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O D P O W I E D Z
N u  Replikę zftromj Urodzonych Inftygaterow Koronnych y Lit-%

.przeciwko Urodzoney Maryannie Łnkawjkiey uczynioną, 
zjtrony Urodzomy Łukawfkiey dnia 3 1. Miefeąca 

Lipca U *¡3- Roku mftąpiona.

RÓzumiąłem Nayiaśnieyfży Sadzie, iż wpoprżedni- 
czo uczynionym przezemnie od U f. Łukawfkiey 

pod dniem 29: teraźnieyfzegó Miefiąca Lipca u- 
Fprawieditwiemu, żaden dla ftrony fkarżącey wy- 

§ i ® 5w cieczki nie pozoftanie fpofob dla prżekonywa- 
iących urny# y i erce przyczyn przezemnie wnie- 

fionych, oczy wiftośeią rzeczy wfpartycb^ y  na gruncie Prawa 
Koronnego funduiących fię. Aliści nad moie mniemanie 
flyfzałem w Replice Dnia wcztirayfzego z ftronyr TJU- Tnfty* 
gatorow Koron: y Lit: na!%pidney9 dofadnóść mocnych Za- 
iksrzeń powagą Prawa ztwierdzonych przekonywać iakoby 
Ur. Łukaw iką maiących y do wymierzenia kary za nie Sąd 
N ayiaśnkyfzy pobudzających. Których niechcę w Sądzie 
Nayiaśnieyfzym żoftawić bez odpowiedzi, abym prZez opu- 
fzczenie lub zamilczenie nie zdał (ię fluFzności fptawy Ur. Ł u - 
kawikiey potłumiać y oboietnym na fkażoną Jey  niewinność 
nie patrzał okiem, bo znam że w IpraWie tak wielkiey wagi, 
iak ta w Sądzie Nayiaśńieyfzym toczy fię naymnieyfza okoli
czność porozumienie ilanowiąca, powinna w każdym umyśle 
fwoie znaleść żaftanowiefiie: każde Zaś zagadnięcie bez odpo
wiedzi pufzezone, mogło by lakowe dla Ur, Łukawfkiey wi
docznego je y  ufprawiedliwienia fię uczynić nadwątlenie.

Dogodzę zatym ftufżności, zafpokóię rrwmźliWy urny i  
Ur. Łukawfkiey boiaźnią przeięty, y dopełnię obowiązku o* 
brońcy przez zafiłeale wiparciem Jey  uiewinności wywodu^

A  Trudno
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Trudno wykroczenie przez wiadompść zamilczano Ur. 
Łukawikiey by tez nayobfitfzemi iîowy ftrony UU. Ińftygato- 
row było rozwodzone zwiękfzyć yone uczynić ogrom ni eyfzym, 
gdy w famey rzeczy ten wyftępek zfw ey iftoty (c o  do Ur. 

"Łukaw ikiey )  zmnieyfzony y ufzczupłony, iuź to: dla ułomno
ści Niewieściey, iuź dla zaćmioney y przytłumioney począ
tkowo odkrÿtey przës JVJçza wiadomości iuź nakoniec dla nie* 
fpofobności doniefienia prętkiego, oczywiście bydź okazuie iię.

Nie ieft myśl móia trudnić powtarzaniem dnia onegday- 
fzego przèzemnie wylufzczoney zewfzyftkiem i okolicznościa
mi niewinności, bo -tam Sąd Nayiaśnieyfży znaydzie Wagę y 
nioc do odparcia^ natężoney ikargi, odpowiadam raczey na 
zarzut dnia wczorayfzego wńiefiony, iź Ur. Łukawika winna 
ieft dla tego, ze po odkrÿtey fobie wiadomośei marąc fpofo- 
bnośt: oftrzeźenia, nie dopełniła nayiftotńieyfzey powinności 
o bowiązku fwego.

Pomiiam w Sądzie Nayiafnieyfźym od niey tłumaczenie 
fię z tey okoliczności, iż cel przyiazdu do Warfzawy Męża, byl 
na inny koniec przez niego przeiftoczony, â iego tylko iedne- 
go przytomność, y iługi iego Kucharza wyftawiały na rozumie 
rzecz, niepodobną, izby zdrada y podftęp pod Nayiaśnieyfzym 
Królem Jm cią ftać iię kiedy mogły, ile gdy więcey fpiknio- 
ńycb na życie Krolewikie nie znała ani widziała Ofob, lecz 
mówię, iz przeciąg czafu krótkiego by też naygruntowuieyfzey 
wiadomości uczynił ią dla donieiienia nie fpofobną.

Nie zaprzecza ftrona fkarżąca tey, która ieft naywMo- 
cznieyfzą ze wfzyftkich prawdy, ale owfzem z Urodź. Łuka» 
w iką zgadza fię, iź Mąż Jè y  dnia 2. Liftopada w Sobotę o 
godzinie 10 . porą nocną do Ur. Łukawikiey przybył 1771* 
Koku. Sekret nadmieniony y zaraz zaćmiony w kilka godzin 
po przyiściu fwoim Zonie odkrył, nakoniec ogodtinie feoftey 
2 rana z upewnieniem powrotu na odwrot dnia Niedzielnego 
Wyfzedł, tego famego zaś dnia o godzinie lo .  w nocy iadące- 
gb Nayiaśńieyfzego Pana na ulicy publiczney zaftępować y 
krzywdzić z innémr Przywódcami ważył fię, W tym mieyfću 
Sąd  Nayiaśnieyfży raczy fię z Uwagą fwoią zaftanowić nad 
krótkością czafu przyzwoitego do donieiienia. bo gdybyśmy 
rachowali od czafu przyiścia Męża do Urd. Łukaw ikiey, do 
momentu niefzcżęśliwego przypadku Nayiaśńieyfzego Króla 
Jm ci, tedy nie więcey iak godzin ¿4. czafu miała do doniefie* 
nia, wytrąciwizy zaś do godziny izoftey w Niedzielę bytność

w Domu
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w  Domu Męża, nie wypada więeey czafu dla doniefienia iak 
¿godzin fzeinąście, przez który czas izelnaftogodzinny wiado- 
efiA> leit Sądowi Nayiaśnieyfzemu, iź taż Ur. Łukawika tze- 
"kak (Vięża w Domu podług obietnicy jego, y z^egoź Domu 
? nigdzie nie wychodziła.

Widzi zatym Sąd Nayiaśnieyfzy iz Niewiafla powieścią 
«łudzona, oczekiwaniem na Męża do Domu ftrzymana, nie- 

stylko wychodzić z Donrn niemogła, ale nawet o wadze y  
*w ei kości'odkrytego fekretu, krotki miała czas do pognania Je- 
-go wściekłości.

- \

Które to pobudki ż oćżywiftości rzeczy wypływaiące. ro
zumiem iż w  Sądzie Nayiaśnieyfzym przyzwoite Zuaydą 
względy, & zagadnięcie itrony ikarząeey żadnego nie wzbu
dzi zaitanowienia.

Przywodzono daley W Sądzie Nayiaśnieyfzym Prawo Po- 
Wfzeehne z Autorow Damoderyufża y ex ¿jułio Claro Wyo/er- 
pnięte, wiadomość zamilczaną o fpifku na życie Monarchów 
karą śmierci gładzić rozrządza iąće, lecz y to Prawo przywie
dzione ani w  Sądnie Nayiaśniey fzym 2;naydzie m eyfca, ani $ o  
wymierzenia Jego  przepifow Sąd Nayiaśnieyfzy pobudzi, ani 
Wreście U r ’Łukawikiey "przekonać potrafi. Nie mówię Ja  
wfzelako w tym rozumieniu,iź bym fzacunek Prawa Powfze? 
cbnego zmnieyfzać miał, bo te wfzyftkich Praw Kraiu ka
żdego ieft prawidłem, ź ktorego iak z żywego żrzodła ftru- 
nnenie, wytryfkaiące, tak z niego w ;zsftkie inne Prawa fwoy 
biorą początek, raezey dowiśść pragnę, iź na ten czas może 
bydź użyte Prawo powfzećbne, -gdjr tiiemąfz prZepifu Prawa 
Narodowego, Prawa nam właściwego.

O  wyitępku obrażonego Maieftatu Krolewikiegb alboż 
nie mamy Prawa Oyćzyftego, pomjmo innych Konftytucyi, 
które pomiiam 1588» Roku obfzerme ten itrafzny wyftępek 
oboftrzaiącego, t go nam iię trzymać, y za ofnową opifow 
iegó iść należy. Nie czyni wzmianki Prawo Kraiowe, aby 
za wiadomość nie pewną na Wypróbowanie famey rezolucyi 
Niewieściey tylko nadmienioną można było przeświadczać o 
wyftępek obrażonego Maieftatu, źadney kary nie wyznacza 
toć kara za cień tego Wyftępku, ile zaraz przez Męża przy
tłumiony, podług opifu wzmiankowanego Prawa wfkazywa* 
na bydż niepowinna.
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http://rcin.org.pl



Spodziewa fię U r. Łukawika Iż Sąd Nayiaśnieyfzy nie o- 
U rości Prawa Zagranicznego powodować fię będzie, ale za ła
godnością Prawa, które Nayiaśnieyiza Rzecz-Pofpoiita uda- 
^ o w d a /a S ą d  Nayiaśnieyfzy podać iey w tym mieyfcu pre- 

: zentuie pofzedfzy, fwoie zopifem PraW Koronnych zgadzmą- 
c e fię  ogłofi. wyroku

M a tak mocny przepis Ur. Łukawika Kratowego Prawa, 
iż  gdyby wobwinieniu óten wydępek iaWnych, mocnych, y  
doltatecznych niebyło dowodow, naódatek, gdyby rowność 
W przefądzaniu zapadłych zdań naftąpiła, iż obwinionemu po
dług P r a w a  o Mężu dobrey wiary, udanowionego pozwolone 
ieft w tym Praw ie odpfżyłiężenie fię, Tego Ur. Łukawika żąda, 
o to fię Sądu Nayiaśnieyfzego doprafza, to z mocy Prawa o- 
trzymaić wm ocney ied nadziei, a zatym *ym śmieley podda- 
ie idotę fprawy iwey pod roztrząśnienie przezornością zafzczy- 
conych Sędziów, im dodateczniey przekonaną ufiebie zoda- 
ie, o gruncie wzrufzonym niewinności fwoiey.

C z e k a  z upragnieniem wyrokow, y  ułom ność danu oraz 
flabość płci Niewieściey litościwym Nayiaśnieyfzego Sądu 
przypomina względom.
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