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WSTĘP

Archiwa prywatne od dawna zwracały uwagę badaczyl. Także hi-
storyków prawa2. Długo jednak większość z tych archiwów była trudno
dostępna3. Gdy w związku z reformą rolną lwia ich część znalazła się

l Literatura archiwis~yczna pmuszała to z,agadnienie już w XIX w. Jej zestawie··
IJ'ie w artykule K. K clc z m a r c z y k d, Archiwa rodzinne, ich literatura i porząd-
kowanie, RH 1957, 23, s. 633-635. Zob. też B. S m o l e ń s k a, Archiwa podworskie
w Polsce Ludowej, "Archeion" 1955, 24, s. 38-39; S. P ł a z a, 2ródła rękopiśmienne
do dziejów wsi w Polsce feudalnej. Studium archiwoznawcze, Warszawa 1976, s. 21-
·-23, 34 passim. Skróty użyte w przypisach: CPH - "Czasopismo Prawno-H,istorycz'
ne"; HPPP -. Historia palistwa i prawa Połski; Inwentarz - Inwentarz Archiwum
Ostrowskich i Potockich z Maluszyna (1425-1944), mpis w WAP Łódż, sygn. 561;
KH - "Kwartalnik Historyczny"; PPP - Pomniki Prawa Polskiego, Ossolineum;
PSB - Polski słownik biograficzny; RH - "Roczniki Historyczne".

2 Wzmiankował o nich już P. B u r z y ń s k i omawiając źródła prawa polskie-
go. (Prawo polskie prywatne napisane [...] przez [...], t. 1, Kraków 1867, s. 231.
S. K u t r z e b a pisał, że "archiwa prywatne przedstawiają nieraz duźą donios!,ośc
dla histof'i,i prawa". (Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. 2, Lwów-Wa.r-
szawcl-Kraków 1926, s. 447). Zob. też W. S o b o c i ń s k i, Historia ustroju i prawa
Księstwa Warszawskiego, To!ruń 1964, s. 46; HPPP 3, Od rozbiorów do uwłaszcze-
nia, red. J. Bardach, M. Senkowska-Gluck, Warszawa 1981, s. 76.

a P. B a ń k o w s k i, Archiwa i zbiory podworskie, udostępnione dla badań na-
ukowych, KH 1953, 60, z. 3, s. 418; S m o I e ń s ka, Archiwa podworskie ..., s. 38.
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w archiwach państwowych4 i tam została w sposób fachowy uporządko-
wanaS, sytuacja zmieniła się. Znacj<malizowane archiwa prywatne, na-
zywane najczęściej archiwami podworskiemi6, stanęły otworem przed
nauką7. Należy do nich Airchiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna,
zaliczane do największych i najciekawszych zespołów w grupie archiwów
prywatnych, pirZechowywanych w Wojewódzkim Archiwum Państwowym
w Łodzi8•

W okresie przedrozbioirowYiffibyło ono średnioszlacheckim archiwum.
Dopiero w XIX w. nabrało cech archiwum magnackiego, chociaż nie la-
tyfundialnego9• Jego zasoby narastały stopniowo dzięki sukcesjom, mał-
żeństwom, a także w wyniku kupna dóbr 10. Druga wojna światowa nie
oszczędziła archiwum maluszyńskiego. Uległo ono wówczas częściowemu

4 S m o l e ń s k a, Archiwa podworskie ..., s. 39-40. Autorka podaje, iż w okre-
sie 10 lat istnienia PRL archiwa państwowe zgromadZ!iły pokażną l,i,czbę akt po-
dwo.rskich. Zajmują one 5843,2 m. bieżących półek. (Ibidem, s. 41). Niedokładnle
powtórzył za Smoleliską tę informację K clC '.l. m a r c z y k (Archiwa rodzinne ..., s. (35);
5822 m. b. pólek. f. Zi e l ,iiI s k a utrzymuje, że na przestrz,eni 15 lat od ukaza,ni,l
slę artykułu B. Smolenskiej zasób ten jeszcze nieco. wzrósł i składa s'ię z około
250 z,espołów. (Archiwalia prywatne (pojęcie, zakres gromadzenia, metody opraco-
wania), "Arche'ion" 1971, 54, s. 77). Wszakże ogólna liczba zespołów uległa w tym
czasie zmni'ejszeniu w porównall'iu ze stanem z roku 1955. Zob. S m o l e 11 s k a, Ar-
chiwa podwor8kie ..., s. 41 (tclbela), gdzle należy poprdwić ewidentną pomyłkę w pod-
liczeniu zespołów: jest 344, a powinno być 345.

5 POil'ządkowanie tego zasobu, który napływał do archiwów państwowych zde-
wastowany i przeważnie "w stanie zupełnego chaosu i dezorganizacji" (B a ń k o w-
s k i, ArchIwa i zbiory ..., s. 418; S m o le ń s k a, Archiwa podworskie ..., s. 43) było
zadanlem nader pracochłonnym i nasuwającym też sporo probl,emów natury teore-
tycznej. Zob. np. K a c z m d r c z y k, Archiwa rodzinne , s. 636-645 (tamże wcześ-
niejslza literatura); Z i e l ,i li 5 k a, Archiwalia prywatne , s. 83-8S.

u \V kwesti'i terminu "archiwum podworskie" zob. P. B ań k o w s k i, Porzqdko-
wanie archiwaliów prywatnych, "Arche,ion" 1951, 19/20, s. 194, także G. L a b u d a
[ree.: Kaczmarczyk, Archiwa rodzinne ...], "Studia ZródłoZllawcze" [Poznań) 1958, 3,
s. 308, a zwłaszcza uwagi Z i e l,i ń s k i e' j, Archiwalia prywatne ..., s. 75-76. Zob. też
Polski słownik archiwalny, red, W. M a c i e j e w s k a, Warszawa 1974, s. 20, hasło:
archiwum podworskie.

7 O st'opniu 'ich udos~ępnienia wg stanu z 1955 r. informuje S m o l e ń s k d,
Archiwa podworskie ..., s. 44-45; Zob. też P I a z a, 2ródła rękopiśmienne ..., s. 23,
pkt 17 in fine.

s Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi. Informator o zasobie archiwal-
nym, oprac. A. Zebrowska, Łódź 1979, s. 24. Archiwum maluszyń'skie znilJne było
literaturz,e arcll'iwoznawczej już przed II wojną ŚWidt'OWą: Z. W d o w i s z e w s k i,
Wiadomość o archiwum Ostrowskich w Maluszynie, "Archeion" 1929, 5, s. 65-69.

B Inwentarz, k. 6-7, 16.
10 W XX w. archiwum powiękslzalo solę dzięki kolekcjonowaniu Potocidnów przez

właicicielii Maluszyna. Inwentarz, k. 10



Zr6dła rękopiśmienne w Arch. Ostrowskich i Potockich z Maluszyna 151

zniszczeniu. Obecnie liczy 15 m bieżących półek (535 pozycji inwentarzo-
wych)l1. Fizyczny .stan zachow::mia zespołu jest w zasadzie dobry12. Zna-
leżć tu można materiały pochodzące nawet z XV w. J.est ich jednak nie-
wiele. To samo dotyczy stulecia XVI. Podstawą zasobu są akta z XVII--
--XX W.13

Podobnie jak w wielu innych archiwach podworskich, również i w
przechowywanym w Łodzi Archiwum Ostrowskich i Potockich z Malu-
szyna znajdują się liczne i wartościowe materiały do studiów nad ziem-
skim prawem sądowym w przedrozbiorowej Polsce. Połowę bowiem za-
1.vartości tego zespołu stanowią przede wszystkim akta prawnomajątko-
we14. Pośród nich rzucają się w oczy zwłaszcza dokumenty stwierdzające
dokonanie czynności prawnych, a także akta procesowe. J.edne i drugie
występują zazwyczaj w postaci uwierzytelnionych odpisów z ksiąg są·
dowych przeważnie grodzkich, najczęściej piotrkowskich15. Zdarzają s;ę
także akta powstałe w wyniku działalności Trybunału Koronnego w Pio-
trkowie16. Wobec zniszczenia ksiąg sądowych ziemskich i grodzkich
piotrkowskich oraz akt Trybunału, materiały znajdujące się w archiwum
maluszyńskim są szczególnie cenne. Stanowią bowiem źródło zastępcze17.

Wśród akt prawnomajątkowych są również wcale liczne materiały o cha-

11 Ibidem, k. 9--10. B a ń k o w s k i, Porzqdkowanie ..., s. 194. O dziejach archiwum
maluszYl1skiego i jego twórcach informuje szerzej Inwentarz, k. 5-9. Zob. też
biogramy Ostrowskich w PSB 24, z. 3 [Ossolineum 1979], s. 538-540, 556-559,
569--571.

12 Inwentarz, k. 12.
13 Ibidem, k. 9.
14 Ibidem, k. 14. O przewadze tego typu akt w za.sohie z epoki feudalnej

w archiwum maluszyńskim wzm.iankuje też H. S t e be l s k a, Typy akt majątko-
wych epoki feudalnej w archiwach podworskich, "Arche,iom" 1956, 26, s'. 153, przyp. 2.
Szczegółowe omówienie akt majątkowych w archiwach podworskich przechowywa-
nych w AGAD, ibidem, s. 155-170.

15 Tak rzecz się przedstawia w tej części akt, którą objęło indeksowanie. Archi-
wum jako całość cechUje dość duża rozpiętość terytorialna. Dobra należące do
Ostrowskkh i Poto:'kich oraz rodz,in z nimi spokrewniOonych znajdowały się w s'ze-
regu powiatach także radomszczdńskim, wloszczowskim, wieluńsk'im, krak:JOwsikim,
miechowskim, sandomierskim, stopnickim, wągrowskim i innych. Inwentarz, k. 9.

lG Dostrzegł to już W d o w i s z e w s k i, 'Wiadomość ..., s. 66.
17 Naczelna DYlekcja Archiwów Państw'awych. Straty archiwów i bibliotek war-

szaw,kich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. 1, Archiwum Główne
Akt Dawnych, Warszawa 1957, s. 131, 184, 203. W archiwum maluszyńskim (sygn.
I/30, I/31) znajdują s!ię też wypisy z ksiąg sądowych z terenu księstwa sie·wierskie-
go, należącego do biskupów krakowskich. Księgi te, jak wiele innych, uległy znisz-
czeniu w czasie II wojny światowej. Ibidem, s. 205. Na "bogate materiały zastępcze"
znajdujące się w archiwach podworskich zwróc!ił już uwagę B ań k o w s k i, Archi·
wa i zbiory ..., s. 418
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rakteTze prywatnym, jak na przykład niektóre kontrakty nie oblatowane
w księgach grodzkich, czy kwity z wykonania świadczenia pieniężnego18.

Historycy prawa rzadko sięgali do archiwum maluszyńskiego. lnte-·
resowały ich materiały z XIX i początków XX w., dotyczące zagadnieil
prawnoustrojowych19. Natomiast akta staropolskie wciąż czekają na wy··
korzystanie. Stan taki jest częściowo rezultatem mniejszego zain tereso-
wania nauki problematyką ziemskiego prawa sądowego, zwłaszcza z okre-
su trzech ostatnich stuleci istnienia I Rzeczypospolitej2°. lIamująco na
podejmowanie kwerendy, nie tylko zresztą w archiwum maluszyńskim,
wpływa też w pewnej mierze perspektywa przejrzenia akt karta po
kaifcie. Jak wiadomo, wymaga to ogromnego trudu21. Inwentarz archi·
walny oTientuje bowiem tylko ogólnie o zawartości zespołu. Badacz nie
wie dokładnie, gdzie znajdują się w nim interesujące go materiały22.

W tej sytuacji wielce pożądanym byłby indeks rzeczowy23. Jednak spo-
rządzenie dobrej tego rodzaju pomocy archiwalnej jest oczywiście zada-
niem trudnym i odpowiedzialnym.

Hroblemem staje się już sam wybór metody indeksowania, dostoso-
wanej do charakteru oraz ilości materiałów archiwalnych, które mimo
zniszczeń, mierzone są w metrach bieżących półek. Również sens prawny
indeksowanego aktu bywa czasem niejasny, bądź ze względu na zawiłą
redakcję tekstu, bądź gdy ów tekst dotyczy kwestii niedostatecznie zba-
danej. Trudności, jakie wyłaniają się przed indeksatorem, można częś-
ciowo pokonać korzystając z bogatych doświadczeń innych, nie tylko

18 Charakterystyka zawartości aTchiwum maluszyńsk,i,eQ'o zwiaszczd z punktu wi-
dzenia rozwoju form kancelaryjnych w Inwentarzu, k. 14-16.

19 M. Kall a s, Organy administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskim,
Toruń 1975, s. 250; D. Gór e c ki, Powstawanie władz naczelnych w odradzajqcej
się Polsce (1914-1919), "Acta UnivNsHaliis Lodziensis" 1983, Folia iuridica 13, s. 4,
69, '70, 202.

20 Mówi s.ję nawet o zastoju w badaniach nad dawnym polskim prawem sądo-
wym. Zdaniem B. L e s I ń s k i eog o jest on "bardzo wyraźny zwlaszcza w dziedzi-
nie badań nad prawem pl ywatnym". (O prawnych formach kredytu w Polsce średnio-
wiecznej, ePB 1980, 32, z. 2, s. 187. Od tego czasu, gdy i.dzie o prawo prywatne,
sytuacja niewiele się zmieniła.

21 Co gorsza, częste kartkowanie przyspiesza proces niszczeni'a a'rchiwaliów.
K. K o n a r s k i, Indeks archiwalny - Próba metody, "Archeion" 1962, 36, s. 13 i 35;
W. M a c i e j e w s k a, Skorowidze i indeksy, "Archeion" 1962, 37, s. 152.

£2 Nie wystarczają informacje' w rubryce "uwagi". Zob. Inwentarz, passim.
M. S ł a w 'O s z e w s k -d, Problem sumarluszy i indeksów w Archiwum Gdańskim,
"Archeion" 1062, 37, s. 146.

23 W toku prac pO'rządkowych sporządzono dla Archiwum Ostrowskich i Potoc-
kich z Maluszyna skorowidze nazw dóbr i nazwisk właścicieli. Inwentarz, k. 17.
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archiwistów24, lecz w dużej mierze również i wydawców źróde}25. Nie
zastąpi to jednak własnego doświadczenia, uzyskanego w toku pracy
nad indeksem w bezpośrednim kontakcie ze źródłami. Zwłaszcza że in-
deksowanie jest czynnością, która nie daje się wcisnąć w sztywne sche-
maty. Sporo w niej miejsca na indywidualne rozwiązania uzależn;ione
od charakteru i chronologii źródeł26• Wyłania się przeto potrzeba pro-
wadzenia prac wstępnych.

Prezentowany indeks ma właśnie charakter wstępnego, przygotowa-
wczego studium. Obejmuje on tylko niewielką część zasobu archiwum,
odnoszącą się do klucza maluszyńskiego, położonego między Pilicą
a Wiercicą, dopływem Warty27. Na wspomnianą część zasobu składa się
31 jednostek inwenta'l.'zowych, z których tylko 13 zawiera akta staro-
polskie (do roku 1795)28.

21 Np.: J. S i e m i e ń s ki, Roztrząsania terminoiogiczne. III Skorowidze, "Arche-
lOn" 1920,5, s. 59-64; Konarsk'i, Indeks archiwalny ...". 13---35; A. Ptaśniko-
wa, Dwa projekty sumariusza archiwalnego. "Arch0ion" 1962, 37, s. 129-135;
W. B li d k a. Indeksy archiwalne, "Arche,ion" 1962, 37. s. 136-130; J. B i e I e c k a,
Uwagi o :,umaryzowaniu i indeksowaniu ksiąg ziemskich i grodzkich. "Archelon"
1962,37, s. 14u---i45; Sławoszewska, Problem sumariuszy ..., s. 145-148; Ma-
c i e j () w s k a, ::Okorowldze ..., s. 148-152.

2' Zob. np. obszerne objaśnienia i uwag,i do indeksów S. Grodziskiego, L. Łysia-
ka, S. Płazy i A. VetulanIego w wydawnictw,.ch: Księga sądowa Uszwi dla wsi
Zawady 1619-1788, oprac. i wyd. A. Vetulani, [w:] PPP, dz. li, Prawo wiejskie,
t. 1, (1957), s. 24--25; Księgi sqdowe wiejskie klucza łqckiego, t. 2, 1744-1811,
oprac. i wyd. A. Vetulani, [w:] ibidem, t. 3 (1963), s. 12-14, 225-226, 248-249;
Księga sądowa kresu klimkowskiego 1COO-1762, oprac. i wyd. L. ŁY';iak, [w:] ibi-
dem, t. 4 (1965), s. 27-28i Księgi sqdowe. wiejskie klucza jazowskiego 1663-1808,
oprac. i wyd. S. Grodziski, [w:] ibidem, t. 5 (1967), s. 29-30; Księgu sqdowa w$i
Iwkowej 1581--1809. oprac. i wyd. S. Płaza. [w:J ibidem, t. 6 (1969), s. 10-11, 42.
W literaturze aTchiwistycznej zwróc'ono uwagę na różnice istniejące między indeksa-
mi do wydawnictw żrodłowych a takiemiż pomocami do żródeł nie wydanych. S i e-
m i c ił ski. Ruztrząsania.... s. 60-61; B u d k a, Indeksy ..., s. 137i M a c i e j e w s k a,
Skorowidze ..., s. 150. B u d k a słusznie zauważa jednak, że przy układaniu indeksów
do żródeł nie wydanych należy korzystać z osic,gnięc wydawców żródeł, uprzednio
przystosowując do zadań, możliwości i potrzeb archiwów. (Indeksy ...). Zdaniem K o-
n a r s k i e g o, "pewną pOillOCą są w zagadnieniach me1todyki indeksowej pokrewne
wydawnictwa bibJIiotekarskie". (Indeks archiwalny ...• s. 17). Ważniejsze pozycje ibi-
dem, s. 17. przyp. 3.

2'; M a c i e j e w s k a, Skorowidze ...• 152.
27 Klucz ten stanowił niegdyś centrum dóbr Ostrowskich, a od 1923 L, po śmierci

Józefa Ostrowskingo członka Rady Rogcncyjnnj prz",sz,'dł drogą spadku na Potockich,
ostalnich właścicieh Maluszyna. W d o w'i s z e w s k i, "'Viaciomaść ..., s. 65; Inwentarz,
k. 1 i 7. Dziś Malus'zyn znajduje się na samym skraju wojew6dztwa częstochowskie-
go, w jego półnoono-wschodniej części.

28 Są to sygnatury: III ((1552)1678-1848), I12 (1738-1776), 1/4 (1784-179;JJ, II9
(1754-1824), I115 (1782-1909), I/18 (1'131--1928), I/20 (1562-1934), I/21 (1700-1931),
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Przy formułowaniu haseł kierowano się dążeniem, aby zwracały one
uwagę badaczy na 1nstytucje prawa materialnego i proce50wego znajdu-
jące odbicie w indeksowanych materiałach. Wszakże stopień tego od-
bicia bywa bardzo zróżnicowany - od obszernych tekstów do lakonicz-
nych wzmianek, zawierających właściwie tylko nazwę instytucji. Panie
waż jednak ziemskie prawo sądowe było głównie zwyczajowym, badacz
zmuszony JEst korzystać nawet z okruchów wiadomości o praktyce. Skru-
pulatnie je zestawia i analizuje. Na tej podstawie dzięki ostrożnym
uogólnieniom rekonstruuje nODmę prawną. Toteż, mimo mnogości ma-
teriałów archiwalnych, potrzeby historyków prawa nie pozwalają re-
zygnować ze wzmianek nawet tam, gdzie rzucają one tylko skąpy pru-
myk światła na instytucję prawną::9. Indeks uwzględnia ponadto r6w··
nież i te wzmianki, w których instytucja nie jest wymieniona z nazwy.
Jeśli rodziły się wątpliwości przy identyhkowaniu instytucji, wówczas
hasło zwraca uwagę na sam problem. Kwalifikację prawną pozostawiono
w takich wypadkach badaczom, których mogłyby wprowadzić w błąd hi-
pote.zy stawiane pośpiesznie przez indeksatora3o• Nazwy instytucji zo-
stały sformułowane zgodnie w zasadzie z terminologią używaną współ ..
cześnie w historii prawa. Niekiedy jednak występujące w tekstach ter-
miny prawnicze, mimo ich chwiejności znaczeniowej, zasługiwały na to,
aby uczynić je hasłami. Podobnie było z niektórymi wyrażeniami po-
tocznymi. W takich wypadkach hasła zostały ujęte w cudzysłów. Wsza-
kże konsekwentne uwzględnianie bardzo często powtarzających się wy-

[/22 (1691-1857). l!28 ((1629)1820-1822). I/29 (1692-1879). I/30 (1688-1737), 1nl
(1700--1714). Cyfry w nawiasach oznaczają daty skrajne jednostki inwentarzowej. Po-
zycje oznaczone sygnatur,tmi I/9 I118 nie zaWlierają materiałów do prawa sądowego.

29 Zdaniem S i e m i e ń s k i e g o, wzmianki powinien uwzględniać tylko indeks do
wydawnictwa żródłowego i to wyselekcjonowdne. (Roztrząsania ..., s. 59--61). W now·
szych pracach zaleca się daleko idącą ostrożność przy selekcj,j materiałów archiwal-
nych podlegających indeks1owaniu. K o n d r s k i, Indeks archiwalny ..., s. 34. Daleko
posunięta ostrożność jest wskazana zwbszcza przy założeniu, iż :ndeks Mclliv,ralny
ograniczy zbyt częste kartkowanie dkt, które przyspiesza ich zniszczenie. (Ibidem,
s. 13 i 35; M a c ,i e j e w s k d, Skorowidze ..., s. 152). Ma jednak rację S i e m 'i e ń s k i,
że mechaniczne odnotowywanie w indekslie wszys~kich bez wyjątku wzmianek jest
bezużyteczne. (Roztrz'isania ..., s. 59"-60). Zob. też B i e l e c k a, Uwagi ..., s. 145. Pro-
blem se,lekcji w innym aspekcie widzą również wydawcy żródeł. Wyr.,żono jednak
pogląd, że obowiązkiem badacza jest prze·czytanie całego wydawnictwa, co umnte
niebezpieczeństwo pominięcia w indeksie pewnych zagadnień. A. Vet u l a ni, Przed-
mowa, [w:] Księga sądowa Uszwi ..., s. 24--25.

30 W podobny spos,ób postępowal'i ćJutOTZy sumaTiuszy do źródeł archiwalnych.
P t it Ś n i k o w a, Dwa projekty ...• s. 133, 134. Problem ten stanął również przed wy-
dawcami ksiąg sądowy,ch wiejskich, którzy rozmaicie go rozwiązyw:lIL Ve t u l a n i,
Przedmowa, s. 24; t e n ż e, Wstęp, [w:) Księgi sądowe wlejskie klucza ląckiego ...,
s. 14.
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rażeń i termrnów źródłowych okazało się niemożliwe. Rozsadziłoby in-
deks, który znacznie powiększając swoją objętość, straciłby na przejrzy·
stości. Z tego powodu starano się też nie przeciążać go dużą liczbą ha-
seł szczegółowych, dając pierwszeństwo ujęciom syntetycznyrl1. Hasła
mają więc zazwyczaj charakter kluczy. Badacz zapoznając się ze w,skaza~
nymi przez nie aktami, dotrze do in teresujących go kwestii szczegóło-
wych. W niektórych jednak wypadkach tam, gdzie treść źródeł szcze-
gólnie za tym przemawiała, utworzono w ramach hasła głównego hasła
szczegółowe (tzw. subindeks). Dla uniknięcia zbędnych ,powtórzeń za-
stosowano system odsyłaczy.

Autor zdecydował się na ogłoszenie wyników swej dotychczasowej
pracy nad indeksowaniem staropolskiej części archiwum maluszyńskie-
go, mając nadzieję, że znajdzie naśladowców'. Tego rodzaju zadanie wy·
maga bowiem skoncentrowanego wysiłku najmniej kilku osób. Jest to
warunek konieczny. Inaczej przyjdzie czekać całe lata na ukończenie
projektowanego indeksu.

INDEKS

Cyfry: rzymska cyfra "łamana" z arabską jest sygnaturą akt; cyfry arab.'ikie
oznaczają numery stron (kart). W nawiasach podano rok.

Skróty: i n. = i następne; n.d. =. nie datowane; v. = vide.
ape,lacja
-- ad Juditium CeJsissimi Principis TribunaJitium Ducatus Severiensi I130: 46-47 (1711)
-- do Trybunahl Kuwrmego 1128: 35 --36 (1785)
arenda v. dzierżawa
cesionarii possessores v. pos,sessor
cesja
- dóbr ziemskich 1131: 9 (170S)
- sumy zapisanej na dobrdch ziemskich Ill: 75, 75~76 (1671), 76 (1673), 76-78,

SO, 83, 86-87 (1678), InO: 19 (1774). (inscripta oSpu assecurata) I131: 1 (1710);
24 (1713)

- v. kobieta
comportalio documentorum 114: 2 (1784), 20, 36 (1790), I12S: 27 (1785)
contumacia v. nie!stawienie się przed sądem
darowizna na rzecz Kościoła ("zagonów sto") I12G: 43 (1754)
delator I14: 23 (1790). 1/30: 64 (1719)
dług
- działanie na szkodę wie;rzyciela UJO: GO--82 (1720)
- niewykonanie świadczenia pieniqżnogo przyczyną prote,s!:;cji wierzyciela I/30'

9--10 (1724)
- roszczenie o wykonanie świadczenia pieniężnego I/30: 7-8 (1723)
- summa debitorea I130: 42,43,45 (1715)



156 Krzysztof Gożdż-Ro&zkowski

-- uznanie roszcz,enia wierzyciela I130: 7-8 (1723)
-- v. ius obligatorii, kohietd, possessor, pożyczka, sumy na dobrae h ziemskich zapi-

sane
dokumenty
- nakaz dostarczenia do sądu 1/4: 1--2 (1784)
.-- pckwitow(,nic (,dbioru li:!.l : 16 (179G)
- zobowiązanie zwrotu I14: 80-82 (1791)
dos v. posag
dzierżawa
- browaru, arendarz browaru 1/22: 68 (16S2?). 69 (n.d.);arendarz "żyd browd'rny"

I122: 70 (n.d.), 74 (n.d.)
---- orowa;u i mostowego (Uill.:JWQ) III,';: 1----2 (1732)
- ka,rczmy (umowa) 1/2: 44 (1768)
-- młyna (umowa) 1/29: 31-32 (1799)
-- młyna i tartaku (umowa) II29: 25--30 (1795), 41-42 (l 796)
- nieruchomości ziemskiej U28: 9, 20 (1628), U31: 29 (1703). (urnowa) IIJO: 30-32

(;703), 50-51 (1712), (spory) 1130: 1-2 (16G8). 40 i n. (1711)
-- podział czy nszu dzierża,wnego pomiędzy spCldkohierców Ill: 20 (1628)
-- spusDoszenie dóbr dzierżawnych I130: 27 (1701)
dz.ie'5Qęcina 1/2D: 5 (1659). 57, 5~ (1562), 74, 77 (1761), 80 (l757?) I121: 2, 3 (1562),

6 (l787), 9 (178Q), I122: 11 (po 1700), 13 (1702), 17 (1706?), 19 (1713), 21 (1716),
L.7 (1720). 28 (1723)

- pokwitowanie odbioru I122: 30 (1732), 31 (l741), 33 (l733), 35 (1737), 39 (1782),
63 (1746), 64 (1759). 66 (1765), 73 (n.d.), 75 (1775-1778), 88 (1788),

-- proboszcz zastrzega sobie prawo zlustrowania wiosek obciążonych dzie,i~Clini:l I122.
63(1746)

-- rozliczenie I121: 6, 9 (l789)
- wyrok sądu kościelnego U20: 37--39 (1744), 53---55 (1'742), 60-64 (1742)
eyzekucja 1/30: 14--16, 23, 25 (1724)
- de boms 1/4: 32 (1790)
- odbicie I130: 11-13, 15 (l724), 18-21 (1723). 25 (1724)
ewikcja III: 50 (1743), 73 (1678). 78, 84, 87 (l678), 1120: 32 (1647)
granice
- rozgrani::zenie I14: 2 (l784)
- spory I14: 4 (1786), 7 (l787). (powód powołuje konstytucję z 1768 r.) 10-11 (1787):

13, 14 (1789). 16-18, 20-21, 24" 36, 40, 45 (1790), 53, 57, 70, 81 (1791), 86-104
(1788), I/2B: 25-36 (1785)

- wyrok Trybunału Koronnego I14: 27-33 (1790)
- zestawienie orzeczeń sądowych (w streszczeniu) I/4: 84 ~85 (1629----1790)
-- v. szkody
gwałty (violentiae) I14: 13-14 (l789), 17, 21, />.0 (1790), 53, 57, 77 (1791), 86-104

(1788), I128: 33---34 (1785)
- najeche.:nie dóbr I130: 60--82 (1720)
-- od wojska na ludziach i mieniu s!zlacheckim I130: 56-58 (1710)
- zabór nie!ruchomości I130: 34--35 (l710)
- zbrojne najśC:ie, pobicie ludzi i zniszczenie dóbr I129: 15-24 (1692)
- v. szkody
heredes generales I130: 34 (1710)
- v. dziedziczenie, spadek, testament
instygator



Zródła rękopiśmienne w Arch. Ostrowskich i Potock1ch z Maluszyna 1i7

'- przy Trybunale Koronnym I14: 23 (1790), I130: 64 (1719)
,~ przy sądzie grodzkim I130: 39 (1711)
intromisja Ill: 67·68 (lTł8?), 8ą ·,90 (1678)
- bezprawna II30: 62 i n (1719)
-- v. egzekucja
inwentarz dóbr ziemskich 1/1: 42-44 (1738)
ius obligutcrii I/30: 7B (1720), II31: 13 (1711)
ius patronutus v. prawo prezenty
kilpitćJły v. ~umy
kobieta
- ceduje sumę zapisćlnR na dobrach ziemskich III: 73, 83, 89-90 (1678). T/30: 19

(1723), I131: 1 (1710)
- dłużnikiem 1/30: 83 (17:'0), 35 (1732), 36, 87 (1733)
-, obcii]ża dobra renti] tla rwcz Kościoła I120: 9, 68-69 (1765)
_. pozycja w procecie lit: 35 (1724), T/20: 37 (1744), mo: 34 (1710). 36 (1711),

38,39 (17t1J, 48 (1712), 1/31: 17 (1713)
- przy podziale spddku Tl30: 45 (1711), I131: S (17{)S)
- "wlewkowa pani" Ill: 50 (1743)
- zbywa dobra zkmskic III: 46-47 (1743), 59, 63 (1738)
kondescencjd II4: 24 (l790), 28, 31 (1790). 1/30: 12 (1724)
_'o v, sąd konde3ccnsorialny
kupno v. sprzti!daż
leCJat nil rzecz Kościoła II31: 33-34 (1707)
manifest v. protestacja
ministerialis regni generalis
-- ogłasza bdricję 1/4: 31 (1790), InO: 15, 21, ~4 (1724), I131: 21 (l713)
- relacja o po!ożr"niu pozwu III: 35, 38 (1725). I12: 4, G (1743). 2t (1747), 25 (l748).

Tl4: 3, 4 (t786). 6, 8, 10, 11 (1787), 16, 17, 19, 22, 23, 25, 35--37 (l790). 52, 54,

73,75,77,78 (179l), II30: 36, 37 (171l)
- uczestniczy w intromisji (wwidZrlnill) wierzyciela III: 68 (1738?), Tl (1678), I120:

31 (t6,'7), I120: 12, 13 (t724), 20 (1723)
- wola IH rozprawę I14: 30 (1790). Tl30: 22 (1724)

- v. wizja
ministerialis qeneralis reqni Ducatusque Severiensi
- ogłasza o sqdzie kondescensorialnym I130: 39 (171l)
mocja 1/4: 24, 28, 29, 31 (1790), 60 (l791)
niestawienie się przed sądem I14: 31 (1790). II20: 37 (1744), 41, 47 (1756). II30: 14,

22, 23, 24 (1724)
obJigatorius possessor v. possessor
"oboedientia subditonzm" I130: 34 (1710)
-- v. "posłuszeństwo poddanych"
odszkodowanie plO daJIlllis et iniuris 1/30: 1-4 (1688)
- v. szkody
opiekun 1128: 4,23 (1628), I130: 36 (1711). 48 (1712)
op'rawa (reformacjd) II28: 10, 19, 21 (1628)
- v. ~umy na dobrach ziemskich zapisane
poena
-- banitiollis perpetuae et proscriptionis I14: 14 (1789), 31, 32, 40, 45 (1790), 49,

58 (1791), II2~5 (1785), II30: 14--16, 23, 24-25 (1724). 46 (1711). 1/30: 79-80,
81 (1720), I131: 14 (1711), 20, 21 (1713)
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- evocationis 1/4: 29 (1790)
-- trium mcrcarum J/28: 35 (1785)
- v. sessio turris
pokwitowdnie odbioru

--- ofiary za nwc!1itwy za zmarłego 1/22: 38 (1747)
-- prowizjii ud sun:y Ill: 39 (1784-1786), 40 (178'7)
posag Ill: 37 (1724)
- ustBnowien:o 1I23: 22---23 (t 628)
- v. oprdwa
pos;ddanie Zdkłócone If4: 13--14 (1789). 17, 24 (l790), 69-70, 77 (1791)
--- budow,1 domu na spoanym gruncie 1/4: 4 (178G). 7 (1787)

-- powód powoluje się na konstytucję z 1768 r. 1/4: 11 (1787). 21 (1790)
-- przyvif(;:cnic posiadania IfJO: 78 (1720)

- roszczc'nie o przywrócenie utraconego posicldania 1/30: 62 i n. (1719--1720)
-- u"'iłowanie zmiany korvtd rzeki Pi/;icy 112: 46--47 (1776)
.-- wvbkie gWćlłtowne z dóbr 1/30: 64 i n. (1719)
- v. gwałty, szkody

"posłuszeń.'itwo poclcllrlyeh" I128: 18 (1628) v. "oboedientia subditorum"
possessor
-- advilaIitills II1.: 35 (i";'9D)

-- ('c~io!1arius T/1: 77 (16781
- ob!igolorius Ill: 52 (1743), II30: 64 (1719). I131: 17 (1713)
potqccIlie wldjemDy:-h świadczeń pieniężnych II2!: 6 (1787), 9 (1789)
pozew

- do sadu grodzkiego I12: 4-6 (1743), I14: 3-4 (1786). 6~8, 10-11 (1787), 5:-54,
77-78 (1791). I130: 21--22 (1724). 3637 (1711)

- do sijdu ziemskiego 1/4: 16--18, 19--22 (1790)
- do Trybunału Koronnego Ill: 35-37 (1724). J/2: 21- --24 (1747). 25-27 f17481,

32-37 (1743). I14: 2:1--25 (17!)i)), I130: 60--70 (1719)
-- przypozwanie I14: 1-2 (17B4)
-- v. mipisleriolis, Si d kondes('cnsorjalny

pożyczki I130: 83 (17Y)), SS (1732), 86, 87 (1733), 88 (1736), 91 (1737), 1/31: 29 (1703)
- pokwitowanie dłużnikd InO: 89 (1787)
--- zabezpicc-znna na dobrach z'iemkirh II21: 13 (1772), I/30: 27 (1701), 89 (17871
prowo prczenty Ill: 49 (1743), S9 (1738), 63 (1738), 82 (1678), T/2: 22 (1747), 26 (1748),

1170: 42, 50--51 (17:,6), 56 (1502), 74 (1761), 82---83 (1787), 104 (1761). ]/'21: 1 (1562),
11 (1789). T/28: 1B (!(28)

prawo wrębu, T/2: 221 (1747), 26 (1748), T/4: 2 (1784). 41 (n.d.), 60, Gl, 62, a3, 65,
68 (1791), 1128: 14-15, 16 (1628), 40 pdssim (XIX w.)

propinacja
- kwity, rozliczenia, zestawienia IllS: 7-9 (1785), 13-173 (1785-1804)
- rachunki 1115: 5--84 (1784-1795)
- "sumariusz szczególny wyszynku g'Orzałki i piwa" 1115: 11-13 (1785)
-- WyklZY wydclIlej gOL'aJki i p'iwa IllS: 5-6 (1784)
- wykaz zadlużenia L?emieślników w karczmie III s: 4 (1784)
-- zobowiązania plebanii wobec aTendarza browaru 1122: 68 (1682?), 69 (n,d.), 70

(n,d.), 71 (1722)

- v. dzierżawa browaru, karrzmy
protestacja I129: 15-24 (1692), 1130: 9-10 (1724), 34--35 (1710), 54-55 (1713), 56-58

(1710)
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- v. gwałty
prZ'''ięgl 11:10, 74 (1720). 1/31: 21--12 (1713)
rentA dla Kościoła Tl20: 11-13 (P'?), 76 (1761), 79 (17R8), 80 (1759?), 105 (17611,

II21: 6 (1787), II22: 1 (1689), 3 (1692). S (1694). 7 (1695), 9 (l699), 17 (1706?),
19 (1713), 21 (1716), 28 (1723)

--- pokwitowaniie odbioru 1122: 1 (1691). 3 (l692). S (16\;14). 7 (1695), g (1699), 11 (l700).
13 (1702), 15 (1719), 17 (1706?), 19 (1713), 21, 23 (1716). 25 (1716). 28 (1723), 30
(1732), 31 (1741), 33 (1733), 35 (1737), 36 (1747), 39 (1782), 75 (1775-1778), 77
(1757). 78 (1759), 79 (1767). 81 (1780). 82 (1783), 83 (1784), 84 (1781). 85 (1782'1,
86 (1785). 87 (1786). 88 (1787). 88 (1788). 90 (1790). 91 (1797). 92 (1803)

- spory sijdGwe II20: 47---49 (1756). 118 (17:>9)
- ust,mowienie II20: 7-8 (1647), 9-10 (176~)), 30-35 (1651). 44-45, 45--47 (1756),

66-68, 69--70, 71 (1765-1766). 107 (1751). 109 -111 (1753); modo debW simplici5
I/20: 15-17 (1759); mado reemplilio alias na wyderkaff 1/20: 24-28 (1753)

- przyrzecz,-.,n'ie ustanawienii1 II31: () (1708)
- wysokoś{' I!20: 113 (1758). 118 (1759), II212: 25 (1716), 78 (1759), 81 (1780), 82 (1783).

83 (1784), 84 (1781). 85 (1782). 90 (1790). 91 (1797), 92 (1803), 93 (1806). 94 (18011;
(illxta moriernam cohaerentiam in lali do pllblico Regnl Tribllnalilis slIb lemplIs

calamitotis constitulam) II22: 25 (1716)

- v. wyderkaf
"Ad konde'scfmsorielny II4: 40, 45, 46 (1790). 49 (1791), I/30: 1€l (1711)
-- odesłani,~ spri1wy na silll kondescensori~lny 114: 13-14 (1789)
- pozew 1/4: 35--3, (1790), 73--75,80-82 (1791)
- ustanowif'nie II4: 56-58 (1791), II28: 33-35 (1785)
-- \"yrok Ill: 36--37 (1724), II4: 67-69, 71 (1791), 86--104 (1788). I130: 30 n. (1711)
,-,- v. konde-scencja
sesslo Itlrris
-- lmius septimnnoe 1/4: 63 (1791)
-- Irium ~eptimnn(1rum, hebdomadnrum II4: 63,65 (1791)
sparlek
- odpowiedzialność spadkobimców za długi II28: 9, II, 13-14 (1628)
-- pod/id !l28: 3-21 (1628). I/31: 8--10 (1708); (l0S poddenych) 1/28: 16-18 (1628);

(spór Si'rJOWY) II28: 26 i D. (1628)
- pokwitowanie odbioru części spadkowej Jl3!: 25-26 (1714)
sprzedaż rJóbr ziemski::h Ill: 45--58 (1743). 59---61. 63-66 (1738), 72-74, 82---84 (1678)
sumy na dobrach ziem"kich zapisane Ill: 76 (1673), 1/2: 4-6 (1743). 10-17 (1744),

38 (17541). I/3D: 75-77 (1720), U3l: 17-22 (1713),33 (1707)

-- dyspnnowanie II31: 30-31 (1701)

--- dzj""dziczenie 1/31: 24 (1713)

- modo obligalorio Ill: 75 (ante 1671). 76 (ante 1(78), 1/31: 8 (1708)
-- pokwitowanie odbioru T/2: 2 (1740), 8 (1744). 9 (1745), 18 (l746). 20 (1747), II21:

14 (1786). Tl3!: 12 (1713)

- pokwitowa.nie odbioru prowizj'i (odsetek) 1/2:
27 (1701)

--- p'-zyrzecz~nje zćlpisania II31: 12 (1713)

- spła;~enie II!: 51-55 (1743)

- spór sc[dowy II2: 35 (1743). I/30: 48 (1712). 52---54 (1713)
-- żonie III: 73, 83 (1678), 87 (1778). 89, 90 (1678); (modo debili slmpIicis) 1/31:

1 (1710), '27 (1701); (modo reforma/orio) Ill: 75 (ante 1671)

(1738). 41 (1752), 42 (1754). 1/30:
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- v, cesja, oprawa, renta dl~ Kościoła
szkody II4: 77-78 (1791), 86-104 (1788)
-- damna I128: 34-35 (1785)
-- demolitio stabuli I14: 74 (li91)
-. leśne lI2: 22 (1747), 2G (l74B), 29-30 (ll53), I14: 6')· n (1791)
- w l"ce IIt;. 4S 50 (1l91)
-- v. odszkudowc1Ilie
terminus peremptorius T/4: 2 (1784)
testament lI31: 3-5 (1712), 33 (1707)
tutor v. opiekun
tPlWLIlienie umowy
-- sub clGiJlnis terrestribus Ill: 57 (1743), 73, 87 (1678)
- sub darnJ:is lerrestribus simplir iter taxondis Ill: 84 (1678). II31: 10 (1703)
wadium Ul: 73, 74, 7B, 80 (1678), II4: 63 (!7'J1), II2D: 7, 8 (lG47), 10 (17G5), 16, IT

(1759), '[I (1753), 31, 32 (lG47), 44, 45, 46 (1756), 110, 111 (ll5]). TILl: 8 (Ug7).
12 (1'/89), II28: 20 (1623), 1130: 28 (1701), 80 (Ino), 1/3l: 6 (1700). 27 (ll01)

wizja 112: 46, 47 (1776)
wolności v. prawo wrębu
wc:!:ny v. minj,~terialis
\vw'iąz-anie v. inLrO'm,isja
wyderkarf Ill: 51 (1743), 1120: 7 (i647), Cl (1765). 26 (1753), 31 (lGI7), 44 (1756). 46

(1t'56), 69 (1765), 107 (1751). 110 (17bl), 118 (1/59), II21: 9 (178J), I/22: 13 (1702),
15 (1719), L3 (1716), 8B (1"188). I128: 14 (1G:'8)

-- v. renta dla Kościoła
wyrok
--. biskupa k!,lkowskiego jako kSję~'l sicwierskiego II30: 1-4 (16B8)
-- s,'(iu grodzkiego II4: 1--2 (1784), 48-:10, 56--58 (1791), 1128: 25-36 (178:j), IIJO:

48-49 (1712), II3!: 13J4, 15-16 (illl), 17--22 (1/13)
- Trybundłu Koronne'go Tl4: 27--33 (1790), 60-12 (UJ ), Tl30: 6D--H2 (17/0)
-- s dl! zic:nkkiego T/4: 1'2 1·+ (U,l9), 39, 4), 42, 44--45 (l :"'U)

v. sąd kondescensorialny
za,kład v. wadium
z'lmidna gruntów lI:!l: 8 (17B7), 11-]2 (l7'U)
zapis v. łegat
ZdS;,',W dóbr ziemskich fil: 8G- 87 ! !r18), UlO: 2/--'8 (170!), II3!: 1:3--]4 (1711)
---- v. ilU obligCltorij, possessor, oUiE{ IleJ dobrc1ch 7iemski;:h z,'pisane
zAstew v. ewikcja


