M a rek G . Z ie l iń sk i

W pisy obductio verberum i obductio vulnerum
w księgach m iejskiego sądu ławniczego
w Świeciu z XVII-XVIII wieku
Leżące n a południow ym skraju staropolskiego województwa pom orskiego
Świecie było w okresie now ożytnym m iastem królewskim, ważnym ośrodkiem
adm inistracyjnym . Lokowane w 1338 r. n a prawie chełm ińskim posiadało sa
m orząd miejski n a czele z Radą i Ławą. W okresie nowożytnym było Świecie
siedzibą starostw a i dekanatu. N a świeckim zam ku zbierały się sądy ziemskie
powiatow e, które przede w szystkim rozpatryw ały sprawy cywilne szlachty.
A ponieważ sądy ziemskie odbywały się n a zm ianę w Świeciu, T ucholi i Choj
nicach co pół roku, zatem w każdym z tych ośrodków raz na półtora roku. Po
nadto w Świeciu organizow ano przedsejmikowe zjazdy szlachty.
M iasto, m im o regresu wywołanego wojnam i i spadkiem k o niunktury gos
podarczej, w początku XVII w. pozostaw ało nadal ważnym ośrodkiem życia
miejskiego. W dobie regresu w han d lu wiślanym o jego znaczeniu coraz bar
dziej decydowało rozległe uposażenie, skrzętnie pow iększane przez kolejne
dziesięciolecia. W dobie pierwszego rozbioru uposażenie m iasta było określane
na około 1430 ha, a obejmowało m.in. Sulnówko, kępy wiślane i okoliczne łąki.
Działały w Świeciu cechy browarników, piekarzy, szewców, krawców, kuśnierzy,
kowali, płócienników , ślusarzy. Co tydzień odbywały się targi i praw dopodob
nie jeden jarm ark. M iasto m iało karczmy we wsiach: Przechowo, Wiąg, Polskie
i Niemieckie Stwolno, Bratwin, Różanowo, Przysiersk, Sulnów ko1.
Ustrój m iasta w okresie now ożytnym ewoluował zgodnie z tendencjam i
dotyczącymi innych ośrodków. W ykształcił się w tym czasie Trzeci Ordynek,
który stanowiło dziesięciu przedstawicieli ogółu mieszkańców m iasta, zwanych
decemvirami. W skład ławy miejskiej wchodziło zazwyczaj sześciu ławników, co
jest raczej wyrazem spadkowej tendencji demograficznej tego ośrodka. W 1772 r.
doliczono się 159 dom ostw , a liczbę m ieszkańców szacuje się na nieco ponad
tysiąc2.
1 S. Cackowski, M. Grzegorz, W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej (1466-1772), [w:] Dzieje Świecia
nad Wish} ijego regjonu, pod red. K. Jasińskiego, t. 1, W arszawa-Poznań-Toruń 1979, s. 234,237,240.
2 Ibidem , s. 209 i n., 230, 233.

W zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie, w zespole Varia zacho
wały się cztery księgi sądu ławniczego świeckiego z lat 1668-1673, 1684-1691,
1749-1752, 1768-1772. Zespół ten liczy łącznie około 2800 stron. Jest on,
m im o swego fragm entarycznego stan u zachowania, bardzo ważnym, acz m ało
wykorzystanym źródłem do dziejów m iasta i okolicy. W śród licznych wpisów,
w księgach sądu ławniczego świeckiego odnaleźć m ożna 44 wpisy obdukcji do
tyczące pobicia, poranienia i stw ierdzenia przyczyny zgonu. Większość o b d u k 
cji spisywana była w sądzie, a w protokole dopisywano, że „protestant” stawił
się osobiście. W sytuacji, gdy poraniony nie był w stanie osobiście stawić się
przed ławnikam i, obdukcji dokonyw ano w dom u poszkodow anego lub ewen
tualnie na podstawie zeznań świadków. 16 listopada 1671 r. Justyna z Zembowskich Kosowa, primo voto Niewieścińska zeznawała na tem at poranienia swego
syna: „Głowa i twarz wszystka zcierzniała i barzo spuchła od rany ciętej nad
czołem głowy w lewą stronę z której kości curulik wyjmował i do m ózgu prze
ciętą bydź podawał. Item u lewej ręki dwa członki ucięte u wielkiego palca
i z paznokciem , od drugiego palca przy wielkim palcu brzusiec odcięty i sztuka
kości odpadła, item trzeciego palca we srzedniego połowę z brzuśczem ucięto,
u czwartego palca przecięty paznokieć do połowice palca”3. W przypadku An
toniego Krokosika ze wsi Czarże, leżącej po drugiej stronie Wisły, obdukcję
spisano w dom u chirurga miejskiego Krzysztofa Rogali 26 czerwca 1688 r.4 Na
tom iast 7 stycznia 1750 r. do dworu sądowego ziemskiego Piotra Lyskowskiego
w Spławiu przybył w celu spisania obdukcji Stanisław Danielewski: „mając
sobie dla lepszej wiary i wagi trzech Jchm ci PP. Szlachetnych przydanych: Jmci
P. M arcina Bronikowskiego, Jan a D om achow skiego i A dam a G ackiego”5.
W tym wypadku miejsce spisania obdukcji podyktow ane było nie tylko złym
stanem zdrow otnym samego Lyskowskiego, ale również faktem , iż w nocnym
zajeździe na jego dwór ucierpiały także dzieci: siedm ioletni Józef i czteroletnia
W iktoria.
W zależności od kondycji poszkodowanego obdukcję przeprow adzano jak
najszybciej, zwykle kilka dni po zdarzeniu. W przypadku szlachcica Pawła Ulatowskiego z Pniewna było to na tyle szybko, że chociaż uskarżał się on i wska
zywał miejsca bolesne, „ale że świeże razy, nie znać ich”6. W innych przypadkach
pobici i poranieni stawiali się jeszcze tego samego dnia, gdy rany były jeszcze
otw arte i broczyły krwią. Tylko w dw óch przypadkach obdukcja dotyczyła

3 Archiw um Diecezjalne w Pelplinie (dalej: ADP), Varia, sygn. 6, t. 1, Acta scabinalia Svecensia
1668-1673, p. 695.
4 ADP, Varia, sygn. 6, t. 2, A cta scabinalia Svecensia 1684-1691, p. 313 i n.
5 ADP, Varia, sygn. 6, t. 3, Acta scabinalia Svecensia 1749-1752, p. 50.
6 ADP, Varia, sygn. 6, t. 2, Acta scabinalia Svecensia 1684-1691, p. 651.

osoby zmarłej. 20 m arca 1750 r. stw ierdzono zgon Stanisława Augustynowicza.
Przy obdukcji był obecny chirurg Maurycy Roza. Stwierdzono wówczas: „kark
w samych kręgach strącony, zasiniały na lewej stronie przy śpiku znak zasiniały
i cała głowa zsiniała co od uderzenia kłonicą jest m u śmierć zadana...”7.
W zasadzie w aktach obdukcji nie mówi się o narzędziach używanych
w trakcie napaści do zadaw ania ran. Niem niej jednak w zdecydowanej więk
szości przypadków jest m owa o tak poważnym okaleczeniu, iż nie m ogło być
ono wynikiem walki jedynie n a pięści. C harakter opisywanych ran wskazuje
n a użycie narzędzi ostrych, być m oże białej broni. T a jednakże raczej m ogła
być użyta, gdy w bójce brał udział szlachcic. W 1689 r. podstarości Baltazar
Trzebiatowski prezentow ał przed sądem szablę, k tórą m iał przy sobie, gdy zos
tał napadnięty, a k tórą m u w końcowym efekcie wyrwano i starano się złamać,
co zdaje się m iało zapobiec jej użyciu w celu obrony własnej8. N a zastosowanie
białej broni wskazuje także zapis z 4 listopada 1671 r. obdukcji Kazimierza
T eodora Jabłonow skiego: „U tejże ręki we śrzedni palec spodkiem podcięty
w stawie sam ym rana. Item u m ałego palca kłykieć odcięty. Item u tejże ręki
palec podle wielkiego palca nacięty. Item w lewej ręce n a stawie przecięto w głąb
w pół ręki długa rana na cztery członki, u tejże ręki mały palec do koła obcięty.
Item w tęsz rękę sztychem pchnięto do samej kości między łokciem a dłonią
w pół ręki”9. U czestnik tejże samej potyczki Fabian Kos m iał jednak przy sobie
broń palną, gdyż „com m onstravit bom bardam longiorem , vulgo ruśnicę u którey łoże i sztem pel zielazny i h antabka przecięte”. Jednak żaden z fragm entów
obdukcji nie wskazuje na jej użycie10. N a powszechne użycie w trakcie napaści
broni siecznej wskazują takie zwroty, jak: „kuta rana”, „kość odcięta”, „palec mały
ucięty”, „raz sztychem pchnięty głęboki do kości”, „rana cięta w samo czoło”,
„pół ucha z wierzchu odcięte”.
Tylko sporadycznie bezpośrednio z treści ak tu obdukcji lub ewentualnie
z analizy charakteru doznanych obrażeń wynika użycie broni palnej, aczkol
wiek 12 czerwca 1670 r. Kazimierz Załęski skarżył Andrzeja Domagałę: „Po
strzał kulą w pół u d a lewego przez biodrę n a trzy członki od krzyża
przestrzelony”11. Dodajmy, iż użycie broni palnej wynikało z faktu, iż pokrzyw
dzeni znajdowali się n a statku, a zatem w pewnej odległości od napastników .
D la chłopów i mieszczan ewentualnie bardziej dostępne były ostre narzędzia
np. siekiera12. Pojawiały się też narzędzia tępe. Zofia W ierzchow ska została
7 ADP, Varia, sygn.
8 ADP, Varia, sygn.
9 ADP, Varia, sygn.
10 Ibidem , p. 690.
11 Ibidem , p. 457.
12 ADP, Varia, sygn.

6, t. 3, Acta scabinalia Svecensia 1749-1752, p. 54.
6, t. 2, Acta scabinalia Svecensia 1684-1691, p. 513-514.
6, t. 1, Acta scabinalia Svecensia 1668-1673, p. 688 i n.

6, t. 2, A cta scabinalia Svecensia 1684-1691, p. 259 i n.

uderzona kłonicą „czego asseruit bole wielkie cierpi”13. N ader częsco narzę
dziem przestępstwa stawał się kij. 10 września 1672 r. Samuel Nahorecki i M ag
dalena N iew ieścińska okazali przed sądem : „N aprzód u sam ego JM ci Pana
Nahoreckiego rana na czole nad okiem lewym tłuczona kijem...”14. W zeznaniu
z 6 września 1690 r. m owa jest o użyciu w trakcie napaści brzozowego kija15.
Również m ieszczanin świecki Wojciech Ukleja w lipcu 1691 r. okazywał przed
sądem rany zadane kijem 16. N atom iast w 1751 r. W iktoria Kętrzyńska „praeterea
skarżyła się i n a głowę, że m a ból od uderzenia kijem, który także prezento
wała”17. W kilku innych przypadkach mówi się o ranach tłuczonych18.
Czasami w użycie szły same dłonie. 17 lipca 1691 r. Maciej W ełpiński po
kazywał przed sądem pokaleczenia „po dartych razów pazoram i na czole
no[mero] sześć”19. N atom iast M agdalena N ahorecka w 1672 r. m iała „u lewej
ręki wielki palec przy paznokciu nadkąszony zębam i”20. W m ęskich pojedyn
kach nie w ahano się naw et targać za włosy, a w aktach sądowych zapisano:
„presentował obducens bukiet włosów wyrwanych”21. Zdaje się, że ta ostatnia
m etoda wcale nie należała do rzadkości.
Niewątpliwie obrażenia kobiet były o wiele lżejsze aniżeli mężczyzn. Ko
biety okazywały przed sądem powyrywane włosy i siniaki, które były niew ąt
pliwie efektem pobicia. M arianna M roczyńska, skarżąc się w 1680 r. na Adam a
Kosa z Bukowca „włosy wyrwane presentowała”22. Przemocy ze strony mężczyzn
doznała również A nna Kosówna w Lipienku. Pochwyciło ją dwóch mężczyzn,
którzy „głowy jej o grudę stłu k li... ręce pod pacham i powyrywali... i na piersiach
jej przy sadzawce jej usiedli i za gardło dusili”23. N iektóre z kobiet, krępując
się, nie chciały jednak pokazać przed zasiadającymi w Ławie mężczyznami po
siniaczonych, acz bardziej intym nych części ciała. Sąd m usiał poprzestać
n a ustnych zapewnieniach. W protokole obdukcji M arianny Idzkiej zapisano:
„Żaliła się i n a insze razy po ciele, ale ich dla wstydu pokazać nie chciała”24. Jed
nakże w 1689 r. Jadw iga W ełpińska nie zaw ahała się przed sądem pokazać

13 ADP, Varia, sygn. 6, t. 3, Acta scabinalia Svecensia 1749-1752, p. 54.
14 ADP, Varia, sygn. 6, t. 1, A cta scabinalia Svecensia 1668-1673, p. 762.
15 ADP, Varia, sygn. 6, t. 2, A cta scabinalia Svecensia 1684-1691, p. 590.
16 Ibidem , p. 656.
17 ADP, Varia, sygn. 6, t. 3, Acta scabinalia Svecensia 1749-1752, p. 171.
18 ADP, Varia, sygn. 6, t. 2, Acta scabinalia Svecensia 1684-1691, p. 562.
19 Ibidem , p. 659.
20 ADP, Varia, sygn. 6, t. 1, A cta scabinalia Svecensia 1668-1673, p. 761.
21 ADP, Varia, sygn. 6, t. 2, A cta scabinalia Svecensia 1684-1691, p. 674; t. 4, A cta scabinalia
Svecensia 1768-1772, p. 59 v.
22 ADP, Varia, sygn. 6, t. 2, A cta scabinalia Svecensia 1684-1691, p. 51.
23 Ibidem , p. 206.
24 Ibidem , p. 300.

„na piersiu lewem siność”25. W aktach świeckich nie m a obdukcji napaści ko
biety n a kobietę. P oranione i krwawiące kobiety trafiały przed oblicze sądu
sporadycznie. 6 listopada 1670 r. u córki Zofii Rokickiej stwierdzono: „Rana
w głowie na prawej stronie, wedle ciem ienia na dwa członki, głęboka na czło
nek, w tyle głowy dwa tłuczone razy napuchłe i szyja od tych razów napuchła”26.
Zofia Prądzyńska w 1689 r. m iała rozcięty łuk brwiowy, a n a dodatek „guz
na wierzchu głowy jak orzech włoski wielki”27.
W trakcie przeprow adzania obdukcji zwracano przede wszystkim uwagę
na widoczne uszkodzenia ciała i siniaki. W żadnym przypadku nie m a mowy
0 złam aniach kończyn, a tylko dw ukrotnie o skręceniu karku i złam aniu żebra.
Chociaż kilka razy odnotow ano trudności z poruszaniem kończynam i lub do
tkliwe stany bólowe, to jednak, jak wynika to z kontekstu, traktow ano tego
typu urazy w sposób drugorzędny. Obdukcje przeprow adzane z udziałem chi
rurgów miejskich charakteryzowały się większym stopniem wnikliwości niż te,
w których uczestniczyli sami ławnicy. W spisanej przez m ieszczanina i chirurga
świeckiego Krzysztofa Rogalę 26 czerwca 1688 r. obdukcji A ntoniego Krokosika ze wsi Czarże stwierdzono: „na głowie z prawej strony wyżej ucha ku cie
m ieniowi na wierzchu rana cięta otw arta do samej kości, asz kość białą widać,
księżycem na mały pieniądz wielka, na pół członka palca szeroka, w koło zaś
niej ciało wszystko odbite, druga rana na ciem ieniu z prawej strony pod tymże
razem niżej n a członka palca długa i lepiej otw arta, czapka z fu tra przerwana
n a tymże miejscu gdzie rana, praw a ręka niżej ram ienia spuchła zsiniała, asz
do łokcia, item od łokcia asz do pięści spuchła i zsiniała i raz jest krwawy srzodkiem , item wyżej n ad b iodrą praw ą i b io d ra sam a spuchła i zasiniała, item
n a lewej ręce m iędzy łokciem a ram ieniem raz siny krw ią zawrzały spuchły,
wielki, na dłoni z palcami i n a samem ram ieniu raz n a dwa palce szeroki i długi
n a palcu. N a tejże stronie bok lewy wszystek stłuczony i spuchły, item niżej łok
cia asz do pięści tasz ręka stłuczona zasiniała nawet i palce od pięści potłuczone
z wierzchu, a na srzednim palcu raz otw arty jak wielki członek srzedni, lewa
noga od kolana począwszy asz do kostki potłuczona spuchła, żyły pod kolanem
spuchły o d których razów słaby barzo i schorzały jest...”28. W następnym roku
tenże sam chirurg stwierdził u Grzegorza Zwiewki z Lniana nie tylko obrażenia
zew nętrzne, ale także wybite zęby oraz „podniebienie od stłuczenia twarzy
1 nosa krwią zaszłe asz do samego czopka i spuchłe, n a piersi narzekał, że go
kolanam i zbito, jednak znaków oczywistych nie znać” 29. Powyższy fragm ent
25 ADP, Varia, sygn. 6, t. 2, A cta scabinalia Svecensia 1684-1691, p. 509.
26 ADP, Varia, sygn. 6, t. 1, A cta scabinalia Svecensia 1668-1673, p. 532.
27 ADP, Varia, sygn. 6, t. 2, A cta scabinalia Svecensia 1684-1691, p. 513.
28 Ibidem , p. 313-314.
29 Ibidem , p. 501.

wskazuje na dokładność badania oraz na próbę stw ierdzenia uszkodzeń narzą
dów wewnętrznych. W 1690 r. podczas procesu niejakiej Agnieszki brano pod
uwagę świadectwo chirurga Ignacego Brockiego30. 13 m arca 1751 r., przepro
wadzając oględziny dziecka Wiśniewskiej, chirurg Bernard Maurycy Roza od
notował obrażenia wewnętrzne: „według rewizji miało karczek strącony, w gąbce
krew i w prawym nozdrzu”31.
Najważniejszą częścią obdukcji było niewątpliwie opisanie obrażeń. Zwra
cano uwagę na umiejscowienie ran i stłuczeń, ich liczbę i wielkość. Co ciekawe,
określając rozm iary obrażeń stosow ano dość nieprecyzyjną miarę, za jaką na
leży uznać długość palca i jego członków, ew entualnie wielkość m onet, np. ta
lara lub szóstaka32. Pojawiają się też porów nania wielkości obrażeń do wielkości
dłoni, jaja kurzego, orzecha włoskiego lub laskowego. D opiero w drugiej po
łowie XVIII w. zaczęto stosować m iarę calową, acz nie zrezygnowano również
wówczas z m iary „członka”33. Najczęściej w obdukcjach m owa jest o ranach na
głowie, w drugiej kolejności wymieniane są kończyny górne, n atom iast bardzo
rzadko kończyny dolne. N a trzecim miejscu należy wymienić obrażenia na to r
sie. 17 października 1670 r. zgłosił się Kacper „ductor arborum alias Przednik
Drzewa Kupców Fordańskich”, u którego stwierdzono: „Rana na samym wierz
chu głowy po prawej stronie szeroka na członka długa na p ółtora członka głę
boka do samej kości. S puchła dookoła n a szerokość d ło n i”34. Rany głowy
odniesione przez Kazim ierza T eodora Jabłonow skiego nie wróżyły niczego
dobrego, a z zapisu obdukcji spraw a wyglądała beznadziejnie: „N aprzód rana
nad czołem, po prawej stronie kość odcięta, głęboka do m ózgu. Item drugi raz
wycięty z kością. Item przy tymże razie trzecia rana zaraz nad tem isz ranam i
wzdłusz na p ółtora palca. Item czwarta rana nad prawem okiem poprzeczna,
kutej ranie wielkiej się przeciąga n a członku wzdłuż do kości przecięta. Item
n a sam ym ciem ieniu dwie ranie podle siebie, kości poprzecinane w zdłuż
n a palca każda. Item we srzodku głowy na boku ku praw em u uchowi n a krzyż
dwa razy na p ółtora palca przecięte do m ózgu i kość odciętą widać. Item przy
tych wielkich ranach dwie ranie na pół palca w samym wierzchu głowy rana
cięta na palcu długa, kość przecięta. Item przy tej ranie dwie pospołu na krzyż
na palcu jedna długa, druga na pół palca, kość przecięta. Item w tyle głowy rana,
kość odcięta na szerokość wokoło więcej i szerzej nisz taler zastąpi. Item na twa
rzy rana począwszy od prawego ucha, asz po wargę spodnią po lewej stronie
30 ADP, Varia,
31 ADP, Varia,
32 ADP, Varia,
33 ADP, Varia,
34 ADP, Varia,
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i szczęka odcięta i nos odcięty. Item na twarzy przez tęsz ranę n a krzysz p o 
cząwszy od prawej wargi, asz ku uchowi lewemu i nosa sztuka upadła. Item
na twarzy po lewej stronie policzek przecięty z wargą i zęby wycięte zwierzchnie
przez co curulicy blaszkę włożyli dla zakrapiania”35. Stan Jabłonow skiego był
na tyle poważny, że zaczął spisywać akt ostatniej woli, aczkolwiek, jak się póź
niej okazało, śm ierć nie m iała nadejść szybko. Zm asakrow ana została także
twarz Pawła Ulatowskiego, u którego „nosa koniec spodkiem odcięty asz się
odwiesiwszy i wargę okrył pod sam em nosem przecięty i wierzch wargi i trzy
zęby na dole cale wybite a jeden z wierzchu, wszystka gęba spuchła”36.
Równie tragicznie prezentow ali się ci, u których poranione zostały tylko
ram iona, acz zagrożenie utraty życia było w tych przypadkach o wiele mniejsze.
W g rudniu 1685 r. stanął przed sądem Jakub Sierocki z Pniewna, sekretarz Ka
zim ierza Stanisław a Niewieścińskiego, by okazać rany, które zadali m u ofice
rowie pułkow nika Berensa. M iał pokaleczone ram ię i poucinane palce, efekt
zapewne użycia szabli przez żołnierzy: „przez cztery palce prawej ręki począwszy
od palca ostatniego asz do palca wtorego taka rana, że na palcu serdecznym
w głąb do kości przy stawie wierzchu dłoni, a we srzedni na skos ucięty, tylko
na skórze zostaje, przez sam staw członka trzeciego, wtorego zaś palca pierwszy
członek ucięty, że tylko też na skórze wisi, ręka barzo spuchła”37.
W 1690 r. Jakub Więckowski, oprócz dotkliwych ran na głowie i ram io
nach, m iał także „krzyże potłuczone zsiniałe i zapuchłe od których razów suk
nie i koszula krwią splużałe i posieczone, a obductus zraniony z miejsca ruszyć
się nie m ógł”38. Dotkliwie pobity został we wrześniu tegoż roku Jan Lipka. Miał
rozległe krwiaki na tułow iu „między łopatkam i od karku zaraz raz tłuczony,
siny, spuchły w okrąg jak cztery palce m ogą zastąpić wielki, item n a prawem
ram ieniu ku karkowi jak dwa palca m ogą zstąpić raz wielki spuchły zasiniały,
na prawem zaś boku ku pasowi raz siny wielki i spuchły krwią zawrzały, k tó 
rego talerem nie okryje, item przy samej inncturze łopatki prawej razy tłuczone
sine spuchłe i krwią zawrzałe trzy, item przy drugim wielkie na piędzi na tejże
ręce ku dłoni na wierzchu raz siny na trzy członki palca długi i szeroki, w samem
pasie na lewej stronie, raz siny spuchły na dłoni z palcami wielki, item na słabiźnie samej także raz wielki dłonią go nie zakryje spuchły i siny, od których
razów barzo jest słaby. Kark po lewej stronie, jako cały ręką może objąć siny
i spuchły”39. N a całe szczęście dla Lipki nie został zraniony. 19 listopada 1749 r.
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przeprow adzono obdukcję sądow o-lekarską z udziałem chirurga miejskiego
M aurycego Rozy, ogrodnika Jana Frydrycha z M orska, który m iał „niżej pasa
znak zbity, zasiniały, krwią zaszły, ściągający się do samego kupra”, a chirurg
stwierdził, że jest to „suppozycya godna do śmierci um arcia” 40.
Jedyna w zm ianka o uszkodzeniach kończyn dolnych jest zam ieszczona
w obdukcji Piotra Lyskowskiego z 1750 r. Poszkodowany pokazywał przybyłym
ław nikom obrażenia twarzy, a następnie „bok prawej strony spuchły zasiniały
w którym ostatnie żebro od dołu złożone z którego boku, dychawiczną mowę
m iał JM ść P. Łyskowski i jak się ruchał nam pokazujący swoje dolegliwości to
go zaraz kolka popadała, że mówić nic nie m ógł, po tym nam pokazał przy
samym łokciu u prawej ręki skórę zbitą ku ręce w łokciu, rękę zasiniałą spuchłą,
także u prawej nogi przy kolanie z prawej strony we dw óch m ejscach skórę
zbitą z d artą i zasiniałą, napuchłe kolano i od kolana ku nodze na piszczeli
skórę zbitą zasiniałą i ciało w tym m iejscu napuchłe, u lewej zaś nogi palec
ze skory zdarty aż do paznokciów ”41.
Skarżący się przed sądem wskazywali nie tylko na obrażenia ciała, ale też
n a zniszczenie odzieży. Prezentow anie przez poszkodow anych zniszczonej
w wyniku zajścia odzieży, jak m ożna sądzić z kontekstu wypowiedzi, uznawane
było nie tylko za m ateriał dowodowy szczególnego okrucieństw a, ale też miało
pokazywać poniesione straty m aterialne. W trakcie przesłuchania Kazimierza
Proszczewicza 17 kwietnia 1687 r. oglądano „rękaw kontusza i żupana na tymże
miejscu gdzie rany przecięte, krwią zbroczone i poły tak u żupana jakoż kon
tusza”42. 18 października 1689 r. Paweł Chlebowski z Przechowa jako dowód
rzeczowy w sprawie przedstawił, że „suknia, kożuch i koszula na przodku krwią
splużała”43. 17 czerwca 1751 r. m łynarz z Dworzyska M ichał Jonk, który oskar
żył m łynarza D aniela Turlew skiego z Przechow a i jego syna Jan a o pobicie
„rem onstrow ał kaftan krwią spluszczony, koszulę tudzież kapelusz z tych ran
płynącą”44. 13 m aja 1752 r. leśny świecki Andrzej Górniewicz, który skarżył
Macieja Pułczyńskiego z Komorzy, „praeterea rem m onstrow ał czapkę u której
baranek przecięty”45. W g ru d n iu 1771 r. Andrzej Zieliński pokazywał jako
dowód, że „kurtka y żupan na obydwóch rękach przy pięści przecięte”46.
Podlegający karaniu rozbój n a drogach zdarzał się nadal, i to nie aż tak
rzadko. W okolicach Swiecia w XVII w. M arianna Mroczyńska została napadnięta
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„w Bukowcu na drodze przed dworem obducentki”47. C hristian Szultz z Piskarek został zaatakow any w 1685 r. n a drodze koło miejscowości Czaple48.
N a drodze został również poturbow any A ntoni K rokosik49. Owczarz Jakub
Więckowski został pobity „na dobrow olney drodze publicznej za wsią Luszkowkiem, do M ałociechowa z Niewieścina z jarm arku jadącym ” w 1690 r.so Co
bardzo ciekawe, napaści i pobicia dopuścił się również ławnik i chirurg miejski
Ignacy Brocki, który zastąpił drogę na moście miejskim, zapewne przez rzekę
Wdę, Jakubow i Popow skiem u, słudze przysięgłemu m iejskiem u i zaczął okła
dać go kijem 51.
Zajazdy szlacheckie, z którym i z taką determ inacją starał się walczyć An
drzej Frycz M odrzewski w XVI w., nadal dawały się we znaki szlachcie na prze
strzeni XVII i XVIII w., gdyż w ich trakcie dochodziło nie tylko do niszczenia
nieruchomości. Andrzej Gądecki najechał m ajętność Nahoreckich w Cielesinku
w 1672 r. Skarżono się n a niego: „zapom niaw szy się Bojaźni Bożej i miłości
bliźniego swego na wszystko się złe prawie rozpasawszy, nie contentując się
krzywdami i uszczypkami gwałtownemi pierwszemi najazdam i i czeladzi gwałtow niem zabraniem różnym i czasy poczynionem i z własnej m ajętności dzie
dzicznej wsi Cielesinka jej Mość Paniej Prottestantki teraźniejszej teraz świeżo,
to jest dnia wczorajszego piątkow ego, najechawszy na tęsz wieś Cielesinko
czeladnikow i swem u kazał gw ałtem w p olu wziąć za szyję M ichała chłopca
od brony i z koniem własnym Jm C i Pana Prottestanta. A sam JMP. Gądecki
do dw oru w tejże wsi Cielesinku JchM ciów własnego niespodziewanie wpadszy
przykładem tyrańskiem a rzadko słychanym Jejmć Panią O strow icką m atkę
swoję w łasną i Jejmci Panej P rottestantki, nie respektując na surowość prawa
pospolitego, k tóre n a takow ych excesantôw jest postaw ione szablą płazem
zbieł, zkrwawił ledwo że nie zabił (która dla cięszkiego bolu i zbicia srogiego
do xiąg jechać i obductiej uczynić nie mogła) po tym okna w tymże dworze wy
sięki. N a ostatek JM P Nahoreckiego P ro ttestan ta ranił także JEjMć Panią Nahorecką m ulierem praegnantem pobił i palca ledwie nie ukąsił (o czym szerzej
wzwysz obductia opiewa). Pracowitego Wojciecha Kwasicha rataja chłopa cho
rego barzo za łeb z chałupy wywłoczył, także i żonę tegosz chłopa po tatarsku
cuglam i przy koniu wiązał, chłopie tychże ludzi, dziecię w jednym tylko roku
za nogi rozdzierał, na ostatek w błoto wrzucił tosz dziecię i insze gwałty, zniewagi
krzywdy et tyranię popełnił i poczynił...”52. A nna Kossowna została napadnięta
47 ADP, Varia, sygn. 6, t. 2, A cta scabinalia Svecensia 1684-1691, p. 51.
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w Lipienku w 1686 r.: „w sobotę, o godzinie po zaściu słońca w noc, gotując
się spać, ubrała się w letnie odzienie, wyszła przed sień, a na nię się zasadzili
w sadku kaczm arskim , to jest ślachetnie urodzony N. Łaguszowski i N. Witosławski, złapawszy ją przed sienią ...”53. Pasterz z Więckowa został napadnięty
„na włóce Więckowskiej Ojców D om inikanów Chełm ińskich, które Jm P Zem bowski trzym a”54. Jeszcze w 1750 r. odnotow ano szlachecki zajazd nocny,
który zorganizow ał w Zalesiu Jan Tuchołka, sędzic ziem ski tucholski i Józef
Talęcki, a w którym ciężkich obrażeń doznał sądowy ziemski Piotr Łyskowski55.
Aczkolwiek nie było to bezpośrednim celem obdukcji, to jednak czasami
zapisywano także uwagi odnoszące się do nazwisk sprawców napadów , o ile
poszkodow any ich znał. M ieszczanin świecki Wojciech Ukleja został nap ad 
nięty w lipcu 1691 r. przez znanego m u dobrze Długosza. W akcie obdukcji
znalazła się w związku z tym adnotacja: „Które razy m ieni sobie być zadane
od Pana D ługosza m ieszczanina tutecznego dnia dzisiejszego na swej własnej
łące bez wszelkiej przyczyny dania”56. W innych aktach obdukcji pisano o sprawcy
w sposób bardziej jednoznaczny, zwłaszcza gdy znany był z aw anturniczego
stylu życia.
W śród licznych spraw, jakie toczyły się przed sądem ławniczym w Świeciu,
obdukcje ofiar pobicia i zranienia nie zajm ują pierwszego miejsca. Niewątpliwie
też rozboje nie dominowały w życiu tejże społeczności. Jednakże zarejestrowane
przypadki pokazują, jak wiele przem ocy ciągle tliło się wśród przedstawicieli
wszystkich stanów społecznych ówczesnej Rzeczypospolitej, a z czym tak na dobrą
sprawę nie m ógł sobie poradzić polski wymiar sprawiedliwości.
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