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Czytając takowe opisanie towarzystwa, niech nie rozumie Czytelnik mój, Īe wszyscy byli jednakowego uáoĪenia; byli teĪ miĊdzy nimi
w cale grzeczni i umoderowani ludzie – mianowicie, którzy tylko dla
honoru nosili imiĊ wojskowe, a w samej rzeczy byli obywatele profesyj
cywilnych: sĊdziowie, starostowie, urzĊdnicy powiatowi, mecenasi trybunalscy, ziemianie znacznych nawet substancyj. Co by zaĞ mieli za
honor z sukni i rangi Īoánierskiej, opiszĊ obszerniej pod artykuáem o
stanie wojskowym. NajwiĊcej prostoty i zuchwalstwa znajdowaáo siĊ
miĊdzy tymi, którzy nie mając Īadnej fortuny, ustawicznie chorągwi i
znaków pilnowali, o których tamĪe bĊdzie obszerniej. Oficjerowie cudzoziemskiego autoramentu, jako pod lepszą subordynacją zostający, a
tym samym przywykli do szanowania starszych, nie mieli w sobie Īadnej dzikoĞci. Mieli takĪe za obowiązek szanowaü rangi swoje, na sobie
noszone, których nieszanowanie Ğciągaáo notĊ i poczytane byáo za wystĊpek; z tych przyczyn zawsze byli milsi w kompaniach od towarzystwa.
Karty i koĞci druga zabawa byáa w Radomiu dla wojskowych, na
którą sarnĊ bez innego interesu i sprawy tu siĊ zjeĪdĪali; jedni po wielkich kompaniach zakáadali publiczne gry, drudzy w prywatnych stancjach dni i nocy trawili nad kartami i koĞciami, ogrywając jedni drugich do ostatniego szeląga i do koszuli. Trzecia, Wenus, jako faworytka
Marsa nie zaniedbaáa do Radomia przysyáaü swojego fraucymeru z
Warszawy i Lublina dla zabawy ognistych rycerzów, obdarzając ich
galanteriami francuskimi. Jak siĊ komisja skoĔczyáa, wszystkie likwidacje i regestra odwoĪono do Warszawy, które tam pod rĊką pisarza
skarbowego i regenta kwarcianego zostawaáy, dekreta zaĞ w grodzie
radomskim.

O sądach niĪszych szlacheckich i miejskich
Szlacheckie sądy skáadaáy siĊ z ziemstw i grodów. Ziemstwo skáadaáo siĊ z sĊdziego, podsĊdka i pisarza; ci trzej sĊdziowie obierani bywali na sejmikach powiatowych; na wakujące stallum obierali ziemianie trzech kandydatów, a król jednego z nich, który mu siĊ podobaá,
konfirmowaá. Na taką elekcją podkomorzy zwoáywaá szlachtĊ; i czĊsto
tak siĊ trafiaáo, iĪ nim siĊ wszystka szlachta dowiedziaáa o záoĪonym
sejmiku, tymczasem juĪ byáo po elekcji, co siĊ trafiaáo wtenczas, kiedy
ten, który siĊ staraá o urząd, miaá wielu nieprzyjacióá, a przyjaznego
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podkomorzego. Zaszáe manifesta o ukradziony sejmik nic nie waĪyáy,
jak skoro król JM. oddaá komu przywilej, chyba kiedy protestacje zaskoczyáy podpis królewski, to do drugiej przystĊpowano elekcji, co siĊ
bardzo rzadko trafiaáo, choü ukradkowe sejmiki bardzo czĊsto bywaáy.
SĊdzia, podsĊdek i pisarz mieli wszyscy równe vota decisiva; lecz
który miĊdzy tymi trzema byá czynniejszy, ten dawaá pospolicie ton
drugim dwom swoim kolegom. JeĪeli który z tych trzech sĊdziów
zachorowaá albo znajdowaá siĊ pod procesem, albo umará blisko
nadchodzącej sądów kadencji, Īe czas nie wystarczaá do elekcji innego,
upadaáa kadencja sądów; przeto czĊsto siĊ i gĊsto po powiatach
wydarzaáo, Īe nie bywaáo sądów ziemskich po roku i po kilka lat. W
takowym niedostatku sprawiedliwoĞci szlachta udawaáa siĊ do sądów
grodzkich, jeĪeli gatunki spraw pozwalaáy. Sądy albowiem grodzkie
nie podlegaáy takowemu defektowi.
JeĪeli sĊdzia grodzki dla procesu, choroby lub Ğmierci nie mógá sądów odprawowaü, starosta miaá moc daü ten urząd na czas albo i na
zawsze innemu; jeĪeli zaĞ starosta umará blisko kadencji sądów grodzkich, wtenczas w powiecie takowym nie byáo Īadnych sądów. Lecz ta
pauza niedáugo trwaáa, bo starostwa, jako áakome rzeczy, prĊdko po
jednym zmaráym do drugiego Īyjącego rąk przechodziáy; i mający áaskĊ u dworu niemal na duszy nieboszczyka sztafety po wakujące starostwo wyprawiali. Sądy ziemskie miaáy kadencje swoje dwa, a w niektórych ziemiach trzy razy do roku: od dwóch kadencji zwane byáy póároczkami.
Sądy grodzkie odprawimy siĊ wszĊdzie cztery razy do roku. Jednej
formy oficjalistów nie miaáy wszĊdzie; w województwach poznaĔskim
i kaliskim tylko byáy trzy grodzkie sądy, w Poznaniu jedne, w Kaliszu
drugie; tych sĊdziowie nazywali siĊ surogatorami, byli subalternami
generaáa wielkopolskiego i sami tylko mieli votum decisivum; pisarze
zaĞ ich tylko votum consultivum. WszakĪe kiedy pisarz miaá wiĊcej
oleju w gáowie niĪ pan surogator, dysponowaá sentencją. W Wschowie
byáy trzecie grodzkie sądy, dependujące od starosty, nie od generaáa; w
Wschowie sprawujący jurysdykcją grodzką nie nazywaá siĊ surogatorem jak w Poznaniu i Kaliszu, ale grodzkim sĊdzią; miaá takĪe pisarza
przydanego cum voto consultivo. Sądy ziemskie z postanowienia swego byáy wyĪsze od grodzkich i mocja, czyli apelacja, powinna byáa iĞü
od sądów grodzkich do ziemskich; ale grody nigdy nie sáuchaáy tych
stopniów; choü kto zakáadaá mocją od dekretu grodzkiego do ziemstwa,
gród nigdy jej nie zanotowaá, lecz odesáaá prosto do trybunaáu, dając
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przyczynĊ z powszechnego axioma prawnego: „Par super parem non
habet potestatem”, a tym pokazując siĊ w wáadzy równym sądowi
ziemskiemu. Sprawy niemal wszystkie teĪ same odbywaáy siĊ w grodach co i w ziemstwach, wyjąwszy sprawy o dziedzictwo i zastawĊ
dóbr, które naleĪaáy do samego ziemstwa.
Palestra taĪ sama sáuĪyáa sądom ziemskim co i grodzkim: inkwizycji sáuchanie naleĪaáo do komorników ziemskich, burgrabiów i subdelegatów grodzkich. W kryminalnych atoli sprawach sami sĊdziowie z
komornikami obowiązani byli zatrudniaü siĊ inkwizycją. Lecz w innych, mniejszej importancji sprawach najwiĊcej wyznaczali do sáuchania inkwizycji subdelegatów, którymi zazwyczaj bywali ludzie máodzi,
cienkie dochody mający, a zatem na obrywczą czuwający, wiĊc inkwizycji sáuchali z faworem wiĊcej dającej stronie, a kiedy z kaĪdej strony
inny byá wyznaczony subdelegat, to kaĪdy swoją stronĊ staraá siĊ jak
najdyskretniej opisaü, a przeciwną obwiniü, chyba Īe mu maáo daáa
albo nic, to wtenczas pisaá prawdĊ bez ogródki podáug zeznawania
Ğwiadków. Mieli teĪ i drugi sposób naznaczeni do sáuchania inkwizycji
oficjalistowie, aby prócz naleĪącej im ze skrzynki porcji, zyskali od
strony jaki czerwony záoty: przyprowadzonych Ğwiadków zbywali niedostatkiem czasu. WiĊc kiedy ten, co miaá wyprowadzaü inkwizycje,
przyszedá raz i drugi do sáuchacza, a ten siĊ mu wymawiaá, iĪ ma pilniejsze interesa, porozumiawszy rzeczy musiaá siĊgnąü do kieszeni,
uáatwiü datkiem czas, którego brakowaáo, niĪeli z Ğwiadkami dzieĔ jeden i drugi albo i trzeci ekspensowaü siĊ w mieĞcie na ĪywnoĞü. A skoro mu w rĊkĊ wsadziá co dobrego, natychmiast pan oficjalista czas znalazá i Ğwiadków ekspediowaá.
W województwach mazowieckich, maáopolskich i ruskich komplet
sĊdziów grodzkich byá wiĊkszy niĪ w opisanych dopiero wielkopolskich i nomenklatura inna. Tu pierwszy sĊdzia nazywaá siĊ podstarostą;
drugi sĊdzią grodzkim; trzeci jak wszĊdzie pisarzem, z tą róĪnicą, iĪ w
jednych województwach pisarz miaá votum consultivum, w drugich
decisivum.

O torturach
Tortury byáy uĪywane w sprawach gardáowych, kiedy winowajca
albo przez inkwizycją nie byá doskonale o wystĊpek przekonany, albo
choü byá, ale siĊ nie chciaá przyznaü do tego, co mu inkwizycjami doNASK
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