
O D  P  O  W  I  E  D  Z

Strony Urcdzon: ¿fozefa Cybuljkiego Ucz: Walentego Pi* 
fzyńjkiego Bogumiłla Frakemberka, o zadanie wfpołecznoćci Kry* 

i minatu Kroloboyftwa, jakoby także przez ntch popełnionego 
na Sądy Seytnowe od U U  hftym orow  K r .  y IV. X . Lit: 

y iey Delatorcw w prowadzone uczyniona.

ł/" tedy \\\7. dzień ten, rozeznania fprawy y wyftę-? 
pku: wświecie naygor-zego przychodzi począt
kowe Iłowa moie, obracam nayp zod na po- 
winne Maieftatu: iako wierny poddany, oraZ 
N&yiaśnieyfz: tego tu Trybunału ufzanowauie*.

W Prowadzeniu pierwfzvm fprawy tey, na tak okropne 
a boąday nigdy nieiLctiane od U U . Inftygatorow Korn: y 
W. X. Lit: v ich Delatorow przeciwko obwinionym wuie- 
fiune olkarżenie, wżadumieniu itruchlały zamilczał, m?

Miałem tego fprawiedliwe przyczyny, raz iż wtak wlel- 
kiey wagi materyi, gdzie zachodzi ziedney, o Powagę , ho
nor. y obelgę Panuiącego, zdrugiey zaś iirony, ożycie ludzkie?

Należało mi fię wprzód ftofować do wyznania Sądowe** 
go ofkarżonycb; p,;wrore że ama ftrona Iniiyguiąca w kon
kluzji fwęy nieżąd, ła od pozwanych natvchmiaft odpowie
dzi, ale ich tylko podług Kdnftytupyi, 1588* Roku, dla opo
wiedzenia ddbrowoln:gó zadanego im Kryminału, do Sądu 
poddała,

G  !y zaś podług Decyzyi Sądowey takowe dobrowolne 
Z ftawionych W więzach wyznania, Z tychże wvrokow Nay- 
wvż'zpgo y Laikawego Sądu pozwołone obwinionym odwo
dy, Tą wyprowadzone*

Przvftępuię za tym 2 rozrządzeni a powfzecbnego Prawa 
y wyżey nadmienionego, tudzież zobowiązku na mnie włożo
nego, nozwoloney obrony. Urodzi Cybuifki go P fżyńlkie- 
go, y Frakemberka o kryminał Kroloboyftwa y w fpołeciuń- 
ftwo onego zaikarżonych, takiey? ife m-żnośćmoia wydoftar- 
czać potrafi, y fama ich niewinność ufprawiediiwiać będzie. .

A  X  N ie.
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Niewprzod Jednak od fcey zaczynam, bo dfętwiĆ każde*
mu należy na famo wfpomnienU fzfcaradnego na Oicibfe Je
go Krolewflkiey Mości ktorey całość kraiówa zawifla) 
 ̂opełnioriego wyftępku.

Utyikiwać potrzeba, żętym naymegodzłwfżyfti uczynkiem 
fchańbiouy JWaieftat, Poświęcona Rruluiącego Oioba Znie
ważona, Prawa Religii y powfzechne Narodowe potargane, 
fiawa y ho mr Narodu ofzpecooe, zgoła do nayokropnieylzey 
ftała iię otwa; ta droga niefzczęśliwości.

Ten tak okrutny świętokradzko dopełniony Kryminał, 
wzrzufa każdego dp powinnego upomnienia %  o krzywdę o- 
braźonego Mcieiłam.

Rzeczą tedy niewątpliwą ieft, iż tacy winowaycy, Według 
wi kości zbrodni, dla zapobieżenia wiz Ikim niegodziwe- 
Śc»< m iaknayfurowiey bydź powinni karani, takowfe wściekłe 
y i drodne, aby było wygubione plemie.

Lecz ieżćli Urodź. Cybufiki Frakemberk y Pefzyńiki o 
takowy haniebny wyftępek obwinieni, między tych Krymina- 
liftów liczyć iię powinni albo nie? krótkie na ftronę ich do 
f c i a y i a ś n i e y f z e g o  Sądu czynie ufprawedliwienie.

Wyftawiam nayprzod O robę Urodzi Cybulikiego. Ten, 
W czaiic ni-dawnego zamiefzania niefzczęśliwego Kratowego, 
zabrany był po dwa razy, pod rożne dywizye nawet y Urods 
Łukawskiego, któremu kdkokrotn/e dziękował za lłużbę w 
Zakroczymie, a gdy Urodź: Łukawiki niechciał go uwolnić, 
Zfuciwfzy zfiebie mundur Uroda? Łukawikiemu, poiechał do 
wśi Niepiekłow zwanev, Oyca żony fwey daedziczney wzie- 
mi Za kroczy na fkiey leżącey.

W ktorey, iako też y u Przyiacioł dla fpokoyności życia 
fwoiego chronił iię:

W kilka c^afow z tamrąd, gdy do wśi Cybulic Oyca 
fwego dziedzicznev, w Ziemię SochaczowSką powracił, y 
przez Wiftę pod Głufki m p zewożił iię, napotkał Kuztnę y 
Urodź: Łukawikiego, który kazął mu iechać zfobą do W ar- 
fzawy,

Y  wprzód wyłłał go zafaz do Czarnowa, a potym, z fu
rami zbożem y (ia letn naładoWaflemi do Lalu Ajałoekiego, 
zk^d miał przyieckaĄ do Wołki. Taui
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T am  iak tylko Urodzi Cybulfki fury do tafu podług tó  
zkazu Urodź: Lukawikiego zaprowadził, tak zaraz nieba- 
wiąc powrocił do Wołki, gdzie fię znaydował Urodź: Luka* 
wfki, z Kuzmą Pefzyńiki, y tam nocowali*

Przy pakowaniu wlelie mundurów, broni wfiano y zbo
że niebyt, ani przy wykonywaney przez ludzi Strawiófkiemu, 
wmałey wsi Przyfiędze nieznaydował fię, o fpifku uknowa- 
nym przeciwko Ofobie J. K. Mci niewiedział, y źadney przy- 
fięgi do tego ftofuiącey fię niewypełdiał*

Na 2aiutrz po przenocowaniu w Wólce, Urodź: Łuka- 
wlki wyiławfzy wprzód Pefzyófkiego z Węgrzyńlkiem, kazał 
mu iechać za Kuzmą do warizawy.

Urodź; Cybulfki, obawiaiąc Urodzi Lukawikiego 
pod ktorego zwierfzchnością zabrany zoftawał, chcąc nie- 
cbcąc czynił, to, co mu rozkazano było, byttaymniey iednak 
niewiedząc o zmowie iakiey fekretney, między kilka Ofóbami 
będącey, y na iaki koniec zKuzmą wyfłany, munduru y broni 
iadney niemaiącey, pojechał do Warfzawy, ilanąwf^y W 
mieyfcu przez Strawińfkiego wyznaczonym*

Gdzie będący iuź Węgrzynek Urodź: Lukawikiego, fpy- 
tany od Urodź: Cybulikiego pocoby do Warfzawy przybył, 
odpowiedział, iź konie fprzedawać przyiechał*

T u dopiero, Urodzi Cybuliki na zaiutrz poflrźegł nie CO 
iakowąś zmowę utaioną, ktorey chcąc uniknąć, fzukał zaraz 
fpofobow, aby mógł był wydoftać fię z  mieyfca tamtego»

Zamawiał fię kilkokrotnie, izby po iaki fprawunek pofzedł 
do Miafta, chciał on, aby go poffano oftrogi kupić dla Wa- 
chmiiłrza, lecz zakazano było iurowo, ażeby fię nikt uiewa- 
Łył wychodzić zftayni, ani nawet pokazywać.

Nad to Urodź: Wierfzchleyiki Wołyńfki y inni Zwier- 
fzcbność maiący ftali przy wrotach, y nikomu wyniść niedó-
zwolili*

A tak Urodzi Cybulfki, niemogąc dla pilney ftrazy y  o * 
ftrego zakazu wyiść ze ftayni, w myśli tylko y gruncie fumnie- 
nia fwego od złośliwey iakowey czynności dalekim będąc, 
wziął przed fię rezolucyą, izby zapodaną okazyą mógł fię od
dalić od takowey kompanii

A  % Jakoż
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Jakoż gdy za dyfpozycyą przybyłego t  Miafta wnocyStra- 
W i n l k i e g o  będący ludzie na koniach zbroyni, wypadli z ftay* 
ni. za ktoremi y Kuzma, oddawfzy Urodź: Cybulikidmu ka
rabinek y do niego te Iłowa rzekłfzy, byway zdrów Cybuliki, 
wybiegł.

Urodź: tez Cybulfki, wiiadi na fwego konia* y natych- 
miaft odgdzieindziey iadącyeh w winną ftronę oddaliwszy fię, 
udał fię do domu ulicą Francifzkańiką, y wakcyi tey bezbo- 
zney atttakowania J. K. Mci niebył.

Zabrany był znowu pod dywizyą Urodź; Modzelewfke- 
go, zkąd ufzedłfzy, zoftawał wlłuźbie Urodzoney Zemhrzu- 
ikiey, na refzcie nieczuiąc fię źadnpy zbrodni, na Ofobę J. 
K. Mci uknowaney y dopełnioney, gdy z liftem Urodź; Zem- 
brzuikiego oLibertacyą pifanym tu do Warfzawy przyjechał, 
na tenczas zoftał wzięty do więzienia.

Ta ieft krotko zebrana co do Ofoby Urodź: Cybulikie- 
go iuftyfikacya.

P E S Z Y N S K T  Z  AS T A K  SIĘ  U SPR A W IE D LIW IA .

Służąc wprzód przed lat kilka wKromnowie uX X. Kanoni
ków Regularnych za Dozorcę, zoftawał potym u Dzierżawcy 
klucza Bogufzyno za Leśniczego.

Pod który czas, a wyiazd Dzierżawcy do Gdaófka, U f, 
Strawińlki, rządził temi Dobrami, dyfpozycye fwe wydawał 
fury ze zbożem na przedaż do Warfzawy. y  przy tych, Pe- 
fzyńfkiego wyfyłał. 1

Pod tą władzą Pefzyńfki będąc, cokolwiek mu czynić, y 
dokąd iecbać Urodź: Strawiiilki nakazał, to dopełniać muiiał.

A  gdy pierwfzą razą wyftany był ze zbożem do Warfza
wy, po prżedaniu ktorego Urodź: Strawińlki, kazał mu zaie* 
chać zfurą do ftayni X X . Dominikanów na nocleg.

W T rzy  Niedziele potym Urodź: Strawińfki, wydał zno* 
WU dyzpozycyą Pefzyńikietnu, aby fury zbożem y f iaoem 
naładował, y zniemi do Warfzawy iechał, które iak podług 
woli Urodź: Strawińikiego gotowe były, wyfłał one zP e -  " 
fzyńikim do Małey wśi

Tam niedoieżdzaiąc przyfłał, Urodź: Strawińiki Człeka 
do Pefzyńlkiego. iżby fię z furami zatrzymał w  lefie, aby Zwią
zkowi fiana y zboża niezabrali. Dokąd
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Dokąd nadefzły y fury rolne z zbożem do Wzrfzawy ia- 
dące, które dla iakiegoś niebeśpieczeńftwa ikupiły iię z pier- 
wfzemi.

Y  gdy zlafu pod Głuik do karczmy zaiechały, U riStra- 
wińfki, z wrócić ie y ludziom przy nadmienionych furach bę
dącym iako y Pelzyńikietnu przyfięgać rożkaZał, iż ottego, y 
jego związkowych przed nikim, y.nigdzie nie wydadzą.

Po ktorey wykonaney przyfiędze, Pefzyńiki Z furami fwe- 
nii wyflany był do Głufka, tam wlefie przez trzy dni y nocy, 
ponieważ Ur: Strawinlki konie od WOZoW ptDodfyłał bawić, y 
fur pilnować mufiał*

Domagał fię tamZe Pefzyńiki aby gb Ur: Strawiniki dłu- 
żey niechciał trzymać lecz od niego był fmrowo ftrofowany*

A  po upłynieniu kilku dni, kazano Pefzyńikiemu iść do 
Urodź: Łukawikiego Z Cybulfkim y Kużmą .W Wólce będącego.

Na rozkaz który, pofzedł Pefzyńiki do Wołki, y tam z Uri- 
Łukawikim, Kuźmą, y Cybulikim nocował* ł

Po przenocowaniu iako wyżey w Wólce, Wyflany był od 
Strawińikiego Pefzyńiki z Węgrzynkiem Łukawikiego do War- 
fzawy, z przyłączonym mu Teftymoniutn dla wolnego prze- 
ieckania przez Rogatki.

Za pokazaniem ktorego y  opowiedzeniem o przyjechaniu 
Ur: Strawińikiego y fur, przepufzczony będąc Pefzyńiki, za
let hał do ftayni XX . Dominikanów, dokąd wkrótce przy
byli Kuźma zU rodz: Cybulikim, potym wieczór nadiechały 
fury z  hanem y zbożem,

Nadefzli także y ludzie po flifo&u przebrani, ktoych ro
zeznać niemożna było. coby byli Za iedni, ń tych Pefzyńiki 
znać ftlemogł, y nieznał, bo przy pakowaniu Mundurów y  
broni wlefie niebył.

Nadto niżeli iię 2lafu rufzyły fury, Wyflany był przo
dem do Wołki, a z tamtąd do Warfzawy.

W ftayni więc XX* Dominikanów noc y dzień pod fur ową 
Urażą, iako wyżey nadmienioną przebywfzy* gdy r.ocy naftę- 
puiącey Ur. ftrawińlki z Miafta przybiegł y będących z ftayni 
wyprowadzili*

Pefzyńiki z dwoma ludźmi Zroikazu Strawińikiego fur 
pilnować zoft&ł fię, tam fpał, y źe Ur, Strawińlki z drugiemł 
na tak okropny y złośliwy excefs wyiechał niewiedział.

Aż dopiero rano, od ludzi na ulicach ftoiącyph o ftra- 
fzliwym a wfzyftkich przeraźaiącym poftępku Uf/ Strawiń 
fkiego y  innych dowiedział fię, zboiaźni iż fię zrozkazu tegoż 
Ur. Śtrawińikiegbprzy furach znaydował, gdy widział całe Mia- 
fto tuteyfze wzamiefzaniu y zadziwieniu, ftrachtm ogarnio- 
ny, chciał nayprzod pozamykać wrota na kłotkę, lecz iey do*

* B  ftać• «
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ftnć w Konwencie niemogąc, pofzedł ztamtąd wrozpaczy, a 
nah zlizy fury fobie znaiome, doftał fię na tycli nazad do Pa
na iwego zkąd ieft od pułtora roku wzięty.

Nacftatek Ucz: Frankemberk taką z fiebie daie juftyfi- 
kacyą. *

Ten z  Profeffyi Slofarzem we Wsi Cybulice zwaney W 
Ziemi Zakroczymikiey lezącey będąc, rożne przykrości w 
czafie ofiarni go zamiefzania miewał od związkowych, na re- 
fzcie zabrany był do Kommendy Ur, Łukawikiego, dla na
prawy broni. t ,

Potym zaś nieco od n iey, do Domu oddaliwfzy iię, nad. 
fzedl mu rozkaz od tegoż Ur. Łukawikiego ponieważ Ur. 
Strawińiki Ordynans od Ur. Puławlkie^o przywiózł, a żeby 
na zad do Kommendy powrócił, zkąd miał zinnemi poyść 
do Częftochowy.

Y  lubo Frankemb rk o uwolnienie fiebie doprafzał fię, nie- 
mogł iednak pozyikać tego.

A  źe mu więzieniem v kaydanami pogrożono, ieżeliby dvz- 
pozycyi od Zwierzchności nieflachał, muiiał więc ile D)(Ty 
dent ftanąć tam gdzie mu'kazano.

W ydmy był zat m do M«łey Wśi, dokąd y Kommenda 
nadefzła Ur. Łuka* iki go.

Z ktorey Ur.Scrawińiki kilkadziefiąt, y między tęmi y Fran- 
kemberga wybrał.

Kazał im tedy u Chłopa w Domku na fekret dawny przez 
Pierwfzycielow ułożony, rotą nadzwyczayną przyfięgać.

O  ktorey iaka była w wyznaniu fwym mnfiał opowiedzieć.1 
T ą  tak ftraCną Przyiięgą, potym furowym Ordynanfem, pod 
karą śmierci będąc obowiązany Frankemberk, fpofobern iuż 
opowiediianym, doftał fię wuocy wraz zdrugiemi do Miafta 
tego.

Zkąd na zaiutrz, niechcąc iakowego bynaymnieyfzego 
przeciwko Maieftatowi popełniać wyftępku wyfzedt był urny- 
fl m y chęcią dania znać ozafadzce na wzięcie Ofnby Kró
la fpiknio ey, lecz zaraz przez dwóch fzeregowych nazad 
zwrócony zoftał.

Tam więc pilnie przez Zwierfzchność mających ftrzeźo- 
no, y zakazano było, iżby żaden niewaiył fię wychodzić. **

Dla tak więc oftrego baczenia, niemogl iuż żadnym fpo* 
fobem Frąnkemberg wydoftać fię, niechciał [iednak żadnego 
przeciw Krolowi popełniać uczynku.

Albowiem gdy Ur: Strawiński dopełniał fwego haniebne
go zamyfłu, Frąnkemberg z drugiemi wuliczkę kapitulną wy
prowadzony, gdy inni do napaści iadącegó Nayiaśnieyfzego 
Króla pobiegli, on fię pozoftał, y przy attaku niebyt W y
znać to muli Kuźnia, ktorego w zy w a  na zaświadczenie w 
tym punkcie. * Widzi
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Widzi tedy Ssd Nayiaśmeyfzy z tego ufprawiedliwienia, 
Że tak Ur- Cybulfki iakoy Pefzyńiki, ani wzmowę, ułożenie, 
wiadomość, fzkaradnego na Ofobę J. K. Mci wyftępku, y ie- 
go dopełnienie, co niżey dowodami wfparto będzie niewcho- 

„dzili, lecz tylko Ur. Cybullki przypadkowo, Pefzyńiki z obo
wiązku fluźby fwey, Frankemberg zaś zmufu y boiaźni, mię
dzy winowaycami znaydowali fię.

C O  SIĘ  T Y M  W YW O D EM  O K A Z U ÏÊ .
Bydź to powinno doftatecznym ftrony oikarżaiącey prze

świadczeniem y nieodbitą prawdą, że uknowanie tego nay- 
gorfżego kryminału, wfekretnym fprzyfiężeniu kilku Ofob, to 
ieft Strawińlkiego, Łukawikiego, Gadomfkiego, Wierfzchley* 
Îkitgo y Kuźmy zoftaWało. Ci byli y fą pierwiiciele ułożone
go y uikutecznionego wyftępku, Ci wykonywacze uproiekto* 
wanev niegodziwey nad zamiar planty.

Co fama ftrona wopifaniu fprawy ninieyfzey wyraża.
§. Po wykonaniu?&c. y wpytaniach wpunkcie drugim. 
Sekret zaś tey zbrędni nikomu przez zmowcow wyia- 

wiony niebył, aż w mr ł̂ey Wśi w Chałupie Chłopikiey po- 
przyfięgaiącym ludziom zKommendy wybranym, y to iefzcze 
nie zewfzyftkim.

Dowodzi fie zteyże famey informacyi §. Potym ÜnStra- 
Wińfki œc. y punkta 3. 4.

Dopiero wtenczas y tego momentu gdy Ur/Strawiftlki 
ttzbrcionych zftayni Dominikańikiey, na dopełnienie ułożoney 
złośliwie planty wyprowadzał,* o Ordynanfie, iak mieli fobie, 
.poftąpić opowiedział. Co fię zopifu od ftrony fprawy tey 
widzi* ć daie § Udał fię. *. • :

O  czym Ur. Cybiiliki zPefzyńlkim żadną przvfięgą do 
te\ ftfafziiwey akcyi nieobowiązani, wiedzieć niemogli, bo im 
ten fpiłek, ile* nieprzyfięgłym niebył powierzony* ,

Y to ieft pierwfzym princypalnym fundamentem obrony 
y niewinności Ur. Cybułikiego zPefz\ńikim-

Powtore: że Ciź Ur. Cybuliki y Pefzyńiki, lubo pierwfzym . 
za uwiedzeniem Ur. Łukaw ikiego, pod ktorego Kotrmendą 
yoftaWaŁ y ©Hego obawiał fię, drugi iako fluga , za wolą Ur* 
Strawińlkiego w Kkiczu Bogufzyno rządzącego , ęw bandę 
Krdloboycow wprowadzeni? przecież ani z wfpołeczeńftwo 
tego, ani z iakowey wiadomości, o niegodziwym przeciwko 
Oiobie J. K. Mci ułożeniu mogą bydź?a winowaycow poczy*i 
tant, gdyż ani przy pakowaniu w zboże y fiano broni, bo na 
tenczas w Wólce Znaydowali fię. ini w akcyi attakowaina L* 
K. Mci byli. ; ' .

Bo Cybuliki, wydobywfzy fię zmieyfca zafadzki za wy*; 
iezdzaiącemi, na ulkutecznienie ułożonego Kryminału, udał 
fię Winną ftronę, Pefz^nfki zaś zoflał fię z dwoma ludźmi 
przy tu rat h, y tam nocował. B a  W czym
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W czym odwołuią fię do Ur. Łukawikiego y Kuźmy, na 
punkta przez Ur. Cybulikiego y Pefzyńlkiego do Sądu D e- 
legacyinego podane wyznania, które chociaż od Kryminali
stów na fundamencie iednak decyzyi Prawa wyiętego z  Autho- 
ra F an  naceufza Lib. I. Tit. K  Quejł. 43 fol. Nro. 60. - 
Qund focii Criminis, admittuntur etiam in crimine Icefce Mttis ad 
$xculpandum, będzie obroną Ur. Cybuifkiego y Pefzńikiego.

Kozumiem bowiem iź Ci, fumiennie wyznać muiieli, że 
Ur. Cybuliki y Pefzyńiki w zględem haniebnego na Ofobio 
Króla wyftępku, nie fą winnemi.

• Mówię, źe nie fą z wfpołeczeńitwa winnemi, dokładniey 
iię to obiaśnia.

Społeczeńftwo inaczey rozumiane bydź niepowinno, tyl
ko gdy kto wnie wiadomie, dobrowolnie wchodzi, inaczey 
zaś, kiedy trefunkowo, albo zpodeyściem, lub za rozkazem 
iakowym, alboliteż zprzymufu trafia iię narwane bydź tiie 
może iilotne wfpolilwo; vVfzyfcy Authorowie Praw .«gad.zaią 
fię na nawet fam naturalny rozum, każdego przeświad- 
czaćj wtev. mierze powinien.

Ur. Cybuliki y Pefzyńiki, ani wiadomie y rozmyślnie w  
wfpołecz.ńftwo Kroloboycow wchodzili, przeto niemogą być 
nazwani winowaycami, lub też wfpolnikami tego b zbożrisgo 
kryminału.

Kiedy U r Cybuliki na fame flowa Ur. Łukawikiego, mó
wiącego do niego, źe poiedźie z nim do Warfzawy, niewie* 
dząc p złośliwych onego zamyflach, za nim póiechał.

Toż y Pefzyufki. będący za Leśniczego we Wśi Bogufzy- 
no; muiiał Ur. StrawinIkiego w tey  Wśi rządzącego ffuchać, 
przy furach iechać. y czynić to, co mu rozka/ał.

Pokazuie fię więc, źe ieden przypadkowo y zpodeyściem, 
drugi za rozkazem Pana, wfzelako*niewiadomi, Wtey kompa
nii byli,

ftiemoźe bydź iednak wnioikiem uitron>? że gdy fię W 
bandzie takowey znaydowali, iuź fą wfpoł Kroloboycami ?

A nito  ich potępiać powinno, źe Ur. Cybuliki za rozka
zem Łukawikiego, fury z. Zbożem y Hanem do*Małey Wśi za
prowadził, k Pe zyńfki fur pilnował, albowiem ich fama nie- 
wiadomość, pod tenczas fekretney między innemi na ten fpi- 
fek zmowy niewinnemi czyni, y  zupełnie od wfpolnićtwa kry
minału oczyfzcza, y uwalnia?

Kryminał zaś, na tenczas tylko bydź powinien właśnie 
nazwany Kryminałem, gdy kto* złym umyilem, rozważnie, y .  
podftępnie na iakowy bezbożny uczynek odważa fię, y on do
pełnia, inaczey bowiem, uczynek choć przez iię widzialnie 
zły, bez rozmyflu iednak y  rozważenia niemoze bydź Kry mi*

* nałem

/
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iiáíétn mianowany Author Farynaceufz Lib. i. Qu<eft. ig. fo t  
251. z Prawa powfzechnego ińowi w floWach: „  Crimen tunc 
„  prop-ie dicitur, guando quis dolo malo, &  prava intentione delift 
,y quit, fine enim dolo malo, non viiktnr preprie pojfe did crirhen.

A  gdy Ur. C>bulíki y Pefzyńiki żadnego złego y rozwa
żnego do tego haniebnego wyftępku niemieli umyilti, y teg ó  
niewykonywali, iakże mogą bydź wfpotkryminaliftami bnegó 
fądzeni^ , ,

Dąley mówiąc zá famym Ur. Cybulikim, iż ten, ani z  
wfpolftwa, ani ziakowey wiadomości ieft winien wyftępku, 
tym bardziey kary? Cybuliki nigdy niewiedział o jakowym 
fprzyiiężeniu na Ofobę Kroia, dopiero gdy tu do Warfzawy 
przyiechał z Kuźnią, miarkując iakowyś fekretny fpifeky f2u- 
kał zaraz fpofobow iako fię wyżey nadmieniło, aby fię mógł 
był wydoftać z tey bandy, lecz go iuź pód żadnym pretexten*, 
ile nieprzyfięgłego zinnemi niewypüízczono.

Dowodem będzie y ieft na tę okoliczność wyznanie Ur^ 
ŁukąWikiego y  Kuźnay, nawet ftrony famey łnftyguiącey ó
pifa nie. ..........................

Niemogł więc dla takowego zhkazu *y ftrzeżenia z tey 
kompanii wydoftać iię, albowiem zachodziła z ftrony iego bo- 
iaźń nieomylney śmierci, gdyby był chciał co czynić przeci
wnego myśli y ułożeniu fprzyfiężonym. ,

WlZakże iednak za wyprowadzeniem ludzi przez Ur. Stra- 
Wińfkiego na haniebne dopełnienie uknowanego na Ofobę J. 
K. Mci wyftępku, Ur. Cybulíki Winną ftronę zaraz ziamegb 
jmieyfca udał fię, y przy attakowaniu NayiaŚnieyfżego Pana 
niebyt ,

Już tedy z  wfzechmiar Ur. C^bulfiu zupełnie okazuie fię 
bydź tiiewinnym.

Podobnież Pefzyńiki Wiadomość híby 6 fpiíku maią- ' 
cy, przy pakowaniu brońi y mundurów iakoby znayduiący 
łię, przebycie ii Rogatkow dla przeyścia wblnego fur ułatwia- 
iący, pod ftraźą niebędący óikarźony* iż ieft niewinnym, te- 
mi prócz wyżey wyrażcnehii broni fię odwodafrii.

Już wyźey opowiedziano ieft że Pefzyńiki flużący, wolą 
Ur. Stráwiñíkiego dopełniać, z furami tam iachać, y Czynić 
to, co mu Pan każał muiiał.

Y to jawno ieft, że wiadoiriość pómienionegó fpiíku, w  - 
początkach, między kilkoma Ofobami. á potym tylko Szerę- 
gowyfri kilkudzefiąt, po odebraney od nich U Chłopa Przyfię- 
dze, była powierzona, o czym że Pefzyńiki niewiedziat iuż zu
pełnie ułatwiona;

Będzie, y to za świadczeniem Ur. Łukawikiego, że Pe- 
fzyñíki przy pakowaniu Mundurów y broni nieznaydował fíe,

C  jeżeli
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Jeżeli przebycie furow przez Rogatki ułatwił, nic prze
cie w tym nie zawinił, bo to czynił zdyzpozycyi Pana fwego.

Nitfzedł podeyściem żadnym, bo prócz okazanego przy 
Rogatkach świadectwa przez Ur. Strawińikiegó danego, które 
iakie bydź mogło nieumieiący czytać y pifaĆ wiedzieć nie- 
mog£ opowiedział, kto y z czym iedzie.

Niemogł zaś opowiedzieć źe w furach broń y mundury 
fig znaydowały, kiedy przy ułożeniu tych, iak fig wyraziło nie« 
był, y onich niewiedzlał. *

Zachodzi tylko iedna okoliczność, nieiako potgpiaiąca 
Pefzyńikiego, że on, ni.bgdąc itrzeżony tu w Warfzawie, mógł 
był dać znać o niegodziwych zamyftach fprzyfigżonyćh. y ta 
by była/Pefzyńikiego naywigkfzego grzechu przyczyna.

Lecz w tym punkcie zaftauowić fig należy na ufprawie- 
dliwienie onego.

Pefzyniki, zrozkazu Pana fwego był wyfiany z furami ku 
Małey Wśi gdzie wraz zdrugiemi ludźmi przy furach bgdą. 
cemi wykonać mufiał Przyfięgg, że Ur. Strawińikiegó nigdzie 
y przed nikim, iżby byli związkowi, niewyda.

Tą Przyfiggą obowiązany, Człowiek żadney edukacyi y 
oświecenia niemaiący, boiał fig złamać oneyźe.

Dla czego Przyfiggą ta, którą, czyli była niegodziwa po
znawać niemogł, y fama proilota Pefzyńikiego uwalnia one
go, by też od naywigkfzego grzechu zte y  okoliczności wyni- 
kaiącego,

Zoftaią iefrcze przyczyny obrony niewinności Frankem- 
berga, migdzy Kryminaliftami policzonego-

Już y ten oznaydowaniu fig fwym po migdzy wfpolKro« 
loboycami iakim fpofobem wbandg fpiikową wchodził, opo
wiedział.

Przyznaie to na fiebie, że był wfpolrti&wie fprzyfigżo- 
iiych lecz okoliczności przywiedzione bronić go powinny od 
popełnionego przez innych wyftgpku.

B o mu, wigzieniem ieźliby nieftanoł u Komtttendy y do 
Czgftochowy nieiechał pogrożono, bo go podeyściem zażyto* 
że zamiaft do Częftochowv, na inną rzecz dyfponowano, bo 
tou u Kommendy ftrafzliwą Przyfiggg którą on dla boiaźni ka
ry śmierci tuż nad nim wiizącey ile Dyfiydeńt, wykonać był

czym odwołuie fig do wyznania Ur. Łukawikiego, iż 
temi krokami z nim poftąpiono.
f Ten obowiązek Przyfiggi, boiaźni co moment furowey 

śmierci, b\ły przymufem do pełnienia tego, co mu Zwier* 
fzchność iako Żołnierzowi czynić rozkazywała.

niony.

Uwal-
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Uwalniać go źa tym powinny te przyczyny przymufu 
ftrafzliwey Przyfięgi, rozkazy wyzfzey Władzy, pod którą zo- _ 
ilawałj a tę koniecznie wykonywać mufiał

Udaie fię on wtey mierżfc, do Prawa powfzechnego, iż 
iakowekolwiek bądź czynności, zmufu y boiaźni naftąpione 
żadney za fobą pociągać hiepowinny kary*, y nazwane bydź 
niemogą wyftępkieftv

T e  wywody na ftronę obwinionych przytoczonej zupel- 
niey z wyznania ich dobrowolnego, ż opowiedzenia Ur. Ł u - 
kawikiego y Kuźmy na pytania do Sądu Delegacyinego po. 
dane naftąpionego, nie mniey z wywiedzionych; Inkwizycyi, 
niewinność oikarźonycb Ur. Cybplikiego, Pefzyńikiego* y 
Frankemberga okażą

Gdy to będziet doprafzać fię bŚmielaią Sądu Nayiaśniey- 
fzego aby od (prawy UU. Inftygatorow Koronnego, y W. X. 
Lit. y ich Delatorow fobie intentowaney, oraz z więzów u 
Wplnióni natyęhmiail Zuftali,

• K 4̂
jeśliby zaś takoWe wywody, nie były. od lakowego wy- 

fiępku oikarżonych owalniaiącehii, udaią fię do naypewniey- 
fzego ze wfzyllkich obrort ftopaia, y każdego fądu fzczegul- 
nego zafzczytu.

Wy Jaśnie O O  Jaśnie WWr. Panowie, którzy, po» 
krzywdzenie Ofoby Nayiaśnleyfzego Króla y JMaieftatu Jego 
fądzicie, y kary podług wielkości zbrodni wymierzać będzie 
cie, użyć nad obwiaionemi pofreda Ćłwa fprawiedliwości to 
ieft Miłofierdzia y litości Zechcecie.

Mowi za niemi, y radzi cytowany od fameyże firony Au- 
thor Farmactus, de Crirnine Icefce Mttis pifzącyi Iz chociażby 
nieiako obwinieni Wiedzieli oułożonym fpiiku a tego niewyia- 
wili, przecież icb od kary śmierci ekkuzowanemi bydź wnofi, 
W tym fenfie: „  Et licet ClarUś ieneat pojfe imponi pcenarn mor*
„  tis fuper non reyelantibus machinationem, Confulit tamen Prin- 
,, cipibus, ut in hzijufmodi cajibus potius humanitate qu*m fe- 
„  veiritcite utantur, &  ex quaqunque Caufa, non folmn jufta fed £•
„  tiam prcbabili hos non nvelantes excufent a p<ena mortis.

Upewnieni bydź mogą oikarźeni, źe ten Nayiaśnieyfzy 
y Dobrotliwy Kroi, który naywiękfze przykrości, iak fię pu
blicznie deklarował darować umie, tey obelgi fwoiey z wrodzo
nego wOfobie fwey Oycowikiego Miłofierdzia niepamiętać 
raczy. C s  Wzywam
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Wzywam nieco flow Pfalmifty, do tego Naylepfzego z  Pa
nujących Króla. Non intres in £Judicium, cuminimicistuis. Ale 
iako pełen Łafkawości, dla tym więkfzey ź  tąd zoftawienia 
fobie wiekopomney flawy, daruy, y  odpuść. Criminibus hifci 
parcere Rex o! velis

Tym poftępkiem naychwalebnieyfżym, ¿ozuaią winoway- 
cy, pozna doftateczniey cały Naród, źe ftaranność y życzenia 
Twoie Nayiaśnieyfzy Panie, fą iedynym ufzczęśliwienia, dla 
niego celem*
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