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1. Zagadnienia wstępne – 2. Dobczyce: podstawowe informacje z dziejów miasta – 3. Źródła do 
dziejów sądownictwa karnego w Dobczycach: księgi sądowe – 4. Zbrodnia i kara w świetle księgi 
smolnej dobczyckiej 1699–1737 – 5. Socjologia przestępczości: 5.1. Pochodzenie pokrzywdzo-
nych i przestępców, 5.2. Życie przestępcy zawodowego w świetle księgi – 6. Uwagi końcowe.

1. Poznanie przedrozbiorowego prawa miejskiego stosowanego na ziemiach polskich 
jest utrudnione ze względu na różnorodność porządków prawa i jego indywidualny 
rozwój w obrębie poszczególnych miejscowości2. Obok miast prawa magdeburskiego 
i chełmińskiego (pomijając tutaj szczegółową dystynkcję poświęconą miastom lokowa-
nym na prawie średzkim3), osobne zagadnienie stanowi Gdańsk ze swoistym prawodaw-
stwem oraz dzieje prawa w innych miastach nadbałtyckich i pruskich4. Oprócz aspek-

1 W nawiązaniu do tytułu konferencji.
2 Rola monarchy, sejmu i sądu asesorskiego w zakresie ujednolicania prawa miejskiego wciąż nie została na-

leżycie naświetlona. Przykładowo, pomimo prac poświęconych m.in. funkcjonowaniu sądu asesorskiego i niektó-
rych sądów wyższych prawa niemieckiego (M. Woźniakowa, Sąd asesorski koronny, Warszawa 1990; L. Łysiak, 
Ius Supremum Maydeburgense castri Cracoviensis 1356–1794. Organisation, Tätigkeit und Stellung des Krakauer 
Oberhofs In der Rechtsprechung Altpolens, Frankfurt am Main 1990; W. Maisel, Związki sądownictwa miejskiego 
z sądownictwem królewskim w Polsce przedrozbiorowej [w:] Czas, przestrzeń, praca w danych miastach. Studia 
ofi arowane Henrykowi Samsonowiczowi w szęśćdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Wyrobisz, M. Tymowski przy 
współudziale W. Fałkowskiego, Z. Morawskiego, Warszawa 1991, s. 337–342) nadal nie do końca jest wyjaśniony 
wpływ monarchy i najwyższego sądu dla miast królewskich na jednolitość orzecznictwa.

3 O specyfi ce prawa średzkiego zob. K. Kamińska, Prawo średzkie jako instrument polityki osadniczej 
i gospodarczej w Polsce od XIII do początku XVI wieku [w:] Historia integra. Księga pamiątkowa ofi aro-
wana prof. Stanisławowi Salmonowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. D. Janicka, R. Łaszewski, 
Toruń 2001, s. 147–160.

4 Zob. z nowszych prac: D. Kaczor, Władza i przestępcy. Sankcje karne za przestępstwa kryminalne 
w Gdańsku XVI–XVIII wieku [w:] Mieszczaństwo gdańskie. Sesja naukowa 21–23.11.1996, red. nauk. S. Sal-
monowicz, Gdańsk 1997, s. 161–186; idem, Przestępczość kryminalna i wymiar sprawiedliwości w Gdańsku 
w XVI–XVIII wieku, Gdańsk 2005; K. Kamińska, Sądownictwo miasta Gdańska na tle ustroju sądów wy-
branych miast Niemiec i Polski, CPH, t. 50: 1998, z. 1, s. 279–286; E. Kizik, Sprawy o łamanie ordynacji 
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tu terytorialnego również chronologia stanowi o komplikacjach w zakresie badań nad 
prawem miejskim, podlegającym na ziemiach polskich ewolucji, począwszy od XIII w. 
Dobrym przykładem tego typu komplikacji może być Gdańsk, w którym formalnie od 
1346 r. miało być stosowane prawo chełmińskie, nie jest jednak pewne, czy normy pra-
wa lubeckiego nie były w użyciu także i po tej cezurze5. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się w ostatnich latach problematyka dzie-
jów miejskiego prawa karnego. W tym zakresie dotychczasowe wysiłki badaczy można 
pogrupować na przynajmniej trzy zasadnicze sfery. Do pierwszej należy opracowanie 
dogmatyki miejskiego prawa karnego na podstawie tekstów normatywnych, pism praw-
ników oraz źródeł praktyki prawnej. Obok prac poświęconych prawu materialnemu6 po-

weselnych, chrzestnych i pogrzebowych przed gdańskim sądem wetowym w XVII i XVIII wieku [w:] Wesela, 
chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci, red. H. Suchojad, Warszawa 2001, s. 43–64; 
T. Maciejewski, Postępowanie zapobiegawcze w prawie gdańskim, CPH, t. 48: 1996, z. 1–2, s. 239–252; 
idem, Ustrój sądów gdańskich (do 1793 roku), „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. 1: 1997, s. 7–36; idem, Pro-
ces sumaryczny w sądownictwie gdańskim (postępowanie sądowe przed radą miejską i jej urzędnikami orze-
kającymi jako sądy jednoosobowe), „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. 1: 1997, s. 37–48; idem, Sąd wetowy 
w miastach Prus Królewskich [w:] Dzieje wymiaru sprawiedliwości, red. T. Maciejewski, Koszalin 1999; 
idem, Ustrój sądów gdańskich (do 1793 roku), „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. 1: 1997, s. 7–36; idem, Wil-
kierze miast pruskich lokowanych na prawie lubeckim do 1454 r., „Studia Bałtyckie. Historia”, 1996,  nr 1, 
s. 119–136; idem, Prawo sądowe w ustawodawstwie miasta Gdańska w XVIII wieku, Wrocław–Warszawa–
–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984; idem, Wymiar kar w dawnym Gdańsku [w:] Studia Europejskie, t. 2, Toruń 
1998, s. 287–300; Z. Rymaszewski, Sprawy gdańskie przed sądami nadwornymi oraz ingerencja królów 
w gdański wymiar sprawiedliwości w XVI–XVIII w., Wrocław 1985 (rec. E. Cieślak, „Rocznik Gdański”, 
t. 49: 1989, z. 1 [wyd. 1990], s. 201–205).

5 Asumptem do nowych badań nad średniowiecznym prawem gdańskim stało się odkrycie kodeksu pra-
wa lubeckiego stosowanego w Gdańsku. Zob. wydanie Decretum civitatis Danceke: gdański kodeks prawa 
lubeckiego z 1263 roku, oprac. T. Domagała, Gdańsk 2005.

6 W poniższym przeglądzie literatury zaznaczam prace powstałe po 1998 r., a więc nieuwzględnione 
w monografi i M. Mikołajczyka, Przestępstwo i kara w prawie miast polski Południowej XVI–XVIII w., Kato-
wice 1998 (tam omówienie wcześniejszej literatury; zob. rec. K. Sójka-Zielińska, CPH, t. 51: 1999, z. 1–2, 
s. 476–479; zob. także artykuł podsumowujący stan badań M. Mikołajczyk, Uwagi o literaturze polskiej na 
temat miejskiego prawa karnego czasów nowożytnych [w:] Z dziejów sądów i prawa, red. A. Lityński, Kato-
wice 1992); D. Janicka, Kara śmierci w dawnym Toruniu (XVI–XVIII w.) [w:] Doctrina multiplet Veritas una. 
Księga jubileuszowa ofi arowana profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, twórcy Katedry Kryminalistyki na Wy-
dziale Prawa i Administracji UMK, zespół red. A. Blusiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul, Toruń 2004, 
s. 495–504; S. Grodziski, Zabójstwo w świetle praktyki sadowej miasta Żywca w XVI–XVIII wieku [w:] Zasady 
procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Waltosia, 
Warszawa 2000, s. 544–555; A. Gulczyński, O torturach i karach w dawnym Poznaniu, Poznań 2001; idem, 
Pranger in Polen. Stand und Forschungsperspektive [w:] Stadtrecht, Roland und Pranger, red. D. Pötschke, 
Berlin 2002, s. 352–377; S. Litak, Kuna przy Kościele [w:] Kościół, społeczeństwo, kultura. Prace ofi arowane 
profesorowi Wiesławowi Mullerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, red. J. Drob, 
Lublin 2004, s. 299–305; J. Łosowski, Poważne rzemiosło? Kat lubelski w Lubartowie w roku 1777 [w:] Koś-
ciół, społeczeństwo, kultura. Prace ofi arowane profesorowi Wiesławowi Mullerowi z okazji pięćdziesięciolecia 
pracy naukowej i dydaktycznej, red. J. Drob, Lublin 2004, s. 307–321; M. Mikołajczyk, Kary cielesne w prawie 
miejskim w Polsce XVI–XVIII wieku [w:] Miscellanea Historico-Iuridica Bialostocensia, red. P. Fiedorczyk, 
A. Nowakowski, Białystok 1995, s. 71–85; idem, Krakowski dom poprawy. Z badań nad dziejami więzien-
nictwa w osiemnastowiecznej Polsce, CPH, t. 50: 1998, z. 1, s. 57–82; idem, Przestępstwa przeciwko religii 
i Kościołowi w prawie miast polskich od XVI do XVIII w., CPH, t. 52: 2000, z. 1–2, s. 225–238; M. Schüssler, 
Verbrechen in Krakau (1361–1414) in seiner Beistadt Kasimier (1370–1402), „Zeitschift der Savigny Stif-
tung fur Rechtsgechichte”, t. 115: 1998, s. 198–338; J. Sobczak, Szubiennica słupecka, „Rocznik Koniński”, 
t. 11: 1997, s. 175–178; K. Sójka-Zielińska, Prawo karne w dziełach Karola Koranyiego [w:] Karol Korayi 
(1897–1964). Studia w stulecie urodzin, red. S. Salmonowicz, Toruń 1998, s. 39–52; H. Zaremska, Krakowska 
księga wójtowska z roku 1422. Bójki i obelgi [w:] Cracovia, Polonia, Europa. Studia z dziejów średniowiecza 
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wstaje wiele tekstów odsłaniających specyfi kę miejskiego procesu karnego, zarówno 
w zakresie prawa magdeburskiego7, jak i chełmińskiego8. W osobną kategorię można 

ofi arowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. 
nauk. W. Bukowski, K. Ożóg, F. Sikora, S. Szczur, Kraków 1995, s. 93–100; M. Thompsen, Kary na honorze 
w nowożytnym Toruniu. Przyczynek, „Rocznik Toruński”, r. 28: 2001, s. 51–71.

7 M. Delimata, Proces karny w miastach polskich XVI w. Uwagi w świetle prac Bartłomieja Groickiego, 
CPH, t. 55: 2003, z. 1, s. 189–199; M.L. Klementowski, Udział profesorów Akademii Zamojskiej w sądowni-
ctwie miasta i ordynacji w XVI–XVIII wieku [w:] W kręgu akademickiego Zamościa, red. nauk. H. Gmiterek, 
Lublin 1996, s. 143–159; R. Król, Przestępstwa kryminalne popełniane w Kamieńcu Podolskim i jego oko-
licach w świetle materiałów zawartych w kamienieckiej księdze sądowej z lat 1730–1760, „Annales Acade-
miae Pedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”, t. 3: 2004, s. 361–374; J. Kwak, Mieszkańcy Rzeszowa 
i okolicznych wsi przed miejscowymi sądami (przełom XVII i XVIII w.), „Rocznik Przemyski”, t. 37: 2001, 
z. 3, s. 23–32; idem, Mieszkańcy Tarnowskich Gór przed sądem miejskim w początkach XVIII wieku [w:] 
Z dziejów XVII i XVIII wieku. Księga jubileuszowa ofi arowana profesorowi Michałowi Komaszyńskiemu, 
red. nauk. J. Kwak, Katowice 1997, s. 117–124; idem, Sprawy przed sądem zamkowym w Rzeszowie w po-
czątkach XVIII wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna: 
Historia”, z. 1: 2003, s. 40–50; J. Matuszewski, Liczba współprzysiężników w procesie w świetle dekretów 
krakowskich [w:] Studia z historii ustroju i praw. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Walachowiczo-
wi, red. H. Olszewski, Poznań 2002, s. 237–242; M. Mikołajczyk, Z dziejów wymuszania zeznań w Polsce 
(na podstawie praktyki krakowskiego sądu miejskiego w II połowie XVIII wieku), „Problemy Prawa Karne-
go”, t. 21: 1995, s. 86–96; idem, Prawo oskarżonego do obrony w praktyce sadów miejskich w Polsce XVI–
–XVIII w. [w:] Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowane Prof. 
Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. J. Malec, W. Uruszczak, Kraków 
2000, s. 397–411; idem, Dowód z zeznań świadków w miejskim procesie karnym w Polsce XVI–XVIII wieku, 
„Problemy Prawa Karnego”, t. 24: 2001, s. 187–201; idem, Proces kryminalny w Oświęcimiu w I połowie 
XVIII w. Z badań nad prawem miejskim w dawnej Rzeczypospolitej [w:] Dyplomacja, polityka, prawo. Księ-
ga pamiątkowa ofi arowana profesorowi Henrykowi Kocójowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. I. Pa-
nic, Katowice 2001, s. 234–242; idem, Chłosta jako sposób wymuszania zeznań w procesie karnym miast 
polskich XVII–XVIII w. [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. 7, red. J. Matuszewski, Łódź 
2002, s. 211–222; idem, O przysiędze dowodowej w miejskim procesie kryminalnym w Polsce XVI–XVIII w. 
[w:] Z dziejów prawa, cz. 3, red. A. Lityński, Katowice 2002, s. 42–67; idem, Proces kryminalny w Bochni 
w drugiej połowie XVII w. [w:] Studia z historii ustroju i praw. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wa-
lachowiczowi, red. H. Olszewski, Poznań 2002, s. 243–259; idem, Szlacheccy oskarżeni przed sądami miej-
skimi w Małopolsce (XVI–XVIII wiek) [w:] Z dziejów prawa, cz. 4, red. A. Lityński, Katowice 2003, s. 24–34; 
idem, Z badań nad miejskim procesem karnym w dawnej Polsce. Sprawa Konstancji Piotrowskiej o zabój-
stwo w roku 1776 [w:] Z dziejów prawa, cz. 5, red. A. Lityński, Katowice 2004, s. 9–20; idem, Z badań nad 
dowodem z opinii biegłych w procesie karnym miast polskich XVI–XVIII wieku, „Problemy Prawa Karnego”, 
t. 25: 2004, s. 209–219; idem, O torturach w prawie miast polskich XVI–XVIII wieku [w:] Z dziejów prawa, 
cz. 7, red. A. Lityński, M. Mikołajczyk, Katowice 2005, s. 25–76; idem, Proces kryminalny w Nowej Górze 
XVI–XVIII wieku [w:] Miscellanea iuridica, t. 7: Między I a III Rzecząpospolitą. Kształtowanie europejskiej 
kultury prawnej. Prace ofi arowane prof. zw. dr. hab. Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy na-
ukowej, red. M. Mikołajczyk, A. Drogoń, Tychy 2005; idem, Sądownictwo kryminalne w miastach polskich 
XVI–XVIII wieku [w:] Z dziejów prawa, cz. 6, red. A. Lityński, Katowice 2005, s. 22–58; idem, Wszczęcie 
postępowania karnego przed sądami miejskimi w Polsce XVI–XVIII w., CPH, t. 57: 2005, z. 1, s. 55–112; 
idem, Z badań nad miejskim procesem karnym w przedrozbiorowej Polsce. Sprawa Jana Wiosły i Krzysztofa 
Brzuchalskiego z 1735 roku, „Zamojskie Studia i Materiały”, r. 7: 2005, z. 3, s. 139–155; idem, Wyrokowanie 
i wyrok. Z badań nad procesem kryminalnym w miastach polskich XVI–XVIII wieku [w:] Z dziejów prawa, 
cz. 8, red. A. Lityński, Katowice 2006, s. 11–66; M. Pilaszek, W poszukiwaniu prawdy. O działalności sądów 
kryminalnych w Koronie XVI–XVIII w., „Przegląd Historyczny”, t. 89: 1998, z. 3, s. 361–368; W. Uruszczak, 
Model procesu karnego według Practica nova imperialis saxonicae rerum criminalium Benedykta Carptzowa 
(+1666) [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci profesora Stanisława 
Waltosia, Warszawa 2000, s. 154–165; B. Wyrozumska, Sądownictwo miejskie w średniowiecznym Krako-
wie, „Rocznik Krakowski”, t. 67: 2001, s. 5–11.

8 D. Janicka, Dowody w procesie karnym w świetle trzech rewizji prawa chełmińskiego z XVI wieku [w:] 
Historia prawa, historia kultury. Liber Memorialius Vitoldo Maisel dedicatus, red. E. Borkowska-Bagieńska, 
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ująć liczne prace poświęcone problematyce procesów o mordy rytualne oraz o czary, 
w których są wyjaśniane również zagadnienia procesowe9.

Kolejną grupę stanowią wydania źródłowe pomników prawa miejskiego. Po zanie-
chaniu przez Instytut Historii PAN edycji źródeł prawa doby przedrozbiorowej (konty-
nuacja serii Starodawne Prawa Polskiego Pomniki) działalność ta jest nader rozproszona 
i okazuje się niejednolita. Najnowszą edycją źródła poświęconego w całości miejskiemu 
prawu karnemu jest księga złoczyńców miasta Wiśnicza Acta malefi corum Wisniciae 
przygotowana przez Wacława Uruszczaka przy współpracy Ireny Dwornickiej10. 
Niestety, wykazu wydanych ksiąg sądowych poświęconych miejskiemu prawu karnemu 
nie można na razie znacznie poszerzyć11. Jest to konstatacja tym bardziej pesymistyczna, 
że przydatność tego typu źródeł do badań z zakresu historii prawa, historii społecznej, 
mentalności, życia codziennego i innych przejawów egzystencji człowieka wielokrotnie 
sygnalizowano w literaturze12. 

Trzecim zagadnieniem jest szeroko pojęta problematyka socjologii przestępczości, 
związana z badaniami nad światem przestępczym dawnej Polski. Obok klasycznego opra-

H. Olszewski, Poznań 1994, s. 167–183; eadem, Tryby postępowania w sprawach o przestępstwa w świetle 
trzech rewizji prawa chełmińskiego z XVI w., „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-
-Społeczne. Prawo”, z. 35: 1996, s. 89–114; eadem, Wszczęcie postępowania w sprawach o przestępstwa 
w świetle trzech rewizji prawa chełmińskiego z XVI w., „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Huma-
nistyczno-Społeczne. Prawo”, z. 36: 1996, s. 83–106.

9 Zob. wykaz literatury przedmiotu w najnowszych pracach: Z. Guldon, J. Wijaczka, Procesy o mordy 
rytualne w Polsce w XVI–XVIII wieku, Kielce 1995 (rec. S. Gąsiorowski, „Roczniki Historyczne”, r. 62: 
1996, s. 210–211; idem, „Acta Poloniae Historica”, t. 76: 1997, s. 222–223); Z. Guldon, J. Wijaczka, The 
Accusation o Ritual Murder in Polans, 1500–1800, „Polish Studies in Polish Jewry”, t. 10: 1997, s. 99–140; 
J. Wijaczka, Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI–XVIII wieku, Toruń 2007; 
M. Pilaszek, Procesy o czary w Polsce w wiekach XV–XVIII, Kraków 2008.

10 Acta malefi corum Wisniciae. Księga złoczyńców sądu kryminalnego w Wiśniczu (1629–1665), oprac. 
i wyd. W. Uruszczak przy współpr. I. Dwornickiej, Kraków 2004; Zob. artykuł recenzyjny M. Mikołajczyka, 
O miejskich księgach czarnych i ich wydawaniu słów kilka. W związku z edycją Acta malefi corum Wisni-
ciae. Księga złoczyńców sądu kryminalnego w Wiśniczu (1629–1665), opr. i wyd. W. Uruszczak przy współpr. 
I. Dwornickiej, Kraków 2004, CPH, t. 57: 2005, z. 2, s. 420–424.

11 Akta sądu kryminalnego kresu muszyńskiego 1647–1765, wyd. F. Piekosiński [w:] Starodawne pra-
wa polskiego Pomniki, t. IX, cz. 2, Kraków 1889; Regestr złoczyńców grodu sanockiego 1554–1638 [w:] 
Materiały historyczne. Wydawnictwo Towarzystwa Historycznego we Lwowie, t. I, wyd. O. Balzer, Lwów 
1891; F. Szczotka, Akta spraw złoczyńców miasta Żywca [w:] Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego 
z lat 1589–1782, Lublin–Łódź 1952; Księga proskrypcji i skarg miasta Krakowa 1360–1422, wyd. B. Wy-
rozumska, Kraków 2001 (rec. R. Skowrońska-Kamińska, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski 
i powszechnym”, t. 3: 2003, s. 204–205); W. Uruszczak, Wprowadzenie [w:] Acta malefi corum Wisniciae, 
s. 8; M. Mikołajczyk, O miejskich księgach, s. 413–415, 419.

12 B. Baranowski, Ludzie gościńca w XVII i XVIII w., Łódź 1986, s. 37, 39; J. Tandecki, Średniowieczne 
księgi wielkich miast pruskich jako źródła historyczne i zabytki kultury mieszczańskiej, Warszawa 1990, pas-
sim; H. Samsonowicz, Średniowieczne księgi sądowe małych miast w Polsce) [w:] Homines et societas. Cza-
sy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofi arowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą 
rocznicę urodzin, red. T. Jasiński, T. Jurek, J.M. Piskorski, Poznań 1997, s. 477–484; J. Łosowski, Dokument 
i księga wpisów w społecznościach małych miast okresu staropolskiego. Problem funkcji [w:] Kultura piś-
mienna średniowiecza i czasów nowożytnych. Problemy i konteksty badawcze, red. P. Dymmel, B. Trelińska, 
Lublin 1998, s. 151–152, 164 zwłaszcza przypis 2; W. Uruszczak, Wprowadzenie, s. 11; M. Mikołajczyk, 
O miejskich księgach, s. 412. Księgi sądowe karne samego miasta Krakowa obejmują kilkadziesiąt rękopi-
sów mających po kilkaset kart, nie licząc ksiąg smolnych poszczególnych miast (dla Małopolski zob. wykaz 
sporządzony przez M. Mikołajczyka, O miejskich księgach, s. 413–419).
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cowania pióra Józefa Sygańskiego13 na uwagę zasługują w szczególności opracowania 
Bohdana Baranowskiego, Bronisława Geremka, Dariusza Kaczora, Marcina Kamlera, 
Andrzeja Karpińskiego, Jana Kwaka, Zbigniewa Lasocika, Ryszarda Łaszewskiego, 
Mariana Mikołajczyka, Bartłomieja Migdy, Henryka Samsonowicza i Stanisława 
A. Sroki14. Prace ukazujące uwikłanie człowieka w przestępstwo i obarczenie społe-
czeństwa przestępczością są nieodzownym dopełnieniem rozważań nad istotą przestęp-
stwa i kary w dawnym prawie miast polskich. Stanowią również pole współdziałania 
historyków prawa – operujących na przecięciu sfery powinności i bytu – z historykami 
społeczeństwa, dla których zainteresowanie sferą faktów jest często dużo większe od 
zainteresowania sferą norm. W tym też nurcie zamierzam umieścić niniejszy szkic.

2. Do prac poświęconych przestępczości w miastach dawnej Polski należą uwa-
gi Sygańskiego poświęcone Sączowi15, Płazy – Kresowi Muszyńskiemu16, Kamlera 
– Krakowowi, Lublinowi i Poznaniowi17, Karpińskiego – Poznaniowi i miastu Lwów18, 
Kwaka – opisujące procesy przed sądem zamkowym rzeszowskim i w Piekarach 
Śląskich, Migdy – oparte na wydanej przez Uruszczaka księdze złoczyńców miasta 
Wiśnicza. Na szczególną uwagę zasługują źródła rekonstruujące procesy przed sąda-
mi małych miast. Księgi karne mniejszych miejscowości ukazują obraz przestępczości 
charakterystyczny dla znakomitej większości ogólnej liczby przypadków w skali kraju, 

13 J. Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, Lwów 
1931.

14 Wykaz prac poświęconych wspomnianej tematyce zob. M. Mikołajczyk, Z dziejów zbrodni i kary 
w dawnej Polsce. Żywot i proces Antoniego Złotowskiego, zbójnika z Pcimia, Katowice 2001. Do prac now-
szych należą: D. Kaczor, Przestępczość kryminalna; J. Kwak, Mieszkańcy Tarnowskich Gór; idem, Miesz-
kańcy Rzeszowa; idem, Sprawy przed sądem; Z. Lasocik, Zabójca na zlecenie – defi nicja zjawiska i jego 
historyczne pierwowzory, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, 2004, nr 1, s. 47–80; B. Migda, 
Przestępczość przygraniczna w Polsce południowej (Nowy Wiśnicz) w XVII wieku [w:] Wielokulturowość 
polskiego pogranicza. Ludzie – idee – prawo, red. A. Lityński, P. Fiedorczyk, Materiały ze Zjazdu Katedr 
Historycznoprawnych, Augustów 15–18 września 2002 r., Białystok 2003, s. 231–241; S.A. Sroka, Rozboje 
na pograniczu polsko-węgierskim w XV w., „Studia Historyczne”, r. 45: 2002, z. 3–4, s. 251–260. Zob. także 
A. Karpiński, Przestępczość we Lwowie w końcu XVI i w XVII wieku, „Przegląd Historyczny”, t. 87: 1996, 
z. 4, s. 753, przypis 1 i 2.

15 J. Sygański, Wyroki Ławicy Sandeckiej 1652–1684. Kartka z dziejów dawnego sądownictwa prawa 
magdeburskiego w Polsce, „Przegląd Prawa i Administracji”, t. 42: 1917, s. 421–467. Opracowanie to ma 
charakter streszczenia zapisków sądowych poprzedzonego wprowadzeniem poświęconym problematyce prze-
stępczości w Karpatach. Zob. także W. Uruszczak, Proces czarownicy w Nowym Sączu w 1670 roku. Z badań 
nad miejskim procesem karnym czasów nowożytnych [w:] Historia prawa, historia kultury. Liber Memorialius 
Vitoldo Maisel dedicatus, red. E. Borkowska-Bagieńska, H. Olszewski, Poznań 1994, s. 193–203. 

16 S. Płaza, Sąd doraźny klucza muszyńskiego (XVII–XVIII w.), CPH, t. 40: 1988, z. 2, s. 199–211.
17 M. Kamler, Świat przestępczy w Polsce XVI i XVII stulecia, Warszawa 1991; idem, Środowiska przestęp-

cze Poznania i Krakowa w drugiej połowie XVI wieku [w:] Studia nad gospodarką, społeczeństwem i rodziną 
w Europie późnofeudalnej, red. J. Topolski przy współudziale C. Kukło, Lublin 1987, s. 219–232; idem, Świat 
przestępczy i jego działania w Poznaniu drugiej połowy XVI i pierwszej połowy XVII w., „Kronika Miasta Po-
znania”, 1993, nr 1/2, s. 65–93; idem, Kary za przestępstwa pospolite w dużych miastach Polski w drugiej poło-
wie XVI i pierwszej połowie XVII wieku, „Kwartalnik Historyczny”, r. 101: 1994, z. 3, s. 25–39.

18 A. Karpiński, Prostytutki, złodzieje, czarownice. Z badań nad kobiecą przestępczością w Poznaniu 
w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, „Kronika Miasta Poznania”, 1993, nr 1/2, s. 110–132; idem, Przestęp-
czość we Lwowie w końcu XVI i w XVII wieku, „Przegląd Historyczny”, t. 87: 1996, z. 4, s. 735–768; idem, 
Criminality in Lwów at the end of the 16th century and in 17th century, „Acta Poloniae Historica”, t. 77: 
1998, s. 59–77.
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co jest podyktowane zarówno dominacją mniejszych ośrodków miejskich, jak i kręgiem 
podsądnych, bardzo często obejmującym chłopów z okolicznych wsi. Takim niewielkim 
miasteczkiem były również Dobczyce19.

Nie jest pewna data nadania prawa miejskiego Dobczycom, z którą można by przynaj-
mniej od strony formalnej wiązać początki formowania sądownictwa miejskiego20. Feliks 
Kiryk przypisywał lokację inicjatywie Bolesława Wstydliwego21 (z XIII w. pochodzą 
wzmianki źródłowe informujące o własności monarszej na terenie dzisiejszego miasta22). 
Pod 1310 r. w Najstarszych księgach i rachunkach miasta Krakowa23 została wzmian-
kowana wójtowa dobczycka. Ufając źródłu, można za wspomnianym wyżej badaczem 
uznać, że jest to znak organizacji ośrodka miejskiego. Późniejszy przywilej Kazimierza 
Wielkiego z 1362 r. był tylko konfi rmacją i rozszerzeniem przywileju lokacyjnego24. 

Dobczyce były miejscowością królewską podlegającą dzierżawie przynajmniej od 
połowy XIV w. (dzierżawcą był m.in. Mikołaj Wierzynek – 1347 r.). Status starostwa 
niegrodowego, obejmującego poza samymi Dobczycami dwanaście okolicznych wsi, 
rzutował na losy zamku, miasta i jego mieszkańców. Do tenutariuszy-zastawników za-
liczali się główni przedstawiciele elity możnowładczej królestwa, by wymienić mar-
szałka Przedbora z Brzezia25 (od 1387 r.), starostę gene ralnego litewskiego i podkancle-
rzego Klemensa z Moskorzowa26 (od 1390 r.) oraz marszałka Mikołaja z Brzezia27 (od 
1440 r.). Kolejni tenutariusze nie dbali o rozwój miasta, co ostatecznie negatywnie za-
ważyło na jego kondycji – zwłaszcza w ciągu trudnych dziesięcioleci XVII i XVIII w.28 
Egzemplifi kowały ten proces spory mieszczan z Sebastianem Lubomirskim, starostą od 
1604 r., czy starościną Elżbietą Ożarowską (1744 r.), prowadzone na kanwie łamania 
przez magnatów przywilejów miejskich i drenażu ekonomicznego. Ciosem dla mia-
steczka były zniszczenia zadane przez oddziały Rakoczego w 1657 r., po których nastą-
pił wieloletni upadek demografi czny i gospodarczy Dobczyc, pogłębiony także spusto-
szeniem związanym z wielką wojną północną29.

19 Dotychczas trzema podstawowymi opracowaniami poświęconymi miastu są: L. Zarewicz, Dobczyce. 
Monografi a historyczna, Kraków 1878; F. Kiryk, Dzieje powiatu myślenickiego w okresie przedrozbiorowym 
[w:] Monografi a powiatu Myślenickiego, red. F. Kiryk, Kraków b.d.w., s. 64 i n., oraz hasło miejscowe au-
torstwa F. Sikory w Słowniku historyczno-geografi cznym województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. I, 
red. J. Wiśniewski, Wrocław–Warszwa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1980–1986, s. 565–567. Monografi ę miasta 
opracowuje Paweł Figlewicz.

20 K. Kamińska, Sądownictwo miasta Torunia do połowy XVII wieku na tle ustroju sądów niektórych 
miast Niemiec i Polski, Warszawa–Poznań–Toruń 1980, s. 31–32.

21 F. Kiryk, Dzieje, s. 66.
22 F. Sikora, Dobczyce [w:] Słownik, s. 565.
23 Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1878, nr 147, s. 18.
24 F. Kiryk, Dzieje, s. 66–67.
25 J. Wyrozumski, Przedbór z Brzezia [w:] PSB, t. XXVIII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 

1984–1985, s. 698–699.
26 I. Sułkowska-Kuraś, Moskorzowski Klemens [w:] PSB, t. XXII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 

1977, s. 52–54.
27 I. Kaniewska, Lanckoroński Mikołaj z Brzezia [w:] PSB, t. XVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1972, 

s. 446–448.
28 Zob. F. Kiryk, Dzieje, s. 70–71.
29 Ibidem, s. 79 i n. Zob. podobną sytuację również w innych miastach I Rzeczypospolitej, przykładowo 

szlacheckiego Rzeszowa. J. Kwak, Sprawy przed sądem zamkowym w Rzeszowie, s. 40–41. Zob. B. Bara-
nowski, Życie codzienne małego miasteczka w XVII i XVII wieku, Warszawa 1975, s. 238–243.
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3. W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Państwowym w Kra-
kowie Oddział na Wawelu oraz w Bibliotece PAN w Krakowie są przechowywane no-
wożytne księgi sądowe miasta Dobczyc. Wśród nich osiem rękopisów jest szczegól-
nie interesujących pod względem badania szeroko pojętych zagadnień karnoprawnych. 
W Bibliotece PAN rękopisy opatrzone kolejnymi sygnaturami 589–594 kryją księgi 
miejskie zawierające różnorodne wpisy o charakterze niespornym i spornym, także 
z zakresu prawa karnego30. Inaczej jest w wypadku księgi opatrzonej sygnaturą AD 67, 
przechowywanej w archiwum na Wawelu. Jest to fragment większej księgi smolnej mia-
sta Dobczyc, zawierającej zapiski sądu wójtowsko-ławniczego31 z lat około 1699–1737. 
Rękopis AD 68, z lat 1770–1772, zawiera wpisy różnego typu, podobnie rękopis księgi 
wójtowskiej z lat 1548–1668 przechowywany w AGAD.

Szczególnie interesująca jest księga smolna32 opatrzona sygnaturą AD 67. Paginowany 
rękopis liczący formalnie 114 stron (w rzeczywistości 108, pomyłka w paginacji po stro-
nie 82) jest zaledwie fragmentem większej całości. Również wewnątrz rękopisu braku-
je kart, nie znamy zakończenia pięciu procesów33, brak informacji o początku trzech34. 
Pomimo znacznego rozrzutu czasowego, stosunkowa niewielka objętość rękopisu wy-
nika z nieciągłości i braku jednolitości wpisów w księdze. Liczba spraw i ich rozłożenie 
w czasie ukazuje tabela 1:

Tabela 1. Liczba spraw w sądzie wójtowskim i wójtowsko-ławniczym miasta 
Dobczyc w latach 1699 (?)–1737

Rok Liczba spraw Rok Liczba spraw

przed 1700 2 1728 1

1699 3 1729 1

1700 3 1731 1

1701 2 1732 2

1702 4 przed 1736 1

1704 2 1735 2

1714 1 1736 2

1715 6 przed 1738 1

1719 3 1737 1

Źródło: opracowanie własne.

30 PANKr., rkps 598 Inscriptiones advocaiales Dobczycenses 1616–1617 (kart 94); rkps 50 Advocatialis 
ab anno 1629 ad annum 1636 (kart 103); rkps 591 Protocollon advocatiale Dobciciense comparatur…1668–
–1676 (kart 129); rkps 592 Raptularz urzędu wójtowskiego w Dobczycach 1674–1678 (kart 121); rkps 593 
Raptularz urzędu wójtowskiego w Dobczycach 1686–1687 (kart 85); Raptularz urzędu wójtowskiego w Dob-
czycach 1687–1689 (kart 125). 

31 Zob. uwagi nad typami sądów miejskich w dobie nowożytnej. M. Mikołajczyk, Sądownictwo. Tam 
wcześniejsza literatura. 

32 Zob. uwagi nad terminologią ksiąg miejskich karnych: M. Mikołajczyk, O miejskich księgach, s. 413.
33 APKr./W, AD 67, p. 1–2 z 1699 r.; APKr./W, AD 67, p. 10–11 z 1699 r.; APKr./W, AD 67, p. 96–102 

z 1732 r.; APKr./W, AD 67, p. 109–112 z 1736 r.; APKr./W, AD 67, p. 114 z 1737 r.
34 APKr./W, AD 67, p. 1 przed 1700 r.; APKr./W, AD 67, p. 3 przed 1700 r.; APKr./W, AD 67, p. 103 przed 

1736 r.; APKr./W, AD 67, p. 113–114 przed 1738 r.
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Przerwy w prowadzeniu księgi można częściowo wytłumaczyć zawieruchą wojny 
północnej i klęskami elementarnymi. W 1702 r. miasto zostało złupione przez wojska 
Karola XII, a w r. 1710 Dobczyce dotknęła szalejąca w tym czasie w Krakowie zaraza35. 

Księga AD 67 była protokołem prowadzonym wyłącznie dla spraw „gardłowych”36, 
nie stanowi więc zapisu wszystkich spraw karnych toczących się przed sądem dobczy-
ckim37. Mikołajczyk zwracał uwagę, że tego typu księgi będące de facto ekscerptem 
protokołu procesowego zawierającym najistotniejsze informacje, wymagają dużej 
ostrożności w wyciąganiu na ich podstawie wniosków, zwłaszcza dotyczących zagad-
nień procesowych38.

Stan zachowania rękopisu nie jest dobry. Jest to fragment większej całości, brak mu 
oprawy, pierwsza karta jest luźna. Jak już wspomniałem, rękopis jest również pozbawio-
ny kilku wewnętrznych kart, przez co wiele spraw jest znanych tylko we fragmencie. 
Górne brzegi noszą ślady zamoknięcia, atrament jest jednak nierozmazany. Z łatwością 
można wskazać kilka rąk pisarskich, co jest naturalnie spowodowane dłuższym okresem 
tworzenia księgi. Pomimo defektów na skraju kart, rękopis nie przysparza trudności 
w odczytaniu, kancelareska jest staranna, abrewiacje należą do rzadkości39. Zapiski pro-
wadzono w języku polskim, a stałe formuły łacińskie stosowano w następujących mo-
mentach postępowania: wprowadzenie do istoty pozwu, formuła tortur, formuła wprowa-
dzająca do zeznań świadka, wprowadzenie do tenoru orzeczenia. Datacja w znakomitej 
liczbie przypadków ma zapis feryjny40. W niniejszym artykule cytaty podaję w formie 
uwspółcześnionej z zachowaniem wybranych form pisowni epoki, zgodnie z zalecenia-
mi Instrukcji wydawniczej do źródeł nowożytnych Karola Lepszego41.

Ten właśnie rękopis, zawierający informacje o 39 procesach toczących się przed 
dobczyckim sądem wójtowsko-ławniczym, stanowi podstawę do dalszych rozważań. Są 
one uzupełnieniem dotychczasowych ustaleń w zakresie dziejów przestępczości przed-
rozbiorowej, dotychczas najpełniej sformułowanych przez Kamlera42.

4. By podjąć rozważania nad stratyfi kacją społeczną przestępców, konieczne jest przed-
stawienie statystyki przestępstw i skazań43. Obliczenia komplikuje okoliczność, że 

35 F. Kiryk, Monografi a, s. 82.
36 Jedna ze spraw „gardłowych” o kradzież krowy zakończyła się ugodą (APKr./W, AD 67, p. 106 

z 1735 r.). Nie anuluje to jednak samej kwalifi kacji sprawy. Tylko w jednej sprawie orzeczono kary inne niż 
kara śmierci. Chodziło o kradzież zboża ze spichlerza pańskiego przez chłopów-poddanych. Z akt sprawy 
wynika, że była to ich jedyna kradzież, można przypuszczać również, że zaszły inne okoliczności łagodzące 
(APKr./W, AD 67, p. 63–64 z 1714 r.). O okolicznościach wpływających na wymiar kary zob. M. Miko-
łajczyk, Przestępstwo i kara, s. 138 i n.; zob. także idem, Okoliczności wyłączające winę w prawie karnym 
miast polskich w XVI–XVIII wieku, „Problemy Prawa Karnego”, 1997, nr 22, s. 88–113.

37 Por. podobną sytuację: S. Płaza, Sąd doraźny klucza muszyńskiego, s. 204.
38 M. Mikołajczyk, Tortury, s. 28–29; idem, Z badań nad miejskim procesem karnym w przedrozbiorowej 

Polsce, s. 141, 145.
39 Znacznie więcej abrewiacji znajduje się w kontynuacji wydanej drukiem smolnej księgi wiśnickiej.
40 Brak w zapiskach spraw z: 4 kwietnia 1702 r. APKr./W, AD 67, p. 47–50, 17 czerwca 1719 r. APKr./W, 

AD 67, p. 76–79, 18 lipca 1729 r. APKr./W, AD 67, p. 89–91.
41 K. Lepszy, Instrukcja wydawnicza do źródeł nowożytnych, Warszawa 1953.
42 M. Kamler, Świat przestępczy w Polsce XVI i XVII stulecia, Warszawa 1991.
43 Obecnie dysponujemy opracowaniem statystycznym przestępczości między innymi w następujących 

miastach i regionach: Gdańsk (D. Kaczor, Władza i przestępcy. Sankcje karne za przestępstwa kryminalne 
w Gdańsku XVI–XVIII wieku [w:] Mieszczaństwo Gdańskie, red. S. Salmonowicz, Gdańsk 1997, s. 164); Kra-
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w jednym procesie sądzono kilku oskarżonych, skazywanych dodatkowo za różne prze-
stępstwa. Tym samym należy uwzględnić w liczbie 39 procesów większą liczbę oskar-
żonych (72) i skazanych (62). Różnica pomiędzy liczbą osób oskarżonych i skazanych 
wynika zarówno z niekompletności rękopisu (7 osób), jak i z niezrozumiałego „zgubie-
nia” oskarżonych w dalszym toku postępowania (3 osoby)44. W tabeli 2 zamieszczono 
wykaz przestępstw. Klucz ułożenia ich w kategorie został podyktowany rozważaniami 
nad strukturą społeczną i życiem przestępczym w pierwszej kolejności. Z tego powo-
du różni się od kategoryzacji zaproponowanych dotychczas w literaturze. Utworzone 
cztery główne kategorie to: zabójstwo, świętokradztwo, zgwałcenie kobiety i szeroko 
rozumiane przestępstwa przeciwko mieniu. Pobicie, cudzołóstwo i groźba bezprawna 
zostały wciągnięte w powyższe kategorie jako czyny towarzyszące innym przestęp-
stwom. W obrębie przestępstw przeciwko mieniu nie została osobno ujęta kradzież 
z włamaniem, ponieważ znaczna część kradzieży została popełniona właśnie w ten spo-
sób a skazanie złodzieja najczęściej obejmowało penalizację zarówno za kradzieże, jak 
i kradzieże z włamaniem.   4546474849505152

Tabela 2. Przestępstwa i kary w księdze smolnej dobczyckiej

Lp Kategoria przestępstwa Kara Liczba 
oskarżeń

Liczba 
skazań

1. Zabójstwo 8 7

1.1. Zabójstwo Ścięcie mieczem45 1 1

1.2. Zabójstwo, pobicie Obcięcie ręki, ścięcie mieczem46 1 1

1.3. Zabójstwo, kradzieże Ćwiartowanie żywcem47

Wyrok nieznany48
1
1

1
–

1.4. Usiłowanie zabójstwa, pobicie, kradzież Ćwiartowanie żywcem49 1 1

1.5. Zabójstwo ciężarnej kobiety Zdarcie jednego pasa z pleców 
i ćwiartowanie żywcem50

1 1

1.6. Dzieciobójstwo i cudzołóstwo/grzech 
cielesny

Ścięcie mieczem51

Przebicie palem i zakopanie w zie-
mi albo utopienie52

1

1

1

1

ków, Lublin, Poznań (M. Kamler, Kary za przestępstwa, s. 28–31); Lwów (A. Karpiński, Przestępczość we 
Lwowie, s. 765); Warszawa (A. Karpiński, Pauperes. O mieszkańcach Warszawy XVI i XVII wieku, Warszawa 
1983, s. 199); Wiśnicz (B. Migda, Przestępczość, s. 233).

44 Być może nie zostali oni skazani – brak jednak jakichkolwiek śladów postępowania przeciwko nim 
poza treścią pozwu. Być może pisarz, sporządzając protokół, wybierał tylko zapiski istotne – do takich nie 
należały poświęcone osobom uznanym za niewinne. Zob. APKr./W, AD 67, p. 65–68 z 1715 r.; APKr./W, AD 
67, p. 76–79 z 1719 r.; APKr./W, AD 67, p. 81–83 z 1727 r.

45 APKr./W, AD 67, p. 72 z 1715 r.
46 APKr./W, AD 67, p. 20–23 z 1700 r. 
47 APKr./W, AD 67, p. 3–9 z 1699 r.
48 APKr./W, AD 67, p. 10–11 z 1699 r.
49 APKr./W, AD 67, p. 73–74 z 1715 r.
50 APKr./W, AD 67, p. 64–65 z 1715 r.
51 APKr./W, AD 67, p. 1 przed 1700 r.
52 APKr./W, AD 67, p. 61–62 z 1704 r. (zamiana na 100 plag i banicję).
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2. Świętokradztwo53 4 4

2.1. Świętokradztwo Spalenie żywcem54 2 2

2.2. Świętokradztwo i kradzieże Spalenie żywcem55 1 2

2.3. Świętokradztwo, kradzieże, cudzołó-
stwo

Spalenie żywcem56 1 1

3. Zgwałcenie dziewczynki Wyrok nieznany57 1 –

4. Kradzież 56 (6158) 51 (56)

4.1. Kradzież Powieszenie59

Ćwiartowanie, powieszenie ciała60

Ścięcie mieczem (kobieta)61

Pręgierz i grzywna62

Uproszenie – plagi63

Ugoda64

Wyrok nieznany65

       26
2
1
8
1
1
5

       26
2
1
8
1
1
–

4.2. Kradzież z pobiciem Ćwiartowanie żywcem66

Ćwiartowanie żywcem, powiesze-
nie ciała67

Ścięcie, ćwiartowanie ciała68

2

2
2

2

2
2

4.3. Kradzież, pobicie, cudzołóstwo Zdarcie jednego pasa i ćwiartowa-
nie żywcem69

1 1

4.4. Kradzież, pobicie, uwięzienie właścicie-
la, groźba zabójstwa

Ćwiartowanie żywcem70

Obcięcie ręki i ćwiartowanie żyw-
cem71

Ścięcie i poćwiartowanie ciała, po-
wieszenie ciała72

2

1

2

2

1

2

Razem 6973        62

Źródło: opracowanie własne. 5354555657585960

53 W dwóch wypadkach sąd nie zakwalifi kował czynu sprawców jako świętokradztwa: próba włamania 
do kościoła (odstąpienie w momencie podważania kraty, APKr./W, AD 67, p. 70–72 z 1715 r.) oraz infor-
macji o kradzieży obrusów kościelnych, świec i wosku, najprawdopodobniej z zakrystii (APKr./W, AD 67, 
p. 76–79 z 1719 r.)

54 APKr./W, AD 67, p. 83–89 z 1728 r., zamienione na plagi i rękojmię; p. 103 z 1732 r., kara zamieniona: 
„Ale zaszły instancje szlachetnie urodzonych godnych osób także i duchownych, darowany jest śmiercią ale 
żeby był karany na ciele, to jest ażeby podczas targu w poniedziałek przy concursie różnych ludzi ażeby wziął 
plag 100, po tym w niedziele podczas wielkiej mszy świętej ażeby klęczał ze świecą ażeby miał ten ołów 
[przetopiony z ukradzionych piszczałek organowych – M.M.] na sobie zawieszony. Po tym ponieważ ma 
zasługi u Jmci X proboszcza żeby recompense uczynił temuż kościołowi w tej szkodzie uczynioną, na ostatek 
żeby był od kościoła abdankowany, ale pierwej powinien się ręczyć iako temu wszystkiemu zadość uczyni”.

55 APKr./W, AD 67, p. 25–36 z 1701 r.
56 APKr./W, AD 67, p. 25–36 z 1701 r.
57 APKr./W, AD 67, p. 1–2 z 1699 r.
58 Uwzględnia również postępowania w związku z kradzieżą i przestępstwami wyszczególnionymi w ka-

tegoriach 1.3., 1.4., 2.2 oraz 2.3.
59 APKr./W, AD 67, p. 3 przed 1700 r.; p. 12–14 z 1700 r.; p. 15–19 z 1700 r.; p. 23–25 z 1701 r.; p. 36–40 

z 1702 r.; p. 47–50 z 1702 r. (2 skazania); p. 51–58 z 1702 r.; p. 58–60 z 1704 r. (zamiana kary na odszko-
dowanie dla instygatora-pokrzywdzonego); p. 63–64 z 1714 r. (2 skazania); p. 65–68 z 1715 r. (4 skazania); 
p. 70–72 z 1715 r.; p. 74–76 z 1719 r.; p. 76–79 z 1719 r. (2 skazania); p. 91–94 z 1731 r.; p. 94–96 z 1732 
r.; p. 103–106 z 1735 r., kara zamieniona na ścięcie; p. 107–108 z 1735 r.; p. 113–114 sprzed 1738 r. (3 ska-
zania). 

60 APKr./W, AD 67, p. 65–68 z 1715 r. (2 skazania).



159
61626364656667686970717273

 Do kategorii pierwszej zostały zaszeregowane zabójstwa, w tym usiłowa-
nia zabójstwa sądzone w prawie miejskim jak dokonanie74. Zabójstwa stanowiły podsta-
wę dla 11% skazań, część z nich została popełniona przez „zawodowych” złoczyńców 
i stanowią jeden z zarzucanych czynów karalnych75, natomiast cztery zbrodnie zosta-
ły popełnione w innych niż „zbójnickie” okolicznościach. Częstą zbrodnią w księgach 
sądowych doby nowożytnej jest dzieciobójstwo, będące często konsekwencją innego 
penalizowanego czynu – cudzołóstwa lub grzechu cielesnego76. Z takim przypadkiem 
spotykamy się również dwukrotnie w księdze dobczyckiej. Warto zacytować zeznanie 
oskarżonej, służącej w Gruszowie. Z jej słów wynika, że czyn popełniła, będąc w szoku 
poporodowym77: 

[…] dobrowolnie znała się. Iż ja mając dzieci dwoje, które się mi chowają, trzeci raz dopuściłam 
się popełnienie grzechu takowego z parobkiem Pawłem Krawczykiem. A po tym w kwietną sobotę 
kazała mi iść pani gospodyni chust prać, która to ze mną poszła i prała ale nie do końca. A po tym 
poszła gospodyni do domu, a ja sama prawszy ostatek uderzyły na mnie bóle, za któremy wypadło 
dziecię ze mnie na lód. A potem wziąwszy ono dziecię wrzuciłam go do stawu pod lód, ale tego nie 
wiem czy żywe było czy nie, bom to nagle uczyniła78. 

61 APKr./W, AD 67, p. 89–91 z 1729 r.
62 APKr./W, AD 67, p. 63–64 z 1714 r. (8 skazań).
63 APKr./W, AD 67, p. 79–81 z 1719 r.
64 APKr./W, AD 67, p. 106 z 1735 r.
65 APKr./W, AD 67, p. 96–102 z 1732 r. (2 skazania); p. 109–112 z 1736 r. (2 skazania); p. 114 z 1737 r.
66 APKr./W, AD 67, p. 40–47 z 1702 r.; p. 76–79 z 1719 r.
67 APKr./W, AD 67, p. 69–70 z 1715 r. (2 skazania).
68 APKr./W, AD 67, p. 40–47 z 1702 r.; p. 76–79 z 1719 r.
69 APKr./W, AD 67, p. 76–79 z 1719 r.
70 APKr./W, AD 67, p. 81–83 z 1727 r. (2 skazania).
71 APKr./W, AD 67, p. 81–83 z 1727 r.
72 APKr./W, AD 67, p. 81–83 z 1727 r. (2 skazania).
73 Do tej liczby należy doliczyć wskazane już wyżej trzy oskarżenia osób, które w procesie nie zostały 

skazane ani uniewinnione.
74 W. Maisel, Poznańskie prawo karne do końca XVI wieku, Poznań 1963, s. 68–71; M. Mikołajczyk, 

Stadia popełnienia przestępstwa. Z badań nad miejskim prawem karnym w Polsce XVI–XVIII wieku [w:] 
Z dziejów prawa, red. A. Lityński, Katowice 1996, s. 41–54, na temat Dobczyc zob. s. 33, 47–49, 53; idem, 
Przestępstwo i kara, s. 44–50; O zabójstwie w prawie miejskim zob. M. Mikołajczyk, Przestępstwa prze-
ciwko życiu w małych miastach polskich (na przykładzie Żywca i Miechowa XVI–XVIII wieku) [w:] Państwo 
– prawo – sprawiedliwość. Dawniej i dziś, red. A. Lityński, Katowice 1993, s. 63–85. 

75 APKr./W, AD 67, p. 3–9 z 1699 r.; APKr./W, AD 67, p. 10–11 z 1699 r.; APKr./W, AD 67, p. 20–23 
z 1700 r., APKr./W, AD 67, p. 73–74 z 1715 r. Dokonujący rozbojów na drogach najczęściej zabijali swoje 
ofi ary. Zob. M. Kamler, Rozbój na ziemiach koronnych w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wie-
ku, „Kwartalnik Historyczny”, r. 97: 1990, z. 3–4, s. 68.

76 Zob. H. Łaszkiewicz, Kary wymierzone przez sąd miejski w Lublinie w drugiej połowie XVII wieku, 
CPH, t. 41: 1989, z. 2 [wyd. 1990], s. 144; M. Mikołajczyk, Przestępstwa przeciwko życiu, s. 77–80; idem, 
O niektórych przestępstwach obyczajowych w prawie miejskim w Polsce XVI–XVIII wieku, „Problemy Pra-
wa Karnego”, t. 20: 1994, s. 64–68; D. Janicka, Przestępstwa przeciwko obyczajności w trzech rewizjach 
prawa chełmińskiego z XVI wieku, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo”, t. 31: 1991, s. 39–42; 
A. Karpiński, Pauperes, s. 207; W. Maisel, Poznańskie prawo karne, s. 219–220; M. Kamler, Dzieciobójstwo 
w miastach Korony w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII w., CPH, t. 28: 1986, z. 1, s. 174.

77 W praktyce sądów miejskich w sprawach o dzieciobójstwo do podstawowych należały pytania zmie-
rzające do stwierdzenia, czy dziecko urodziło się żywe oraz czy uśmiercenie go przez matkę było zamierzo-
ne. M. Pilaszek, W poszukiwaniu prawdy, s. 371; M. Kamler, Dzieciobójstwo, s. 179–182.

78 APKr./W, AD 67, p. 61 z 1704 r.
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Oskarżona (wdowa) była już karana za cudzołóstwo, co niewątpliwie rzutowało na 
orzeczenie sądu. Ponadto z dalszych wypowiedzi kobiety wynikało, że ciążę trzyma-
ła w tajemnicy, przynajmniej przed gospodynią i gospodarzem. Sąd, orzekając kwa-
lifi kowaną karę śmierci, był przekonany, że oskarżona chciała pozbyć się dziecka za 
wszelką cenę, a zamiar był podjęty przed porodem. Pomimo jednak, że „nie pamiętała 
na krew swoią”, ocaliła swe życie. Interwencja pani dominialnej wsi Gruszów, Anny 
Fitynkofowej, doprowadziła do zamiany kary śmierci na „sieczenie pod pręgierzem” 
oraz banicję – skazana musiała opuścić teren Rzeczypospolitej79. Kara nie została zamie-
niona w przypadku innej dzieciobójczyni, także wdowy, która również ukrywała ciążę 
– została skazana na śmierć przez ścięcie mieczem80.

Różnorodne motywy zbrodni ukazują trzy pozostałe przypadki morderstw niezwią-
zanych ze stałym procederem przestępczym. Oskarżony pracowity Jakub Kulerz został 
skazany na kwalifi kowaną karę śmierci za zamordowanie ciężarnej konkubiny81. Kara 
ścięcia mieczem została wymierzona pracowitemu Wawrzyńcowi Poskowi z Wiśniowej, 
który zamordował syna. Czyn był zaplanowany przez małżonków: 

[…] Zabił z tej okazjej, że ludziom różnym kradał a mnie się upominali i płacić mnie kazali. Ja to 
sobie umyślił, iże choć rok do Rzymu pójdę o proszonym chlebie a zabiję jego. I takem uczynił 
namówiwszy się z żoną. I wywiedliśmy jego w krzaki, ja jego uderzyłem kilka razy, a żona jego 
dodusiła moja82.

Z kolei Stanisław Patka został skazany za zamordowanie właścicieli karczmy. Do 
tragedii doszło w trakcie bójki, która wywiązała się na gruncie sporu o niezapłacony 
rachunek za wódkę83.

W zachowanym fragmencie księgi znajduje się wzmianka o gwałcie dokonanym na 
pasterce przez kupca jadącego gościńcem od strony Bochni. Brak jednak zakończenia 
sprawy84.

Analiza danych zawartych w tabeli 2 pozwala stwierdzić, że najczęściej były sądzone 
sprawy o kradzież (rozbójniczą85, z włamaniem, świętokradczą)86. Stanowiła ona podsta-
wę do wydania 57 na 62 skazania (90%). W związku z kradzieżami popełniano inne prze-
stępstwa, takie jak włamania i pobicia, wysokość kary zależała również od okoliczności 

79 Por. H. Zaremska, Banici w średniowiecznej Europie, Warszawa 1993, s. 116. W kwestii łagodzenia 
kar przez pana wsi zob. W. Ochmański, Zbójnictwo góralskie. Z dziejów walki klasowej na wsi góralskiej, 
Warszawa 1950, s. 159. Zob. także W. Maisel, Poznańskie prawo karne, s. 174–179.

80 APKr./W, AD 67, p. 1 przed 1700 r. Dzieciobójstwo było karane różnorodnie w zależności od miejsca 
sądzenia. W Toruniu skazywano na zakopanie żywcem (D. Janicka, Kara śmierci, s. 502). Uwagi nad innymi 
miastami zob. M. Kamler, Dzieciobójstwo, s. 182–183, i M. Mikołajczyk, Przestępstwa przeciwko życiu, 
s. 79, tam wcześniejsza literatura. 

81 APKr./W, AD 67, p. 64–65 z 1715 r. W uzasadnieniu sentencji wyroku brak podkreślenia, że zadał 
śmierć dwóm osobom.

82 APKr./W, AD 67, p. 72 z 1715 r.
83 APKr./W, AD 67, p. 20–27 z 1700 r.
84 Zob. M. Mikołajczyk, O niektórych przestępstwach obyczajowych, s. 69–71.
85 W kilku sprawach oskarżeni są wprost nazywani rozbójnikami: APKr./W, AD 67, 3 z 1699 r.; p. 40–47 

z 1702 r.; p. 65–69 z 1715 r.; p. 112 z 1736 r.
86 Kradzież była dominującym przestępstwem w badanym okresie. Zob. B. Migda, Przestępczość, s. 233; 

R. Król, Przestępstwa, s. 370; M. Kamler, Środowiska przestępcze Poznania i Krakowa w drugiej połowie 
XVI wieku [w:] Studia nad gospodarką, społeczeństwem i rodziną w Europie późnofeudalnej, red. J. Topolski 
przy współudziale C. Kukło, Lublin 1987, s. 221.
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popełnienia przestępstwa (noc, recydywa)87. Na specjalną uwagę zasługują kradzieże 
świętokradcze88. Na kartach rękopisu znajdują się informacje o kilku takich kradzieżach: 
w Proszowicach, Skawinie i aż trzech w kościele dobczyckim. Surowe kary grożące za 
świętokradztwo (spalenie żywcem) nie zawsze były jednak wykonywane. W jednej ze 
spraw po wstawiennictwie duchownych sąd zamienił karę oskarżonemu89. Wymierzone 
mu zostało publicznie 100 plag w czasie targu w poniedziałek90, w niedzielę podczas 
Wielkiej Nocy był zobowiązany klęczeć ze świecą, mając na sobie zawieszone ołowiane 
odważniki. Ponadto musiał wykonać wiele powinności na rzecz proboszcza. W innej 
sytuacji kara została zupełnie darowana91. Ponadto w jednym przypadku oskarżony ze-
znał, że zamierzał popełnić kradzież w świątyni, ale odstąpił od tego zamiaru92, w innym 
kradzież świętokradcza nie została osobno wyszczególniona w orzeczeniu (być może 
dlatego, że przedmiotem kradzieży były świece i obrusy)93. Nie wahano się kraść za-
równo przedmiotów służących do sprawowania kultu, elementów wystroju, jak i nawet 
piszczałek organowych, przetapianych następnie dla ukrycia pochodzenia materiału94. 
Częste kradzieże w świątyniach stanowią ciekawy przyczynek do dziejów świadomości 
religijnej nowożytnego społeczeństwa polskiego95. 

5. W świetle analizowanej księgi kradzieże były popełniane najczęściej przez zawodo-
wych złoczyńców, nierzadko działających w zorganizowanych szajkach96. Spośród 56 
skazań za kradzież tylko w kilku przypadkach oskarżonemu udowodniono popełnie-
nie jednej kradzieży. Tak było w wypadku okradzenia spichlerza pańskiego Franciszki 
i Elżbiety Hołodyńskich w Gdowie. Spośród dziesięciu skazanych dwóch zostało po-
wieszonych, ośmiu poddano plagom i karze grzywny; brak informacji, by którykolwiek 
ze skazanych popełnił jeszcze inne przestępstwa97. Innym przykładem drobniejszych 

87 M. Kamler, opierając się na praktyce sądowej w Krakowie, Lublinie i Poznaniu, podaje następujące 
okoliczności wpływające na wymiar kary w przypadku skazania za kradzieże: wartość, a wielokrotność, re-
cydywa, czas, miejsce, gorący uczynek, włamanie (idem, Kary za przestępstwa, s. 33; idem, Kary za kradzież 
w Krakowie i Poznaniu w 2 połowie XVI wieku [w:] Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, t. IV, red. 
A. Izydorczyk, A. Wyczański, Warszawa 1986, s. 9). Zob. kompleksowe ustalenia M. Mikołajczyka, Prze-
stępstwo i kara, s. 138–168 i W. Maisela, Poznańskie prawo karne, s. 160–174, a także uwagi M. Kamlera 
Recydywa w przestępczości kryminalnej w Polsce drugiej połowy XVI i pierwszej połowy XVII wieku, CPH, 
t. 44: 1992, z. 1–2, s. 123–131.

88 Zob. M. Mikołajczyk, Przestępstwa przeciwko religii, s. 234–236. Tam wykaz wcześniejszej literatury 
przedmiotu.

89 APKr./W, AD 67, p. 103 przed 1736 r. Zob. M. Mikołajczyk, Wyrokowanie i wyrok, s. 59–61.
90 Zob. uwagi M. Mikołajczyka na temat kary chłosty: Kary cielesne, s. 76–82; idem, Przestępstwo i kara, 

s. 216–220.
91 APKr./W, AD 67, p. 89 z 1728 r. Zob. M. Mikołajczyk, System kar w prawie miejskim w Polsce czasów 

Oświecenia (na przykładzie Krakowa w II połowie XVIII wieku) [w:] Z dziejów prawa, cz. 1, red. A. Lityński, 
Katowice 1996, s. 132.

92 APKr./W, AD 67, p. 71 z 1715 r.
93 APKr./W, AD 67, p. 76–79 z 1719 r. M. Kamler podaje, że w wypadku kradzieży tego typu przedmio-

tów oskarżony przed sądem krakowskim, lubelskim albo poznańskim nie był skazywany na stos. M. Kamler, 
Kary za przestępstwa, s. 36; idem, Kary za kradzież, s. 14. Podobnie J. Kracik, M. Rożek, Hultaje, s. 102–
–103.

94 APKr./W, AD 67, p. 103 przed 1736 r.
95 J. Kracik, M. Rożek, Hultaje, s. 101–106.
96 M. Kamler, Świat przestępczy, s. 14.
97 APKr./W, AD 67, p. 63–64 z 1714 r.
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kradzieży była sprawa Marcina Ludwikowskiego – okradał on prałata, któremu posługi-
wał. Sprawa zakończyła się darowaniem kary przez pokrzywdzonego98. Stosunek spraw 
lżejszych do ciężkich w świetle księgi nie odpowiadał rzeczywistej skali przestępczości 
w małej miejscowości99. Spraw drobniejszych, również porządkowych, było znacznie 
więcej. Informuje o tym raptularz urzędu wójtowskiego, stanowiący w istocie protokół 
spraw i wpisów dokonywanych przed sądem wójtowskim, wójtowsko-ławniczym i ra-
dzieckim100. Zagadnienie to jednak tutaj pomijam. W kolejnej części tekstu warto bliżej 
przyjrzeć się zawodowym przestępcom i ich życiu w świetle księgi dobczyckiej.

5.1. Pomimo iż sąd dobczycki był sądem miejskim, to w większości wypadków 
spraw o kradzieże pokrzywdzeni i oskarżeni byli mieszkańcami okolicznych wsi101. 
W określeniach kondycji społecznej najczęściej spotyka się termin laboriosus, tradycyj-
nie zarezerwowany dla chłopów. 

Interesującym zagadnieniem jest kwestia inicjowania postępowania przed sądem 
dobczyckim102. W wielu wypadkach sprawę popierał przed sądem urzędowy instygator 
sądowy103. W kilku sytuacjach oskarżycielami były osoby działające z mandatu właś-
cicieli bądź tenutariuszy okolicznych wsi. Tak było w wypadku admisji od Marcina 

98 APKr./W, AD 67, p. 79–81 z 1719 r.
99 Zdaniem M. Kamlera błąd metodologiczny w zakresie porównań przestępczości w Szwecji z prze-

stępczością w innych krajach Europy Zachodniej w okresie nowożytnym popełnili E. Österborg, D. Lin-
dstöm w książce Crime and Social Control in Medieval and Early Modern Swedish Towos (Uppsala 1988). 
Skandynawscy autorzy dokonali porównań statystyk w Szwecji zawierających także przestępczość drobną ze 
statystykami opracowanymi w literaturze brytyjskiej, opartymi wyłącznie na badaniu przestępstw ciężkich. 
M. Kamler, Przestępczość w miastach Szwecji od schyłku XV do początku XVII wieku na zachodnioeuropej-
skim tle, „Kwartalnik Historyczny”, r. 96: 1989, z 3–4, s. 191; idem, Świat przestępczy, s. 8–9.

100 W rękopisie opatrzonym sygnaturą 593 w bibliotece PAN w Krakowie, zawierającym wpisy za lata 
1686–1687, obok zapisków stanowiących informacje o sporach na gruncie prawa prywatnego oraz wpisach 
spraw niespornych (zwłaszcza kontrakty oraz posagi), znajdują się wpisy o charakterze karnym. Obok proce-
sów zawodowych rzezimieszków (przykładowo Marcina z Wiśniowej, szczegółowo zeznającego o kilkunastu 
popełnionych przez siebie kradzieżach; jest to sprawa czwarta w niepaginowanym rękopisie, wedle własnej 
paginacji s. 2), zdarzają się sprawy mniejszej wagi, takie jak ugoda w sprawie kradzieży płótna (sprawa szó-
sta, s. 5), uniewinnienie za kradzież łańcuchów (sprawa 31 s. 17) czy też Deprecatio […] ratione verborum 
calumnis (sprawa dziewiąta, s. 8), w której na oskarżoną zostało zasądzone wadium płatne w razie kolejnego 
obrzucenia sąsiada obelgami. Nota bene kilka kart później podsądna ponownie uczestniczyła w procesie 
w roli oskarżonej, widać kobieca zawziętość i męska nieustępliwość wzięły górę nad podległością prawu. 
Spraw o kalumnie w raptularzu jest znacznie więcej (zob. sprawa 10 i 11, s. 9). Drobne sprawy karne przed 
sądem w Tarnowskich Górach omawia J. Kwak, Mieszkańcy Tarnowskich Gór, s. 120–124.

101 Praktyka sądzenia przez sąd miejski mieszkańców okolicznych wsi była zjawiskiem codziennym 
w sądownictwie polskim doby nowożytnej. Zob. D. Janicka, Kara śmierci, s. 496; B. Migda, Przestępczość, 
s. 234–235; M. Mikołajczyk, Proces kryminalny w Nowej Górze, s. 177–178, 209–212.

102 Zob. uwagi M. Mikołajczyka, Proces kryminalny w Bochni, s. 246; idem, Wszczęcie postępowania, 
zwłaszcza s. 67–79, gdzie przedstawia problematykę współdziałania instygatora urzędowego i delatora. Por. 
D. Janicka, Wszczęcie postępowania w sprawach o przestępstwa w świetle trzech rewizji prawa chełmińskie-
go z XVI w., „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo”, z. 36: 1996, 
s. 83–106.

103 W kilku sprawach był nim Jan Rożek: APKr./W, AD 67, p. 3–9 z 1699 r.; p. 10–11 z 1699 r.; p. 15–19 
z 1700 r.; p. 25–36 z 1701 r. (wespół z pokrzywdzoną żoną Jana Wrony z Golkowic). Zob. inne przypadki po-
pierania oskarżenia przez instygatora urzędowego: APKr./W, AD 67, p. 64–65 z 1704 r.; p. 65–68 z 1704 r.; 
p. 70–72 z 1704 r.; p. 83–89 z 1728 r. (Jan Bączek); p. 89–91 z 1729 r. (Jan Bączek); p. 91–94 z 1731 r. 
(Kazimierz Grabowski); p. 94–96 z 1732 r. (Tomasz Strojeński); p. 103–105 z 1735 r. (Wojciech Jania); 
p. 107–108 z 1736 r. (Wojciech Jania); p. 109–112 z 1736 r. (Maciej Wilczek).
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Kalinowskiego, tenutariusza niegrodowego starostwa dobczyckiego104. O Annie 
Fitynkofowej z Gruszowa wspominałem już w kwestii zamiany kary dla dzieciobójczy-
ni. Przed sądem dobczyckim reprezentował ją jako oskarżycielkę jej sługa generosus 
Franciszek Piątkowski105. Innym razem wespół z poszkodowanymi chłopami skargę 
popierali Franciszek i Elżbieta Hołodynscy, właściciele dóbr Gdowskich106, a w 1719 r. 
w innym procesie Jakub Kazimierski, tenutariusz wsi Liplas107. W imieniu swoim i do-
minikanów – właścicieli obrabowanego domu, występował mieszczanin krakowski 
Marcin Nosalski108. W jednym wypadku w imieniu gromady występował wójt Kasiny 
Wielkiej109. 

Mapa 1. Pochodzenie złoczyńców

1. Brzezowa 14. Maków

2. Dąbrowica 15. Niżowa

3. Glichów 16. Polanka

4. Grajów 17. Raciechowice

5. Gruszów 18. Rupniów

6. Grzybowa 19. Siepraw

7. Kasina Wielka 20. Skrzydlna

8. Kasinka Mała 21. Sułów

9. Klęczany 22. Węglówka

10. Kobylec 23. Wiśniowa

11. Kraków 24. Zakliczyn

12. Krzywaczka 25. Zręczyce

13. Lipnik

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy administracyjnej województwa krakowskiego w połowie XVI w. 
sporządzonej przez Jacka Laberscheka, Słownik historyczno-geografi czny województwa krakowskiego w śred-
niowieczu, t. IV, z. 1, red. W. Bukowski, Warszawa 2006, załącznik)110.

Pozostali oskarżyciele-poszkodowani zgłaszający „skargę kryminalną” wywodzili się 
ze wsi skupionych w promieniu kilkunastu kilometrów od Dobczyc111. Pochodzenie skarżą-

104 APKr./W, AD 67, p. 51–58 z 1702 r. Jest to ciekawa sprawa z uwagi na zeznania świadków na temat 
gonienia śladem.

105 APKr./W, AD 67, p. 61–62 z 1704 r.
106 APKr./W, AD 67, p. 63–64 z 1714 r.
107 APKr./W, AD 67, p. 79–81 z 1719 r. B. Baranowski na podstawie przeanalizowanego materiału stwier-

dził, że przekazanie spraw przez szlachtę lub urząd wiejski do sądownictwa miejskiego należało do rzadko-
ści. Zob. idem, Ludzie gościńca, s. 33.

108 APKr./W, AD 67, p. 40–47 z 1702 r.
109  APKr./W, AD 67, p. 47–50 z 1704 r. Zob. uwagi o reprezentowaniu gromady przez wójta S. Płaza, Sąd 

doraźny klucza, s. 203; M. Mikołajczyk, Wszczęcie postępowania, s. 79 i n.
110 Identyfi kacja wsi Polanka na mapie niepewna.
111 Zidentyfi kowano: Brzączowice, Golkowice, Kobielnik, Kobylec, Siepraw, Skrzydlna, Winiary, Wiś-

niowa; zob. mapa 2. Wątpliwości wzbudza identyfi kacja Podklęczan (być może chodzi o Klęczany położone 
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cych nie jest nadmiernie rozproszone, najczęściej zgadza się również z miejscem popełnienia 
przestępstwa112. Nieco bardziej rozproszone jest pochodzenie oskarżonych, przy czym rów-
nież i tutaj nie w każdym wypadku można było określić miejscowość, w której zamieszki-
wali. Zwłaszcza gdy sceleratus trudnił się wędrownym rzemiosłem zbójeckim lub należał do 
kategorii „ludzi luźnych”. Mapa 1 przedstawia pochodzenie skazanych złodziei. 

5.2. Jak już kilkakrotnie wspominałem, największy odsetek skazanych trudnił się 
w sposób zawodowy przestępczością, przez co rozumiem, że kradzież stanowiła dla 
niego istotne, jeśli nie główne, źródło utrzymania113. Na kartach księgi występuje kilku 
przestępców, którzy utrzymując się z przestępstw, działali w pojedynkę (lub w trakcie 
postępowania okazali się na tyle silni, by nie wydać wspólników)114. Pozostali działali 
w grupach, których skład w świetle księgi nie był stały115. Posyłanie skazanych na tor-
tury, nawet w wypadku wcześniejszego przyznania się do zarzucanych czynów, miało 
na celu wydobycie od męczonego maksymalnej ilości informacji o innych przestępcach 
i wspólnikach116. Jeden z oskarżonych, Marcin Barchanowski, kilkakrotnie zmieniał ze-
znania obciążające wspólników. Po torturach przedstawił następującą wersję:

Lubom się dzisiejszego dnia nie chciał przyznać do tej kradzieży tych dwóch krów i zaparłem się. 
Jednak teraz com wyznał pierwej przed sądem dobrowolnie, żem ja ukradł te krowy dwie IMCP. 
Kalinowskiemu z Witkiem Dudkiem i z Woyciechem Golkowskim to prawdziwie zeznaję. Lubom 
się zaparł był, a to z tej przyczyny, że mnie żona moja do nich prosiła, ażebym się nie przyznał i onych 
nie wydawał. Także i jedna osoba perswadowała mi, ażebym się zaparł i tych swoich wspólników nie 
wydawał. Także i ten Witek z Golkowskim prosili i zakazowali mi, ażebym się nie znał i onych nie 
wydawał mówiąc te słowa: choćby się kleszczami targali i piekli nie powiadaj i nie przyznawaj się, 
a to w ten czas kiedyśmy siedzieli w więzieniu w Wieliczce. Jednak teraz ostatni raz zeznaję spra-
wiedliwie nie z gniewu ani z namowy ani z żadnej nienawiści tak sam na się jako i na niech117.

Zaraz przed wykonaniem wyroku Barchanowski raz jeszcze zmienił zeznanie, od-
wołując to wszystko, czym obciążył swoich współpracowników118. Warto podkreślić, że 
w zeznaniach pojawia się zaznaczenie obciążenia wspólników bez zamiaru złośliwego 

7 km na wschód od Dobczyc, APKr./W, AD 67, p. 68–70 z 1715 r.) i miejscowości Górskie (APKr./W, AD 
67, p. 73–74 z 1715 r.). 

112 Por. odmienne ustalenia M. Kamlera, Świat przestępczy, s. 47–48, 134 i n.
113 Por. ibidem, s. 12.
114 APKr./W, AD 67, p. 10–11 1699 r.; p. 12–14 1700 r.; p. 23–25 1700 r.; p. 83–89 1728 r.; p. 89–91 

1729 r. (kobieta Katarzyna Papierzowa); p. 94–96 z 1732 r.
115 U. Janicka-Krzywda, Niespokojne Karpaty, czyli rzecz o zbójnictwie, Warszawa–Kraków 1986, s. 17–

–20; J. Kracik, M. Rożek, Hultaje, s. 94–95. B. Baranowski stwierdził, że przestępcy dokonywali częstych 
rotacji w składzie band, chcąc odciąć się od osób zbyt wiele o nich wiedzących. Idem, Ludzie gościńca, 
s. 153, 197; M. Kamler, Świat przestępczy, s. 63.

116 M. Pilaszek na podstawie analizy ksiąg sądowych Grodziska, Sanoka i Krzemieńca podkreśla, że naj-
częstszym sposobem obrony oskarżonego było obarczanie odpowiedzialnością innych osób, przypisywanie 
im zwłaszcza inicjatywy przestępczej. Tak również zeznawali oskarżeni przed sądem dobczyckim – pod-
kreślając swoje tylko pomocnicze funkcje w przestępstwie (stanie na czatach) i nieustanne nagabywanie ze 
strony karczmarzy. M. Pilaszek, W poszukiwaniu prawdy, s. 365. Zob. przekrojowe dla miast małopolskich 
uwagi M. Mikołajczyka, Tortury, s. 33 i n., zwłaszcza informacje o Dobczycach s. 38, przypis 68 i 69; idem, 
Prawo oskarżonego, s. 410.

117 APKr./W, AD 67, p. 55–56 z 1702 r.
118 Na temat odwołania zeznań złożonych na torturach zob. Kamler M., Rola tortur w polskim sądowni-

ctwie miejskim drugiej połowy XVI i pierwszej połowy XVII w., „Kwartalnik Historyczny”, r. 95: 1988, z. 3, 
s. 119. Przypadek Barchanowskiego przywołuje M. Mikołajczyk, Tortury, s. 66–67, przypis 204.
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szkodzenia. Formuły w tym zakresie stanowią ślad stosowania w praktyce sądu dob-
czyckiego Postępku sądów około karania na gardle Bartłomieja Groickiego, w którym 
autor zalecał ostrożność wobec tego typu zeznań119.

Momentem organizowania się grup mogły być przypadkowe spotkania złoczyńców 
w karczmach, w wielu wypadkach opowieść o życiu przestępczym oskarżonego zaczyna 
się właśnie tam120. Wstąpienie do szeregów przestępczych mogło przebiegać w sposób 
podany przez Jakuba Bączki z Makowa (Podhalańskiego)121. Był on oskarżony i skazany 
za kradzieże i pobicie arendarza browaru w Dobczycach. Jego zeznanie różni się formą 
od innych zapisanych w księdze, zaczyna od podania informacji o swoim pochodzeniu:

Ja Jakub Bączki urodziłem się w Makowie wsi należącej do starostwa lanckorońskiego. Ojcu 
memu było imię Wawrzeniec, który już umarł, matce Agnieszka Hudziconka, ta jeszcze żyje. Przy 
rodzicach moich z młodu bawiłem się handlem różnym, jako to tutoniem Hanyskiem przekupując. 
W tejże wsi ożeniłem się, zawsze dobrze sprawowałem się starając się według mojej możności 
o kawałek chleba. Aż dopiero w tym roku 1732 w wigilię ś. Jakuba Apostoła przyszedłem ze Spisu 
do wsi Skawice do starostwa Lanckoronskiego należące, do karczmarza Kowala, u którego miesz-
kałem […]. Ci poczęli mnie namawiać mówiąc mi: tak dawno kupczysz a nie masz nic, zaczym 
pójdź z nami a będziesz miał pieniądze i chleb. Ja uważając, że tak długo żyjąc na biedzie uwa-
żyłem sobie, że tym dobrze się powodzi, choć rozbijali, a sprawa im zawsze uchodziła, dałem się 
namówić i odważyłem się z niemi pójść […]122.

Niewątpliwie rozbudowany wstęp oskarżonego, starannie przygotowany do przed-
stawienia przed sądem, miał wpłynąć na łagodniejszy wymiar kary. W tej samej sprawie 
najścia na dobczycki browar odpowiadał Jędrzej Salawa z Lipnika. Został on pochwy-
cony przez sześcioosobową grupę (wśród nich był Jakub Bączki) i zmuszony do wyja-
wienia, gdzie są przechowywane pieniądze. Informacje udzielone przez Jędrzeja Salawę 
skłoniły przestępców do kradzieży w browarze. Salawa, jak zeznał, został szantażem 
zmuszony do popełnienia przestępstwa i stał na czatach123. Akta tej samej sprawy infor-
mują również o swoistej hierarchii w obrębie złoczyńców. Jakub Bączki zeznał, że na 
równą partycypację w owocach przestępstwa należało czekać kilka lat124.

Najczęściej źródła nie podają informacji o sytuacji rodzinnej przestępców125. Tylko 
w kilku sytuacjach wiemy, że mieli oni żony, w dwóch kolejnych źródło podaje informa-
cję o porzuceniu żony i związaniu się z kochanką126. Nie można również we wszystkich 
sytuacjach rozstrzygnąć, czy kradzież była głównym źródłem utrzymania przestępców. 
W kilku wypadkach wiadomo, że oskarżeni uprawiali rolę, byli służącymi, jeden z nich 
był karczmarzem127.

119 M. Delimata, Proces karny w miastach, s. 193.
120 M. Mikołajczyk, Z dziejów zbrodni, s. 18.
121 Zob. U. Janicka-Krzywda, Niespokojne Karpaty, s. 21, 24–25; M. Kamler, Świat przestępczy, s. 23 i n.
122 APKr./W, AD 67, p. 96–97 z 1732 r.
123 APKr./W, AD 67, p. 101–102 z 1732 r.
124 Zob. U. Janicka-Krzywda, Niespokojne Karpaty, s. 33–34; M. Kamler, Świat przestępczy, s. 71 i n., 

173 i n.
125 U. Janicka-Krzywda, Niespokojne Karpaty, s. 63–64; M. Kamler, Świat przestępczy, s. 21.
126 APKr./W, AD 67, p. 26 z 1701 r. W zeznaniach kompan oskarżonego o cudzołóstwo donosił, że ta 

kobieta rzucała urok, w ten sposób zmuszając do kolejnych kradzieży: „I to zeznał iż ta nałożnica tegoż 
Franciszka poczarowała, bo z niey wielka guślica” (p. 34).

127 Chodzi o Łukasza Moskalika, o którym zeznają oskarżeni w trzech sprawach. Zob. APKr./W, AD 
67, p. 3–9 z 1699 r.; 40–47 z 1702 r.; p. 47–50 z 1702 r. Zob. ustalenia struktury zawodowej przestępców 
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Przykładem zawodowego złoczyńcy jest Stefan Olszyna (Olsztyniak). Z kart księgi 
nie można wyczytać jego pochodzenia, natomiast zeznania (w tym na torturach) stano-
wią ciekawy i równocześnie typowy przebieg kariery podkrakowskiego rzezimieszka. 
Nim trafi ł przed sąd dobczycki, procederem przestępczym parał się sześć lat, co podnosił 
jeden ze skarżących pokrzywdzonych. Następnie odsłania się obraz życia przestępczego, 
w którym kradzież i zbyt przedmiotów pochodzących z przestępstwa stanowiły nieprze-
rywalny i dobrze zorganizowany ciąg. Nie obyło się więc bez karczmarza, który często 
sam był prowodyrem kradzieży. Złoczyńca musiał mieć również bezpieczną przystań, 
był nią dom Michała Chadkowskiego w Prokocimiu. Chadkowski wiedział o procederze 
prowadzonym przez Olszynę, o czym inculpatus nie omieszkał skwapliwie wspomnieć 
podczas procesu. Innym schronieniem był dom Wawrzyńca Piwowara na Grzybowej. 
Olszyna dwukrotnie uciekał z więzienia, ostatecznie za działalność przestępczą obejmu-
jącą miejscowości Gdów, Kunice, Marszowice, Raciborowice, Winiary oraz Zręczyce 
został skazany na karę śmierci przez powieszenie. 

Takich scenariuszy życiowych w księdze dobczyckiej jest znacznie więcej, a fabuła 
bardzo podobna – pojawia się karczmarz zainteresowany skupywaniem fantów, czasem 
paserem jest Żyd. Obaj najczęściej wiedzą o pochodzeniu przedmiotów i domagają się 
dalszego ich dostarczania128. Zdarzają się również opisy popełnienia przestępstw – pod-
kopów, wybijania otworów w dachu, przecinania kłódek w wypadku kradzieży129 i bar-
dziej wstrząsające, gdy sprawa dotyczyła pobicia130 albo nawet zabójstwa, jak w 1699 r. 
w Lesie Czasławskim131. Wielu ze skazanych było recydywistami132. Niektórzy, raz 
schwytani, uciekali z więzienia i nadal prowadzili proceder do momentu kolejnego uję-
cia133. Czas parania się rzemiosłem przestępczym trwał nieraz kilkanaście lat134. Kończył 
się on tragicznie, wykonanie kary śmierci w Dobczycach miało miejsce albo w centrum 
miasta (w wypadku kar niehańbiących, a także okaleczenia) albo poza murami miasta 
(w wypadku kary hańbiącej, przykładowo powieszenia)135. Interesujący okazuje się tak-
że obszar działania przestępczego. Wykraczał on znacznie poza teren położenia miej-
scowości, z których pochodzili pokrzywdzeni wnoszący oskarżenie i sami sprawcy, nie 

M. Kamler, Świat przestępczy, s. 6 i n. Dla miasta Lwowa: A. Karpiński, Przestępczość we Lwowie, s. 757; 
Warszawy: A. Karpiński, Pauperes, s. 200.

128 Do wyjątków należała sytuacja, w której kupujący nie wiedział o pochodzeniu przedmiotów. Tak 
w zeznaniach: APKr./W, AD 67, p. 107 z 1736; p. 109 z 1736 r. Zob. o roli karczmarza w życiu złodziei 
U. Janicka-Krzywda, Niespokojne Karpaty, s. 70–74; M. Kamler, Środowiska przestępcze, s. 225–226; 
B. Baranowski, Ludzie gościńca, s. 156–157.

129 Zob. J. Kracik, M. Rożek, Hultaje, s. 95–96; B. Baranowski, Ludzie gościńca, s. 152.
130 APKr./W, AD 67, p. 41 z 1702 r.
131 APKr./W, AD 67, p. 8 z 1699 r.; p.10 z 1699 r.
132 APKr./W, AD 67, p. 12–14 1700 r.; p. 107–108 z 1736 r.
133 APKr./W, AD 67, p. 10–11 1699 r.
134 APKr./W, AD 67, p. 3 przed 1700 r.; p. 91–94 z 1731 r.
135 Podobnie było również w Toruniu, gdzie kary hańbiące wykonywano poza murami miasta, natomiast 

honorowe na dziedzińcu ratusza lub rynku staromiejskim. Zob. D. Janicka, Kara śmierci, s. 504. Zob. uwagi 
na temat wykonywania kar w Kamieńcu Podolskim (R. Król, Przestępstwa, s. 365); Krakowie (H. Zaremska, 
Miejsca kaźni w Krakowie w XIV–XVI wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. 40: 1992, nr 3, 
s. 307–309; eadem, Banici, s. 136–143); Lublinie (H. Łaszkiewicz, Kary wymierzone, s. 139–140); Muszynie 
(S. Płaza, Sąd doraźny klucza, s. 206); Miechowie (M. Mikołajczyk, Z badań nad miejskim procesem karnym 
w przedrozbiorowej Polsce, s. 152); Żywcu (S. Grodziski, Zabójstwo, s. 546); Nowym Sączu (J. Sygański, 
Wyroki, s. 423–242).
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przekraczał jednak granic województwa krakowskiego. Przedstawia to orientacyjnie 
mapa 2. Po uwzględnieniu wniosków zawartych w części 5.1., poświęconych pocho-
dzeniu skazanych, można stwierdzić, że podsądni sądu dobczyckiego nie cechowali się 
nadzwyczajną mobilnością. Tym samym z większą ostrożnością należy przyjmować 
ustalenia M. Kamlera, który pisze o niezwykłej ruchliwości świata przestępczego136.

Warto przyjrzeć się bliżej kilku przestępcom, których losy nieco odbiegają od schema-
tu przedstawionego na przykładzie Stefana Olszyny (Olsztyniaka). W przeciwieństwie 
do pozostałych rozbójników, miejscem przestępczego działania skazanego w 1700 r. żoł-
nierza Mikołaja Kotlarskiego były większe miasta, znacznie od siebie oddalone: Kraków, 
Poznań, Warszawa, Lwów i Złoczów na Rusi137. Sam Kotlarski pochodził z Krakowa. 
Szymon Ziemianin natomiast razem z innym przestępcą Łukaszem Moskalikiem uciekli 
na Węgry, gdzie również uprawiali proceder przestępczy138. Pracowity Maciej Morawa 
z Polanki, współpracujący w procederze zbójeckim z wieloma osobami, działał na pół-
noc od Krakowa w pobliżu Skały i Ojcowa. W zasięgu jego działania znalazły się m.in. 
miejscowości Borek, Glinka, Iwanowice, Ojców, Smardzowice, Wilczkowice i Zabawa. 
Ostatecznie jednak wpadł w ręce sprawiedliwości sądu dobczyckiego. Warto nadmienić, 
że poszczególne szajki przestępcze specjalizowały się w określonych typach kradzieży, 
przykładowo skazany na śmierć przez powieszenie Jakub Czudziwilk trudnił się kra-
dzieżą koni i wołów139.

Nie zawsze życie zbójnicze zawodowego złoczyńcy mieniło się tak, jak przedsta-
wiali to namawiający do wejścia na złą drogę. W zeznaniach pojawiają się stwierdzenia 
o kradzieży bydła tylko po to, by zdobyć pożywienie z zabitego zwierzęcia. Plastycznie 
przedstawia to również poniższy fragment:

Item zeznał iż temu rok jest, jak ukradli chłopu jednemu we wsi, ale nie wie jak się ta wieś zowie, 
z komory słoniny mąki worek […] cebrzyczek masła i to masło zanieśli do lasa, a potym budę spra-
wiwszy i ogień złoczywszy gotowali jeść z tejże mąki pókiej mleka stawało. Jak mleka nie stało, to 
na samym maśle gotowali kluski bez wody140. 

Znak to, że motorem do popełnienia przestępstwa mogła być bieda, która dotknęła 
społeczeństwo polskie doby wojny północnej141. Można przyjąć, że niektórzy z prze-
stępców zawodowych decydowali się na konfl ikt z prawem, nie tyle chcąc znacznie 
polepszyć status życiowy, ile raczej poszukując źródła utrzymania – innego niż praca 
w charakterze komornika u bogatszego sąsiada albo w folwarku pana. Na problem ten 
zwrócił uwagę Baranowski, wskazując, że lata 1660–1730 to czas największego wzrostu 

136 M. Kamler, Świat przestępczy, s. 47.
137  APKr./W, AD 67, p. 15 i n z 1700 r. Byli żołnierze często wchodzili w konfl ikt z prawem. B. Bara-

nowski, Ludzie luźni, s. 13; idem, O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII i XVIII 
wieku, Łódź b.d.w., s. 79 i n.

138  APKr./W, AD 67, p. 47–50 z 1702 r. Zob. uwagi na temat przestępczości transgranicznej B. Migdy, 
Przestępczość, s. 235 i n.

139  APKr./W, AD 67, p. 74–76 sprzed 1720 r. W badanym okresie „specjalizacja” w kradzieży bydła nie 
była rzadkością, zob. B. Baranowski, Ludzie gościńca, s. 150–151; M. Kamler, Świat przestępczy, s. 65–66.

140 APKr./W, AD 67, p. 32–33 z 1701 r. W tej samej sprawie również inny fragment ilustruje nieboga-
te życie dobczyckiego złoczyńcy: „Item zeznał iż przez lat dwie, czyli mniej bawił się z tymi złodziejami 
i inszymi complices kradał ludzi rożnych po różnych wsiach, tak do komór jako i do izb podkopywali się 
i kradali tak masła jako zboże i insze rzeczy strawne tak pieniądze jako i fanty różne, które to rzeczy strawne 
w lesie sprawiwszy budę sobie i tam przez kilka dni gotowaliśmy siebie” (p. 28).

141 Zob. informacje o kradzieży snopków zboża APKr./W, AD 67, p. 70–72 z 1715 r.
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odsetka „ludzi luźnych” w społeczeństwie, co było podyktowane zniszczeniami wojen-
nymi. Pomimo iż zajmowali się oni głównie pracami najemnymi, wielu decydowało się 
na kradzież jako źródło utrzymania142. Zjawisko to należy interpretować szerzej, biorąc 
pod uwagę nie tylko ludzi luźnych, lecz także uboższych stałych mieszkańców wsi.

Problematyka przyczyn przestępczości nie była obca współczesnym omawianych 
wydarzeń. Henryk Grajewski, analizując konstytucje sejmowe uchwalone w związku 
z walką z przestępczością, wyszczególnił podział na przyczyny związane z osobą spraw-
cy i przyczyny obiektywne. W tej pierwszej kategorii źródła podają m.in.: złą naturę 
człowieka, bezczelność, niepowściągliwość, ale także ignorancję prawa, opętanie przez 
diabła, opilstwo, noszenie broni i chęć bogacenia się. W kategorii przyczyn obiektyw-
nych znalazły się: niestałość czasów i rzeczy, istnienie grupy ludzi pozostających bez 
stałego źródła utrzymania (w tym ludzi luźnych i żebraków)143. Źródła nie podają więc 
jako przyczyny przestępczości biedy jako takiej – zbyt wiele było jej w dobie zawieruch 
wojennych, ponadto alternatywą dla utrzymania się z przestępstwa było najęcie się do 
pracy u bogatszych od siebie144.

6. Analiza dobczyckiej księgi smolnej z przełomu XVII i XVIII w. pozwala na postawie-
nie kilku wniosków w zakresie socjologii przestępczości podsądnych. Księga zawiera 
wpisy dotyczące tylko ciężkich przestępstw. Okazuje się, że znaczna część skazanych to 
przestępcy zawodowi, dla których kradzież była głównym lub przynajmniej znaczącym 
źródłem utrzymania. Wywodzili się oni przeważnie z okolicznych wsi, podobnie jak po-
krzywdzeni, tytułowani najczęściej w rękopisie mianem laboriosi. Na uwagę zasługuje 
fakt, że dla nowożytnych złoczyńców świątynia była takim samym obiektem kradzieży 
jak zagroda chłopska, świadczą o tym aż trzy kradzieże w samym kościele farnym dob-
czyckim. Walka z przestępczością i bezpardonowe karanie na gardle można uzasadnić 
nie tylko przestrzeganiem litery prawa magdeburskiego, które w sposób szczególnie 
ostro penalizowało kradzież145. Niewątpliwie determinacja w zwalczaniu zawodowego 
złodziejstwa wiązała się również z kryzysem materialnym, z którego Dobczyce bardzo 
powoli podnosiły się po okresie wojen drugiej połowy XVII w. Trzeba również pamię-
tać, że zapiski sądowe opiewają na lata konfl iktu wojny północnej, rujnującej społeczeń-
stwo polskie początków XVIII w. 

W świetle dobczyckiej księgi karnej skazani uprawiali proceder przestępczy w zna-
komitej większości na terenie powiatu szczyrzyckiego. Nieliczni przestępcy działający 
również na szerszym terytorium zostali osądzeni przez sąd dobczycki nie z tego powodu, 
że miasto to stanowiło naturalny ośrodek sądowy dla ich długotrwałego procederu, lecz 

142 B. Baranowski, Ludzie luźni w południowo-wschodniej Wielkopolsce w XVII–XVIII wieku, odbitka 
z: „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych”, t. 3: 1953, s. 3–6, 9, 17–18; idem, Ludzie gościńca, 
s. 147–148.

143 H. Grajewski, Przyczyny przestępczości w ujęciu ustawodawstwa Polski przedrozbiorowej, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Seria I”, z. 9: 1958, s. 201–223.

144 Zob. uwagi U. Janickiej-Krzywdy nad przyczynami zbójnictwa, Niespokojne Karpaty, s. 14–16.
145 J. Kwak pisze: „Do przestępstw, które podlegały według prawa magdeburskiego szczególnie surowej 

karze, należały kradzieże. Nawet drobne naruszenie własności prywatnej popełnione nieraz z konieczności, 
np. z głodu (kradzież niewielkiej ilości żywności), karano aresztem, chłostą i wypędzeniem z miasta, zwłasz-
cza kiedy sprawcami byli najubożsi komornicy i żebracy. Natomiast recydywa pociągała za sobą najczęściej 
karę śmierci”. Idem, Mieszkańcy Rzeszowa, s. 29–30.
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poprzez dokonanie jakiegoś incydentalnego przestępstwa na terenie funkcjonowania 
wójta i ławy dobczyckiej. Podsądni dobczyccy cechowali się ograniczoną mobilnością, 
nie należeli do tej kategorii ludzi luźnych, którzy przemierzali szerokie połacie kraju.

Dla złoczyńców nie było miejsca w społeczeństwie dobczyckim, znakomicie pod-
kreślał to formularz orzeczenia dobczyckiego sądu, który nawiązywał do prawa magde-
burskiego, „nakazującego znosić dobrych spośrodka złych”. Dlatego też kary orzeczone 
przez sąd dobczycki wobec zawodowych przestępców były karami śmierci146.

SCHULD UND STRAFE IM VOGT- UND SCHÖFFENGERICHT DER STADT 
DOBCZYCE. BEMERKUNGEN ÜBER BERUFSVERBRECHER IN DER LICHT 

VOM STRAFRECHTSBUCH AUS DOBCZYCE AUS J. 1699–1737

Zusammenfassung

Strafbücher der Städte Kleinpolens bilden eine hervorragende Quelle in der Forschung über 
Berufskriminalität der Neuzeit. Das Buch des Vogt- und Schöffengerichts von Dobczyce bie-
tet Informationen über 39 Verfahren, in deren Rahmen 74 Personen verurteilt wurden. Die mei-
sten Angegklagten haben das Verbrechen des Diebstahls (auch ein qualifi ziertes Verbrechen und 
Einbruchsdiebstahl) begangen und ihre Beute als Unterhaltsquelle gebraucht. Dem radikalen Bekämpfen 
der Räuberei und der Kriminalität, die das besonders stark vom Magderburger Recht geschützte 
Vermögen beschädigte, folgten strenge Urteile – die Todesstrafe, die manchmal auch in ihrer quali-
fi zierten Form vorkam. Das Bemühen, die Berufskriminalität einzudammen, lief im Zusammenhang 
u.A. mit der gesellschaftlichen Frustration als Folge des polnisch-schwedischen Krieges in den Jahren 
1655–1660 sowie der Zerstörung, die von dem Großen Nordischen Krieg hinterlassen worden war. Die 
meisten Angeklagten handelten in kriminellen Gruppen – es waren mehr oder weniger feste Banden. 
Ihre Tätigkeit basierte auf der Zusammenarbeit mit Hehlern (Wirten und Juden), die gestohlenes Gut 
kauften und eine sichere Zufl ucht im Fall der Verfolgung garantierten. Nicht in allen Fällen ist es 
möglich zu bestimmen, ob Kriminalität die einzige Unterhaltsquelle der Angeklagten gewesen ist. Das 
Gerichtsbuch berichtet von einigen Ausnahmen, in denen die Verbrecher auch Felder bestellt oder am 
Hof des Dorfherren gedient haben. Der Umfang der kriminellen Tätigkeit betrug ungefähr 20 Kilometer 
um die Stadt Dobczyce herum. Meistens waren die Beschädigten in den benachbarten Dörfern leben-
den Bauern, wobei gleichzeitig die größte Gruppe der Verbrecher dem Bauernstand enstammte.

Maciej Mikuła – asystent w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Pracowni Słownika Historyczno-Geografi cznego 
Małopolski w Średniowieczu Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Absolwent prawa i historii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską Prawodawstwo dla małopolskich 
miast królewskich 1386–1572. Autor kilkunastu artykułów poświęconych dziejom prawa.

Assistent am Lehrstuhl für Kanonisches und Konfessionelles Recht an der Jagiellonen Universität und 
am Lehrstuhl für das Historische und Geographische Lexikon zu Małopolska im Mittelalter (Institut 
für Geschichte, Polnische Akademie der Wissenschaft). Jura- und Geschichtswissenschafter. Er bereitet 
Dissertation Gesetzgebung für kleinpolnische königliche Städte 1386–1572. Struktur, Gerichtsrecht, 
Konfessionen vor. Autor von zahlreichen Artikeln zur Jurageschichte.

146 „[…] niemal z reguły złodzieje wielokrotnie popełniający kradzieże byli głęboko wtopieni w świat 
przestępczy i sędziowie mieli wszelkie podstawy, by ich uważać za groźnych dla społeczeństwa profesjona-
listów, nierokujących nadziei na poprawę”. M. Kamler, Kary za przestępstwa, s. 34. Zob. także M. Mikołaj-
czyk, Proces kryminalny w Oświęcimiu, s. 241; K. Koranyi, O kradzieży na podstawie Regestru Złoczyńców 
Grodu Sanockiego 1554–1638, Lwów 1925, s. 6.
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Mapa 2. Miejsca kradzieży w świetle księgi smolnej dobczyckiej 1699–1737 r. 

1. Bieńkowice 20. Gorzków 39. Libertów 58. Smardzowice
2. Bieżanów 21. Górna Wieś 40. Lipnica (Murowana) 59. Stadniki
3. Biskupice 22. Górskie 41. Lubomierz 60. Stróża
4. Bogucice 23. Igołomia 42. Marszowice 61. Stryszowa
5. Borek 24. Iwanowice 43. Mierzeń 62. Sułów
6. Bronowice 25. Jawornik 44. Niegowić 63. Tarnawa
7. Brzączowice 26. Kasina Wielka 45. Ojców 64. Trzemeśnia
8. Brzezowa 27. Kazimierz 46. Poznachowice 65. Wilczkowice
9. Burletka 28. Kierlikówka 47. Proszowice 66. Winiary
10. Cichawa 29. Klęczany 48. Raciborowice 67. Wiśniowa
11. Czasław 30. Kobielnik 49. Raciborsko 68. Wola Radziszowska
12. Czernichów 31. Kobylec 50. Raciechowice 69. Zabawa
13. Dobczyce 32. Kornatka 51. Rajsko 70. Zakliczyn
14. Dobra 33. Kosocice 52. Siepraw 71. Zator
15. Droginia 34. Koźmice 53. Skawina 72. Zebrzydowice
16. Gaj 35. Kraków 54. Skotnik 73. Zręczyce
17. Gdów 36. Krasne 55. Skrzydlna 74. Zegartowice
18. Glichów 37. Kunice 56. Słomiróg 75. Zawada
19. Głogoczów 38. Kwapinka 57. Słupia

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy administracyjnej województwa krakowskiego w połowie 
XVI w. sporządzonej przez Jacka Laberscheka, Słownik historyczno-geografi czny województwa krakowskiego 
w średniowieczu, t. IV, z. 1, red. W. Bukowski, Warszawa 2006, załącznik)147.

147 Na mapie brak następujących miejscowości wzmiankowanych na kartach księgi: Złoczów koło Lwowa, 
Poznań, Warszawa, Lwów i Luptów. Niepewna jest identyfi kacja: Gaj, Górna Wieś, Górskie, Lubomierz.
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