
O B R O N A
Z  przydania przez Dekret Seymowy od Urodzoney Marymny 

Łukawfkiey, o wfpolnosć wyftępku Obrażonego Majeftatu 
KroUiofkiego obwtnioneŷ  y ¡przypozwmey, przez Imci 

Pana W  i który na IV l SŹ  OIVA TEGO Żupnika 
y Komornika Ziemi Łomzyńfkiey, przed Sep 
dem Seymowym w Izbie Senatorjkiey Dnia 29 

Miefiąca Lipca Roku iftd&o uczyniona*

W iE L K 0 S C  v  cięfzkóść wykroczenia odkrytego, y  wy- 
-s znanego, furowość Praw za Wyftfpek popełniony 

po przekonaniu, złość do naywyżfzego Stopnia wy- 
i gurowana w Wykonaniu zbrodni, frógość kary za

dopufzcżenie fię oney rózmyślńe, *ogromność Sądu Nayiaśniey- 
fzego w nay wyfz fźey powadze NarodoWey żoftaiąća, przezorność 
Osób zafiadaiących, tę poftać Sądu (kładaiących, ż pierwlzych W 
Oyćźyznie Męźow zebranych, w iftotę wyftępku Wzieraiąca, na- 
konieć znaiomóść Praw Narodowych dokładna, y każdemu wła
ściwa, ktoź nie prżyźńaf iak z wizelkiey miary okropny w o* 
czach obwinionychj y ifcawiohych śmierci y  przyfźłego ukarania 
wyftawliią Widok*

Tracić atoli ielzeże nadziei nie należy, bo iako złość wyftę- 
łpku Wykonanego, przyzwoite przez Sąd Nayiaśnieyfzy bfdzle 
miała wymierzone Ukaranie, tak niewinność pewne dla iiebie w 
tym Sądzie ( ktoregń dobroć y miłoifierdzie z fprawiedliwością złą
czone naypierwfzemi fą zafzczytarai) znaydżie ocalenie, y w tako
wym ia zaufaniu ugruntowany, iftotną litość Sądu Nayiaśniey- 
fzego ha celu mówienia mego wyftawiwfzy, iako do bronienia we
zwany, y  przeź wyroki Sądti Nayiaśnieyfzego zapadłe y ogłoiźo- 
ne obowiązany, znam być konieczną potrzebą ha źaikarźenie 
o wfpolnosć wyftępku KroloboyftwaJ Urodź.“ Maryanny Łukaw- 
ikiey W pośrzod Sądu Wnie/ione* naftępuiące ż wywodem iey nie
winności fzczeghlniey okazać uiprdWiedhwlenie, na iftocie famey 
rzeczy, Prawie, y ffufzriości zafadzaiące fię, do ktorego Sąd N ay- 
iaśnieyfzy łaikawego z właściwey fobie dobroci raczy nakłonić 
ucha.
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Wicteieć fię daie,, iż w liczbie ftawionych y obwinionych 
przed Obliczem Sądu winowaycow, dwa ofobliwFze znayduią fię 
redzaie, prerwfzy rzeczy wifty .przez dopełnienie fwey zmowy o- 
krutney, na Osobie Nayiaśnieylźego Króla IMCi wykonaney, 
przez porwanie Osoby Jego Pańikiey , y przykre ż nim obcho
dzenie fię, drugi w porozumienie tylko wdaiący fię, y powziętą 
wiadomość o lzkodzeniu na zdrowiu y życiu Krolewłkim przed 
przyzwoitą zwierzchnością, zamilczający, obwinionych zpierwfze- 
go rodzaiu wściekłości, bronić nie ieft moią powinnością, lecz 
Urodź: Łukawika, jako nie ieft od Urodź Inftygatorow Koronni 
y  Litt: o to obwiniona ani przez tetmiu do Sądu Nayiaśnieyfz»- 
go wydany pociągnięta, tak na wfpołeezność tego wyftępku, 
przez zataienie powierzoney zbrodni zadaną, ufprawied!iwiać fię, 
y  ©dpowiedać przezemnie do obrony iey przydanego będzie.

Cień iakiś przediiewziętey Kroloboyftwa zbrodni aby Uro
dzoną Łukawiką dofiągnąć niemiał, przeczyć ona niechcę, lecz 
proii z pokorą, aby Sąd Naylaśnieyfzy łaikawie wyftuchać raczył, 
jakim fpofobem, od kogo? y kiedy? ta naymnieyfza a prawie 
nieznaczna dofzła ią wiadomość. Urodzony Łukawiki Mąż wcią- 
gnąwfzy do Warizawy, gdy ftanął z Towarzyfzami zbrodni przy 
farach fiaoem obładowanych w ftayniach Klafztoru Dominikań
skiego na Nowym Mieście, zoftawiwfzy tychże kompanow ukno- 
waney zdrady na mieyfcu przerzeczonym ulokowanych, fam po
rą nócną o godzinie 10 w Sobotę Dnia a Liftopada 1771 Roku 
na dzień ieden przed okropnym tym wyftępkiem w Aftyftencyl 
fwego iłuzącego Kucharza Jana do Urodź: Łukawlkiey Zony w
tyłach Nowego Świata miefzkaiącey przybył, niezaftawizy zaś 
Urodź: Łukawlkiey w włainey ftancyi bo w fąfiedzkim Domu 
dla poftrachu przez nieiakiego Sułkowskiego o rzeczy u niey 
przez Męża zabrane dopominającego fię y naprowadzeniem Mo- 
ikwy gdyby rzeczy oddanych fobie niemiał grożącego fchronio- 
ney, y iuż fpoczywaiącey fzukał , która tam znaleziona z pier* 
wfeego weyrzcnia po przebudzeniu, gdy zobaczyła Urodź.* Łu- 
kawlkiego Męża do niey przybyłego, iłowy przykremi y do 
Warfzawy przybycie naganiaiącemi w przytomności ludzi pod 
ow czas znayduiących fię ofuknąwfzy go, co tu robi w War- 
fzawie, y  po co przyjechał wypytywać fię zaczęła, lecz natych 
tciaft iz 2 tąd broń brać będzie od Męża odebrała odpowiedź.

Nieufpokoiona wfzakźe Urodzona Łukawika gdy Mąż z 
przytomnemi w Izbie Ludźmi rozmawiał, Służącego Kucharza 
gdzieby był Eąuipaż Pana iego pytała fię, daiący zaś baczność 
Ur: Łukaiki Mąż człeku fwemu Ikinieniem dał do poznania aby 
milczał, co fluga pełniąc, gdzie ftoią powiedzieć niechcia!»
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Porozeyściu fie 'przytomnych lodzi ńa fpocżnieniejgdy W ofo- 
bnośoi Uro: Łukaika z Mężem znaydowałafię, zmocnieylząuitlnością 
y natężeniem wy wiadywać fię od Męża przyczyny przyjazdu do 
Warfzawy nieprzeftała a tak odebrała uwiadomienie w tych tylko Iło
wach; iż poKrola Imći z liczbą więcey tu przybranych przyiecha* 
łem, co pofyfzawfzy UlŁukawika ftracfoem wikroś przeięta, wyrze* 
kuć y lamentować, daleyzgubę włalnąy dziecina pamięć przywo
dzić* yaby od tak niebacznych zainyfiow odftąpił, y onych nieu-p 
fkrteczniał zaklinać poczęła, lecz zaraz od Męża o lekkowierność 
niewieścią nakarconą wtym razie zoftawfzy iż Iłowom wżarcie na do
świadczenie Jey rezolucyi eona to powie wymówionym- prędko 
daie wiarę, dawniey oświadczonąże Broń fukno y Proch z Warfza* 
Wy brać będzie powtórzył powieść, y że nie ieft tak zapamiętałym 
y na Rozun ie Zaślepionym, aby ca tę Zbrodnią odważyć fię mógł 
przydał, y zupełną tey powieści iwey oftatnią powtorzorzoney 
siednał, y wmówił wiarę» ,

Aby zaś w Warfzawie nie był doftrzeżony y poznany 
Wyilcie od Żony ezafu Rannego dnia naitępuiąćdgó 3 Lłftopada 
o godzinię Szoitey oftrzegł, y  iż lub na Obiad przydzie tegoż 

\ Dnia, ; lub przed wyiazdem widzieć iię będzie Z Żoną Oświad 
czyi* na*oftatek że Tydzień w Warfzawie albo Więcey bawić 
będzie dodał. \v porze zaś od fiebie zamierżoney ikończywfzy 
ofnowę Rozmowy z Ur; Łukawiką Żoną przed Sądem Nayia* 
śnieylzym opowiedzianey od niey wyfzedł , W ezyśtey Uri 
Łukawlką Zoftawiwfzy myśli, y  od \ylzeikiey wontpliWości ó dzi
kich Zamyiłach uikutecznieniu przez Męża dalekiey, dnia zaś na- 
fiępuiącego Niedzielnego, lubo przez Żonę był cżekany Urodzi 
Łukawiki niepowrocił, nakoniec y do ciemnego Zmroku, ani W 
nocy z Niedzieli na Poniedziałek idącey to ieft Z3go dnia na ąty 
Liltopada nie był widziany, y w Poniedziałek’ dnia ągo Liftopk* 
da z rana z Żoną niezobaczył fię.

Które okoliczności gdy tym fpofobetn toczyły fię, ż publi* 
cznego , dnia tegoż ągo Liftopada rozgłofu , doftało fię iły* 
fzeć Uri Łukawfkiey o nieizczęśliwym Nayiaśnityizegó Króla 
JMCi przypadku, lecz aby mąż fcy miał bydż dowodzcą, a przy* 
naymniey znaydewać fię w gromadzie fwawolney kupy na pa
mięć iey nie przyfzło, y żadnego nie wzbudziło przerażenia, y  
owfzem że lub z Warizawy w dzień Niedzielny, wyiechaĆ 
mufiał, lub też gdzie w (krytym utaił fię Q niewidząc U żony 
pewnego btzpieczeńftwa) mieyfcu, fwoie czyniła wniefienie, y  
y tak Ipokoynąfbędąc, źadney nie obawiała fię dla fiebie ztąd przeci
wności, a zaprzątaiąc fię Wedle potrzeb domu fwego, od nocy

A  ij
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Snbotniey 2 Mężem niewidziała fię, ani gdzie by fię podział, 
nie miała wiadomości, w . tym dniar5go Liltopada w Dzień 
Wtorkowy-z 'włafifego Domu do Ąrefztu doftała fię, y  z nie
go aż do dnia dzifieyfzego w Sądzie Nayiasnieyfzym odpowie* 
da. z kąd poznać ‘‘można dowodnie, iż Ur: Łukawika ani zama
chów na życie Nayiaśnieyfzego Pana nie czyniła, rokoizu ża
dnego nie podniofia, y do podniefienia nie była podnietą, gwał
townym ufiłowaniem Szkodzić Nayiaśnieylzemu Krolowi ŁVlCi 
na zdrowiu y życiu -nie pragnęła , niegodziwego naoftatek u« 
czynku niewykonała , toć winną wyftępkn obrażonego Maiefta- 
tu, ani uczeftniczką tego wykroczenia bydź rozumianą nietno- 
że, wfźakźe Prawo 1588. R.ha tych czterech rodzaiach wyraźnie 
opifanycb, iftność tego wyftępku zafadziło, z których żadnegct 
przyftofować właściwie do Ur: Łukawlkiey, iż rzfc?cz ieft niepodo
bna zdaie fię*

JVwfzelako dalfzy fczyniąć wywód ufpraw:edliwienia Ur: 
Łukawikiey, powtarzam w fzczegulności iż Ur: Łukawika z ża
dnego tytułu do wfpolnićtwa tey zbrodni nie może bydź pod
ciągnięta, gdyż wiadomość powzięta z lift iey męża była oboję
tna, niepewna, w ^żart 'obfocbna, przybycie tegoż Męża inny ko
niec y cel okażuiącfe, tak dalece iż w dwoiakiey powieści, 
trudne były dla Niewiafty pogodzenie "rzeczy, donofić za tym 
tego Zamachu na życie Królewskie niemogła, bo fama nie już- 
W iakiey wątpliwości, lecz że to nigdy nie fnaftąpi w mocnym 
Zoftawała zaufaniu, tak z ftrony męża onęż upewuiaiącego, ia- 
ko z powodu famego* *niepofdopienftwa, bo: wiedziałafz o li
czbie Osób w tę żdradę wĆhodzącychi znaŁż z nich ktorego? 
Czyniłaż jakowe narzędzia broni y innych fprzętow na zgubę 
Nayiaśnieyizego Pana przygotowanych, Wdawałaż fię w jawne 
lub potaiemne porozumienia? Targnęłaż ręce Swiętokradzkie na 
Osobę Ńayiaśnieyfzego Króla? wchbdziłaź w iakowe Korre* 
fpondencye Liftów lub od niey, lub ¿0 niey pifanych? nie. Czy 
U nieyże żgraia fwywolnych winowaycow iwoie znalazła fie- 
dliiko^ Od nieyże na porwanie gwałtowne Nayiaśnieyfzegó 
Pana ta kupa uzbroiona wyizła? Onaź Ofoby na fzpiegowanie 
krokow Krolewlkich wyfyłała? Miałaż fobie odkryte, czas, godzi
nę, mieyfce, kiedy ta fprofność wykonana bydź miała? nie: y  
tak ieft w fzcżerey iftocie, bo odwoływam fię do zaikarzenia Ur: 
Łiftygatbrbw Koron: y  Litt: jeżli ią w punkcie z tych, w któ
rym naymoieyfzyrti obwiniaią. Nie: y  owfzem z osnowy po
czątkowego fwego zafkarżenia, iż ta kupa uzbroiona z Nowe
go Miafta Podwalem idąc zafadziła fię przy miodowey ulicy W  

«Sądzie Nayiaśnieyizyin twierdzą, Ume nakoniec przewinionych
wyzna»
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wyznania w Twych examln*ch (  labo z opifu prawa powfzechne- 
go źe towarzyfz wyftępkuj zaświadczać nie może przekonywać 
iey nie powinne) kładąż przecież iakowoźkolwiek okoliczność 
do porozumienia fię y wdania ku zgubie Nayiaśnieyizego Pa* 
na dążąeą?-1 Sążiakowe ’Pifna, jślady Ur: Łukaiką © ten wyftę- 
pek przeświadczaiące, niemafz tego wfzyftkiego oprocz przewi
nienia przez wiadomość zamilczaną.

Ale ia znowu pytam, ieżeli w rzeczy nie pewney, czczey* 
y  ,?plonney mogła uczynić beśpieczne donieilenie y mówię z o- 
pifu Prawa 1588. iz niemaiąc gruntownego a niewzrufzonego u- 
wiadomienia, oikarżać o ten wyftępek nie było beśpieczno, 
gdyż dla donoiiciela tego wyftępku w fwych probacyach upada- 
iącego z ftanu proftego kara śmierci, z ftanu zaś Szlacheckie
go fto® grzywien y fiedzenie wieży ieft w tym prawie wy- - 
znaczone, któremu Ur: Łukawika w czafie nie okazania dowo
dnego podpadać by koniecznie mufiała.

Lecz idę daley y mówię, iż dla ilabości płci Ńiewieścfey 
famo Prawo powfzechne, wyłączone Niewiafty od znania obo
wiązku Prawa mieć chciało, idzie zatyna że y od pełnienia ie- 
go przepifu też Niewiafty uwolniło, a przeto Ur: Łukawika gdy 
by y wcale o wyftępku wiedząca iafco Prawa znać nieobligo- 
wana, y nieumiejętna, wytnowiona bydż by powinna,

Przydam d® tego okoliczność z Prawa Koronn: wynikaią* 
cą na obronę Ur: Łukawikiey ftuźącą, iż gdyby Ur: Łukawika by* 
la uczyniła doniefienie y oftrzeżenie, maiąc tyle przezorności i- 
le w tey okoliczności potrzeba rozfądku, y dokładney wyftępkii 
znaiomości, tedy z mocy Prawa, ani Ur: Łukawika przekonywać 
a zwierzchność bez mocnych innych dowodow zafadzać fię na 
powieści Ur; Łukawikiey niemogła.

Bo ieżeli ieft prawdą, iż Niewiafty prżypufzćzone do śwła- 
dećtwa bydż nie ¡powinny W wifkfzey wagi fprawach, yprze* 
konywać fwemi zaikarźeniami by też zaprzyfięźonemi dla uło
mności ich Stanu znalezione Tą Prawem nie zdatnemi. toć tyra 
bardziey oikarżać y donofić iak ony nie mogą, tak ich iluchać 
nie należy, bo y  Prawo 1588 przywiedzione, pomiefzczaiąc za do* 
nofieiela ofóbę chociaż Stanu proftego o wyftępek obrażonego 
Majeftatu, żadney wzmianki aby y Niewiafty oikarżać y  dono- 
fić mogły nie czyni ale owfzem toż Prawo zdale fię Niewia
fty wyłączać. Lecz po mimo tego wzmiankowanego, przebież- 
my wfzyftkie inne iakiego kolwiek bądź nazwiika Prawa, zafta* 
nowmy fię nad rodzaiami opifow iego, Wniydźmy w  roftrząśnie- 
nie uftaw tegoż famego Prawa, a W każdym mieyfcu y  pod 
iakim kolwiek tytułem znaydzieroy w tymże Prawie generał-

3 | nie
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nie wziętym,'wzgląd na Niewiafty dla (łabości ich płci y ftanu, 
iuż to wyftępki onych ofzczędzaiące, iuź karę zalłużoną za 
wykroczenie żwalniaiące y  umnieyfzaiące, iuż z cięfzkości winy 
wymawiające, iuż ońych maiątki ubespieczaiące. iuż na re- 
fzcie odf wfzełkięgo zaikarienia y przekonywania w lądzie one 
wyłączaiące pod ktorego Prawa w ogolńości wziętego rozrzą- 
Ozenie jy uftawy Ur: Łukawika iako Niewiafta iż należy, iasno 
poznać można a przeto Wymówioną od cięźkośći winy zoftaie.

Y  w tym mieyfcu fpodziewałbym fię, iż ftrona ikarząca ty
ło pobudkami z oczywiftości rzeczy, dowodami czyli prawidła- 
ini z Prawa przywiedzionemi przekonana, żadnego zetrmą (poru 
wieść w Sądzie Nayiaśnieyfzym nie będzie o wfpołnićtwie U.r: 
Łukawikiey ^ey zbrodni, lecz zgodziwizy %  iż ani iawnie, ani 
potaiemnie, ani otworżyśsie, ani (krycie, Ur; Łukawika do wipol- 
nićlwa niebaleźy doprafzać fię u lądu Nayiaśniey iżego będzie o uwol
nienie, fctore izyikaćHifaiąc, niektoretiefzcze ku iey obronie przy
łączam przyczyny.

Zważać raczy Sąd Nayiaśnieyfzy iż Prawo powfzechne, tu
dzież kraiowe, żony-Mężom w e wfeyftkich okolicznościach po
dległe y poddane mieć chciało, tak ściflemi okryślaiąc granica
mi, że żonie bez doleżenia fię Męża, nic czynić, w  żadną okoli
czność [wdawać ani naoftatek nic cierpieć pod władzą zo- 
ftaiącey nie pozwoliło.

Ur: Łukawika daymy naprzykład że wiedziała o fprośnym 
Męża fwego (zamyśle? "co iey żadną miarą dowiedziony być 
niemoże, czyliż z opifn *tyćh praw,iey w  prawdzie iako Wiewie* 
ści» nieznanych a przezenmie ku iey obronie przywiedzionych 
byłaby w (tanie donieść kogo innego obcego, a tym bardziey 
Męża włafnego, pod ktoirego zoftaiąc władcą, ani czynić co 
Mąż nie chce, ani nic czynić coby mąż cheiał w  iey mocy nie 
było.

A  nad -to, cożby uczynić mogła nayroftropnieyfza Niewia- 
fta w  tym przypadku będąca, gdzie z iedney ftrony miłość mał- 
żeńlka poprzyiięiona, z drugiey wzmianka o przedfiewziętym 
wyftępku zaraz odwołana y  zaćmiona, --albo raczey w  żart czyli 
doświadczenie przychylności żony obrocona.

Spodziewać fię nie można po dnney roftropnieyfzego obra
nia, nadto co obrała Ur. Łukawika, nagan i ła iednak obojętnie 
wynurzony, lubo potym ^zatrzeć u Piłowany fekret, (karciła odwa
gę bezczelną, przełożyła konfekwencye niefzczęśliwe, y cofną- 
wfzy mowę pierwtzą Męża, uwierzyła że cofnęła y  ferce, tyle 
czyniąc, ile w iey było mocy» y ile «przymioty rozumu (tanu y  
płci dozwolić mogły.

Które
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Które okoliczności tak teraz wymówione, iako y  po wy«: 
żey przezemnie opowiedziane doftatecznie wyprowadzona y zło
żona w Sądzie Nayiaśińeyfzym z Strony Ur: Łukawikiey obiaśni 
inkwizycya, tą naymocnieyfzą twierdzą poprzeć iłufzność fwey 
fprawy; y okazać grunt niewinności Ur: Łukaika fpodziewa, 
doczyta iię Sąd Nayiaśnieyfzy tego wfzyitkiego w ikutku, co ia 
opowiadam W Sądzie JNayiaśnieyfzym w  Iłowach , a tym fa
jnym jaśniey y widzialniey pozna iey niewinność, y  zupełne o- 
czyfzczenie Hę, oprocz w fekrecie nadmienioney y  zaraz zatar- 
tey przez Męża na życie Jtfayiaśnieyfzego Pana zmowie, ho tey 
jako nikt z zyiących nie Hyfza^tak ani przekonywać, ani fwyra 
świadećtwem wzmacniać, fprawy Uri Łukaikiey nie będzie mógł, 
fam tylko odprzyfiężenia fię dla* Ur: Łukaikiey zoftanie śrzodek.

Gdyby Ur: Łukawika wiedziała gruntownie o tym męża fwt- 
go przedfięwzięciu, czyliżby za powziętą z powfzechnego odgło- 
iu wiadomością, maiąc fpoibbność Schronienia iię y uyścia przez 
dni dwa do ukrycia iiebie lub iwoich rzeczy jakiego nieuczyni- 
ła kroku? czego nie zrobiła, y  owfzem w  włafnym miefzkaniu 
przy gofpodarikieh zabawach zaftana, z tamtąd do więzienia wzię
ta, y  tu przywiedziona przed Sądem Nayiaśnieyfzym ftawa, ta 
niefzczęśliwa Nlewiafta ftawa wfzeikiego rodzaiu niefzczęśliwo- 
ści pełna, w przykrym więzieniu Miefięey 20 y doi 24 jęcząca, 
ftrażą żołnierlką obfadzona, w okowach zoftaiąca, fama uciflk y 
rofpacz znofząca momentalnie fię łzami karmiąca, od wfzyftkich 
przyjaciół opufzczona, w  lianie biednym y okropnym, fzukaiąe 
od was (ieżeli znacie i widzicie w niey przewinienie o ten wy* 
ftępek tniłofierdzia) wam z zafiadaiących tu Ofob właściwego y 
wrodzonego, mieycie wzgląd J  OO. J. W W . Panowie przez 
wielkość duiz wafzych, na iłabość Pici ii a nu, y miałkości rozu
mu, różnicy między złym y dobrym uznać niemogącego, ućzyń- 
ciena oilatek politowanie dla cierpiącey dwoiako, na ciele przfez 
przykrość więzienia, y  inne uciikf, na umyśle przez odłącżęnie 
od włafnego potomilwa y dzieci, oddalenie iię od wlzyftkich 
przyjaciół, na koniec przez widok naynieznośnieyfzy iż tego mę
ża, ktorego w  pożyciu iwoim niegdy miłego miała towarzyfza* 
tego dziś widzi w  równym niedoli y niefzczęśliwośei lofie, wipol 
więźnia, y  obwinionego , famym fpoyrzeniem uciikow y zmar
twienia ferca pomnażającego.

Wafzemu wfzakźe prawo nieraz odemnie przywiedzione 
1588. Roku przeciwko wykraczającemu owyftępek obrażonego Ma- 
jeftatu podług wielości iednak winy zoftawiło J  OO. J  WW. Pa
nowie, ściągnienie kar rozfądkowi, y  tych wyznaczenie, wafzey 
wyżey wyrażone prawo poleciło przezorności, źadney pewney
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za' ten ‘ wyftępek nieuftanowiwlzy kary, gdy przeto i  wfzel- 
kich miar widoczne Ur: Łukawlkiey nie okazuie fię przewinienie 
y  z Złożonego e‘xaminu czyli wyznania , oraz wyprowadzonych 
inkwizycyi Winną tey zbrodni znaleziona nie będzie, y  owlzein 
Ha [wfzyftkie okoliczności odwiedzie fię, iako zaś o zmowie czy
li wykonaniu tego wyftępku, dawnrey iak dnia 2go Liftopada 

1 7 7 1  W obojętnych y zaraz zaprzeczonych wyrażeniach od mę
ża nie była uwiadomiona, y potym za płonną powieść to uznała, 
zabiera fię na refzcie, przy tyle razy nadmienionym Prawie Ro
ku 1588. do odprzyfiężenia, fpodziewa fię jże^Sąd Nayiaśnieyfzy, 
przypuściwfzy ią, po wykonaniu onego, też Ur: Łukalką od za
rzutu wfpołeczności tego wyftępku przez fprawiedliwe fwoie wy
roki uwolni, ktorego tulzy lobie Ur: Łukawika otrzymania od Są
du tego, który na wadze iedney z fprawiedliwością, łączy miło
sierdzie. ;

Jako’ zaś ła  wyftępek rźeczywifty męża w «pfnowie przy 
pozwu do Sądu niriieyfzego iey Wydanego obwinioną nie ieft, 
tak fpodziewa fie iż maiąc po fobie Prawo wyrażone 1588. y o. 
pis Statutu Litfcr ztym Prawem zgadzaiący,.lię oprawy żon, y dłu
gi jna Dobrach przed wyftępkiem zaciągnione ocalające, iż z tytu
łu fzkaradnego wyftępku męża, żadnemu ofobnemu nie będzie 
podlegała ukaraniu, ile całą ufność y nadzieie taż Ur: Łukawika 
pokłada nayprzod w niewinności włafney, a zatym y w Nayia* 
śnieyfzym Królu IMCi P. N. M. fzczęśliwie nam panującym, iż 
ten Pan z wrodzoney fobie dobroci, Tron Jego otaczaiącey* y 
zdobiącey, przykładem wielo przewiniaiącym, przez wielką wf^a- 
niałość dufzy fwey odpufzczaiący, y w wieczną niepamięć urazy 
fwoie pogrążający , z Oycowlkiego fwego miłofierdzia,iak© zawfze 
c z y n i ć  dobrze poddanym fwoim przywykły, do ocalenia życia U- 
rodzoney Łukawlkiey dobrotliwe przyłączyć raczy intereiToWa- 
nie.

Nie wątpi Urodzona Łukawika, 0 Ikutkach dla fiebie pomyśl
ności, gdy fpodziewa, iię dobroć Króla, z Sądu Nayiaśnieyfzegó 
łalkawością mieć fpoione y  złączone, którą ia litościwym N ay*- 
śnieyfzego Sądu, poleciwfzy Względom, mówić za nią, y bronić 
iey, daley nie widzę potrzeby*
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