. 

Pi'sarze od szukania w księgach nie mają nic brać. 
A za listy z zawieszonemi pieczęciami, przysądnego brać 
mają dziesięć groszy, z których sędziemu sześć, pod
sędkowi dwa, a pisarzowi dwa. A od papierowych, za 
pieczęcią sędziego i podsędka, grosz , od przysądnego 
dwa grosza. A niestane od przysądnego w zysku cztery 
grosze; pamiętnego, wedle starego statutu, cztery grosze. 

S�dzia pilnowac ma, aby zapisy dobrze w ksiegi 
wwiedzione by1y. 

Sigis. Folio XXVII. 

Sędzia z podsędkiem mają doj.rzeć, co11y zapisy 
dobrze a słusznie były w księgi wwiedzione od pisarza, 
czego ma dojrzeć i ten, czyje rzeczy wwodzą. 

Sędz1a, niż skażn uczyni, co czynie ma. 

Sigis. io Progres. judi. Folio XXXII. 

Sędzia niż skaźń uczyni, ma stron pytać: mająli 
jeszcze jakie obrony i dowody prawne, aby ludzie pro
ści w swej rzeczy nie upadli. Albowiem wolno każdemu, 
niż skaźń wynijdzie, listy i mową swej rzeczy poprawić. 
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Sądowni obaczyc mają, jesli ma lat.a ten kto wzdawa , albo 
jeśli zdrów. 

Sigis. in Form. Folio XLV. 

Sądowni mają tego dojrzeć, kto przed nimi wzda
wa, albo zapisuje, jeśli juź ma lata, albo rozum; bo 
jeśli inak, nie ma być przyjęte. Mają też obaczyć, jeśli 
zdrów na ciele i na umyśle; jeśli zdrów na umyśle, a 
chor na ciele, tedy tak ma być pisano, jako jest. 

Sędziego jako ruszyć. 

Sigis. in Consue. Piotreo. Anno 1538. 

Strona, przeciw by której sędzia skaźń. uczynił, tak 
ma sędziego ruszyć: Panie sędzia, skaźni twej niespra
wiedliwej którąś uczynił, za prawo nie przyjmuję, ale 
cię ruszam na sejm walny koronny, blisko przyszły. A 
uczyniwszy takie ruszenie, tedy wożny, chociażby go 
też sąd nie przydał, ma rok złożyć sędziemu, na dzień 
szósty sejmu walnego blisko przyszłego, o wjechaniu 
królewskiem, skaźnią tą, którą uczynił. A to wszystko 
ruszenie i roku złożenie, ma być zapisane, a od tego 
zapisu, ten co ruszy, ma dać grosz pisarzowi. 

Pisarze podpiski swe mieć mogą, ale na wypisy z ksiąg 
podpisowac Się sami mają. 

Sigis. in Constitu. Craco. Anno 1532. 

Pisarze mogą mieć podpiski dla pisania, a wszakoż 
sami przy sądzie muszą siedzieć, i na wypisy z ksiąg 
się podpisować. 

Sędzia może miejsce zasadzie. 

N a ro cech sędzia może miejsce zasadzić. 
Patrz o· recech i odwłokach, w tytule: Którzy przy

słuszajq rokom. 
2• 
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Pisarz wykupno z zastawy może są�zit. 

Joan. Alber. Folio XCIX. 

Pisarz o wykupno z zastawy może sądzić. 

S�dziego skazni kiedy nie może naganie. 

Casimirus Mag. Folie, XXXII. 

Ustawiliśmy: iz gdy sędzia siedzi, albo przy nas, 
albo przy woj ew odzie, - albo też przy naszym staroście, 
albo też na wiecach, tedy sędzia nie może być ruszon. 

S�dzia o z�pami�tanie skazni do
1

jtitra wziąc może� 

Idem , eodem folio. 

Gdy strony zapamiętają sk�źni, a przyjdą o to py
tać, tedy sędzia ma wnet powiędzieć, jeśli pamięta; a 
jeśli zapomni , tedy sobie może wziąć do zajutrzka na 
rozmyślenie. 

S�dzia grodzki gdzie ma być ruszon. 

Sigis. Piotr. Anno 1538. 

, Sędzia grodzki nie ma być ruszon do starosty, ale 
na sejm; a o rzecz urz·ędową, prosto do króla. 

�łat pisarzów od zapisania prze. 

Sigis. in Pro. Folio XXXIX. 

Ustawiliśmy: iż pisarze od zapisania na jeden po
zew, nie mają brać jedno grosz. 

Idem et eodem. 

Pisarze za membranę nie mają brać, jedno półgro• 
sza; od wypisu przez pieczęci , jedno grosz. 
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Pisarz oo � bierze więcej niż potrzeba. 
Idem et eodem. 

Jeśliby pisarz więcej wziął z kogo, niż jest statu
tem opisano, tedy to ma wrócić co nazbyt wziął, z winą 
trzech grzywien stronie, a sądowi trzech, które wnet ma 
na roku zawitym odłożyć. A jeśliby niechciał, tedy dru
gą winą czternaście grzywien ma być przekazan. 

Pisarz' ziemski gdzie sit ma podpisać. 

Sigis. in parag. 'o naganieni11 przywileja. Folio Z8. Anno 1'32. 

Pisarz ziemski ma się podpisać na liście i s«;dzia 
grodzki. 

�isarz uporny. 
Sigis. in Progre. Folio :X:XXIX. 

Gdyby pisarz niechciał tego pisać, co sędzia ska
zał, albo jeśliby upornie pisarz wstał od sądu, taki pi
sarz, gdyby był . królowi · przez sąd obwieszczony, tedy 
ma być z urzędu złożon. 

G�y pozwany nie stanie. 
Idem , eodem folio. 

Gdy pozwany na roku nie stanie, tedy ten co po
zywa, ma dać od skaźni sędziemu grosz, ,a pisarzowi 
grosz. 

Pozew przy skażni ma być wpisan. 

Idem et eoclaa. 

· Gdy sędzia co na pozew skaże powodowi, tedy 
przy skaźni on pozew ma być wpisan. 
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S_edziemu od skazni eo ma być. 

Idem et · eodem. 

Od sJrnżni zysku ma dać, ten co zyszcze, s�dzie�u 
cztery grosze, a pisarzowi grosz. 

Idein et eodem. 

Od listu przysądnego, za pieczęcią sędziego i pod-
1�dkow�, dziesięć groszy. 

Wina tego, kto- upornie od sądu odejdzie. 

Sigis. in Progre. Folio XXXV. 

Kiedyby pozwany na roku pierwszym stanął i odpo
wiadał, a potem by upornie od sądu odszedł, taki ma 
być karan winą czternaście grzywien. A powodowi ma 
być dan woźny na wwiązanie w onych przezyskach, i 
w winie wedle skażni. 

Idem Folio XXXIX. 

Sąd ma stronam rok złożyć. 

Sędzia starostą hyc nie może, tam gdzie jest sędzią. 

Jagieł. in PriviJe. :rolio, XLIX. 

Sędzia żaden nie może być starostą w onej ziemi, 
gdzie sądy trzyma� .. ' 

Jako się sędzia na sądzie sprawowae ma. 

Idem et eodem. 

Sędzia ma się sprawować na sądzie wedle nauki 
Kazimierza króla; a jeśliby inaczej, tedy jego skazanie 
ma być nikczemne. · · 
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Za czem sędzia urząd traoi. 

Bonifaoius Papa, Folio LX. 

Sędzia, który by duchownym w sądzie nie cheiał 
uczynić sprawiedliwości, a był o to trzykroć pozwany, 
taki traci urząd. 

' 

Wojenne szkody sędzia sądzić może. 

Folio XLIIII. 

Sędzia o wszelakie szkody, kto je komu uczyni 
w ciągnieniu wojennem, może sądzić, nie bacząc nic na 
żadne odwłoki. 

Klątwa na sędziego, gdy zamieszkawa duchownym 
sprawiedliwosć czynić. 

Casimir. tertius, Folio �V. 

Kiedy by który sędzia. zamieszka wał czynić sprawie
dliwości duchownym o jakie szkody, tedy my podawa
my takie sędzie pociągać do sądu duchownego, a one 
o takowe omieszkanie kląć. 

Pisarze mają bywac u sądu. 

J�giel. lin Privile. Folio. Lil. 

Pisarze ziemscy sami przez się mają bywać u sądu. 
A gdyby na nie jaka przygoda, albo potrzeba przyszła, 
tedy mogą miejsce swe człowiekiem godnym zasadzić, 
na którego by panowie sądowni z , inszymi urzędniki 
przyzwolili. 

· , 

Pisarza niedbałego kazn. 

Idem et eodem. 

Pisarz, który by zamieszka wał tego, co na urząd 
jego przynależy, taki ma być z qrzędu złożon, a na to 
miejsce inny obran. O grodzkim pisarzu patrz między 
duchownymi. 
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:Sądowi mają byc przysiężni, i gdzie którzy przysięgac maj�. 

Sigis. Fol. XXVIII. 

Sędziowie ziemscy i grodzcy, podsędkowie i pisa
rze, mają przysiądz na pierwszych rokach, pod strace
niem urzędu; ziemscy przed wojewodą albo kasztelanem 
,onej ziemie, grodzcy przed starostą. 

O POZWIECH I POZWANYCH. 

O zeniczyznie pozwanej. 

Casimir. Mag. Folio X. 

Do zeniczyq;ny pozwanej, w gospodzie będącej, ma 
sędzia posłać widza swego, z jej adwersarzem. A ona 
będzie mogła przed onym widzem stawić prokuratora 
w swych rzeczach, którego mieć może. 

Postępek pozywania do prawa. 

Casimir.Mag. Folio XI. 

Którego istca pisarz pierwej w rejestr wpisze, tego 
rzecz pierwej ma mieć w sądzie. A gdy nie stanie, a 
będzie przez woźnego wołan, tedy sąd ma od prawować 
drugie, jako są w rejestrze napisani; niestanieli ona 
strona, co ją pierwej w rejestr wpiszą, tedy niż sąd 
wstanie, ma być przez woźnego trzykroć powołana, nie 
stanieli przedsię, ma być przekazana. 

Jako pozywać gołotę, patrz około starosty. 

Wina, gdy pozwany przyjdzie do sądu zuchwale, albo nie 
mając sprawy. 

, In eodem para: 

Ktoby pozwany przyszedł upomie albo zuchwale 
do s�du, albo żadnej sprawy nie maj�ć, tedy ma być 
karan winą trzema grzywnoma. 
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Jako wozny ma pozywac. 

Casimir. Mag. FoL XIII. 

W ożny ma położyć pozew we dworze na pana, a 
zakołatawszy z swym zwykłym kijem, iż cię ten pozy
wa o to. A kto kmiecia pozwał próżno, tedy ten co 
kmiecia trapi próżno, ma być winą trzech grzywien 
k-aran. 

Jako się sędzia sprawowac ma, gdy kogo na prędce w sąd 
królewski pozową. 

Casimir. Mag. Fol. XIII. 

Kogo by pozwano na prędce w sąd królewski, takie
mu sędzia ma rzecz rozpowiedzieć urzędnie, i dać. mu 
rzecz na spisku, a sądzić j�j nie ma z trzaskiem. Ale 
jeśli idzie o imienie, albo o summę wielką, jako o czter
dzieści grzywien, tedy ma stronam rok · złożyć za trzy 
niedziele; · je�li o mniejszą summę albo ·krzywdę, tedy 
�aj�L 

Sędziowie , jako pozywać mają. 

Casimir. Mag. Fol. XIII. 

Sędziowie nie mają nikogo pozywać, jedno przez 
swego woźnego, a przełożone przez listy; wyjawszy iżby 
kto w domu sądowym uczynił jaki występek, taki może 
być pozwan kimkolwiekbądż. 

Wina, kto pozywa prze_z istca. 

Casimir. Mag. Fol. Xlllf. 

Kto by rzecz sprawował przez istca, albo przez pro
kuracyą, taki ma być karan winą trzech grzywien, któ
re mają być stronie. 



26 

Gdzie pozywać te, oo są w dalekich stronach. 

Idem et eodem. 

Tacy co są w dalekich stronach, mają być pozwa
ni na miejscach zacnych, albo w parafii , w której by 
miał osiadłość, albo w onej parafii, o którą rzecz idzie. 
A jeśli nie stanie , tedy z nim ma być postępowano w pra
wie wolno, aż do skończenia rzeczy. 

Dzieciom pozwanym, co lat nie mają, sąd do lat przełożyć ma. 

Casimir. Mag. Folio XX.XI. 

Dzieciom pozwanym, co lat nie mają, ma sąd prze
łożyć do lat. A tym przełożonym, dziecię, gdy przyjdzie 
ku latom, żadną dawnością zniknąć nie może. Wyją
wszy, iżby kto jakiej krzywdy ich ojcowi i im, przez da
wność ziemską cierpiał. 

Dzieci o co winne na pozew odpowiadać. 

Casimir. Mag. Folio XXXIII. 

Dzieci małe , o trzy rzeczy na pozew .winne odpo-� 
wiadać; jedna, gdy je kto pozowie ku braniu pieniędzy 
i zastawy; druga, gdyby kto za ich ojca ręczył, a o to 
rękojemstwo byliby oni rękojmiowie jeszcze za ich oj
ca zapozwani. Tedy dzieci winne ony rękojmie wypra
wować; trzecia, gdyby ojca ich zapozwano, o jakie dzie
dzictwo, tedy dzieci_o toż dziedzictwo winne odpowiadać. 

Lata sierót pozwanych. 

Joan. Folio XLII. 

Męzczyzna , który nie ma piętnaście lat , a źenczy
zna dwanaście, nie winne w prawie odpowiedać. 

Ojciec dzieciom i żonie opiekuny dać może. 

Idem, eodem folio. 

Ojciec póki żyw, może opiekuny dzieciom stawi6' 
które chce , i żenie jeżli go potrzebuje. 
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Ustawiliśmy, iż potwarce i pozwy fałeszne w sądzie 
miejsca nie mają , a takowi fałszyrze, przez pany sądo
wne mają być karani, wedle ich zasługi. 

Wina o wyzwanie z powiatu. 

Casimir. Folio XCVII. 

Tęn, co drugiego z powiatu wyzowie, ma być winą 
�ąrąn: stronie trzy grzywny a sądowi trzy, a k'temu ma 
być oąeslan do powiatu. 

Po�wanemu na sejm, kiedy rok złożyć. 

Joan. Alber. Folio CVI. 

Kto kogo pozowie na sejm, takiemu ma być rok 
znacz�n na szósty dzień p9 wjechaniu królewskiem, pod 
winą �ześciu grzywien. · 

Nadwornym rokiem, o co się pozywać nie godzi. 

In Consue. Oraco. Folio CXXII . 

Żaden nadwornym rokiem pozywać nie ma o gra
nice, ani o dziedzictwo. 

O przytknieniu u prawa. 
Idem et eodem. 

Kogo by przytkniono u prawa , jeśliby upornie od
szedł , takowy ma być przekazan o ono, o co jest po
zwan. A jeśliby był przytknion o winę, a odszedłby u
pornie, taki ma być przekazan w drugiej winie, a to we 
trzech grzywnach stronie, a sądowi także we trzech. 

Gdy kogo pozową i z pomocniki. 

Idem et eodem. 

Gdy kogo pozową z pomocniki , a on nie zaętąpi 
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pomocników, i owszem , jeśli rzecze: ja niewymawiam 
pomocników swych, a na to powód pamiętne założy, 
tedy pozwany ma być karan winą ; a to od każdego 
pomocnika sobie równego trzema grzywnoma , a od so
bie nierównego wiardunkiem , tak w sądzie ziemskim 
jako i w grodzkim. 

Przypozwany ku dosyc uczynieniu, czem si� bronic, może. 

Przypozwany ku dosyć ucżynienią, nie może sobie 
nic inszego na pomoc brać przeciw powodowi , okrom, 
iżby jako źle a niesprawiedliwie zdał , albo iżby było 
na pozwie insze · imie , a na przypozwie in�ze; z tych 
przyczyn powód ma tracić onę rzecz 6 którą pozwan. 

Jako rzecz traci ten, kto kogo pozowie, a nic nie czyni. 

Idem et eodem. 

Kto kogo pocznie o co pozywać, a począwszy prze
stanie, aż temu wynijdzie rok i sześć ·niedziel , taki me
dbalec iż przestał, a przez rok i sześć niedziel nic nie 
czynił, traci ono, o co był pozwał , wyjąwszy, iż roki 
albo sądy przez tak długi cżas nie były. 

Kto da pozew na ·pozew. 
Idem et eodem. 

Kto ·położy pozew komu na pozew, a oba o jednę 
rzecz, takowy powód, pokupiwszy winę trzema grzywno
ma stronie, ma sądowi odstąpić jednego pozwu. 

Ruk przez woznego o cudze. 

Idem et eodem. 

Kiedy wożny co cudzego u kogo zastanie, a on nie 
chce wrócić, tedy jednak' woźny nie może mu ,krótszego 
roku przed starostą złożyć, jedno tydzień. 

' \ 

Szlacht. przy woznym, gdy pozywa, być wa. 

Idem et eodem. 

Gdy kto co świadczy woźnym, tedy ma mieć przy 



29 

nim dwu szlachciców; a gdy pozew nosi , tedy dosyć 
w jednym szlachcicu. 

• I 

Na przypozwie jako pisać. 

Idem, Folio CXXVIII. 

N a przypozwie, nie ma być responsurus, ale satis
facturus. 

Jako się pan odwieść ma ubogiemu o gwałt. 

Casimirus Mag. Folio XXVIII. 

Gdy ubogi pana pozowie o.jaki gwałt, t�dy się pan 
ma odwieść z świadki; a jeśli się nie odwiedzie, tedy 
ma byó winą kara we.dle prawa. 

Kto kogo zda niesprawiedliwie. 

In Constitu. Craco. Folio CXXIIII. 

Gdy kogo zdadzą niesprawiediiwie, a on to arestu
j e w księgach, tedy ten co go zdano, ma pozwać onego, 
iż go niesprawiedliwie zdał, i ma na onymże roku wzda
nie wypisać, 1 winy trzy grzywny odłożyć; ale kto by 
kogo wypisał przed arestem, taki winy uchodzi. 

O pozwie ku wykupnu. 

Sigis. Craoo. Anno 154-0. 

Kogo pozową ku braniu pieniędzy z zastawy, taki 
winien w grodzie stać, a pieniądze brać, i z zastawy 
zstąpić. 

Gdy pozwawszy sam pie stan.ie. 

Patrz między sądownemi, w tyt. : Gdy. pozwany, albo 
pow6.d nie stanie. 

O księży, gdzie mają pozywać. 

Jagieł. in Privile. Folio LXVI. 

Księży wolno pozywać o szkody do sądu ziemskie
go, albo duchownego. 
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Wolnosc tych, oo pozwawszy zjednają się. 

Ludovi. in Privile. Folio LIi. 

Gdy kto z naszych p�ddanych pozywa drugiego, a 
niż skończą prawo zjednają się, takowe czynimy wol
nemi od win naszych, i inszych urzędników. 

Wina tego, co kogo wyzowie z powiatu. 

Sigis. Folio XVIII. 

Kto kogo wyzowie z powiatu, okrom naszej i urzę
dowej rzeczy, taki przepada winy czternaście gnywien. 

Kędy ma być położony pozew. 

Sigis. in Progre. Folio XXXIII. 

Pozew ma być położony tydzień przed rokiem. 

Jako pozew kłaść ·na pustych wsiach. 

Idem et eodem. 

Gdy wożny kładzie pozew na jakie imienie · pust�, 
tedy on pozew ma wszczepić w przykłaść, i ma go na 
onem,imieniu wetknąć w ziemię , a wetknąwszy, ma ja
chać do wsi o granicę, albo do parafii, iżem tam a tam 
na to pozew położył. 

G9y się kto pozwu zaprzy. 

Idem ot eodem. 

Gdyby kogo pozwano, a onegoby prze jego niesta
nie przekazano , choćby potem na roku przyszłym sta
nął, a powiedziałby, iże o pozwie nie wiedział, tedy na 
niewiadomość przy, ma przysiądz, a zwłaszcza , gdyby 
powód wożnym, który powód kładł, nie dowiódł; a gdy 
przysięże , tedy tamże pozwany winien na pozew odpo
wiadać. 
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O PROKURATORZECH. 

Każ,demu wolno -miec swojego prokuratora. 

Casimirus Mag. Folio X. 

Komu około prokuracyi w prawie czego potrzeba, 
tedy_ każdemu człowiekowi wolno mieć swego proku
ratora. 

Jaką winą pot,�arca ma byc karan, gdy mu się prokurator 
wywiedzie. 

Casimirus, Folio XCIIll. 

Komu około prokuracyi w prawie potwarz zada
dzą, a ten się potem odwiedzie potwarcy, tedy ten co 
mu zadał potwarz, ma mu dać za · winę trzy grzywny, 
a sądowi trzy; a ·który "się trzykroć potwarcy wywodzi, 
takiemu czwarty raz nie ma być dopuszczono, i owszem, 
ma być pozyskowan na znak fałszu, a niema już więcej 
być rozumian za szlachcica. 

Kto prokuruje przez istca. 

Patrz około pozwów, w tyt.: Wina, kto pozywa przez iitca. 

Co za moc ma prokurator. 

Sigis. Folio XIX. 

Ustawiliśmy, iż prokurator, tak osiadły jako i nie
osiadły, by jedno miał dostateczną prokuracyą, może 
w sądzie od' strony stanąć, i sprawować wszystki rzeczy, 
o co jego pryncypał ma rok , by też jego_ strona była 
pozwana nadwornym rokiem , okrom zapisów nowych, 
których prokurator czynić nie może , ani starych kwito
wać, ani też może pieniędzy podnieść przez swego 
pryncypała. 
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O fałszu i zdradzie ozyjej. 

Sigismundus in Cons. Piotr. A�no 1538. 

Ktoby w cudzej personie wyznawał, 'albo prokuro
wał u ksiąg, to fałsz. 

O PRZYWILEJAeH. 

Kto się przywilejem na roku założy. 

Casimirus Mag. Folio XXIIII. 

Gdy kogo za pozwą o którą rzecz, a zapozwany 
z3łoży się przywilejem na roku, tedy ten co się założy 
przywilejem traci kopę, którą ma ,sędzia podnieść; a ten 
co pozwał, ma przysiądz, iżem niewiedział, abyś miał 
przywilej; nieprzysięźeli, tedy temu co położy przywilej, 
ma dać kopę. 

Król obiecuje listów nie dawać broniących sprawiedliwos�. 

Casimir. terti. Folio LXXXVIII. 

Listów takowych dawać nie będziemy, któreby 
miały hamować wszelakie prawo, albo spr,awiedliwość, 
okrom tych, co są na wojnie, albo na posłudze rzeczy
pospolitej. 

Kto listy straci na imienie królestwa. 

Alexander, Folio CXIIII. 

Gdy kto, którymkolwiek obyczajem przygodnym, 
straci Ii5ty na imienie królestwa, taki ma odpowiedzieć 
wojewodzie i staroście, niż rok wynijdzie, iź mu tym 
obyczajem i tego czasu listy zginęły; albowiem jeśli 
tego nie uczyni niż rok wynijdzie, tedy mu ilię_ mają 
być potwierdzone, ani mu już dowód przyjdzie na zgu
bienie listów. 
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Listy niepieczttowane moey nie maj�. 

In Consae. Craco. Folio CXXIII. 

Listy niepieczętowane mocy nie mają, a kto chce 
dowodzić listy, musi je mieć za pieczęcią, albo księga
mi dowieść może. 

Listy wykupna królestwa maj<\: być opatrzone. 

Sigismundus, Folio Dl. 

Gdybyśmy kogo mieli wykupować z 1m1enia na
szego, tedy listy ma.ją być dobrze opatrzone, i coby 
były słuszne, niają być przyjęte. A jeśliby kto mniemał, 
iżby miał krzywdę, takiemu wolno apelować na sejm. 

Ktoby o zapisanie dóbr na zmowie pozwan był, jako. sit 
odwieść ma. 

Sigismundus, Folio V. -

Ktoby imienie przedał na zmowie, a potemby jaki 
zł y uczynek uczynił, a byłby z onego imienia pociągnion 
prawem, tedy ten, co kupił na wieczność, ma przysiądz 
samoszóst; jeśli do czasu, tedy samotrzeć, sobie równy
mi świadki, iż to uczynił nie na zmowie. 

Od listów " kancelaryi królewskiej_ jako wiele kto płacić ma. 

Sigis
_
mundos, Folio XVIII. 

Ustawiliśmy, iż od pozwu nic nie ma być brano, 
od prokuracyi trzy grosze, od komisyi i mandatu dzie
sięć groszy, od konsensu na wykupno dwa złote, od 
inszych zapisów pospolitych cztery złote, od listów za-
w.artych sześć groszy, od listów pargaminowych z je
dwabiem na jaką wieczność, dziesięć złotych. Takowe 
listy, z łaski naszej ,- szlachcie tylko tak mają być da-

Biblioteka Polska. Ustawy prawa ziemskie�o pols. 3 
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wane; ale mieszczanie, zydzi i insi ludzie postronni, 
mają płacić od listów według woli kancelaryi naszej. 

Od membran co daó. 

Pisarze nie mają brać od membran jedno półgro
sza, pod winą czternaście grzywien. 

O Inhibi<iyach. 

Sicis. in Cons. Piotr. 1538. 

Chcemy, żeby- z kancelaryi naszej listy- nie były 
wydawane, któreby miały hamować prawo, i owszem, 
ktoby je położył w sąd, taki ma być karan winą czter
naście grzywien, które się mają dostać ,stronie przeci
wnej. A sędziowie ziemscy i grodzcy, którzy by dali 
miejsce takowym listom, mają być takąż winą karani, 
okrom tych, coby byli w poselstwie o rzeczpospolitą, 
albo izby kto z rotą żoldował z rozkazania naszego 
w dalekich stronach, takowy może mieć listy naszemi 
odwlokę wszędzie, tylko przez rok. 

Wypis z �siąg ziemskich mocy żadnej nie ma. 

Sigis. in Const. 1538. 

Kto da jaki list wwieść w księgi .ziemskie, a po
tem weźmie wypis -z ksiąg, tedy on wypis nie będzie 
miał mocy żadnej , ażby list główny w sądzie był po
łożon. 

Listy dożywotne król ohowaó obiecuje. 

Idem et eodem. 

Listy na dożywocie przez nas dane, tak jako w ao 
bie brzmią, każdemu w cale zachowamy. 
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Przywileje, jako są pisane,. tak mają być rozumiane. 

Idem et eodcm. 

Przywileje osobliwe i pospolite nie mają być inak 
rozumiane i wykładane, jedno jako same w sobie brzmii\. 

Jako przywilej naganiony podeprzeć. 

Sigis. in Const. Cracov. Anno 1532. 

Gdyby się kto w sądzie założył przywilejem, a tenby 
przywilej strona naganiła, tedy ten co przywilej kładzie, 
ma swój przywilej podeprzeć księgami , ale jeśliby go 
w księgach nie było , tedy takowy, tamże u sądu , ma 
mianować ośmnaście świadków, godnych wiary szlachci
ców, z których ten co nagan ił ma obrać sześci , z któ
rymi ten, co mu naganion przywilej , ma przysiądz , iż 
nie jest fałsz, ale iż jest z ksiąg .ten przywilej. Ale je
śliby dowiódł księgarąi przywileja swego , tedy ten co 
upornie przywilejowi naganił , ma być winą karan czter
naście grzywien stronie, a sądowi trzech, tamże u s_ądu. 
A jeśliby tak starych ksiąg nie. było jako przywilej, 
iżby prze jaką przygodę zginęły, tedy takowy przywilej 
ma podeprze.ć samotrzeć, ·z ludźmi dobrej sławy. A za
biegając na potem ·fałszom, tedy na każde listy z ksiąg 
niech się pisarze ziemscy podpisują , a z grodzkich ksiąg 
starostowie, albo ich sędziowie. 

Nikt nie winien na swe prawa okazowac. 

Sigis. in Const. Cracov. 1632. 

Ktoby imienie trzymał , mając je sobie za własną 
ojczyznę , taki na takie imienie nie winien zgoła nikomu 
prawa okązować, wyjąwszy, iżby kto inszy na toż imie
nie jaką pe\vną istotę okazał, tedy dzierżawcy musi się 
prawem bornić, które okazać musi. 

O io�ibicyach duchownych. 

lnhibicye duchowne miejsca w sądzie nie mają, wy
a•-
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jąwszy, itby się rzeci toczyła, któraby należała sądowi 
duchownemu. 

Expektatywy król obiecuje nie dawać, ani:dochodów ujmować. 

Jagieł. in Privil. Folio. L. 

Obiecujemy nikomu listów takich nie dawać, któreby 
znaczyły expektatywę na jakie dostojeństwo urzędu ziem
skiego, ani będziem ujmować dochodów na żadne do
stojeństwo. 

Kto kogo ozem na wojnie_daruje, przy kim to po ioh Śmierci zostaje. 

Caaimir. Mag. Folio XXXVIII. 

Gdy jeden drugiego czem na wojnie daruje, tedy 
choćby oba umarli, jednak on dar zostaje przy onym, co 
mu dano, by też dobrze na to przywileju nie miał. 

Kto bliższy dowodu , gdyby jerlen. drugiego z imienia 
zeprzec chciał. 

Jagieł. Folio XLIIII. 

_Pozwałby jeden drugiego, iż ty dzi.eriysz zastaw� 
imienie .moje, a drugiby powiedział, iż dzierżę, ale 
wiecznością, a obaby ani listów, ani żadnego słusznego 
świadectwa nie mieli, w takowej rzrczy dzierżawcy przy-

. chodzi dowód, iż dzierży wiecznością. 

Jako sit sprawować przy przedaniu dziedzictwa. 

Jagie). Folio XLIII. 

Kto imienie przed a, ten ma granice ukazać kupco
wi, a ku temu okazaniu ten, co kupuje, ma zwieść ·są
siady onemu imieniu przyległe i woźnego; a jeśliby nie 
chcieli przy tern to okazowaniu granic być , a temu co 
kupi, jako mu okazano, przez trzy lata i trzy miesiące 
dopuścili trzymać, a potemby o te granice chcieli gabać, 
tedy temu dzierżawcy w takowej rzeczy dowód przyjść 
ma, iż tak dzierży7 jako mu okazał ten, co. mu przedał. 
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Król obleooje miast i zamków sądownyoh nie zastawiać. 

Cuimir. Folio XCIII. 

Obiecujemy nie zastawiać miast i zamków głównych, 
na których by starostwa były; a ktoby dał na miasto 
albo na zamek , taki pieniądze traci. 

Pisarz sądzić może o zastawy. 

Joan. Albert. Folio XCIX. 

Pisarz z komorniki może sądzić o zastawy, i pie
niądze może w ziemską kancelaryą skazać położyć, a 
temu co pozywa, posesyą przykazać wedle prawa. 

lmienie swe każdy oddalić może. 

Sip1. Folio XVIII. 

Każdemu wolno imienie swe oddalić wedle swej myśli. 

Ktoby zapisu w księgi nie wwiódł, co przepada. 

In Con. Crac. Folio. C:XXI. 

Kto komu uczyni zapis w grodzldch księgach , a 
obiecuje wwieść w ziemskie księgi, a nie wwiedzie na 
on czas , jako się zapisał, takowy po kupiwszy winy stro
nie trzy grzywny, a sądowi trzy, ma w księgi wwieść, 
jako . się zapisał. 

Żona mężowi bez przyjaciół nic zapisać nie może. 
Idem et codem. 

Żona mężowi nic zapisać nie może przez dozwole
nia przyjaciół, a jeśli zapisze, tedy takowy zapis jest 
nikczemny. 

Kto komu co zapisuje odstępując powiatu. 
Idem et eodem. 

Kto zapisem powiatu odstąpi, a obwi'lże sit} od-
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prawo przewieść, tedy ten co na _nim przewiedzie, wziąw
szy przewód prawa, ma jachać i okązać staroście, ·pod 
którym ·winny ma osiadłość; a starosta winien onych 
;przezysków uczynić exekucyą. 

Testamentem, dziedzicznych i wiecznych dóbr, nikt oddalić· 
nie może. 

Sigis'mun. Fo]io X:11. 

Tak- dóbr zastawnych, jako i wiecznych dziedzi
.cznych, nikt nie może testamentem oddalić, okrom rże
czy ruchomych, a okrom imienia królewskiego, które 
może być testamentem spuszczono. 

Z listów królewskich nikt więcej używać nie ma, jedno 
co w nich napisano. 

Sigismun. FoJio XV. 
, -

Kto ma listy na imie kr-ólewskie, a na nich· jest co 
specyfikowano, tedy ten co dzierży, nie ma więcej uży
wać, jedno onych rzeczy specyfikowanych; wyjąwszY) 
iżby to yv zapisie było:. ze wszystkiem prawem, nic nie 
.wyjmując. 

O DAWNOŚCIACH. 

Dawnosć dziedziczna. 

Casimir. Mag. Folio XVIII. 

Gdyby kto miał jakieżkolwiek prawo na dziedzi
ctwo, a onegoby imienia nie dzierżał, co na nie prawo 
ma, i owszem jeśl�by komu dopuścił spokojnie trzymać 
a używać przez trzy lata i trzy miesiące, o nie nie po
zywając, tedy taki niedbalec do dzierżawce ono imie
nie traci, czasy wiecznemi. 
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Dawność zastawy. 

Idem et eodem. 

Gdyby kto imienie dziedziczne zastawił komu, a tego 
imienia dopuściłby temu, komu je zastawił,· dzierżyć i 
używać spokojnie do czterdzieści lat, nie czyniąc o tem 
żadnego świadectwa przed sądeJl.l, albo w parafii, przez 
tak długi czas, tym sposobem, iż ja, albo mój potomek, 
zastawą to imienie w tej sumie, temu a temu etc. nie uczy
nili tego ten co ·zastawił, albo potomek jego, a zwłaszcza 
czasu pokoju, tedy taki niedbalec odpada od wieczności 
onego imienia. 

Dawność mężatki. 

Casimir. Mag. Folio XVIII. 

Gdyby która mężatk a mieniła się mieć jakie prawo 
na które dziedzictwo, bądź też wiano, a n_ie czyniłaby 

, o ono imienie prawem tak długo, .iżby je kto spokojnie 
dzierż�ł przez dziesięć lat, czasu pokoju, tak niedbałej 
niewieście skązujemy, iż już od takowego imienia odpa�a. 

Dawność wdowy. 

Idem et eodem. 

Wdowa, jeśliby si� mieniła mieć jakie prawo albo 
wiano na które dziedzictwo, któreby kto inszy dzierżał 
spokojnie przez sześć lat, a onab.y przez tak długi czas 
nie czyniła prawem o to im fenie, - zwłaszcza czasu po
koju, takowa' odpada od imienia. 

Dawność więznia. 

Idem in paragra. 

Każdemu więźniowi nic dawność nie szkodzi. 

Dawność płotu. 

Ca.simir. Mag. Folio XIX. 

Gdy kto płot na cudzym gruncie uczyni, a w onem 
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zagrodzeniu bierze pożytki, a on, czyj grunt jest, cier
piałby mu onego płotu przez dwie lecie, będąc z nim 
w sąsiedztwie, takowemu niedbalcowi skazujemy, iż od
pada od onego zagrodzenia gruntu. 

Dawnos6 dzieweza. 

Idem et eodem. 

Gdyby dziewce kto był winien jaki dług, bądź też 
i opiekun, a ona szedłszy z t mąż , cierpiałaby o on 
dług cżynić przez trzy lata prawem i trzy miesrące, my 
w takowej rzeczy, i w inszej każdej, skazujemy wie
czne milczenie. 

Dawnosć . imienia kupionego. 

Idem et eodem. 

Kiedy -kto kupi imienie, za które da połowicę pie
niędzy, a drugą połowieę · obiecuje dać na raty do czte
rech lat, a imienie dzierżąc nie płaciłby na raty, tak 
-długo, ażby cztery lata wyszły, a on co imienie przedał, 
braćby ich nie chciał, iż mu na raty nie płacił, i owszem 
ichciałby targ zrzucić, my w takowej rzeczy, i.i ten co 
kupił, dzierzał przez trzy lata i trzy miesiące spokojnie 
imienie, skazujemy temu, co przedał imienie, wieczne 
milczenie. 

Dawnosć żyta pożyczanego. 

Idem et eoderu. 

Ktoby komu pożyczył żyta, a nie czyniłby o nie 
przez cztery lata, taki niedbalec, choćby potem o nie 
.chciał czynić, tedy je już dawnpścią traci. 

Dawność dziecinna o krzywdę. 

Idem et eodem. 

Dzieciom młodym dawność nie idzie czynić o krzyw
dę swą; jedno gdy przyjdą ku latom, tedy mają wczas 
czynić prawem o krzywdę swą, chcąli rzeczy niestracić. 
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Dawnośó· pospolita. 

Oasimir. Mag. Fol. XXXIL 

Ustawiliśmy, iż mężczyzna ma dawności trzy lata i 
trzy miesiące. Wdową sześć lat. Mężatka, iż sobie nie 
wolna, dziesięć lat. 

nawnosĆ' o zabicie. 

Idem et eodem. 

Kto o zabitą głowę po zabiciu prawem nie czyni 
priez trzy lala, taki niedbalec, choć by potem chciał czy
nić, tedy już prze dawność nie może. 

Dawnoś� dziedzictwa . 

. Jagieł. Folio XLIIII .. 

Kto imienie zastawi, a nie wykupi go do trzydŻie
ści lat, ani księgami odnowi, taki ono i mienie traci na 
wieczność, do onego, co je zastawą dzierżał. 

Dawnosc mniszek. 

. Sigis. Fol. XXVII. 

Mniszek od 'profesowania idzie wieczność , która 
jeśliby nie czyniła o dziedzictwo do dwudziestu lat, tedy 
je traci. 

Dawnosć imienia kupionego. 

Casimir. Mag. Fol. XXXIIII. 

Ustawiliśmy: kto imienie kupi, a trzyma je spokoj
nie przez trzy lata i trzy miesiące, iż go kto bliższy o 
nie nie zapozowie przez tak długi czas, tedy potem, choć

- by chciał o nie czynić bliższy, już nie będzie mógł, by 
też dobrze kto rzekł, iż to i mienie jest mnie bliższe, 
niżli tobie co je trzymasz. Albowiem ten co je tobie 
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przedał, był mi winien pierwej, niżeliś ty u niego kupił. 
My w takowej rzeczy skazujemy posesorowi dzierżenie 
imienia, jako je kupił ... 

O ROKACH I ODWŁOKACH. 

Przekładanie roku stronom. 

J,giel. Folio XLII. 

, ·Pozwanemu na roki może być rok przełożon prostą 
niemocą. Na wtórym roku prawdziwą niemocą, a na 
trzecim roku ma przysiądz, iż był w przeszłe roki albo 
poroczki chor. A_jeśliby przedsię w tej niemocy trwał, 
tedy takiemu ma byą- przełożono · do trzeciego razu. A . 
gdy rok czwarty przyjdzie, takowy ma sam, albo . przez 
pro.kuratora stanąć; nie stanieli, tedy straci. 

Item na poroczkach, rok pierwszy. i wtóry może 
być prostą ·niemocą przełożony, tr:leci rok prawdziwą 
niemocą, na czwartym ma przysiądz, iż natenczas był 
niemocen. A ktoby przedsię chorował, takiemu do roków 
czwartych ma być rok przełożon. A na roku przyszłym 
tak ma 'być postąpiono, jako jest ·napisano o rócech 
wielkich. Ale te przewłoki tylko pozwanemu należą, a
bowiem powodowi, na wiecach tylko prawdziwą niemocą 
odwłoka naleźy, a na poroczkach, powodowi raz prostą 
niemocą ma być rok przełożon. 

Poroczki sądowne kiedy mają być, i kto _do nich przynależy· 

Jagieł. Folio XLV. 

Poroczki sądowe mają być raz na każdy miesiąc 
w każdym po�iecie. A na tych poroczkach mają być 
obrani sądowni, to jest sędzia i podsędek wojewodzy i 
podkomorzy, przez których sędziowie nie mogą sądzić. 
I na tych poroozkach komornicy i insi sądowni, nie mają 
prokurować, okrom swej własnej rzeczy. 



Odwłoka powodowi iśc nie ma prostą niemocą. 

Sigismund. Fol. XXXIIJ. 

Powodowi rok nie ma, ani może być bran, prostą 
niemocą. 

Odwłoki u są du jedno prawdziwą niemocą iŚc mają, czego 
przysięgą popr.awi. 

Casimir. tertius, Fol. LXXXVII. 

Żadne insze· odwłoki w sądzie być nie mo gą albo 
nie mają, jedno prawdziwą niemocą, na którą ten co 
mu brano, w roki przyszłe ma przysiądz samotrzeć. A 
ko mu biorą o więtsze, ma mu być użyczona odwłoka, 
a na roku zasię przyszły m ma dowieść listem sę dziego, 
·przed którym rok miał o więtsze. 

Na rocech, ch orego urzędnika rni�jsce zasadzone byc · może. 

Idem, Folio LXXXVIII. 

Gdyby roki wielkie były wywołane, a wtemby za
chorzał który urzę dnik, z tych, co rokom na leżą, tedy jednak 
insi urzędnicy mo gą tych chorych miejsce zasa dzić, ·a 
roki sądzić. 

Którzy przysluszają rokom wielkim, i kto m�ejsce swe 
zasadzie może .. etc. 

Casimir. tertius, Fol. XCI. 

Wojewo dowie, kasztelani , starostowie, sędziowie, 
podsędkowie i insi dy gnitarze, mają być na wielkich 
rocech, i są powinni , wyjąwszy, iżby z nich który cho
rował, albo posłem o rzeczpospolitą był; wszakże jednak 
takowi mają miejsca swe zasadzić, za listy swojemi, 
lu dźmi godnymi. A któryby z takich upornie nic był, te
dy ma być przed nas pozwan, o d  tego, komuby się spra
wied liwość w lokła. A. coby ztąd szkody miał , tedy ten 
co ·niepi len miejsca swego, ma powodowi szkodę za
płacić. 
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Gdy powód na roku ehee dowodzić, komu odwód przynależy. 

In Consue. Crac. Folio CXXII. 

Gdy powód żałuje na kogo, i powie, że chce �o
wieść tak, jako mu sąd nakaże, a pozwany by :,prosto 
przał: tedy tam powodowi przychodzi dowód. Ale'gclyby 
rzekł pozwany: chcę się odwieść, jako mi sąd nakaże, 
tedy pozwanemu odwód ma być, okrom niektórych arty
kułów w statucie napisanych, o które powodowi ,ma 
przyjść dowód. 

Gdy powodu zdadzc1i rychlej nii insze. 

Idem et eodem. 

Gdy pozwany powodu zda rychlej niźli być ma, a 
niż też insze powody zdawają, tedy takowe zdanie jest 
nikczemne. 

Rok zawity zapis.any, tylko prawdziwą niemocą prze
łożon być może, której' przysięgą poprawić ma. 

Kiedy się kto komu zapisze o warunek; albo o co 
inszego, a zapisze się rokiem zawitym, taki pozwany 
nie może roku przekładać, jedno p:--awdziwą nieniocą, 
na którą ma na roku przyszłym przysiądz samotrzeć. 

Kto wielkie roki· sądzić ma, i kiedy. 
Sigismondns, Folio_ XIX .. 

Ustawiliśmy, iż wojewodowie roki wielkie sądzić 
mają, a to gdy wynijdą dwoje poroczki, tedy po nich 
trzecie roki mają być s,dzone. 

O APELACYI. 

Apelacya od prawa magdeburskiego gdzie ma być. 
Oasimir. Mag. Folio OLXV�II. in Privil. 

Od prawa magdeburskiego apelacya być ma na 
zamek krakowski, a nie indziej. 



Apelaeya gdzie ma isć. 

Sicis. in Constit. Craco. Anno 1532. 

Apelacya ma być na wielkie roki, albo na sejm 
walny, co z nich pierwej przyjdzie. 

ApeJacya z wielkich roków gdzie. 

Sigis. in Progre. Folio XXXHII. 

Z wielkich roków może do króla apelować. 

O więtsze. 

In Oonsuetu. Craco. Folio OXX.1111. 

O więtsze ma być każdemu dano, a wszaMe na 
roku przyszłym ma okazać list sądow·ny, iż miał tego 
czasu o więtsze; nie ukażeli, tedy onę rzecz traci, od któ
rej sobie wziął o więtsze. 

O KSIĘGACH ZIEMSKICH I SĄDOWYCH. 

Księgi ziemskie gdzie 1 przez kogo chowane być mają. 

Vladi. Jagieł. 1423. Folio XLV. 

Księgi ziemskie mają być chowane w zamknieniu, 
do' których mają być ·trzy zamki i trzy klucze; z któ
rych kluczów ma być jeden u sędziego_, drugi u pod
sędka, trzeci u pisarza, a nie godzi się jednemu� przez 
drugiego do ksiąg otwierać. A iż niektórym ludziom po
trzeba jest brać wypisy z ksiąg, dlatego ma sędzia ka
zać woźnemu wywołać, iż tego czasu i na tern miejscu, 
będą księgi leżały. 
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Księgi sądowne w. każdym powiecie być ma.ją. 

Casimir. Folio XCIIII. 

Księgi sądowne mają być w każdym powiecie, w któ
re mają wwodzić wszelakie prze i skaźni: a . jako o 
jednę rzecz skażą, tak skazować mają im równo. 

Idem et :eodem. 

Ustawiliśmy, iż księgi ziemskie mają być chowane 
pod trzemi kluczmi; jeden ma mieć w�jewoda, drugi 
sędzia, trzeci pisarz. A te księgi po sądziech maj� le
żeć trzy· dni, dla wypisów. 

O SKAŹNIACW I PRA. WIECH. 

ff skaŻni przeciwko braci. 

Casimir. Mag. Folio XIX. 

Gdy jest braci albo sióstr kilka rozdzielnych, a. 
przewiedziono by na które prawo z nich, i skazń uczy
niono, takowej skaźni już uczynionej drugi brat gabaó 
nie może, okrom innej części nań należąc�j, o którą 
może rzecz uczynić. A gdy by byli bracia a.lbo siostry 
nierozdzielne, a lataby miały, a k'tema jżby woźny u
rzędnie pozew położył, na którymby stało: i tym wszyst
kim, kt<'>rzyby się'mienili do tego imienia jakie prawo 
mieć.; a oąiby me stanęli, aniby swej spl'awiedli w ości 
ani prawa nie okazali, tedy sędzia ma skaźń uczynić, 
której potem żaden· z nich· gabać nie może. 

Gdy brat stars,;y co prawem straci. 

Falk brat starszy, pozwał Henryka o dziedzictwo. 
Henryk -go zniknął· dawnością, tak iż Falkowi skazano 
milczenie. Potem brat młodszy Falków, pozwał Henryka 
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0 toż dziedzictwo. My w takowej rzeczy skazujemy: nie 
słuchać ·młodszego brata Falkowego, i owszem czynim 
mocną skaźń za Henrykiem. 

Kto mają� prawo niemieckie, używa polskiego. 

Casimir. Mag. Folio .xx.III. 

Gdyby który ziemianin albo wieś , mając prawo 
niemieckie nadane , używałby w niektórych rzeczach 
prawa polskiego , taka wieś prawo swe nadane traci, 
tak, iż gdyby kto w takowej wsi czynił prawem o krzyw
dę swą, tedy się już takowa wieś bronić nie może pra-

· wem niemieckiem, jedno takiem , jakiego używa. . ·. 

O CIĄŻY, WINACH I O DANIACH. 

Na czem kto oiążon być ma i kiedy si� ciążą dzielić. 

Casimir. Mag. Folio IX. 

Gdyby kto był ciążon od panów sądowych, t�k też 
od inszych urzędników, o winę przez nie skazaną, albo 
też i o inszą rzecz , takowy ma być ciążon na bydle i 
na inszych rzeczach: a tą ciążą, ci co ją wezmą, d�ielić 
się nie mają, lecie przez dwie niedzieJi, a zimie przez 
ośm dni.· A jeśliby ten , kogo ciążają za winę , przez 
tak długi czas dosyć nie uczynił, ani swej niewinności 
okazał temu, komu ciąża należy, a swej ciąi,y niewy
prawił , tedy po onym czasie przerzeczonym, będzie im 
wolno, czynić z nią, co będą chcieć. A jeśliby który u
rzędnik co stracił z onej ciąży, niż wynijdą dwie nie
dziele lecie, a zimie ośm. dni , tedy ma onę rzecz tak 
zapłacić, jako ją poprzysięźe ten, czyja rzecz będzie, 
albo była, na poroczkach blisko przyszłych, i winy trzy 

. grzywny położyć. 



Ciąża o niestanie jaka , bądz . pana, bądź kmiecia. 

O winę niestanną ma sąd posłać woźnego i dwu 
służebników swych, którzy mają tego ciążać, kogo po
zywają; jeśli pana, tedy dwu wołu wziąć; jeśli kmiecia, 
tedy jednego wołu wziąć. A tę ciążą mają chować, le
cie dwie niedzieli, a zimie o�m dni. 

Ktoby ciążą odbił. 

A kto by we wsi, albo w polu, ciążą odbił, tacy ma
ją być winą trzech grzywien karani. A ta wina nam i 
sędziemu przychodzi. K' temu ciąża odbita, ma być sę
dziemu wrócona, pod winą czternaście grzywien , która 
nam przychodzi. 

Rok trzeci jest zawity. 

Ktoby nie stanął o trzecim roku , ten ono traci o 
co jest pozwan, przez skaźń sędziego. 

Kmiotek o występek pański nie ma być ciążan. 

Casimir. Mag. Folio XXXIX. 

O występek pański kmiotek niema być ciążan, ale 
pan ma być przyciśnion. 

Kto ma ciążać, i każń o ciążą człowieka niewinnego. 

Casimir. Folio XV. 

Ciążać nie ma jedno woźny,· a dwa służebnicy sę
dziego. A gdyby ciążali człowieka niewinnego , takowe
mu ma być ciąża wrócona; który już ciążą weźmie , te
dy ma pierwej stawić rękojmie, iż okaże swą niewin
ność na roku jemu przez sędziego złożonym; okażeli sw=i 
niewinność, tedy ci co go ciąża li , mają być winą trzech 
grzywien karani, ,i szkody mają nagrodzić. A wina ma 
przyjść temu, z czyjej dziedziny ciążą wzięto. 
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Ciąża gdzie ma być chowana, i kto· woznego czynić ma. 

Casimir. Mag. Folio XXX.II. 

Gdy dwór nasz jest daleko, tedy ciąża ma być 
dana do dworu kasztelańskiego. Woźnego nikt nie ma 
czynić, ani go sądzić, jedno wojewoda. A ktoby woźne
go zabił albo ubił, tedy wojewodzie wina J!rzyjść_ ma. 

Na ciąży jedno to, co ciąży przynależy, brać. 

Kiedy starosta śle na ciążą, tedy nie mają więcej 
brać, jedno to; co ciąży należy. A oni co z nim jeżdżą„ 
nie mają nic na swą stronę brać. 

O KWICIE Z DANJ. 

Od spisania dani pisarz nie ma nic brać. 
Król na dwu groszu z dani przestać obiecuje. 

Casimir. Folio XCIII. 

·Obiecujemy, iż z pod.danych naszych, jako z rycer
stwa i z inszych, ani z poddanych ich, żadnej dani wy
bierać nie będziemy, jedno na dwu groszu mamy przestać •. 

Kto spisne brać ma. 

Casimir. Folio XCV. 

Sta_rostowie, burgrabiowie, poborcy, nie mają brać
spisnego; a kto by je wziął, a nie był osiadły, taki ma. 
być zachowan w gospodzie przez podstarościego , albo 
przez burmistrza , tak długo , aż spisne wróci, z winą: 
trzech grzywien. 

Poradlne jako ma być płacone. 

Joan. Alber. Folio CIIII. 

Poradlne tak ma być płacone: W każdym powiecie
od· łanu dwa grosza, choćby też kilka kmieci na jednym _ 

Bibl. Polaka. Ustawy prawa zierns. polskiego. 4 _ 
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łanie siedziało , tedy się wszyscy mają na dwa grosza 
złożyć. 

o wolnosci od dani. 

Joan. Alber. Folio CV. 

Gdy poo dziedziczny da wolą kmieciowi z jakiej 
przyczyny, iż samemu czynszu i inszych podatków nie 
daje, z takiego poborcy nasi dani uchwalonej wybie
rać nie mają. 

z pustego dan byc nie ma. 

Sigismun. Folio XVIII. 

Ustawiliśmy, iż z ogrodów, z ról , z sołtystw pustych, 
dań nie ma być brana, okrom czopowego. 

Sziachta kiedy czopowego nie płaci. 

Idem et eodem. 

Któryby szlachcic warzył piwo w mieście ku swej 
potrze�ie a żywno�ci, takowy wolen od czopoweg{>. 

Spisne od czego nie ma być brane. 

Sigis. Folio XIX. 

Spisne nie ma być brano od dziesięcin pieniężnych, 
ani od dani królewskiej. 

Wsi klasztorne winne dawać dan królewską i ziemianską. 

Klasztorne wsi winne dawać dań królewską, jako 
i ziemiańsk.ą. 

Wojewodowie i kasztelanowie nie winni dani dawać. 

Sigismun. Folio VII. 

Wojewodowie i kasztelani , którzy dzierżą m1eJsce 
wojewodzine, nie są winni dani królewskiej dawać. 
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Król poddane swe od podatków ozynl wolne. 

Ludovi. in Privile. Folio XLI. 

Prze pewne posługi nam i dzieciom naszym, wypu
szczamy poddane nasze ze wszystkich podatków, służb i 
stacyj , tylko poradlnego , z łanu dwa grosza , sobie zo
stawiamy, które nam mają być dawane na święto świę
tego Marcina. 

· O temże. 

Vladi. Jagieł. in Privile. Folio LI. 

Wyzwalamy kmiecie rycerstwa naszego od wszela
kich podatków i zaciągów; tylko sobie na nich zosta
wiamy z każdego _łanu osiadłego, dwa grosza, by ich też 
kilka na jednym łanie siedziało. 

O temże. 

Idem et eodem 

Sołtysi , młynarze , karczmarze , ogrodnicy, co roli 
nie or�ą, są wolni od dani. 

Jako rychło ma być dan wydana. 

Idem et eodem. 

Któraby wieś poradlnego nie wydała do świętego 
Mikołaja, taka wieś przez poborcę ma być ci�żona na 
wole; a jeśliby przedsię nie wydała do czternaście dni, 
tedy z takiej wsi mają być wzięte dwa woły, a nie
wrócone. 

Królewskie winy kto ma wyoiągąć. 

Jagieł. in Privil. Folio XLIX. 

Win naszych królewskich, o wszelaką rzecz przepa
dłych, obiecujemy nie dać ich nikomu na kim wyciągać: 
jedno, jeślibyśmy ich nie odpuścili , tedy nasi urzędnicy 
będą nam je wyciągać. 
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Gdyby poborca więcej, niż potrzeba, wybierał. 

Sigismun. Folio ·xvm. 

Poborce, jeśliby z kogo więcej wybierali dani, ni
żeliby było na sejmie uchwalono, taki poborca ma być 
praw przed wojewodą, albo biskupem, albo kasztelanem. 

Wina królewska o czworę rzecz ma być brana. 

Casimir. Folio XV. 

Nasza wina królewska ta jest siedmnadziesta, a ta 
czternaście grzywien, nie ma być z nikogo brana, jedno 
o czworę rzecz: O drapieztwo na dobrowolnej drodze. 
Item, ktoby dobył przed sądem miecza. Item·, ktoby 
nie czynił dosyć rzeczy osądzonej albo odszedł upornie 
od sądu. 

O WOŹNYM I WWIĘZOWANIU. 

Pozwany, kiedy na pozew może nieodpowiadać. 

In· Consue. Crac. · Folio OXXI. 

Kiedy kto kogo pozowie o co, tedy ten, co go po
zowie, stanąwszy na roku, będzie chciał wożnego widzieć, 
tego co nań pozew położył; jeśli mu go uie stawią, albo 
jego relacyą nie ·okażą , tedy nie winien na on pozew 
odpowiadać. A wszakże ten co pozywa, może sobie wziąć 
do drugich roków, stawić woźnego. 

Gdzie wwięzowanie być nie ma. 

Ibidem. Folio CXXII. 

We młynie i w karczmię nie ma nikt dać wwią
zania, wyjąwszy, by nie miał kędy indziej. 

Wwiązanie w długu. 

Ibidem, Folio CXXIll. 

Kiedyby kogo pozwano o jaki dług, albo o co in
szego , a on pozwany stanąwszy na roku, niechcąc się 
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dać sądzić' dawałby w onym długu wwiązanie' skazu
jemy, iż już od takiego ma być przyjęte wwiązanie. 
Ale gdyby się kto komu zapisał , on isty dług płacić, 
od takiego zgoła nie ma być przyjęte wwiązanie. A sąd 
ma skazać wwiązanie w imienie słuszne , w sumie i 
w zakładzie i z winami trojakiemi , co ten powód ma 
przyjąć. 

O woznym kto go ma czynić, albo jeśliby go kto ubił. 
Patrz w Ciążach. 

Kto woznego mocować może, i j<1ko wozui pozywać mają,. 
Casimir. Mag. Folio XXXVII. 

Skazujemy, iż my albo wojewoda, starosta albo sę
dzia, podsędek i inszy woźny postrzygany, może z nich 
który dać moc . woźnemu niepostrzyganemu nieść po
zwy. A ci woźni mają pozwami listownemi pozywać lu
dzie osiadłe, wyjąwszy te, którzy są przy naszym dwo
rze albo sędziego; ci mają albo mogą być słownie po
zywani przez woźnego, imieniem naszem, albo starościem 
albo sędziego. 

Wozny gdzie i jako pozew kłaść ma. 
In eodem para. 

Gdy woźny pozew kładzie , tedy go ma położyć . \ł 

włódarza, i ma powiedzieć od kogo kładzie pozew, a 
-na kogo. 

Swiadectwo woznego przez zapis przyjęte być może. 
In Consuetu. Craco. Folio CXXIII. 

Gdy potrzeba wyznania jakiego przez wożnego po
wiatu inszego , tedy woźny ma w swym własnym po
wiecie wyznawać u ksiąg; a to gdy uczyni , a zapisze 
to urzędnie, tedy onemu wypisowi ma każdy sąd wierzyć. 

Wozny gdzie i przy kim ma pozew kłaść. 
Sigismun. in Paragra. Folio XXX:111. 

Kiedy woźny pozew kładzie , tedy przy sobie ma 
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mieć jednego szlachcica, dla swej śmierci , i ma poz�w 
położyć u włódarza albo u kmiecia , albo u ogrodnih; 
jedno go ludziom objawić, żeby o· nim ten wiedział, co 
go pozywa. 

O RĘKOJEMSTWIE. 

Gdy kto za kogo ręczy, a w niebytności rękojmiego zapła
ci dług. 

Casimirus. Mag. Folio XXI�. 

:Mikołaj pożyczył Maciejowi dz,esiąci grzywien , �a 
którego Wawrzyniec ręczył. A po kilka dni Maciej za
płacił Mikołajowi dziesięć grzywien , w niebytności W a
wrzyńcowej. Potem pozwał Mikołaj Wawrzyńca o dzie
sięć grzywien, jako rękojmiego. Wawrzyniec przed są
dem powiedział , iż Maciej iściec, te dziesięć grzywien 
zapłacił , o któregom ja był ręczył. My w takowej rze
czy Wawrzyńcowi skazujemy dowód, iż Maci�j zapłacił. 

O temże. 

Casimir. Mag. Folio XXXVI. 

Kiedyby iściec zaprzał się długu tego , co zań rę
czył rękojmia , a ku temu długu znałby się rękojmia, 
iż zań ręczył, w takowej rzeczy, jeśliby był dług dwa
dzieścia grzywien, tedy sam; jeśli czterdzieści, tedy sa
mowtór; jeśli więcej, tedy samotrzeć ma przysiądz rę
rękojmia. 

Teżeśmy ustawili, iż każdy rękojmia nie ma w są
dzie nic zastawiać, ani kontraktów czynić, przez dozwo
lenia iśca ; a uczynili co rękojmia, przez dozwolenia iśca, 
w takowej rzeczy winien iściec, albo dłużnik, rękojmię
mu szkody nagradzać. 

O zaręczeniu długu. 

Casimir. Mag. Folio XXXVIIU. 

Kiedy kto za kogo ręczy za jaką szkodę pieniędzy 
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do czasu słusznego, a ten za kogo ręczą nie dałby na 
czas naznaczony, albo postanowiony, onego długu, w ta
kowej rzeczy nie ma się jednak rękojmia wrzucać w dom 
albo w majętność onego dłużnika. Ale jeśli wielki dług, 
tedy dzierżenie imienia urzędnie ma być. A tę zastawę, 
albo dzierżenie imienia , ma rękojmia iścowi w sumie 
puścić, którą mu był winien dłużnik. 

9 rękojemstwie. 

Sigismun. Craco. 1540. 

Kto komu ręczy za ja.ki dług i o co inszego, a on 
co zań ręczono nie uczyni dosyć, takowy rękojmia, je
śli słownie ręczył , iż nie zapisem , będzieli miał pokój 
o ono rękojemstwo rok i sześć niedziel , iż nie będzie 
przez iśca pozwan, tedy dawnością powodu zniknie. 

O ŚWIADKACH. 

O świadkach klętych. 

Casimir. Mag. Folio XVII. 

Gdyby kto stawił świadki zaklęte, ku jakiemu świa
dectwu i dowodowi , a strona przeciwna naganiłaby je 
tern, iż są w klątwie: takowemu ma być dano na insze 
świadki, jeśliby się na nie brał. A jeśliby ich nie mógł 
mieć, ten co ich klnie ma im klątwy podnieść, dla one
go świadectwa; a jeśliby im klątwy nie_ chciał podnieść, 
tedy jednak ku świadectwu mają być przyjęci. 

o swiadkach krewnych. 

Konrad u Dominika dom kupił, a tego targu chciał 
dowieść sześcią świadków, z których pierwszy Piotr , a 
drugi Jakób, kmotr tego Konrada i jednacz w tej rze
czy. A .tenby Dominik nie naganił Jakóba krewnością 
przy mięnieniu świadków, aż gdyby dowodzić miał: my 
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w takowej rzeczy, względem tego iż się pospolicie przy
jaciele zgadzają , skazujemy, iż takowe śmiadectwo ma 
być przyjęte. 

O DŁUGACH. 

-O długu kupieckim bez zapisu, gdyby go chciano zaprzeć. 

Casimir. Mag. Folio XVI. 

. Kiedy kupiec komu czego borguje, na to zapisu nie 
mając , tedy ma mieć takowe świadki, którzy tego dłu
gu są świadomymi; a gdyby dłużnik przał , a chciał się 
odprzysiądz, tedy onego długu wolen. 

O długu pieniężnym, kiedy go płacić. 

Casimir. Mag. Folio XXXVII. 

Dług pieniężny, ma być czas skazan płacy za o
;Śmnaście niedziel , i drugi raz , aż o trzeci; a kiedy by 
go pozwano, a w ziemiby go nie było, takowemu na ro
ku zawitym ma być czas płacy złożon, prosto za ośmna
ście niedziel, a z tym ma sąd postąpić, aż do skończe-
4Dia prawa. 

O długu pieniężnym, kto jest bliższy odwieść się. 

_ In Consuetu. Craco, Folio CXXIIII. 

Kto komu pieniędzy przez zapisu pożyczy, a one
go potem o nie pozo wie , w takowej rzeczy pozwany 
bliższy się od wieść długu.· 

Dług żyta pożyczanego dawnością ginie. 

Kto komu żyta pożyczy, -a nie pozowie o nie do 
,ezterech lat, ten ono żyto dawnością traci. 

Kto konia pożyczywszy ochromi go, przy kim się zostać ma. 

Mikołaj skarżył na Marcina, iż gdy mu konia po
:życzył, tedy inu go chromo wrócił , powiedając, iż przy-
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czyny nie wie, od czego ochromiał. My w takowej rze
czy skazujemy konia chować Marcinowi, nie robią,c nim 
do dwu niedziel; jeśli nie przestanie chramać, tedy go 
ma zapłacić Mikołajowi. 

Jako kupiec dług traci. 

Sigismun. Oraeo. 1540. 

Kupiec, kiedy z dłużnikiem nie czyni prawem tern, 
w którem dłużnik zasiadł, do trzech lat, taki kupiec 
jeśliby potem chciał czynić prawem o swój dług , tedy 
go dawnością traci. Wszakoż' kupcy i ·kramarze , mają 
�ię sami między sobą zachować, wedle praw i obycza
Jów swych. 

D SYNIECH, DZIEWKACH, I O ROZDZIALE. 

O syniech, co mieć chcą od ojca macierzyste. 

Casimir. Mag. Folio XXVI. 

Synowie po śmierci matek swych , nie mogą ojco
wi odjąć imienia macierzystego , póki ojciec wtórej żo
ny nie pojmie, wyjąwszy, iżby ojciec rozpraszał, a imie
nie tracił. 

O synie kosterniku. 

Oasimir. Mag. Folio XXVIII. 

Syn będąc w mocy ojcowskiej niewydzielony, je
śliby co przegrał, albo marnie utracił, tedy szkoda jego 
na jego część ma być poczytana. A jeśliby w takich grach 
kostecznych i inszych, kto przegrał konie i inne rzeczy, 
a one rzeczy wyręczyłby przez pewne rękojmie , skazu
jemy, iż o takie rzeczy rękojmia, ani iściec, _ nie ma być 
pociągnion prawem; albowiem żadnych gier nie dozwa
lamy, jedno dla zabawy, a ćwiczenia. 
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Ojciec nie winien płacić co syn przegra, albo gdy si� ządłuży. 

Ca.simir. Mag. Folio XXV. 

Cokolwiek syn· przegra , a przelichwi , albo się też 
zadłuży, takowych długów ojciec za syna nie winien 
płacić. 

Z cudzoziemcem tylko o gotowe grać. 

Idem et eodem. 

Każdy z poddanych naszych, aby z żadnym cudzo
ziemcem nie grał na wiarę, jedno za gotowe pieniądze, 
choćby i około takowych długow rękojemstwo jakie 
było. A ktoby się takowego długu iścowi, albo rękoj
miemu, z łajaniem upominał, takowy ma dać stronie trzy 
grzywny, a sądowi trzy. 

Rozdział do trzech lat spokojnie trzymany, wiecznie trwa. , 

Casimir. Mag. Folio XXX. 

Kiedy przyjaciele rozdzielą imieniem kogo , a za 
tymby rozdziałem każdy z nich trzymał swą część spo
kojnie trzy lata i trzy niedziele , takowy rozdział ska
zujemy być wieczny, choćby w księgi nie był wwiedzion. 

O dzie\vkaclr od ojca posażnych i nieposażnych; kto, i jako 
je posażyć ma. 

Cą.simir. Mag. Folio LXXIII. 

Którą dziewkę ojciec wyposaży, tej po smierci oj
cowskiej bracia nie winni posagu poprawować; ale jako 
ojciec pierwszy posag postanowi, tak też bracia po dru
gich winni dać. A gdyby wojewoda umarł , tedy woje
wodzicy po siostrach winni dać po stu grzywien, a zwła
szcza·, jeśliby ojciec za żywota nie naznaczył posagu. 
A ziemiańscy synowie, którychby ojciec w dobrem imie
niu odumarł, dziewkom posagu nie naznaczywszy, mają 
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siostrom posagu dać po czterdzieści grzywien. A jeżliby 
małe imienie zostało, te�y wedle imienia ma być posag. 
A póki za _mąż nie pójdą , póty bracia mają imienie 
albo ojczyznę chować i trzymać, a siostry chować 
i żywić. 

Ojciec za syna, syn za ojca, nie może być karan. 

Idem, Folio XXIX. 

Jako ojciec za syna , syn za ojca , tak teź stanu 
każdego człowiek, jeden za drugiego występek, nie ma 
być karan; wyjąwszy, iżby przez winnego występek 
był ,oskarżony, a wywieść się nie mógł, taki wedle wy
stępku ma być karan. 

Co ojciec synom ma dać, pojąwszy ·wtórą żon�. 

Jagieł. Folio XLIII. 

Ojciec póki żyw, nie winien dać swej cząstki sy
nom; wyjąwszy, iżby mu żona U!Uarła , a drugą by po
jął. Takowym synom, żony pierwszej posag puścić ma. 

Synowie siostry swe od macochy posażyć mają. 

Gdy oj ciec umrze , tedy synowie jego, siostry swe, 
choćby też były inszych matek, mają posażyć, a sami 
w ojczyznie zostać; wyjąwszy imienia macierzyńskiego, 
do którego by bracia nic nie mieli, a zwłaszcza , gdyby 
byli inszych matek. 

Syn wydziedziczony, działu z brac1ą nie bierze. 

A kiedyby ojciec syna oddzielił za żywota, a synby 
przyjął za równy dział; tedy taki syn nic nie ma w czę
ściach pozostałych po ojcu między bracią. 
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Żaden dziedzictwa od żony oddalić nie może, by też niewlem · 
za jaką umową". 

Jagieł. Folio XLIIII. 

Mąż �onę gdy by pojął, coby brata nie miała, a na 
niąby dziedzictwo przy jść miało, jeśliby uczynił jaką 
zgodę, bądź z ojcem, bądź z stryjem, albo z opiekunem, 
oddalając dziedzictwo od żony, choćby też by ło i ręko
jemstwo: tedy takową zgodę czy nimy nikczemną, i o
wszem, ona jako dziedziczka, ma przy jść ku swemu 
dziedzictwu. A gdy już będzie miała i dzierżała, tedy 
jej będzie wolno przedać dziedzictwo jej. 

Syn, okrom swej częsci,_ nic inszego przedać nie może, 
wyjąwszy, by długi ojcowskie były. 

Casimir. tcrti. Folio XXXIX. 

Sy n starszy, okrom. części swej własnej, nic sprze
dać, ani zastawić nie mÓże; wy jąwszy, iżby długie oj
cowskie, albo macierzyńskie zostały, na które brat star
szy może przedać część imienia spółecznego, a nic wię': 
cej, jedno co długi zapłacić; i to ma by ć za dozwole
niem przy jaciół starszy ch. A jeźliby długi małe po ojcu 
zostały, . takowe brat, co imienie dzierży, ma zapłacić 
z czynszów i inszych dochodów. A jeśliby co przeciw 
tej ustawie uczy niono, tedy to rzecz nikczemną czy ni. 

O dziecinnym warunku. 

In Cons. Craco. Folio CXXJ. 

Gdy kto imienie przeda, albo zastawi, a zapisze 
się za warunek, a potem rychło umrze, tedy potomko
wie onego co się zapisał za warunek, winni bronić 
dzierżawę, choćby też lat nie mieli. 

O co· dzieci winne odpowiadać. 

Patrz w ty tule: O pozwiech. 
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Dzieci mogą czynić o krzywdę. 

Patrz w tytule : O dawnościach. 

Kiedy opiekunowie winni dzieciom imienie puscić, a kiedy 
je dzieci przedać mogą. 

In Consue. Craco. Folio CXXI. 

. ·Kiedy dzieci mają piętnaście lat, tedy im opieku
nowie winni imienie puścić. Ale tego imienia ony dzieci 
ani przedać, ani zastawić nie mogą, 2.żby miały cztery 
a dwadzieścia lat. 

Kiedy mąż po weselu umrze, nie wianowawszy żenie nic, 
co jej za wieniec dać mają. 

Ibidem, folio eodem. 

Kiedy mąż pojmie dziewkę za żonę, i z nią mie
szka, potem nie wianowawszy j�j nic, umrze, taka wdo
wa w onem imieniu, do którego ją wniósł, ma mieszkać 
tak długo, aż potomkowie męia jej, dadzą jej za wie
niec trzydzieści grzywien, albo zapis.tą na imieniu ta
kiem, gdzie by miała płatu albo czynszu trzy grzywny. 
A to imienie ma tak długo trzymać, aż jej dadzą trzy
dzieści grzywien. 

O dziewkach kmiecych. 
Kiedy lóż"ny pojmie dziewkę, u kmiecia osiadłego 

dziedziczkę, tedy ten lóżny ma być dziedzicem ; także 
też, gdy lóźną osiadły pojmuje. 

O OPIEKUNACH. 

Opiekun nie może nic przedać, bo tego dzieci na nim 
scigać mogą' .gdy dorostą. 

Ca.simir. Folio XXXIII. 

Opiekun nie może imienia dziedzicznego przedać, 
ani żadnym obyczajem zbyć, ani graniczyć; a jeżliby 
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co z tego uczynił, tedy dzieci przyszedłszy ku latom, 
mogą o swe czynić; żadna im dawność nie wadzi. 

Opiekunowie z czego winni dzieciom liczbę czynić. 

Idem et eodem. 

Opiekunowie przy spuszczaniu opieki , nie winni 
dzieciom liczby czynić , jedno z czynszów, a z bydła 
nieobrobionego. 

Gdy opiekunowie opiekują się dziewkami dorosłemi, a wydać 
ich nie chcą dla imienia. 

Jagieł. Folio XLinl. 

Gdyby kto miał w opiece dziewki dorosłe , a dla u
żywania ich imienia daćby ich za mąż nie chciał , ta
kowe dziewki za wolą stryjów , wujów dalszych , mogą 
iść za mąż.: A tern nie mogą być oszukane w imieniu. 

Ojciec dzieciom i żenie może opiekuna uczynić. 

Jagieł. Folio XLIII. 

Oj ciec każdy za żywota swego , może dzieciom do 
lat, i żenie, opiekuna dać; którego żaden nabliższy, po 
śmierci ojcowskiej , od opieki odcisnąć nie może. 

O WDOWACH. 

Wdowa po mężu przy cxem ma zostać. 

Casimirus Mag. Folio XXXIX.J 

Gdy mąż umrze żenie, tedy żona w wienie zostaje 
i przy sprzęcie domowym, tak przy srebrze, złocie, jako 
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i przy pieniądzach; a to wszystko po śmierci jej, spada 
na jej dzieci. 

Wdowa w oprawie · tylko zostać ma. 

Jagieł. Folio XLII. 

Wdowa po ·mężu tylko w tern ma ostać, co jej mąż 
oprawił, a niczego inszego używać nie ma. 

Co wdowie przychodzi. 

Óstałej wdowie po mężu to przyjść ma: sprzęt do
mowy, konie te co z mężem jeździła, i insze bydło to, 
co je w oprawie ma; wyjmując konie po trzy grzywny, 
szaty mężowe, to ma iść napoły z dziećmi. A pieniądze, 
złoto , srebro, konie jezdne, zbroja, stado, to wszystko 
na dzieci przyjść ma. 

Przyjaciele po Śmierci żeninej, prawem wiana dochodzić mają. 

Alexander. Folio. CXX. 

Gdy żona umrze, mia wszy wiano na 1m1eniu, tedy 
ono imienie mąż ma trzymać , na którem żenie był opra
wił, a przyjaciele źenini mają prawem dochodzić wiana. 
A umrzeli pierwej mąż, tedy żona ma wiana używać 
do śmierci, albo póki za inszego męża nie pójdzie. A po 
jej śmierci, bliższy mogą wjachać w jej imienie z pod
starościm, które wianem trzymała, i dzierżyć je aż 
do wykupna. 

O posagu niezapisowym. 

Joan. Alber. Folio CVII. 

Posag niezapisany, jest nikcze�ny. 

O pani wiennej, gdyby b�dąc wdową szła za mąż, a z imie
nia zstąpić nie chciała. 

Sigis. in Progr. Folio XXXVIII. 

Gdy pani wienna, będąc wdową, idzie za inszego 
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męża, tedy bliższy onego imienia, które dzierżała w wie
nie, mogą ją · pozwać do sądu ziemskiego, albo ku księ
gom; gdyby księgi leżały;. która jeśli na pierwszym roku 
nie stanie , tedy winę niestanną przepada : a na roku 
wtórym, jako na zawitym, ma stanąć, a wedle swego 
przywileju pieniądze podnieść, a z imienia zstąpió, po
stawiwszy rękojmie dobrze osiadłe, a to, iż się po jej 
śmierci przywianek, na potomki męża jej pierwszego, 
wróci. A jeśliby pani wienna na roku wtórym nie sta
nęła, tedy powód ma pieniądze położyć do kancelaryi, 
a sąd ma jemu imienie przysądzić. A ty pieniądze 
w kancelaryi tak długo leżeć mają, aż pani wienna 
uczyni rok pozwem stronie, która dała pieniądze do 
kancelaryi, i aż stawi pewne rękojmie, około wrócenia 
przywianku przyjacielom pierwszego. 

O KMIECIECH I SOŁTYSIECH. 

I 

O młynarzu, co ma wiele panów. \. 

Casmir. Folio XXI. 

Kiedy młynarza mają trzej bracia, tedy jeden z nich 
o swą krzywdę może z nim prawem postąpić, okrom 
braci. 

Za którą przyczyną może kmieć wstać od pana. 

Idem, Folio XXIIll. 

Gdzie kmiecia mają tę swobodę, iż im wolno wstać 
od ich panów do inszych wsi, tedy jednak wszyscy 
nie mogą, jedno jeden, albo dwa; wyjąwszy z tej przy
czyny, gdy pan żonę, albo dziewkę kmieciowi zgwałci, 
albo gdyby kmiecia ciążono o występek pański; o ta
kowe rzeczy nie tylko jeden, ale i wszyscy wstać mogą. 
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Jako śoltystwo kupić może. 

Cą.simir. ·Mag. Folio XXX. 

Sołtystwa nikt kupić nie może, przez dozwolenia;, 
pana dziedzicznego. 

Z kupnej roli kmieć zbieżeć pie może, a gdy zbieży, co przepada„ 

Casimir. ,Mag. Folio XXXVI. 

Kiedy kmieć od pana uciecze , a pan o nim wie
dząc, nie czyni oń, aż rok wynijdzie, tedy takowego 
kmiecia traci. A wszakże trzy grzywny winy i czynsz, 
panu, od którego uciekł, ma zapłacić. A gdzie by role 
kupne były, tedy z takowej kmieć wstać nie może, ażby 
zasadził dobrym kmieciem. A jeśliby uciekł z kupnej 
roli, tedy ony wszystkie rzeczy których odbieży, na-, 
pana rprzychodzą. A kto takowego zbiega przyjmie, tedy 
go winien wrócić, z winą trzech grzywien. 

'Kto da rolą kmieciowi. 

Jagieł. Folio XLVI. 

Kmieć, któremu dadzą na kilka lat rolą, wstać od 
pana swego zasię nie może, aż wykopają wszyscy onę, 
rolą ; a gdy ma o dej ŚĆ', tedy ma dosyć uczynić , wedle
prawa ziemskiego, i onej dziedziny. 

Gdy kmieć albo sołtys uciecze. 

Jagieł. Folio LXVI. 

Sołtys , albo kmieć , gdy od pana z roli kupnej 
uciecze, przez winy pańskiej, takowy zbieg przed wie
cem zagajonym ma być czterzy razy wołan, aby do 
swego przyszedł; a jeśli nie przyjdzie, tedy pan dzie-· 
dziczny, dziedzictwo jego może dać inszemu. A jeśliby
ten zbieg potem komu odpowiedział, tedy ten pan, pod 
którym jest ten zbieg, ma z niego uczynić sprawiedliwość,, 
pod winą trzech grzywien, tyle, ileby kto potrzeb°'-:rał. 

Biblioteka Polska. Ustawy prawa ziemskiego pols. 5 
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O dziewkach kmiecych. 

Sigismun. Folio XX. 

Kiedy czyj rodzic wstąpi do dziedziczki wdowy 
w dom, tedy tam zostawa. 

Sołtys uporny, sołtystwo przedać ma, za rozkazaniem panskiem. 

Jagieł. Folio XLVI. 

Kiedy sołtys uporny, albo niepożyteczny, tedy mu 
pan jego może rozkazać sołtystwo przedać. A sołtys 
jeśliby kupca nie miał, tedy pan Jego, z sołtysem, mają 
przyjść do sądu ziemskiego, i prosić od sądu dwu sza
cunkarzó-yv, którzy ja.ko oszacują sołtystwo, tak je pan 
ma zapłacić. 

Który kmiec pod inszym panem siedzi, a drugiego barć dzierży. 

Idem et eodem. 

Kmieć, pod którym panem barć dzierży, temuż pa
p.u o dań miodową, albo miód, m:1 mieć praw; a jeąliby 
omieszkał płacić, tedy pan barci, może go wsadzić i 
ciążać. A pan jego , pod którym siedzi, bronić go nie 
może, ale owszem ma z niego czynić sprawiedliwość; 
jako wyższ�j napisano o pospolitym młynarzu. ' 

O kmiecia zbiegłego urząd może.�sądzic. 

Casimir. terti. Folio LXXXIX. 

Ustawiliśmy; iż o kmiecia zbiegłego, tak też gwał
tem wziętego, może urząd sądzić. 

Zbiega każdy wróci6 ma; a ktoby go nie wrócił, jako 
ma być karan. 

Casimir. Folio XCV. 

Mieszczanie, tak panów duchownych , jako i świe
ckich, tak też i naszy, mają każdego zbiega wrócić temu, 
czyj jest. A którzy by go nie wrócili, tacy mają być 
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winą karani trzech grzywien, które przyjść mają temu, 
-ezY,j zbieg jest. A odłożywszy winę , tedy przedsię 

· 'wają zbiega wrócić. 

Gdzie o zbiegłego kmiecia pozywac, i kto on sądzie może. 

Joan. Alber. Folio XLVIII. 

O kmiecia zbiegłego, pozywać do sądu ziemskiego; 
a którego rok pierwszy zawity, choćby też sędziego i 
podsędka na sądzie nie było, jednak pisarz z komorniki 
mogą o zbiega sądzić, przy położeniu ksiąg. 

O synieeh kmiecych, na co się który z nich obrócic może. 

Joan. Alber. Folio XCIX. 

Kiedy synów u ojca jest kilka, tedy jeden z nich 
może iść na naukę, albo rzemiosło , i to za listem do
zwolonym pana dziedzicznego, a drudzy mają zostać na 

. dziedzinie. A który by wyszedł bez dozwolenia pana dzie
dzicznego, takowy zbieg ma być wszędy wydan, pod winą 
czternaście grzywien. 

Kmiecia, ani chłopa, w miescie o dług ciążac nie mają. 

Joan. Alber. FoJio C. 

Kmiecia żadnego o dług w mieście ciążać nie mają, 
pod winą sześci grzywien; o którą winę każdy taki, w mi.ej 
sckim sądzie ma być praw. A tej winy połowica stronie, 
a sąa.owi połowica. A o każdy dług ma być czyniono 
prawem na dziedzinie, tam gdzie on kmieć osiadł. 

Zbiegłego k111iecia jeden drugiemu winien wr6ciĆ .. 

Joan. Albcr. Folio CVIII. 

Zbiegłego kmiecia , tak my i starostowie naszy, tak 
też jeden drugiemu, winien wrócić, pod winą opisaną, 
o którego przed prawem polskiem rok zawity. A tego 
roku zbić nie może, jedno praw niemocą. Toż też nasi 
starostowie winni p1:awo cierpieć, a od prawa odstępo„ 

5* 
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wać nie mają, aż winę odłoźą , albo o niesłuszne rę-
, kojemstwo postawią. A jeśliby który odszedł od sądu 

upornie , winy nie obręczywszy, taki ma być' przekazan 
w winie czternaście grzywien , o którą my go przymu
simy dać, i kmiecia wrócić. 

Synowie kmiecy uchodzić z ojczyzny nie mogą za swą wolą. 

Idem, Folio CXIl. 

Synowie kmiecy nie mają uchodzić z ojczyzny, przez 
dozwolenia pana dziedzicznego; a któryby uszedł , ten 
wszystko swe traci , a przedsię ma być wrócon wszędy. 

O glejcie kmiecym, gdyby uciekł. 

Sigis. Folio IX. 

Gdyby kmieć z roli do miasta od kogo uciekł , a 
tego by kmiecia naleziono , taki ma być przez starostę, 
albo przez mieszczany, wrócon temu, czyj jest, pod wi
ną naszą królewską; albo ten kmieć niechby był przy
muszon, albo godnym kmieciem onę rolę zasadził. 

Sołtystwa żaden przedać, ani zastawić nie może, aż za do
zwoleniem dziedzicznego pana; a kto na zastawę konsens 

królewski otrzyma, co od niego dać ma. 

Sołtysi, wójtowie, młynarze, przedać sołtystwa, ani 
zastawić nie mogą, przez dozwolenia pana dziedzicznego. 

A ktoby nas prosił o konsens dla zastawy takiego 
imienia , tedy każemy dać z kancellaryi naszej ; w któ
rej od listu takiego nie ma być więcej brano, jedno ode 
sta złotych piętnaście groszy. 

Kmiecie, kiedy i którzy, robić mają. 

Sigismun. Folio XXIII. 

Ustawiliśmy, iż kmiecie naszy i poddanych naszych, 
mają robić dzień w tydzień, wedle uchwały sejmu to
ruńskiego; okrom niektórych wsi naszych , które przy
wilej mi swemi są wolne od tych zaciągów. 
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Zbiegłego kmiecia jako dochodzić. 

Sigismuu. Piotr. 1538. 

Kmiecia rodzica, i sługę zbiegłego, ma każdy do
chodzić wedle starego statutu, choćby go teź nie zastał. 

O zbiegłego kmiecia jaki sąd ma być. 

Kiedy od pana kmieć Qciecze, tedy ma być zastan 
z woźnym i z szlachtą; o 'którego sąd nie ma być po
wieśny, ale ziemski, albo grodzki. 

Gdy kmiotek umrze przez płodu, gdzie się po nim puśeizna 
obraca. 

Oasimir. Mag. Folio XXI. 

Kiedy kmiotek umrze bez płodu, a zostanie po nim 
puścizna, tedy z tej puścizny ma być kielich sprawi on 
za półtory grzywny, a ostatek przyjaciołom. 

Do którego prawa kto pozwany byt ma. 

Oasimir. Mag. Fol'o XXII. 

Każdy dłużnik ma być pozwan do tego prawa, 
w którem zasiadł. 

Pasterz gdy owcę zgubi. 

Oasimir. Mag. Folio XXV. 

Idzi się skarżył, iż owcę wygnał do trzody i pa
sterzowi ją zlecił; ale owca zatem zginęła , a pasterz 
powiedziałby, iż tę owcę z inszemi owcami do wsi przy
gnał. My w takowej rzeczy skazu jemy pasterzowi przy
siądz, iż tę owcę do wsi przygnał. 
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O MIESZCZANACH, KUPCACH I CECHACH RZE
MIEŚLNICZYCH, I O JARMARKACH. 

Kto miar, rzeczy przedawających ma doględa6. 

Jagieł. Folio XLVII. 

Wojewodowie, starostowie, kasztelani, mają stawić 
i doględać każdego roku, jakoby w rzeczach przedawa
jących nikt nie był oszukan w n.ietze; a jeśliby bra
ctwo które tego broniło , tedy nam takowe przepada 
sześćdziesiąt g.rzywien. 

Jako mieszczanie karani byc mają� kiedy ustaw nie trzymają. 

Casimir. Folio LXXXIX. 

Mieszczanie, jeśliby nie czynili ustaw tych, które 
wojewoda postanowi, takie mieszczanie wojewoda karać 
może, według starego obyczaju. 

Kupcy, jeśli staremi drogami nie jeżdżą, tracą wszystko. 

Idem, Folio XCI. 

Kupcy, jeśliby inszemi, nie staremi drogami jeździli, 
takie starosta ma zahamować i kupie ich pobrać. 

Mieszczanie żadnemu nie mogą zakazać w targ przedawać, 
ani kupować·, pod winą. 

Casim:r._ Folio XCV. 

Mieszczanie, nie mają nikomu żadnym znakiem, w 
targ przedawać, ani kupować, bronić; a którzyby bro
nili, takie starosta ma karać winą tr�ech grzywien. 

Mieszczanie, o zabicie, albo o· ranienie szlachty, albo wiesnia-
ka, jakiem prawem sądzić mają. 

Idem et eodem. 

Wszelacy mieszczanie w koronie mieszkający, o za-
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bicie i ranienie każdego szlachty i wieśniaka, maj� 
prawem polskiem sądzić. 

Mieszczanie imienia, ziemskiego t, zymać nie :µia:ją. 
Joan. Albcr. Folio CVI. 

· Mieszczanie imienia ziemskiego trzymać nie mogą, 
albowiem na wojnie miejsca między szlachtą nie mają. 
A też, jako oni bronią szlachcie imienia miejskiego ku
pować, tak też sąd wszelaki nie ma przyjmować zapi
su, który by służył' mieszczaninowi na ziemskie irnienie; 
a któryby go urząd przyjął, takowy zapis czynimy nik
czemny. A ci co imienie trzymają, aby gJ zbywali, pod 
winą wedle woli naszej, albo wojewody ońej ziemie. 

Mieszczanie, co ni.e pełnią ustawy wojewodziuej, jako mają 
być karani. 

Sigismun. Folio llll. 

Ustawiliśmy, iżby rada miejska wszystkie ustawy 
wojewodzine trzymała, i iusze k'temu przyciągała, aby 
się to postanowienie wypełniło. A którzyby mieszczanie 
jakim fortelem tego niedojrze}i, tacy mają być winą sta. 
grzywien karani, z której nam dwie części, a wojewo
dzie trzecia przyjść ma. 

Kupiec, gdyby sukno nad. zwyczaj krótsze mia!, jako ma być 
karan. 

Idem et eodem. 

Któryby kupiec sukna krótsze, albo węższe nad 
obyczaj przedawał, taki ma być karan winą o fałsz;, 
k'temu ono sukno fałszywe . traci, którego sukna nam 
dwie częŚ!ci, wojewodzie trzecfa przyjść ma. 

Na jarmarkach wolno każdemu przed_awac. 
Sig'smun. Folio VJ. 

Miasta wszystkie· nie mają ·nikomu w jarmark bro 
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nić przedawać i kupować, łokciami, wagami, etc. a te
.go wojewodowie mają dojrzeć. 

Wagi miejskie, gdzie jakie mają hyc. 

Idem, Folio VII. 

Ustawiliśmy, iżby waga i łokieć był jednaki, tak 
poznański, jako i krakowski; a lwowski, jako i lubelski. 

toby miał miarę nad obyczaj mniejszą, jako ma hyc karan. 

Sigismun. Folio XVIII. 

Ktoby miał mniejszą miarę, niż jest starodawny o
byczaj, taki ma być karan od wojewody i starosty, wi
ną wedle statutu; a kto by nie trzymał. ustaw około rze
czy przedawających, taki ma być przez wojewodę karan. 

Jeśliby mieszczanie nie polskiem prawem, o zabicie szlachcica 
albo kmiotka sądzili, jako· mają byc karani. 

Sigismun. 1538. 

Mieszczanie, o ranienie albo zabicie szlachcica, albo 
k0go z kmiotków, mają prawo polskie sądzić. A którzy
.by insze prawo sądzili niż polskie, tacy mają być winą 
karani czternaście grzywien , które się mają stronie do-
tać, a przed sądem ziemskim, na roku pierwszym, ma 

być wyciągniona . 

.Jeśliby mieszczanie na jarmarkach wolności przedawania ko
mu bronili, jako mają byc karani. 

Sigis. Anno 1538. 

W każdem mieście w jarmark , wolno każdemu na 
·miarę i na wagę przedawać; a którzyby mieszczanie 
bronili, a byliby przed nas pozwani , tacy mają stanąć 
zawicie przed nami, gdziebyśmykolwiek z naszym dwo
rem byli. A jeśliby o to byli trzema świadkami prze
świadczeni , tacy winą sta grzywien mają być karani, 
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z których nam ,połowica , a stronie co . foldrowała poło
wica ma przyjść. 

Jako sędzia ma _być karan, gdyby zapis na ziemskie imienie 
od mieszczanina przyjął; a które imienie ziemskie, mieszcza-

nin trzy1uać może. 

Sigismun. Piotr. Anno 1538. 

Któryby urząd przyjął zapis, coby należał mieszcza
ninowi na imienie ziemskie , taki zapis jest nikczemny, 
a sędzia przez nasz urząd ma być karan, winą sta grzy
wien. A ty dobra ziemskie, które teraz mieszczanie trzy
mają, te do czterech lat mają zaprzedać szlachcie, pod 
straceniem imienia tego do nas; a to tym obyczajem, 
iż bliższy, od których przerzeczone dobra wyszły, mogą 
w tejże summie wykupić, niż rok wynijdzie. Ten statut 
nie ściąga się na owe wsi, co są zdawna przywilej mi 
miastom nadane. 

Bractwa szkodliwe rzemieslnicze, nie mają byc chowane. 
Idem et eodcm. 

Bractwa wszelakich rzemieślników, które są ku szko
dzie pospolitej, składamy my, niniejszym sejmem. 

Zbieg ma być pojmany, i ,Io roboty obrócony, zwłaszcza 
w mieście. 

Sigis. in Corst. Craco. 15::J2. 

Zbieg wszelaki , który by do miasta przyszedł , ma 
być pojman, i do roboty obrócon. A jeśliby jego pan 
z świadectwem pewnem za nim przyszedł, tedy ma być 
wyd an. A wszakoż staroście, albo mieszczanom co go 
pojmają, za pracą, ma być dan wiardunek. 

Chłopa w mieście ciążać nie mają, pod winą. 
Joan. Albcr. Folio C. 

Kmiecia żadnego o dług w mieście hamować nie 
mają , pod winą sześci grzywien; której winy sądowi 
ziemskiemu połowica, a stronie połowica. 
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Mieszczanie z pojmanym szlachcicem, jako się obchodzić mają. 

Sigismuo. Piotr. Anno 1538. 

Ustawiliśmy, iż gdyby w którem rpieście szlachcic 
był pojman od mieszczan o jaki gwałt, taki szlachcic 
ma być od mieszczan na ratuszu wsadzon; ale z nim 
prawa żadnego i:p.ieszczanie czynić nie mają, okrom sta
rosty onego miasta powinowatego, w którego starostwie 
jest pojman. A gdy się starosta z mieszczany zgodzi na 
jednę skaźń przeciw temu więźniowi , tedy więzień ma 
być skazan wedle ich skaźni. A jeśliby się nie zgodzili, 
tedy ten więzień ma być chowan urzędnie , tak długo, 
aż my staroście albo podstarościemu damy naukę, co 
ma być z tym \-'7iężniem czyniono. A więzień dawnością 
żadną, uczynku swego zniknąć nie może. A jeśliby się 
mieszczanie inaczej w takowej rzeczy zachowali , tedy 
starosta ma burmistrz i z jednym rajcą pojmać, i ma 
je dać śe:iąć. 

Kupiec, jako dług traci. 

Sigismun. Craco. 154-0. 

Kupiec, który do trzech lat z dłużnikiem nie czyni 
prawem, w którem ten tlłużnik zasiadł , tedy kupiec 'On 
dług traci dawnością. A wszakże kupcy i kramarze, ma
ją się przedsię sobie w takiej rzeczy, wedle praw a o
byczajów swych zachować. 

Na wsiach, na wagę i na miarę przedawa6 nie mają, okrom żyta. 

Na wsiach i inszych miejscach; nie mają nic prze
dawać na wagę , ani na miarę, okrom żyta a bydła, 
pod straceniem kupi; czego starosta ma dojźrzeć; o
krom tych, co mają przywileje na targi. 

O .-SZLACHECTWIE. 

Szlachcic naganiony w szlachectwie, jako s.ię 'odwies6 ma .. 
Kogo naga.nią w szlachectwie, taki się ma wywieść 
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sześcią szlachciców; a dwa mają przysiądz, iż nam jest 
bratem z ojca; a czterzej z wtórego·, albo trzeciego po-
kolenia, iż jest szlachcip. · 

Gdy szlachcie szlachcicowi matkę wspomni, co przepada. 

Cns�m:r. Mag. Folio XXVH. 

Gdy szlachcic szlachcicowi· zada- z kurwysyństwo, 
albo-insze słowo ·szkarade, a nie odwoła wnet, ani za
przy, a tego nie dowiedzie, co mówił; tedy takowy czło
wiek swowolny, ma dać owemu co mu nałajał, sześć
dziesiąt grzywien, jakoby go zabił. 

A ktoby jego matkę nazwał kurwą, a tegoby nie 
dowiódł, takąż winą ma być karan; a k'tema ma od
wołać, iż to com mówił, tom łgał ja.ko pies. 

Gdy szlachcic szlachcicowi nałaje, a zaprzy. 

Jagieł. Folio XLV. 

Gdy szlachcic szlachcicowi drugiemu nałaje, i za
przy , tedy takowy, chociaż nierówny, ma przysiądz, iż 
nie łajał. 

Która szlachta jest powinna wywieść się, gdy go kmieć nagani. 

Jagieł. Folio XLVI. 

Kmieć, szlachcica co wojnę służy, nie może naga
nić w szlachectwie ) ani mu przymówić słowem szkara
dem , wyjąwszy, iżby to naganienie słyszał od drugiego 
szlachcica· i to z tego naganienia, nie ma się wyprawo
wać. Ale co się dotycze owej szlachty, co w mieście 
mieszka, albo się tuła , a wojnę nie służy, ci się winni 
o to snrawować, tego, w czem im winę dają. 
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· O SŁUGACH. 

Który sługa uczyniwszy zie, zmówi na pana. 

Casimir. Mag. Folio XIII. 

Gdy sługę pozową o jaką krzywdę , albo o wystę
pek , a on sługa stanąwszy na rok u ,  zmówiłby, iż m u  
pan kazał, najd ujemy, iż się tern wymowić nie może, 
albo nie wymówi, i będzie winien odpowiadać, i jeśli wi
nien, ma być winą karan; a jeśliby nie był posłuszen 
prawa, taki za zwyciężonego ma być poczytan. 

Sługa� albo włódarz, od pana obwiniony, jako się odwieśc mają. 

Jagieł. Folio XXX. 

Kiedy pan· sługę , albo włódarza , obwini , tedy się 
winien sześcią świadków odwieść, każdy z nich. 

Gdy sl'uga pana ratując, kogo rani. 

Idem Folio XXXVIIl. 

Sługa wszelakiego stan u ,  gdy kogo rani broniąc 
pana swego, takowemu słudze, ten kogo rani i jego 
przyjaciele , za złe mieć nie mają; ale gdyby u sąd u do
był broni , albo ranił, takowy na łasce naszej. 

Pan, do którego niewolnik osadzony uciecze, co przepada, 
gdy o nim panu Jego nie oznajmi. 

Jagieł. Folio XLVII. 

Sługę niewolnego, może pan osadzić na której dzie-
4zinie chce; a jeśliby uciekł, tedy pan ten, do którego 
przyjdzie , ma powiedzieć , iż na swym dworze ma słu
gę takiego z bieg una. Jeśliby nie powiedział, a ten, czyj 
sługa był, dowiódłby tego nań z świadectwem , iż był 
u niego , tedy ten , co takowego zbiega w naszym dwo-
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rze nie opowiedział, ma go zapłacić, z winą trzech 
grzywien. 

Gdy sługa czyj gwałt komu uczyni , a pan z nim prawa 
nie da. 

Joan. Alber. Folio CVIII. 

Gdy sługa czyj gwałt komu uczyni, tedy takiego 
sługę zastać z woźnym i z szlachtą, i żądać z .nim pra
wa n jego pana ; jeśli z nim prawa nie da, tedy sam 
pan winien o on występek, co sługa uczynił, odpowiadać. 

Gdy sługa uciecze gwałt uczyniwszy, tedy pan jego albo 

odpowiadać, albo otlprzysiądz się musi. 

Idem, Folio CVII. 

Kiedy sługa uciecze uczyniwszy komu co złego, tak, 
iż go woźny z szlachtą nie zastanie, tedy pan jego winien 
od prawować, albo przysiądz samotrzeć, iż mu nie kazał 
tego czynić, ani mu radził uciec. 

Sługa, co niechce jąć złodzieja, albo gdy pojma, a 

przymówiłby mu kto o to. 

Alexrander, Folio CVI. 

Sługa, gdy z rozkazania pańskiego nie chce jąć 
złodzieja, taki ma być rozumian bezecny. A ktoby też 
takiemu słudze przymówił, co złodzieja pojma, jaki 
uszczypek, takiego sameg0, co przymówi, czynimy be-
zecnym. 

Lóźny chłop, co nie robi,_ od urzędu ma być pojman. 

Sigismund. Folio XXVIII. 

Gdy chłop lóźny przyjdzie do miasta, a nie urządzi 
się, albo nie robi rzemiosła do trzeciego dnia, taki 
przez urząd miejski ma być pojman, i mają nim robić 
około grobli, albo przekopów. 
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Pan obwiniony, iż sługa jego za nzkazaniern jego gwałt 

uczyni.ł, winien odpowiedać; ale f:ługę osiadłego, z imienia 
pozywać mają. 

Sigis. Craco. Anno 1532. 

Gdyby kto był pozwan , iż twój sługa uczynił gwałt 
domowi, zabił, albo ranił szlachcica, z rozkazania 
twego , z takowym sługą winien pan sp.rawfodliwość u
czynić , a zwłaszcza jeśliby był zastan u niego z wo
źnym i z szlachtą. A jeśliby nie uczynił, tedy sam pan 
o ono, co sługa uczynił, winien odpowiedać; także też 
i o równiejszy występek. A wsznkoż, jeśliby sługa ten, 
co komu krzywdę uczyni, był osiadły, tedy z takim pan 
jego sprawiedliwości uczynić nie może, ale ma być 
z osiadłości pozwan. 

Sługa od pana swego kiedy odstać ma. 

Alexander, Folio CVI. 

Sługa przed wojną, albo inszą potrzebą, od pana 
odstać nie może rychlej, jedno sześć niedziel; a któryby 
odstał , upornie, takowego czynim b�zecnym. 

O temże. 

Sigismund. Folio li!. 

Sługa każdy, gdy ma od pana odstać, tedy ma pa
nu opowiedzieć przed wojną i inszą potrzebą, dziesięć 
niedziel. 

Za sługę ubogiego, gdy szkodę uczyni, ma pan czynić dosyć. 

Casimir. Mag. Folio XXVIII. 

Kiedy sługa, a zwłaszcza gołota, uczyni komu 
szkodę, za takiego pan jego rua dosyć uczynić. 
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Kto źle uczyni z rozkazania czyjego. 

Casimir. Mag. Folio XXXIX. 

Kiedy kogo pozow·ą o jakikolwiek występek, a on 
stanąwszy stawi istca tego, co mu to kazał uczynić, 
w takowej rzeczy, jeśli go iściec zastąpi , tedy ten co 
go pozovvą, wolen. A z tym co onego zastąpił, ma być 
prawem postąpiono, i tamże ma wnet odpowiadać za 
on uczynek; a jeśliby nie chciał, tedy ten co jest po
zwan, ma być przymuszon ku odpowiedzi. 

O ZŁODZIEJACH. 

O złodziejstwo kto obwiniony, jako się wyprawować ma. 

Casimir. Mag. Folio XVI. 

Kto by kogo oskarżył o złodzi�jstwo, a był z nim 
w jedn.ym powiecie, abo parafii, a cierpiałby mu zło
dziejstwa tego rok, tedy, obwiniony może się wyprawić 
godnymi świadki, iż niewinien tego uczynku, a zwłaszcza, 
gdyby przy nim rzeczy kradzionej nie zastano. 

Ktoby komu pokradł miód. 

Idem, Folio XVH. 

Pozwał Jan Piotra do prawa, iż Piotr pszczoły albo 
miód pokradł w nocy, i wniósł je w swój dom; na co 
chciał dowieść. Piotr powiedział, iż przyniósł do domu 
miód, ale swój własny. My w takowej rzeczy skazuje
my Piotrowi przysiądz, jeśli jest dobrej sławy, iż swój, 
a nie cudzy, do domu przyniósł. 
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Sąsiedzi winni szkodę zapłacić, gdyby złodzieja gonić nie 

chcieli. 

Casimir. Mag. Visliciae, 1368 1 Folio XX. 

Komu konia, albo co inszego ukradną, tedy ma 
wnet sąmsiadów wezwać, aby z nim gonili złodzieja; a 
jeśliby nie chcieli, tedy temu iścowi winni konia za
płacić. 

Co się tnlają a przykradają, bezecnymi być mają. 

Casimir. Folio XXII. 

Tacy ludzie, co imienie opuściwszy i tułają się , łu
pieztwa czyniąc, tracą swe i cnienie ; a którymbyśmy od
puścili taki występek, tedy jednak nie mają być stawieni 
między ludźmi dobrymi. 

Złodziej i pożozca wszędy pojman być może. 

Idem in Privilegio, Folio LU. 

Złodziej, pożozca, łupieżca, gwałtownik, z·ojczyzny 
może być wszędy pojman. 

Złodziej i pożozca pozwany, zaraz odpowiadać mają. 

Ca imir. Folió XXIII. 

Pożozca ma być wszędy pojman, i w kościelech; 
a który by był oskarżon o pożostwo, taki winien przed 
prawem pnlskiem odpowiedać. Gdy szlachcica oskarżą 
o złodziejstwo, o którym nigdy zła sława nie była, ani 
nigdy o to był pozwan, takowy na pierwsze obwinienie 
ma się odwieść. 

Gdy kto komu co weźmie, jaki dekret odnosi. 

Casimir. Mag. Folio XXIIII. 

Idzi się skarżył na Falka, iż gdy spał na roli , tedy 
mu Falek wziął miecz, kaletę i trzy grosze. Falk się 
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przyznał , iż miecz i kaletę wziął , ale trzech groszy 
przał. My w takowej rzeczy skazujemy Idziemu, aby nie 
ruszał cudzego. 

Złodziej szlachcic, gdy -z korony uciecze, a potemby sobie, 
przejednał, przedsię bezecnym zostaje. 

Casimir. Mag. Folio XXVI. 

Któryby się szlachcic jął kraść i insze uczynki złe 
robić, przez któreby z korony zjechał, a potemby łaski 
naszej szukał przez swoje przyjacioły, my aczkolwiek
byśmy jemu gniew i winę odpuścili , jednak winien e
mu , przeciw któremu wystąpił, oprawić wedle skaźni 
sądownej. Wszakże jednak takie występce czynimy nie
sławnymi, tak , że nie mają być przyrównani ludziom 
cnotliwym. Także też. i ci , którzy przechowywują zło
dzieje , albo ich szpiegi, w domiech swych. 

Każdemu wolno szkody swej na polu bronic, jako· może; a 
gdyby w tern kogo zabito-, taki od karania wole.n. 

Casimir. Mag. Folio XXVII. 

Kiedyby kto komu brał żyto na polu w nocy , ta
kiego żyta sluszno jest, samemu i z przyjacielem, bronić, 
i z tym, z kim może. A jeśliby takiemu co żyto bierze, 
wzięto przy onem życie konie, i co inszego, tedy takie 
rzeczy wzięte giną; a jeśliby którego z tych gwałtowni
ków zabito,. tedy ten co zabił , uchodzi karania. A ten 
pan, z którego dziedziny nadchodzą gwałtownicy, prze
pada nam winy trzy gi·zywny. Jeśliby ten to gwałtownik 
kogo zabił , biorąc ono żyto, takiego ma zapłacić z winą_ 
już opisaną.' 

Złodziej, wielą swiadków ma si� odwieśc, gdy go obwinią... 

Casimir. Mag. Folio XXX. 

Marcin się skarżył na Mikołaja, iż gdy z tar�:l' 
jechał, tedy mu Mikołaj gwałtem wziął szesnaście gro 

Biel. Polska. Usta�·y prawa ziems. polskiego. - 6 
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szy, czego się Mikołaj przał, i chciał sję odwieść sze
ścią świadków; my w takowej rzeczy, skazujemy Miko
łajowi dwiemanaście świadków się odwieść, a nie mniej. 

Dawność złodziejstwa. 

Idem et eodem. 

Gdy kto o rzecz kradzioną nie czyni prawem przez 
rok , z tym od którego się mieni mieć krzywdę , a 
zwłaszcza mieszkając z nim w jednej parafii, taki, choćby 
potem chciał czynić ,, tedy przez dawność nie może. A 
jeśliby mieszkali w innych parafiach, tedy takowa rzecz 
ma dawności trzy lata. 

Kogo trzy razy oskarżą o złodziejstwo , a wróciłby, taki 
prz_edsię niesławnym zostaje. 

Casimir. Folio XXXIIII. 

Ustawiliśmy, iż gdyby kto był trzy razy w sądzie 
oskarżon o złodziejstwo , takowy choćby wrócił ono co 
weźmie, tedy jednak ma być niesławnym, i niema być 
wzięt na żadne dostojeństwo. A na wywód choćby mu 
nie dostawało jednego świadka, tedy już nie 1Aa być 
niesławnym rozumian , ale szkodę winien zapłacić. 

Dawność złod�iejstwa. 

Ca.simir. Mag. Folio XXXVIII. 

O ukradzeniu bydlęcia, i inszej rzeczy·, jest rok da
wności , a konia albo co inszego, jest dawność dwie le
cie. A wszakoż, gdyby była rzecz jawna, tedy taka da
wność nie wadzi. 

Złodziej, o wykradzenie sadzawek i inszych rzeozy prawem 
zwyciężony, winien szkodę oprawió. 

Caaimir. Mag. XXXVID. 

Gdyby kto na czyjej dziedzinie, w stawie , w rzece, 
w sadzawce , w życie, w sienie , złodziejstwo uczynił, a 
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będzie o to prawem zwyciężon, tedy ten złodziej winien 
szkodę oprawić, i z winą pana dziedzicznego-. 

Ciąża o paszą i o posieczenie łąki. 

Idem et eodem. 

Kto komu w łące pasie, albo kosą posiecze, taki· 
ma być ciążan na sukni. 

Złodziej, jako się odwodzie, i jako kar an byc ma; także 
gdyby uporny był. 

Casimir. tertius, Folio LXXXIX. 

Kogo regestrują, albo mu �adzą winę raz, albo dwa, 
albo trzy, o złodziejstwo, takowy ma się odwieść tym 
obyczajem, jakoby szlachectwa dowodzić miał; a ktoby 
był czwarty kroć oskarżon, albo regestrowan, taki już 
ma być gardłem karan. A gdy kogo pozową o złodziej
stwo, takowy ku odwodowi nie ma stanąć w wielkim 
poczcie, tylko z świadki; a ktoby do sądu przyszedł 
z więtszym pocztem, niż z świadki, takowe skazujemy 
przeze czci. A ktoby był pozwan o 'złodziejstwo, a-nie 
stałby na roku pierwszym, wtórym, trzecim i czwartym, 
takowego imienie na nas ma  być wzięte, w które się 
starostowie mają wwiązać, a na nas je trzymać. 

Pojmac żadnego się nie godzi, aż będzie prawem przekonany, 
okrom złodzieja jawnego. 

Alexander, Folio CXV. 

Żaden nie ma być dobry poimany, ażby był prawem 
zwJciężony; ale kto jest trzykroć popisan w regestrze 
złodziejskim, ten ma być pojman, a już nie jest dobrym. 

Łotrostwo łazękowe, nigdzie miejsca nie ma. 

Sigismund. Folio XXVIJ. 

Starostowie mają tego dojźrzeć, żeby łazękowe ło
trostwo w starostwach ich nie było; które jeśliby było, 
szlachta starostom podawać mają. 
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Komu bliższy odwód, gdy kogo. o nalezioną zgubę pomówią .. 

Uasimir. Mag. Folio XXX. 

Marcin się skarżył na Mikołaja o to, iż gdy orał 
Marcin, tedy kaletę z sześcią groszy zgubił, którą mie
nił na Mikołaja, żeby ją nalazł, a wrócić jej nie chciał. 
Mikołaj przał, iż ani kalety, ani pieniędzy nie nalazł. 
My w takowej rzeczy, skazujemy odwód Mikołajowi, iż 
kalety, ani pieniędzy nie nalazł. 

O ŻEBRAKACH. 

Żebracy mają miec listy zkąd są, inaczej do roboty maj� 
byc brani. 

Joan. Alber. Folio Clili. 

Żebracy mają mieć listy od panów dziedzicznych, 
albo od swych plebanów, zkąd są; a którzy by ic'h nie 
mieli, tacy maJą być pojmani, i do · naszych zamków 
dawani .. 

O POSPOLITEM BYDLE, I SZKODACH POLNYCH 
I LEŚNYCH. 

Od zajętego bydła CQ dać. 

Casimir. �Mag. Folio XXDI., 

Komu zajmą konie, albo bydło z żyta rogate, tedy 
ten czyje bydło jest, ma dać od każdego bydlęcia dwa 
grosza. 
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O posieczeniu cudzej łąki. 

Casimir. Mag. Folio XXIX. 

Bartosz powiedział, iż mu Jędrzej łąkę posiekł. Ję
drzej się znał, iż posiekł, ale ją kupił u włódarza co· 
umarł. My w takowej rzeczy., skazujemy Jędrzejowi 
przysiądz, iż łąkę kupił i zapłacił. 

Kto szkodę w życie albo na łące uczyni, taki wedle 
oszacowania szkodę nagrodzić ma. 

Który by miał szkodę w życie, albo w łąkach, od 
wozów, od koni, albo bydła na targ idącego, tacy mają 
być zahamowani, a szkodę obwieść woźnym, i dwiema 

· szlachcicoma. A jeśliby woźnego, albo szlachty nie mógł 
mieć, tedy dwiema ludźmi przysięgłymi z którejkolwiek 
wsi. A jako oni, co og�ądają, szkodę onę oszacują, tak 
ją tęn winien oprawić, co ją uczyni. A jeśliby się jemu 
w tym wynalazku krzywda zdała, taki może pozwać do 
sądu ziemskiego, onego co go pociągnął. A on co go 
pozową, będzie bliższy przysiądz na onę szkodę, co ją 
oni oszacowali, gdy ją oględowali. 

Kto komu bydle· zabije,, albo obrazi. 

Casimir. Mag. Folio XXXIIII. 

� Kto komu klusię zabije, ma dać za nie cztery grzy
wny, a za źrzóbka trzy grzywny; a kto co obrązi z tych, 
sześć wiardunków. A kto komu obrazi źrzebca we dwu 
lat, ma za to dać pięć grzywien. A kto komu zabije 
żrzebca trzyletniego, albo czterletniego, tedy go ma za
płacić, tak jako go przysięże ten, czyj źrzebiec był. 

Stado konskie kiedy pasione byc ma, i o szkodzie stadem 
uczynionej. 

Casimir. Mag. Folio XXXIIII. 

Kto ma stado końskie, winien je paść od wigilii Ś. 
W oj ciec ha, aż do wigilii S. Michała. A kto szkodę sta-
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dem uczyni, tedy ją wm1en oprawić , z winą jedneJ 
grzywny. A wszakże ten co ma szkodę od stada , nie 
może go zajmować do swej obory. 

Wieprze w cudzym gaju giną. 
Idem, Folio XXX. 

Kto w swym gaju na żołędziu zastanie cudze wie
prze, takowy na onem miejscu, na którem świnie za
stanie, zriak uczyniwszy, może pierwszy raz wieprza 
zabić; a zastanieli drugi raz, może zabić dwu wieprzów; 
zastanieli trzeci, tedy może zająć wszystkie świnie do 
naszego dworu, i rozdzielić się z n�mi jemi. A jeśliby 
ten, czyje świnie były, powiedział, iż mqje świnie w tym 
lesie nie były, tedy ten, czyj las jest, ma miejsce oka
zać, na którem świnie zastał , i ma przysiądz, iżem je 
tu na tern miejscu zastał, którem oznaczył. 

Swinie którędy gnać do lasa, i jako daleko żolądz od ·drogi 
ma być. 

Casimir. Mag. Folio XXV. 

Świnie tak ma gnać do lasa , drogą , jakoby niko
mu szkody nie uczyniły; a ktoby je gnał przez -cudzy 
las, tedy ten czyj las jest, ma obrać żołądź około drogi 
na trzydzieści łokci , chceli szkody nie mieć. 

Komu żywnosci w drodze przedać nie chcą, gwałtem -jej bra6 
nie ma. 

Idem. Folio XXXIX. 

Człowiek stanu każdego, gdy w drogę jedzie, a ży-: 
wności jemu i koniom przedać nie chcą, tedy jednak 
sobie gwałtem brać nie ma. 

Kto bydło z szkody zajmie, a · niechce go wydać na ręko
jernstwo, jako ma być karan. 
In Consue. Crac. Folio CXXIII. 

Kto komu bydło zajmie z s_zkody, a nie chce go 
dać na rękojemstwo ,- za żądaniem woźnego i szlachty, 
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o takowe niewydanie ma być przyzwan do sądu grodz
kiego; tam pokupiwszy winy trzy grzywny, ma mu wy
dać bydło na rękojemstwo. A o szkodę, ma sąd grodzki· 
odesłać do sądu ziemskiego. 

Z bydłem zajęt.em z szkody, niewyprawionem do trzeciego 

dnia, co czynie. 

Ibidem, folio eodem. 

Kto komu zajmie bydło z szkody, a on co. mu by
dło zajmą, nie wyprawi bydła swego do trzeciego dnia, 
tedy ten co zajmie, ma je dać do obory królewskiej .. 
A to bydło z tej obory, ma być na rękojemstwo dane 
temu, czyje jest. A jeśliby go ten, czyje jest, nie chciał 
ręczyć, tedy on co je dal do obory, ma zaś ono bydło 
wyręczyć, i dać podstarościemu od niego wiardunek, 
i chować ono bydło 'aż do dwu ni�dziel; a każdem rę
czeniem ma dać pod�tarościemu wiardunek. A gdy trze
cie dwie niedzieli wynijdą, a on, czyje jest bydło, swego 
nie wyprawi; tedy ten co je zajął, ma je stawić do 
dworu królewskiego, i rozdzielić się im; a to do stołu 
naszego polo�ica. A jesliby iściec ręczył bydło swe, niż 
sześć niedziel wynijdzie, tedy mu ma być dano. A o 
szkody ma sąd grodzki strony. odesłać do sądu ziem
skiego. 

Kto bydła zajętego, albo błędnego, nie da do obory królew

skiej , jako ma być karan. 

Idem et eodem. 

Kto bydła zajętego, al�o błędnego, nie ,da do kró
lewskiej obory; a ono bydło woźny ze dwiema szlach-

. cicoma zastanie u niego, takowy ma być pozwany do 
grodu; o co winien odpowiedać i bydło wrócić, z win� 
rzech grzywien. A wszakoż o szkody, strony mają być 
odesłane do sądu ziemskiego. 
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Stada żaden z korony wyganiać · nie ma. 

Sigismun. i� Constit. 1538. 

Stada końskiego nie ma żaden przedawać, ani wy
ganiać z korony, pod straceniem onychże koni , z winą 
naszą królewską. 

,Kto w cudzym gaju szkod� uczyni , albo drzewo potrzebne, 
albo rodzące wytnie, co przepada. 

Casimir. Mag. Folio XXVI. 

Kto w cudzym gaju urąbi dąb godny do osi, albo 
też ktoby narąbał drzew pospolitych wóz, takowy temu 
czyj gaj jest, przepada trzy grzywny. A ktoby komu 
urąbił drzewo rodzące, takowy ża nie ma dać wiardu
nek, z winą trzech grzywien. 

-

Kto w sadzie komu szczep skazi, albo wykopie, eo przepada. 

Idem, Folio XXVII. 

Ktoby komu szczep skaził albo wykopał, choćby też 
.onego szczepu miał połowicę, tedy jednak przepada winy 
:sześć grzywien. 

Kto komu gaj upornie, albo kradzieżą rąbi, co za każde 
drzewo przepada. 

Casimir. Mag. Folio XXXIIII. 

Gdy któ kogo zastanie w swym gaju, takowemu 
ma być naprzód wzięta siekiera, drugi raz suknia, trzeci 
raz woły, albo konie. Może też wziąść jednego konia; 
a gdyby wziął dwa konie, albo dwa woły, tedy jednego 
ma dać na rękojemstwo, a drugiego sobie wziąść; jedno 
gdzie weźmie konie, tam ma na drzewie znamie uczy
nić. A ktoby kradzieżą w cudzym gaju wziął dąb, albo 
dwa, ten za każdy dąb ma dać wiardunek, z winą sze
.ściu grzywien ; a temu czyj gaj , trzy grzywny , a są-
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dowi trzy. A ktoby rąbił chróst, albo drwa, w wielkich 
lesiech , takowy ma dać ośm groszy ; a za dąb dąbro
wny, czterzy grosze; jedno kto go utnie, niech mu będzie 
wzięt ciąg. A za drzewo ze pszczołami, kto je utnie, ma 
dać grzywnę stronie , a sądowi drugą. A za drzewo 
z barcią , albo godne ku barci , ma być dane pół grzy
wny, a sądowi też pół grzywny. 

Kto kosztowniejsze drzewa w lesie rąbie, co przepada. 

Jagieł. Folio XLVI. 

Aczkolwiek w inszym statucie jest napisano , iż 
gdy kto kogo zastanie w gaju rąbiąc, ma mu wziąć 
siekierę , etc., ale iż są drzewa indziej kosztowne , jako 
jest cis , i insze jemu równe; są też i miejsca niektóre, 
na których mało drzewa; tam gdyby kto kogo zastał 
w gaju , ma mu wziąć konia; a wszakoż na rękojem
stwo ina mu być puszczon. 

Kto bór albo las zapali, jako ma być kar an. 

Jaciel. Folió XLVII .. 

Komu dadzą · winę o spalenie boru albo lasu, z ta
kim ma być dano i sądzono prawo polskie, jako z po
żozcą; a gdyby nań dowiedziono� tedy acz przy czci 
zostanie, a wszakże jeśli chłop, tedy dziesiącią grzywien 
ma gardło odkupić, a nie mali , tedy na ciele ma być 
karan. 

Kto komu · wezmie siano , co przepada. 

Casimir. Mag. Folio XXVII. 

Gdy kto komu weźmie siana wóz , winien mu zań 
dać sześć groszy, z winą sześć grzywien ; z których 
stronie trzy, sądowi trzy. 

Kto komu bierze żyto gwałtem, albo kradzieżą, bądz we dnie, 
albo w nocy. 

Kto komu bierze żyto gwałtem we dnie na polu, 
takowy ma dać winy sądowi sześć grzywien , a stronie 
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za każdą kopę żyta trzy .grzywny. A ktoby w nocy 
żyto brał na polu, taki za złodzieja ma być poczytany. 

·o PSIECH A MYŚLIWCACH. 

Kiedy kogo pies ukąsi z poszczwania czyjego. 

Casimir. Mag. Folio XXIIII. 

_Idzi skarżył się, iż go Falków pies ukąsił z poszczwa
nia. Falk przał onego poszczwania. W takowej rzeczy, 
gdyby Idzi świadków nie mJał, tedy się bliższy odwieść, 
iż nieszczwał, Falk. 

Którego czasu na zając nie jezdzić, pod winą.. . 

Jagieł. Folio XLVII. 

Obawiając. się szkód w życiech, ustawiliśmy, aby 
ten nie Śfiłiał na cudzej dziedzinie łowić zająca, począ
wszy od S. Wojciecha, aż do zebrania wszystkich żyt 
z pola; albowiem ktoby polował, tedy trzy grzywny, te-
mu, na czyjej dziedzinie poluje, przepada. 

... 

Kto komu psa, albo zwierz w poszczwaniu · wezmie, co 
, przepada. 

Idem et eodem. 

· Gdyby kto komu potajemnie, albo gwałtem, wziął 
psa, albo zwierz w poszczwaniu, takowy przepada stro
nie trzy grzywn;y, a sądowi trzy. 
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O GLEJ CIECH. 

O glejcie temu, co z królestwa uciecze, i ja,ko ma postąpić, 
aby ku łasce przyszedł. 

Casirn.ir. Mag. Folio XXXV. 

Gdyby kto był oskarżon o jaki występek przed 
nami, albo naszym starostą, a niedopuściliby mu ku 
sprawie przyjść, a on widząc tę niełaskę, zjechałby z kró
lestwa, takowy, jeśliby ono zjechanie nie było haniebne, 
tedy się ma opowiedzieć przed biskupem, albo wojewo
dą krakowskim, albo też sędomierskim, a to : iż my, 
albo starosta nasz, niedopuściliśmy mu przed się, ku 
okazaniu swojej niewinności; zaczem jeden pan z tych, 
temu zbiegowi może wziąć Glejt do dwu miesięcy, kn 
sprawie. A gdyby wojewoda tego u nas otrzymać nie 
mógł, iżbyśmy takiego zbiega przed nas przypuścić mie
li, tedy tenże wojewoda ma takiego zbiega z swej zie
mie wywieść aż do granicy; będąc wywiedziony, niema 
poddanym naszym, ani ną,m, żadnej szkody czynić, od 
wywiedzienia przez rok zostawiwszy żonę swoję w po
koju. A przez ten czas, to jest przez rok, ma szukać 
łaski naszej. Gdyby nas nie przenalazł, a szkodęby nam, 
albo naszym poddanym jaką uczynił, a. nie nagrodził, 
niemiałby jednak o to być niesławnym; ani też takiego 
poddani nasi winni imować, a nam go na śmierć wy
dawać. Ale ktoby upornie zjechał, a prawuby niechciał 
stać, a k'tem.uby czynił szkody, takiego dobra na nas 
przypadają, okrom wiana żony jego. A rzeczy jego ru
chome, rada nasza mają między się rozdzielić. A jeśliby 
był pojman, tedy takowego gardło na naszej łasce. A 
o to pojmanie, nie ma być od przJ.jaciół, ani jawna, ani 
tajemna waśń. 
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Glejt każdemu ma być dany. 

Joan. Alber. Folio CI. 

Zbiegom narodu szlacheckiego ma być dan glejt 
królewski, dla sprawy niewinności, albo też występku 
jego. 

O PIENIĄDZACH. 

Moneta ma być w koronie jedn'a. 

Casimir. Mag. Folio XXXII. 

Ustawiliśmy, iż jedna moneta ma być w królestwie 
naszem; która ma być wieczna, i wagi dobrej, tak, iżby 
była ludziom przyjemna. 

Żaden pieniądzmi ·brakować nie ma, pod utraceniem tychże 
pieniędzy każdą razą. 

Casimir. tertius, Folio LXXXVII. 

Ustawiliśmy, iżby żaden nie brakował drobnemi pie
niądzmi, których ma być dziewięć za pół grosza. A kto
by miał jaki osobliwy przywilej, na którymby stały gro
sze szerokie praskie, tedy jednak za nie ma,brać drobne_ 
pieniądze, gdyby ten co kładzie pieniądze, nie miałby 
groszy pragskich. A wszakże za każdy grosz ma mu 
być to dano, jako takie grosze idą między, kupcami; co 
to wszystko ma być trzymano, pod winą niżej opisaną. 

_Gdyby duchowny, albo który szlachcic ·brakował pieniądza1i. 

Gdyby człowiek duchowny niechciał brać pieniędzy 
drobnych za dziesięcinę, takowy ony pieniądze traci, a 
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nam przyjść mają; czego starosta ma dojżrzeć. Któryby 
szlachcic drobnych pieniędzy brać nie chciał , takowy 
pierwszy, wtóry, trzeci raz , ma być każdą razą karan 
winą dziesiąci grzywien; czwartą razą , trzemidziesty. 
W których się ma starosta wwiązać jemu w imien ie, na 
nas. 

Gdyby mieszczanie i kupcy, albo kmiecie, brakowali 
pieniądzmi. 

Kiedyby w mieście za którą kupią brać drobnych 
pieniędzy nie chciano , tacy mieszczanie takąż winą mają 
być karani , jako też i szlachta. A gdyby kupiec , albo 
kramarz, za jaką kupią pieniędzy drobnych brać nie 
chciał, taki kupią traci do nas. Kiedy by kmieć niechciał 

.brać drobnych pieniędzy, tedy wiardunek przepada , a 
karczmarz pół grzywny. 

Gdyby fałeszne pieniądze były nalezione u kogo, co traci. 

U kogoby naleziono dwa grosza fałszywe w grzy
wnie, taki onę grzywnę traci. U kogoby naleziono sześć 
groszy fałszywych w grzywnie , taki ma być winą wyż
szej opisaną karan. 

Dług zapisany, jaką monetą ma hyc płacony. 

Dług zapisany taką ma być monetą płacon , jaką 
zapisan. Tych rzeczy o tern napisanych starostowie ma
ją dojżrzeć. 

Kto by brakował pieniądzmi, jako ma . być ciąż an. 

Casimir. tertius, Folio XCI. 

Drobne, mają być brane dziewięć za pół grosza. A 
ktoby miał zapis na grosze praskie , to jest czeskie, 
tedy je ma brać tak, jako u kupców idą. A jeśliby któ
ry szlachcic brać nie chciał drobnych pieniędzy, taki ma 
być ciążan na bydle, a kupiec na kupi, a chłop ma być 
wsadzon do wieże. 
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U kogo by dr�ne mi�dzy pieniądzmi były, co przepada. 

U któregoby naleziono dwa grosza drobnych pie
niędzy w grzywnie, taki onę grzywnę traci. U kogo by 
naleziono sześć groszy drobnych pieniędzy w grzywnie, 
taki na gardle ma być karan. Czego starostowie mają 
doj źrzeć, pod winą. 

Człowiek osiadły nie ma być zapowiedziany. 

In Consuetu. Craco. Folio CXXIIII. 

Osiadłemu człowiekowi pieniądze nie mają być za
powiedziane, wyjąwszy, iżby mniejszą miał osiadłość, niż 
to, o co go pozywają. A wszakże taki jednak może przy
ręczyć, iż prawu dostoi. 

O RZEKACH. 

Rzeki żeglowne i z ich brzegami wolne być mają, a żadnych 
jazów na nich czynić, ani od nich brać nie mają, pod winą. 

Casimir. tertius, Folio XC. 

Wszelakie rzeki, ktoremi idzie spust, są nasze i 
z ich brzegami; chociaby kto na nie miał osobliwe pra
wa, tedy jednak nikomu nie wolno jazów takich na nich 
czynić, któreby hamowały drogę kupcom, jadącym wodą 
w statkach wszelakich. A ktoby od takowych jazów 
brał co z kupców, a był o to pozwany przed starostę, tedy 
stanąwszy, ma ono' wrócić co wziął, z winą czternaście 
grzywien; w którą winę my też swoje jazy królewskie 
wdamy. 
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O temże. 

Joan. Albert. Folio XCVII. 

Na Wiśle i na inszych rzekach nie mają być jazy, 
któreby miały przekazać szyprom; i owszem, z Torunia 
ma być wolne szcie Iia Wiśle. 

O temże. 

Sigismund. Folio XIII. 

Ustawiliśmy, iżby wszelakie młyny i jazy, któreby 
były na Wiśle albo na W arce uczynione , a zwłaszcza 
coby wadziły szciu , szkutom, traftom , etc. aby były 
skażone. A ktoby ich nie złożył do postu przyszłego, 
aby był pozwan do sądu naszego; taki na roku pier
wszym ma stanąć, jako na zawitym, i ma być przekazan 
w winie sześćdziesiąt grzywien. 

Kto na rzece z królem graniczy, tej używać może. 

Sigiamund. Folio V. 

Ustawiliśmy, iż gdyby Wisła, albo insza rzeka, dzie
lila dziedzinę naszę z dziedziną poddanego naszego, 
któreby leżały nad rzeką, w ta�owej rzeczy dozwalamy 
poddanym naszym używać onej rzeki tak s�eroko, jako 
szeroko zaszła granica onej dziedziny. 

O CLE I TARGOWEM. 

Króla Władysława cła, król Kazimierz kazi. 

Casimir. tertius, Folio XC. 

Cła wszytkie , które są nadane po śmierci króla 
Władysława, ojca naszego, kazimy i w niwecz obracamy. 
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Co cła wybierają, a prawa nie mają, 

Idem et eodem. 

Ktoby cło wybierał, na coby prawa nie miał, ten 
ono imienie traci, na którem cło wybiera, a to imienie 
na nas przyjść ma, za zwyciężeniem prawa. 

Wolnosc szlachecka ode cła. 

Joan. Albert. Folio C. 

Celnicy, pod winą wyźszej opisaną, od szlachty, o sól 
i .insze rzeczy, cła brać nie mają; a któryby celnik brał, 
tak osiadły, jako nieosiadły, taki winien przed prawem 
ziemskiem odpowiadać. A gdy będzie przed prawem 
zieinskiem zwyciężony, tedy do grodu ku exekucyi ma 
być odesłan .. 

Od żyta nieprzekupionego clic nie potrzeba. 

Sigis. Craco. 1640. 

Gdy pan; albo służebnik, idzie po rzece z żytem, a 
przysięże, iż jest żyto nieprzekupne, tedy taki wolen ode 
cła. A gdy u fury przysięże, tedy ma wziąć list. wy
znany od celnika, który gdy ukaże inszym celnikom, 
tedy mu więcej przysięgać nie potrzeba. 

Wolność szlachecka i duchownych ode cła i targowego. 

Jo�n. Alher. Folio CV. 

Szlachta, duchowni i poddani ich, są od cła wolni, 
i targowego od tych bydł, co je doma wychowają ku 
przedaniu, albo też gdy jakie bydle kupują nie na prze
kup, ale ku potrzebie swej. Piwo zkąd chcą, wolno im 
wieść i doma je ro bić. 

Od własnej rzeczy clić nie trzeba. 

Alexand. Folio CXV. 

Kto swe własne wiezie, ziemią albo wodą, przy
siągłszy iż jest jego ·Własne, a -nie przekupne, tedy wo
len ode cła. 
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Kto sobie z swej woli cło ustawi, co przepada. 

Alexand. F.olio CXVIII. 

Ktoby sobie cło ustawił przez dozwolenia naszego 
i rad naszych, taki ono imienie traci, na któreni cło 
ustawił, a wszakże o to ma być zwycięton prawem. 

Żyta nieprzekupneg'l clic nie potrzeba. 

Sigis. Folio XI. 

Kiedy który szlachcic wiezie żyto wodą, taki, gdy 
przysięże, iż jest jego własne żyto, albo sługa ten co 
jest przy życie, iż jest nieprzekupne, taki wolen ode 
cła, pod winą na celnika ustawioną. 

Ktoby co z korony wywoził, a· cłaby n.ie dawał, jako ma 
byc karan. 

Sigis. Folio XV. 

Ktoby gnał woły, albo wiózł skóry i insze te ró
wne rzeczy z królestwa, a cłaby nie dał, taki ma być 
karan winą, jako skażca rzeczypospolitej. A to na imie
niu i na inszych rzeczach, o co jednak ma być prawem 
zwyct(jżon. 

Ktoby listy na cło z trafunku stracił. 

Sigismun�. Folio XXVID. 

Kto by cło wybierał, a na nieby jakim trafunkiem 
listy stracił, taki ma u nas i potomków naszych łask 
szukać. 

Co cło albo targowe więcej wybierają, niż wybierao mają, 
jako mają byc karani. 

Sigismund. Folio XXVII. 

Celnicy na wodach i na ziemi , gdyby z kogo wię
cej cła wzięli, niż przyjść ma, albo od tego, od czego 

Biblioteka Polaka. U1tawy prawa :,.iem11kiego pola. '7 
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cło ani targowe być nie ma, tacy poddani pozwani, 
mają być przez sąd przymuszeni , aby ono wrócili , co 
wzięli. Też od kół , misek , kopanek i innych równych 
l'zeczy, ma być targowe brane; ale małe, wedle dawne
go zwyczaju. 

Swego .własnego clić nie trzeba. 

Sigismun. Piotr. Anno 1538. 

Szlachta i duchowni są wolni od wszelakiego cła, 
gdyby co swojego własnego przedawali , albo ku swej 
potrzebie kupowali. 

Celnicy królewscy mają być szlachta i chrześcianie; a któryby 
celnik kogo niesprawiedliwie uciskał, jako z nim postąpić i 

jako ma bye karan� 

Ustawiliśmy , iżby celnicy nasi byli szlachta wszy
scy i chrześcianie; wyjąwszy starostowie co dzierżą cła 
w pieniądzach , tym wolno mieć kogo chcą , abowiem 
sami winni o takowe rzeczy odpowiadać. A którłby 
celnik którego szlachcica o cła niesprawiedliwie ucisnął, 
albo też o targowe, a z niegoby, albo z kogo inszego, 
co niesprawiedliwie wziął, takowy celnik, o takową rzecz, 
przez tego uciśnionego może być pozwan do sądu ziem
skiego , albo grodzkiego, onego powiatu , gdzie ma cło. 
Albo też, gdyby był na naszym dworze, tedy nadwor
nym pozwem może być pozwany , i tam winien odpo
wiadać, nie wyjmując się jako pozwany z urzędu, któ
ry ziemie albo powiatu nie ma. A któryby celnik o cło 
albo o targowe niesłusznie wybrane był od którego są
du pozwany, a zwyciężony, taki ma stronie wrócić ono 
co wziął, z winą czternaście grzywien , która stronie 
przyjść ma , a sądowi trzy grzywny. Gdyby celnik po
zwany na ro�u przał, tedy jeśli szlachcic, m·a przysiądz, 
iżem nie wziął więcej, jedno co przyjść miało sprawie
dliwie. Takźe też i insi celnicy na wodzie i starostowie 
�prawować się mają, jeśliby kogo uciskali. 
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Most dla pożytku, nre dla potrzeby. uczyniony, może być 
zrzucony. 

Gdzie mosty czynią nie dla potrzeby, ale dla swego 
pożytku , aby bl'ał mostowe , w takiej rzeczy może most 
zrzucić, a brodem jachać. A tego brodu żaden chytrością 
swą kazić nie może, pod winą opisaną. 

Z poborcą, gdy nad powinność swoję i nad wolnosć szla
checką wybiera , jako postąpić. 

Jeśliby poborca cło albo targowe wybierał nad wol
ności ludzi szlacheckich albo duchownych, takowego po
borcę jego pan ma stawić u s�du; a gdzieby go nie 
zastano , ma ręczyć zań, iż prawu dostoi , a z� swój wy
stępek dosyć uczyni. A jeśliby ten to poborca nie miał 
czem szkody nagradzać , takiego pan ma wydać temu, 
komu szkodę uczynił. A jeśliby ten to pan pozwany, 
poborcę swego przed sądem stawić nie chciał , tedy sam 
winien stronie ·przez wszelkich odwłok dosyć uczynić , 
a temu apelacya iść nie ma. 

Kiedy poborca krzywdę szlachcicowi uczyni, kto bliższy od
' wodu. 

Kiedy poborca, nie będąc szlachcicem, uczyni krzy
wdę szlachcicowi około cła, tedy to na woli szlachcica, 
chceli dowieść na poborcę , czyli mu dozwolić odwodu. 

Jeśli poborca szlachcie, tedy się ma odwieść wedle 
ważności sumy; jeśli nie szlachcic , tedy o dziesięć 
grzywien samowtór; jeśli o więtszą sumę , tedy samo
siodm. A to tak , iż nie wziął więcej nad wolność po
spolitą. 

Miasta, poborce swoje szlacheckim sposobem u sądu stawić 
mają. 

Miasta też eo cła mają, tymże obyczajem, wyższej 
opisanym, winny swoje poborce przed sądem stawić, i do
syć uczynić, żadnęmi od włokami nie robiąc. 

,. 
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Kmiec z swego własnego, targowego nie ma. dac. 

Od kmieci, co ku swej potrzebie kupują, iż nie na 
przekup , albo też kiedy swe własne przedają , targowe 
nie ma być brano. 

Wolność szlachecka ode cła. 

Sigismun. Folio XVIII. 

Szlachta wolna jest ode cła, jako od· żyt i inszych 
rzeczy swej roboty. 

Kto cło nad wolnoś6 pospolitą wybiera , jako ma byo karan. 

Sigismun. Folio II. 

Któryby celnik cło wybierał od osoby duchownej 
albo szlacheckiej nad wolność pospolitą , takowy celnik 
przepada winę sowitą; o którą winę duchowni celnika 
pozwać mają do sądu duchownego, a szlachcic przed 
starostę. A starosta albo podstarości, iż celnik wystąpił 
nad wolność pospolitą, onę winę mają na celniku przez 
oddłużenia wyciągnąć. A jeśliby sam starosta eło trzy
mał, a starostwoby w pieniądzach miał , taki na sumie 
sta grzywien karan być ma; a ono co wziął, ma stro
nie sowicie wrócić. A jeśliby starostwo ku wiernej ręce 
trzymał, tedy je traci. 

O SOLI. 

U kogoby sól zakazaną zastano, jako ma hyc karany. 

Joą.n. Alber. Folio Cli. 

Którybykolwiek miał sól zakazaną szlachcic", mie
szczanin, kmieć, a zastano ją u niego, taki ma być ka
ran winą czternaście grzywien. A kto by nie · miał winy 
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czem zapłacić, taki ma być wsadzony , i ma tak długo 
siedzieć, aż zapłaci.· 

Co sól zastawiają, co przepadają .. 

ldęm et eodem. 

Ci co sól. zastawiają , jeśliby się inaczej zachował' 
niż przysłusza , tacy przepadają winy czternaście grzy
wien, wojewodzie tego powiatu, przed którym wojewod
tacy winni stanąć, i za winę dosyć uczynić. A wina ią 
byczajem ziemskim ma być od nich wyciągniona. A jo
śliby ten , co sól zastawia nieurzędnie , był nieosiadłey 
a ni� miałby też winy czem zapłacić, tedy ma być wsa
dzon, tak długo, ażby ·winę zapłacił. 

Sól przywozną wolno każdemu przedawac. 

Idem et codem. 

Sól przywożną, wolno każdemu przedawać i kupo
wać, nie zsypując jej do miejskich skrzyń.-

Gdzie jaką sól używac. 

Sigismun. Folio XXIII. 

Ustawiliśmy, iżby soli zamorskiej nigdzie nie uży
wano w naszem królestwie. A w tych krainach, w któ
rychby krupiastej soli używano, tam naszej soli ruskiej 
używać mają ; a tej soli skład ma być w Bydgoszczy, 
zkąd mają brać kłody do zsypowania po grzywnie. Gdy
by sól nie mogła być w Bydgoszczy ruska , tedy tym 
co jej używali , wolno używać soli takiej , jakiej mogą 
dostać , tak długo, aż sól ruska przyjdzie. Która skoro 
przyjdzie, mają wywołać, aby żadnej s·oli krupiastej nie 
miał do sześci niedziel; a u kogoby ją potem zastano, 
taki ma być karan winą czternaście grzywien. A u ko
goby ją zastano wioząc po wywołaniu, ten wszystkę ku
pią traci. 

Pałuczanie i Krainianie soli inszej 'używać nie ma
ją, jedno ruską. 
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O KRÓLU I KRÓLEWSZCZYZNIE. 

Król w powieciech obiecuje czynić sprawiedliwosc. 

Casimir. Folio XIII. 

Obiecujemy, iż gdy przyjedziemy do którego powia
tu, tedy będziem czynić sprawiedliwość .z naszemi. 

Dzierżawcy królewszczyzny, od ukrzywdzonych ·pozwani, winni 
prawnie odpowiadać. 

Idem et eodem. 

Dzierżawcy królestwa , gdyby· byli pozwani o jaką 
krzywdę od kogo , tedy winni przed sądem ziemskim 
stanąć. A jeśliby komu bydlę zajęli z szkody albo pa
stwy, takie bydło ma być dane na rękojemstwo, na· py
tanie panów sądownych; a jeśliby ten to starosta nie 
dał bydła na rękojemstwo, taki ma być winą karan, 
jako inszy ziemianin. A tych pieniężnych win może ka
żdy dochodzić na pieniądzach , jemu na królestwie za-. 

h \ p1sanyc 

Król obiecuje dóbr królewskich nie zastawiać. 

Alexander, Folio CXV. 

Dóbr królewskich nie zastawim ani darujemy, ani 
sumy przypiszemy, jedno na sejmie, z dozwoleniem rad 
naszych; a kto by to inaczej odzierżał, taki cześć i pie 
niądze traci. 

Miast i zamków król nikomu nie ma zastawiać. 

Patrz tego w tytule: O zapisiech dziedz,icznych. 

Król nie może nic ustawie przez rad i posłów. 

Idem et eodem. 

Król co 1, radą i z posły ustawi, to ma być wywo-
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lano; a bowiem każda rzecz niewywołana, nie ma być_ 
poczytana za prawo. 

O wykopnie z królestwa. 

Sigi,mun. Piotr. Anno 1538. 

Ustawiliśmy, iż gdybyśmy kogo wykupowali, albo 
kto za naszym konsensem wykupował z dóbr naszych 
królewskich, takiemu , choćby był nieosiadły, tedy mu 
pieniądze nie mają być zapowiedziane, a zwłaszcza gdy
by miał rękojmie; a jeśliby co szkody u czynił, na ta
kim, choćby był nieosiadły, dochodzić w sądzie ziemskim. 
Ktąrego wykupiwszy, ma być dane prowadzenie albo 
rumowanie za sześć niedziel; a rok od położenia pozwu 
ma mu być złożon za sześć niedziel. 

O roku przed królem. 

Sigismun. Crac�. 1640. 

Ustawiliśmy, iż gdyby był kto pozwan przed nas 
z Wielkiej Polski, a my byśmy byli natenczas w Małej 
Polszcze, takiemu . ma być rok położony, od położenia 
pozwu za czterzy niedziele. Także też, gdybyśmy byli 
w Wielkiej Polszcze, tedy też z Małej Polski pozwane
mu, ma być rok złoźon za czterzy niedziele. A tym co 
są w tej ziemi, w której byśmy natenczas byli, ma być 
rok złożony za dwie niedziele. 

Król szlachty obiecuje Ślubem nie zawięzować, aż prawem 
przekonauy btdzie. 

Idem et eodem. 

Żadnego szlachty ślubem zawięzować nie mamy, 
aż go prawem zwyciężywszy; wyjąwszy na wojnie. 

Król obiecuje nikomu imienia nie brać, bez prawa. 

Jagieł. Folio XLIX. 

Obiecu j em, iż żadnemu z poddanych naszych nie 
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weżmiem imienia, ani się wwiążem o wszelaki wystę
pek, aż z prawa, przez te, którebyśmy na to wysadzili. 

Idem. Folio LIi 

. .Żadnemu z poddanych naszych dóbr brać nie bę
dziemy, aż go prawem zwyciężymy. 

O roku zawitym pierwszym przed królem. 

Alexander, Folio CXVI. 

Gdyż przed nami nie jest ruk pierwszy zawity , po
gotowiu przed starostą być,· nie może; wyjąwszy, iżby 
się kto dobrowolnie wdał; albo się zapisał. 

O WOJEWODACH. 

Wojewoda w swem województwie usta,vy stanowić ma. 

Casimir. tertl. Folio. LXXIX. 

Ustawiliśmy, iżby każdy wojewoda w swem �oje
wództwie ustawił, iżby wszystkie rzeczy przedawające, 
słusznie były przedawane. 

· O temże. 

Joan. Alber. Folio CVI. 

Wojewoda w· swem województwie, porozumiawszy 
się z starostą a z niektórymi dignitarzami, mają ustawiać 
rzeczy przedawające; także też miary i wagi. Item, bra
ctwa aby były skażone, wedle statutu króla Kazimierza. 
Wojewodowie, jeśliby tego nie czynili, co jest napisano, 
przepadają winę królewską. 

O temże. 

Idem, Folio CXII. 

Gdy wojewoda postanowi rzeczy przedawające, te-
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dy te rzeczy tak mają iść; czego sta:,;osta ma dojźrzeć
7 

pod winą sta grzywien, jeśliże ma sumę na' starostwie; 
a jeśli ku wiernej ręce trzyma starostwo, tedy pod stra-
ceniem starostwa. 

. ) 

Wojewoda ma doglądac na każdy rok miar i wag. 

Casimir. Foli'o XCV . 

Na· każdy rok wojewodowie w swoich wojewódz
twach w każdem mieście mają doglądać, iżby miary i wa
gi wszelakie� nie były fałszywe; a .któryby wojewoda 
tego nie dojźrzał 

7 
taki ma być karan winą naszą kró

lewską. 

Wojewoda szacunek na rzeczy przedawające czynić rua . 

. · Rzeczy przedawające wojewodowie szacować mają, 
wywiedziawszy się jako są tam drogie , zkąd je przy
wożą; a ktoby inaczej przedawał niż wojewoda ustawi, 
ten onę kupią traci. 

Wojewodowie czego we wszystkiem doględać mają. 

Sigismun. Folio IX. 

Mają tego wojewodowie dojżrzeć, żeby nikt nie był 
uciśnion na wadze, ani na mierze. Też sądy aby nie by: 
ły przez nie omieszkane, ale aby były sądzone cza
sów słusznych. Mają też wojewodowie rzeczy rzemie
ślnicze ustawiać , po czemu mają być dawane; a wszak
że, ktoby sobie dał robić nad zwyczaj, ten niech płaci 
jako się może z rzemieślnikiem zgodzić. Ta ustawa 
ma być pospolicie we wszystkich mieściech. A gdy 
to wojewoda postanowi , tedy to mieszczanie mają 
trzymać, tego strzedz i exekwować; a któryby tego mie
szczanin nie dzierżał , albo nie pełnił i przestąpił, ten 
wojewodzie przepada czternaście grzywien. A którzyby 
mieszczanie, a zwłaszcza rada, nie exekwowali tego, co 
wojewoda postanowi , tacy mają być winą karani stem 
grzywien; której winy mają się nam dostać dwie czę
ści , a wojewodzie trzecia. A jeśliby też wojewoda nie 
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czynił dosyć urzędowi swemu, tedy go obiecujem karać 
winą stem grzywien, tylekroć, ile się dopuści. 

Podwojewodzy niedbały, jako ma byc karan. 

Sigismun. Piotr. Anno 1538. 

Podwojewodzy, jeśliby nie czynił ustaw w rzeczach 
przedawających, tedy ma być wojewodzie deferowan; 
który wojewoda, jeśliby nie przymusił swego podwoje
wodzego, ani też sam rzeczy przedawających ustawiał, 
taki ma być winą stem grzywien karan ; której winy 
nam połowica, a stronie któraby instygowała, połowica. 

Mieszczanie, co ustaw postanowionych wojewodiych trzymać 
niech cą, jako mają być karani. 

Item, jeśliby mieszczanie nie trzymali ustaw wo
jewodzinych, i owszemby drożej przedawali niż jest u
stawiono, tacy, jeśliby byli z naszych miast, mają· być 
pozwani przed podwojewodzego; a jeśliby byli zwycię
żeni, tedy mają być winą czternaście grzywien karani. 
A jeśliby byli mieszczanie panów duchownych albo świe
ckich, tacy mają być przed ich pany albo urzędniki po
zwani; którzy jeśliby byli prawem zwyciężeni, albo iżby 
śię rzecz doświadczyła, tedy też czternaście grzywien 
mają być karani, tylekroć, ileby się dopuścili. 

Wojewoda co mieszczanom folguje, jako ma być Raran. 

A gdyby wojewoda niechcial z takimi mieszczany 
sprawiedliwości czynić , taki ma być pozwan z urzędu, 
i winą stem grzywien karan. A jeśliby też panowie du
chowni albo świeccy niechcieli czynić sprawiedliwości 
z poddanymi swymi , a byliby pozwani do sądu ziem
skiego o nieuczynienie sprawiedliwości, tacy, na roku 
pierwszym zawitym, mają być czternaścią grzywien ka
rani; której winy ma być połowica sądowi, a stronie 
powodnej połowica. 
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O STAROSTACH I URZĘDNIKACH ZIE�SKICH I 

DWORSKICH, TAK OSIADŁYCH, JAKO NIEOSIA

DŁYCH. 

Starosta nie ma żadnego sądzie o haniebną rzecz, aż si� 
sam wyzna. 

Casimir. Mag;. Folio XXXVJI. 

My, ani starostowie nasi , nie mamy nikogo sądzić 
o rzecz haniebną przez iśca; wyjąwszy, iżby się o swój 
uczynek. jawnie wyznał. 

O co starosta może sądzi6. 

Naprzód o szkody duchowne, od tych co ciągną na 
wojnę. Item, o winę sześci grzywien na mieszczany, gdy
by na wieśniaku indziej dochodził sprawiedliwości, nie 
u swego pana. Item, o bydło -zajęte , a do obory kró
lewskiej nie dane, a przez woźnego zastane. 

O temże. 

Jagieł. Folio XLV. 

Skazujemy, iż starostowie nie mają sądzić, jedno 
o czterzy rzeczy, a to: o zgwałcenie żeńczyzny; o dra
pieztwa na dobrowolnej drodze ; o spalenie; o gwałt do
mowy, kto kogo na dom najdzie. 

O temże. 

Casimir. Folio XCIIII. 

Starostowie mają sądzić o rozbicie dróg, kędy kra
arze jeżdżą, a o pożogę i o gwałt domowy i żeńczyzny. 

O temż8. 

Joan. Alber. Folio XCVII. 

Starostwie mają sądzić w starostwach jedno oraz czte, 
ry tykuły wyższej opisane. 
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Starostowie jako długo sądy grodzkie sądzić mają. 

Casimir. Folio XCIIII. 

Starostowie sądy grodzkie sześć niedziel mają są
dzić ; które przez woźnego tydzień przed tern mają wy
wołać, kiedy, a na którem miejscu mają być sądzone. 

O temże. 

Joan. Alber. Folio XCVII. 

Starostowie mają sądy grodzkie sądzić w sześć nie
dziel, na których sami mają bywać; a w swej niebytno
ści mają sędziego prawnego i osiadłego, w onem staro
stwie mieć. Co mają czynić pod straceniem starostwa. 

o nikczemnym sąd�ie staroscinym. 

Idem et eodem. 

Gdyby starosta sądził więcej niż czterzy artykuły 

wyższej napisan,e, albo inszego czasu, albo na miejscu 
niezwykłem, takową skaźń czynim nikczemną. 

Staroscie od wwięzowania nie ma hyc płacono. 

Idem, folio XCII. 

Staroście, ani podstarościemu, nie ma być płacono 
od wwięzowania, tylko woźnemu, wedle obyczaju. 

o co starosta ma pozywac. 

Idem et eodem. 

Starosta ku skardze nie może pozywać, jedno o wy
bicie pani wiennej, a o zły uczynek haniebny. 

Exekucyą w przezyskach, starostowie czynie powinni. 

Starostowie winni exekwować przezyski, przeciw ka• 
żdemu, pod winą sta grzywien. 
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Starosto:wie i urzędnicy osiedli byc mają, inaczej urząd tracą.
Idem et eodem. 

Starostowie i insi urzędnicy, mają być osiedli w onej 
ziemi, w której starostwa, albo urzędy dzierżą; a któ
ry by z nich na nasze listy osiadłości nie dostał, taki 
urząd_ traci. 

Listy staroŚcine o co mają byc dane. 
In ConE!ue. Crao. Folio CXXII. 

Przodkiem, kto wybije panią wienną; też gdy brat 
bratu działu zwolić niech ce; też, ·gdy kto kogo wypę
dzi z spokojnego dzierżenia. 

Starosta, kiedy z ramienia królewskiego exekucyą czynić ma. 

Kiedy kto na kim co prawem przezyszcze 1 iż to 
rzecz już będzie odesłana do grodu, f.edy ten co prze
zyszcze, ma dwakroć słać na ciąg, a dwakroć na wwią
zanie. A gdy mu bronić będą ciągu i wwiązania, tedy 
ma go zdać o to, iż bronił ciągu i wwiązania. A potem 
ma starosta z nim posłać widza swego, i .wwiązać go 
z ramienia królewskiego, zakład założywszy . 

. Z nieosiadłym człowiekiem winnym, jako postępować. 

Idem, folio CXXIII. 

Człowiek nieosiadły, o każdą rzecz w1men w gro
dzie odpowiadać; który ma być zastan z woźnym i szla
chtą, w domu, tam gdzieby mieszkał. A u kogoby go 
zastano, tedy go ten winien stawić w tydzień w grodzie, 
ku sprawie. A tam gdy stanie przed, starostą, tedy ma 
rękojmię stawić, iż prawu dostoi. A jeśli go nie stawi 
ten, u kogo go zastano, tedy sam winien zań odpowiadać, 
i dosyć czynić, wedle prawa. A jeśliby osiadłego nikogo 
zastać nie mógł, tedy nań położyć pozew u kościoła 
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onej parafii, w której był pierwej osiadłym; tamże ma 
woźny obwołać, iż ja na tego ABC kładę pozew. A to 
nie może nic szkodzić dziedzicowi, na którego ·dzi'edzi
nie pozew położono u kościoła. 

Starostowie w exekwowaniu niedbali, ja.ko którzy mają 
być karani. 

Którzyby starostowie niechcieli exekwować tego., co 
na ich urząd zależy, albo omieszkawali, tacy, jeśli w pie
niądzach dzierżą starostwo, tedy stem grzywien mają 
Qyć karani; a jeśli ku wiernej ręce, tedy je traci. 

Starosta co nie czyni exekucyi, jako ma byc kar an. 

Sigismun. Piotr. 1538. 

Starosta, który niechce exekwować tego, co zależy 
na jego urząd', a będzie o to pozwan, taki przepada 
winę sto grzywien stroni� tej, która krzywdę ma, albo 
pozywa. 

O temże. · 

Któryby staro·sta omieszkawał czynić exekucyą, taki 
powodowi przepada pięćdziesiąt grzywien, a nam drugą 
pięćdziesiąt, o którą winę jeśliby był pozwan, tedy na 
pierwszym roku ma stanąć, a stronie i nam winę prze
rzeczoną odłożyć, .tylekroć, ile by był pozwan, aż exe
kucyą uczyni pod takiemi winami. A ma exekwować 
we dwu a we dwu niedzielach. 

Starostowie co granic omieszkiwają, jako mają być karani. 

Sigismun. Folio XX. 

Gdyby starosta, albo ci, co nasze imiona drzierżą, 
omieszkali być na granicach, tacy mają przez nas być 
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winą karani, a to dwiemadziesty grzywien 
której nam połowica, a stronie połowica. 

ośmią; 

Rok i pozew odkładan być nie ma. 

Sigis. Folio XXVI. 

Gdy kogo pozo wą ku skardze, tedy takowy Tok nie 
ma być przekładan z inszemi pozwy, i owszem, mają 
być sądzeni we dwie a we dwie niedzieli. A nie mają 
takie pozwy jedno jednę odwlokę; a na wtórym roku, 
jako na zawitym odpowiadać. 

Starostowie i insi dzier··:.awcy, na granicach gwałtów 
czynie nie mają. 

Idem et eodcm. 

Starostowie i insi dzierżawcy imienia naszego, nie 
mają gwałtów czynić około granic szlachcie, i owszem, 
któreby były przez komisarze uczynione, tych gwałtem 
kazić nie mają. 

Urząd na starostwie osiadły być ma. 

Idem et eodem. 

. Starostowie i ich urzędnicy, mają, być w starostwie 
osiedli, pod str�ceniem tego starostwa. 

Starostę, gdy komu przewini,.jako pozwać. 

Sigis. in Const. Crao. 1532. 

Gdy starosta z urzędu komu krzywdę uczyni, ta
kiego przed nas pozwać; a jeśli sam o się, albo o swe 
imienie, tedy go do sądu słusznego pozwać. 

Król obiecuje urzędów . nie dawac, jedno osiadłym. 

Sigismun. Folio X. 

Urzędów wszelakich nie damy, jedno ludziom osia-
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dłym w onej ziemi; a jeślibyśmy dali , tedy taki ma 
mieć osiadłość do półrocza , pod straceniem urzędu. 

Urząd grodzki do sądu gotów być ma, a sądów odkładać 

nie ma. 

Sigis. in Progre. Folio XXX\7111. 

Urząd grodzki ma być. gotów każdemu czyńić spra
wiedliwość o świeże występki; o które roku przekładać 
nie ma z inszemi pozwy do sądów, ale mają być we 
dwu niedzielach sądzone , okrom świąt wielkich , albo 
niedziele. 

Król, miast, zamków, cudzoziemcom obiecuje nie dawać. 

Vladi. Jagieł. in P.i:ivile. Folio LI. 

Żadnemu cudzoziemcowi , miasta, ani zamku, rządzić 
nie damy. 

Starosta w exekucyi niedbały, w klątwę może być wł-0żony. 

Jagieł. in. Privil. Folio LXVII. 

Kiedy by który z naszych starost omieszkawał · exe
kwować na tym , co się dał kląć rok i sześć niedziel, 
tedy taki starosta przed sąd duchowny może być po
zwany i zaklęty. 

O temże. 

Idem, Folio LXVIII, 

Kiedy starosta, albo ten -co miejsce starościne trzy
ma, omieszkałby, albo niechciał sprawiedliwości, na takim 
co cierpi klątwę rek i sześć niedziel, czynić, tedy tacy 
sami mają być zaklęci, tak długo, aż temu dosyć uczy
nią, co na ich urząd zależy. 
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KJęty od sądu duchownego, odesłany- do grodu, traci wszyst
kie dobra swoje. 

Jagieł. in Privil. Folio LXVIl. 

Któryby człowiek z poddanych naszych cierpiał 
klątwę rok i szeęć niedziel, a był odesłan od sądu du
chownego do grodu, z przewodem prawa, takiego wszyst
kie dobra, tak ruchome jako i nieruchome, mają być po
brane od podstarościego, który je ma tak długo trzymać, 
aż albo ten co winien, albo podstar,ości z duchownego 
imienia, zapłaci temu co zaklął. A gdy już zapłaci, 
i z klątwy będzie rozgrzeszon, tedy na mandat nasz, 
ma mu być wszystko wrócono. 

Wojewoda albo kasztelan, starostami być nie mogą. 

Casimir. Folio XCIII. 

Obiecujemy, iż żadnego wojewody ani kasztelana, 
starostą nie uczynimy. 

Król obiecuje ludziom godnym urzędy dawać. 

Idem, Folio XCII. 

Obiecuj em, iż każdemu kasztelanii i inszych urzę
dów nie damy, jako ludziom godnym, zasłużonym, a 
mądrym, którzyby mieli osiadłość w onej ziemi , tam, 
gdzie urząd wakuje. 

Dostojenstwa .i urzędy osiadłym ludziom mają być dawane, 
inaczej, nie mają być trzymane. 

Joan. Alber. Folio CXII. 

Dostojeństwa i urzędy nie mają być dawane, jedno 
ludziom· mieszkającym, w ziemi osiadłym. A jeśliby je 
król rozdał inaczej, tedy takowy nie może używać swe
go urzędu, ani mu posłuszeństwo ma być powinno w je
go urzędzie, albowiem król uczyni przeciw swej przy
siędze. 

Bib}. Polska. Ustawy prawa ziemskiego pols. 8 
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Pieozętarze · listów sobie przeciwnych wydawać nie mają. 

Alexander, Folio CXIIII. 

Kanclerz z podkanclerzy m, listów sobie przeciwny ch 
z kancelaryi wydawać nie mają. 

Pieez�tarze dwojga stanu� być mają. 

Sigism. Folio 1111. 

Kanclerz i podkanclerzy, mają być jeden ducho
wny a drugi świecki, abowiem by wają niektóre spra
wy w kancelary i koronnej, któremi się duchowni parać 
nie mają. 

O DUCHOWNYC'H. 

Duchowni w jakie sądy wdawać się nie mają. 

Joan. Alber. Folio CXVIII. 

Dnchowni nie mają sądzić. praw ziemskich, a sami 
krzy wd ziemskich, jako o granice, o zabicie, o rany, 
o chłopa zbiegłego, nie mają dochodzić, jedno prawem 
ziemskiem. 

O temże� 

Sigism. Folio XI. 

Świecki człowiek nie ma być pozywan do sądu 
duchownego o rzeczy ziemskie, ani o dług poży czany, 
ani umówiony . 

Kto do sądu z.iemskiego o rzecz ziemską pozowie duchownego, 
taki winą ma być karan. 

U stawiliśmy, iż gdyby człowiek świecki człowieka 
świeckiego pozwał w sąd duchowny, o rzecz sądowi 
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duchownemu należącą, taki ma być winą karan dwiema
dziesty i ośmią grzywien; której winy nam połowica, 
a strJnie cierpiącej połowica ma przyjść. A takie winy 
urząd grodzki wyciągać ma. 

Podawanie czyje bez pożwolenia królewskiego, nie Jest ważne, 
i k'temu ,z szkodą wielką. 

Alexander. in PrivH. Folio CXVII. 

Podawania żaa'en mieć nie może w dzierżawie przez 
naszego dozwolenia; a ktoby które beneficium wziął , a 
mybyśmy nie przyzwolili, taki ma być wygnan z korony, 
a majętność jego i jego bliższych ,  ma być wzięta. 

O temże. 

Alexander, Folio CXIX. 

Któryby kortyzan uprosił podawanie u papieża pod 
·kim , taki kortyzan i jego przyjaciel ma być karan na 
ciele i na imieniu. 

Po smierei opata, kto na miejsce jego wstępować ma. 

Sigism. Piotr. Anno 1538. 

Kiedyby w którym klasztorze opat albo proboszcz 
umarł , tedy w tymże klasztorze zakonnik narodu szla
checkiego , a k'temu Polak , ma być opatem albo pro
boszczem obran. A jeśliby w tym klasztorze nie było 
szlachcica tak godnego , tedy go wziąć z. inszego kla
sztora tegoż zakonu. A jeśliby go nie było w inszym 
klasztorze, tedy obrać zakonnika narodu kmiecego, byle 
godnego. 

Duchowni i co plebanije trzymają, nie mają się wdawac 
w rzeczy i urzędy ziemskie u sądu. 

Sigi1m. Piotr. :Anno 1538. 

Ustawiliśmy, iżby kapłani i ci co trzymają pożytki 
duchowne , nie wdawali się w sprawy sądq ziemskiego, 

e� 
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ani mogą prokurować , ani pisarzmi , ani podpiski być, 
czego im sędziowie ziemscy mają bronić , okrom ich 
własnych rzeczy. Starostowie mogą mieć pisarze, kogo 
chcą , albowiem sami za nie i za ich występki winni 
odpowiadać. 

Postępek przed starostą swieckim, gdy kto duchownemu 
szkodę jaką uczyni. 

Casimir. terti. in Privil. Folio LXIX. 

Kto uczyni jaką szkodę któremu . z duchownych, 
taki może być przed starostę pozwan; na którą szkodę 
ma powód dowodzić, jako o gwałt dorąowy. A będzieli 
się chciał pozwany odwieść, to na jego woli; jedno, iż 
się fymże obyczajem ma cdwodzić. A jeśliby starosta 
daleko był, a działo się w krakowskiej ziemi , tedy p.o
wód · może iśca pozwać przed nas , a zwłaszcza gdyby
śmy byli w ziemi. 

O GWAŁCIEGH. 

O gwałt póz wany, jako się kto odwodzie ma. 

Casimir. terti. Folio XV. 

Gdyby człowiek dobrej sławy był oskarżon , tedy 
powód ma stawić sześć świadków , z których sześciu 
dwa mają być wybrani przez pozwanego, z którymi ma 
powód dowieść gwałtu; a jeśliby nie dowiódł ,  tedy po-
zwany ma się sam odwieść. 

Kto komu co gwałtem wezmie, to z winą wrócić ma. 

Casimir. Mag. Folio XX.VII. 

Ktoby komu swój ręcznik albo co inszego gwałtem 
wziął, takową rzecz winien wrócić, z winą sześciu grzy
wien; albowiem o swe prawem a nie lewem. 
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Kto gwałtem czyją rolą zorze, co traci. 

Idem, Folio XXVIII. 

Kto czyją rolą gwałtem zasieje , ten traci nasienie 
do tego, czyja jest rola , z winą trzech grzywien. 

Kto komu gwałtem woły; wezmie, co za każdego przepada. 

Idem et eodem. 

Kto komu woły weźmie gwałtem , tedy ten co mu 
wezmą woły, ma gwałt oświadczyć; a gwałtownik od 
każdego wołu, za taki gwałt, ma dać za dzień dwa. gro
sza , z winą sześci grzywien sądowi, a etronie trzy. 

O gwałt domowy jako postąpić; albo ktoby kogo o gwa.ł 
potwarzył, taki ma być be�ecnym. 

Joan. Alber. Folio CVII. 

Gdy kogo nadejdą na dom gwałtem i zabiją , albo 
ranią okrutnie kogo w domu, taki gwałt ma być oświad
czon; i potem do grodu oń pozwawszy, dowieść. A to 
tak: stawić ośmnaście ś�iadków u sądu, z których sześć 
mają być obrani z szlachty dobrej a osiadłej, z onegoż 
powiatu albo województwa , gdzie się gwałt stał; z któ
rymi powód ma poprzysiądz gwałt. A gdy poprzysi ęże, 
tedy gwałtownik gardło traci; a pomocnicy gwałtu ta
kiego, mają być sądzeni według dawnego prawa. A kto
by kogo potwarzał o gwałt domowy, taki potwarca ma 
być rozumian bezecnym , a na znak jego fałszu ma być 
pryskowan. A my około takich rzeczy, o taki występek, 
iak na powód, jako na pozwanego, niżby był do wieże 
wsadzon, będziem się pewnie dowiadować. A jeśliby któ
ry z nich z królestwa uciekł, tedy ma być r�zumian.be
zecnym. 
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Żenezyzna zgwałcona jako ma postąpić; albo gdyby też ko
go potwarzała, jako ma być karana. 

Casimir. Mag. Folio XXXIIII. 

Kiedy by kto żeńczyznę zgwałcił w lesie , w polu, 
indziej, taka żeńczyzna, niż trzy dni wynijdą, ma przyjść 
do wsi co bliżej ; a zwoławszy ludzi , ma im okazać 
gwałt ten, co się jej stał; a gdy go ona żeńczyzna do
wiedzie wieśniaki , tedy tego gardło na naszej łasce, a 
na woli przyjaciół tej żeńczyzny� Jeśliby też żeńczyzna 
kogo potwarzała , a tego gwałtu urzędnieby wieśniaki 
nie dowiodła, tedy ten, co mu winę dała, ma się od
wieść szcześcią świadków sobie równych. A gdy się od-· 
wiedzie, tedy ta żeńczyzna ma �yć słuszną. winą karana 

Kto wezmie żenczyznę gwałtem, jako ma być karan. 

Sigis. Craco. Anno 1532. 

o temże też. 

Joan. Alber. Folio CVUI. 

Gdyby kto wziął gwałtem żeńczyznę, a byłby przed 
nas pozwan , a ona żeńczyzna wyznałaby, iż ją wziął 
gwałtem, tedy taki gwałtownik na czci ma być przeka
zan; a jeśliby wyznała , iż za jej wolą , tedy taka ma 
być odsądzona od oj czystego i macierzystego wiana wie
cznemi czasy. 

Kto któremukolwiek z senatorów, albo innyoh osób zacnych, 
na drodze uczyni gwałt, jako ma być sądzon. 

Sigism�n. Folio XIIII. 

Ustawiliśmy, iż gdy kto z rady naszej, któregokol
wiek stanu , albo też posły nasze albo ziemskie, bę dą
cym na sejmie , albo też jadącym na sejm, tak walny 
jako powiatowy, naszedłby gwałtownie, i uczyniłby ko
�u gwałt, tak yv domu jako i w polu, a t<, czterzy nie
dziele przed sejmem , a czterzy po sejmie, tedy takowy 
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ma być sądzon, jakoby obraził majestat królewski. Ta
każ też wina i karanie o komisarze, albo o sędzie, któ-
rzyby sprawowali rzecz pospolitą. 

Kto komu siano gwałtem wezmie. 

Casimir. Mag. Folio XXVIII. 

Kto komu weźmie wóz siana gwałtem, wimen za 
nie dać sześć groszy, z winą sześci grzywien; stronie 
trzy, a sądowi trzy. 

Żyto kto komu gwałtem bierze na polu, jako ma być karan. 

Idem et eodem. 

Kto komu bierze żyto gwałtem na polu we dnie„ 
tedy taki ma dać winy sześć grzywien sądowi, a stro-· 
nie za każdą kopę trzy grzywny. A ktoby brał w nocy, 
ten złodziejem. 

O ZABICIU I RANACH. 

Kiedy sit dwa spólnle ranią, kto bliższy dowieść. 

Casimir. Mag. Folio XVI. 

Pozwał Jan Piotra, iż go ranił na ulicy. Piotr wy
znał, iż ranił, ale o to, iż go też był pierwej ranił; 
czego chciał Piotr dowieść. A iż Piotr o ranę swą nie 
skarżył; i owszem się jej mścił, my w takowej rzeczy 
skazujemy dowód na rany Janowe. 

Kogo ranią na gwałcie przy woznym, a potemby si� wozny 
zaprzał. 

Casimir. Mag. Folio CVI. 

Skarżył się Jan na Piotra, iż go ranił. Piotr się wy
znał, iż to uczynił z tej przyczyny, iż mu gwałtem na 
dom naszedł, i ranił mu matkę, albo dziewkę; czego 
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chciał dowieść wożnym, którym gwałt i rany obwiódł. Ale 
iż się woźny k'temu znać niechce, tedy się brał Piotr na 
dowód z świadki godnymi, którzy widzieli rany matce 
i dziewce przez Jana zadane. My w takowej rzeczy ska
zujemy Piotrowi wieść świadki, iż tak jest, jako powiada. 

Kogo ranią w zwadzie, kto bliższy odwodu. 

Skarżył się Piotr na Jana, iż go w zwadze ranił. 
Jan powiedział, iż się sam Piotr ranił, chcąc tego do
wieść. My w takowej rzeczy i w takowej zwadzie a za
mięszaniu, skazujemy Jano�vi odwód. A wszakże gdyby 
się trafiła zwada osobliwa, tedy powodowi ma przyjść 
dowód. 

Komu palce utną, kto bliższy odwodu. 
Casimir. Mag. Folio XX. 

Piotr się skarżył na Jana, iż mu uciął czterzy pal
ce; czego się Jan przał. Ale iż Piotr wczas rychło po 
roku czynił o swoje palce, w takowej rzeczy skazujemy 
Piotrowi dowód samotrzeciemu, przeciw Janowi. 

Gdy chłop chłopa zabije, jako ma hyc kara.n. 
Idem, Folio XXI. 

Ten co zabije człowieka, ma dać zań panu czterzy 
grzywny, a bliższym sześć grzywien; a kto by nie miał 
czem płacić, a był pojman, taki na gardle ma być ka
ran. Item, za kmiecia zabitego dziesięć grzywien, a pa
nu czterzy, a bliższym sześć. A za ranę, kmieciowi grzy
wna, a panu druga, a to, jeśliby byli oba jednego pana. 
A jeśliby byli oba inszych panów, tedy się mają oni 
panowie oną winą rozdzielić. 

Za rannego kmieci�, komu wina przychodzi. 

Casimir. Mag. Folio XXVII. 

Kiedy kmiecia ranią do krwie, a on kmieć czyni 
prawem o rany, tedy cóżkolwiek przyjdzie za ony ra-
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ny i winy, tedy trzecia część wszystkiego ma się dostać 
onemu sądowi, przed którym się dzieje. 

Gdy ich wiele na jednego, komu wint dać o ranienie . 
Idem: Folio XXI. 

O zabicie, o ranienie, jednemu ma być wina dana, 
i na jednego dowodzić; abowiem pomocnicy bliższy się 
odwieść . godnymi świadki. A którzyby się wywieść 
nie mogli, tedy mają być karani. 

O zabicie przypadłe, prawo nie idzie. 
Idem, Folio XXII. 

Kto z drzewa, z konia, na wodzie, o gardło przyj
dzie, o takie zabicie prawo nie będzie. Urząd też nie 
winien się tego dowiadować kto zabił, ale bliższy. 

Za szlachcica zabitego i rannego, wiele winny płacić ma. 
Idem et eodem. 

Ustawiliśmy, iż za szlachcica zabitego sześćdziesiąt 
grzywien. Item, za członek ucięty trzydzieści grzywien. 
Za każdą inszą ranę piętnaście grzywien. 

O ternże. 
Idem et eodem. 

Szlachcica kiedy kto zabije, ·ten ma zań dać bliż
szym trzydzieści grzywien. Za ucięcie ręki, nogi, nosa, 
piętnaście grzywien. Za ucięcie wielkiego palca , ośm 
grzywien. Za jnsze palce u ręki, po trzy grzywny. Tak
że też i za insze rany w palce, przepada rannemu winny 
trzy grzywny. 

Kto uderzy szlachcica albo kmiecia, co przepada. 
Casimir. Mag. Folio XXVII. 

Gdy szlachcic szlachcica uderzy, iż nie do krwie, 
za takie uderzenie ma być dano trzy grzywny. A kmie
ciowi za uderzenie wiardunk. A . owemn szlachcicowi co 
wojnę nie służy, grzywna. 

Gdy chłop szlachcica uderzy albo zabije, co przepada. 
Casimir. Mag. Folio VIII. i 

Za uderzenie od chłopa, ma być dano szlachcicow 
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trzy grŻywny, a s�dowi też trzy. Rana krwawa od kija, 
tejże wagi jako i od miecza. Za głowę prawego szlachci
ca sześćdziesiąt grzywien, a za ranę dziesięć grzywien. 
Za ranę kreowanego szlachcica,· trzy grzywny. 

Kto w pospolitosci szlachcica zabije, co przepada, i jako ma 
być karan. 

Joan. Alber. Folio CVII. 

Szlachcica kiedy kto zabije, tedy zabijak ma dać 
zań sto i dwadiieścia grzywien, a rok i sześć niedziel 
w wieży siedzieć; którego siedzenia żadnym obyczajem 
ujść nie może, chociaby się z przyjacioły zjednał. A któ
ryby, tak osiadły jako nieosiadły, ujechał z korony, bo
jąc się wieże, taki ma być przez woźnego wywołan be
zecnym. 

Komu za matkę zabitą płaca .przychodzi. 

Casimir. Mag. Folio XXII. 

Mać synowi ma być· płacona, choćby był bękart. 

M�żobójca krewny, traci i sławę i majętnosć. 

Idem et eodem. 

Postanowiliśmy, iż gdy brat brata zabije, albo bli
ski bliskiego, tedy ten zabijak od spadku odpada, a 
imienie zabitego _na dalsze przyjacioly przyjść ma .. A 
k'temu zabijacza czynim niesławnym i niegodnym ża
dnego urzędu. 

Kto kogo rani przed królem, albo inszym urzędem, albo nie 
uczci miejsca ich, bądz słowy albo uczynkiem, jako karan bywa. 

Ca simir. Folio XXIX. 

Kto by kogo r:;1.nił przed nami, taki przez miłosier
dzia ma być karan. Kto dobędzie a nie rani, to na ła
sce naszej należy. Także też i przed naszym starostą 
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ma być rozumiano. A ktoby przed arcybiskupem dobył 
korda , taki ma być win� karan czternaście grzywien· 
arcybiskupowi. A ktoby sprosne słowa mówił przed ar
cybiskupem, taki arcybiskupowi ma dać winy trzy grzy
wny. Gdy kto komu przy naszym dworze co małego 
ukradnie, taki ma być karan na uszach. Gdyby kto kor
da dobył przed naszym rycerzem, taki na łasce ryce
rza; a kto by ranił, tedy mu ręka ma być przebodziona. 

Kto w obronie zabije kogo, co przepada .. 

Joan. Alber. Folio CVII. 

Gdy kto kogo zabije broniąc się, takowy ma przy
siądz I samoszóst , iż go zabił broniąc się; a gdy przy
sięże, tedy uchodzi wieże. A wszakże za głowę ma dać 
sześćdziesiąt grzywien. 

· 

Kto kogo 1.abije broniąc dóbr albo poddanych swych, co prze
pada. 

Idem, Folio CiVIII. 

Kto kogo zabije broniąc dóbr albo poddanych swych, 
taki zabijak uchodzi wieże; a wszakże za głowę ma 
dać sto i dwadzieścia grzywien. 

Kto kogo zabije jawnie na drodze, co przepada, i jako ka
ran bywa. 

Joan. Alber. Folio CVII. 

Na ·dob1;owolnej drodze kto kogo zabije jawnie, ta
ki ma dać za głowę sto i dwadzieścia grzywien , a rok 
i sześć niedziel w wieży siedzieć. 

Mieszczanie o rany' szlac_heckie i kmiece, jakie prawo sądzić 
mają. 

Sigismun. Piotr. Anno 1538. 

O rany szlacheckie i kmiece, mają mieszczanie pra-



124 

wo polskie są�zić, pod winą czternaście grzywien stro
nie; o ;którą winni odpowiadać przed sądem ziemskim 
zawicie. 

Rany jako mają być obwodzone i 

Casimir. Folio XCIIII. 

Ustawiliśmy, iż rany mają być obwodzone wożnym. 
A kto o nie pozowie, ten ma na rany dowieść. Abowiem, 
ktoby o nie pozwał, a nie dowiódłby, taki przepada wi
ny czternaście grzywi�n królowi, a stronie trzy. 

obwodzeniu ran. 

Sigismundus. 

Rany mają być za świeża obwodzone urzędem grodz
kim. A który chor, ten ozdrowiawszy blizny ma okazać. 

Kto si� w sejm z kim zwadzi, kogo rani, albo Zftbije, co prze
pada, i jako karan bywa. 

Sigismun. Folio XXII. 

Ustawiliśmy, iż gdyby kto na kogo miecza dobył 
w sejm, taki przepada winy dwadzieścia grzywien. A je
śliby kogo ranił, tedy winą przodkiem. uchwaloną ma 
być karan; a jeśliby zabił, taki na gardle ma być ka
ran. Czego starostowie mają dojźrzeć, i to exekwować, 
-pod winą sta grzywien. A jeśliby taki uciekł, tedy ma 
być z ziemie wywolan , którego już odtąd ·czynimy nie
sławnym. 

Kogo ranią Świeczkę zagasiwszy, jako w tern ma postąpić. 

Casimir. łtag. Folio XXIII. 

Skarżył się Idzi na Falka , iż gdy się zwada stała 
w domu u tego Idziego , tedy Falk świeczkę zagasH; 
wtem Idziego raniono, nie wie kto. Falk zna, iż świe
czkę zagasił, ale się przy, iżby Idziego ranił. My w ta-
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�owej rzeczy skazujemy Idziemu przysiądz, iż nie wie 
kto go ranił; a gdy przysięże, tedy mu Falk musi ra
ny oprawić. 

O ŻYDZIECH. 

Jagieł. Folio XLV. 

Żyd chrześcianowi pieniędzy pożyczać nie ma na 
żad en zapis, pod straceniem pieniędzy. 

Lichwa źydom, jaka być ma. 

Casimir. Mag. Folio X.XVI. 

Lichwa· żydom taka ma być dawana: od grzywny 
na tydzień grosz. 

Żydowie ceł nie mają trzymać. 

Sigismun. Piotr. A.nno 1538. 

Żydzi celnikami być nie mają. 

O zastawach, o rzeczach kradzionych, zakładziech żydowskich, 
i o kupiectwach ich. 

Idem et eodem. 

Item, wszelakie zastawy które do nich przyniosą, 
albo im zastawią, mają wpisać w swe księgi. 

Item, gdyby u żyda zastano rzecz kradzioną , a 
onby iśca nie stawił, od którego ma onę rzecz, taki 
żyd ma być karan jako złodziej. Item, cośmy dopu
ścili zakładu sumy niewielkiej żydom, tedy takowy 
zakład nie ma się ściągać, ani ma być dan na jednę 
personę, aż gdyby się miasto zburzyło na żydy. 
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Item, żydowie kupiectwa żadnego czynić na wsiach 
nie mają, jako i chrześcianie, pod straceniem kupi. 

O Świadectwie zastawnern przeciwko żydom, i o inszych przy
padkach. 

Boleslaus Dux, Folio CLXIIII. 

Ustawiliśmy, iż o pieniądze i o każdą rzecz rucha
jącą i nieruchającą, tak też o wszelaki występek, chrze
ścianin nie doświadczy na żyda, jedno żydem drugim 
a chrześcianinem; a nie ma być insze świadectwo do
puszczono. Item, gdyby chrześcianin żyda pozwał o ja
ką zastawę, a żyd się - zaprzy onej zastawy, zbędzie 
chrześcianina. Item , gdyby chrześcianin powiedział, 
iżem żydowi w tej sumie to zastawił, a żydby powie
dział, iż w mniejszej, w takowej rzeczy żyd ma przy
siądz , w jakiej sumie mu zastawiono. A gdy przysię
że , tedy mu to ma dać chrześcianin. Item, kiedy by 
żyd chrześcLninowi czego pożyczył, a k'temuby się chrze
ścianin nie znał, tedy przysiągłszy chrześcianin, żyda 
zbędzie. Item, żyd może zastawę każdą przyjąć, okrom 
rzeczy kościelnych , a szat krwawych. Item, gdi kto 
u żyda zastanie rzecz swą ukradzioną, tedy -żyd ma 
przysiądz, żeby ta rzecz była kradziona; a gdy przysię
że , tedy mu ma dać chrześcianin pieniądze, co na onę 
rzecz dał ; o co też · ma żyd przysiądz, i lichwę odłożyć. 
Item, gdy kto co �astawi żydowi, a iż ona rzecz u ży· 
da z inszemi rzeczami zgore, albo jako przypadłe zgi
nie , {edy żyd przysiągłszy, iż tak, zbędzie. 

Zydów o wszelaki występek żaden urząd sądzić nie 
może, jedno my, albo nasz wojewoda, albo jego sędzia. 
A jeśliby który żyd tak wystąpił, iżby gardło zasłużył, 
tedy o takową rzecz my sami sądzić maniy. 

O ranach żydowskich. 
Boleslaus Dux , Folio CLXV. 

Gdy kto zada rany żydowi, tedy nam taki winę ma 
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dać, według woli naszej , a żydowi rannemu to ma dać, 
co dał od leczenia, i co strawił. 

O zabiciu żyda. 

Idem et eo�em. 

Kiedyby kto żyda zabił, a był o to prawem zwycię
żon, takiego rzeczy ruchające i nieruchające w mocy 
naszej. 

O uderzeniu żyda. 

Idem et eodem. 

Kto by żyda uderzył, iżby nie do krwie, takowy winę 
wojewodzie przepada; a żydowi za uderzenie oprawić. 

O cle od żyda. 

Idem et �eodem. 

Żydom wolność wszędy jeździć w naszem krole
stwie, którzy nie mają być żr dną krzywdą udręczeni, 
jedno od kupi mają cło takie dać, jakie mieszczanie 
dają z onego miasta, gdzie żyd mieszka. 

O cle od żyda umarłego. 

Gdy· żyda umarłego wiozą z jednej ziemie do dru
giej, albo z miasta do inszego miasta, od takiego trupa 
cło nie ma być brano; a jeśliby. je który celnik wziął, 
t.aki ma być rozumian jako łupieżca. · 

O zgwałceniu cmentarza żydowskiego. 

Ktoby cmentarz .żydowski zgwałcił, taki ma być 
wedle obyczaju ziemskiego karan; a dobra jego na nas 
przypadają. 
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Ktoby ciskał na szkolę żydowską, eo p�epada. 

Idem, Folio CLXVI. 

Kto by cisk.ał na szkołę żydowską , taki wojewodzie 
przepada dwa funty pieprzu. 

Sędziemu z winy żydowskiej ·co przychodzi. 

Winy sądowej na żydzie, sędziemu ma przyj ść funt 
pieprzu. 

Gdy żyd pozwany na roku nie stanie, oo przepada. 

Jeśli żyd przed sądem nie stanie na roku jemu 
oznaczonym, taki lla roku pierwszym i wtórym przepada 
po funcie pieprzu ;· nie stanieli na trzecim ,  takąż win(} 
przepada. 

Gdy żyd żyda rani, co przepada. 

Kiedy żyd żyda rani, taki winę sędziemu przepada, 
wedle zwyczaj u ziemie. 

O przysięgach żydowskich. 
\. r • 

Żyd nie ma przysięgać na stołku, jedno o wielli:ie 
rzeczy, coby kosztowały pięćdziesiąt grzywien srebra, albo 
więcej : o mniejsze, tedy przysiądz ma u drzwi bóżnice. 

O zabiciu żyda potajemnie. 

Kiedyby kto zabił żyda potajemnie, o czemby fadne 
świadectwo nie było jawnie, tedy jednak , komuby żydzi 
dali winę, a pociągnęliby go prawem, winien się odwieść. 

Kto żyda rani, gdzie ma byc pozwany. 

Kiedy by chrześcianin ranił żyda , tedy żydzi mają 
ran dochodzić w teru prawie, w którem · on zasiadł, 
co żyda ranił . 
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Sędzia żydowski, gdzie żyda sądzić ma. 

Żydowski sędzia nie ma sądzić żadnego żyda przez 
powodu, i to u ich szkoły, albo na miejscu postanowionem. 

Gdzie mają być żydzi sądzeni. 

Żydzi na· skargę czyję nie mają być sądzeni, jedno 
w szkole, albo na miejscu zwykłem, wyjąwszy my, albo 
nasz wojewoda, tedy je możem przed się pozywać, albo 
wzywać. 

O lichwie żydowskiej. 

Kiedy chrześcianin żydowi co na lichwę zastawi, a 
on rzeczy zastawnej do czterzech niedziel nie wykupi, 
a lichwę odłoży żydowi, tedy po czterzech niedziel, i od 
innych pieniędzy lichwnych ma chrześcianin lichwę 
zapłacić. 

Gospody chrzescianskie u iydów nie mają być. 

Niechcemy, aby który chrześcianin u żydów gospo
dę miewał. 

Żyd, co na rzeczy nieruchome pieni�dzy daje, wszystko traci„ 

Żyd, gdyby pożyczył komu, albo dał pieniędzy chrze
ścianinowi na rzeczy nieruchające, za jakim przywile
jem, czegoby chrześci.anin ·słusznie dowiódł, tedyby przy
wileja i pieniędzy żyd miał być odsądzon. 

Kto dziech� żydowskie ukradnie. 

Gdyby kto dziecię żydowskie odwiódł, albo ukradł, 
taki ma być sądzon jako złodziej. 

Dawnosć zastawy u żydów. 

Chrześcianin, gdy co żydowi zastawi, a onej zast.a-
s11,1. Polaka. Ustawy prawa ziems. polskiego. 9 
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wy od niego nie wykupi przez rok, tedy żyd, okazawszy 
po roku sędziemu zastawę, może ją, obrócić, kędy chce. 

Żyd w Święto wolen· od prawa. 

Żyda w ich święto, nikt prawem pociągać nie może. 

Kto żydowi zastawę gw�tem wezmie, jako ma być karan. 

Żydowi ktoby zastawę gwałtem wziął, albo też w je
go domu jemu gwałt jaki uczynił, taki ma być karan, 
jakoby naszę komorę królewską zgwałcił. 

Gdy żyda obwinią o dziecię chrześcianskie, jako ma byc karan. 

O zabicie dziecięcia chrześciańskiego ktoby dał winę 
żydowi, a dowiódłby .nań sześcią świadkó_w, a to trzemi 
chrześciany, a trzemi żydy, tedy żyd ma być na gardle 
karan. A gdzieby się też ta rzecz jawnie dowiodła, iżby 
chrześcianin to wiódł upornie na żyda, tedy ten chrze
ścianin takąż winą ma być karan. 

Płaca żydom jaka byc ma. 

Jakich pieniędzy żyd chrześcianinowi pożyczy, takie 
mu mają być płacone; a to źłote zlotemi, srebrne srebr� 
nemi etc. 

Żyd może dać na zastawę konia. 

Kiedy konia kto chce zastawić jawnie, tedy żyd 
ma dać nań pieniędzy; a kiedy by go chrześcianin inszy 
poznał u żyda, a mieniłby, że to jest mój koń kradziony, 
w takowej rzeczy żydowi przyjść ma odwód, iż dał tyle 
a tyle na tego konia. 

O fałszywej monecie u żydów. 

U któregoby żyda była fałszywa moneta, ·tedy taki 
żyd niema być pojman, okrom naszego albo wojewo
dzego widza. 
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Żyd gdy w nocy gwałt cierpi, a chrześcianin go ral'ować 
niech ce, co przepada. 

Gdyby żyd. zawołał w nocy, iż mu czynią gwałt, a 
chrześcianin , jego sąmsiad , ratować by go niechciał , ta
kowy cbrześcianin przepada nam trzydzieści szelągów. 

Żywnosci żydom, by sobie kupowali, żaden bronić nie ma. 

Żydom ku żywności , chleb i insze potrzeby wolno 
kupować; a kto by im tęgo bronił, taki winę wojewo
dzie przepada. 

O SPRAWIE WOJENNEJ, PODŁUG UCHWAŁ 
SEJMOWYCH I STATUTÓW POLSKICH. 

Kto na wojnie pod swą chorągwią, na swem 1ńiejscu nie stoi, 
co przepada. 

Casimirris Mag. Folio XXVI. 

Ktoby na wojnie nie stał pod swoją chorągwią, 
na miejscu jemu naznaczonem , uchraniając się tego co 
nań należy, a byłby nalezion przez podkomorzego onego 
powiatu , albo onej ziemie , w której wojsko leży, taki 
ma być przed nami postawion. A konie jego mają być 
temuż podkomorzemu przywłaszczone. 

Sołtysi winni wojnę służyć. 

Idem , Folio X. 

Sołtysi panów duchownych i świeckich, winni wojnę 
służyć, podług majętności swych. 

9* 
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Jadąe na wojnę, gdzie ma wojsko stać, i z czego sobie sta
nowiska budować ma, i o szkodzie tamże uczynionej. 

Ciągnąc na wojnę, żaden nie ma stać w domu ani 
we wsi, jedno polem; ani szkód czynić w bydle pospo
litem i w rzeczach inszych, tylko słuszną żywność mieć 
mają. Nie mają też sobie czynić bud z godnego drzewa 
do budowania; a kto komu szkodę uczyni , tedy ją wi
nien nagrodzić, jako ją poprzysięże ten, co ma szkodę, 
z winą sześć grzywien. 

PoWinność kasztelańska, gdy na wojnę z powiatem ciągnie. 

Sigism. Folio X. 

Kasztelani winni powiaty swe wieść na mieJSCe 
przez nas naznaczone; a mają tego dojźrzeć i karać, 
aby nikomu krzywda nie była. A ktoby szkodę komu 
uczynił, mają deferować; jeśliby kasztelan tego nie doj
źrząl, tedy temu, komuby szkodę uczyniono, będzie wi
nien sam nagradzać; a nam wiµien odłożyć czternaście 
grzywien. A niż się kasztelan ruszy na wojnę, ma ob
wieścić swem�1 powiatowi, tydzień przed ruszeniem z miej
sca , i ma na onem miejscu mieszkać przez czterzy dni, 
a potem ciągnąć bez szkody ludzkiej , płacąc żywność 
wedle ustawy. A gdy przyjdą na miejsce wiciami ozna
czone , tedy kasztelan ma oddać on powiat wojewodzie 
swemu. 

Jako długo kasztelan na. szlachtę czekać ma , i jadąc gdzie 
się z wojskiem stanowić, i jako żywność wojsku obmyśla6 

ma, stanowiąc, oo po czemu być ma. 

Sigismun. Folio XXX. 

Kasztelan wyjachawszy na wojnę , ma czterzy dni 
szlachty czekać na miejscu , żeby się do niego ściągali. 
A którzyby z swojem wojskiem czynili sz.kody, takowi 
winni sowicie szkody oprawować. Nie ma też kaszte
lan we wsi z wojskiem stawać , ale niedaleko wsi. 
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A jeśliby kmiotkowie nie chcieli . wieść potrzeby do 
wojska, tedy kasztelan ma posłać z wojska do wsi 
bliższych, którzy mają rozdawać potrzeby, a tego doj
żrzeć, iżby gotowemi pieniądzmi płacono wedle ustawy. 
A to, co jednym koniem doniesie, albo dowiezie siana, 
tedy za nie grosz ; owa ile koni zaprzężesz, tyle gro
szy. Za kopę rży, trzy grosze. Za korzec owsa, grosz. 
Za kopę owsa, dwa grosza. Wół za pół grzywny. 
Jałowica za szesnaście groszy. Skop za trzy grosze. 
Gęsi, kury, jako jest opisano w starym statucie. 

Kto winien wojnie slniyć. 

Sigismun. Folio XV. 

Kto by miał pod nami osiadłość' a WICI wojenne 
zastałyby go w osiadłości, winien wojnę służyć, a z in
nych dóbr postronnych wyprawować; albowiem jeśliby 
inaczej uczynił, tedy mu jego zdrada nie pójdzie. 

Po wyjściu trzech ,vici, co kasztelan czynić ma. 

Sigiemun. Folio XXI. 

Niż będzie ruszenie- wojenne, tedy pierwej troje 
wici, jedne po drugich, rozeszlemy; a na ostatecznych 
oznaczymy dzień i miejsce sejmowi_ powiatowemu. Na 
którym sejmie ma kasztelan postanowić z szlachtą dzień 
ciągnienia i miejsce przez króla położone. A kasztelan 
z każdym z tej szlachty, ktoby jedno komu krzywdę 
uczynił, będzie mógł sprawiedliwość uczynić. A któ
rzyby mu nie byli posłuszni, ma je nam deferować; a 
jeśliby nie deferował, tedy sam winien szkodę zapłacić. 

Chory kasztelan miejsce swe zasadzić może. 

Jeśliby sam kasztelan chorował, tedy miejsce swe 
może kim godnym zasadzić. 
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Kto od wojny może być wolen, a kto nie. 

Sigis. Piotr. Anno 1538. 

. Będziemy się strzedz, że z wojny nie wypuścimy 
nikogo, okrom ch orych, starych i tych, co są na rzeczy
pospolitej. A obom podstarościch , którzy są na tern 
miejscu, gdzie są sądy, albo co zamki dzierżą pogra
niczne. 

Co szkodę czynią jadąc na wojnę, albo z wojny, jako 
mają być karani. 

Sigismundus in Conet. Crac. 153i. 

. Z tymi, co ciągnąc na wojnę szkodę· czynią, h et
man, albo wojewoda, albo kasztelan, może sprawiedli
wość uczynić. A z tymi co ciągnąc do domu, albo 
jeszcze doma mieszkając, szkodę czynią, obiecujem spra
wiedliwość uczynić, albo naszy urzędnicy, wedle ustawy 
koronnej: 

O temże. 

Joan. Alber. Folio CIX. 

Żołnierze, co ciągnąc na wojnę, szkodę czyn1ą, 
mają być przez starostę przymuszeni, iżby szkodę albo 
krzywdę oprawili. 

Z duchownych, którzy wojnę służyć powinni. 

Casimirus Mag. Folio X. 

Kapłani każdego stanu, co dziedzictwo ojcowskie 
trzymają, winni wojnę służyć, albo i mienie bliższym 
puścić; a któryby nie sł użył, ten imienie na króla traci.· 

Z rodzonych bliższych, kto kogo na wojnie zastąpić może. 

Casimir. Folio XCV. 

Gdzie jest syn, albo brat godny ku wojnie, tedy 
syn za ojca, brat nieroz.dzielny za brata, może wojnę 
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służyć; tylko niechby był tak wyprawion, jakoby ją 
sam ojciec, albo brat, służyć miał. 

Z mieszczan, którzy wojnę służyć powinni. 

Alexander, Folio CXIII. 

Który by mi_eszczanin miał ziemskie 1m1eme, taki 
winien wojnę służyć; choćby go król uczynił wolnym, 
tedy jednak takie listy są nikczemne. 

Chory, acz wojny sam słuayć nie powinien, ale swe miejsce 
zasadzić musi. 

Sigi„mun. Folio XXII. 

Przed wojną, na sejmie powiatowym, ma być oka
zan każdy wolny szlachcic kasztelanowi onej ziemie; 
a obaczyli kasztelan, iż chor, tedy taki doma może o
stać; a wszakże miasto siebie ma wystawić poczet, we
dług majętności. Pod którym jeśliby u nas jego imie
nie uproszono, tedy taki ozdrowiawszy, ma przysiądz 
ze cztermi dobremi szlachcicami, którzy jeszcze u szyku 
mają być mianowani, albo też i z inszą dobrą szlachtą. 
A jeśliby nie przysiągł, tedy ono imienie przy onym 
zostaje, cośmy mu je dali. 

Gdy król za granice wyjedzie, kto winien granic bronić, 

Vladi. Jagieł. in Privil. Folio LI. 

Szlachta winna bronić granic od najazdów nieprzy
jacielskich swym kosztem; a gdybyśmy z granic wojsko 
ruszyli, tedy poddanym naszym winniśmy szkodę na
gradzać. 
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Pojmane na wojnie król wmien wykupić, sżkodę im 
nagrodzie-. 

Idem et eodem. 

Kiedyby w własnych państwach był kto pojmany, 
tedyśmy go powinni z więzienia wy]mpić; ale gdyby za 
granicami był poj�an w nieprzyjacielskiej ziemi, i szko
dy, i więzienie winniśmy nagrndzać. 

Poddanemu królewskiemu,gdy pojma szlachcioa, co króf ma dac. 

Idem et eodem. 

Gdyby kto z poddanych naszych pojmał więźnia na 
wojnie , jeśli szlachcića , tedy go nam ma przywieść, za 
którego my jemu mamy dać kopę; jeśli chłopa, tedy go 
sobie mieć ma. 

Na kopiją oo król dać obiecuje. 

Idem et eodem. 

Kiedybyśmy poddanym naszym rozkazali się ruszyć 
na wojnę z granic, tedy niż się ruszą, obiecujem im 
dać na każdą kopiją pięć grzywien; a gdybyśmy im pie
niądze dali , a potem się do dwu lat nie ruszyli , tedy 
poddani naszy będą winni pieniądze wrócić. 

Żywność na wojnie, jakojkto płacie ma. 

Idem et eodem. 

Kto chce sam jeść na wojnie i konie karmić, tedy 
tak ma żywność płacić: za wołu, pół grzywny; za jało
wicę , szesnaście groszy; za skopu , trzy grosze; za dwie 
gęsi, grosz; za sześcioro kur, grosz ; za kopę pszenice, 
dwa grosza; za kopę rży, trzy grosze; za kopę owsa, 
grosz. 
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O szkodach na wojnie. 

Idem et eodem. 

Kto kogo pozowie o szkodę , tedy. powód ma na 
szkodę przysiądz; a jeśliby sam być nie mógł na roku, 
tedy może przysiądz przez prokuratora. 

O tych, co walczą z cudzoziemcy, bez woli królewskiej. 

Casimir. tertius, Fol. XCI. 

Kto by jaką krzywdę miał od cudzoziemca, o któ
rąby walczył z nim oprócz woli naszej, a my albo pod
dani naszy, mielibyśmy przez tę walkę jaką krzywdę, 
takowy walecznik nam i poddanym naszym ma oprawić 
szkodę. A jeśliby imienie jego tak wiele nie znosiło, 
tedy na ciele, albo na gardle ma być karan. 

Pospolite pieniądze, na obronę, za wolą rad, mają być 
rozszafowane. 

Sigis. ,Fol. JII. 

Ustawiliśmy, iż pieniądze pospolite, dane wedle na
szej i rad naszych woli, na obronę mają być szafowa
ne. A jeśliby co takich pieniędzy zostało odprawiwszy 
obronę albo rzeczpospolitą, tedy te pieniądze w naszym 
skar'!lie mają być wiernie chowane; a kto by je ukradł, 
taki ma być karan winą peculatus, jako zdrajca rze
czypospolitej. 

O żołnierzach,. co biorą pieniądze na żołd , a temu dosyć 
nie czynią. 

Sigis. Folio XXVII. 

Którzy by brali pieniądze na żołd, a niechcieliby 
temu dosyć uczynić, takowi, choćby byli osiedli, tedy 
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je starostowie przez pozwów mogą imować, a do wieże 
sadzać; w której tak długo siedzieć mają, jako długo 
służyć mieli , a pieni�dze wzięte wrócić. A który by szy„ 
k u  omieszkał, taki wedle łaski naszej , albo hetmana 
naszego, karan być ma. 





O dwojakiej obronie koronnej, I o powinności 
urzędników wojennych, Jego M. Pana Jana 
Tarnowskiego, niekiedy kasztelana krakow-

skiego etc. etc. 

Król Jego Miłość u nas w Polszcze, z łaski Pana 
Boga wszechmogącego będąc wysadzony na stolicę kró
lewską, aby był głową, panem i o broń cą nas wszyst
kich wiernych poddanych swych, nic inszego, czasu po- ·. 
koju, przestrzegać nie ma, tylko sprawiedliwości swiętej, 
której się, według praw i statutów naszych, dosyć dziać 
zawsze ma, sądząc każdego według zasługi jego. Potem 
to obmyślawać ma, i/ jest powinien, jakoby koronę i 
ziemię swoję w cale zachować i obronić, a czasu potrze
by i wojny, nieprzyjacielowi koronnemu, aby odpór słu
szny, za bożą pomocą, dać mógł i umiał. 

A iż sprawiedliwość święta, na sam�j osobie Króla 
Jego Miło., i na mądrym rozsądku jego zależy; a iż oby
czaj sądowy dosyć_ szeroee i statecznie w statucie już 
jest opisany, bawić się tern niechcę. Ale, iż się tu na ten 
czas o obronie pisać ma, tedy to, co jest potrzebnego, 
na swem miejscu wszystko się najdzie. 
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A naprzód to wiedzieć potrzeba , iż tu w koronie 
polskiej, obrona albo wojenna wyprawa dwoja bywa. 
Jedna pospolitem ruszeniem; gdzie pieszy ch nie bywa, 
jedno jezdni. Druga, gdy żołnierze przyjmują jezdne i 
piesze; wszakże jednak i pospolita wyprawa być nie 
może przez tego , aby żolnierzów ·pieszych i jezdnych 
przyjmować nie miano. 

Pieszych dla dział, i dla strzeżenia i osadzenia bran 
w obozie , także dla wartowania w nocy w wojsce. Bo 
gdzieby pieszych nie było , obóz byłby nikczemny i nie
pożyteczny. Jezdnych żołnierzów, dla straży, posłuchów, 
bitwy zaczynania; boby ziemscy ludzie temu dosyć u
czynić nie mogli , aby posłuchy i straż dzierżeć mieli. 
A: ta-k naprzód' o żołnierzach pieniężnych, na które rzecz
pospolita nakład czynić ma, pocznie się, zwłaszcza, 
gdzieby tylko pieniężnymi ludźmi miała walka być wie
dziona; bo pospolite ruszenie. zwykły obyczaj 8wój ma, 
iż szkoda wielka ludziom ubogim się ·stawa w ciągnie
niu , chociaż temu prawem pospolitem zabieżano, i naukę 
dano, jakoby ciągnąć mieli. Wszakoż, iż bez tego podo
bno być nie może , a iż obecnej obrony zawsze będzie 
potrzeba, tedy i o tern niżej się napisze , około pospoli
tego wojennego ruszenia; a teraz się pierwej pocznie o 
tern, co Król Jego Miłość przed wojną obmyślawać ma. 

Co król _Jego :anił'ość przed woJnl\ ob:anyślawać ma. 

Gdyby Król Jego Miłość miał, albo musiał, przeciw 
niektóremu nieprzyjacielowi walkę podnieść, a ludźmi 
tylko pieniężnymi walczyć, a chociażby też i pospolite 
ruszenie przy tern być miało , tedy ma u siebie uważać, 
rozmyślać i obaczać, jakoby czynić miał z możnym nie
przyjacielem. Albo gdzieby tylko z żołnierzami walczyć 
chciał , jako z pocztem wielkim spodziewałby się, iżby 
za pomocą bożą , mógł nieprzyjacielowi odeprzeć; a ten 
poczet ludzi , który by raczył przyjąć, jakoby długo mógł 
chować, obaczywszy czas, jakoby się długiej potrzeby 
spodziewać miał , i obaczyć, jakoby wielkiego sumptu 
na ludzie służebne, i na inne wszystkie potrzeby potrze
bował, i musiał czynić. A obmyślawając to, potrzeba 
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tego , aby takie nervum belli przedtem nagotować. ra
czył, czemby walkę wieść mógł. Bo gdzieby się tak nie 
nagotował , jako potrzeba , prze niedostatek potrzebie by 
dosyć uczynić nie mógł , zwłaszcza, gdzie by nakładu nie 
stawało , aby durante necessitate walki przestać nie mu
siał , a nieprzyjaciel wtenczas, czego Boże uchowaj, aby 
tego nie dowiódł, czegoby chciał. A tak, co Królowi Je
go �łoś. potrzeba obmyślać, a na baczności mieć, i bez 
czego wojsko być nie może, i na co nakład być ma,. tu 
się obaczy. A naprzód: 

Co H.ról Jego l'łii�. za urztdniki w wojsce 

potrzebuje 

. Urzędnicy, których do wojska potrzeba i którzy 
być muszą , są ci: 

1. Naprzód h etm a n  k o r onny, który generałem 
będzie.· 

2. Polny h e tma n ,  co będzie miał działa w po
ruczeniu. 

3. Qu e s  t o r  exe r c i  t u s, który będzie za podskar
biego , co pieniądze będzie odbierał i wydawał, tam, kę
dy potrzeba będzie. 

4. S z an c m a js t er, albo o b oźn y, co będzie obóz 
kładł. 

5. Pro fant m a  i s  ter , co żywność będzie obmyślał 
do wojska. 

6. Pu s zkarze  dobrzy. 
Są też niektóre osoby mniejsze, na których acz 

mniej zależy, ale jednak ich potrzeba , jako: 
7. S z pi t a l  n y, aby ranne królewskim nakładem 

leczyć, albo też, gdzieby wojsko się ruszało, wieść dał, 
aby nie uitawali , a nieprzy jacielowi w ręce nie przyszli. 

8. K a  z n o dz ie j a do bry, na którym też wiele za
leży, aby ludziom serca dodawał; a zwłaszcza, iż w każ
dem woj sce, musi wiele ludzi być ex vulgo, et in pró
verbio dicitur, a prawda jest: quod vulgus plus vatibus, 
quam dic.cibus, regitur. I może roztropny, umiejętny a 
wymowny kaznodzieja , gdy rozwiedzie: iże to walka 
sprawiedliwa, a jeśliby Pan Bóg na kogo śmierć dopu-
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ścił , iże się nie ma spodziewać czego innego, jedno 
zbawienia swego, i inne napominania zbawienne czynić 
może, czemby ludzie chciwszy ku bojowi, za jego napo
minaniem byli. 

9. Dokt ór. 
10. Le k a r z. 
11. Cy r u l i ko w i e. 
12. P r  of o s, któryby swego urzędu pilen był; któ

remu też potrzeba chować kilkadziesiąt koni , aby bez
pieczeństwa dróg około wojska strzegł i bronił , aby 
nie przekazano tym, coby żywność za wojskiem wieźli, 
a te coby z wojska uciekali, i inne wszelakie złoczyńce, 
aby imował. 

Jakiego hetmana fi.rol Jego 1'1ił'. potrzebować i 

obierać DI.B. 

Ma się Król Jego Mił. o to starać ze wszystką pil
nością, aby hetmana obierał co nagodniejszego a na
sprawniejszego, na któregoby po panie Bodze, summam 

rei bellicae przełożył. A hetman ma też sobie obierać 
takie rotmistrze , jako nagodniejszy , naporządniejszy i 
naumiejętniejszy być mogą. Rotmistrzowie też taRie mają 
sobie towarzysze obierać, z jakiemiby poczciwie a po
żytecznie panu swemu i rzeczypospolitej służyli. 

Powinność hetmańska. 

A ponieważ po Panu Bodze, na hetmańskiej, sprawie, 
pracy, czujności, pilności, opatrzności i na jego szczę
ściu wszystko należy , a szczęścia trudno się ma jeden 
spodziewać, gdy tego nie czyni, co ma być i czego po
trzeba; ale gdy to uczyni, co jedno ku dobrej sprawie 
należy, ponieważ Pan Bóg do każdych spraw dał media, 
przez które ludzie sprawować -się mają we wszystkich 
sprawacb,--tcdy hetman, Pana Boga ku pomocy wzywa-
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jąc, nie :ma nic opuścić, cobykolwiek wedle czasu a po
trzeby, w sprawie walecznej uczynić należało; a iżby 
przezpieczny a niedbały nie był, ale czujny a ostrożny 
aby był; bo na tern wiele należy, zwłaszcza wszystko. 
A tak hetman obaczywszy moc swoję i nieprzyjacielską„ 
z pilnością obmyślać ma wszystko to, co ma czynić; któ
rym sposobem walkę wieść; jakoby łatwiej nieprzyjacie
la pożyć mógł, a iżeby go nieprzyjaciel lada jako po
żyć nie mógł. Ma też tak żyć, jakoby wszystkim dobry 
przykład z siebie dał, a iżby, coby w innych ganić albo 
karać powinien był, aby sam tego nie czynił, a z siebie 
złego przykładu aby nie dawał. I ma się o to starać i 
tak w to ugadzać, aby się go bano, i miłowano ; ła
skawą twarz ma wszem ukazować, a występne ma je
dnak karać. 

A to napierwsze staranie hetmańskie być ma, aby 
zarazem, póki jeszcze ku potrzebie nie przyjdzie, ludzie, 
które ma w swojem poruczeniu, w dobry rząd, w posłu
szeństwo, et in disciplinam militarem wprawił i wsta
wił, a nie wtenczas dopiero, gdyby już co innego było 
działać, a z nieprzyjacielem czynić, boby to już nie 
barzo w czas było, gdyby dopiero o rząd się starać, 
kiedyby się około sprawy przeciw nieprzyjacielowi za
bawiać potrzeba. A tak, gdy się z wojskiem ściągnie 
hetman, już to każdy dzień, każdą noc ma być czynio
no, co hetman rozkaże a postanowi, nie inak, jakoby 
też nieprzyjaciel już blisko był, chociażby też daleko 
był; aby temu wszystkiemu ludzie za czasu przywykli, 
a to czynili wszystko, co potrzeba obserwować. A iżeby 
z nieumiejętności a z niewiadomości żadny nie wystę
pował, ale aby wiedział co ma czynić każdy, tedy ma 
dać na piśmie artykuły między rotmistrze, aby i sami 
rotmistrze, i towarzysze ich, podle nauki hetmańskiej 
się sprawowali; a kto by inak czynił nad to, niżeli roz
każą a postanowią, tedy już nie jako niewia�omy, ale 
jako nieposłuszny a swowolny, ma być karan. Przysię
gają na takie artykuły w wojskach u innych chrześci
ańskich panów ; tu u nas w Polszcze bez przysięgi roz
kazują tylko. A tak ma im być powiedziano, gdzieby 
się w tern posłusznie zachować nie chcieli, musiałoby 

Bibl. Polska, O obronie koronnej. _10 
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k'temu przyjść, iżby na takie artykuły przysięgali, jako 
indzie czynią. 

Czego st-; hetman wywladować m.a w wojsce 

nlep:rzyJacielskiem.. 

Ma też o tern wielką pieczą mieć hetman, aby 
zawsze o nieprzyjacielu mógł wiedzieć, gdzie jest, albo 
jako daleko, tak od szpiegów, jako też od tych, które 
pod nieprzyjacielskie wojsko posyła. Ma się też pilnie 
wywiadować sprawy nieprzyjacielskiej: jeśli w jego 
wojsce więcej pieszych czyli jezdnych, z jaką bronią 
są, którym obyczajem hufy swe szykują; jeśli działa 
mają albo jako wiele, jako je kn bitwie stawią; którym 
obyczajem zwykli ciągnąć, jakim ordnunkiem; w jakiej 
sprawie leżą; jeśli na swem leżeniu się okopywają albo 
nie; jeśli są ostrożni, straż albo posłuchy nocne, od 
swego wojska, jako daleko dzierżą; pFzedni ludzie, ja
ko daleko przed wojskiem chodzą, albo jeśli wielki po
czet. Abowiem, ponieważ każdy naród inakszą sprawę 
ma, tedy też trzeba na to · baczność mieć, a taką spra
wę zasię przeciw temu czynić, jakaby się napożytecz
niejsza być zdała . 

.Yako vdele szpiegów posy�ać ma. 

Szpiegów też, co może więcej ma mieć. A wszakoż 
tak je ma potajemnie posyłać, aby jeden o drugim nie 
wiedział; iż chociaby który był pojman, tedy aby o 
drugim nie powiedział. 

.Yakiego miejsca J1ef.man ku bitwie szukać ma. 

A iż między innemi rzeczami, tedy ku wygraniu 
bitwy miejsce też wiele pomaga. Tedy ma hetman miej
sce obierać wedle pocztu swego, gdzieby bitwę stawić 
miał, i ma się tego strzedz, aby k'temu nie musiało przyjść, 
iże by się· musiał z nieprzyjacielem bić, gdyby nieprzy
jaciel chciał, a na którem miejscu, gdzieby go nieprzy
jaciel tern użyć chciał; jako to Turek zawsze czyni, 
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iż na takiem pewnem miejscu, w ordnunku swym, bitwy 
czeka. Tedy się o to starać ma, aby go z jego legieru -
którymkolwiek obyczajem wywiódł, a iżby nieprzyja
-ciela na to miejsce przywiódł, ,któreby jemu ku poży
tku się być zdało, i na ten też czas bitwę zwieść, kie
-dyby on chciał, a nie kiedy nieprzyjaciel. I niemały 
to fortel: nieprzyjaciela czekać, albo na ciągnieniu takie 
miejsce obierać, na któremby z nieprzyjacielem bitwę 
·zwodzić mógł; iźeby napierwej od strzelby nieprzyjaciel 
szkodę wziąć musiał, niżby ku potkaniu na czoło przyszło. 

Jaki szyk czynić DJ.B. 

Ma też to na baczeniu mieć, aby taki ordnunk, albo 
jako zowią szyk, uczynił, a takiej sprawy użył, aby je
dna rzecz drugiej nie zawadzała, ale pomagała, iżeby 
obóz przyszedł ku pożytku. A chociażby też bez obozu, 
aby użył dział, strzelby ręcznej, ludzi zbrojnych lekkich, 
aby każda rzecz z tych ku pożytku przyszła, a iże by się 
żadna rzecz, gdy już potkanie ma być, nie zamieszkała. 

:Hłedy bitwę z nieprzyjaciele111. zwodzić i Jako 
go poż7ć. 

Turek, acz tego używa tak, jako się napisało, iż na 
pewnem miejscu bitwy czeka, a wszakoż, iż wiele je
zdnych ma, tedy muszą żywności koniom szukać, a 
z wojska się rozjeżdżać; a tak trzeba na to pieczą mieć, 
iż gdyby się z wojska rozjechali, bitwę z nimi zwodzić. 
A iż z wielbłądów, które łańcuchy zepną, czyni sobie 
jakoby obóz, iż się niemi otoczy, tedy do nich ognio
wemi kulami strzelać, ponieważ się ognia wielbłądzi barzo 
boją, iżeby za tym postrachem, jakie zamięszenie a ro
zerwanie uczynili. Jakoż i do hufów, i pieszych i je
zdnych, pożyteczna rzecz ogniowemi kulami z niektórych 
dział strzelać, z niektórych prostemi, wedle obyczaju. A 
owszem więc z wozów, z tych dział, któreby na woziech 
k'temu już przyprawne były, tedy pożyteczne przeciw 
nieprzyjacielowi takie strzelanie. Gdzieby też pole prze
strone było, tedy z oboza, gdzieby pieszych dostatek 
było, nabezpieciniej a naużyteczniej bitwę zwodzić, a 

10• 
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·owszem więc z Turki, acz i z każdym nieprzyjacielem
7 

oprócz Tatarów, na które potrzeba innej sprawy. A owszem
7 

jako teraz obóz wynaleziony, zakryty z strzelbą na wo
ziech poboczną; jedno około obozu na leżeniu trawy 
pokosić, albo podeptać, aby ich nieprzyjaciel nie zapalił, 
aby ogień do obozu nie przyszedł, zwłaszcza gdyby 
obóz okopany nie był. 

iizykowanie hufów jakie być Dl.a. 

Szykowanie hufów ma hetman tak czynić, aby też 
i z boku , gdzieby nieprzyjaciel chciał, niemógł szkody 
uczynić, i przeto trzeba tak hufy sprawić , aby hufem 
żadnym nie kierować, ale aby się każdy, gdyby rozka
zano , na miejscu obrócił; i żeby mógł czoło uczynić, 
gdzieby chciał , na miejscu się jedno obróciwszy, gdyby 
potrzeba okazowala , kiedyby nieprzyjaciel w bok, albo 
w zad wskoczyć chciał. 

Małe hufy też czynić z jezdnych ludzi, po kilku set 
koni , jest rzecz pożyteczna. Abowiem, gdy już ku po
tkaniu, . z małych kilka albo kilkanaście , zraziwszy je 
społem , może wielki huf z nich uczynić. 

A gdzieby też widział hetman, iżby małym hufem, 
gdyby się kilkiem set koni kazał potkać, albo w bok 
wskoczyć, albo co takiego pożytecznego mógł uczynić, 
tedy tym obyczajem łatwie k'temu przyjść. Iż gdy roz
każe hetman, aby się ten, kto huf wiedzie, z swym 
hufem potkał , tedy bez zamięszania drugich, łacne a po
żyteczne potkanie może być. A wszakoż nigdy inedy 
to być nie ma, jedno gdyby hetman widział , iżeby ta
kie potkanie z pożytkiem być miało. 

Co za ludzi na czo�o po1rzeba. 

Ale na czoło , trzeba wielkiemu. pocztowi ludzi roz
kazać się razem potkać, posiłki teź za tym mocne czy
niąc. I ma postawić hetman ludzi zbrojne na czele, na. 
dobrych wybranych koniach, także też i piesze , a takie, 
o którychby męztwie więtsza nadzieja była. 

A przed hufy, na prawą i na lewą rękę we środek,., 
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ma obierać takie osoby, którzyby się sami przed hufy _ 
potkali. 

(;o hetm.an czynić :ana. 

Ma też hetman za czasu wszystkie rzeczy rozkazać, 
co kto czynić ma, a doglądać tego, aby tak było, a nie 
inak, jedno jako rozkaże; aby żadna omyłka, ani omie
szkanie, w żadnej rzeczy nie było. Gdyby też już ku 
bitwie, a ku potkaniu przyjść miało , ma hetman ludzi 
animować napominaniem, jako naforemniejszem może, 
albo umie, upominając je ku statęcznemu potkaniu, a ku 
stałości; gdyż po Panu Bodze, na dobrej sprawie, a na 
stateczności ludzkiej zwycięztwo zależy. Bo, by też na-· 
lepsza sprawa była, gdzie ludzie stale a statecznie nie 
stoją, tedy tam rychlej strata, niżeli zysk będzie. 

A tak ma hetman ochotną twąrz przed ludźmi oka
zać, aby ludzie patrząc na jego ochotę, dobrej myśli, a 
dobrego serca nabywali. Abowiem, gdzieby go widzieli 
nieochotnym, mogłoby im to złą myśl uczynić, a to 
mniemanie, iż on w szczęściu desperuje, et de eventu 
pu.gnae małe sperat. : A tak i słowy, i postawą, ma lu
dziom serce dobre czynić, a ku śmiałości ma im po
budRę dawać. 

Iż J1etman saDI. wszędy być nie :.noże, co c�ynić Dl8' 

i po cze1nby go rychł'o znaleiić, gdyby potrzeba był'a. 

Iż to być nie może, aby hetman sam wszędy mógł 
być, gdzieby potrzeba, tedy ma obrać kilka osób, któ
l'ZY mają przy nim jeździć, i ma je opowiedzieć ludziom, 
a owszem porucznikom co hufy powiodą , iż gdzieby 

_ którego z tych posłał, a przezeń co rozkazał, aby go 
w tern byli posłuszni, jako jego samego; dla tego, 
aby ni w czem omieszkanie nie było, gdyby widział 
hetman co potrzebnego, a snaćby na kilku miejscach 
potrzeba być mogła, tedy gdzieby sam nie mógł być, 
aby przez inne sprawował a rozkazował. A mają za 
nim nosić jaki znak na drzewcu, a za żadnym innym 
to nie ma być noszono, dla tego, iż gdyby o którą rzecz 
trzeba hetmana pytać, albo mu co oznajmić, żeby tego 
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potrzeba okazowa} , tedy abym tern łatwiej a prędzej, 
po tym znaku hetmana znaleść możono. 

Gd')'b')' nieprz')'jaclel w czem. nad hetm.ana IDla-1-t 
co hetm.an cz.,.nlć m.a, 

Pókiby td jeszcze ku bitwie nie przyszło, gdzieby 
widział hetman, iżby nieprzyjaciel wszystko nadeń, albo
wiele miał, aby się bitwy zwieść uchraniał, a nie zwo
dził jej ; bo na szczęście wszystko sadzić, nie mając, 
w czem innem nadzieje, bylbi wielki nierozum. Ale 
gdyby· widział, żeby nieprzyjaciel nieco nadeń miał, a 
onby też w nieczym przodek miał, tedy, gdy jedno ws�yst
kiego na szczęście nie będzie sadził, a po Bodze, iż 
wżdy w czem będzie mogła być nadzieja, tedy poru
czywszy panu Bogu ostatek, na szczęście przypuścić 
może. Abowiem, by zawsze na to czekać, iżby we wszyst
kiem rowność była, nigdy by słabszy z mocniejszym bi
twy nie zwodził; gdyż się tego wiele przygadzało, iż 
mniejszy poczet ludzi, za pomocą bożą a dobrą spra
wą, daleko więtsze wojska porażali, niżeli ich samych 
było. A tak ma to obaczyć hetman, a przejrzeć wszyst
ko, tak jako się to napisało. 

�ako z nieprzyjaciele:tn. pokuszać ma, serca 
drugi1n dodawaj,c. 

J eźliby też ku walnej bitwie przyszło , ma się o to 
hetman starać a przyczyniać, aby postronnemi małemi 
szermierzami nieprzyjaciela pokuszał a używał; bo ztąd 
serce ludziom roście, kiedy się w takich szermierzach 
szczęści, iż ku walnej bitwie bywają chciwszy. A wsza
koż ma to hetman .opatrznie czynić, a sprawne ludzi 
posyłać, jakoby nieopatrznością, albo nieumiejętności�,. 
na kogo taką rzecz przełoży, ludzi nie tracił. 

O czem hetm.an każdy dzień wiedzie� :an.a. 

Każdy dzień hetman aby wiedział, dziś kiedy jutro:: 
jakiemi miejscy, jeśli górami, jeśli lasy, czyli polmi · 
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ciasnemi ; czy li przestronemi miejscy; jeśli rzeki, błota, 
mosty, dla przebywania będą, a gdzie, i jako daleko 
jutro z wojskiem ma leżeć. Ma też mieć, a starać się 
o to, gdzieby świadom miejsc nie był, aby miał wypi
sanie wszelakiego miejsca i przebywania, tam kędy cią 
gnąć ma; co ma być przed nim na drodze, co też po 
stronach, i zkądby mu się ostrzegać potrzeba. 

W czem.�tajemoy ll.etD1.an b)'Ć ma. 

Od ludzi bojowych a ćwiczonych acz ma rady 
szukać, i pytać się, a wszakoż, to coby miał wolą czy-· 
nić , ma być tajemno, nikomu tego nie objawiając. Bo 
gdzieby takie rzeczy hetman odkrycie czynił, iżby to 
już jawna rzecz była, co wolą czynić ma, a snaćby 
kogo pojmano, albo jakimżekolwiek sposobem mogłoby 
to nieprzyjaciela dojść, żeby się dowiedział, tedyby juź 
każdy wiele naprzód miał, gdyby sposób nieprzyjaciela 
swego wiedział. 

Rzeka jeśliby gdzie była między wojski, tedy aby 
hetman dowiedzieć się kazał, jeśli są brody w niej; je
śli ją przebyć może; aby go nieprzyjaciel nie strzegł 
kędy, gdyby się nie ostrzegł, a mniemał, iżby rzeka 
była nieprzebyta; i dla tego też, jeśliby się nieprzyja
ciel w nadzieję rzeki ubezpieczył, aby przebywszy rze
kę, nieprzyjaeiela pożyć mógł. 

IW� jakich :m.iejscacll pod zainkami bitwt •taczać. 

Pod zamkiem·, albo miastem nieprzyjacielskiem, ja
ko gdyby się trafiło w Moskwie albo w W ołoszech, któ
ry by mocno osadzon był, a zkądby z dział szkodzić mo-. 
żono, także też i wycieczkami, aby się hetman takiego 
miejsca chronił, a bitwy tam nie zwodził. Lecz gdzieby 
w swej ziemi, gdyby nieprzyjaciel wtargnął, byłoby jut 
z pożytkiem , aby pod swoim zamkiem , albo miastem, 
bitwę zwodził, zkądby nieprzyjacielowi szkodzić możono. 
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Wodzowie pewni D1aJą być zawsze przy hetlllanłe. 

Wodze pewne, wiadome, co więcej ich być może, 
ma mieć hetman zawsze przy sobie , aby jedni z' prze
dniemi ludźmi chodzili; a gdzieby też poirzebował od 
siebie kogo posłać , aby mu wodza dał; a drugich aby 
od siebie nie odsyłał, ale aby je ustawicznie przy sobie 
miał, dla wszelakiej potrzeby. 

A.by okoł'o wojska żywnoaci nie psowano. 

Ma też rozkazać , aby zbóż około wojska nie pso
wano , nie deptano , koni w nie nie puszczano ;· gdyż i 
w nieprzyjacielskiej ziemi tego ma hetman strzedz, aby 
około wojska nie palono , i żywności nie psowano. A 
owszem, w swej ziemi to ma mieć na baczeniu, gdyż to 
wielki niepożytek, mogąc blisko żywność mieć, pokazić, 
podeptać , a potem daleko po żywność jeździć, niedo
statek cierpieć, a wojsko tern trapić; które głodzone być 
nie ma, ale dobrze żywnością opatrzone, i tak sposobio
ne, iżby nieprzyjacielskie w�jsko było głodzone. 

Trwogi maj, być czynione, ale nie cz�ste. 

Trwogi ma też hetman niegdy na ludzi czynić, aby 
widział chuć i gotowość ludzi swych. A wszakoż nie 
często to ma czynić; abo wiem gdźieby to często bywa
ło, a potemby prawdziwa potrzeba przypadła, tedyby pra
wdziwie snać temu nie wierzyli , a ku potrzebie goto
wiby nie byli. 

Ludzie często oględowani być :an.aj,. 

Ma też ludzi często oględować, a owszem po zapła
ceniu , mająli spełna , tak zbroje , jako konie. A który
by spełna nie miał, jakoby był powinien mieć, ma być 
,0 to srodze karan. 

Zbiega żadnego w woJsee nie chować. 

Zbiegowie, gdyby który taki od nieprzyjacielskiego 
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wojska przybieżał, aby hetman z niego wypytawszy, i 
wywiedziawszy się tego, co by wiedzieć chciał, w wojsce 
go nie cho wał, ale na jakie pewne miejsce aby go o d  
siebie o desłał; iż jeśliby zasię uciekł, aby o spo so bie 
naszego wo jska po wiedzieć nic nie umiał. 

Więźnia pOjDlanego, D1ęczenieD1 prawdy się do• 
badać. 

Z więżniów gdyby który był po jman, tedy pro stym 
sło wo m jego wiara nie ma być dana, ale męczeniem o d  
takich mają się prawdy do wiadować. A gdzieby ich kil
ko było, tedy ich różno słuchać, a wypytywać, aby się 
na jednę rzecz nie zmówili. 

S�abego Dliejsca osadzać nie DlBj�. 

Przydało by się też kiedy, iż jeśliby nieprzyjaciel 
co uczynił, a mając wo lą o dpór mu dać , czyniąc po
mstę nad nim, nie jedno w sw�j ziemi, ale i w jego, te
dy gdzieby czego hetman do był, nie ma nic słabego, 
ale niepo trzebnego, o sadzać; jako w Prusiech czasu wal
ki, gdzie wielką szkodę w wo jsce tern czynio no, iż o sa
dzono miejsca słabe, które o sadzając, wo jska ·tern uby
wało , i po tem na tych słabych miejscach tych ludzi za
się do bywano , zaczem ludzi wiele utraco no. A tak, je
dno miejsca mo cne, albo któreby na jakiem przebywaniu 
były, albo iżeby na takiem miejscu wiele należało, het
man ma o sadzać. 

Gdyby różne wojska 'był'y nieprzyjacielskie, na 
które pierwej uderzyć. 

Gdyby też nieprzyjaciel różnemi wo jski w ziemię 
ciągnął, tedy przeciwko tej stro nie o brócić się ma, o 
którejby słyszał, iżeby wojsko słabe było; abowiem gdzie
by jedny za po mo cą bo żą po rażo no , już by za tern ja
ko ko lwiek drugim serce upadło. 
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.J"ako na Tatary uderzyć. 

Iż tu z Tatary w Polszcze po.trzeby częste przycha
dzaj ą, iż gdyby Tatarzyn suwotkę, albo, jako zową, kośó 
położył, albo iżby na leżące mógł przyjść, jako się to juź 
wiele przydawało, iż je tak zchodzono , a na leżeniu je 
bito ; tedy, ponieważ oni nie społem, ale różno leżą, ten 
obyczaj zachować mają: iż ·gdyby uderzył na takie ró
żno leżące , tedy ma pierwej jeden huf puścić, i drugi 
za nim w posiłkach; którzy aby się nie zastanawiali, 
ale aby przedsię bieżeli z okrzykiem, iżby nieprzyjacie
la odstraszyć, albo od koni odgromić mogli , iżeby ku 
obronie przyjść nie mogli. A potem ty hufy, co już za 
temi prz�dniemi pójdą, ci mają nieprzyjaciela bić a mor
dować. 

.Jako się z nłi,ii potkać. 

Gdzieby też przyszło potkanie, iżeby ten nieprzyja
ciel Tatarzyn był gotów, a żeby już na koniach siedzieli, 
tedy się ma kazać hetman potkać hufowi albo d wierna, 
jako obaczy wedle potrzeby; ponieważ się oni rozsyp
ką potykają, tedy się tymże obyczajem Z' nimi poty
kać. Rozsypać huf albo dwa, dla tego, aby im strzelbę 
pokazili, iżby hufów strzałami nie szkodzili, a sami tei, 
aby bez wielkiej szkody potkanie z nimi uczynili; gdyż 
im nieprzyjaciel będzie mógł mniej szkodzić , gdy się 
różno potkają, niżeli gdyby w huf, albo w gęste ludzi 
strzelać mieli. 

Gdyby Tatarów wi-;cej nii naszych by;ro

Gdyby też Tatarowie wciągnęli , iżby tak mocnego 
wojska nie było, coby się z nimi bić mógł, albo iżby im 
kosą być nie mógł , a wszakoż gdyby naszych było ty
siąc, albo więcej, tedy ponieważ Tatarowie zagony sze
roko rozpuszczą, iże będą od _siebie we trzydzieści mil 
jedny zagony od drugich, gdzie się łatwie z ogniów spra
wić , gdy wsi palą, tedy nic pożyteczniejszego, j eduo 
między ony ognie wjachać, a tam zagony bić; bo ci co 
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daleko są, drugich ratować nie inogą. A gdzieby się ra
towali ci co bliższy są, tedy nie będą tak mocni, cho
ciażby się ich wiele zebrało, aby ich dwiema, albo trze
ma tysiącoma nie bił. 

,w bitwie włęźnia:mi sJę nie bawić. 

Ten też obyczaj niepożyteczny a szkodliwy tneba 
wykorzenić, i naukę ludziom około tego dać, abf póki 
bitwa stoi, więźniami się nie bawili. Abo wiem liiligłby 
snać niegdy jeden więtszą posługę uczynić, któremu 
P. Bóg serce a szczęście da; a tern się zabawi, i nie 
będzie już nic czynił, gdy się jedno będzie z więźniem 
wodził, a niegdy też takiego imie, co go nie sam zbodzie, 
ale kto inny, aby jedno tern chlubę sobie uczynił , iże 
więźnia przewiódł. A tak nie mają się więźniami bawić, 
póki bitwa stoi , jedno gdy się już bitwa dokona , gdy 
się już ludzie nie bronią, dopiero bez szkody a ze czcią, 
takie więźnie wodzić a łapać wolno każdemu ; oprócz, 
żeby jakiego znamienitego więźnia pojmać mógł, takie
go wieść, i .takim się bawić może. Ale inak nic. 

Gdyby kto proporzec nieprzyjacielski przyniósł'.. 

W bitwie, komuby Pan Bóg zdarzył, iżeby propo
rzec nieprzyjacielski przyniósł , ma być za t� darowan. 

Gdyby sic bitwa wygrał'.a, jako bHunkl dzielić. 
C • 

Ten obyczaj potrzebny zawsze się też zachowywa, 
iż gdy Pan Bóg jaką szczęśliwą bitwę zdarzy, któraby 
jeszcze walna nie była , bo to walną bitwą zową, gdy 
już nieprzyjaciela prawie na głowę porażą , albo gdzie 
już chorągwie ziemskie roztoczą, tam bitunku nie bywa. 
Tedy, gdzie okrom tej walnej, jaką bitwę wygrają , po
winien każdy pod cnotą, pod wiarą, położyć, czego w 
bitwie dostanie; i obierają na to bitunkarze , którzy 
dzielą per centurias, iżeby się równo każdemu dostało; 
drugie rzeczy szacują , kto więcej weźmie 1 aby drugim 
spłacił. A ktoby nie położył na bitunku, a dowiedzianoby 
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się nań., tedy bitunk traci, i lekkość za to popada, ja
ko ten, który przeciw wierze uczynił A przeto bitunki 
czynią., aby ludzie na łupy się nie łakomili, a nie sta
nowili się na nich; bo, by też j�den nawięcej wziął, po
winien wszystko położyć. A chociażby nic nie dostał, 
tedy mu też co z bitunku przyjdzie; i musi każdy dobrem 
rycerskiem słowem powiedzieć, iż wszystko położył. A 
tak _godzi się to dzierżeć, co .starodawna w dobry oby
czaj 'Yi&7I}aleziono; a ktoby się w tem tak nie zachował, 
jakD>'fłpyczaj jest, ma hetman o_ to karać. Gdzieby też 
ludzie bitwy wygrali, tedy czterzy niedziele wysługują. 

Jako na lletI11.anie wszytitko zależy. 

In summa, hetman to mieć ma na dobrem baczeniu, 
aby czasu próżno nie tracił, pana albo rzpltą o nakład 
niepotrzebnie nie przyprawował, i w ludziach i w ko
niach tern szkody nie działał. Abowiem na początku, 
p�·ki się ludzie niczem nie strapią, tedy ochotniejszy a 
chciwszy bywają, ni.żeli po długiem ciągnieniu albo le
żeniu; oprócz, iżby widział, iże by mu taka przewłoka 
była ku pożytku, a nieprzyjacielowi ku szkodzie; iżeby 
nieprzyjacielskie wojsko zcbodziło, albo morem, albo 
głodem, albo na koniech, albo póki by mu nieprzyjaciel 
sileń był; tedy w takiej mierze nie ma się na bitwę kwa
pić, ale ma się o to starać, jakoby nieprzyjaciela stra
pił, żywności przed nim paląc, każąc, iżby nieprzyjacie
la zgłodził; albo iżby go mógł pożyć, albo na leżeniu, 
tak we dnie jako też i w nocy, albo na jakiem trudnem 
przebywaniu, albo gdzie w ciasnem miejscu, albo gdy
by się nieprzyjaciel wracał, jżby mu strónam, bokiem, 
gdzieby go nieprzyjaciel obaczyć nie mógł, zaciągnąć 
mógł. A na takiem przebywaniu, gdzieby się mniej strzegł 
nieprzyjaciel, aby z nim bitwę zwiódł. 

Acz się to·przedtem napisało, jako hetman z któ
rym nieprzyjacielem wojnę wieść ma, aby sprawy sobie 
użytecznej, jako przeciw któremu nieprzyjacielowi na
leży, użył. Względem tego, że skoro każdy naród ma 
osobną sprawę swoję, jako to baczyć na oko możemy 
od Niemców, którzy jednej sprawy używają, nigdy jej 
nie odmieniając, ale tąż sprawą, gdy sami z sobą wal-
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czą, jako i gdy przeciw Turkom idą i używają, i tym 
Turków nigdy nie biją. Ale gdyby sprawy tej używali, 
a lekkich ludzi i niemał y poczet ku potrzebie brali, po
nieważ Turcy wiele jezdnych mają, tedyby odnosić mo
gli często zwycięztwa, niżeli je miewają. Wszakże, iż 
nam do cudzych nic, tedy hetmanowi naszemu, za taką 
wiadomością i nauką, na tern barzo będzie należ�ło, aby 
on· nie wszystko na moc swoję przekładał, albo na umie
jętność, ale fortelów dziwnych sobie wynajdował i wy
myślał; gdyź takowy nasprawniejszy hetman bywa, który 
nie w swojej mocy tylko dufa, ale fortelów, które Łacin
nicy stratagemata zowią, używa, a sam się ich też chro· 
nić umie, nieprzyjaciela żadnego, tak małego, jako wiel
kiego, sobie lekc1 nie ważąc; bo za tern niedbałość przy
chodzi i przezpieczeństwo, które prędko gdy się kto nie 
obaczy, wiele zaszkodzić może. Ale nie ubezpieczając 
się na żadną rzecz, tak przeciwko małemu, jako wiel
kiemu nieprzyjacielowi, sprawy dobrej używać, i czuj
nym a ostrożnym zawsze być ma; bo się tego barzo 
wiele trafia, że wielkie a niemał e, ale nieostrożne a 
niedbał e wojsko, lud. mały poraża i w niwecz obraca. 
A iż do każdej rzeczy umiejętności wielkiej potrzeba, 
wszakże na łasce bożej , a szczęściu, waleczna sprawa 
więcej należy, niźli na umi�jętności, zaczem sobie dufać 
nie potrzeba, jedno Pana Boga prosić o szczęście; a 
gdzie Pan Bóg poszczęści, w pychę się nie podnosić, 
ale za to mu dziękowaó; a nie swej umiejętności to 
przypisywać. Abowiem, by jeden nawięcej z młodości 
swej na tern się zchował , w potrzebach bywał , o wa
lecznych rzeczach wiele czytał, tedy nie przyjdzie k'temu, 
aby w tern rzemieśle doskonały był, gdyż są różne przy
gody, przy których nie bywał, ani o nich słychał, ani 
czytał, które na 5amej ł asce bożej należą; o którą pro
sząc, aby raczył poszczęścić, domyślawać się hetman 
ma, coby czynić miał , poruczając się we wszystkiem 
w opiekę i w obronę Panu Nawyższemu. 

A tak, te rzeczy wszystkie opisane, ma zawsze het
man z Królem Jego M. postanowić, aby to tak raczył 
chcieć mieć, aby się ten dobry obyczaj nie odmieniał. 
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Powinność rotmistrzowska. 

H.to rotmistrze obierać Dla, i Jacy być -.u.aJą. 

Rotmistrze ma hetman obierać, na których też ku 
dobrej sprawie niemało należy , w walecznym biegu 
umiałe , ćwiczone , niekorzystne, sprawne , którzy by się 
w swym regimencie dobrze sprawować umieli; nie mo
żeli wszystko takich mieć, tedy wzdy jednak po części 
aby takie miał, aby się młodszy przy st3rszych i umie
jętniej szych ćwiczyli, wprawowali, i dobry przykład z nich 
brali. A gdzieby się przygodziło, iżby hetman potrzebo
wał jaki poczet ludzi gdzie posłać, tedy aby zawsze 
rotmistrza jednego sprawnego posłał, a przy nim młod
sze a niećwiczeńsze może też posyłać. 

Rotmistrze jako wieJkie poczty DJ.leć, I ktorym 
towarz-yszolll. na wiele dawać D1.ają. 

Pocztów wielkich rotmistrze sami osadzać, i towa 
rzyszom na wielkie poczty dawać nie mają. Abowiem 
gdzie wielkie poczty osadzają , tam już będzie więcej 
motłochu, aniżeli godnych ludzi; a iżby umiejętniejszym 
a starszym żołnierzom, a tym też, coby na lepszych ko
niach, z lepszymi pachołki, z lepszemi broniami służyli, 
aby tym na więtsze poczty dawali, nie za życzliwością, 
ale za godnością. To się ma opowiedzieć rotmistrzom 
przy rozdawaniu pieniędzy. A rotmistrze mają obierać, 
tak pieszy, j ;:ko jezdni, nietylko godne, z dobremi koń
mi , z dobre mi zbrojami , ale też nie zbyteczne i nie 
korzystne towarzysze. 

Rotlllistrze to,varzysze swe w strzelb-; wprawować, 
a gdy ku bitwie przyjdzie, Jako strzelać D1ają. 

Pieszy rotmistrze doświadczać w strzelaniu mają 
swych towarzyszów, a uczyć je, jako w bitwie strzelby 
użyć mają, ponieważ tego potrzeba , gdyż tu u nas 
w Polsce mało veteranos m-il-ites, a skoro każda ,-.,y-
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prawa, wiele ludzi nowych a nieumiejętnych; a tak, aby 
je dobrze strzelać uczyli. A gdyby ku bitwie przyszło, 
gdy pierwszy rząd wystrzeli , aby przy klęknęli, a zasię 
nabijali, a drugi rząd za nimi aby strzelali; tymże oby
czajem wystrzeliwszy, aby przyklęknęli. A tak we wszyst
kich rzędziech porządkiem czynili, a tym porządkiem 
strzelali, i wystrzelawszy aby nabijali, tak jako się tn 
napisało. 

Ro11nis1rze z czego towarzysze swe upo1nnieć, 
I czego dogl„dać Dl.aj,. 

Mają też upominać towarzysze swe, a owszem gdy 
im pieniądze rozdawają, tedy im to opowiedzieć mają, 
aby działania szkód się chronili; igrą, utratą wielką, 
aby się nie bawili, a tern się niepotrzebnie nie szko
dzili. Pijaństwa zbytecznego aby się uchraniali, a to dla 
tego: snaćby kazano rocie tej po któr�j się potrzebie 
ruszyć, albo którego z nich na straż posłać, prze pijań
stwo nie mógłby temu dosyć uczynić, albo, czego Boże 
uchowaj, iżeby co skaził, a zbłądził w czem, tedy ta
kiego albo czcią, albo gardłem karzą. Abowiem iż w tern 
miary drudzy nie mają, iż czemby mógł za niemały 
czas żyw być, _iako poczciwy żołnierz, to za krótki czas, 
a niegdy i za dzień, marnie a szpetnie utraci; a gdy 
nie ma za co trawić , tedy musi łupić , a ubogie ludzi 
szkodzić , albo koni i czeladzi , wedle potrzeby nie bę
dzie mógł żywić; zaczem konie zejdą, pachołcy. się 
przed nędzą rozbieżą, iż nie będzie mógł służyć , jako 
na poczciwego żołnierza należy. A k'temu, gdzie nań 
dowód o szkody przyjdzie, tedy i karanie i lekkość po
padnie. Mają też tego strzedz, aby artykuły, które im 
od hetmana dadzą, wedle których się mają sprawować , 
aby się wedle ich we wszystkiem zachowali. 

W pancerzach z szablami, aby nie jeździli, ale aby 
dobre zbroje, dobrą broń mieli. I pacholąt małych, co 
drzewa poniosą, aby na konie nie sadzali. 

I mają też tego doglądać , aby każdy towarzysz 
,spelna wszystek poczet, na który pieniądze brał, miał. 
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Czego rątD1istrze pilnie w eiagnleniu woj8ka 
przestrzegać IDają. 

Na ciągnieniu, aby żadny rotmistrz od swej roty 
nie odjeżdżał, a z hufu swego rozjeżdżać się, i na ko
niach niepotrzednie biegać nie dopuścił, ani za zającmi, 
które się przed hufy porywają, ani żadnym obyczajem 
niepotrzebnym. A iżby nie wołali, ale aby cicho a po
rządnie ciągnęli; czego wszystkiego każdy rotmistrz 
w swoim hufie dojźrzeć ma. A iżby huf spełna porząd
kiem ciągnąJ, dla łacniejszego ustrzeżenia, ma ostawić 
pozad hufu towarzysza statecznego, któryby tego do
glądał, aby zadni nie ostawali, a nie rozjeżdżali się. 

HotJnistrz towarzysza z drugiej roty przyjlllować 
nie :ana. 

Jeden rotmistrz od drugiego nie ma towarzysza 
przyjąć, gdyby z czyjej roty do drugiego rotmistrza 
chciał; oprócz, iżby to hetman, za jaką słuszną przyczy
ną, rozkazał. Abowiem gdzieby tego tak nie przestrze
gano, tedyby się swowoleństwo mnożyło. Bo gdyby 
jeden rotmistrz zbytków u siebie w swem ..poruczeniu 
czynić nie dopuścił, tedy w tę nadzieję, iż go drugi 
przyjmie, nie każdyby posłuszeństwo czynił, które po
winien. 

HotJnistrz na leżeniu pilnować lll.B, gdy na 
trwogę uderzą. 

Gdyby na leżeniu w wojsku trwoga przyszła, iżby 
hetman kazał na trwogę zatrąbić, tedy każdy rotmistrz 
z swojem pornczeństwem ma się na placu stawić, w swym 
ordunku stać, a czekać hetmańskiego rozkazania. 

Rot:niistrz okroffl, bUwy w bt;bny bić nie :ana, ale 
każdy betD1ańskiego rozkazania s�uchać ID&. 

Na ciągnieniu, na ruszeniu, na leżeniu, nie mają 
u żadnego rotmistrza ani trąbić, ani bębny bić, oprócz 
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ku bitwie, a ku potkaniu; gdy ilettnan rozkaże, tot do
piero w bębny bić i trąbić wszyscy mają. Gdy u- het
mana w jeden bęben uderzą, aby się rotmistrze zcho
dzili, tedy powinien każdy rotmistrz iść, oprócz choroby, 
albo jakiej pilnej potrzeby, aby wiedział co za po-trzeba, 
a co natenczas będzie rozkazano. 

Płaca pieszym. rotD1istrzom.. 

Pieszym rotmistrzom , wedle starego zwyczaju, u 
sta pieszych, na dwa konia po dziesiąci złotych dawać 
mają, które konie przy pieszych ich rotach będą cho
dziJi. 

A gdy rotmistrze w swoim regimencie będą się tak 
zachować, tedy hetmanowi będzie z mniejsżą pracą, 
i karania a srogości nie będzie potrzeba ; za co im bę
dzie cześć niemała, i przysługa u pana i rzeczypo
spolitej. 

Powinność rycerska i artykuły im opisane. 

Rycerstwo het1IJana we wszystkiem posłuszne być 
ma, bo inaczej ma być karane sposobem niżej opi
sanym. 

Rycerstwo, iżby porządnie, statecznie, posłusznie 
we wszetn się zachowali„ czyniąc to wszystko, co im eę-: 
dzie od hetmana rozkazano; i mają to wszystko chować, 
jako się napisało. 

Napierwej, kto by w wojszcze burzki, bunty działał, 
ma być na gardle karan; a tak, aby bunty nie były. 
Gdy po kogo poślą -do hetmana, albo do tych, na któ
reby hetman poruczeństwa albo sprawę przełożył, tedy 
nie ma iść żaden w wielkim poczcie, jedno z małym 
pocztem przyjaciół swych. 

Bibl. Polska. O obronie koronnej. 11 
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Kto by się na swego· rotmistrza targnął, ma być 
na gardle karan. 

Kto by w, l!ocy jaką zamieszkę uczynił, ma być 
na gardle karan. 

Kto by z wojska uciekł bez odpuszczenia, ma być 
na czci karan. 

Mi�jsca swego ktoby w bitwie nie strzegł tak, jako 
go zszykują, ma być na czci karan. 

Na straż, na posłuchy, ktoby jachać nie chciał, gdy 
mu rozkażą, albo będąc, iżby swą wolą zjachał bez roz
kazania, na gardle ma być karan. 

Gdy bitwa jest, ktoby się na łupiech stanowił, ma 
być na czci karan. 

Potkać się z nieprzyjacielem bez rozkazania nikt 
nie ma, ale gdzie by ·rozkazano, kto się nie potka, ma 
być na czci karan. Także też ku szturmu nie ma nikt 
iść, ani przypuścić, aż hetman rm:każe, albo godło da 
trąbieniem, gdy mają ku szturmu przypuścić; kto by 
inak, czynił, także ma być karan. 

Kto by zwadę w wojsku uczynił, jeśli rani, tedy 
gardło, jeśli tylko miecza dobędzie, tedy rękę traci, 
albo na hetmańskiej łasce będzie karanie. 

Z nieprzyjacielem ktoby rokowanie jakie czynił, o
prócz hetmańskiego rozkazania, ma być na gardle karan. 

Ktoby około wojska po drogach przekazał tym, co 
żywność do wojska wożą, abo za wojskiem jadą, taki 
każdy na gardle ma być karany. 

Kościół ktoby wyłupił, ma być na gardle karan. 
Dziewkę albo niewiastę kto by zgwałcił, ma być 

na gardle karan. 
Wóz ktoby z rzędu wytargnął, tak jako już wozy 

obozowe zszykują ,- ma być na gardle karan. Abowiem 
nie mniej to waży, jakoby w zamku a.lbo u miasta, 
w murze albo w parkanie dziurę udzialał, i przeto pi
cnych w.ozów, rydwanów, kolas, nie mają w rzędy sta
wiać, ponieważ ich ludzie obecnie używają ku potrzebie 
swej, dla tego, aby obóz tak jako gi szykują, w całości 
stał. A przy tych woziech co już w rzędziech stoją, ma 
każdy mieć łańcuch, rydł, motykę, siekierę dla skopo
wania, i wszelakiej potrzeby. 
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W swej ziemi pszczół wydzierać, albo takiego drze
wa rąbać,. aby nikt nie śmiał, pod karaniem na gardle. 

Rzecz nalezioną, aby żadny dłużej przez noc cho
wać nie śmiał, ale aby do hetmana taką każdą rzecz 
oddano, aby tern łacniej każdy tam swe nalazł; a kto by 
inak uczynił, ma być karan, jako o złodziejstwo. 

Gdy już zszykują, aby żadny krom obozu stać nie 
�miał, jedno już społem w obozie z innymi, pod srogiem 
karaniem. 

Obcego nieznajomego człowieka, dla szpiegierstwa, 
aby żadny przechowywać nie śmiał, nie opowiedziawszy 
go hetmanowi. A ktoby się tego ważył, a dowiedzianoby 
się tego nań, ma być srodze karan. 

Po żywność słać, jako to zowią w picowanie, a 
owszem gdyby nieprzyjaciel blisko był, aby żadny nie 
jeździł, . ani słał, pod karaniem na gardle, aż hetman 
rozkaźe, a opatrzy, aby to za dobrą ostrożnością było. 
Abowiem gdzie na to baczności niemasz, wiele ludzi 
tym obyczajem ginie. A tak i nieprzyjaciela wtenczas 
dobrze używać, i starać się o to, gdyby żywności SZQ

kać posyłał, aby tern nieprzyjaciela. trapić możono. 
Hasło każdy powinien wiedzieć, a kogo by pojma

no nieznajomego, a on hasła nie wie, do hetmana ma 
być przywiedzion. Po wytrąbieniu hasła, aby tadny 
wołać nie śmiał, z rusznic strzelać, pod karaniem na 
gardle. 

Zbroję kto by utracił, albo ją przegrał, a niemialby 
jej, ma być na gardle karan. 

Ognie po wytrąbieniu hasła, aby wszędy gaszono ; 
a u kogoby· był nalezion, ma być karan. 

Póki potrzeba jest, żadny odpuszczenia brać nie 
ma; boby to było wielkie zawiedzienie wojska, gdyby 
kto ze złości, albo z nieśmiałości miał odpuszczenie 
brać, gdyby król albo pan, natenczas innych ludzi na 
to miejsce mieć nie mógł, ubezpieczywszy się na nie; 
.a takby to była rzecz niepoczciwa każdemu. U postron
nych panów w innych wojskach, tedy też na ten arty
kuł przysięgają; ale tu rycerstwu wierzą, a tak jedno 
na rozkazaniu ta rzecz ostawa. 

11• 
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· Na cudzym statku, jako się przedtem napisało, 
nie ma żadny służyć , jedno na swym własnym, pod 
srogiem karaniem 

Koni na które służbę mają, aby żadny do wozów 
zaprzęgać nie śmiał, pod karaniem. 

fsów pod wozem, kurów co w nocy śpiewają, nie 
ma żadny mieć, dla cichości w wojsku. Abowiem straż 
nieprzyjacielska gdy usłyszy psy szczekając, także też 
kury pojąc, łacno już obaczy gdzie wojsko leży; a tak 
nieprzyjaciel mógłby tern łacniej na wojsko uderzyć , 
gdyby wiedział gdzie leży. 

Komuby sługa uciekł, ma zarazem innego mieć, 
albo gdzieby nie miał, a nieopowiedziałby tego rotmi
strzowi swemu, rotmistrz hetmanowi, ponieważ spełna �łuż
bę l,iorą, tedy ma być taki srodze karan., któryby tak 
służyć, a ważyć się tego śmiał, iżby niespełna statku 
miał, a spełna zapłatę brał, tak pieszy jako i jezdni. 

Gdy się wojsko ruszy, w swej ziemi ,stanowisk, 
gdzie. stali, palić nie mają, z słusznych przyczyn. 

Zolnierze, gdzie by dostatek mogli mieć , tedy by
łoby z pożytkiem , aby namioty mieli; abowiem .gdzie 
są, jako zową, kotarhy, które słomą, sianem przykrywa
ją , tedy są niebezpieczne dla ognia; mógłby człowiek 
jaki podejrzany, albo szpieg, zapalić , zkądby wielkie 
a szkodliwe zamięszanie w wojsku mogło przyjść. Też 
u Turka wielki to pożytek czyni, i wszędy indzie gdzie 
namiotów wiele , iż chociaby na nie uderzyli na leżące, 
tedy powrozy które u namiotów są, byłyby im na wiel
kiej przekazce, iżby przez nie padali; a wszakoż to 
nawiętsza przyczyna, aby wojsku szkodliwego zapalenia 
nikt uczynić nie mógł. In summa, ponieważ na posłu
szeństwie wszystko należy, bo gdzie posłuszeństwa nie
masz, tam już ani rządu, ani nic dobrego niemasz, a 
z nierządnem wojskiem , nikt nic dobrego nie sprawi. 
A tak, aby się rycerstwo, gdyż ta rzecz na poczciwości 
należy, posłusznie zachowali ,  przodkiem przeciw het
mańskiemu rozkazaniu, potem przeciw rotmistrzom swym; 
abowiem lepiej że się za dobrym sposobem dosługują czci, 
dobrej sławy, łaski pańskiej1 a zatem i na dobrem mieniu 
wysługi, niźli za nieposłuszeństwem karania a lekkości„ 
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Ludzie małej wagi, ale potrzebni, jako się i 
ci 1prawowa6 m�ą. 

W polnej sprawie, ponieważ acz są ludzie to m&li 
.ale potrzebni, gdyż ku wiezieniu dział, prochów, i wszy
stkich rzeczy temu przysłuszających, formanów potrze
ba; także i szynkarzów, i przekupniow i inszych; tedy 
jako się i ci sprawować, a co czynić mają , tu się juź 
pisze. 

A naprzód, formani mają być zawsze gotowi· d-0 
dtiał, i do wozów, które wiozą , aby gdyby im rozka
zano, mogli zarazem zaprzęgać. Mają mieć konie dobre, 
nie zeszłe, godne; a mają j-e oględować na każdy mie
siąc. Innych niczyich rzeczy wozić aby nie śmieli, ani 
brać na swe wozy, tylko to wieść, na co są najęci, pod 
srogiem karaniem. Koni aby nikomu nie najmowali, nie 
pożyczali, a owszem żołnierzom, natenczą,s gdy je oglę
dują, pod karaniem. 

Potem szynkarze, aby pieniędzy za któreby mieli 
służyć , nie brali, ale aby mieli dosyć w swym szynkar
skim obchodzie. Przed obozem tam stawać mają, gdzie 
im miejsce ukażą, a nie w obozie. 

Po wytrąbieniu hasła, szynkować nikomu nie ma
ją, aby wołania, hałasów, nie było w karczmach u nich, 
pod srogiem karaniem. 

Picia i inszych rzeczy ku żywności, aby inak nie 
śmieli przedawać, ani miar ustawionych odmieniać, pod 
srogiem karaniem; czego będzie doglądał ten, komu to 
hetman poruczy. 

Przekupować około woj ska, ani na drogach , bliżej 
we czterzech milach; ale dawać, kupować mogą, i wo
zić do miasta. A to dla tego, ponieważ każdemu łacno 
po żywność posłać, i każdemu ją też samemu wieść, co 
bliżu są wojska; za czem łacniejsza żywność każdemu 
może być , niźli od przekupnia kupując. A kto by się 
w tern nie zachował wedle ustawy, mają mu rzeczy co 
przywiezie pobrać , i temu ma być karan, wedle hetmań
skiej woli. 

Na zbroje, miecze, rusznice, nie mają nikomu poży-
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czać, ani takich rzeczy do siebie przyjmować; także teź 
złodziejskich rzeczy, pod .srogiem karaniem. 

Sługi niczyjego, komuby uciekł, nie mają taić, przy
chowywać , ani mu żadnej pomocy ku ucieczeniu dać, 
pod }.{araniem na gardle. 

Gdzie wojsko leży, tedy powinni szubienice czynić, 
albo swoim nakładem ubudować. 

Panie wesołe , które za wojskiem niegdy chodzą,. 
aby za wojskiem nie szły, dla zwad, wołania. A iżby 
oprócz własnych żon, nieśmiał się żadny z temi niewia
stami rozpustnemi wozić, a w wojszcze ich mieć, pod sro-

. giem karaniem. 
A tak , iż począwszy od więtszych rzeczy, aż tet 

i do małych, aby na wszystkiem rząd był, trzeba sposo
bić; tedy przeto się tu wszystko napisało, co się rozu
mie być za potrzebne. Bo i na małe nierząd, tedy i w więt
szych rzeczach może być przekaza , i zły przy kład; a 
małych błędów wiele, tedy czyni błąd, albo nierząd wielki. 

O ciągnieniu wojska. 

Wojsko ma być z jezdnych i z pieszych ludzi osa
dzone; a ci mieć mają dwojaki rysztunek, tak, iżeby je
dni byli gravioris, a drudzy levioris armaturae; bo je
dni bez drugich pożyteczni nie są. A jako jezdni dobrze 
opatrzeni być mają w konie , we zbroje i w inne wsze
lakie wojenne broni, tak też i pieszy mają być dobrze 
przyprawni zbroją, strzelbą, i wszelaką Uronią ku bitwie 
przysluszającą. Ale ci wszyscy, tak pieszy jako jezdni, 
nie mają być z motłochu żadnego , ani z młodzi obiera
ni ; bo tacy więcejby �aszkodzić , niżeli pomódz mogli; 
gdyż i serce u takich wątłe i bojaźliwe , i więcej ku 
uciekaniu , niżeli ku bitwie chciwsze bywa, zwłaszcza 
gdzie już do rzeczy z nieprzyjacielem przyjść ma, kie
dy w bębny i w trąby uderzą. Acz się to czasem trafia, 
że w człowiecze młodym bywa i serce , i moc, i sieła. 
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więtsza , niżeli w starym; a ·czasem też i przyrodzenie 
tak cnotliwe bywa, że nadewszystko serce ku bitwie skłon
ne i chciwsze miewa. 

Ale iż się to zrzadko trafia, tedy hetmanowi tako
wemu na to ubezpieczać się nie potrzeba , ale dla pe
wności lepszej, ludzi takie do boju brać ma, o których
by jednak rozumieć mógł, iże by się odstraszyć lada· cze
mu nie dali; okrzyków, strzelb, puków, huków, coby się 
nie bali ; co jednak bywa w tych , co już przedtem w bi
twach bywali. I toby nalepsza rzecz była, i hetmanowi, 
i rzpltej wszystkiej pożyteczna i sławna, gdyby wojsko 
z ludzi statecznych, z żołnierzów starych, świadomych i 
umiejętnych , sprawione być mogło ; bo na tern barzo 
wiele i prawie wszystko zwycięztwo, po Bodze zależy, 
gdy w wojszcze są milites veterard. 

Wszakoż, jeśliżeby takowych ludzi nie dostawało, 
jakoż i temu statecznie wierzę , że ich trudno u nas 
w Polszcze dostać , tedy się wżdy przynajmniej hetman 
o to starać ma, aby ludzi stateczne , mężne i serdeczne, 
co nawięcej w wojsku mieć mógł , a wszystko jednako 
do tego upominał; aby się w rzeczach bojowych ćwi
czyli pilnie, i wprawowali , i tego się uczyli, jakoby od
pór słuszny nieprzyjacielowi dać, a samych siebie oswo
bodzić mogli. rro być nie może bez częstego ćwiczenia, 
.i bez świadomego i dobrze umiejętnego hetmana , albo 
i jego rotmistrzów. Lecz jeśliby też hetman takowych 
ludzi starych i świadomych mieć nie mógł, przynamniej 
ma mieć rotmistrze takie; a jeśliżeby też i wszyscy być 
nie mogli, tedy aby kilku z nich, coby wiadomi i dobrze 
ćwiczeni byli, a przy tych aby się drudzy ćwiczyli i u
czyli; · tak jako się to wyższej, w powinności rotmistrzo
wskiej, okazało i wypisało. 

Gdy tedy już hetman za dobrą sprawą swoją i za 
poruczeniem Króla Jeg·o M. i rzplt�j wszystkiej, lud, albo 
wojsko przeciwko nieprzyjacielowi koronnemu potrzebne 
zbierze, i jemu już w moc i w posłuszeństwo poddane bę
dzie we wszystkiem, ma .to na baczeniu mieć, i tak się 
sprawować, jako się wyższej opisało. A gdy już do cią
gnienia przyjdzie, tedy tym sposobem w�jsko z miejsca„ 
albo z obozu, ruszyć i wieść ma, jako tu stoi. 
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Gdy zatrąbią pierwszą raz w wojszcze, aby konie go
towano; potem gdy drugą raz zatrąbią, aby w wo'hy ·za
przągano, a pod tym czasem póki zaprzągają, aby się 
jezdni ruszali, a z obozu wyciągali. A trąbienie jedno 
po drugiem co godzinie być ma. Lecz gdyby się trafiło, 
iżeby się jezdni nieco omieszkali, iżeby pierwej niżeli 
się wozy ruszą z obozu nie wyciągnęli, tedy aby u prze
dniej brany wozom nie przekazali, mają zadnią braną 
wyciągać, a podle obozu mijać , a przed obóz na przo
dek zaciągać, a tym obyczajem ciągnąć mają, jako hu
fy zszykowano , prawą ręką jednego dnia, a drugiego 
lewą, wprzód huf po hufie, jako podle siebie stoją; a 
to dla tego alternatą mają się z obozu ruszać , aby tak 
ci co na prr.wej ręce stoją, jako ci na lewej stronie, 
zarówno to mieli, iż jednego dnia jeden rząd będzie 
przebywał złe miejsca, i pierwej stanie, drugiego dnia 
z drugiej �ęki takźe. 

Obóz wszystek inszy tym się też obyczajem ruszać 
i ciągnąć ma, a zwłaszcza gdzieby jedno jedna droga 
była, iżeby jednym rzędem obóz ciągnąć musiał; wsza
koż gdzieby drogi potemu były, iżeby mogli ciągnąć 
dwiema albo trzema, albo też i czterzmi rzędy, tedy 
społem zarazem ruszać się mają, i tym porządkieną cią
gnąć, tak pieszy jako i jezdni, mają, jako w obozie są 
postanowieni; wszakoż każdego dnia alternatą. Propo
rzec przed wojskiem posłać; a ten komu go poruczą, na 
przQdek zajachać ma, i tam czekać, aż wszyscy zacią
gną; którego jezdni mijać nie mają, ale za tym propor
cem zawsze postępować mają. 

Straż gd�ie, i jako �aleko jedna od d.rugiej być 
...... 

Straż przodkiem iść ma; a gdzie by nieprzyjaciel 
blislrn a nie daleko był, tedy tym obyczajem iść ma: 

Naprzód pierwsza straż; za nią druga straż, tak da
leko od pierwszej, jakoby mogli pierwszą straż widzieć; 
za wtórą trzecia straż, tak daleko od wtórej, jakoby mo
gła wtórą widzieć; za trzecią czwarta straż, tak daleko 
ido trzeciej straży, jakoby ją zoczyć mogła; za strażą 
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czwartą mają hufy iść, co nap.rzód przed wojskiem idą 
za strażą, tak daleko od straży, coby je też zoczyć mogli.· 

A gdyby przednia straż ujrzała jakie ludzi, mają 
zarazem do drugiej straży posłać, opowiadając to ; a 
tak od straży do straży mają oznajmować , i zarazem 
mają dać znać do hufów, co za niemi ciągną, a przed 
wielkiem wojskiem naprzód chodzą; a ci zasię mają dać 
wiedzenie do wielkiego wojska, aby już ostrożnie a spra
wą szli, albo gdyby trzeba, aby ich ratowali. A tak tym 
obyczajem straż do straży ma dawać znać , by jedno 
widzieli jakie ludzi, nie czekając i pewnej rzeczy. 

Ale gdzieby już pewna rzecz była, a iżeby nieprzy
jaciela widzieli , albo jaki poczet niemały, tedy aby już 
wszyscy ku wojsku bieżeli, a znać dawali. 

Poboczna straż, także też pilna ma być, jako ta od 
czoła; i dawać mają wiedzieć tymże obyczajem, a ostrze-
gać wojsko. 

Straży żaden mijać nie ma; a ktoby mijał, a poj
mano go , ma być do hetmana przywiedzion , aby był 
na gardle karan, albo wedle woli hetmańskiej. Przednie 
hufy, albo ludzie co przed wielkiem wojskiem jeżdżą, 
albo idą , nie mają przed wojskiem daleko chodzić, dla 
tego, aby ich ratować możono, gdyby potrzeba była. 

Za strażą pojadą ci, co wojsku plac obierają, gdzie 
będzie ten dzień obóz położony; za nimi szancmajster, 
dla naprawienia dróg wojsku, z swymi szancknechty. 

Gdzłeby ndejsce trudne ku przebywaniu b7�0. 

A gdzie by wojsko przez miejsca takie trudne prze
prawować się miało, jako przez rzeki, błota, lasy, tedy 
mają oględać, jeśli się gdzie nieprzyjaciel nie zakrył, 
a zasady jakiej nie udziałał , toż dopiero wojsko prze
·prawi�ć. 

GdzlebJ' potrzebne przeb7cie b7�0, a nieprz-yjaclel• 

bJ' broni�. 

Gdzieby też nieprzyjaciel u takiego miejsca się po
łożył , żeby przeprawowania bronił , a byłaby tego po-
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trz.eba na drugą stronę przeprawić wojsko, tedy ma 
hetman obyczajów szukać, jeśli nie na tern miejscu, te
dy na drugiem, gdzieby się nieprzyjaciel nie nadziewał, 
albo nie obaczył, tak we dnie jako i w nocy; aby co 
naciszej mogło być , wojsko przeprawiał, ostawiwszy 
nieco ludzi, którymby łacniej potem za swym uciągnąć; 
a to przez to, iżeby nieprzyjaciel mniemał, że jeszcze 
w swym legierze są. Ale gdyby się trafiło w nocy prze
prawować, tedy nanieciwszy ognie w swem wojsku, aby 
także n1.eprzyjaciel mniemał, że na miejscu leżą, prze
prawować się mają. A ci co się naprzód przeprawiają, 
gdyby obaczyli, iżeby tego była potrzeba, dla lepszego 
przezpieczeństwa od nieprzyjaciela, gdyby blisko był, 
pókiby się drudzy nie przeprawili, mają około siebie 
przekop, a wał jaki mały uczynić; aby, gdzie by nie
przyjaciel na nie przyszedł, iżby i_ sami siebie, i prze
bywania drugim, coby za nimi przebywali, bronić mogli, 
aż ich drudzy ratują, przebywszy za niemi . 

.Jakie przebywanie być :ana. 

Przeprawianie tym obyczajem, przez takie miejsca, 
być ma: Jezdnych lekkich naprzód część, potem 'pieszych 
z strzelbą,, działa mniejsze, i dwie albo trzy więtsze, je
den wóz prochu i innych przypraw, ku tym działom po
trzebnych; potem wszyscy jezdni, za tern wozy z pro
chy, z kulami, .z knoty, ze wszystkiemi przyprawami ku 
mniejszym działom. Potem wozy drugie, które przysłu
szają ku więtszym działom, i więtsze działa. A potem 
już rzędy obozowe, tak jako w swym ordunku ciągną. 
A gdzieby przez wodę działa iść miały, tedy tak obwa
rować, aby nie zamakały, aby woda nie szkodziła. 

Hufy jezdne, ty też tak przebywać mają. Huf po 
hufie jako je szykowano, tak jako podle siebie stoją. 
A nietylko hufy, ale i rzędy w hufiech także też mają 
przebywać, aby się nie zamięszały, aby im zasię łacniej 
w rzędziech stanąć, tak jako przedtem stali. 

Takim tedy porządkiem wojsko zawsze iść ma, na 
o tylko baczność mając, iż gdzieby się w nieprzyjaciel

skiej ziemi być przy godziło, tedy hufy, które naprzód 
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. chodzą, nazad z ziemie nieprzyjacielskiej 1ść mają . Tet 
i obóz, gdzie była pierwej brana pierwsza, tam ma być 
zadnia. Oprócz wozów Króla JM., gdyby w wojsku był, 
albo hetmańskich, albo rad krófowskich, albo gdzie by 
też obcy ludzie, znamienite.msoby, były, albo też os.oby 
zacne, coby na swą szkodę przyjachali, tedy takowych 
wozy przedsię przodkiem mają chodzić, jako też przed
tem chodziły. 

Działa także przed wszystkiemi wozy mają mieć 
zawsze przodek, i tam w obozie stać na placu mają, 
jako się już opisało. 

To też wiedzieć potrzeba, iż gdyby się przygodzilo 
być w ziemi nieprzyjacielskiej, gdzieby były zamki, mia
sta, albo lasy, kędy by się ludzie mogli chować, tedy 
tam żadnej straży nie potrzeba. 

Insze wszystkie rzeczy tak pilnować, jako się napi
sało, pomnią c na to, że na ruszaniu obozu mają być 
trzy albo czterzy osoby, coby od obozu nigdziej nie od
jeżdżali; na przodku, we śrzodku, i na zadzie, aby:_pil-
-nowali, żeby nikt obozu nie przerywał. 

W ożnice z wozy aby się nie mięszali, a iżby się 
dojeżdżali, ale jako wóz za wozem postanowią , aby tak 
już ciągnęli. 

A jeśliby się u którego wozu co skaziło, iżeby nie 
możono zarazem naprawić, tedy ci, którymby to poru
czono, mają wóz z rzędu wytargną ć, aby obóz nie 
omieszkał, aby przedsię ciągnął. A potem zasię w dro
dze, jeśli ten wóz dogoni, albo na leżeniu, mają go zasię 
w rząd wstawić, gdzie pierwej stał. A kto by przeka
zał, a obóz przerywał, taki ma być srodze od hetmana 
karan. 

Sposób kładzienia obozu. 

A naprzód, jakie miejsce obrane być BIB• 

Naprzód tym, co wysyłani bywają dla obierania 
miejsca, gdzieby obóz stać miał, potrzeba się im pilno 
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o tern wywiadować, jeśliże zarazem z tegot obozu nie
przyjacielowi bronić będą; czyli jeśli na leżenie długie, 
jako czasu pokoju, czyli też jeśli na jeden nocleg tylko 
ciągnąć przeciwko nieprzyjacielowi. Bo jeśliżeby się 
przyszło brqnić nieprzyjacielowi z obozu, tam już miej
sce górzyste niż pole równe, pożyteczniejsze bywa, jako 
się niżej napisze. Ale na leżenie długie, jako czasu po
koju, albo na jeden nocleg ciągnąc przeciwko nieprzy
jacielowi, bywa potrzebniejsze równe miejsce i szerokie, 
niż górzyste. A tak na tern, jako na owem miejsca, 
tego na pilniej przestrzegać mają, aby dostatek trawy, 
wody, a drew było, bo bez tych, musiałby obóz wiele 
niedostatków cierpieć . 

.Yako sobie oboźny postąpić :naa przy kł'adzienia. 
obozu. 

Napierwej ma mieć na spisku wszystkie wozy wiel
kie, które mają stać w rzędziech, aby wiedział, co 
w który rząd wozów ma włożyć; to jest, wiele w ryn
kowe rzędy, potem wiele w skrajne rzędy, któremiby 
mógł w około zawrzeć obóz wszystek. 

_
.Yako rz�d)" stawiae. 

Jeśli będzie w rynkowym rzędzie sto wozów, trzeba 
w skrajnym rzędzie dwieście; aby połowicą wozów wię
cej miał skrajny rząd, niżeli rynkowy. A tak wedle 
pocztu, mniejli, więcejli będzie wozów w rynkowym 
rzędzie, tyle dwoje ma być w skrajnym. 

A iż wozy są niejednostajne, bo co na czterzy ko
nie, ty mają w sobie sześć łokiet; a co na sześć koni, 
ty mają w sobie półosma łokcia, tedy na to ma baczność 
być, iż gdy wozy będą po półosma łokcia, tedy u czte
rzech wozów przybędzie sześć łokiet; to jest, u czte
rzech wozów przybędzie piąty wóz na szeM łokci. A 
gdzieby takich wozów wiele było, tedyby potrzeba tyle 
wozów w liczb� wziąć, względem tego coby przybyło, 
aby się skrajne rzędy dostatecznie zawarły. 
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A.by rzędy dobrze prowadzone by�., Jako wtem 

postępować. 

!żeby się nie omylił ten, kto obóz kładzie, tedy 
gdzie ma być przednia brana, tam ma postawić ze dwie
ma dr�ewcy, z proporcy, którzy mają przeciw sobie, albo 
owszem podle siebie stać, tak daleko jeden od drugiego

> 

jako szeroka brana być ma, i tam ma być przednia 
brana uczyniona; a tak patrzyć gdźie drzewca będą stać, 
gdzie przednia brana ma być, łacno obaczyć, jako ryn
kowe rzędy kłaść, i jako ich daleko ku branie nie 
przymykać; także też skrajny rząd kędy będzie miał 
pójść, Ljako ma być ku branam przywiedzion. 

Place nie m.aJą lt'yć •ci•·ntone. 

Ci co będą rzędy wieść, mają na się pilno patrzyć" 
aby prowadząc rzędy, 'Ciasno ich nie położyli, a_ iżeby 
placów nie ucisnęli, bo place próżne i przestrone ma}ą 
zostać, dla przestronego jeżdżenia, chodzenia, z namioty 
i z końmi -stania, i dla wielu inszych przyczyn. 

Drauy Jako szerokie b)'Ć m.ają. 

Na to też trzeba wzgląd mieć, aby się brany we
dług potrzeby szerokie zostawiały ; bo gdzieby koni 
wielki poczet był w wojsce, tedy trzeba czynić brany 
przestrzeńsze; abowiem gd11ieby ciasne były, a czasy 
mokre, tedy wybiją konie, iże by wozom był trudny wy
jazd na ruszaniu; wszakoż gdzieby llieprzyjaciel był bli
sko, tedy bran nie barzo rozszerzać. 

Dran jako strzedz. 

Pieszy u bran, w skrajnym rzędzie, z swemi wozy 
mają stać, a mają opatrować a pilnować, tak we dnie, 
jako i w nocy, aby nikt, ani z obozu, ani do obozu, nie 
wchodził, ani wychodził, aż hetmanowi opowiedzą, co 
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w tej rzeczy rozkaże czynić. A brany wedle obyczaju 
pawęzami zawierać mają . 

.Yako obóz statecznie -.na być zawarty, i jako 

wielki rynkowy plac :m.a być zostawlon. 

Tego też potrzeba pilnie doglądać, gdy obóz kładą, 
aby się wozy dojeżdżały, z kolei aby woźnice nie wy
stępowali, jedno aby wóz jeden za drugim, jedną koleją 
szedł, oprócz tego, gdzie by oboźny widział, i żeby osta
tek wozów, których już ku zadniej branie dokładają, albo 
ścieśnić, albo iżeby się bario przestrorio położyć miały, 
tedy według· tego, jako obaczy potrzebę, jeśli rozprze
strzenić albo ścieśnić, musi wieść ostatek wozów inną· 
koleją , jako obaczy , iżeby się obóz dobrze zawarł. 
Tym obyczajem, jeśli trzeba rozprzestrzenić, tedy dalej 
wozy rozwieść; jeśli trzeba ścieśnić, tedy bliższą kolej 
wziąć; tylko aby tak przywiódł, aby wozy i brana za
dnia słusznie stanęła . A dyszle u wozów w obóz, a nie 
z obozu obracać. 

Rynkowy· plac ma być tak wielki ostawion, jako 
wedle wielkości wozów; na to si� oględując, aby się 
obóz mógł zawrzeć dobrze. 

"Wozy nie :m.ają być barzo stoczone, bez potrzeby. 

Nie potrzeba też wozów barzo staczać, zwłaszcza 
gdzie by się nie potr'zeba niczego od nieprzyjaciela. oba
wiać. Ale gdzieby nieprzyjaciel blisko był, iżeby się go 
trzeba na leżeniu strzedz, tedy wozy tak stoczyć, jakoby 
mógł wóz ku wozowi, koło ku kołu, łańcuchy zawrzeć. 
A zarazem na leżeniu taki obóz okopać . 

.Yakiclt wozów w rzad nie stawiać. 
C 

Rydwanów, picnych wozów, kolas, w . rząd obo
zowy wstawiać nie mają, jedno na placu mają stać 
między rzędy; a to prze to, iż picnych wozów zawsze 
ludzie potrzebują, i tych drugich. 
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Paszkarze z dzia-ły gdzie Dl.aj, siać. 

Działa, prochy, ze wszystkiemi wozy k' nim przyslu
szającemi, jako z formany, z końmi, w rynku stać i 
tamże krepować mają, na takiem miejscu, gdzieby na
spokojniej było, i gdzieby placowi rynkowemu barzo 
nie ucisnęli. Tamże też puszkarze z ich namioty; ci wszy
scy mają być zawsze gotowi ku zapr�ąganiu. 

'Wozówrzędowycll ruszać nie Jna.ją, pod liaranieD1.. 

Obóz wszystek- z_:)wsze ma w całości zostać, wozu 
żadnego z rzędu nie ,tuszać, ani dopm;zczać; a kto by 
się śmiał tego wa.żyć, ma być na gardle o to karan, nie 
inaczej, jakoby u... miasta albo u ,zamku dziurę uczynił, 
tak ma być o tq 'karan. 

Plugastwa żadnego w obozie nie nt\eć. 

Gdzieby obóz długo leźał w Jegierze czasu pokoju, 
tedy plugastwa, patrochy co dobytki biją, aby tego 
w obozie nie miotano, ale zakopywano. Także też konie 
zdechłe, aby od obozu odwłóczono, dla smrodu; bo, się 
ztąd ludzie zarażają, iże chóroby i mór bywa. To jeśli
żeby już czuć było, tedy się obóz ruszyć ma, póki smród 
nie będzie. 

Jako sie oboz ruszać Dl&. 
C 

Gdy się obóz już ruszyć ma, tedy przodkiem dzia
ła, prochy i inne wszystkie wozy temu przysłuszające, 
mają się naprzód z obozu ruszyć; potem rynkowe rzę
dy, a potem skrajne. A jednego dnia prawą ręką, dru
giego 'dnia- lewą ręką, ma się naprzód ruszać. 

A i żeby poznać wóz przedni, za którym by wszyst
kie drugie wozy iść miały, tedy na każdym takim wo
zie ma być proporczyk,. aby ci, którzyby rzędy wiedli, 
wiedzieli zkąd się ma drugi rząd począć. 
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Gdzieby sit kto z obozu. bronić Dliał na leżenia. 

Gdzieby się kto bronić miał na leżeniu, tedy miej
sca szukać, iżeby mógł być jeden rząd na górze, ,osta
tek wozów na dole, iże by mógł bronić z .góry i z dołu; 
albo też między błoty, między wodami, aby nie zewsząd 
nieprzyjaciel mógł ogarnąć, a nie ze wszystkich stron 
mógł obozu dobywać. Przekopy t-eż czynić potrzeba, 
które szaocknechci czynić i kopać mają; a gdzieby tych 
nie było, tedy każdy za swym wozem mają równo prze
kop czynić. Niegdy też i laskowy płot czynią dla mo
cności, i więtszej pewności przed nieprzyjacielem. 

Gdyby sit przysz�o bronić w cła,gnieniu, albo na 
jednyD1. noclegu, albo leżeniu. 

Kiedyby też przyszło bronić się z obozu, bądź na 
ciągnieniu przeciwko nieprzyjacielowi, bądź też na je
dnem leżeniu, tedy obóz jednym rzędem położony napo
żyteczniejszy bywa, aby tak jezdni, jako pieszy, na pla
cu przestrono stać, a tern się snadniej bronić mogli. Ale 
rynkowych rzędów nie potrzeba. 

1W auli o ty pańskie gdzie IDaj·, st"ac. 

Nam10t.y królewskie, hetmańskie i pańskie, te mają 
przed swe mi wozmi w rynku stać, a dra bi około nich 
strzedz mają; którzy zawsze wartować mają, tak jako 
je rozpiszą, aby gdzieby potrzeba przyszła w nocy, aby 
zawsze nieco ludzi gotowych było. A gdzie Król Jego 
Mił. w wojszce jest, tedy dworzanie wartują ; ale przy 
nich przedsię drabi. Mają też drabi strzedz prochów i 
dział, dla przyg·ody jakiej. To gdy będą zachowywać, 
ci co obóz będą kłaść, tedy ni w czem omyłka nie będzie, 
iż będzie zawsze obóz porządnie a sprawnie sprawiony 
i położony; na czem wszystko zależy. 
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lądy w wojsce jako mają iść. 

M;ają też być· obraI;1e w wojsce trzy albo czterzy o
soby, coby sprawy sądzili, które się w wojszce przyda
wają; od których ma być dopuszczono odezwanie do 
hetmana, komuh� się krzywda widziała. Inni wszyscy 
urzędnicy, tak jako się napisało, urzędu swego .pilnie 
przystrzegać mają, tak, jako na kogo co przełożą. 

Mają też być niektóre osoby, coby straży doglądali; 
kilko też, coby nad posłuchy w nocy byli, plac położe
nia wojsk� ęoby obierać jeżdziH. Drugie, coby drogi na
prawować kazali, a tego doglądali, rzędy wozów coby 
wiedli. Drudzy, coby tego doglądali, aby się dojeżdżali, 
a niepotrzebnie aby jeden nie stał, a obozu nie stanowił. 

Na ęzeJQ. obrona 1aD.1.kowa zależy. 

Aczkolwiek okołu polnej walki tu się pisało, a 
wszakoż, iż na zachowaniu a na obronieniu zamków i 
miast wiele rzeczypospolitej należy: tedy acz tego po
trzeba, aby zamek i miasto wszystkiemi potrzebami było 
dobrze opatrzone, gdzie �ie będzie ludzi rycerskich pocz
ciwych i statecznych, tedy po wszystkich innych rzecza�h 
mało, gdy ludzie l)iestateci;ni, straszliwi, też niegdy bez 
wielkiej nędze, zamek a uu�sto podadzą. A tak się tu 
piszą in.:zyczyny tę-1 pr�e które zamek, albo miasto, bez 
uszczerbienia poczciwości tych, którzy się na nim zawrą, 
poddaną być mpie za. zmową. 

N a.p i e r w  ej: Gdy żywności jlłż niedostanie, iże co 
jeść nie ],llają. 

D r ugi e: Gdy im niedostawa prochów, kul i wszyst
kiego tego, czego im ku strzelbie potrzeba. 

Tr z e c i e: Gdy się ratunku nie nadziewają, a mo
cno ich dobywają, iż nie masz w czem nadzieje mieć 
a na potrzebnych rzeczach ku obronie im chodzi. 



178 

Cz w a r t e: Iżby się mór między nie rzucił, iżby tak 
zeszli, żeby .ich nie było z obronę. 

Pi ąt e: Iżby oprawa zamkowa, albo miejska , mu
ry, baszty, tak. były potłuczone , podziurawione , iżby 
ich nie mogli, albo nie śmieli kim zaprawić, tedy pod
danie zamku, albo zmową, prze ty przyczyny, gdzieby 
jedno tak było, poczciwe byó moźe , bez ubliżenia czci 
tych, coby. się tam zawarli. A inak nic. 

Obrona pospolita. na czem zależy. 

Pospolita nasza obrona, to jest wojenna wyprawa 
ak jest w l_)rawie polskiem opisana , iż każdy służyć 

ma wojnę, wedle możności. Ale się temu snać dosyć 
nie dzieje, bo służy jako kto chce; a snać bogatszy 
więcej w tern rzeczypospolitej ubliżają, aniźli ubodzy. 
Abowiem najdzie ubogiego, co ledwo żywność ma, służy 
wojnę jednak sam, drugi samowtór, drµdzy też i w więt
szym poczcie: bogatszy, dostateczniejszy respectu pau
perum, tedy z małym pocztem służą. Bo kiedyby tak 
było, iżby z tylkiego imienia, z którego ubogi jednym 
koniem służy, tyle bogaty miał wyprawić koni osadzo
nych, każdyby więtszy poczet wyprawić musiał , niźli 
na wojnę miewa , i niemało by na tern rzeczypospolitej 
ku obronie przybyło. Co jednak swym czasem, status 
regni communi laudo potrzeba aby opatrzyli , aby ·tak 
bogaty, jako i ubogi, każdy wedle możności swej, równo 
wojnę służyli. 

W tern też niemałe się ubliżenie .dzieje rzeczypospo
litej, iż wójtstwa, burgrabstwa, dawają ludziom dosta
tecznym , bogatym, którzy by rzeczypospolitej dobrze słu
żyć mogli; gdyż takie urzędy nie mają być dawane, je
dno albo starym, na zdrowiu zeszłym, albo też tym, któ
rzy acz godni są, ale iż małą majętność mają, a tak 
ty urzędy mając , na miejscu siedząc, mogliby niegdy 
być pożyteczni rzeczypospolitej. 
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Choręstwa, na czem wiele czasu walki należy, da
wają ludziom niegdy barzo młodym, drugim też k'temu 
urzędowi niegodnym, którzy takiemu urzędowi dosyć 
uczynić nie mogą, gdyż na chorążym wiele w hufie na
leży. A tak z wiela rzeczy znać, iże się o obronie, o 
dobrym sposobie, o potrzebnych rzeczach nie myśli, i 
nikt o to nie dba. I nie będzieli na to lepsze baczenie, 
niźli po te czasy było, niepodobieństwo, aby rzeczpo
spolita, czego Panie Boże uchowaj, za nierządem a złym 
sposobem, upadu nie wzięła; gdyż takie urzędy rzeczy
pospolitej potrzebne, nie mają być dawane per favores, 
ani za przyczyną a za prośbą czyją, ale za godnością, 
jako kto czego godzien. 

Upomnienie. 

A iż teraz trzeba o tern pilniej myślić, abyśmy w ręce 
nieprzyjacielskie ,nie wpadli, tedy biorąc przykład z są
siad naszych, z Slęzaków i Morawian, którzy widz�c 
nieprzyjaciela srogiego w sąmsiedztwie, a obawiając się, 
aby do końca ziemie węgierskiej nie wziął, i potem o
nycli nie nawiedził, składając się na to, czynią wielką 
pomoc pieniężną koronie węgierskiej, aby za nie zbrojni 
ludzie byli chowani. Tymże sposobem i u nas byłaby 
rzecz potrzebna, ponieważ nam nikomu pomagać nie 
potrzeba, jedno samych siebie bronić, abyśmy, niechcemyli 
zginąć, nakładu nie żałowali. In summa, obyczajów 
wszelakich szukać, i wszystkiego pokusić, aby się bro
nić, a za pomocą bożą, nieprzyjacielowi się odjąć, a od 
niewoli, od zginienia się wyjąć, abyśmy mogli. Bo nie 
będzieli tego jako się napisało, iż _ obecna obrona nie 
byłaby chowana a czyniona przeciw nieprzyjacielowi, 
w samej wojennej wyprawie darmo nadzieję mieć. Bo 
ponieważ nieprzyjaciel siedzi od granic we dwudziestu 
mil , a j eśliże k 'temu nie rychło się rusza, i leniwo cią
gnie; ale by też i nary chlej ciągnął, tedy to nie może 
być, aby wczas ratował tych krajów, które prze bliskość 
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kazić a pustoszyć może nieprzyjaciel. Ale gdy będą lu
dzie pogotowiu na granicy, tedy za pomócą bożą , gdy 
to tak wszystko będzie sposobiono, jako się napisało, 
mogą nieprzyjacielowi odp,ór czynić, aż wszyscy inni, 
co wojnę powinni , na pomoc im przyciągną. I trzeba 
to w czas począć stanowić, póki się jeszcze nieprzyja
ciel na nas nie oborzy; boby to już nie w czas, gdyby 
już nieprzyjaciel na nas się wtargnął. Teraz trzeba tę 
gotowość posta.nowić, albo j�j też na jeden rok pokusić, 
abyśmy na potem wiedzieli, jako w pewnej obronie sie
dzimy. To wszystko niech:aj Pan Bóg sprawuje wedle 
swej naświętsz�j woli, ku chwale swej świętej, ku obro
nie wiary chrześciańskiej, a ku dobremu rzeczypospoli
tej korony tej. 

Ouj'l!,s majestati divinae haec omnia sunt commi
tenda. 



TYTUl Y RZECZY PRZEDNIEJSZYCH , 

które sq w tych książkach, dla ·rychleJszego natezienia. 

Ogranicach . . . . . . . . . . . . . . . . 
O paniech sądowych, i dochodziech przysądnych . 
O pozwiech i pozwanych 
O prokuratorach . . . . . . . 
O przywilejach· . . . . . 
O dawnościach . . . . .  
O rokach i odwłokach 
O apelacyi . . . . . . . . . . . 
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*) Tytuł pierwotny i pierwszą, kartę· broszury zostawiamy 
, dla wierności wydania. Redaktor B. P. 
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Za pozwoleniem Cenzury. 



PORZĄDEK 

·którym popis publiczny odbywać się będzie 

1829 roku. 

Dnia 20 lipca w poniedziałek. 

KLASA I i II. 
Nauki godziny 

Nauka religii i morał.I od 81j
g 
do 9 

nauczyciele 

Ks. Malinowski, Stankiewicz i Raczkowski. Język łaciński . . . jod 9 do 10 
Arytmetyka ijeometr. od 10 do 11 

Ks. Raczkowski i Stepnowski Ks. Malinowski i p. Smarżewski Hist. natur. i fizyka . od 11 do 11 1/
9. 

P. Wierzbicki. Hist. powsz.) polska i Ks. Presiowski 
.Język polski . . . • od 121/2 do 1 P. Smarżewski i jeografia od 11 % do 12%

1 

i Stepnowski 
. Ks. Stepnowski 

Dnict 21 lipca we wtorek. 

KLASA III i IV. 

Nauka religii i morał. od 8%. do 9 
Język łaciński i grec. od 9 do 10 

Ks. Gnychowski i Raczkowski Ks. Presiowski, Raczkowski i p. Szwajnic. 
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Nauki godziny nauczyciele 

Arytmetyka algebra i od 10 do 11 Ks. Janicki i 
jeometrya . . . . Malinowski 

Fizyka i hist. natura!. od 11 do 11 112 Ks. Gnychowski 
Hist. powsz. i polska od 11 1/

!&
do 12 

1

PP. Smarżewski„ 
Szwajnic i Ks� 

I 
Gnychowski. 

Jeografia . . od 12 do 121/2 PP. Smarżewski 
1 i Szwajnic. 

Język niemiecki . . od 12 1/2 do 1 P. Packhauser 
Język francuski . . od 1 do l 1/

2
lP. Bonfils. 

Język polski . od 1 11
2 

do 2 ;PP. Wierzbicki 
I i Szwajnic. 

Dnia 22 lipca we śrndę. 
KLASA V i VI. 

Nauka religii i morał. od 8 1/2 do 9 Ks. Kurowski, 
Andraszek i 
Rektor. 

do 1 O Ks. Stankiewicz„ 
W asilowski, 
Andraszek i 
p. Szwajnic. 

Język łacińs. i grecki1od 9 

jod 10 Algebra, jeometrya do 11 Ks. Janicki i 
Malinowski 

Fizyka, chemia, hist. od 11 do ll 1/2 
Ks. Kurowski i 

naturalna p. Wierzbicki 
Hist. powszech., pols., od 111/2 do 12 1/

<J. 
P. Szwajnic, Ks. 

rosyjs. i jeografia Stankiewicz i 

I 
W asiłowski. 

Język niemiecki . . od 12 1/.1 do 1 P. Packhauser. 
Język francuski . od 1 do l 1;�,P. Bonfils. 
Język polski . . . . od 1 1/.2 do 2 1Ks. Prefekt. 

Dołącza się krótka wiadomość o Sejmach i Sejmi
kach przeds�jmowych w dawnej Polsce, przez Ks. Presiow
skiego, magistra nauk i sztuk pięknych. 



Krótka w-iadomość 

O SEJMACH. I SEJMIKACH PRZEDSEJMOWYCH 

w dawnej Polsce. 

Oświecenie, duch czasu, a najwięcej zmiany poli
tyczne w narodach, prowadzą za sobą zmianę ich urzą
dzeń i zwyczajów. Koniec XVIII i początek XIX wie
ku, łącząc w narodzie polskim te wszystkie okoliczności, 
musiał inny nadać rzeczom porządek. Dźwignięte z gru
zów dobroczynną ręką królestwo i w rzędzie mocarstw 
europejskich pomieszczone, na zasadzie nadanej sobie 
przez wspaniałego wskrzesiciela karty konstytucyjnej, 
nową otrzymało organizacyą, która wiele dawniejszych 
ustaw i zwyczajów z duchem czasu niezgodnych i dla 
narodu szkodliwych, uchyliła. Te jednakże zwyczaje, 
jako objaśniające dzieje ojczyste i malujące charakter 
narodowy, mają swoję ważność we względzie historyi i 
literatury. Wiadomość o sejmach nie może być dla Po-



laka obojętną, bo te, za obieralnych zwłaszcza monar
chów, całą niemal panującego przywłaszczyły sobie 
władzę i kierowały interesami państwa. 

Sejmy polskie, były wspaniałem i poważnem zg'l'o
madzeniem trzech stanów cały naród reprezentujących, 
to jest: króla jako głowy narodu , senatu jego rady, i 
rycerstwa czyli szlachty, w pewnej liczbie od województw 
ziem i powiatów wybranej; które to trzy stany na pe
wnem miejscu i w pewnym czasie zgromadzone, stano
wiły nowe prawa lub dawne niszczyły albo poprawiały 
dla dobra powszechnego. Ten sposób prawodawstwa i 
sprawowania interesów publicznych w kraju naszym do 
trzech stanów rozszerzony,. późniejszy jest nierównie od 
ustanowienia królestwa, i rosnąc powoli z osłabienia 
królów i książąt, a z nabytej panów i szlachty przez 
nadania i przywileje monarchów mocy, przyszedł do te
go stopnia , na którym go w ostatnich czasach wi
dzieliśmy 1). 

Rozpatrując się w dziejach ojczystych spostrzeka
my, że władza królów polskich od Mieczysława aż do 
śmierci Bolesława Krzywoustego, żadnemi prawami ani 
wpływem narodu nie była ograniczona. Dzielili oni te
stamentami swojemi państwo pomiędzy dzieci 2), wy
powiadali wojnę kiedy i komu chcieli, nakazywali po
spolite ruszenia , stanowili podatki podług upodobania, 

1) Narusze. Hist. Nar. Pols. ed Mostowsk. T. VI (wyd. B. P). 
11) Mieczysław I umarł relinquens 1·egnum suimet filiis di

viclendum, quod postea filius ejusdem Bolizlaus, nove1·ca et 
fmt?·ibus expulsis ... eontraxit in unum, mówi Dytmar, str. 99 

ed. Wagnera 1807 w Norymberdze. Znaczy również podział przez 

Bolesława Krzywoustego uczyniony Długosz r. 1139 str. 450. 
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dochody krajowe dla siebie mieli i niemi podług swej 
woli rozrządzali, ustanawiali urzędników do prowadze
nia wojska, dozoru swych zamków, wybierania podat
ków i wymierzania sprawiedliwości, naznaczali karę na 
winowajców 1). Do tych wszystkich spraw tak ważnych, 
nie potrzebowali pozwolenia poddanych, jak to w pó-
źniejszym czasie nastało. 

Wzywani niekiedy do rady panowie, doradzali tyl
ko, lecz w niczem woli monarchy sprzeciwić się nie 
mogli. Obecność ich służyła jedynie dla nadania więk
szej wagi postanowieniom nieodmiennym monarchy 2). 
Mały i nierównie mniejszy niż w innych krajach oka
zał się u nas wpływ duchowieństwa na sprawy pań
stwa przed Bolesławem Śmiałym. Biskupi albowiem od 
zaprowadzenia religii chrześciańskiej w Polsce, pospo
licie byli cudzoziemcami, i z tego powodu do rady mo
narszej nieprzypuszczani 3). Bolesław Smiały dopiero, 
widząc i między Polakami wielu zdatnych na wyższe 
godności duchowne, nie chciał biskupstw swego narodu 
cudzoziemcami obsadzać, a gdy je krajowcy zajęli, za
raz ich do rady uży'Yać zaczęto. Skażenie moralne 
walecznego Bolesława, musiało zwrócić na siebie oczy 

1) Gallus księg.i I rozd. 13. ed. Bandtk. 
�) Ztąd nie napotykamy w kronikach i dyplomatach ówcze

snych wyrażenia de consensu, :ale praesentibus, testes hujus rei, 
approbant universi i t. d. 

5) Nie znajdujemy w dawnych kronikach, żeby przed Bole
sławem Śmiałym duchowni do rady wzywani byli, owszem świa
dectwo Galla o radzie Bolesława Chrobrego (księga I. rozdz. 13) 
inne sprawia przekonanie. Stronnicze zdanie Łubieńskiego (Ope

ra posthuma p. 309) nie zasługuje na uwagę, równie jak drugie 
tamże na str. 324. 
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biskupa krakowskiego. Przestrzegał on króla, upomi

nał, a w złem uporczywie trwającego, od społeczności 
prawych chrześcian wyłączył. Okrutne zamordowanie 

św. biskupa, pociągnęło za sobą nader dotkliwe skutki. 
Ustąpił Bolesław, a następca jego Władysław Herman, 

chcąc złagodzić zagniewaną stolicę apostolską , i nie 
chcąc się narazić na podobne nieszczęście, jakiemu 
brat jego uległ, okazał się dla duchowieństwa powol

nym i rady jego zasiągai; wpływ przeto teg·o stanu na 
sprawy państwa znacznie się powiększył. Podział pai1-

stwa przez Bolesława Krzywoustego pomiędzy synów, 
zrodził tysiączne nieszczęścia, od podziału władzy mo

narszej nieodłączne. Duchowieństwo w chęci zapobieże
nia złemu zwoływało synody, których postanowienia 
wszystkich pojedynczych książąt obowięzywały 1). .Pa
nmyie świeccy nie zaniedbali korzystać z powszechnego 
nieładu, a wynosząc jednych książąt, drugich zaś skła
dając z naczelnego księstwa krakowskieg·o, nabywa.li 
znacznego wpływu i przywilejów w, na.rodzie. Porozu-
mia wszy się przeto ze stanem duchownym , znieśli da-
wniejsze synody, stanowiąc natomiast senat , władzę 
ograniczającą wolne dotąd działanie monarchy. Utwo
rzony tym sposobem senat około roku 1180, wglądał 

niekiedy w czynności rządowe, i opierał się zamiarom 
panującego !l). Zjeżdżali się senatorowre na każdą wa-

1) Najważni�jszym z tych był synod łęczycki .r. 1180 w przy

tomności wielkiego ks. krak. Kazimierza Rprawiedliwego i panów 

świeckich odprawiony, na którym stanęły u chwały względem za
pewnienia opieki nad włościanami w ogóle, i nad majątkami du

chownemi w szczeg:ólności. Dh1gosz roku 1180 str. 541. 
2) Breve Urbana ni papieża roku 1185 wydane, chowane 

w archiwum kapituły krakows., te zamyka wyrazy: inhaerendo 
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żniejszą czynność państwa, lub zostawiali w stolicy po 
kilku z grona swojego członków, którzyby byli repre
ze�tantami senatu. Wzrastało tymczasem znaczenie i in
nej szlachty; bliżej stolicy mieszkający, bywali obecni 
na radach senatu, nie mając jednakże żadnego na nich 
głosu. Wreszcie Władysław Łokietek obciążony laty, 
chcąc państwa tylu nieszczęściami skołatane, nieco rzą-

-dniejsze synowi następcy swemu zostawić; chciał mu 
nadać pewne urządzenia utwierdzające jego pomyślność. 
Żeby zaś takow:e postanowienia większej mocy nabrały, 
chciał a by wszystkich prowincyj znakomitsi panowie 
byli przy nich obecni. Zwołał przeto zjazd powszechny 
do Chęcin na dzień 26 maja 1331 roku, i na nim za
siągając rady biskupów i możniejszych panów, ustano
wił niektóre prawa, i naradzał się względem wojny 
z Krzyżakami 1). Zjazd ten jest początkiem innych 
zja,zdów, odtąd dosyć często odbywanych, z których pó
źniejsze ,.sejmy powstały. 

antiquae consuetudini, in senatu _ 1·egni vesfri'., p1·irnum locum 
et vocem post archiepiscopum gnesnensem habet. (Czacki o Li
tiw. i Pols. pr. t. I st-. 247 przyp. 1134.) W Długoszu wyraz. 
senatus zjawia się roku 1181 (str. 545) dalej roku 1194- (s_tr. 568) 

i t. d. 
1) Długosz roku 1331_ str. 100� Vladislaus Poloniae rex ... 

videns se gravem et senio grandaevum esse, in festo ss. Tri
nitatis, in oppido Ohenczini, quarta decima die Junii mensis,. 
generałem omnium te1Ta1·um sua1·u1n agit conventum. Ubi et . 
de uello cum Omdge1·is gerendo, et cle 1·ebus publicis expedi
endis, praelat01·um et baronum su01-um sano usus consilio,. 
certas f acit 01·dinationes et edicta. Nadmienić tu wypada, że 

uroczystość ś. Trójcy w r. 1331 przypadała na dzień 26 maja„ 

nie 14 czerwca (M1:ssale Romanum de anno ejusque partibus. 
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Od tego więc czasu widzimy na zgromadze.niach 
szlachtę możniejszą na wezwanie monarchy przybywa

jącą, podług swego upodobania; liczba jej nie była ogra
niczona. Mimo to jednak, z dziejów i praw owoczesnych 
przekonywamy się, że reprezentantami tej szlachty, by
wali najczęściej sami prawie urzędnicy, których w ka
żdem województwie było podostatkiem 1). Ludwik chcąc 
żeńskiemu swemu potomstwu koronę polską zapewnić, 
nadał I wiele ważnych przywilejów szlachcie, a przez to 
wład�ę monarszą znacznie osłabił. Władysław Jagiełło 
chcąc wykupić ziemię dobrzyńską, wtenczas w posiada

niu Krzyżaków będącą 2), i nie mogąc, na mocy przy
wilejów Ludwika, powiększyć zbyt szczupłych podat

ków 3), nakazał powiatowe sejmiki w roku 1404, na 

Rocz. tow. warsz. przy. nauk t. XIX str. 510.) Błąd zapewne 
przepisywaczów, nie Długosza, który pospolicie w dziejach, zwłasz
cza odleglejszych czasów, przestaje na samem oznaczeniu '-święta, 
w którem się co stało. 

') Długosz pod rokiem Vl33, str. 1028. . pMelati, barnnes, 
nobilesque Poloniae. . . conventum omnium terrm-wm apud Ora
coviam agunt. Pod r. 1347 str. 1081. Casimirus 1·ex gene1·alern 
·et grandem apud Visliciarn ... conventum indicit. In quo con
venientibus omnibus pontificibus... nec non palatinis, ca
.stellanis, oj ficialibus et dignitariis omnium term mm etc. -
Vol. leg. I. 58 r. 1374. Omnes autem alias litte'ras ... et muni-
1nenta data et concessa per nos et successores nostros parte 
ex una, ac praedictos barones ac nobiles 1·egni praedicti, par
te ex alte1·a etc. 

2) Kazimierz ksżę szczeciński, na mocy testamentu Kazimierza 
Wielkiego, otrzymał od Ludwika ziemię dobrzyńską. Nie chcąc 
z niej teraz Władysławowi Jagielle hołdować, zastawił ją ltrzy
żakom za 40,000 złotyćh ówczesnych (flo1·enus.) 

3) Zob. przywilej Ludwika w Korczynie 1374 wydany Vol. 
Leg. I. 
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którychby szlachta, naradziwszy się nad projektem kró

lewskim, zezwoliła na uchwalenie poboru 1). Nie wybrano 
tu jeszcze posłów, którzyby w imieniu pozostałej w do
mu szlachty działali, ale pozwolenie na pobór dano 
urzędnikom na sejm do Korczyna udać się mającym <i). 
Nie chcemy tu jednakże utrzymywać, ażeby polecenia. 
sejmikowe samym jedynie urzędnikom dawane były;. 
jeżeli bowiem i niektórym ze szlachty podobało się je
chać na zgromadzenie narodowe, co im od roku 1331 
dozwolone było, mogli i oni takowe zlecenia przyjmo-

1) Długosz pod r. 1404 str. 180. Vladislaus Poloniae 1·ex
ex Thoruń discedens, et in terris Maj01·is Poloniae universa· 
a-estate mansionem figens, conventus pa1·ticulares agi ordina
vit, ut in illis universa nobt'.litas, de suis privatis introitibus, 
ad solutionem hujus modi impendendam · suffragium pe-
cuniarum conf erret. Bielski w kronice pod rokiem 1404 .. 
Potem wrócił się do Polski i złożył sejm w Korczynie na. 
dzień llgo listopada, który sejmiki powiatowe naprzód (co by
ła rzecz dopiero nowa w Polsce) uprzedzały; a to przeto, iż król 
na tym sejmie tą.dał u szlachty poboru na wykupienie dobrzyń
skiej ziemi, po 10 groszy z łanu , ku której sumie przyłączył 
poraolne 2 grosza z łanu. 

2) Że urzędnicy posłów zastępowali , świadczy Sarnicki, któ-
ry mówiąc o sejmie �orodelski� { Annal. pod rokiem 1413), tak 
się wyraża: Qui in arcem illam Grodlum veniunt, videre pos
sunt ibi pictu1·am in quodam pariete, in quo Vladfslaus ipse: 
et Vitoldus expressus est. Episcoporum etiam ibi depictus est' 
ordo, quo alter alteri assideat,- tum eti1im procerum aliorum·. 
dignitateque aliqua praeditorum subsellia. Ducum quoque et 
equestris 01·dinis consessus. Nam nunc,iorum terrestrium (quos
vocamus) usus nondum tantopere, ut nunc, obtinuerat. Suc-
camerarii enim, judices locorum, vexillif e1·i, et alii officia
les vulgo dicti, eorum munus supplebant. 
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wać 1). Od tej tedy epoki weszły w zwyczaj sejmiki, 
zgromadzenia powszechne czyli sejmy poprzedzające, 
lecz tylko w ważniejszych sprawach zwoływane: wiele 
bowiem odbywało się zgromadzeń powszechnych (conven
tus generales) bez urzędników ziemskich imieniem szlach
ty działających2). Oprócz powiatowych sejmików bywa
ły niekiedy prowincyonalne, które cała prowincya wielko
polska w Kole, małopolska w Korczynie lub Wiślicy odpra
wiała 3). Stopniowo wzrastała powaga i znaczenie 
szlachty pod następcami Władysława Jagiełły. Już syn 

1) Długosz pod r. 1459 str. 247. Die sancti A.egidii, qui in 
sabbatum cadebat, adveniente, cum Casimfrus Poloniae rex, 
et f1·equens praelatoruni et baronum Poloniae numerus, in 
Piotrk6w advenisset , c1·cicoviensium ter'rarum nuncii, qu01-um 
Joannes Rythwie1iski capitaneus sandomi'l'iensis , Joannes 
Tharnowski, et Joannes Jlfelstiński capita et p1·incipes e',rant, 
curn ad p1·opinquum constitissent etc. 

2) Długosz roku 1423 str. 472. Fe1ia quinta in di_e san
cto1·um Simonis et Judae apostol01·um, conventio generalis 
te1"ra1·um 1·egni Poloniae ... a ta est. A.d quam cum... a'rchie
piscopus, ... episcopi·, . .  . palatini,... castellani, ... ngni Po
loniae marschalcus, caeterisque dignita1·ii et rnagist1·atus re
gni Poloniae convenissent etc. Zob. Vol. Leg. II, 5, I. 94. Dłu

gosz r. 1424 stron. 484 r. 1425 str. 48 r. 1441 str. 762. 
3) Długosz pod rokiem 1459 str. 245 A.gebantu'1' interim pa1·

ticulares convent·iones, supe1· expeditione bellica Cruciferis in 
Prussia inferenda. Et barnnibus quidem majo1·is Poloniae, qui 
in Goło convene1·ant, visum est expeditionem _instaura1

ri ... r. 

1467, str. 405. Et quoniam in conventionibus particularibus 
apud novam civitatem, Korczin et S1·zoda, octava die mensis 
Aprilis tentis , de f er end o subs1idio etc. Bielski w Kronice 

pod rokiem 1568. Potem król jechał do Wiślice na sejm, 

gdzie prosił szlachty Małej Pol ki o pobór na zapłatę żołnierzom 

w Prusach. 
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jego Kazimierz IV roku 1454 przyrzekł żadnego prawa 
nie stanowić bez poprzedniego zwołania sejmików, i roz
trząśnienia na nich podanego projektu 1). Lecz wkrótce 
doznał skutków zwiększonej przez siebie władzy szla
checkiej. Chciał albowiem w roku 1468 wypłacić żołd 
zaległy wojsku w Prusach w. lezącemu. Skarb wycień
czony zmusił go szukać zasiłku w powiększonych na 
ten raz jeden podatkach. Zwofa.ł przeto zjazd szlachty 
małopolskiej do Wiślicy i przekładał potrzebę nowego 
poboru-. Zgromadzenie po największej części z urzędni
ków złożone, oświadczyło wyraźnie, że w tak ważnej 
materyi , bez dołożenia się Wielkopolan stanowić nie 
może. Wezwani Wielkopolanie do Koła , znowu się do 
Małopolan odwołali. Widząc król takowy opór ze strony 
narodu; umyślił przyczynić swobód narodowych , byle 
odwrócić nieszczęśeie, jakiego wojsko niepłatne staćby 
się mogło przyczyną. Naznaczył przeto w tymże roku 
1468 sejm 'falny do Piotrkowa, polecając sejmikom, już 
od r·oku 1404 przed walnemi sejmami odbywanym, wy
brać w każdem województwie lub ziemi po dwóch po
słów z pomiędzy szlachty, którzyby wraz z urzędnikami 
na sejm do Piotrkowa przybywszy, rzecz tę załatwili. 
Pierwszy to był przykład obecności posłów ze szlachty 
formalnie wybranych na zgromadzeniach powszechnych 

. w Polsce 2). Nabyta władza szlachty do jednej czyn-

1) Herburt str. 110 wyr. Constitutio� 
·1) Bielski w kronice roku �468 tak mówi: ,,A tak król 

położył sejm walny w Piotrkowie, na którym chciał tego, aby 
tak z Malej jako i Wielkiej Polski ze wszystkich województw 
p.rzyjechali posłowie, którzy by mieli moc od drugiej braciej 
zezwolić na pobór... Także to przyszło od tego czasu w oby
czaj, iż żaden sejm walny nie może być Lez posłów, ani 
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ności, rozszerzała się coraz hardziej. Posłowie bardzo 
p�ędko zyskali przewagę w obradach narodowych i wdzie

rali się w prawa korony. Już za Jąna Alberta wiele 

dokazywać musieli , kiedy Kallimach , między innemi, 

takie mu daje rady: Posły ziemskie zatrać, bo niedawno 
nastali , i tylko do uchwały poborów należeli , teraz 

wszystko sobie przywłaszczają, żeby się podług ich woli 
działo, a ciebie chcieliby potem mieć tylko co do for
my 1). Nie skutkowały jednakże i skutkować nie mogły 

rady Kallimacha, bo naród pozyskawszy swobody, pil
nym ich był stróżem, i trudnoby było dzielniejszym 
nawet monarchom niż hyli Albert i Alexander , kusić 
się o odebranie takowych. Zamiast przeto narażenia się 
narodowi , woleli Jagiellonowie schlebiać jego dumie, 

przypuszczając go do wszystkich spraw ważniejszych 
ogółu d@tyczących. Alexander zaś , brat i następca Al

berta, utwierdził znaczenie posłów, i zapewnił byt nie

zmienny izbie poselskiej, przyrzekając swojem i następ
ców imieniem, że nic bez dołożenia się posłów ziemski'ch 

działać nie będzie 2). Odtąd izba poselska kierowała 

prawa żadne bez nich kowane ... Kromer r. 1468 u Pistor. T. II. 

s.tr. 778. Q,uare placuit binos e satrapiis sive palatinatibus 
legatos ad comitia Petricoviensia mitti.. . Atque hoc tunc pri
mum fieri coeptum,... Porówn. Długosza r. 1468. Przy powa

dze tych pisarzy upaść musi zdanie Sarnickiego, który w dziele 

swojem pod tytułem Annales, str. 1183, przy II tomie Długosza 

ed. Jipsk. ustanowienie posłów w roku 1462 nazna�za. 
1) Naruszewicz Historya Narodu Polsk. 
2) Laski fol. 115. Censuimus ac etiam statuim.us, ut dein

ceps futuris temporilYUs perpetuis, nihil novi constitui .debeat 
per nos et success01·es nostros, sine communi consiliarim-um 
et nuntiorum terrestrium consensu. 
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interesami państwa; będąc albowiem najliczniejszą, miaht 
w obradach największą przewagę. Ztąd królowie chcąc 
jakie postanowienie, a mianowicie pobory, dla dobra 
kraju uzyskać, musieli zakupować glo$J tych trybunów 
ludu, przez co kazili ich charakter i przeciw sobjc 
uzbrajali. Złe skutki okazały się wcześniej niżeli się 
spodziewano. Już Bielski i Kromer szeroko źale swoje 
rozwodzą nad swawolą izby poselskiej; przewidują 
anarchią, w której mianowicie od czasów Jana Kazi
mierza naród polski zostawał , a nawet nieszczęśliwe 
wypadki, których koniec ośmnastego wieku był świad
kiem 1). 

1) Bielski (t 1534) pod rokiem 1468: ,,Także to przyszło 
od tego czasu w obyczaj, iż żaden sejm walny nie może być bez 
posłów, ani prawa żadne bez nich kowane: zaczem się im dal0j 
tern więcej władza ich zamogła , tak iż już senat ze wszelkiej 
władzy wyzuli. A toż się niekiedy w Rzymie przez trybuny stało 
a w Grecyej w Lacedemonie mieście przez Ephory. A rlikt ich 
w to bardziej nie wprawił, jedno samiż królowie: albowiem gdy 
pobór mieć chcieli, tedy tym zębatszym zawzdy co dali; a chcieli 
też aby milczeli , to im gęby zatykali; tak je za.prawili na swe 
złe, że czasem mówią więcej niż trzeba, tylko żeby co wzią.ć. 
Jakoż będzie drugi ta.k długo gadał , aż mu muszą co dać albo 
obiecać. A który z nich najwięcej się u braciej w mowie pLkaznje, 
że jest dobrym stróżem rzeczypospolitej, tedy ten najpierwej co 
weźmie, i będzie potem milczał. Nuż też niektórzy panowie gdy 
się na króla rozgniewają (zwłaszcza gdy im .król czego ,odmówi), 
to posły nadmą, i tak długo gadają, aż van swego dopnie, a onym 
się też co okroi. Owo boję się, że za czasem 'to nasze koło wię
cej na zepsowanie wolności naszej, nit na przestrogę będzie. Za
czem trzeba się tego obawiać, aby ta zbytnia wolność nasza- nam 
wielkiej niewoli nie przyniosła, i tyraństwem dę jakiem nie sk01i
czyła, albo więc nas wszystkich nie zgubiła: zwłaszcza nle zab.ie
żymyli wczas temu. Kromer (t 1589). Pistorynsza T. II. str. 77:J, 

Bibl. pols. O sejmach i s�jmikach. 2 



18 

Zobaczmy teraz sposób odbywania sejmów. Porzą

dek odbywania sejmów nie z samego początku był taki 

jaki w późniejszych czasach widzimy. Do dawniejszych 

w tej mierze urządzeń, przydawano inne lub je odmie

niano; wiele też na samym polegało zwyczaju. Najwię

cej jednakże zajęli się Polacy urządzeniem sejmów po 
śmierci ostatniego z Jagiełłów. W ogóle sejmy polskie 

podzielić można na zwyczajne i nadzwyczajne, czyli jak 

je częściej nazywano , ordynaryjne i extraordynaryjne, 

konwokacyjne i koronacyjne , pomijając pacyfikacyjne 

czy pojednawcze 1) i inkwizycyjne 2), jako rzadko się 

rafiające , i w niczem od zwyczajnych nie różne. N a 

każdy z tych sejmów wysyłani byli z powiatów i ziem 

posłowie. O nich przeto , czyli o sposobie odbywania 

wybiorczych sejmików, pomówić nieco należy. 

Początek tych przedsejmowych sejmików odnosi się, 

jekeśmy widzieli, do czasów Władysława Jagiełły, 1404 

roku , albo właściwiej do syna jego Kazimierza, 1468 

TOku. Odbywały się w każdem województwie, ziemi lub 

powiecie, w czasie przez króla wskazanym, w miejscacL, 

które przy końcu położona wyszczególnia tablica, w któ
Tej umieszczamy zarazem liczbę wybieranych posłów, 

.Orzechowski w przedmowie do Statutu Ptzyłuskiego, Starowolski 
w dziele Polonia str. 48 ed. Wrocł. 1733, są świadkami samowła
'dności posłów na sejmar:h dawnej Polski 

1)· Sejmy pacyfikacyjne bywały zwykle po elekcyach, gdy 
stronnictwa jednoczyły się i żą.dały amnestyi od. tego króla, który 
od mocniejszY,ch wsparty stronników, utrzymał się na tronie. 

2) Sejm inkwizycyjny był tylko jeden za Zygmunta IIIgo 
w toku 1592. Objaśniał na nim monMcha przed narodem niektóre 
swoje względem Anstryi postępki. Zob. Niemcewicza. Dzieje Zy
gmunta 1II. T. I. 
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i w takim porządku województ,va , jakim ich posłowie. 
na sejmach zasiadali. 

Prawo głosowania na sejmikach swego powiatu lub 
województwa sluźyło szlachcie w tern województwie luh 
powiecie osiadłej', mającej dobra czy to dziedziczne, 
•czy zastawne, lub doźywotne, czy teź prawem emfiteu
tycznem 1) posiadane , tudzież biskupom , wojewodom, 
kasztelanom i wszelkiego stopnia urzędnikom. Była na
·wet ustanowiona kara na senatorów dobrowolnie tego 
·obowiązku zaniedbujących 12), od której jednakże wyjęto 
.biskupów uchwałą z roku 17G8 3). Każdy z sejmikującej 
:szlachty powinien był mieć najmniej 18 lat skończo
nych 4). Wojskowi nie mający posiadłości gruntowej 
w tern województwie lub powiecie gdzie się sejmik od
,bywał, nie mogli się na nim zn3:jdować, a nawet stanęła. 
uchwała, że miasta sejmikowe w czasie odbywania się 
tych narad od załogi wojskowej wolnemi być miały, nic 
,obejmując jednak wspomnianą ustawą twierdzy Ka
mieńca, i stolicy królestwa 6). 

Gdy czas sejmu zwyczajnego nadchodził , lub gdy 
potrzeba nadzwyczajny zwołać radziła, przesyłał panu -
_jący do wszystkich kancelaryj grodzkich (ad officia ca-

) Ernphiteusis jest gatunek kontraktu, priiez który dobra !ul> 

grun a puste puszczane bywają do czasu jakieg·o, albo też i wie

czyście, z obowiązkiem płacenia z nich pewnego czynszu, albo 

czynienia usługi jnkiej, i przyprowadzenia ich do lepszego stanui 

wsr;akże i dobra intratJ:e bywały tym kontraktem puszczane. 

krzctuski Pr. Polit. T. I. str. 61. 

�) Vol. Leg. I. 366. 

�) Skrzetuski Pr. Polit. I. str. 248. 
4) Vol. Leg. VII. 623. 

") Vol. Leg. VIII. 916. 

2-* 
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strensia) na 2 lub 3 tygodnie pierwej, uniwersały albo
listy sejmowe nakazujące odprawienie powiatowych sej
mików, i przeznaczające dzień ich zaczęcia. Kopije ta
kowego uniwersału rozsyłała kancelarya grodzka do· 
wszystkich możniejszych i urzędników miejscowych swe
go województwa lnb powiatu, inne na 4rzwiach kościo-
łów parafialnych poprzybijać, a treść ich· przez woźnego-
a rynkach miejskich ogłosić rozka�ywała. Oprócz tego, 

osobne z kancelaryi królewskiej do wszystkich senato
rów przesyłano listy (epistolae··aeliberatoriae), wyszcze
gólniające ważniejsze materye, które przyszłego sejmu 
miały być przedmiotem 1). W nagłych jednakże przy-
padkach na samych uniwersałach przestawano 2). 

W województwach pruskich 3) innego trzymano się· 
zwyczaju. Nie posyłano do nich żadnego uniwersału, 
listy tylko biskupom warmińskiemu i chełmińskiemu 
wręczano. Biskup warmiński, jako naczelnik ziem pru
skich, wydawał odezwy do wojewodów w kształcie uni
wersałów. Wojewodowie dopiero) jak gdzieindziej kan
celarye grodzkie, sejmiki do miejsc zwyczajnych zwo-
ływali. 

W czasie więc uniwersałami wskazanym zbierała: 
się szlachta, prawo głosowania mająca, do miasta sej
mik.owego w swem województwie , ziemi lub powiecie,. 
a starosty miejscowego było obowiązkiem mieszkania 
jej przeznaczać 4). Bywała pospolieie przy karabelach 5).,-

1) Hartk. de Rep. pol. p. 64 7. 
2) Vol. Leg. Il. 1423. III. 244. 

') Chełmińskie, Malborskie i Pomorskie. 
4) Vol. l:eg. I. 677. 

!>) Tej szlacheckiej oznaki używali i na sejmach posłowie, a. 

cała szlachta na sejmach elekcyjnych. 
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\lubo tego statut z roku 1496 . zabraniał 1). Odbywały 
·się zwykle takowe s�jmiki na 6 tygodni przed sejmem, 
i województwa jednej prowincyi, w jednym dniu zaczy
nać je musiały. 

W sam dzień sejmiku udawała się zgromadzona 
szlachta do kościoła, w celu uproszenia od Najwyższej 
Istoty błogosławieństwa swym działaniom, poczem, albo 
.się na cmentarz, lub inne miejsce podług upodobania 
lub dogodności udawała 2). 

Pierwszą sejmikujących cŻynuością był wybór mar
:szałka większością głosów. Niektóre jednakże litewskie 
powiaty, jako to: oszmiai1ski, lidzki, wilkomirski , bra
:sławski, grodzieński, kowieński, upitski, starodubowski, 
słonimski, wołkowyski, orszański, pii1ski, mozyrski, rze
czycki, dożywotnich miały marszałków 3). Po wyborze 
maszałka, najstarszy godnością 'senator lub urzędnik 
przyjmował z honorami posła królewskiego, który zwy
kle na każdy sejmik do każdego województwa, ziemi 
lub powiatu przybywał. Poseł ten , po stósownej prze
mowie, odczytywał zgromadzonym instrukcyą, przedmioty 
,obrad przyszłego sejmu zawierającą. Po czem oddalał 
:się, wolność głosowania z�branej szlachcie zostawując. 
Na sejmik zatorski nie przybywał poseł królewski, a in
cStrukcyą na ręce · starosty oś�iecimskiego przesyłano, 

') Vol. Leg·. I. 272. 
2) Sejmiki w Środzie bywały na cmentarzu. Żadne prawo nie 

przepisywało pewnych miejsc sejmikom, krakowskie tylko na mocy 
uchwały 1616 (Vol. Leg. III. 280) odbywały się w kościele. Przy
jęły ten zwyczaj wojew. w Śro die Sljmikujące, ale 1618 odrzuciły. 
Vol. Leg. III. 326. 

') Hartk. De rep pol. p. 649. 
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który ją sejmikującym odczytywał 1). Do Prus do

piero na generał wyprawiano posła, jak o tern powiemy 

niżej. 

Po wysłuchaniu poselstwa lub odczytaniu instrukcyi,, 
roztrząsano naprzód zawarte w niej propozycye, a potem 
względem potrzeb swej ziemi radzono. Powszechną zgo

dą uchwalone żądania zapisywano i powtórnie roztrzą

sano, w końcu stwierdzali je podpisami obecni senato

rowie i marszałek sejmiku. 
Ostatnią sejmików czynnością był wybór przezna

czonej liczby posłów na sejm, co się także większością 

głosów odbywało , a równość zdai1 marszałek drugą 
swą kreską rozstrzygał ll). Nie mógł dó�tąpić poselskie

go urzędu nie mający własności gruntowej i lat 23 
skończonych , tudzież mający mieć sprawę sądową na 

sejmie 3), jako też poborca , jeżeli pierwej skarbowych 

nie załatwił interesów 4), wreszcie deputat na trybunał 

koronny lub litewski ri). Urząd posła był bardZ{) za

szczytnym; zgwałcenie jego osoby surowo było karane„ 

a przed r. 1539 za zbfodnią stanu uważane 6). Ta zaś 

prawem zabezpieczona opieka, nietylko w czasie sejmu,. 

ale 4 tygodnie przęd, i 4 po nim zasłaniała posłów od 
jakiejkolwiek bądź krzywdy. 

Czas trwania tych sejmików nie był prawem ozna

czony. 

1) Vol. Leg. 11. 1015. 
2) Vol. Leg. VII. 625. 
3) Vol. Leg II. 1523. 
4) Vol. Leg. JII. 697. 
5) Vol. Leg. JIJ. 273. 
6) Vol. Leg. I. 372. 550. 
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Tym sposobem wybierani po województwach, po
wiatach lub ziemiach posłowie zjeżdżali się wraz z se
natorami na 3 tygodnie przed sejmem do jednego tym 
końcem obranego miasta , i tam spisane na sejmikach 
partykularnych współobywateli żądania roztrząsali 1 po

równywali, i podobne w jednę łączyli instrukcyą. Zjazdy 

takowe nazywały się sejmikami generalnemi albo po 
prostu generałami (conventus generales). Odbywało je 

Mazowsze z Podlasiem w Warszawie, Wielka Polska 1) 

w Kole, Małopolska 2) w Korczynie , Ruś czerwona 3) 
w Wiśni, Prusy 4) w Grudziądzu i Malborgu na prze

mian, Litwa 5) w W ołkowyskach, od r. 1631 6) w Sło

nimie, województwo wołyńskie w Włodzimierzu 7). Zdaje 
się, że najstarszy senator przewodniczył tym naradom, 

które około roku 1600 zupełnie ustały. Burzliwa bowiem 
szlachta, nie raz za narzędzie intrygi dumnych możno

władzców używana, tak przedłużała swemi kłótniami 
partykularne sejmiki, że nie było czasu generałów od

prawiać 8). Utrzymywały się One tylko W WOjewódz-

1) Województwa: poznańskie, kaliskie, gnieźnieńskie, sieradz
kie, łęczyckie, brzeskie, kujawskie, inowrocławskie,' płockie, raw
skie. Ziemie: wieluńska i dobrzyńska. 

7) Województwa: krakowskie, sandomierskie, podolskie i ln-
belskie. 

�) Województwa: ruskie, bełskie, kijowskie, bracławskie. 
�) Województwa: chełmińskie, malborskie i pomorskie. 
e) Województwa: wileńskie, t1:ockie , smoleńskie, połockie, 

nowogrodzkie, witebskie, brzeskie litewskie, mścisławskie, wile1·1-
skie, czerniechowskie, inflantskie, ks. żmudzkie. 

6) Vol. Leg. III. 703. 
') Vol. Leg. II. 758. 
8) Maxymilian Fredro kasztelan lwowski za Jana III zyJą.cy,. 

w dziele swojem: Konsyderacye około porzą.dku wojenneg·o, ubo-
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twach pruskich, · i sposób ich odbywania miał swoję 
osobliwość, z teg·o powodu oddzielnie o nich pomówić 
wypada. 

W :ybrani w powiatach posłowie i deputowani miast: 
Gdai1ska, Torunia i Elbląga, w czasie przez naczelnika 
ziem pruskich ') wskazanym ( co zwykle wkrótce po 
partykularnych sejmikach bywało), zjeżdżali się wraz 
z senatorami' do Grudziądza lub Malborga na przemian. 
Król wyprawiał na ten sejmik swojego posła, który 
przez podkomorzego i innych urzędników przyjęty, wpro
wadzany bywał do izby posiedzeń stanów pruskich. Po
seł ten, oznajmiwszy w imieniu panującego projekta 
mające być celem obrad nadchodzącego sejmu , opusz
czał zgromadzenie, które potem dzieliło się na dwie 
izby. W pierwszej zasiadali biskupi (warmiński i cheł
miński), wojewodowie, kasztelani, podkomorzowie i de
putowani toruńscy, elblągscy, a na końcu gdańscy. 
W drugiej posłowie pod przewodnictwem obranego przez 
siebie marszałka, roztrząsali zlecenia współobywateli 

lewając nad zbytecznem i nierozsądnem częstokroć szlachty do 
swobód przywiązaniem, a widząc że ta głęboko wkorzeniona 
wolność nie dałaby się gwaltownemi ograniczyć środkami, radzi 
upowszechnienie podróżowania do obcych krajów, jako najlepszą 
o różnych kształtach rządu naukę. "A gdy się tak przećwiczą,, 
są słowa jego, grzeczniejszymi wrócą się do domu , dyskretniej
szymi i posłuszniejszymi panu i prawu. I,teraz się to daje widzieć 
po parafiach naszych, jako to jest wielka różność szlachcica wę
drownego od domatora, który nie wie drogi tylko raz w rok albo · 
we dwa na sejmiki, czasem na roki najrzy. Zkąd to inconditae 

voces po sejmikach przeciwko panu, dworowi , ł,e nie wiedzą co 
to je�t rzeczpospolita, co wojna , co pokój. A tak się z tego 
wszystkim dostanie, gdy się w tern zaprawować za młodu będą." 

1') Biskup warmiński. 
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każdego powiatu. Zgodne kilku. żądanie do ogólnej in
strukcyi zaciągał marszałek , a różniące się osobno no
tował. Względem tych naradzały się połączone izby, 
i usiłowały rozdwojenie pogodzić. Poczem senatorowie 
z posłami udawali się na sejm , a deputowani trzech 
miast wracali do domów 1). 

Ponieważ posłowie w interesie publicznym udawali 
się na sejm, rozumiano i słusznie , że kosztem całego 
województwa , ziemi lub· powiatu, którego byli repre
zentantami , utrzymywani być powinni; postanowione 
więc były różnemi czasy w każdym powiecie składki 
na utrzymanie posłów w ciągu drogi (w czasie bowiem 
sejmu ze skarbu publicznego pobierali pensyą) 2). Kary 
nawet exekucyjne na opieszałyeh w tym względzie mo
żna było rozciągać 3). Lecz zastrzeżono oraz karę po
dwójnego zwrotu pieniędzy na posła, któryby wziąwszy 
fe, na sejm nie pojechał 4). Choroba tylko, i to świa
dectwem lekarza dowiedziona , ;uwłtlnjała od kary, wy
magano jednakże zwrotu wziQtej .summy. 

To o sejmikach przedsejmowych powiedziawszy, 
przystępujemy do sejmów. 

Nie znano dawniej tych podziałów sejmu , które 
później widzimy. Bywały tylko sejmy nadzwyczajne, od 
woli panującego zgromadzane. Po wygaśnieniu dopiero 
familii Jagiellońskiej na tronie polskim w roku 1572, 
powstały sejmy konwokacyjne, na których czas bezkró-

1) Wiadomość o sejmikach pruskich znajduje się w dziele 

Schultza, Historia Interregni 1733, prodiit Gedani anno 1738, in 4to. 
2) Kromer Polonia, u Pistoryusza T. I. str. 113. 
1) Vol. Leg. II. 1463. 
4) Vol. Leg. III. 819. 
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lewia ubezpieczano, i względem wyboru nowego pana 
niektóre uchwalano przepisy; elekcyjne, na których na
czelnika rządu wybierano ; koronacyjne, utwierdzające 
go na tronie 1). Zwyczajne co lat dwa odprawiane, 
i nadzwyczajne w nagłych potrzebach każdego czasu 
od monarchy zwoływane. Wszystkie te rodzaje sejmów„ 
prócz elekcyjnego, niewiele się między sobą różniły , 
łącznie więc o nich mówić będziemy. 

Do składu sejmów należały trzy stany: król ( a na 
konwokacyjnych prymas) 2), senat i posłowie 3). 

Za panowania Jagiełłów odbywały się sejmy w Kra
kowie, Piotrkowie, lub innych miejscach od panującego 
przeznaczanych. W roku dopiero 1569 4) Warszawę 
na miejsce obrad wy brano, zostawując jednakże królo 
wi wolne w tej mierze, za radą senatu, rozporządzenie. 
Chcąc następnie zrównać jak najwięcej swobody w. ks. 
litewskiego z koronnemi, postanowiono w roku 1673 5), 

aby sejm trzeci, czyli to ordynaryjny czy extraordyna
ryjny, w Grodnie się odprawiał 6). ·uchwała ta ś'ciśle 
była zachowana, i wielkie z strony Litwy powstały 

1) Pierwszy sejm koronacyjny był w roku 1507 za Zygmunta 
I. Vol. Leg. I. 359. 

�) Arcybiskup g·nieźnieński był zawsze prymasem i pierwszym 
książęciem Polski, a w czasie bezkrólewia wice królem (interrex)� 
Krzyż i laskę marszałkowską wszędzie przed nim noszono; laskę
tę w ·senacie do ziemi spuszczano na znak niższej prymasa od 
królewskiej władzy. Fredro Hist. Hen. p. 20. ed. 1652 anni. 

5) Ilość senatorów i miejsca jakie znjmowali zobacz przy 
końcu tego pisma. 

4) Vol. Leg. II. 780. 
5) Vol. Leg. V. 108 ... 
c) Skrzetuski w prawie politycznem etl. 1787 r. t. I. str� 

270, na powadze listów Załuskiego ntrzymnje, że Krzysztof Pac 
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sarkania, gdy dla wojny tureckiej r. 1685, sejm gro
dzieński odprawił się w Warszawie. Sejmy konwoka· 

cyjne zawsze odbywano w Warszawie , a koronacyjne 
w Krakowie: zwykle bowiem bywały w miejscu koro

nacyi, i zaraz po niej; ta zaś od czasów Władysława 
Łokietka była wyłącznym Krakowa przywilejem 1), któ
rego przestąpienie dwa razy tylko w dziejach naszych 

widzimy 2). 
Od roku 1572 3) sejmy zwyczajne co dwa lata. 

odprawiano; nadzwyczajne w każdej gwałtownej po

trzebie, a konwokacyjne tylko po śmierci króla. Czas 
trwania ordynaryjnych, do 6 tygodni był rozciągniony 4); 
extraordynaryjnych ( do ktćrych i konwokacyjne liczono) 
najwięcej do 3. Za powszechną jednakże sejmujących 
zgodą, czas przepisany mógł się przedłużać lub skracać. 
Dzień zaczęcia się sejmu ogłaszały manifesta zwołujące 

trzymający naówczas ekonomią grodzieńską,, chcąc tym sposobem 
intratę pomnożyć, podał ten projekt, a zagroziwszy zerwaniem � 
sejmu, utrzymał się p: zy nim. 

1) Od Bolesława Chrobrego aż do Władysława Łokietka ko
ronowali się królowie polscy w Gnieźnie. Utrzymuje wprawdzie 
Ferrand (Trois demembremens de Pologne V. l. p. 9) że Kazi
mierz I. koronował się w Warszawie, lecz to mniemanie jako 
dowodom wewnętrznym przeciwne (Warszawa �owiem blisko 20(}; 
lat później założona była), samo przez się upada. 

2) Stanisław Leszczyński z woli Karola XII króla i;zwedz
kiego na tron wyniesiony, pierwszy koronował się w Warszawie,.. 
a Stanisław August poszedł za jego przykładem. Dla zaspokoje
nia jednakże zniechęconych z takiego postępku Krakowianów, 
przyrzekł sejm nadzwyczajny do ich miasta zwołać. 

3) Vol. Leg. Il. 899. 
4) Vol Leg. II. 919. 1374. III. 786. 
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sejmiki. Było zaś ustawami państwa w roku 1591 1) 

zastrzeżone, żeby sejmu na niedzielę lub uroczyste święto 
nie naznaczać; dawniej bowiem zwykle w dni święte 
rozpoczynano obrady. Od roku 1717 zaczynały się sej

my zwyczajne w poniedziałek po ś. Michale, a lubo 
uchwała sejmowa roku 1768 przeniosła początek sejm u 
na poniedziałek po ś. Bartłomieju, w roku jednakże 

1776 dawniejszy przywrócono zwyczaj 2). 
Sejmy polskie ) zwłaszcza od czasów Zygmunta 

Aug·usta, w krajowym odbywały się języku 3), a publi
czne ich w obec arbitrów odprawianie prawem było za
strzeżone; nie było jednakże wolno znajdować się na 
środku sali i krzeseł lub ławek zaimować 4). Mimo 
przecież takowe ustawy, licznych arbitrowie, mianowicie 
za Augusta III, dopuszczali się zdrożności , i zerwania 
sejmu stawali się czasem przyczyną 5). 

Gdy już dzień sejmu nadchodził, zjeżdżał się senat 
i posłowie wcześnie do mi�jsca naznaczonego. Dniem 
zaś lub dwoma przed rozpoczęciem sejmu , wolno było 

każdemu podawać zarzuty przeciw nieważności elekcyi 
posłów do marszałka starej laski 6), lub w nieobecności 

1) Vol. Leg. IL 1374. 
') Vol. Leg. VI. 280. VII. 620. VIII. 944. 
3) Lengnich Jus. publi. ed. 1742. an. t. II. p. 379. 
4) Vol. Leg. VII. 620. 
5) Jeżeli na ustnych podaniach można w tej mierze polegać, 

arbitrowie ci rzucali niekiedy z galeryi na posłów owoce lub inne 
rzeczy plamią.ce. Obrażony reprezentant domagał się zadosyć 
uczynienia; a gdy wśród natłoku winowajca wyśledzonym być 
nie mógł, skrzywdzony odjeżdżał, zaniósłszy do grodu protestacyą 
sejm zrywają.cą. 

6) Marszałek ostatniego sejmu. 
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jego, do pierwszego posła z. tego województwa , z któ
rego był ten marszałek.- W sam dzień zaczęciu obtad 

vrzeznaczony, odbywało się w kościele katedralnym, 

lub w niedostatku tego w parafialnym, wielkie nabo
żeństwo 1) w przytomności wszystkich trzech sejmują
cych stanów, które po odbytej powinności religijnej, 

udawały się na miejsce sejmom przeznaczone 2), g·dzie 

dzieliły się na dwie izby, senatorską i poselską. W pier
wszej witał senat obecnego monarchę , w drugiej mar
szałek poprzedzającego sejmu zagajał posiedzenie. Jeżel i 

zaś. ten marszałek godność senatora otrzymał, lub z tym 

rozstał się światem, zaraz po rozdzieleniu się izb tym

czasowego wybierano, ktorego urząd kończył się z wy
borem rzeczywistego marszałka. Po zagajeniu tedy po
siedzenia, izba zamieniwszy się w wydział tajny, roz

trząsała zarzuty przeciw posłom podane, a przekonanych 
o nieprawny wybór natychmiast oddalano, sporządzając 

listę pozostałych. Czynność ta nazywała się rugami. 
Drugą czynnością (ale już publiczną) był wybór mar

szałka, w czem większość głosów rozstrzygała. Marsza

łek ten odebrawszy przy stósownych mowach laskę od 
marszałka przeszłego sejmu lub tymczasowego, jako 

godło swego urzędu, wykonywał przysięgę 3). Obierano 

zaś marszałka kolejno z trzech narodów Polskę składa
jących 4). Ponieważ na wyborze marszałka wiele zale

zało, starano się pospolicie na jednej wybrać go sesyi, 

') To jest msza pontyfikalnie przez jednego z biskupów od-
prawiona, po której następowało kazanie. 

�) Pospolicie do zamku królewskiego. 
3) Vol. Leg. V. 546. 
4) Kwiatkowski Dzieje Kr. Polsk. za Wladysł. IV. stt·. 11. 



�hociażby ta przy świecach nawet kończyć się miała 1). 

Po wybraniu marszałka, w czasie przez króla nazna
czonym łączyła się izba poselska z senatorską, w której 
prezydował monarcha ( a na konwokacyjnych prymas); 
marszałek sejmowy miewał mowę do króla, na którą 
kanclerz koronny, gdy sejm był w Polsce , a litewski 
.gdy w Litwie, odpowiadał. Następnie przypuszczano 
posłów do ucałowania ręki królewskiej, podług porządku 
jakim w liście zapisani byli 2). Referendarz stanu od
czytywał rotę król�wskiej przysięgi i pakta �onwenta 3)., 
a marszałek sejmo'wy upraszał króla o rozdanie waku
jących urzędów i starostw , co gdy w ciągu sejmu nic 
nastąpiło, powtórnie na ostatniem izb połączeniu o toż 
samo nalegał. 

Na sejmie .konwokacyjnym nie rozdawano wakan
sów, zajmując się wyłącznie zabezpieczeniem kraju; 
łączyli się nawet konfederacyą, przysięgając na wiarę 
i honor, że w każdym przypadku wiernymi bęqą ojczy
znie. Następnie wynurzał senat posłom swoje propozy
_cye i życzenia, a to z kolei zaczynając od prymasa, na 
wezwanie marszałka w. koronnego gdy senator koronny 
miał mówić, a litewskiego gdy litewski. Wzywanie to 
działo się przez uderzenie trzy razy w ziemię laską 
marszałkowską, i wymienienie godności mówić mającego. 
Tytuły takowe zwyczajem uświęcone, jednostajnie się 
na wszystkich sej_mach używały. I tak wzywając pry
masa mówił marszałek: Jegomość ksiądz arcybiskup 
gnieźnieński! arcybiskupa lwowskiego lub kijowskiego : 

. 

1) Vol. Leg. Vll. 23. 
�) Hartk. p. 67 4: 
3) Vol. Leg. y .. 20. 265. 
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Ksiądz arcybiskup np. lwowski , Biskupów: ks. biskup 
np. krakowski. Wojewodów: wojewoda np. poznański, 
podobnież kasztelanó�. 

Tym sposobem rozpocząwszy scsye, odbywali je 
oddzielnie w swych izbach posłowie i senatorowie; de
putacye tylko do różnych gałęzi administracyi wyzna
czane, ułatwiały znoszenie się tychże izb wzajemne. 
W obydwu izbach głosowano podług ustanowionego 
względem zasiadania porządku, który niżej zobaczym y 
W poselskiej tylko izbie ta zachodziła różnica, że na 
jednym sejmie zaczynało województwo krakowskie, na 
drugim poznańskie. Jednomyślne posłów uchwały za
pisywał marszałek lub jego sekretarz, którtigo zaraz 
po swojem obraniu przybierał , jednakże nie z liczby 
posłów 1), i który z nim razem przy oddzielnym zasia -
dał stole. Izba poselska roztrząsnąwszy propozycye 
starszych braci (tak bowiem senat nazywano), rozbie
rała żądania pozostałej w domu szlachty. Na pięć dni 
przed zakończeniem sejmu łączyły się izby, a pierwej 
marszałek sejmowy dziękował izbie , za ufność w nim 
położoną, i odbierał od jednego z posłów podziękowa
nie za wierne wypełnienie obowiązków. Marszałek ten 
w połączonych izbach miał miejsce między marszałka
mi wielkiemi obojga narodów; lecz krzesło jego niższe 
bywało. Posłowie ławki drewniane w tyle senatorów 
zajmowali 2). Senat duchowny, wojewodowie i kaszte
lani więksi, tudzież całe ministerstwo zasiadało na krze
słach, w tyle których na ławkach kasztelanowie mniej
si, nazywani dla· tego drążkowymi, że się na poręczach 

1) Lengnich Jus. Publ. II 335. 
2) W swej izbie zasiadali na krzesłach. 
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· czyli · drążkach krzeseł innych senatorów opierali 1). Tak 

połączone izby rozbierały pojedyncze każdej uchwały, i 

powszechną tylko zgodą przyjęte, spisywane były, lubo. 

zdaje się, że przed Janem Kazimierzem nie wiele zwa
żano na kilka zda-11 przeciwnych. W późniejszych cza

sach, gdy do zamieniania projektu w prawo koniecznie 

zgoda była potrzebna, miewą.li posłowie każdej z trzech 

Polski prowincyj, oprócz publicznych , prywatne wzglę

dem niektórych projektów narady. Każda prowincya 

odprawiała je oddzielnie, pod kierunkiem najstarszego 

senatora co do Wielkiej i Małej Polski, a kanclerza w� 

litewskiego, co do Litwy 2). Wreszcie, żeby w spisa

nych uchwałach jakowa nie zachodziła omyłka, wyzna

czano z Wielkiej i Małej Polski i z Litwy po 1 sena

torze i po 2 posłów, którzy składać mieli deputacyą do 

ostatecznego ich przejrzenia 3) i podpisami zatwierdze

nia. Zatwierdzenie to działo się na ostatniem posiedze

niu. Marszałek sejmowy przeczytawszy stanom uchwa

lone konstytucye, wzywał deputacyą do podpisania 

tychże. Gdy zaś posłowie z izbą senatorską połączeni 

na sporach wiele czasu strawili , musiano niekiedy do 

późnej nocy ostatnią sesyą przeciągnąć, co od roku 

1591 dosyć często widzimy. Stanęła wprawdzie uchwa-

') Duńczewski w kalendarzu na rok 1762. 
2) Leugnich Jus. Publ. pol. II 555. Dzień trzeci maja 1791,. 

str. 6. 
3) Tytuły w nich senatorom dawane były: prymas najprze

wielebniejszy, a czasem (Vol. Leg. IV, 1025) najjaśniejszy; biskupi 

przewielebni, świeccy wielmożni , prócz kasztelana krakowskjego

i wojewody wileń;kieg.Q, jaśnie wielmożnych. Tytuły te dawano i 

w mowach publicznych na sejmach. Vol. Leg. VIII 179. 



ła w roku 1678 1) i 1690 w dzień sejmy zakończać na
kazująca; nie ściśle jednakże wykonywana:, w r. 1764 
zupełnie upadła 2). Tak na tern, jako i na wszystkich 
innych posiedzeniach senatu bywał monarcha obecny, 
ale skrępowany prawami niewiele mógł powagą swoją 
rozstrzygać. Po zatwierdzeniu uchwał sejmowych przr
stępowano do ucałowania ręki królewskiej, poczem 
wszystkie trzy stany udawały się do kościoła, gdzie 
odśpiewane Te Deum zamykało obrady. 

Posłowie, rozjechawszy się do domów, zwoływali 
przez starostów lub wojewodów sejmiki relacyjne do 
miast" sejmikom wybiorczym przeznaczonych, w dniu 
jednym na sejmie umówionym. Na sejmikach takowych 
kilka dni tylko trwających, zdawali posłowie sprawę 
z czynności sejmowych, i przywiezione z sobą uchwały, 
mianowicie tyczące się ich województwa lub powiatu, 
przez kanclerza pieczęcią stwierdzone, do ksiąg· ziem
skich lu,b grodzkich podawali. 

Taki bywał koniec dawnych sejmów polskith, do
póki ochydne liberum veto, źrzenicą wolności 3) i naj
celniejszem fundamentalnem prawem 4) nazywane, nie 
haczęło niszczyć najlepszych usiłowań gorliwych oby
w'ateli, i w niwecz obracać kilkotygedniowe sejmujących 
prace; zerwanego bowiem sejmu uchwały za niebyłe 
uważano i sejmików relacyjnych nie zwoływano. Wi-

1) Vol. Leg. V. 547 763. 
�) Vol. Leg VII 344. 
3) Niemcewicz: Powrót posła, s. 10, gdzie w charakterze sta

rosty wybornie jaśnieje sposób myślenia UP,rzedzonych Polaków. 
4) Vox vetandi unicum et specialissimitm ju$ cardinale. 

Vol. Leg. V 836. · 

Bibl. pola. O sejmaoh i s!'jmikad1. 
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dzimy już wprawdzie skażenie sejmu (comitia frr·ita) 

za Zygmunta Igo w r. 1536 i 154b. Za Zygmunta Augu
sta r. 1550. Za Stefana r. 1585 1); to jednak rozejście 

się nie· tyle było szkodliwe, ile póżniejsze zrywanie. Bo 

lo, nie było tak często, a 2o, działo się za zezwoleniem 
wszystkich, lub przynajmniej większej części posłów; 

przy zrywaniu zaś, jednego posła cały sejm bywał nie

wolnikiem. 
Pierwsze przez jednego posła sejmu zerwanie, wi

dzimy za Jana Kazimierza w roku 1652. Nazwiska te

go niecnego obywatela nie podają nam ówcześni pisa

rze 2). Braun ,tylko 3), a za nim późniejsi nasi historycy 

utrzymują, że Siciński poseł upitski rozgniewany o de

kret królewski w sprawie ekonomii szawelskiej, czy też, 

jak inni rozumieją 4), nie chcący pozwolić na przedłuże
nie sejmu, dał gorszący przykład następcom, z któreg·o 

nie mógł się naród zupełnie otrząsnąć, lubo wielu było 

takich, którzy czuli wstręt i odrazę ku takowemu nad

użyciu 5). Zerwanie sejmu działo się , albo przez kon

tradykcyą, czyli uporczywe przy swojem wbrew mnie

maniu im1ych w izbie poselskiej obstawanie, albo przez 
zaniesienie manifestu do kancelaryi ziemiańskiej lub 
grodzJdej tego miasta; gdzie się sejm odbywał, i wyje-

1) Neugebauer 1. X p. 752. 
2) Nic o tem Rudawski. Kochowski zaś Clim. I. lib. II p. 

314 mówi tylko: Is Lithuanus fuit: cognomen incompertum 

mihi'.. 
3) Braun de ,Com�tiis. . . I: 
4) Kochowsk4 1 c. 
5) Zob. Kochowskiego Climacteres. Konarskiego: O skute

cznym rad sposobie. Bezimiennego w dziele: Skrupuł bez skrupu
łu. W reszcie Niemcewicza : Powrót posła. 
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chanie posła 1). Ten haniebny żrywania sejmów przy
wilej , służył tylko posłom religią katolicką wyznawa-
. 2) Jącym . 

Anarchia przez ustawiczne obrad narodowych za 
Augusta III tamowanie zrządzona, żywiej .dała uczuć 
złe skutki szkodliwego nie pozwalam. Tern gorliwiej 
przeto wzięli się Polacy za panowania Stanisława Au
gusta do poprawienia nierządu , im sąsiadów potęga 
groźniejszą się stawała. Już w roku 1764 na sejmie 
konwokacyjnym uradzono, żeby większość głosów 
w sprawach wojskowych , ekonomicznych i sprawiedli
wości rozstrzygała 3); obca jednak polityka sprawiła, że 
pluralitas w dwóch ostatnich przypadkach miejsce mieć 
mogła, co do innych, powszechnej trzeba było zgody. 
Sejm dopiero czteroletni wykorzenił zupełnie nadużycie, 
półtora blisko wieku naród polski gnębiące. Szszęściem 
to jednak nazwaćby można, że sejm konwokacyjny i 
elekcyjny, głosem jednego zerwany być nie mógł 4). 

Nie mieli dosyć Polacy na zrywaniu sejmów, ale 
nawet wybiorcze sejmiki stawały się nieraz wyuzda
nej wolności ofiarą. Kara dopiero półrocznego siedzenia 

� Vol. Leg. VII 599. Niemcewicz: Powrót posła: 

,,Przedtem, bez zadnych intryg, bez najmniejszej zdrady, 
Jeden poseł mógł wstrzymać sejmowe obr3:dy, 
Jeden ojczyzny całej trzymał w ręku- wagę, 
Powiedział: ,nie pozwalam, i uciekł na Pragę." 

�) Lelewel hist. król. pols. p. Wagę. Wilno 1824. str. 372. 
3) Bantkie: Dzieje kr. pols. ed. 1820 r. str. 526. 
4) Dunczewski w kalendarzu na rok 1758. 

3* 
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w wieży i opłacenia 1,000 grzywien 1), w roku 1764= 

postanowiona !.!) , powściągnęła nadużycie. 

Tym jeszcze sposobem tamowano działania sejmo
we. Jeden poseł przez wyrzeczenie w izbie poselskiej 
tych dwóch wyrazów: Sisto activitatem3), zawieszał obra

dy publiczne, lub je zupełnie zrywał, jeżeli mu zadosyć, 
nie uczyniono 4). 

Niekiedy sejm następujący był tylko przedłużeniem 
poprzedzającego; nie zmienfa.no bowiem marszałka i po-· 

słów. Takowe obrad odłożenie, limitą nazywane, w czte-

roletnim mianowicie sejmie widzimy. 
Chociaż sejmy elekcyjne ( o których mówić nam 

przychodzi) wyżej wyrażonym nie ulegały nadużyciom,. 
zobaczymy jednakże i tu złe skutki źle zrozumianej, 

wolności. 
Początek sejmów elekcyjnych odnosi się do roku 

1572, w którym ostatni z Jagiełłów .Zygmunt August. 

\. 

1) Grzywna liczalna polska była i jest zbiorem 48 groszy -· 
(Czacki o lit. i pols. prawach t. I str. 156.) Że zaś w owym cia-
sie liczono już na grosze zwyczajne (Sumaryusz umiarkowania. 
monety dawnej z dzisiejszą. r. 1755), więc 1,000 grzywien znaczy 
podług naszego sposobu mówienia złołych 1,600. 

i) Vol. Leg. VII, 56. 
3) Continuation de l' M.stoire gene:rale de Pologne de mr 

chevalier/ de Solignac, ou tome sixieme a Amsterdam- 1780 
pag. 147. 

4) Za August.a III , z nader błahych przyczyn activ�tatem 
sejmu zatrzymywano. I t.ak w roku 1762 uczynił to Dylewski 
poseł starodubowski, z tego jedynie powodu, że go w kalenda
rzyku politycznym pijarskim przez omyłkę opuszczono. Przedru
kowanie poprawne kale{ldarzyka , przez_ naczelników zgromadze-
nia skrzywdzonemu . na pozór posłowi w kilku exemplarzach 
wręczone, a najbardziej podobno nadane starostwo, zmiękczyły 
niewczesną i nierozsądną zawziętość. 



37 

iycie zakończył. Familie bowiem Piastów i Jagiełłów. 
dziedzicznem prawem zasiadały na tronie; gdyż zgro
madzenie się możniejszych przy każdem nowego pano
wania rozpoczęciu, za ceremonią raczej niż za prawdzi
wą elekcyą uważać można. 

Do składu tych sejmów, oprócz senatu i posłów, 
należała wszystka szlachta wyżej wspomnionych wa
runków dopełniająca 1). Wojsko i jego hetmani granic 
pilnować byli powinni 2), lubo ci ostatni pospolicie obe
-0nymi bywali. Przywilej osobistego na wybór króla 
głosowania, winna była szlachta prze ważnemu Jana Za
mojskiego zdaniu, który zaraz na pierwszym konwoka
cyjnym sejmie (roku 1573) utrzymywał, iż jak do obro
ny ojczyzny wszyscy należeć powinni, tak również do 
wyboru naczelnika jej rządu 3). Do tego zaszczytu przy
puszczano także deputowanych z celniejszych miast kró
lestwa, jako to: Krakowa, Poznania , Lwowa, Wilna, 
Warszawy 4), Kamieńca podolskiego 5), Gdańska 0), El
bląga, Torunia, Rygi 7). Radzili oni równo ze szlachtą, 
a pacta conventa po szlachcie swego województwa pod
pisywali. Ludziom nieszlachecki_ego urodzenia, wstęp na 
miejsce elekćy1 był zabroniony 8). 

Pole między Wolą i Pową�kami n8. zachód War
szawy leżące, ku temu wybierano celowi. Henryka tył-

1) Zob. str. 22 niniejszego pisma. 
2) Vol. Leg. VI 261. 
1) Fredro. Hist. Henr. cd. an. 1652 p. 41. 
4) Od r. 1669 Vol. Leg. V 36. 
5) Vol. Leg. VII 263. Skrzet. Pr. polit. I 95. 
ó) Od roku 1632. Kwiatkowski str. 34. 
7) Niemcewicz : Dzieje Zyg. III t. I str. 30. 
8) Vol. Leg. IV 183. 
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ko i Augusta III 1) elekcye, odprawiły się przy wsi 
Kamień , na wschód Warszawy leżącej 2). 

Gdy już nadchodził czas takowego sejmu , który 
pospolicie na konwokacyi oznaczono, zbierała się szlachta 
do Warszawy lub pobliskich wiosek, stósownie do roz
porządzeń marszałka w. k. Na drzwiach domów przez 
szlachtę zajętych, przylepiano herby, lub tylko imie sto-· 
jącego tam szlachcica wypisywano. Zrywający herb lub 
mażący imie, karany był 200 grzywnami i siedzeniem 
w wieży przez czas elekcyi, jeżeli był szlachcic, a ucię
ciem ręki, jeżeli nie szlachcic 3). Liczne urządzenia po
licyjne które w Voluminach Legum 4) czytamy, dowo
dzą troskliwości o zachowanie porządku między tak 
znaczną masą wolnego ludu, ze wszystkich województw 
gromadnie przybywającego. W sam dzień rozpoczęcia. 
sejmu

) odprawiał nabożeństwo w kościele katedralnym 
w Warszawie nuncyusz papieski lub arcybiskup gnieź
nieński) w'obec senatu, posłów i szlachty; poczem wszys
cy udawali się na miejsce do elekcyi wyznaczone. M\ejsce 
to było prostokątne, wałem nakształt obozu otoczone, 

1) Bandtkie: Dzieje t. II str. 511. 
2) Neugebauer p. 641. 
3) Vol. Leg. III 754. 
4) Vol. Leg. II 843, III 725. Volumina Legi. m, które w ni

niejszem piśmie przez skrócenie (Vol. Leg.) oznaczamy, wyszły 

z druku w Warszawie w 8 tomach in folio. Pierwsze 6 tomów od 

roku 1732-1739, ostatnie dwa roku 1782. Tytuł tomu pierwszego 

jest: Leges, Statuta, Constitutiones, Privilegia 1·egni Poloniae, 
magni ducatus Lithvaniae etc. Innych siedmiu: Prawa, Kon

stytucye i przywileje kró}. pols. i w. ks. litewskiego. 
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trzy bramy mające; wschodnią dla Wielkiej Polski, po
łudniową dla Małej, zachodnią dla Litwy 1). 

Dla usunięcia zaś wszystkiego coby wolne głosy 
tamować mogło, pod karą śmierci zakazano zbrojnego 
na pole przybywania (lecz karabela i tu była godności 
szlacheckiej oznaką). To jednakże prawo nie ściśle by
ło wykonywane; a na elekcyi Michała , już pistolety na 
świętem elekcyi miejscu widzimy. 

Senat mając na czele prymasa zajmował miejsce 
w szopie. Był to obszerny namiot, albo raczej budynek 
drewniany, 60 łok. długości, a 24 szerokości mający 2), 

w słupy stawiany, z boków deskami, z wierzchu gonta
mi pokryty 3), na. każdą elekcyą z nowa wystawiany i 
przez prymasa poświęcany. 

Pierwszą takową szopę na elekcyi Stefana widzi
my; przy wyborze albowiem Henryka, namioty po zmar
łym królu pozostałe, na obrady senatorskie użytemi by
ły. Przy szopie zbierali się posłowie, miejsce ich obrad 
nazywało się kołem. Inna szlachta godnością poselską 
niezaszczycona , pod swemi namiotami , każde woje
wództwo czyli chorągiew oddzielnie, w wyznaczonem 

1) Vol. Leg. V 252. Brama wschodnia za naJpierwszą, uwa
żana, dla Wielkiej Polski była przeznaczona; ta bowiem prowin
cya miała pierwszeństwo między trzema narodami Polskę składa
jącemi. Fredro: :- istor Hen. p. 18. Pomylił się więc Skrzetuski 

(Prawo polit. l. 99.) zachodnią bramę dla Wielkiej Polski prze
znaczając. 

2) Oontinitation de l' hist. gen. de Pologne, de Solignac� 
ou tome sixieme. p. 62. 

1) Wydatki na szopę, most pod Warszawą. i inne w czasie 
bezkrólewia, skarb publiczny obojga narodów (Polski i Litwy) 
ponosił. VoJ. Leg. VI 589. 597. 
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przez marszałka wielkiego koronnego mieJscu, o kandy
datach do tronu rndr.ihi. To tylko bowiem było jej na 

sejmach elekcyjnych udziałem; względem innych po

trzeb ojczyzny, senat i posłowie radzili 1). Posłowie ci 
wybierali z pomiędzy siebie marszałka większością gło
sów, jak na sejmach zwyczajnych. W roku dopiero 1697 
na elekcyi Augusta ligo, cała szlachta do wyboru mar
szałka przypuszczoną została, czego przecież przy na
stępnych nie widzimy elekcyach. Na elekcyi tylko Sta
nisława Augusta roku 1764, wysłała szlachta już na po
lu zgromadzona, dwa razy tyle z pomiędzy siebie de
putowanych, ile wybierać zwykła posłów. Deputowani 
ci połączeni z posłami) na wybór marszałka głosowali. 
Obrany marszałek wykonywał przysięgę, której rota 

nic zawsze była ta sama. Potem deputacya z 9 posłów 
po trzech z każdego narodu (Wielkiej Polski, Małej 
Polski i Litwy) wyznaczona, upraszała senatu o po

zwolenie połączenia się z sobą, które otrzymawszy, 
wchodził stan rycerski (tak bowiem nazywano poslów) 
do szopy, gdzie marszałek sejmowy witał ich imieniem 
prymasa, który koniecznie sam na to odpowiedzieć był 
powimen. 

Po takowem złączeniu się stanów, przystępowano 
do roztrząsania projektów, które przed elekcyą w pra
wo zamienić chciano. Projekta takowe układali albo 
tylko roztrząsali pierwej w zamku królewskim w W a.l'
sza wie, wyznaczeni przez prymasa i jego radę (którą 
mu zwykle w czasie bezkrólewia, równie jak i hetma
nom przydawano) senatorowie i posłowie z trzech wiel · 

1) Lengnich: Jus. pub. pol. t. I. p. 102 ed. 1742 an. 
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kich Polski prowincyj 1). Następnie stanowiono sąd ka
pturowy, czyli trybunał dla występków na polu elek
cyi popełnionych, Judicium compositum nazywany. 'frzech 
bowiem senatorów (po 1 z każdej prowincyi od pry
ma�a wyznaczonych), i 12 posłów po ( 4 z prowincyi) do 
jego składu należało, oprócz marszałków wielkich i se
kretarza, którym zawsze bywał pisarz aktowy warszaw
ski. Po wyznaczeniu tych sądów, przystępowano do 
sprostowania wszelkich nadużyć i rozwolnień prawa, co 
exorbitancyami nazywano �). 

Załatwiwszy te drobniejsze punkta , przedsiębrano 
czynność najważniejszą, jaką był wybór monarchy. Da
wano zatem posłuchanie nadzwyczajnym posłom zagra
nicznym ( zwyczajn1 bowiem przed elekcyą o kilka mil 
oddalali się od stolicy) 3), stawającyrn w sprawie kan
dydatów. Posłowie ci zbliżając się do Warszawy, za 
trzymywali się w drodze, i zawiadamiali o swem przy
byciu prymasa, który pod pozorem asystencyi , w rze
czy zaś samej, dla zapobieżenia tworzeniu się stronnictw, 
przydawał im po 1 ze szlachty. Na pole elekcyi w po
wozach prymasa przybywali , przyjmowani przy bramie . 
od marszałków wielkich i deputacyi z senatu i grona 
poselskiego wybranej. M:iejsce w szopie między mar
szałkami zajmowali. Nuncyusza papieskiego oprócz 
zwyczajnej deputacyi kilku jeszcze biskupów przyjmo
wało; a gdy wchodził do szopy, prymas dwa kroki ku 
niemu postępował, a grzecznie przywitawszy, obok sie, 

1) Schultz: Hist. Interregni an. 1733 p. 45. 
'2) Zob. Vol. Leg. V 13. 
5) Vol. Leg. V 250. 
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bie po lewej ręce miejsce zająć prosił. Na posłuchanie 
posłów pierwszego rzędu mocarstw 1), łączył się stan 
rycerski z senatem. Posłowie książąt , elektorów i t. d. , 
osobne w senacie, osobne w izbie audyencye miewali, 
wszyscy siedząc i z nakrytemi głowami mówili. W po
łączonych izbach odpowiadał prymas ; po ich zaś roz
łączeniu, prymas imieniem senatu, marszałek sejmowy 

imieniem izby poselskiej. Takowe posłuchanie zwykle 
odbywało się w szopie ; od roku dopiero 1632 przed 
szopą 2). Niektóre mocarstwa listy tylko do senatu i sta
nu rycerskiego przysyłały, w których dawano Polsce 
tytuł: najjaśniejsza rzplta (serenissima respublica) 3). 

Adresowane do senatu czytał sekretarz czyli referen
darz koronny; do stanu rycerskiego, marszałek sejmowy. 

Po wysłuchaniu poselstw i spisaniu listy kandyda
tów, senat, posłowie i szlachta, poklęknąwszy na po
lach elekcyi z odkrytemi głowami, śpiewali Veni Cre
ator Spiritus. Poczem na rozkaz prymasa roichodzili. 
się senatorowie z posłami do szlachty właściwych wo
jewództw, w celu wspólnej narady 4), której skutku ocze
kiwał w szopie prymas i marszałek sejmowy. Szlachta 

zaś albo pod namiotami na województwa podzielona 5), 

albo razem złączona 6), obrady swe odprawiała; od ro-

1). Nuncyusz papieski, posłowie cesarscy i królewscy. 

') Na elekcyi Augusta II, żeby prymasa od upału zasłonić, 
wystawiono przed szopą, pewien gatunek namiotu, który przecież 

na powszechne żądanie szlachty o równość braterską. troskliwej, 
rozrzucić musiano. 

3) Tytułu tego i posłowie podczas audyencyi używali. 
4) Spis senatorów do każdego województwa należących, zob. 

w Hartk. p. 510, i w Gwagnina kronice. 
5) Jak na elekcyi Henryka. 
6) Jak na elekcyi Stefana i Zygmunta III. 
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ku 1632 nastał zwyczaj, iż szlachta konno, wojewódz
twami głosowała. Pierwszy godnością w województwie, 
ziemi lub powiecie , jeżeli ten miał prawo oddzielnego 
głosowania, to jest; biskup, wojewoda lub kasztelan, 
zalecał swej szlachcie kandydata któremu sprzyjał, lub 
tylko ogólnie o wszystkich mówił , jeżeli żadnego nie 
był stronnikiem. Gdy się który z wymienionych kandy
datów podobał , przyzwalali na jego wybór, wołając: 
Zgoda! Najczęściej jednakże burzliwe bywały elekcye, 
i spokojnych trzy ledwie możnaby naliczyć 1). W spo
mnieni naczelnicy województw, zebrawszy pojedyncze 
gło.sy szlachty, gdy jednomyślności nie było, przynosili 
je prymasowi do szopy, do której zwolna przybliżała 
się szlachta. Głosy te (sufragia) przez jednego z po
słów czytane były; marszałek zaś sejmowy ogłaszał 
województwo, do którego należały 2). Większość pospo
licie przeważała, malkontenci pole elekcyi opuszczali; 
często jednakże napotykamy przykłady, że odłączenie 
się mniejszej części, chociażby nawet z prymasem lub 
marszałkiem koronnym lub sejmowym , nie przeszka
dzało wyborowi od większej części żądanego monarchy. 
Po odczytaniu głosów, prymais objeżdżał województwa, 
i do trzeciego razu o zgodę zapytywał 3). Gdy się nikt 
wyraźnie wyborowi nie sprzeciwiał , mianował tenże 
prymas obranego króla, a krótką za zdrowie jego od
prawiwszy modlitwę, marszałkowi w. k. ogłosić go po
lecał. Marszałek w. kor. w towarzystwie marszałka w. 
litewskiego i marszałków nadwornych obojga narodów, 

1) Władysława IV, Jana Kazimierza, Stanisława Augusta. 
2) Zawadzki: Hist. arcana p. 37. 
3) Lengnich: Jus. public. pol. I 145. 
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u wszystkich trzech bram pola elekcyjnego, od wscho

dniej zacząwszy, ogłaszał elekta prawym narodu pol

-skiego monarchą. Nieobecnego prymasa zastępował bi

skup poznański, pod niebytność którego kujawski, lub 

inny z kolei, Wielkiejpolski. Tylko Jana III mianował 

biskup krakowski 1). Nieprzytomnego marszałka ko

ronnego, mógł zastąpić litewski. Wzmiankują jednak 

tlzieje, że Zygmunta III dla nieobecności marszałków 
mianował kanclerz koronny �), i to nie u bram elekcyj
-nych, ale w kościele ś. Jana w Warszawie. 

Po takowem ogłoszeniu, poklęknąwszy wszyscy za
taz na polu elekcyi , śpiewali himn ś. Ambrożego. (Te 

Deum), a tymczasem liczne z dział wystrzały, i huczne 

trąb i kotłów odgłosy, radości powszechnej były oznaką. 

Tu posłowie obranego króla, wykonywali w jego 

imieniu na pakta konwenta przysięgę , którą osobiście 
przy odebraniu dyplomatu elekcyjnego powtórzyć był 

powinien. Jeżeli obrany monarcha znajdowah się już 
w Warszawie ( co prawem r. 1633 zabronione zostało) 3), 

przysięga posłów była niepotrzebna. 
Pakta konwenta były pewne króla z narodem . 

umowy, tak względem sposobu rządzenia, jako obietnic 

uczynionych. Początek tych umów od Kazimierza W. 
wywodzą, gdy ten monarcha siostrzeńca swego Ludwi
ka króla węgierskiego następcą po sobie mianował. 

1) Kazimierz Floryan Czartoryski prymas, umarł niespodzia
nie, biskup poznaiiski nie był obecny, a kujawski nie odebrał od 

prymasa bulli papieskiej, porządek takowy przepisującej; kra

kowski przeto, jako pierwszy w senacie, obrzędu tego dopełnił. 
2) Jan Zamojski. 
3) Vol. Leg. III 783. Byli jednak obecni Michał i Jan III. 
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Pierwsze jednakże dla Henryka Walezyusza ułożono „ 
i na te wszyscy inni z pewnemi tylko dodatkami przy
sięgali. Do ułożenia tych paktów wyznaczano po dwóch 
senatorów i czterech posłów z każdej prowincyi Po]ski. 
Były z początku po łacinie, od roku zaś 1633 w kra
jowym układane języku. 

Po zaprzysiężeniu paktów konwentów wręczano 
monarsze dyplomat jego elekcyi, wolą narodu zaw iera
jący 1). Był na pargaminie pisany i podpisami wszyst
liich senatorów i deputowanych od szlachty każdego 
województwa stwierdzony '). 

Gdy rozdwojona była elekcya, składano po meJ 
do umówionego miejsca zjazd narodowy, zwany popar
cie, dla utwierdzenia się w wierności, przyrzeczenia bro
nić wszelkiemi siłami swego elekta , tudzież dla dania 
sposobności przeciwnej partyi do poznania swej siły i 
zaniechania przedsięwzięcia. 

Wreszcie wybór posłów zapraszać mających mo: 
narchę do objęcia tronu, zamykał sejm elekcyjny. 

1) Lettre sur la constitution actuelle de la Pologne p. 27. 
•) Fredro: Hist. Henr. ed. 1652 in 4to p. 43 i inni. Skrzetuski 

tylko (Prawo polit. ed, 1787 t. I str. 100) utrzymuje, że dyplo
mat elekcyi podpisywał tylko prymas i marszałek sejmowy. 
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Wykaz chronologicz:ny zjazdów ł sejmów. 

Rok Miejsce Uwagi 

WŁADYSŁAW ŁOKIETEK. 
1331 Chęciny. 

KAZIMIERZ W. 
134 7 Wiślica. 
1355 Kraków. 
1356 dto. 
1369 dto. 

LUDWIK. 
1374 Koszyce. I 

WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO. 
1404 Korczyn. I Sejm. 
1420 Warka. 
1422 Czyrwińsk. 

WŁADYSŁAW WARNEŃCZYK. 
1433 Kraków. 

I 1436 Brześć kujawski. 
! 1436- Korczyn. 
i 1438 Piotrków. I 

1438 Korczyn. I 
KAZIMIERZ IV. 

1451 Piotrków. I 1451 Korczyn. 
1454 Nieszawa. 
1457 Piotrków. 
1458 Piotrków. 
1468 Korczyn. Sejm. 
1474 Opatowiec. 

JAN OLBRACHT. 
1496 Piotrków. 
1499 Wilno. 
1499 Kraków. 

·-- -

59 

--



60 

Rok I Miejęce Uwagi 

ALEXANDER. 

1501 Kraków. 
1503 Piotrków. 
1504 Piotrków. 
1505 Radom. 

ZYGMUNT I. 

1507 Kraków. Koronacyjny. 
1510 Piotrków. 
1511 Piotrków. 
1512 Piotrków. 
1515 Kraków. 
1518 Kraków. 
1519 Piotrków. 
1520 Bydg·oszcz. 
1520 Toruń. 
1523 Piotrków. 
1525 Piotrków. 
1527 Kraków. 
1529 Piotrków. 
1530 Kraków. 
1532 Kraków. 
1533 Piotrków. 
1534 Piotrków. 
1536 Kraków. Skażenie. 
1537 Lwów. Rokosz. 

1538 Piotrków. 
1539 Kraków. 
1540 Kraków. 
1542 Piotrków. 
1543 Krak:,w. 
1544 Piotrków. 
1545 Kraków. Skażenie. 



61 

Rok Miejsce Uwagi 

ZYGMUWr AUGUST. 
1548 Wilno. I 
1550 Piotrków. 

I 
Skażenie. 

1552 Piotrków. 
1553 Kraków. I 
1554 Lublin. I Rozeszli się. 
1557 Warszawa. 1· 

1558 Krasnostaw. Rozeszli się dla nie-
zwykłości miejsca. 

1562 Piotrków. 
1562 Łomża. 
1563 Warszawa. 
1564 Parczów. Rozeszli się. 
1565 Piotrków. 
1566 Lublin. 
1567 -Piotrków. 
1568 Grodno. 
15o9 Lublin. Unia Litwy. 
1570 Warszawa. 

I 1573 Warszawa. Konwokacyjny. 
1573 Kamień. I Elekcyjny. 

I 

HENRYK W ALEZYUSZ. 
-1574 Kraków. I Koronacyjny. 
1575 Wola. 

I 
Elekcyjny. 

1576 Jędrzejów. I Poparcie. 

STEFAN BATORY. 
1576 Kraków. Koronacyjny. 
1577 Toruń. 
1578 Warszawa. 
l5ti0 Warszawa. 
1581 Warszawa. 
1582 Warszawa. Skażenie. 
1585 Warszawa. Skażenie. 
1587 Warszawa. Konwokacyjny. 
1587 Wola. Elekcyjny. 



02 

Rok Miejsce I Uwagi 
I 

ZYGMUNT ID. 

1588 Kraków. Koronacyjny. 
1589 Warszawa. 
1590 dto. I 

1591 dto. 
'Inkwizycyjny. Jedyny 1592 dto. 
I w dziejach naszych. 

1593 dto. 
1595 Kraków. 
1596 Warszawa. 
1598 dto. 
1601 dto. 
1603 Kraków. 
1605 Warszawa. 
1606 dto. Skażenie. 
1607 dto. 
1609 dto. 
1611 dto. 
1613 dto. 
1616 dto. 
1618 dto. 
1619 dto. 
1620 dto. 
1621 dto. 
1623 dto. 
1624 dto. 
1625 dto .. 
1626 dto. 
1626 Toruń. 
1627 Warszawa. 
1628 dto. 
1629 dto. 
1629 -dto. 
1631 dto. 
1632 dto. 
1632 dto. Konwokacyjny. 
1632 Wola. Elekcyjny. 
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Rok Miejsce Uwagi. 

WŁADYSŁAW IV. 
1633 I Kraków. Koronacyjny. 
1634 Warszawa. 
1635 dto. 
1635 I dto. 
1637 dto. 
1638 dto. 
1640 dto. 
1641. dto. 
1642 dto. 
1643 dto. 
1646 dto. 
1647 dto. 
1648 dto. Koronacyj ny. 
1648 Wola. Elekcyjny. 

JAN KAZIMIERZ. 
1649 

j 
Kraków. Koronacyjny. 

1649. Warszawa. 
1650 dto. 
1652 dto. Zerwany. 
1652 I dto. Nie był król obecny 

dla słabości zdrowia. 
1653 

j 
Brześć litews. 

1654 Warszawa. Zerwany. 
1654 

f 
dto. 

1655 dto. 
1656 I Tyszowiec. I 

1658 

I 
Warszawa. 

1659 dto. 
1660 dto. 
1661 dto. 
1662 dto. 
1664 dto. Zerwany. 
1665 dto. dto. 
1666 dto. dto. 
1667 dto. 
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Rok Miejsce Uwagi 

1668 Warszawa. I Zerwany. 
1668 dto. 
1668 dto. Konwokacyjny. 
1669 Wola. Elekcyjny. 

MICHAŁ. 

1669 Kraków. Koronacyjny. 
Zerwany. 

1670 Warszawa. 
1672 dto. Zerwany. 
1672 dto. 
1673 dto. 
1674 dto. Konwokacyjny. 
1674 Wola. Elekcyjny. 

JAN III. 
---------

1676 Kraków. Koronacyjny 
1677 Warszawa. 
1678 Grodno. Trwał 6 miesięcy. 
1681 Grodno. Zerwany dla tego, 

że król na jedrlę se-
syą kazał świece 
przynieść. (Contin. 
de Solig. p. 14 7) 

1683 Warszawa. 
1685 I dto. 
1688 Grodno. 

I 
Zerwany. 

1689, Warszawa. dto. 
1690 dto. 
1693 Grodno. Zerwany. 
1693 Warszawa. dto. 
1695 dto. dto. 
1696 dto. Konwokacyjny. 
1697 Wola. Elekcyjny. 



Rok 

1697 

1698 

1699 

1700 

1701 

1703 

1704 

1704 

1704 

1705 

1707 

1709 

1710 

1712 

1712 

1717 

1718 

1719 

1720 

1724 

1726 

1729 

1730 

1732 

1733 

1733 

1734 

1736 

1738 

1740 

1744 

1746 

1748 

1749 

Miejsce 

AUGUST II. 
Kraków. 
Warszawa. 

dto. 
Olkiniki. 
Warszawa. 
Lublin. 
Warszawa. 
Sandomierz. 
Warszawa. 

dto. 
Lublin. 
Toruń. 
Warszą.wa. 

dto. 
dto. 
dto. 

Grodno. 
Warszawa. 

dto. 
dto. 

Grodno. 
dto. 
dto. 

Warszawa. 
dto. 

Kamień. 

AUGUST III. 
Kraków. 
Warszawa. 

dto. 
dto. 

Grodno. 
Warszawa. 

dto. 
dto. 

Uwagi 

Koronacyjny. 
Zerwany. 
Pacyfikacyjny. 

Zerwany. 

Skażenie. 
dto. 
dto. 
dto. 

Zerwany. 
Niemy 7 godzin 

trwający. 
Zerwany. 

dto. 

Zerwany. 
dto. 

Zerwany. 
Konwokacyjny. 
Elekcyjny. 

Koronacyjny. 
Pacyfikacyjny. 
Zerwany. 

dto. ·' 
dto. 
dto. 
dto. 
dto. 

65 
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Rok. Miejsce Uwagi 
1750 Warszawa. Zerwany. 
1752 Grodno. dto. 
1754 Warszawa. dto. 
1758 dto. dto. 

1760 dto. dto. 
1761 

I 
dto. dto. 

1762 

1 

dto. dto. 
1764 dto. Konwokac. 
1764 Wola. Elekcyjny. 

STANISŁAW AUGUST. 
1764 I Warszawa. 

I 1766 dto. 
1767 dto. I 
1773 I dto. · 1 Z Limitą. 
1775 \ dto. I 

1776 . .f dto 
1778 dto. 
t780 N dto. 
1782 { dto. 
1784 dto. 
1786 dto. 
1788 

i. 
dto. 

1793 Wola. 
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