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U D I G  I A RI  y  S
ÍÑ  C A U S A  R E S P E C T O  H O R R E N D I CR ¡M INIS R È G IC ID lj

" ÎN SACRA PERSONA SERENISSIMI

STANISLAI AUGUSTI
REGIS POLONIÆ* MÀGNI DUCIS LI- 
THVANIÆ, RUSSIÆ, PRUSSIÆ, MASO- 
YI/E, SAMOGITIÆ* KIJOVIÆ* VOLHY- 
NIÆ, PODOLIÆ, PODLACHIÆ, LIVO- 

NIÆ* SMOLENSCIÆj SEVERIÆ* ET 
CZERNIECHÔVIÆ* DOMINI NOSTRI 

C L E M E N T  I S S I M I ,
D i e  3 .  M e n ś i s  N o v e m b r i s  1 7 7 1 .  A n n o  V a r s a v i æ  c o m m i s s e  e x  

Ï n s t a n t i â  G e n e r o s o r u m  I n s t i g a t o r u m  R e g n i  e t  M.  D. L i t t . 

Í l l o r u m q u e  D e l a t o r  um  A c t o r u m , c o n t r a  e j u s d e m  C r i m i n i s

PRINCIPALES; CoMPRIŃCIPALES; AC COMPLICES ClTATOS, IN 

J u d i c i i s  C oM iciA LJB u s R e g n i  V à r s a v i æ ,  G e s t u s  e t  

F o r m a t u s ,  A n n o  Dom ini 1 7 7 3 .'

■¿■y.i"■. '.  /  *

V A R S A V I Æ

T Y P IS  SACRÆ  R E G IÆ  M A JE S T A T  IS 

Anno M D C C L X X 1V.
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PUNKT EX RESULTATO RADY SENA
T U  Die g. zaczęcey, a Die 15 . Fcbruarii, Anno 1773 . 

publikowaney, względem popełnionego KroloboyftwaŁ
z ' . „ ' . ' V

S T A N I S Ł A W  A U G U S T  * B O Ż E !  Ł A S K I  P O L S K I ,

W I E L K I  N I Ą Z E  L I T E W S K I ,  R U S K I, P R U S K I , M A Z O W IE 

C K I, Z M U D Z K I, K I 10W SK I, W O L IŃ S K I, P O D O L S K I, PO

D L A S K I ,  I N F L A N T S K l , S M O L E Ń S K I ,  S I E W I E R S K I ,  y  

C Z E R N IE C H O W S R L

*  fe d o r  R e 
fu Itati R a d y

Oź n Ay Mu IEmY ninieyfźym  Ł i t ó r i  £xtiaktem  Nafzyni* 
wfzem w obec y każdemu z ofobna , komu o tym 
wiedzieć należy j Iż żnayduie iię in Refultato 
Rady Senatu, Dnia Ofmego Miefiąca Lutego,Rokti 
terażnieyfzego 17 7 3  zaczętey , a Dnia Piętna- 
Rego"Mieii^ca y  Roku tychże, publikowaney,

Punkt naftępuiący — f  ,, Nie zgadza fię wprawdzie ż wielkością 
, umyftu Dobroci, y  Chrześciańikich Sentymentów Jego Krolew- senat«* 
, ikiey M ości, wnieiieriie przez wierną Radę potrzeby fprawie^
) dliwości na Krym inał Kroloboyitwa, na Ofobie Krolewikiey ten- 
) tow any, y  na tych , którzy w niego w pływ ali, lecz źe y to 
, prawda, iż Kroi nie fobie , ale LudoWi fwoiemii żyć powinien^ 
y a tak na życie Jego zafadzka, ielt zuchwałą na Publicztie żdro- 
, wie odwagą, do tego Opifom Prawa przeciwić fię nie ftioże^
, przeto zna fię bydż obligowanym przychylić wolą fwoię do tego* 
y żeby UU. Inftygatorowie Oboyga Narodow, względem dochodzę- 
f nia rzeczonego Kryminału powinność fw oię , za z nofzeniem

A  „ f i ę
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*  Tenor M ad- 
datl.

*  Citati.

„  iię z Laik§ W. Koronny praeparatorie do dyfpozycyi przyfzłego 
„  Seymu pełnili, y na to , iako też odtgd na utrzymywanie in 
„  detentione Kryminaliitow potrzebnego kofztu wykład, Kom- 
,, miffyi Skarbu Koronnego , za Rekwizycyą Miniltrow Nafzych , 
,, y Rzeczypofpolitey de quanto, y  komu folvendo, nakazuie. ,', — 
Który to P u n k t, iako iię in di&o Refultato Rady Senatu znayduie, 
iłowo w Iłowo wypifać, y  Stronie żędaiacey per Extraftum w y 
dać, y  Pieczęcią Koronny zapieczętować, rozkazaliśmy. Dan 
w Wariżawie Dnia X V I I I .  Mieii^ca W rześnia, Roku Pańikiego 
M D C C L X X II I .  Panowania Nafzego X . Roku. — Andrzey Stani- 
iław Młodzieiow/ki Biikup Poznańiki, K. W. Kor: (L .  S. R .)  — Z a  
fpraw^ y przełożeniem Jaśnie Wielmożnego Jm eiX iedza Andrze
ja Stamiława Koftki Młodzieiowikiego, Biikupa Poznańikiego y  
Warfzawikiego, Opata Kommendatoryalnego, liebdowikiego, Kan
clerza W. Kor: — Antoni Sikoriki J. K . Mci y  Pieczęci W, Koron- 
ney Sekretarz manu propria. —

Helatio edit! Mandati contra Strawińfkt, Łu- 

kawflci, &  alios Regicidas, pro Judiciis C o- 
micialibus.

A&turn in Curia Regia Yarfavienß Fcria Sexta 

jpoft Dominicam Rcminijccre Qiiadrageßmalemj 

videlicet Die Duodecima Menfis M artii, Anno 

Domini Millcßmo Scptingcnteßmö Septuageß- 

tnö Tertio<

A D  Officium & A&ä praefeiitia Caüreiliia Capitarlealia Varfavien- 
iia perfonaliter veniens Miniiterialis Regni G eneralis , Nobilis 

Francifcus Wyfzomiriki Authenticus & Juratus , Officioque prasfen- 
ti bene notus, in Vim fuae verae ac fidelis Relationis , palam ac li- 
bere recognovit: Quia ipfe Die.heiterna, fcilicet Undecima M en
üs M artii ,  Actum praefentem prsecedente Citationis hujus infra- 
feriptae f tenoris talis. -  -  S T A N IS L A U S  AUGUSTUS Dei Gra
tia R ex  Poloniae, Magnus D u* Lithvaniae, Rufliae, Prufliae, Mafo- 
viae, Samogitiae, Kijoviae, Volhyniae, Fodoliae, Podlachiae, L ivo- 
niae, Smolenfciae, Severiae, & Czerniechovise. — * ,, Vobis Ge- 
,, nerolis, Nobilibus, &  cüjusvis Conditionis Homirtibus, Staliislao 
7, Strawińiki, Valerttirto Łukawiki * Joanrti K tizm a, Joanni Wo- 
„  łyńiki, vocitato WachriiUtrz* cüjusvis nominis Gadomiki Incola: 
,, Palatinatus Ploceniis, Deodato Frankemberg five Offemberg, 
,, Valentino Pefzyńiki j Michaeli Tubałowicz, Ailtonio W ęgtzy- 
,, nek vocitato, in fervitiis pfoturic Nobilis Łukawiki exiftenti, quo- 
,, rumvis Nominum Tafzyńiki, Maiewiki, Zboińiki, Michaliki, Sa*

„  czynfki,
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f , czyñfki, Jofepho Cybullki, Z w ierzch lew ík i, Bielawfki commu- 
,,  niter vocitato T rzyw ^ s, W afilew íki. B iern ack i, T roíanow íki,
, f Zwoliiííki, Sokolowíki, Falkowlki, Rybicki, Lenkiewícz, S ie-  
,, miatkowíki, Oltrovvíki, Gnatowíkit Zarzycki, Konopka, Hor- 
,, dyñlki, Joanni Stepañíki, infervitiis Culinae protuncNobilisLu- 
,, kawíki exiíienti, aliisque, per Vos Nomirtandis, & fpecificandis,
,, Principalibus, Comprincipalibus, ac Complicibus y de Perfonis,
Cauta infrafcripta, bonisque Veltris generaliter omnibus Mandamus, 
ut coram Judicio Noftro Comiciali Varfaviae proximé celebrando , a 
pofitione praefentis Citationis Noítrae 7 redé in fex feptimanis, feu 
tum dum & quando Caufa praefens ex  Regeítro vocandarum Caufa- 
rum , publico ad judicandum acclamata inciderit, perfonaliter, le
gitimé, ac peremptorié compareatis. *  ,, Ad inítantiam Genero- * A ftores. 

yy torum Inltigatorum Regni, & Magni Ducatus Lithvaniae, ex  mu- 
,, nere Officii fui agentium , eorumque Delatorum Generoforum 
,, Joannis Osnialowíki & Francifci Przeuíki A d oru m : ,, Qui Vos 
infiftendo Legibus Regni & Senatus Refultato , tum inhaerendo ob- 
dudionibus & Viíionibus , Citant de & fuper eo. * Quia Vos exe- * Propofitio. 
quendo Mandata Generoíi Caíimiri Pulaíki Principalis V eítr i , licet 
fc iveritis , quod in vita &  Salute Regum , falus Communis Reipu- 
blicae coníiftat, nec veriti paenas Atrociffimas in Regicidas fancitas, 
fada execrabili Confpiratione in vitam Sereniffimi Regis Poloniae, 
hue Varfaviam ad Sedem Regiam Annó Milleíimó Septjngenteíimo 
Septuagefimó Primo, pro expiendo Regicidio, modo clandeítinó, 
celatis Armís in Curribus, lub fpecié condudorum Vidualium, Vos 
dolofé contuliltis, tandem Die Tertia Mentis Novembris, ejusdem- 
met A nni Milleíimi Septingentefimi Septuageíimi P r im i, lera jam 
N o d e , fada obfeffione Plateae Kapitulna didae, in Eundem Sere- 
niffimum Regem Poloniae, publica Platea Miodowa vocitata, hie 
Varfaviae lita , affiftentibus Aulicís & Curienfibus , Rhedá difceden- 
tem ex infidiis erumpentes , animó deliberato, violenter irruiftis, 
ad Rhedam, in qua Sereniffimus R ex  fedebat, bombardas & fclopeta 
globis onulta, exploiiftis, Rhedam globis perforaftis, Curienfes Se- 
reniffimum Regem Poloniae defendentes, alios vulneraitis, alios di- 
fperfiftis, ac unum Pedilequam Georgium Bucow tribus globis tra- 
je d u m , é vita fuiluliltis , demum in Sereniffimum Regem Sacrile
gas Manus injeciftis, eumque ab idibus globorum Divina Providen
tia falvatum e x  Rheda extraxiítis , velles Ipfius laceraitis, vulnus 
lethale Capiti Illius in flix iftis , deinde extra Civitatem, & folias 
Varfavienfes eduxiliis, eundem crudeliter trücidare , & vita priva
re, (nili ilium DEUS Omnipotent ab ejusmodi fcelefto liccariatu 

a veftro cuftodiilfet) voluiltis , aliaque fcelera & conátus in Perfona 
Sacrae Regiae Majeftatis, Vobis futuro in Termino proponenda, &  
per vosmet Ipfos deponenda , ac prout haec omnia Vifiones & pro
clamaciones Cadaveris Officiofae fulius obloquuntur, patraltis, qua 
ex  Caufa Regnum Poloniae fummo pericuto expofuiftis: * Quapro- * Cwciufi* 
pter Citamini ad Videndum & Audiendum , Vos omnes Citatos Cri- 
minis laefae Majeftatis Regiae, reos elle adinveniri & declarari, ac 
pro ejusmodi nefando Crim ine, paenas Criminales feveriffimas fu
per Vobis exten d i, ac ea omnia, quae jus &  jy itida poftulaverint r

A  2 hac
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41  . .  ł , „  , . . .
hac in Cnufa d ic i, fiatüi, & féñtentíari, íitis igitür pafituri, T e r - : 
minum attentaturi, & judiciaiiter ad praemiíía refponfuri. Datum 
Varfaviae Die Tertia Meníis Martii, Milleíimó Septingenteíimó Se
ptuagésimo Tertió Anno. Locus Sigilii Majoris Regrti. Locus Si- 
gilli Majoris Magni Ducatus Lithvaniae — AntoniUs Sikorfki Sacrae 
.RegiaeMajeftatis, &  Sigilii Majoris Regni Secretarius, manu propria. 
Joíephus Duleba Praefeftus Arcium Palatinatus Braefteiifis Lithva- 
nisdj Sacrae Regiae Majefiatis, Sigilii Majoris Magni Ducatus Lithva- 

• Poiita. niae Secretarias manu propria , * Originale Sigillis MajoribUs Re
gni & Magni Ducatus Lithvaniae communitum, valvis Pfaetorii Ci
vitatis AntĄuae Varfaviae; Copias verö , unam Portae Nowomiey- 
ika, alteram Poboczna, tertiam deniauie KrakovVika vccitatis, iri- 
praefentia Duorurn Nobilium nernpé Generoforüm Caiimiri Jabłoń- 
i k i , & Francifci Cielecki, Majoris evidentiorisque Teftimoiiii iibi 
aifumptorum, plurimorumque protUnc congregatörum Homiiium 
affixit, voceque lua fonorofa publicavit, ac denique ftipranomina* 
tis Generoiis, Nobilibus, & cujusvis coiiditiortis Hominibus, Lu- 
kawíki, K u im a, Ftartkemberg feu Offemberg, Pefzyńiki, Tubało- 
wicz, & Cybuliki in fequeitro hie Varfaviae deterltis, CUilibet Illo- 
rum , Copias praeexpreflae Citationis in praeferitia altefatorUm No
bilium ad manus tradidit; De quo praeferttem fecit Relationen! -- 

*-ZMar*raiká ^  Ruchała — Le&um per Gr^egorzewiki — * ,, 1 7 7 3  Dnia 
Seymikowes9 11 22* Mięfięca M arca) na Seymiki przed Seymowe Ziemi Warfza- 
•  u w/kiey podane, y  publikowane, quod teitor Adam Skulíki Mar-
S e n a  sey- ff fzałek Ziem i Warfzawíkiey manü propria. --
miku Warfza- 
wtkim.

Helatio editi Mandati Contra Łukawfka &; D ro- 

zdowíki pro Judiciis Comitialibus.

Acium ifi Cufia Régiá Várfavienfi F c fia S ex ta  pofi 

Dominicam Reminifccre Qiiadragcfimalem videlicet 

Die Duodécima Mcrifis M artii7 Anrtó Domini Mil* 

lejimöj S  e  ̂tin gente fimo 1 Scptuagcfmó, Tertio.

A D  Officium A£aqUe praeientiaCaitreriiiaCapitariealia Varfavienfia 
perlonaliter veniens Minifterialis Regni G eneralis , Nobili» 

Francifcus W yfzomiriki, AuthenticUs & juratus, Officioque prae- 
fenti bene notus in vim fuae verse ac fidelis Relationis. Quia ipfe 
Die hefterna , fcilicet Undecimä Menüs Martii 1 Aftum praefentern 

* tenor Man- praecedente Citationis hujüs infrafcriptae tenoris talis.'— *  ST A N I- 
*ati- SLA U S AUGUSTUS Dei Gratia R ex  Poloniae, Magnus Dux L i 

thvaniae, Ruiiiae, Prufliae, Mafoviae, Samogitiae, Kiioviae, Vothyniae, 
Podoliae , Podlachiae, Livoniae, Smoleniciae, Severiae, &  Czernie* 

. -  • cho*
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choviae. *  „  Vobis Generofís cujusvís NomínisDrozdowiki, & Ma- 
,, riannae Lukawíka, Generofi Valeritini Lukawíki Confort! , de 

Perfonis, Caufa infrafcripta, Bonisque Veítris generaliter omni
bus mandamus, ut cotam Jüdicio noftro Comiciaii Varfaviae proxi- 
mé celebrando, a pofitione praefentis Citationis Noftrae, redé 111 
fex feptimariis, feü tum , dum , & quando Caula praefens ex Rege- 
ltro Vocandarum Caufarum publico ad Judicandum acclamata inci
dent, perfonaliter, legitimé, ac peremptorié, compareatis: * ,, Ad 
,, Inftantiam Generoforum Inftigatorum Regni, & Magni Ducatüs 
,, Lithvaiiiae, ex muriere Oflicii fui agenñum ♦ eorundemque De- 
,, latorum Generoforum Joannis Osniałowiki, &Francifci Przeuíki 
,, Adorum : ,, Qui vos infiftendo Legibus Regni & Senatüs Reful- 
tato, Citant, feu potius ad incidentiam Caufae, ex Adoratu & ln- 
fcriptione modernorum A dorum , contra Generofos Valentinum 
Lukawíki, Stanislaum Strawifiíki, aliosque Criminis Regicidii In- 
culpatos, in dido Judicio Comiciali dependentis, adcitant de, & fu- 
per eo *. * Quia vos licet feiveritis de fada confpiratione & machi- 
natione, infidiisque in vitam Serenifíimi R E G IS  POLONIvE, per 
fupra mentionatos Regicidas fadis, vos nihilominus non modo hanc 
confpirationeni cohibere non curaftis, verum etiam de ejusmodi e- 
xecrabili confpiratione & infidiis, cui interérat? non detuliftis, 
per quod Criminis lsefae Majefiatis & Regicidij, conatuumque in 
Perfona SereniíTimi R E G IS  POLONIdB Anno Milleíimo Septingen- 
teíimo Septiiageíimo Primo, Die Tertia Novembris patratorum, 
complices diredé vel indiredé extitiftis , paenasque Complicitatis 
eo nomine in vos traxiftis. *  Pro quibus decernendis Citamini fivé 
Adcitamini ad Videndum & Audiendum, vos Criminis laefae Maje- 
ftatis reos eífe adinveniri, ac vos ratione ejusmodi Complicitatis 
paenis adsequatis affici, ac alia , quae Jus & Juftitia poítulaverit? hac 
in Caufa dici Statu i, & Sententiari j Citam ini, fivé Adcitamini j 
fitis igitur parituri, Terminum attentaturi, & Judicialiter ad prae- 
miíía refponfuri. Datum Varfaviae Die Tertia Menfis Martii, Mil- 
lefimó Septingentefimó Septuagefimó Tertio Anno. Locus Sigilli 
Majoris Regni. Antonius Sikoríki Sacrae Regiaé Majefcatis, & Si- 
gilii Majoris Regni Secretarius, manu propria. Locus Sigilli Ma
joris Magni Ducatüs Lithvaniae. Jofephus Dulęba Praefedus Arcium 
Palatinatus Breilenfis Lithvaniae, Sacrae Regiae Majeitatis, Sigilli 
Majoris Magni Ducatüs Lithvaniae Secretarius. manu propria. *  
Originale Sigillís Majoribüs Regni & Magni Ducatüs Litlivaniae 
communitum , valvis Praetorii Civitatis antiquae Varfaviae, Copias 
vero unam Portae Nowomieyfka, alteram Poboczna , tertiam deni- 
que Krakowíka Vocitatis, in prsefentia Du arum Nobilium nempe 
Generoforum Cafimiri Jabłońfki, & Francifci C ielecki, Majoris e- 
videntiorisque Teítimonii fibi affumptorum , plurimorumque pro- 
tune congregatorumHominum affixit, voceque fuá fonorofa publica- 
vit, ac denique unam Copiam hujusce Citationis Generofae Marian- 
nae Lukawíka in detentione Praetorij didae Civitatis Antiquae Var
faviae ad man us tradidit, ac de exportatis praerecenfitis, Originali, 
& Copiis nótificavit, in praefentiä eorundem Nobilium. De qud 
Jöraefentem fecit Relationem. — L. S. — Puchała. -- Ledum  per 0 -

B ’ rze-

5
C itatl, ]

A ftores.

P ro po ljti* .

C o n c lu fio .

P o fita .
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*1 i?Maí-rfaía rzec^ow^i* *“ *  ii 1 17o1 *3* Miefiqca Marca, na Seymiki przed- 
Scymikowego, ., Seymowe Ziemi Warlzawíkiey podane y publikowane , quod 
nvm ^ym M an- »  teítor. Adam Skulíki Marfzałek Ziemi Warfzawíkiey , manu
dacie na S e y - p r o p r i a *  - -  
m iku W a rfiá -
W Ík im , v  i

Relatio publicad Mandan in Ćomitioiis ante- 

Comicialibus Terræ VârfàvieiifiS, contra Stra- 

winfki, Łukawiki, &  alios Regicidas^ pro Judi- 

ciis Cdmicialibus edith

Aïïnm in Curia Regia Varfavicn/i Feria Secunda 

poji Dominicain Lee tar e Qiiadrcige/imalcm, videli

cet, F ie  Vigejirha Secunda Mcnfis M ar tij, Anno 

Millejïmôy S ep Ungen te/im o, Septuagcfimo, Ter

tio i

6

AD Oíficium & Afta praefentiít Cafirenfia Capitaneada Varfavieniiá 
• perfonaliter veniens Minifterialis Regni Generalis Nobilis Fran- 

eifeus Wyfzomiríki Authenticus & Jurátus palam ac libere recogno- 
vit. Q.uia Ipfe habitís fecum duobíis Nobilibús , nempé Generosís 
Caíimiro Jabłońiki & Joanne Cielecki Majoris &  evidentioris Te- 
ítimonij gratiá , fibi adhibitis , ad Eccleíiam Sanfti Martini Religio- 
forum Patrum Auguítianorum hic Varfaviae , in Platea Piwna vo- 
ćitata, fitam, locum fcilicet Comieiolorum Terrae Varlavienfis con- 
defcendit * ibidemque Die hodierna in Aftu contenta durantibiis & 
fe fe agitantibus praediftis Comitiolis, Citationis pro Judiciis Co- 
mitiorum Regni, Varfaviae proxime celebrandis, ex parte Illuftrium 
Magmficorum Inftigatorum Regni & Magni Ducatus Lithvaniae, 
eorumque Delatorum contra Generofos Nobiles & cujüsvis Condi- 
tionis Homines, Stanislaum Strawińiki, Valentiiium Łukawiki i 
Joannem Kuźma, Joaniiem Wołyńiki, vocitatum Wachmiftrz, cü- 
jusvis Nominis Gadomiki Incolam Palatinatus Plocenfis, Deodatum 
Frankemberg five Offemberg, Valentinum Pefzyñiki, Micháélem 
Tubałowicz, Antonium Węgrzynek vocitatum, in fervitiis pro- 
tunc Nobilis Łukawiki ex iftentem , quorumvis Nominum Tafzyń- 
íki, Majewiki, Zboiníki, Michaliki , Saczyhiki j Jofephum Cybul- 
iki, Zwierzehlewiki, Bielawiki, communiter vocitatum Trzyw^s* 
Wafielewiki, Biernacki, Trojanowiki, Zwoiińiki, Sokołowiki, Fal- 
kowiki, Rybicki, Lenkiew icz , Siemiatkowild, Oftrow'iki, Gna- 
towiki, Zarzycki, Konopka, Hordyniki, joannem Stepańild in fer
vitiis Culinae protiinc Nobilis Łukawiki exiftentem, aliosque per 
Ipfos nominandos, & fpecificandos Principales, Comprincipales,' 
ac Complices, Sigillis Majoribus Regni & Magni Dueatüs Lithva

niae
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iiiae cömmunitse, &  Manibus Secfetariömm eorundem Sigillorurri 
fubferiptae, val visque Praetorij Civitatis Antiquae Varlaviae in Ori- 
g inali ,  Copiatim vero Portis Nowomieyíka, Pohoczna, & Krako- 
wíka vocit'atis, affixae, & ibidem ubique publicatae, ac iníüper Ge- 
nerofis, Nobilibus, & cujusvis Conditionis Homimbus, Lukawíki , 
K u zm a, Frankemberg ñvé Oífemberg, Pefzyniki* Tubatowicz, 
& Cybulíki, in fequeftro hic Varfaviae detentis , cuilibet ad manus 
Öopiatim traditae, Relationem in Extraftu Authentico ex  Actis prae- 
fentibus deprompto de tenore tali¿ — * Aftum in Curia Regia Varía- 
vienfi, Feria Sexta poft Dominicana Renünifcere Quadragefimalem, 
videlicet Die Duodécima Menfis M art ij , Anno Domini Milieíimó , 
Septingentefimó, Septuagefimó, Tertio. Ad Officium & Afta prae- 
fentia Gaítreníia Capitanealia Varfavienfia perfonaliter vemens Mi- 
niítenalis Regni Generalis Nobilis Francifcus Wyfzomiríki Authen- 
ticus & Juratus j Officioque praefenti bene notus 7 in vim filíe verae 
ac íidelis Relationis, palam, ac liberé recognovit; Quia ipfe Die 
hefferna, fcilicet Undécima Meníis Martij Aftum praefentem prae 
ceden te y Citationis hüjus infrafcriptse , tenoris talis. *■ ST A N I
SLA U S AUGUSTUS Dei Gratia Rex Polomae, Magnus Dux Li- 
thvaniae, Ruffiae, Pruffiae, Malbviae, Samogitiae, Kijoviae, Volhyniae^ 
Podoliae, Podlachise, Livonioe. Smolenfciae, Severi® ,  & Czerniecho^ 
vise. * ,, Vobis Generofis Nobilihus, & cujusvis Conditionis Ho- 
jy minibus, Stanislao Strawiñfki, Valentino Lukawíki, JoanniK u - 
,, zrna, Joanríi Wolyñíki, vocitato Wachmiíirz, cujusvis Nominis 
,, Gadomiki Incolae Palatinatus Piocenfis, Deodato Fiankemberg 
,, five Offemberg, Valentino Pefzyniki, Michaeli Tubalowicz, 
,, Antonio Wegrzynek vocitato , in fervitiis protunc Nobilis Lu* 
,, kawíki exiítenti, quorumvis Nominum T afzyriik i, Majewiki* 
,, Zboiñíki, Michalíki, Saczyníki, Jofepho Cybulíki, Zwier^chle^ 
,, w ik i,  Bielawíki , eommuniter vocitato T rzyw ^ sf  Wafiiewiki, 
,, Biernacki, Trojanowíki, Zwolinfki, Sokoiowiki, Fälkow/ki, Ry- 
,, bicki, Lenkiewicz, Siemiatkowíki, Oitrowiki, Gnatowiki, Za- 
,, rzycki, Konopka, Hordyníki, Joanni Stepaniki in fervitiis Cu- 
„  linse protunc Nobilis Luka wiki exiítenti, aliisqüe per Vos 110- 
,, minandis &  fpecificandis Prineipalibus, Gpmprincipaiibus, ac 
i, Complicibus , de Perfonis , Caufa infrafcripta * Bonisque Veftris 
generaliter omnibus mandamus, ut coram Judicio Noftro Comitiali 
Varfavije prokimé celebrando, a pofitione praeféntis Citationis No- 
itrae refte in Fex Feptimanis , Feu turn , dum, & quando Caufa praê  
lens ex  Regeftro Vocandarum Caufarum publico ad judicahdum ac- 
clamata incident, perfonaliter, legitime, ac peremptorie, compa- 
reatis. *  Ad Initantiam Generoforum Initigatortim Regni & 
,, Magni Ducatús Lithvaniae, ex muñere Öfficij fui ^gentium* 
j 7 erumque Delatorum Generoforum Joannis Osniatow/ki & Fran- 
,, cifci Przeulki Aftorum: Qui Vos infifiendo Legibus Regni & Se- 
natus Refultato, tum inhaerendo Obduftionibus & Vifiodibus Ci- 
tant de, & fuper eo: i5t Quia Vos exequendo Mandata Generofi 
Cafimiri Pulafki Principalis Veltri, licet fciveritis^ quod in vita & 
falute R egu m , falus communis Reipublicae confiftit, nec veriti 
paenas atroeiflimas in Regicidas fancitas, fafta execrabiii confpira*
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V

*  ConcluficM

*  Pofitä.

Y

tione in vitam Sereniflimi Regis Poloniae, hue Varfaviam ad Sedem 
R egiam , Annö Millefimö, Septingentefimo, Septuagefimó, Primo, 
pro explendo Regicidio, modo clandeftind, celatis Armis in Curri- 
bus, fub fpecie coriductorum vi&ualium, vos dolofe Contuliftis; Tan
dem Die Tertia Meniis Novembris ejtisdemmet Anni M illefim i, 
Septingenteiimi , Septuagefimi* Primi* fera jam n o d e , fada ob- 
feifione Piatege Kapitulna didm, in eundem Sereniffimum Regem 
Poloniae, publica Plated Miodowa voeitata •, hie Varfavise fitd, afli- 
itentibüs Aulicis & Curienfibüs, Rheda difcenderttem, ex  iniidiis 
erumpentes, animó deliberate» violenter irruiitis, ad Rhedam, in 
qua Sereniflimus Rexfedebat* bonjbardas & fclopeta globL oiiuita, 
explofiitis, Rhedam globis perforaitis, Curienfes, Serenifiimum Re
gem Poloniae defendentes, alios vuineraitis, alios difperfiftis * äc 
unum Pedifequam Georgium Buców tribus globis trajeftum, e vita 
fuituliilis, demum in Serenilhmum Regem Sacrilegas manus inje- 
ciitis, eumqüe* ab idibus globorum, Divinä Providentia falvatum, ex 
Rheda extraxiitis, Veiles Ipiius laceraftis* vulnus lethaie capiti 
Illius inilixiltis, deinde extra Civitatem & foiTas Varfaviehfes edu- 
xiltis* Eundem crudeliter trucidare, & vitd privare ( niii Ilium 
DEUS omnipotens ab ejusmodi fceleito ficćariatu Veftro cuftodiiifet) 
voluiitis , aliaque fcelera & conatus iri Perfona Sacrae Regim Maja^ 
itatis* vobis futtiro in Terriiino ptoportenda, & per vosmet ipfoS 
deponenda, ac prout haec omnia V ifiones, & proclarhationes Ca- 
daveris.* Ofiiciofaei, fuiius Obloquiltur; patraitis, qua ex caufa Re- 
gnüm Poloniae fummo periculo expofuiftis: *  Qua propter Citami- 
n i ad Videiidum & Audiehdum, vos omnes Citatos Criminis laefae 
Majeitatis Regiae, reos eiTe adinveniri, & declarari * ac pro ejüsmo- 
di nefando crimirte paenas Crimiiialeś Severiflimas fupet vobis ex
tendi, ac ea omnia, quae Jus & juititia poftulaverint, hac in caufa 
d ic i, itatui, & fentedtiarh Sitis igitur parituri, Terminum at- 
terttatiiri, & judicialiter ad praemiffa refponfuri; Datum Varfaviae 
Die Tertia Meniis Martij Millefimu, Septingentefimo, Septuagefi
mó, Tertio, Anno. Locus Sigilli'Majoris Regni, Locüs Sigilli Mä- 
joris Magrti Ducatus Lithvaniae. Antonius Sifcoriki Sacrae Regiae 
Majeitatis & Sigilli Majoris Regni, Secretarius, manu propria. Jo- 
fephiis Dulęba Praefedus Arcium Palatinatus Brefteilfis Lithvaniae, 
Sacrae Regiae Majeitatis, Sigilli Majoris Magni Dticatus Lithvaniae, 
Secretarius* manu propria. * Originale Sigiilis Majoribus, Regni 
&  Magni Ducatus Lithvaniae, communitum, valvis Praetorij Civitatis 
Afitiquae Varfaviae, Copias Verb, uiiam Portae NoWomieyika § al
teram FobocZda, tertiam deniqüe Krakowika vocitatis,, in praefen- 
tia duorum Nobilium, nempe Gerteroforum Cafimiri jabioniki & 
Fraiicifci Cielecki majoris, evidentiorisque Teftiilionij fibi afliim- 
ptorum, plürimorümque protünc congregatoruni Hömiftuin, affixit, 
voceque lua fonorofa publicavit j at denique fupra hoinihatis Gene- 
rofis* Nobilibus, & cujusvis Conditionis Hdminibus, Lukawlki j 
K u zm a, PTankemberg five Offemberg, Pefzyńiki, Tiibalowicz, & 
Cybuliki, in fequeitro hie Varfaviae detentis,- ćuilibet illorum Co
pias praeexpreffae Citationis, in praefentia altefatorum Nobilium ad 
manus tradidit; De quo praefeiitem fecit Relationeiu.' Ledum pei
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Grzegorzewfki. Puchała, manu propria. Locus Sigilli Caftri Var- 
favieniis. *  Tyfiqcznego, Siedmtetnego, Siedmdziefiątego, Trze- *Za#wiadcz«- 
ciego , Dnia Dwüdzieftego Drugiego, iMiefiąca M arca, ‘ na Seymiki seySwe^®* 
przed-Seymowe Ziemi Warfzawikiey podane y publikowane, quod 0 Pnblikowa* 
teftor. Adam Skuliki, Marfzałek Ziemi Warfzawikiey, manu pro- dS'naSeyl 
pria. Iliuftri Magnifico Adariio Skuliki eorufidem Comitiolorum 
Marefchalco ad manus ttadidit, fupräfcriptamqüe Gitationem ante W im* 
praelibatam Ecclefiam Religiofotum Auguftianorum in praefentia 
numerofae Nobilitatis ad eadem Comitiola Terrae Varfavieniis con- 
gregatae, Voce fua foilorofa publicavit, ad notitiamque omnium 
deduxit. De quo praefenterü fecit Relationem — L . S. Puchała 
iuanu propria — Le&um cum A&is per Grzegorzewiki. —

Relatio publicati Mandat! in Comitiolis ante 

Comitialibus Terrae Varfavienfis contra Łuka- 

wlka, &  DfozdowlM  pro judiciis Comiciali- 
bus editi*

Afäum in Curia Regia Varfavicnß Feria Sc run da 

jpoft JDominicam Lat arc Qiiadragćfimalem} vide

licet Die Vigeßmä Se am da Mcnßs Martij, Anno 

Domini Milleßmo) Septingenteßmö, Septuageß- 

fnöf Tertioi •'

A D  Officium & A&a praefentia Caftrenfia Capitäriealia Varfavieri* 
fia perfonaliter veniens Minifterialis Regm Generalis, Nobilis 

Francifcus Wyfzomiriki Aüthenticüs & Juratus paiam ac iibere re- 
cognovit. Quia ipfe habitis fecum duoLüs Nobilibüs, nempe Ge-* 
iierosis Caiimirö jabłoriiki & Joanne C ie leck i, majoris & eviden- 
tioris teftirtionij gratia fibi adhibitis, ad Ecclefiam Saii&i M artin i 
Religioforum Patrüui Aügüitianorüm, hic Varfaviae in Platea Pi
wna vocitatä iitam, locum feilicet Comiciolorum Terrae Varfavien
iis ,  condefceiidit, ibidemqüe Die hodierna in Aftu cońtenta, du- 
rantibüs, & fefe agitantibüs praediftis Couiiciolis, Citatioriis pro Ju* 
diciis Comitiorum Regni, Varfaviae proxime celebrandis, ex  parte 
Illüftrium Magnificorum Inftigatofum R e g ń i , &  Magrii Ducatüs 
Lithvaniae, eorumque Delatorüm, Attorum, contra Gerierofos cu- 
jusvis nominis Drozdowiki, & Mariannam Łukawika, Generoii 
Valentini Łukawfki Confortem, Citatos, Sigiiiis Majoribtis, Regni,
&  Magni Dücatus Lithvaniae, communitae, ac mariibüs Secretario- 
ium eorundem Sigillorum, fubferiptae, valvisque Praetorij Civitatis 
Antiquae Varfaviae in Originali, Copiatim verö Portis Nowomiey- 
Ika, Poboczna, &Krakowlka. vocitatis, affixae, & ibidem ubique
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publicatoe, ac infuper Generofae Mariannae Lukawika in fequeftro 
hie Varfaviae detentae , ad manus Copiatim traditae, Relationem in 
Extradu Authentico ex  Adis praefentibus deprompto, de tenore

* Reiatio e- tali. — * Adum in Curia Regia Varfavieníi Feria Sexta polt Do- 
M andaJ¿ sdem niinicam Reminifcere Quadrageíimalem, videlicet Die Duodécima

Menfis Martij , Anno Domini Milleümó, Septingentefimó, Septua- 
. gefimó, Tertió. Ad Officium Adaque priefentia Caftrenlia Capita- 

nealia Varfavienfia perfonaiiter veniens Minifterialis Regni Gene
ralis Nobilis Francifcus Wyfzomiriki Authenticus & Juratus, Offi- 
cioque praefenti bene notus, in vim luae verae ac fidelis Relationis, 
Quia ipfe Die hefterna fcilicet Undécima Menfis M art i j , Actum 
praefentem praecedente Citationis hujus infrafcriptae tenoris talis. —

* Tenor M an- *  ST A N ISLA U S AUGUSTUS Dei Gratia RexPoloniae, Magnus 
dati- Dux Lithvaniae, Ruffiae, Pruftiae, Mafoviae, Samogitiae, Kijoviae,

Voihymae, Todoliae, Pcdlachiae, Livoniae, Smolenfciae, Severiae,
* Citati. &  Czerniechoviae. 515 ,, Vobis Generolis cujusvis Nbminis Dro-

,, zdowlki, & Mariannae Lukawika-, Generoli Valentini Lukawiki 
Conforti, dePerfon is , Caufa infrafcripta, Bonisque Veftris gene
raliter omnibus mandamus, ut coram Judi-cio Noftro Comiciali Var
faviae proximé celebrando, a pofitioiie praefentii Citationis Noftrse, 
redé in fex feptimanis, feu turn, dum, & quando ..Caufa praefens ex  
Regeltro vocandarum Caufarum, publico ad judicandum acclamata

* Aftores. inciderit , perfonaiiter , legitim e, ac peremptorie compareatis. *
,, Ad Inftantiam Goneroforum Inftigatoruiii R e g n i, & Magni Du- 
,, catüs Lithvaniae, ex  Muñere Officii fui agentium, eorundem- 
,, que Delatorum, Generoforum Joannis Osnialowiki &  Francifci 
,, Przeuiki A d oru m : ,, Qui V os ,_ inliftendo Legibus Regni & Se- 
riatus Refultato, C itan t, L u  potius ad incidentiam Caufae ex Ado- 
ratu & infcriptione modernorum Adorüm , contra Generólos Va- 
lentinum Lukaw ik i, Stanislaum Strawiñlki, aliosque Criminis Re- 
gicidij Inculpatos, in dido Judicio Comiciali dependentis, adcitant

* PropofUio. de , &  fuper e o : 5:1 Quia V os, licet feiveritis de fada confpiratio-
ne & machinatione, inlidiisque in vitam Sereniffimi Regis Poloniae 
per fupramentioriatos Regicidas fadis, vos nihilominus, non modo 
hanc confpirationem cohibere non curaltis , verum etiam de ejus« 
modi execrabili confpiratione & infidiis, cui intererat? non detu- 
liftis , per quod,Criminis laefae Majeftatis & Regicidij, conatuum- 
que in Perfona Sereniffimi R E G IS  PO LO N LE, Anno Millelimo, 
Septingentefimó, Septuagelimó, Prim óy Die Tertia Novembris pa- 
tratorum, Complices diredé vel indiredé extitiftis, paenasque Com-

* Conciufio. plicitatis eo nomine in vos trax iftis : * Pro quibus decernendis ci-
tamini live adcitamini, ad Videndum & Audiendum, vos criminis 
laefae Majeftatis reos elfe adinveniri, ac vos ratione ejusmodi com- 
plicitalis paenis adaequatis affici, ac alia, quae Jus & juftitia poftu- 
laverit?  hac in Caufa dici, ftatui, & fententiari j Citamini, live 

* Adcitamini, litis igitur parituri, Terminum attentaturi, & judi- 
cialiter ad praemilfa refponfuri. Datum Varfaviae Die Tertia M en
üs M artij, Milleümó, Septingentefimó, Septuagelimó, T ert ió ,  
Anno. Locus Sigilli Majoris Regni. Antonius Sikoriki Sacrae Re- 
giae Majeftatis &  Sigilli Majoris R e g n i, Secretarius, manu propria.

Locus
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I t
Locüs Sigilli Majoris Magni Ducatüs Lithvanise. Jofephus Dulęba 
Piaefedus Arcium Palatinatus Brelteniis Lithvaniae , Sacrae Regiae 
Majeftatis, Sigilli Majoris Magni Ducatüs Lithvaniae , SecretariUs, 
m anu propria. Originale Sigillis Majoribüs, Regrri & Magni Duca
tüs Lithvaniae communitum: * Valvis-Praetorij Civitatis Antiquae * pofaa. 
Varfaviae , Copias verö unam Portae Nowomieyfka, alteram Pobo
c zn a , tertiam deniqueTirakawfka vocitatis, in praefentia Duorum 
Nobiiium, nempe Generoibrum Cafimiri Jabłońiki, & Francifci 
Cielecki majoris, evidentiorisque Teftimonij fibi aflumptorum, 
plurimorumque protunc congregatorum Hominum affixit, voceque 
fua fonorofa publicavit, ac denique unam Ćopiam hujusce Citatio- 
nis Generofae Mariannae Lukawika, in detentione Praetorij drftae 
Civitatis Antiquae Varfaviae, ad manus tradidit, ac de exportatis 
praerecenfitis Originali &  Copiis, notificavit, in praeientia eorün- 
dem Nobilium. De quo praefentem fecit Relationem. Lecfum per 
Orzechowiki. Puchała, manu propria. Locus Sigilli Caftri Var- 
favienfis. * Tyfiącznego, Siedmfetnego, Siedmdzieii^tego, Trze- *ZatvUic**- 
ciego, Dnia Dwudzieftego Drugiego, Mieiiaca Marca, na Seymiki s l jmikowego 
przed-Seymowe Ziemi Warfzawfkiey podane y  publikowane, quod o publikowa- 
teftor. Adam Skuliki Marfzałek Ziemi Warfzawfkiey, manu pro- JJde n'a'se11- 
pria. Illuftri Magnifico Adamo Skuliki eorundem Comiciolorum miku ziemi 
Marefchalco ad manus tradidit, fuprafcriptamque Citationem ante WarfiCawfltiey 
praelibatam Eccleiiam Religioforum Augüftianorum in praefentia 
numerofae Nobilitatis ad eadem Comicioia Terrae Varfavienfis con- 
gregatae, voce fua fonorofa publicavit, ad notitiamque omnium de- 
duxit. De quo praefentem fecit Relationem. — L . S. — Puchała 
tnanu propria. — Ledum  per Młochowiki. —

1 Relatio Mandati contra Generoium Cafimirum 

Pułafld pro Judiciis Comiciahbus editi.

Aftum in Arce Cerrtcnß Sabbathó pofl Dominicani 

Reminifccre Qiiadrageßmalem, videlicet Die De- 

¿ima Tertia Menfis M a rt ij, Anno Domini M il- 

leßmo, ScptingenteJimöj Scptuagcßmöj Tertio.

A D Officium A&aque praefentia Caftreníia Capitanealia Cernenfia, 
perfonaliter veniens Miniíterialis Regni G eneralis , Nobiiis 

F é l ix  Jabloñíki, Authenticus & Juratns, palam, publiceque recogno- 
vit. Quia ipfe habitís duobüs Nobilibüs, nempé Generosís, Jofephó 
P^tkowíki &  Joanne Matykowíki Majoris & evidentioris Teítimo- 
liij gratiá, Originale Citationis pro Judiciis Comitialibus Regni, Var- 
faviae proximé celebrandis , Sigillís Majoribüs Regni & Magni Du
catüs Lithvaniae communitum, manibüs Generoforum Secretario-
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/ *  Tenor M aa-
dati.

*  Gitatus.

* Aftores.

*  Propofitio.

*  C onclufio.

rum Sacrae Regiae Majeilatis fubfcriptum , de tenore tali. *  ST  A- 
N ISLA U S AUGUSTUS Dei Gratia Rex Poloniae , Magnus Dux 
Lithvaniae, Rulliae, Pruifiae, Mafoviae, Samogitiae, Kijoviae- Vol- 
hyniae, Podolise, Podlachiae, Livoniae, Smolenfciae, Severiae, &  
Czerniechoviae. *  Tibi Generofo Caiimiro Pulaiki de Perfona, caü- 
fa infrafcripta, Bonisque tuis generaliter omnibus mandamus , u£ 
coram Judicio Noitro Comiciali, Varfaviae proxime celebrando, k 
poiitione praefentis Citationis Noftrae, refte in fex feptimanis, feu 
tum , dum, & quando caufa praefens ex Regeitro vocandarum Cau- 
farum publico ad judicandum acclamata inciderit, perfonaliter, le
gitime , ac peremptorie compareas: * ,, Ad Initantiam Generofo- 
,, rum Initigatorum Regni, & Magni Ducatiis Lithvaniae ex müne- 
„  re Officij fui agentium, eorumque Delatorum Generolorum Joan-* 
,, nis Osniatowiki & Francifci Przeuiki, A&orum* ,, Qui te , in- 
fiitendo Legibus Regni, & Senatüs Refultato, tum inhaerendo Vi- 
iionibus & Obductionibus, Citant* feu potius ad incidentiam Caufag 
ex  A&oratu & Infcriptione modernorum A&orum, contra Genero- 
fo s , Stanislaum Strawiniki, Valentinum Lukaw iki, aliosque Cri
minis Regicidij inculpatos, in praedifto Judicio Noitro Comitiali de
p en den ts , adcitant de, &  fuper eo : * Quia Tu nefcitur quo ex  
motivo & odio contra Sereniflimum Regem Poloniae du&us, execu- 
tionem execrabilis facinoris Regicidij praefatis Generolis Strawin^ 
iki & Lukawiki comrniiiiti, eumque in iinem Mandata Tua ad Ge-» 
nerofum Lukawiki dediiii. Qui Generoii Strawiniki & Lukawiki 
cum aliis complicibus , Atrociifimum Crimen Regicidij, Anno Mil- 
jefimö, Septingenteiimo, Septuagefimo, Primö, Die Tertia Novem^ 
bris, hic Varfaviae, in Sereniflima Regia Perfona explentes, in ean- 
dem Sacram Perfonam facrilegas manus injecerunt, variaque fce- 
lera & conatus, in Viiionibus & Obdu&ionibus OiRcioiis fufius ex- 
preffa, futuro in Termino proponenda, &deducenda, in faepefata 
Sereniflima Regia Periona, Illiusque Aulicis & Curieniibus perpe- 
trarun t, proefatamque Sacram Perfonam interficere (n if i  Illam 
DEUS Omnipotens falvaifet) voluerunt: Poit vero perpetratum 
hocce Crimen, cum diclis Generoiis Strawiniki & Lukawiki Princi- 
palibus Regicidis communicationem habuifti, iplos pecuniis juva- 
f t i ,  nec cum apud Te in Fortalitio Czeftochovienii fuerant, eos- 
dem detinuiiii, fautorque ipforum extitift.i, & primariam eompli- 
citatem criminis Regicidij, in Te traxiili. *  Quaptopter Citaris 
five Adcitaris, ad Videndum & Audiendum, T e  criminis laefae M a
jeilatis Regiae, reum eite adinveniri, ac declarari, & pro ejusmodi 
nefando Crimine, paenas Criminates feveriflimas fuper T e  extendi, 
eaque omnia, quae Jus & juftitia poftulaverint? hac in Caufa dici, 
fiatui, ac fententiari. Citaris five Adcitaris, fis igitur pariturus, 
Terminum attentaturtjs, & judicialiter ad praemifla refponfurus. 
Datum Varfaviae Die Tertia M artij, Millefimo, Septingenteiimo, 
Septuagefimo, Tertiö, Anno. Locus Sigilli Majoris Regni j Locus 
Sigilli Majoris Magni Ducatiis Lithvaniae. Antonius Sikoriki Sa- 
crae Regiae Majeilatis , h  Sigilli Majoris Regni, Secretarius, manu 
propria. Jofepfius Dulf ba Praefeftus Arcium Palatinatus Breitenfis 
Lithvaniae, Sacrae Regige Majoßatis, Sigilli Majoris Magni Ducatiis
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Lithvanise Secretarius, editum , *  ad Bona Villæ Winiary, Curi* * p#iita. 
amque ibidem fitam , Die hodierna in Aftu contenta, exportavit, 
poiuit, & de pofitione ejusdem Citationis Generofo Andreæ Mora*' 
wicki* Bonorum dictorum Winiary, Adminiilratori ad manus traden- 
do , notificavit: De quo præfentem fecit Relationem. — E x  Aftis 
Caftreniibus Capitanealibus Cernenfibus reicriptum* -* L. S. — Ja- 
fieńiki. — Leftum per Domaniki. *- *  17 7 3 ,  Dnia 22. Miefiąca * Zaświadczę. 
Marca, w Mieście Czeríku na Seymiku Ziemi Czerikiey Woźny 
Generał Szli; Fe lix  Jabłońiki Authenticus & juratus, w Obecności ° pubiikowf- 
wfzyitkich Obywatelow z Kościoła na ten czas wychodzących, S e  na 
podał do r^k moich Extrakt Autentyczny Relacyi w Rowach tych mik“ Ziemi 
famych, iakich ninieyfza ieft Relacya, Mandatu intro z a w ie ra j-  Czerflder* 
c e g o f ię ,  ex parte JJ .  WW. Inftygatorow Koronnych y Wielkie* 
go Xięftwa Litewikiego, tudzież Jch Delatorow, Urodzonemu Ka
zimierzowi Pułalkiemu, w Dobrach Jegoź W iniarach, na S^dy 
Seymowe bliiko w Warfzawie naitępuiące, położonego, y tako
w y Mandat Seymowy Dnia Dziiieyfzego, podczas agituiqcego lię 
teraźnieyfzego Seym iku, przy licznie na tenże Seymik Zgroma- 
dzoney Szlachcie , voce fua fonotoia & praeconica przed Kościołem 
Parafialnym Czerikim , gdzie fię Seymik agitował, publikował, 
obw ołał, y  każdemu o położonym takowym Mandacie na Seym , 
publicznie donioR:, n aco  temuż Woźnemu ninieyfze daię za
świadczenie* Działo fię na Seymiku Ziem i Czerikiey Dnia y Ro
ku ut fupra. Jan Antoni Skarbek na SielcU Słonka , Woy/ki Star- 
fzy Ziemie C zerik iey , Marfzałek Koła Rycerikiego teyże Z ie m i , 
manu propria. —

Relatio publicad Mandad in Comicîolis ante 

Comiciàlibus Terræ Cernenfis* contra Gene- 

rofum Cafimirum Pułafki* pro Judiciis Comi- 

cialibus editi.

Aëtum in Arce Cernénfi Feria Secunda pofi Do

minicain Lcétaré Qiiadr agefimalém videlicet ,* Die ■ * * " 

Vigefima Secunda Menfiś M artij, Annô Domini 

Millefimô, SeptingenteJimôj Septwgejîmô, Ter»

tiô 4

Ą E ) Officium &  A&a ptsefentia CaRrerifia CapitârieaÎia Cérnenfîa, 
perfonaliter veniens Miniiterialis Regni Generalis Nobilis F e 

l ix  Jabłońiki Authenticus & juratüs , palam recognovit. Quia ipfe 
habifcis fecum Nobilibus Symone Zaymoiki &  Valentino Kożucho- 
wiki, majoris &  evidentioris Teitimonij gratia, ad Oppidum Czeriko
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iocmhqqe Comícioiorum Teiræ præfentis Cernenfis condefcendit, 
ibidemque Die hodierna in Aftu contenta, durantibûs , & fefe agi- 
tantibus dictîs Comicioiîs , Citationem pro Judiciis Gomitiorum Re- 
gni Varfaviæ proximè ceiebrandis, ex parte Ulultrium Magnifico- 
rum ínltigaiorúm Regni & Magni Ducatûs Lithvaniæ , Iilorumque 
Delatorüm, Generólo Caiimiro Puiafki extraditam , & in Bonis 
Iphus Winiary poiitam , in Extra&u Authentico de tenore tali. —

* Reiatio po- * A&um in Arce Cernenii Sabbathô poit Dominicain Reminifcere
fitiMandatu Quadragefimalem, videlicet, Die Décima Tertia Menfis Martij, A n 

no Domini Miiie£mô , Septingenteiimô, Septuagefimô, T ertio ; 
Ad Oiîicium, Attaque prælentia Caítrenfia Capitaneaba Cerneniîa 
perfonaiiter venions Miniñeriaiis Regni Generalis Nobili.s F é lix  
Jabłońiki Authenticus & juratus, palam publicéque recognovit. 
Quia i pie habitis fecum duobus Nobilibûs, nempè Generosîs Jofephô 
Pçtkowlki & Joanne Matykowfki Majoris & evidentioris Teftimo- 
nij grátid, Originale Citationis pro Judiciis Comicialibus Regni Var
faviæ proximè ceiebrandis, Sigillîs Majoribus Regni & Magni Du- 
catùs Lithvaniæ, communitum, manibûs Generoforüm Seeretario-

* Tenor Man- rum Sacræ Regiæ Majefiatis, fubfcriptum, de tenore tali* * ST A -
datl* N ISLA U S AUGUSTUS Dei Gratia Rex Poloniæ, Magnus Dux

Lithvaniæ, Rulliæ, Pruiîiæ, Mafoviæ, Samogitiæ, Kijoviæ, Voi- 
hyniæ , Podoliæ, Podlachiæ, L ivoniæ , Smolenfciæ, Severiæ, &

* Citatus, Czerniechoviæ. *  ,, Tibi Generofo Cafimiro Pułaiki, de perlona,
,, caufa infrafcripta,BonisqueTuis, generaliter omnibus, inandamus, 
„  ut coram Judicio Noftro Comitiali, Varfaviæ proximè celebrando, 
,, à pofitione præfentis Citationis Noftræ , re&è in féx feptimanis, 
,, feu tum, dum, & quando, Caufa præfens ex Regeftro vocandarum 
Caularum publico ad judicandum acclamata inciderit, perfonali-

* Aftorts. te r ,  legitime ac peremptoriè compareas : *  ,, Ad Inftantiam Ge-
• „  neroforum Inftigatorum Regni, & Magni Ducatûs L ith van iæ , 

„  ex  muñere OiTicij fui agentium , eorundemque Delatorüm, Ge- 
,, neroforum Joannis Ośniałowfki & Francifci Przeulki, Aclorum : 
Qui Te iniiitendo Legibus Regni & Senatûs Refültato, tum inhæ- 
rendo Viiîonibus & Obdu&ionibus C itan t, feu potius ad inciden- 
tiam Caufæ ex  A&oratu & infcriptione moderncrum AToluin con
tra Generofos Stanislaum Strawińiki, Valentinum Lükawfki, alios- 
que Criminis Regicidij inculpatos, in prædi&o Judicio Noftro Co-

* îropofitùfc miciali dependentis, adcitant, de, &fupereo*. * Qnia'Tü nefcitur
quo ex motivo & odio contra Serertiilimum Regèm Poloniæ duftüs, 
executionem execrabilis facinoris Regicidij præfatisGenerofis Stra- 
wiiiiki & Łukawiki commififti, eumque in finem Mandata l u a  ad 
Generofum Łukawiki dedifîi; Qui Generofi Strawińiki & Łukawiki 
cum aliis Complicibus atrociflimum Crimen Regicidij Annô Mil- 
lefimô, Septingerttefimô, Septuagefimó, Primó, Die Tertia Novem- 
bris, hic Varfaviæ, in Sereniflíma Regia Perforta explentès, in ean- 
cTem Sacram Perfonam facrilegas manus injecerunt, variaque fce- 
lera & conatus , in Vifionibus & Ûbdédüoriibüs ORicioiîs fuiiüs eX- 
p.reíía, futuro in Termino proponenda , &deducenda, in fæpefata 
SereniíTima Regia Perfona, Illiusque Aulicis & Curienfibus, perpetra- 
fu n t ,  præfatamque Sacram Perfonam interficere (nifi ïllam DEUS

Omni-
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Omnipotens falvaiTet) volueriint, poft vero perpetra'tum hrcce cri
men cum dictis Generoiis Strawińiki & Łukawiki Pnncipalibus Re- 
g ic id is, communicationem habuiiti , ipfos pecuniis ju v a it i , nec 
cu m ap u d T e  in Fortalitio Częifochovienfi fuerant, eosdem deti- 
nu ifti ,  fautorque ipforum extitiiti, & primariam compl-icitatem 
Criminis Regicidij, in Te traxifti j *  Quapropter Citaris, five ad- 
citaris ad Videndum & Audiendum, Te Criminis lsefae Majeftatis 
Regiae, reum eile adinveniri, ac dedarari, & pro ejusmodi nefando 
crimine paenas Criminales feverifiimas i'uper T e  exten d i, eaque 
omnia quae Jus & juftitia poftulaverint, hac in caufa d ic i, ftatui, 
ac fententiari, citaris five adcitaris, fis igitur pariturus’., Termi- 
num attentaturus , & judicialiter ad praemiffa refponfurus. Datum 
Varfaviae, Die Tertia Martij, Millefimo, Septingentefimo, Septua- 
gefimó, Tertio, Anno. Locus Sigilli Majoris Regni. Locus Sigilli 
Majoris, Magni Ducatiis Lithvaniae. Antonius Sikoriki Sacra; Re- 
giae Majeftatis, &  Sigilli Majoris R e g n i , Secretarius, manu pro
pria. jofephus Dulęba Praefeftus Arcium Palatinatus Breftenfis 
Lithvaniae, Sacrae Regiae Majeftatis, Sigilli Majoris Magni Duca- 
t li 3 Ijthvaniae , Secretarius, editum, * ad Bona Villae W in iary , 
Curiamque ibidem fitam, Die hqdierna in Aftu contenta exporta- 
tum, pofu it, & de pofitione ejusdem Citationis Generofo Andreae 
M orawicki, Bonorum dictorum Winiary Adminiftratori, ad manus 
tradenda, notificavit. De quo praefentern fecit R’elationem. E x  
Adis Caitrenfibus Capitanealibus Cerneniibus refcriptum. Ledum  
per Domańfki. Jafiń iki, manu propria. Locus Sigilli Caftri prae- 
fentis. * Tyii^cznego, Siedmletnego, Sieduidziefiatego, Trzecie
go, Dnia Dwudzieftego Drugiego Miefiaca Marca, w Mieście Czer- 
ik u , na Seymiku Ziem i Czerikiey, Woźny Generał Szlachetny 
Fe lix  Jabłońiki Authenticus & juratus, w Obecności wfzyitkich 0 - 
bywatelow z Kościoła na ten czas wychodzących, podał do r^k 
moich Extrakt Autentyczny Reiacyi w Rowach tych fam ych ; ia- 
kich ninieyfza ieft Relacya Mandatu , intro zawieraiącego fię , ex  
parte Jaśnie Wielmożnych Initygatorow Koronnych y Wielkiego 
X ie itw a Litewikiego , tudzież ]ch Dęlatorow , Urodzonemu Kazi
mierzowi Pułaikiemu , w Dobrach Jegoż Wini arach , na Sady Sey- 
mowe bliiko w Warfzawie naitępuiące, położonego, y takowy 
Mandat Seymowy Dnia Dzifieyfzego , pod czas agitującego fię te- 
raźnieyfzego Seym iku, przy licznie na tenżb Seymik Zgroma- 
dzoney Szlachcie, voce fua fonorofa & praeconia przed Kościołem 
Parafialnym Czerikim , gdzie fię Seymik agitował, publikował, 
obwołał, y każdemu o położonym takowym Mandacie na Seym , 
publicznie doniofl, na co temuż Woźnemu ninieyfze daię za
świadczenie. Działo fię na Seymiku Ziemi Czerikiey Dnia y  Ro
ku ut fupra. Jan Antoni Skarbek naśSielcu S łonka, Wóyiki Star- 
fzy Ziem i Czerikiey , Marfzałek Koła Rycerikiego teyże Z iem i, 
manu propria . Illuftri. Magnifico Joanni Antonio Słanka Tribu- 
no Terrae C ernenfis , Comiciolorum Marefchalco Terrae Cernen- 
fis, ad manus tradidit, ejusmodique Citationem ante Ecclefiam Pa- 
rochialem Oppidi Czeriko, in praefentia numerofae Nobilitatis, ad 
,eadem Comitiola congregatae, 'voce fua fonorofa & prseconica pti-

D 2 blica-

15

*  C o n c lu fio .

*  P o fita .

* Zaświadcze
nie M arlzatka 
Śeym ikowego 
o publikowa
nym tym M an- 
dayie na Se y 
miku Ziem i 
Czerikiey.

http://rcin.org.pl



•  Pofitatr

•  Tenor Man
dat!.

•  Citatns.

* Aftore*

blicavit, & ad notitiam omnium deduxit, dedncique curavit; De 
quo praefentem fuam fecit Relationem, — E x  Aftis Cailreniibus Ca- 
pitanealibus Cerneniibus, refcriptum. — L. S. — Jafieńiki, manu 
propria. — Leftum per Domańlki. —

Relatio Mandati contra Generofum Valenti- 

num Zembrzuflri; pro Judiciis Comicialibus 

editi.

4

Aftum in Cajiro Zakroczymcnji Fcria Sccunda 

pojł Dominicam Oculi Qj,iadragcfimalcm proxima, 

videlicet Die Dccima Qiiinta Men/is Martij, Anno 

. Domini Millejimoy Sep tin gent efim6y Septuagefi- 

tnóy Tertio.

A D  Officium Aftaque praefentia Caftreniia Capitanealia Zakroczy* 
meniia veniens perfonaliter Minifterialis Regni Generalis No- 

bilis Alberius Dzierźyńiki Authenticus & Juratus palam recogno* 
v i t , in haec verba. Dnia Trzynaftego Marca ieździłem do W ii 
Naboiowca z Mandatem n in ieyfzym , mai^c z fobg dla więkfze- 
go Swiade&wa dwóch Szlachty , to ieft Jchmość Panów Jacka Go* 
daczewikiego , y Kazimierza Kowalewikiego , *  y  takowy Man
dat położyłem, tegoż famego Dnia Trzynaftego Marca w Nabo* 
rowcu we Dworze , y do rijk oddałem Matce Jegomości Pana Zem- 
brzuikiego, o którym Mandacie, przytychże pomienionych Jch* 
mość Szlachcie Jeymości Pani Zembrzufkiey Matce , aby Jegomość 
Pan Zembrzuiki Syn Je y  na Seym naftępuiqcy ftawał, -oznaymi- 
łem , Mandati vero fequitur tenor talis, * ST A N ISLA U S AU
GUSTUS Dei Gratia R ex  Polonise, Magnus Dux Lithvaniae, Ruftiae, 
Prufliae, Mafoviae, Samogitiae, Kijoviae, Vołhyniae, Podoliae, 
Podlachiae, Livoniae, Smoienfciae, Severiae, & fzerniechoviae. 
*  Tibi Generofo Valentino Zembrzuiki, dePerfona, Caufa infra- 
fcripta, BonisqueTuis generaliter omnibus mandamus , ut coram 
Judicio Noftro Comiciali, Varfaviae proxime celebrando, k pofi- 
tione praefentis Citationis Noftrae, re&e in fex feptimanis, feu 
tum, dum , & quando caufa praefens ex Regeftro vocandarum Cau- 
farum publico ad judicandum acclamata inciderit, perfonaliter, le
gitime, ac peremptorie compareas : * ,, Ad Inftantiam Generofo- 
,, rum Inftigatorum Regni, & Magni Ducatifs Lithvaniae ex mune- 
n  re Officij fui agentium, eorumque Dektorum Genefolorum Joan- 
,, nis Ośniałowfki & Francifci Przeu/ki, Aftorum. ,, Qui te , in- 
fiftendo Legibus R e g n i , & Senatus Refultato, Citant, feu potius 
ad incidentiam Caufige ex  A&oratu & Infcriptione modernorum Afto*

rum,
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ińfh y ćóńtra Genśrofos * Stanislaurtt S traw iM i > Valentiriüm Łu- 
xawflri, aliosque Criminis Regicidij inculpatos, in  difto Judicio No*
¿ro  Coinitiali dependentis, adćitarit de, '& fuper e o : *  Quia Tu  * Fropoiiftf*. 
licet fciveris de fafta confpiratione & machination e , irtfidiisque 
in  vitam Sereniflimi R E G IS  FO LO N liE per fupramentionatos Re- 
gieidas far&is, Tu nihilom inus, non modo harić ćonfpirationem 
Cohibere non cürafti, Verum etiam de ejusmodi execrabili coUfpira- 
tiońe & ińfidiis , cu i in tererat? non äetüliftL, ‘per qu^d criminis x
laefae Majeftatis &  R egicid ij, 'conatuumque iti Perfona Seteniflimi 
R E G IS  POLONIdE, Anno Millefimó, Septingentefimó, Septuage- 
fim ó, Prim ó, !Die Tertia Novembris pätratbrüftr, complex direfte 
yel indirefte extitifti^ psenasque complicitatis eo rromi'ne iti T e  
trax ifti, ♦ Pro quibus decernendis C itaris , five Adcitaris ad V i- GAcfofl». 
'dendum & Audiendum, Te criminis laefae Majeftatis, rerun efte ad- 
invenirri, ac T e ratione ejusmodi com plicitatis, paehis adaequatis, 
affici aliaque, quae Jus &,juftitia poftulaverit, hac in C aufa, dici> 
fta tu i, & fententiari. Sis igitur pariturus , Terfninum  attentatu- 
rus, & judicialiter refponfurus. Datum Varfaviae, Die Tertia Men* 
fis Martij , Millefimó , Septirigentefim o, Septuagęfimó, Tertió>
Annö. Locus Sigilli Majoris Regni. Locus Sigilli Majoris M agni 
DucatiYs Lithvaniae. Antonius Sikorfki Sacrae Regim M ajeftatis,
&  Sigilli Majoris Regni, Secretarius, manu propria. Jofephus Du
lęba Praefeftus Arcium Palatinatus Breftenfis Lithvaniae, Sacrae Re* 
giae Majeftatis, Sigilli Majoris Magni Ducatüs Lithvaniae, Secreta
rius , manu propria. De xjuo idem M inifterialis praefentem Offi
cio , • & ejus A ftis fecit Relationem. *- Ł . S. •*- W llam ow fki, ma
nu  propria. — *  Millefimó, Septingentefimó, Septuagęfimó, Ter* •ZalWfcĄite 
tió. Die Vigefima Secunda M artij > w M ieście Zakroczym iu na ^Tifrni 
jnieyfcu zw ykłym  Seym ikow Zakr oczy mikich $ ponieważ Seym ik Urzędnika, 
Nafz Zakroczym iki ńiedofzedł, y  Jaśnie W ielm ożny M arfżałek aymlkjeŷ ” # 
Seym ikow y n ie  reft obrany $ W ięc Szlachetny W oyciećh Dzier- PPbHk?w*- 
żytiiki Generał W oźny podał do rqk moich pierwfzego ex  Tum o dicŁ^dz?"i 
U rzędnika, Z iem i Zakroczym ikiey, Dnia dzifieyfzegb, Relacyę 
Mandatu w tych famych Iłowach y  iaka ieft n in ieyfza , y  takowq zlkrä ĵnliä. 
R elacya ż  Mandatem w śród Rynku Zakroczym ikiego, przy l i 
cznie Zgromadzoney Szlachcie publicznie y głośno obw ołał, y  
każdemu o położonym  W ielmożnemu Walentemu Zembrzulkie- 
mu przerzeczonym  Mandacie donioił, w czym  czynię zaświad
czenie. Theodorus M yfzc^yńiki, Judex Terreftris Zakroczyraeni 
f is , manu propria;

-  I?
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*  T e n «  R e -
lation is editi 
«jufdem Man« 
dati.

Relatio publicati Mandati, Die affignatorum, 

non tarnen fiibiecütorum Comitiolorum ante 

Comicialium Terrae Zakroczymenfis > contra 

Gcnerofiam Valentinum Zcmbrzuiki, pro JudU 
ciis Comicialibus editi,

Actum in Caflro Zakroczymenfi Ferid Secundd 
poß Dominie am Lctiarc Quadrageßmalem proxi- 
mdy vidcliccty Die Vigeßma Secunda Menßs Mar- 
tij y Anno Domini Millcßmo j Scptingenicßmö t 
Septuageßmöy Tertiö,

A D  Officium, A&aque praefentia Caitrenfia Zakroczym enüa, ve* 
niens peffönaliter M iniiteriaiis Regni Generalis Nobilis Alber

tus Dzierźyńiki Authenticus & Juratus palam recognovit, in  haec 
verba. Iż  ia maiqc z fobą dWoch Jchmościow Szlachty , Jana Wo- 
łow ik iego , y  K rzyfztofa Modzelewskiego dla Więkfzego świade- 
&wa p rz y b ra n y c h d n ia  dzifieyfzego, w yżey  w Akcie wyrażone
go , byłem w Zakroćzym iu , y  tamże, ponieważ Seym ik niedo- 
iz e d ł, y  M arfzałek Seym ikowy nie był obrany , w ięc naypięr- 
wfzemu ex Turno Urzędnikowi Z iem i Zakroczym ikiey, to ie il 
W ielmożnemu Jegomości Panu Teodorowi M y fz c z y ń ik ie m u S ę 
dziemu Ziemikiemu Zakroczym ikiem u, na pomieniony Seym ik 
przybyłemu (Extrakt A utentyczny Z rtinieyfzych A kt w yiety  Re- 
lacyi Mandatu od Jaśnie W ielmożnych Jchmość Panów Inftygato- 
tow K oronnego, y  W ielkiego X ięftw a Litewikiego , tudzież Jch 
Delatorow Powodow, W ielmożnemu Jegomości Panu Zem brzu- 
flriemu Pozw anem u, na Sqdy Sey tliowe, bliiko w W arfzawie na* 
ftępuisjce, wydanego, przezem nie we Wii Naborowcu tegoż W iel
możnego Jegomości Pana Zem brzuikiego, położonego) do rqk od
dałem , która Relacya Mandatu y  z Zaświadczeniem przerzedzo
nego W ielmożnego Sędziego Ziemikiego Zakroczymlkiego, tak fię 
iłowo w iłowo w fobie ma. *  Aćhim in Caitro Zaktoczym enfi 
Feria Secunda poit Dominicam Oculi Quadrageümalem proxim a, 
vid elicet, Die Decima Quinta M enüs M artij, Annö Domini M il- 
leümo, Septingenteümö, Septuagefimö, Tertio. Ad Officium Afta- 
que praefentia Caftrenüa Capitanealia Zakroczym enüa, veniens 
perfonaliter M iniiteriaiis Regni Generalis Nobilis Albertus D zier- 
zyńiki Authenticus &  Juratus, palam recogn ovit, in  haec verba. 
D nia Trzynaitego M arca, ieździłem  do W ü -Naborowca z  M an
datem n in ie y fzym , mai$c z  fob^ dla więkfzego świadectwa dwóch
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Szlachty , to ieft Jchmóśc Panów Jacka Godaczewíkiego y  K azi
m ierza Kow alew íkiego, *  y  takowy Mandat położyłem  tegoż Ta- * Pofita. 
mego Dnia Trzynaftego Marca w Naborowcu, we D w orze , y  do 
rqk oddałem Matce jegom ości Pana Zerribrzulkiego, o którym 
Mandacie przy tychże pomieilionych Jchmość Szlachcie Jeym ości 
Pani Zembrzuíkie'y Matce , aby Jegomość Pan Zembrzufki Syn 
l eYt na Seym  naftępuiqcy ftawał*, oznaym iłem  j Mandati verö 
tenor talis. * ST A N ISL A U S AUGUSTUS Dei Gratia R ex Polo- * T«norMan* 
niae, Magnus D ux Lithvaniae y Ruliiae, Pruffiae, Mafoviae>, Samo- datI* 
gitiae, Kijoviae, Volhyniae, Podoliae, Fodlachiae, Livoniae, Smo- 
lenfciae, Severiae, & Czerniechoviäe. * Tibi Generofo Valenti^ * Citatu*. 
no Zembrzuiki', de Perfona, Caufa infrafcripta, Bonisque Tuis ' 
generaliter omnibus mandamus, tit coram Judicio Noftro Comi- 
c ia li, Varfaviae proxime celebrando , ä pofitione praeftntis Citatio- 
nis Noftrae, rede in fex  feptimanis, feu tum, dum, & quando, Cau
fa praefens ex  Regeftro vocandarum Caufarum , publico ad judican- 
dum acclamata in ciderit, perfonaliter, legitimé', ac peremptorié 
compareas . *  •,, Ad Inftäntiam  Generoforum Inftigätorum Re- * Aftor*#.
„  g n i , & M agni Ducatüs Lithvaniae, ex Muñere Officii fui agen- 
„  tium , eorumque Delatorum, Generoforum Joa'nnis Ośniałowlki 
y,. &  Fraricifci Przeuiki Aftoruirh y, Qui T e, infiftendo Legibus 
R egni & Senatiis Refultato, C itartt, feu potius ad incidentiam Cau- 
fae ex  Aftoratu & infcriptione modernorum Aftorum , contra Ge
n eró los, Stanislaum Sttaw iiiik i, Valentinum Luk^wfkL, aliosque 
Crim inis Regicidij IncUlpatos, iñ difto Judicio Noftro Comiciali 
depende n t is , adcitant de , &  fu p ere o i *  Quia Tu licet fciveris * Propofiti*» 
de fafta confpiratione &  machinatione > infidiisqUe in vitam Sere- 
niffimi Regis Polonias per fupramehtionatos Regicidas factis  ̂ T u  
nihilom inuSj non modo hanc confpirationem cohibere non cura- 
f t i , verum. etiam de ejus modi execrabili confpitatione &  ih fid iis, 
cui in te ierat, non detulifti, per quod Crim inis laefae Majeftatis &
Regicidij , conatuumque in Perfona Sereniffimi R E G IS  POLONIdEj 
Anno M illéfimó, Septingenteíimó, Septüagefimo, Primó j Die Ter¿ 
tia Novembris patratorum , complex direfté vel ihdire&e extitifti-, 
paenasqüe Compiicitatis eó nomine in Te tra x ift i: *  Pro qüibus •  C*n«iufi* 
decernendis citaris fivé adcita r i s , ad Videndum & Áudiendüfn,
T e  Crim inis läefae Majeftatis teum elle adinvehiti , ać Te ratione 
ejusmodi compiicitatis, paenís adaeq.uatis affici * alia^ue, quae Jus St 
juftitia poñulaverit ? hac. in Caufa dici, ftatuij &  fehtentiarlŁ Sis 
igitur p ar itu ru sT e rm in u m  attentaturus, &. judicialiter réfponfti- 
tus. Datum Varfavife, Die Tertia Menfis Martij-, M illefim ój Se* 
ptingentefimó ¿ Septüagefimo •, Tertióy Anñix Locusf Sigilli Ma- 
joris Regni. Locus S igilli Majoris Magni Ducatus Lithvaniae. An* 
tonius Sikoríki Sacrae Regiae Majeftatis * & Sigilli Majoris R egn i, < 
Śecretarius, manu propria. Jofephüs Dulęba Praeféftus Árcium Pa
latin a tíis Breftenfis L ithvaniae, Sacrae Regiae M ajeftatis, S igilli 
M ajoris M agni Ducatüs Lithvaniae, Secretarios, manu propria. D« 
íjüo idem M inifterialis praefentem, Officio & ejiis Aftis fecit Relatio- 
fíOni: Leg it M odzelew iki. Locus S igilli Caftri Zakroczymenfis.

E  2 Wila*
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M2»iwiadcze-Wilamowiki, manu propria. *  MillèiimÔ> Septîngeîitefimô, Sè- 
lo exTJrnô ptuagefimô, Tertio, Annô, Die Vigefima Secunda M artij, w Mie* 
Ziemt"zakro Zakroczym iu, na mieyfcu zw ykłym  Seymikow Zakroczym 5-
«zymlkiey r°ô ikich. Ponieważ Seym ik Nafz Zakroczymlki niedofzedł, y  Ja- 
nUmtv°mMin Wielmożny Marfzałek Seymikowy nie ieft obrany ; W ięc
dade\Tdzieft Szlachetny Woyciech Dzierżyńiki Generał W oźny, podał do rąk 
sJyẑ ” n||! moich pierwfzego ex Turno Urzędnika Ziem i Zakroczym ikiey, 
kroczym/kie - Dnia dzifie.yfzego Relacyą Mandatu, w tych famych flowach, ia- 

ka ieft n in ieyfza , y takową Relacyą z Mandatem w śrzod Rynku 
Zakroczym/kiego przy licznie zgromadzoney Szlachcie , publi
cznie y głośno obw ołał, y każdemu o położonym W ielm ożne
mu Walentemu Zem brzuikiem u, przerzeczonym M andacie-, do-̂  
n io fl, w czym  czynię zaświadczenie. Theodorus M yfżczyńiki >, 
Judex Terreftris Zakroczym enfis, manu propria, ( a  potym tegoż 
famego Dnia dzifie.yfzego pofzedłem z przerzeczoną dwoma Szla
chtą uprofzonemi, na środ Rynku ZakroczymlkiegO”, y tam przy 
liczn ie  zgromadzoney Szlachcie na Seym ik , pomieniońą Rela
cyą  z Mandatem publikowałem i ogłofiłem , y każdemu do wia -̂ 
domości o takowym Mandacie Wielmożnemu Walentemu Zem 
brzuikiemu we W fi Naborowcu położonym , publicznie donofi^ 
Jem . De quo ejusmodi M inifteriałis præfens Relatio. -- L  S. -- 

îeMarfzîîkâ W ilam owiki, manu propria. — Łegit Falęcki. — *  177%. Dnia 5. 
seymikowetro Miefiąca K w ietn ia , w M ieście Zakroczym iu, ha Seymiku Zie^ 
® Pl,bl,ê J ;  mie Zakroczym ikiey , Szlachetny Woyciech D zierżyń fk i, Gene- 
»ie”tym Man- rał W oźny Authenticus &  juratus, m aiąc z  fobą dwóch Szla- 
Îukù naz?emi chtY » t0 ieft Urodzonych Szym ona Roftkowfkiego -, y  Macieia Po- 
Zakroczym- powlkiego , podał do rąk moich Extrakt A utentyczny Relacyiy 

w flowach tych fam ych, iakich n in ieyfza ieft Relacya. Mandatu 
intro zawieraiącego fię , ex  parte Jaśnie W ielmożnych Inftygato- 
row Koronnych, y  Wielkiego X ięftw a Litewikiego , tudzież Jch 
Delatorow, Po wodo w , Urodzonemu Walentemu ZembrzulkiemU 
w  Dobrach Jegoż Naborowcu, na Sądy Seym ow e, w W arfzawié 
bliiko naftępuiące położonego* y  takowy Mandat Dnia D zifieyfze- 
g o , pod czas agituiącego fię teraźnieyfzego Seymiku przy tym źa 

.3- Urodzonym Zem brzuikim , y  licznie na ten Seym ik zgromadzo
n ey Szlachcie voce fua fońorofa przed Kościołem  Farnym * w 
którym fię Seymik agitow ał, publikował, obwołał, y  każdemu 
o położonym takowym Mandacie głośno doniofl, na co temuż 
W oźnemu n in ieyfze daię zaświadczenie. Działo fię ha Seym i
ku Ziem i Zakroczym ikiey, Dnia, Miefiąca, y  Roku, ut fuprà> -- 
Ludwik Rogala z Zaborowa Zaborow lki, W oylki Ziem ie Zakro
czym ikiey , Marfzałek Koła Rycerlkiego tejże Ziemie : manU 
propria» -*

Relatio
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Relatio publicati iterató Mandati, in Comiciolis 
ante Comicialibus Terrae Zakroczymcnfis, con

tra Genero lum Valentinum Zembrzufki, proju- 
‘diciis Comicialibus editi.

Affium in Cajłro Zakroczymenji Feria Secunda 

poft Dominicam Ramis Palmarum Qiiadragcfima- 

lem, próxima videlicet , F ie  Qiiinta Mcnfis Apri-
r ' ' • ; • ) ’ r ' /' • y ;
lis f Annó Fomini Millcjimó*, Scptingcntcjimóy 

Septuagcfimó, Tcñió\

Y ' : • 1. ̂ ■ - -k .  ̂- * /*•>-,-. r- - , 1» ■ •
IPOram Officio, A&isqiie praefentibus Caftreniibus Capitanealibüs 

Zakroczymenlibus , comparens perfonaliter Minilterialis Regni 
Generaiis Nobilis Albertus Dzierżyńlki Authenticus & Juratus, pa
łam recognovit. Quia ipfe habitís fecum duobüs Nobilibüs, nem- 
pe Generosis Simone Roltkowlki, & Mathaeo Popowlki, majoris &  
evidentioris Teítimonij gratiá , ad Oppidum Zakroczym , Locum' 
fciłicet Comiciolorum Terrae Zakroczymenlis, condefcendit , ibi- 
'demqne Die hodierna in Aftu contenta, durantibüs & fe fe agitanti- 
büs di&is Com itiolis, Citationis pro Judiciis Comitiorum R egn i,
Varfaviae proximé celebrandis ̂  ex  parte IUüfirium Magnificorum 
Inítigatorum-, R egn i, & Magni Ducatüs Lithvaniae, Iílorumque 
Delatorum A&orum, Generólo Valentino Zembrzufki -, in Bonis 
Ipíius Naborowiec poíitae, etiam in eodem Oppido Zakroczym , Die 
Vigeíima Secunda Meníis M art i j , Annó currenti Millefimó, Septin- 
gentelimó, Septuagefimó, Tertió , Die hempé deítinatorum, non 
tamen effe&uatorum Ćomitiolorum, coram numerofa Nobilitate 
pro íisdem Comitiolis congregata, proclamatae & publicatae y Rela- 
tionem in Extra&u Authentico ex  Aftis praefentibus deprompto j 
tenoris talis; -- *  A&um in Callro Zakroczymenfip Feria Secunda' * Reiatío pu
po ft Dominicana Laetare Quadragefimalem próxim a, videlicet, Die demMandau" 
Vigeíima Secunda Menfis M a rt i j , Annó Domini M illeíimó7 Se- die determi- 
ptingenteíimó, Septuagefimó, Tertió. Ad Oíficiüm Aftaque prae- 
léntia Cañreníia Capitaneada Zakroczymerifia 7 venieñs perfona- cmorum, Co- 
liter Minilterialis Regni Generalis Nobilis Albertus Dzierzyńiki Teírízakro- 
Authenticus & Juratus, palam recognovit p in hiec verba; Iż  ia «ymenfis. 
maiqc z foba dwóch Szlachty Jana Woíowíkiego y Krzyfztofa Mo- 
dzelewíkiego -7 dla więkfzego świadeftwa przybranych, Dnia Dzi« 
lieyfzego, w yźey  w  Akcie wyrażonego 7 byłem w Zakroczymiu , 
y  tamże -7 ponieważ Seymik niedofzedł, y Marfzałek Seymikowy 
nie  był obrany , wiec naypierwfzemu ex Turno Urzędnikowi 
Z iem i Zakroczym ikiey , to ielł Wielmożnemu Jegomości Panu 
Teodorowi Myfzczyńlkiemu Sędziemu Ziemikiemu Zakroczym- 
ikiemu na pomieniony Seymik przybyłemu, Extrakt Autenty
czny z  ninieyfzych Akt w yięty , Relacyi Mandatu od Jaśnie Wiel-
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*  Relatlo po- 
fiti ejufdem  
M andati.

•  Tener M an
dati.

•  Citatns.

*  A ñ ores.

*  Eropofitio.

możnych JchmościoW PänoW Infiyg&toroW, Koronnego y  Wielkie
go Xięftwa Litewíkiego, tudzież Jch Delatorow, Powodow, Wiel
możnemu Jegomości Panu Walentemu Zembrzuikiemu Pozwane
mu , na S§dy Seym ow e, bliiko w Warfzawie naftępui^ce, w y
danego, prżezemnie we Wíi Naborowću, tegoż Wielmożnego 
Jegomości Pana Zembrzuikiego, położonego* do rak oddałem, która 
Relacya Mandatu y z zaświadczeniem przerzeczonego Wielmo
żnego Sędziego Ziemikiego Zakroczymikiego , tak fię iłowo w iło
wo w fobie m a: * A&iim irt Caitro Zakrocżymenii Feria Secundé 
poli; Dominicam Oculi Quadrageíimalem próxima, videlicet, Dié 
D e c im a  Quintä Meníis M art i j , Anno Domini Millelimö, Septin- 
genteíimó, Septuagefimó, Tertio. Ad Officium Aäaque praefentiä 
Caftrenfia Capitanealia Zakroczymerifia veniens perfonaliter Mi- 
nifterialis Regni Generalis, Nobilis Albertus Dzierżyńiki Authen* 
tictis & juratus, pałam recognoyit in haec verba. Dnia Trzyna- 
ftego Marca ieździłem do Wfi Naborowca z Mandatem niniey- 
fzym , maisjc z fobq dla więkfżego świadectwa dwoćh Szlachty* 
to ieit Jchmość Panów Jacka Godaczewikiego, y Kazimierza Ko- 
walewikiego, y  takowy Mandat położyłem tegoż famego Trzyna- 
itego D nia , w Naborowću* we Dworze* y  do rak oddałem Matce 
Jegomości Pana Zembrzuikiego, o którym Mandacie przy tychże 
pomienionych Jchmość Szlachcie Jeymości Pani Zembrzuikiey 
M atce, aby Jegomość Pan Zembrzuiki Syn J e y ,  na Seym naitę- 
puiacy ftawął oznaymiłem. Mandati vero fequitur tenor talis. *  
ST A N IS L A U S  AUGUSTUS Dei Gratia R ex  Poloniae, Magnus Dux 
Lithvaniae, Ruffiae, Pruffiae, Mafoviae, Samogitiae, Kijoviae, Voł- 
hyniae* Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolenfciae, Severiae, &  
Czerniechoviae. *  „  Tibi Generofo Valentino Zembrzuiki, dé 

Perfona, caufa infrafcripta, Bonisque Tuis * generaliter omni- 
bus , mandamus, ut coram Judicio Noilro Gomitiali, Vatfaviaé 

.,  proximé celebrando, ä pofitione praefentis Citationis Noítrae,
■ , refté in fex feptimanis, feu tu m , dum, & quando, Caufa prae- 
,, fens ex  Regeilro vocandarum Gaufarum publico ad judicandum 
,, acclamata inciderit, perfonaliter* legitimé, ac peremptorié com- 
„  pareas : * ' Ad Inítantiam Generoforum Inftigatorum Regni, &  
Magni Ducatús Lithvaniae , ex muñere Officij fui agentium , eo- 
rundemque Delatorum, Generoforum Joannis Ośniałowiki & Frart- 
cifci Przeuíki, A&orum. Qui Te infiítendo Legibus Regni &  Se- 
natüs Refultato, C itant, feu potius ad incidentiam Caufae ex  A- 
ftoratu &  infcriptione modemorum Aftorum, contra GenerofoS 
Stanislaum Strawiúíki, Valentinum Lukawíki, aliosque Criminis 
Regicidij inculpatos, in difto Judicio Noftro Gomiciali dependen- 
tis, adcitant, de, & fu p e r e o :  *  Quia Tu licet fciveris de fafta 
eonfpiratione &  machinatione, inlidiisque in vitam*Sereniffimi 
Regis Poloniae per fupranominatos Regicidias faftis, T u  nihilomi- 
nus non modo hanc confpirationem cohibere non curaíli, verüm 
etiam de ejusmodi execraoili eonfpiratione & iníidiis, cui intere- 
ra t?  non detulifti, per quod criminis laefae Majefíatis & Regicidij, 
conatuumque in Perfona Sereniffimi Regis Poloniae, Anno Mille- 
fimó, Septingentefimó, Septuagefimó, Primo, Die Tertia Noverü-
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Wis patratorum, coniplex dife&e vel indire&e e xt it i ft i , paenasque 
complicitatis eo nomine in Te traxifti, pro quibus decernendis 
citaris, five adcitaris, ad Videndum & Audiendum, T e  criminis 
łaefae Majeftatis reum effe adinveniri, ac te ratione ejusmodi com- 
plicitatis paenis adaequatis affici, aiiaque, quae Jus & juftitia poftu- 
iaverit?  hac in Caufa dici , ftatui & iententiari. Sis igitur pari- 
turus, Terminum attentaturus, & judicialiter refponfurus. Datum 
Varfaviae., Die Tertia Menfis Martij, Miliefimó, Sęptingentęfimó, 
Septuagefimó, Tertio, Anno. Locus Sigilłi Majoris Regni* Locus 
Sigilli Majoris, Magni Ducatus Lithvaniae. Antonius Sikorlki Sa- 
crae Regiae Majeftatis , & Sigilli Majoris R egni, Secretarius, ma
nu propria. Jofephus Dulęba Braefećtus Arcium Pąlatinatus Bre- 
ftenfis Lithvaniae, Sacrae Regiae Majeftatis, Sigilli Majoris Magni 
Ducatits Lithvaniae, S,ecretarius, manu propria. De quo idem 
Minifterialis praefentem Officio &  ejus Aftis fecit Relationem.
Legit Modzelewlki. Locus Sigilli Caftri Zakroczymenfis. Wila- 
m ow lk i.  manu propria. *  Miliefimó, Septingenteiimó, Septua- *Za<fwudczi; 
gefimó, Teftió, A n n o , Die Vigefima Secunda M art i j , w Mieście 
Zakroczym iu , na mieyfcu zw ykłym  Seymikow Zakroczym/kich. U rzędnika 

Ponieważ Seymik Nafz Zakroczymiki niedofzedł, y  Jaśnie Wieł- 
m ożny Marfzałek Seymikowy nie ieft obrany y  Więc Szlachetny pubiikow a- 

Woyciech Dzierźyńiki Generał W oźny t podał do rąk moich pier- 
-Wfzego ex Turno Urzędnika Ziemi Zakroczymikiey, Dnia dziiiey- pr/ypadaiącę- 

fzego, Re lacy ą Mandatu, w tych famych flowach, iaka ieft niniey- lakroczyS-* 
f z a , y takowy Relacyą z Mandatem W śród Rynku Zakroczym- 
ikiego , przy licznie zgromadzoney Szlachcie , publicznie, y gło
śno obwołał, y każdemu o położonym Wielmożnemu W alente-' 
mu Zembrzulkiemu przerzeczonym Mandacie, doniolł, w czym 
czynię  zaświadczenie. Teodorus M yfzczyńiki Judex Terreftris Z a 
kroczymenfis, manu propria. A  potym tegoż famego Dnia dzi- 
fieyfzego pofzedłem z przerzeczoną dwoma Szlachtą uprofzone- 
mi na śród Rynku Zakroczym ikiego, y  tam przy licznie zgro
madzoney Szlachcie na Seym ik, pomienioną Relacyą z Manda- 
datem publikowałem, y ogłoliłem, y  każdemu do wiadomości o 
takowym Mandacie Wielmożiieftitl Walentemu Zembrzulkiemu 
iNe Wfi Ńaborowcu położonym, publicznie donioflem. De quo 
ejusdem Minifterialis proefens Relatio. Legit Falęcki; Locus Si- 
giili Caftri Zakroczymenfis. Wilamowiki , manu propria. "Sub 
tra&u vero celebratorum Comiciolorum atteftati, editi Mandati, 
tenor ejusmodi. *  Miliefimó,, Septingenteiimó, Septuagefimó, * żaSwiadc*«- 
Tertió , Anno ;  Dnia Piątego Miefiąca K w ie tn ią , w Mieście Za- sćy^kiweg® 
kroczymiu, na Seymiku Ziem i Zakroczymikiey, Szlachetny Woy- Ziemj.?akro- 
ciech Dzierźyńiki Generał W oźny Authenticus & juratus, maiąc pulnkowa’- °  
z  fobą dwóch Szlachty, to ieft Urodzonych Szymona Roftkowlkie- J7 mt 
go , y  Macieia Popowlkiego , podał do rąk moich Extrakt Auten- dadeTa s*y- 
tycz n y  R e la cy i) w Iłowach tych fam ych, iakichninieyfza ieft 
Relacya Mandatu, intro zawieraiącego f ię , ex  parte Jaśnie Wiel
możnych Inftygatorow Koronnych y Wielkiego Xięftwa Litew- 
fkiego, tudzież Jch Delatorow, Powodow, Urodzonemu Walente
mu Zembrzuikiemu, w Dobrach Jegoź Nąborowcu, na Sądy Sey-
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*  Tenor Man- 
«latí,

m o w e , w Warfzawie bliíko naftępuiqce położonego, y  takowy 
Mandat Dnia dzifieyfzego, pod czas agiluiqcego iię teraźnieyfze- 
go Seymiku, przy tymże Urodzonym Zembrzuikim, y  licznie na 
tenże Seymik zgromadzoney Szlachcie, voce fua foil oro fa przed 
Kościołem Farn ym , w którym iię Seymik agitował, publikował, 
obwołał, y  każdemu o położonym takowym Mandacie głośno do- 
nioft: Na co temuż Woźnemu ninieyfze daię zaświadczenie. 
Działo iię na Seymiku Ziemi Zakroczymikiey, Dnia, Mieiiáca, y  
Roku, ut fupra. Ludwik Rogala z Zaborowa Zaborowiki, Woyiki 
Ziemie Zakroczymikiey , Marfzałek Koła Rycerikiego teyże Z ie 
m i,  manu propria. ílluítri Magnifico Ludovico Rogala de Zabo- 
rowo Zaborowiki Tribuno Terrae Zakroczymeníis, modernorum 
Comiciolorum MarefchalcO ad manus tradidit, & iñfuper fupraexa- 
ratam Citationem itidem Die hodierna in praefentia ejusdem Ge- 
neroíi Valentini Zem brzuiki, & numerofae Nobilitatis, ad eadem 
Comiciola congregatae, ante Eccleiiam Parochialem San&ae Cru- 
c is ,  in qua celebrabantur difta Comiciola voce fua fonorofa publi- 
cavit, proclamavit, & ad notitiam omnium deduxit. De quo prae- 
fentem fecit relationem. E x  Aftis Cafirenfibus Capitanealibus Za- 
kroezymeniibus refcriptum. — L.S. — Wilamowíki, manu propriat-- 
Legit F a lęck i, manu propriá* --

Relatio Mandati contra Generofum Mathaeürn 

GadomUd, pro Judiciis Comicialibus editi.

Affium in Arce Ciechanovicnji,Feria Quinta, priclie 

Fcjii Sanffii ^fofephi Sponfi BeatiJJimce Virginis 

Marice, nempe7 Die Decima Octava Mcnfis M ar ti 

Anno DominiMille/imój Scptingcntcfmó, Séptw ¿  

gejimój Tertio i

H

p O ram  Officio, & A&is praefentibus Caitrerifibus Capitanealibus 
Ciechanovienfibus, perfonaliter comparens Minifterialis Regni 

Generalis, Nobilis Adalbertus Wisniewiki Authenticus & Juratus, 
palam recognovit. Quia ipfe habitis fecum Nobilibus, nempe Ge- 
nerosis Valentino Goitomiki Burgrabio Caftrenfi Ciechanovieniiy 
&  Benedi&o Gadomiki, gratia evidentioris Teftimonij adhibitis, 
Originale Citationis infrafrciptae, pro Judiciis Comiciorum Regni , 
proxim e, Varfaviae celebrandis, Sigillis Majoribus, Regni, & Ma- 
gni Ducatus Lithvariiae, communitum, ac manibiis Secretariorum, 
eorundem Sigillorum, fubfcriptum, de tenore tali. 5:4 S T A N I
S L A U S  AUGUSTUS Dei Gratia Rex Poloniae, Magnus D u x L i -  
thvaniae, Ruffiae, Pruffiae, Mafoviae, Samogitiae, Kijoviae, Voi- 
hyniae, Fodolise, Podlachiae, Livoniae, Smolenfciae, Severiae, &

Czer-

http://rcin.org.pl



Czerniechoviae. *  Tibi Generofo, Mathaeo Gadomflri, olim Ge- * Cit*tu». 
nero fi Jacobi Gadomiki, Filio, de Perlona, Caufa infrafcripta, Bo- 
nisque Tuis generaliter omnibus, mandamus, ut coram Judicio 
Noitro Comiciali, Varfaviae proxime celebrando, a pofitione prae- 
fentis Citationis Noftrae, rede in fex feptimanis, feu verius tum, 
dum , & quando , Caufa praefens ex  Adoratu & infcriptione infra- 
fcriptorum A d o ru m , contra Generofos Valentinum Łukawiki,
Stanislaum Strawińiki, aliosque Criminis Regicidii inculpatos, &  
te citatum, in difto Judicio Noitro Comiciali dependens, acclama- 
ta incident, perfonaliter, legitime, ac peremptorie compareas.
*  Ad Inftantiam Generoforum Inftigatorum, R e g n i , & Magni Du- * A a«re* 

catus Lithvaniae ) ex Munere Officii fui agentium, eorumque De- 
latorum, Generoforum Joannis Ośniałowfki & 'Frąncifc i Przeulki,
Adorum. Qui T e , C itan t , feu potius ad paratam Citationem , & 
ad paratam eandem Caufam adcitant de , & fuper eo : *  Quia Tu * Propoiui*
cum fupramentionatis Criminis Regicidij inculpatis , aufus es A n
no Millefimó, Septingentefimo, Septuagelimó, Primo, Die Tertia 
Novembris, hic Varfaviae, in Perfonam Sereniffimi Regis Poloniae 
Sacrilegas manus in ijcere , variaque fcelera & conatus, in eadem 
Sacra Perfona, fufius tibi futuro in Termino proponenda, perpe- 
trare. *  Quapropter Citaris, feu potius ad incidemiam praemen- * C onciufi* 

tionatae canfae adcitaris, ad Videndum & Audiendum, Te Crimi
nis laefae Majeftatis Regiae, reum elfe adinveniri, & declarari, ac 
pro ejusmodi nefando crimine , paenas Criminales feveriffimas fu
per Te extendi, & ea omnia , quae Jus & juftitia poftulaverit, hac 
in Caufa dici, ftatui, ac fententiari. Sis igitur pariturus, Termi- 
num attentaturus, & judicialiter ad praemiffa refponfurus. Datum 
Varfaviae , Die Tertia Menüs Martij, Millefimó, Septingentefimo, 
Septuagelimó, T ertio , Anno. Locus Sigilli Majoris Regni. A n
tonius Sikoriki Sacrae Regiae Majeftatis, & Sigilli Majoris Regni, 
Secretarius , manu propria. Locus Sigilli Majoris Magni Ducatiis 
Lithvaniae. Jofephus Dulęba Piaefedus Arcium Palatinatüs Bre- 
ftenfis Lithvaniae, Sacrae Regiae Majeftatis, Sigilli Majoris Ma
gni Ducatiis Lithvaniae, Secretarius, manu propria. * Ad Bona * Pofitll# 
Bieńki Karkuty, fortem & curiam Generofi Citati Mathaei Gadom- 
fki ibidem iitam , Die hodierna in Adu contenta exportavit, & 
in praefentia Nobilium fupra nominatorum, libi adhibitorum pofuit,. 
de poiita ejusmodi citatione Generofo Fabiano Zaliwiki in eisdem 
B o n is , feu fortibus Generofi Mathaei Gadomiki, vigore Juris obli
gator^, m anenti, notilicavit & publicavit, de quo ejus Relatio.
E x  Prothocollo Caftrenfi Capitaneali Ciechanovienfi refcriptum. —
— L. S. Chmieleńiki, manu propria. — Legit Zbikowiki. — 5:1 Mil- * Zaświadcz®, 
lefimó, Septingentefimo, Septuagelimó, T ert io , A n n o , Dnia Pią* seym?Wegi 
tego Miefiaca K w ietn ia ,  w Mieście Ciechanowie, na Seymiku Ciechanów- 
Ziem i Ciechanowlkiey Szlachetny Woyciech Wiśniew/ki Generał Pikowanym11" 
W oźny Authenticus & ju ratu s ,  mai^c z fobq dwóch Szlachty, to ty®'Wand*cie 
ieft Urodzonych Jozefa Zuchowikiego, Woyciecha Rycickiego, ztemicSa- 
podał do rqk moich Extrakt Autentyczny R elacy i, w Rowach tych no",iki*y- 
famych, iakich ninieyfza ieft Relacya , Mandatu intro zawieraiq- 
eego fię , ex  parte J J .  W W. Inftygatorow Koronnych, y  Wielkie-

G   go
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go Xiçftwa Litewikiego, tudzież Jch Delatorow, Powodow, Uro* 
dzonemu Mateufzowi Gadomíkiemu, w Dobrach Jegoż Bieńkach , 
Karkutach, 11a Sądy Seym ow e, w Warfzawie biiíko naftepuiące , 
położonego , y takowy Mandat Dnia dzifieyfzego , podczas agitu- 
iącego íie teraźnieyfzego Seymiku, przy licznie na tenże Seymik 
zgromadzoney Szlachcie, voce fua fonorofa przed Kościołem Par
nym Ciechanowikim , w którym fię Seymik agitował, publikował, 
obwołał, y  każdemu o położonym takowym Mandacie głośno do- 
niofl : na co temuż Woźnemu ninie\ fze daię zaświadczenie. 
Działo fię na Seymiku Ziem i Ciechanowikiey, Dnia, y Roku, ut fu- 
pra. Stanislaus Młodzianowiki, Surrogatus Judex Ćaftrerifis Cie- 
chanovienfis, Marefchalcus Terræ Ciechanovieníis, manu propria.

Relatio publicad Mandati, Die aifignatorum, 

non tamen fubfecutorum Comiciolorum anre 

Comicialium, Terræ Ciechahovienfis, contra 

Generofurn Mathæum Gadom fki, pro Judiciis 
Comicialibus editi.

cnanovienjjDus, perionanter compáreos ivnniitenaus wegni i^e* 
neralis Nobilis Albertus Wiśniewiki Authenticus & juratus, palam 
recognovit, in haec verba : Iż  ia maiąc z fobą dwóch Szlachetnie 
Urodzonych Woyciecha Tarnowíkiego, y  Mikołaia Kownackiego, 
dla więkfzey wiary fobie przybranych , przybywfzy Dnia dziíiey
fzego tu do Ciechanowa, zadofyć czyniąc Prawu, chciałem Jaśnie 
W ielm ożnym , W ielmożnym Jchmość Panom na Seymik zgroma
dzonym, o Mandacie na Seym z itrony Jaśnie Wielmożnych In- 
fiygatorow K oronnego, y Wielkiego Xieftwa L itew fkiego , oraz 
Jch Delatorow Jchmość Panów Jana Ośniałowikiego, y  Francifzka 
Przeuikiego Powodow, przeciwko Jegomość Panu Mateufzowi Ga- 
domikiemu , do Dobr Bieńków Karkutow , Dnia Ośmnaftego Mie- 
iiąca, y Roku teraz biegnących, wydanym, a do Kiiąg ninieyfzych 
tegoż D n ia , podług mego zez n a n ia , przyietym, publiczne uczy
nić doniefienie, lecz gdy ten Seymik fwego nie w ziął ikutku, 
żaczym  tylko przed Kościołem Parnym  Ciechanowikim , ( w  kto-

- rym

AStum in Arce Cuchanovicnfi Feria Secunda pofi 

Dominicam Lcctare Qitadragcfimakm nempe, F ie  

Vigcfma Secunda Menjis M ar t i j , Anno F.omini 

MilUJimój Scptingcntcfimo, Scgtuagcfimo, Ter~ 

tio.
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rym Seymiki odprawiać fię zw ykły) o w yźey  namienionym Man- 
dacie wielu przytomnym roźney Kondycyi Ofobom, uwiadomie
nie publiczne uczyniłem , yo g ło fiłem , de quo ejus Relatio. E x  
Prothucollo Caílreníi Capitanead Ciechanovienfi refcriptum* — 
L. S* -  Chmieleníki, manu propria, -  Legit Zbikowíki* -

Rclatio publicad iterató Mandati in Comiciolis 

ante Comicialibus Terrae Ciechanovieníis, con

tra Generofum Mathaeum Gadomfki, pro Ju 

diáis Comicialibus editi*

Affiitm in Arce Ciechanovienfi Feria Secunda pofi 

Dominicam Ramis Palmanlm, nempe Die Quinta 

Mcnfis Aprilis, Anno Domini Milícjimo, Septin- 

gentefimóy Septuagefimó, Tertio*

JpÓram Officio Adisque praefentibtís Caílreníi bus Capitańealibus 
Cieciianovieniibus , perfonaliter compáreos Minilterialis Regni 

Generalis Nobiiis Adalbertus Wiśniewiki Authertticus & ]u ra tu ś ,  
psląm, publiceque recognovit. Quia ipfe habitis fecum duobus No- 
biłibus, nempe Generosis Jofephó Łochowiki & Alberto Rycicki 
ma juris & evidentioris TeÄimomj gratia , ad Oppidum Ciechanów, 
lut um fcilicet Comiciolorum Terrae Ciechanovienfis, condefcen- 
dit, ibidem que Die hodierna, in Adu contenta, durantibus, & fe fe 
agitantibiis diftis Comiciolis, Citationis pro Judieiis Comicioriim 
R egn i, Variavi e proxime celebrandis, ex  parte; Illuitrium Ma- 
gnificorum Inltigatorum , & Magni Ducaths Lithvanise, Iilortim- 
que Delatorum A d o ru m , Generólo Mathseo Gadomiki, in "Bonis 
ipfvus Eienki Karkuty pofitae , & jtm  in eodem Qppido Ciechanów, 
Die Vigefiina Secunda Men fis M art ij , Anno currenti 1 7 7 3  < Die 
nempe deftinatorum, non tarnen effeduatorum Comiciolorum, co
ram numerofa Nobilitate, pro iisdem Comiciolis congregatae, pro- 
clamatae & publicatae 5 Relationem in Extradu Authentico ex Aclis 
praefentibüs deprompto* tenons talis- * A dum "in  Arce Ciecha
novienfi Feria Quinta pridié Fefti Sandi Jofephi Sponh Beatiffiimae 
Virginias Mariae, nempe Die Decima Oda va Meniis M artij , Anno 
Domini Millefimo, Septingentefimo, Septuagefimó, Tertio* Co
ra m Officio & Adis prcefentibus Caftrcnfibus Capitańealibus Ciechá- 
novienfibus perfonaliter comparens Miniiterialis Regni Generalis, 
Nobiiis Adalbertus Wiśniewiki Authenticus & Ju ra tu s ,  palam re
cognovit } Quia ipfe habitis fecum Nobilibus, nempe Génerosis 
Valentino Go.íiomíki Burgrabió Caftrenfi Ciechanovienfi ,, 
nedidó. Gadomiki, gratia evidentioris Teftimonij adhibitis, Ori*
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Tenor Man
dat!.

•  Citatus.

•  Aftores.

•  Propc fit io.

*  Conclufio.

•  Pefita.

ginale citationis infrafcriptæ, pro Judiciis Comiciorum Regni pro
xime Varfaviae, celebrandorum, Sigillis Majoribus, Regni, & Ma- 
gni Ducatûs Lithvaniæ communitum, ac manibus Secretariorum 
eorundem Sigillorum fubfcriptum, de tenore ta li .  *  S T A N I
SLAU S AUGUSTUS Dei Gratia Rex Poloniae, Magnus Dux L i 
thvaniæ , Ruiîiæ, Pruffiæ, Mafoviæ, Samogitiæ, Kijoviæ , Voi- 
h y n iæ , Podoliæ, Podlachiæ, L ivon iæ , Smolenfciæ, Severiæ,
&  Czerniechoviæ. *  Tibi Generofo Mathæo Gadomiki, olim Ge- 
nerofi Jacobi Gadomiki, F i l io ,  de Perfona , Caufa infrafcripta, 
Bonisque Tuis generaliter omnibus, mandamus, ut coram Judicio 
Noiiro Comiciali, Varfaviæ proximè celebrando, à poiitione præ- 
fentis Citationis, reftè in fex feptimanis , feu verius tum , dum ,
&  quando, caufa præfens ex Actoratu & infcriptione infrafcripto- 
rum Aftorum contra Generofos Valentinum Lukawlki, Stanislaum 
Strawiniki, aliosque Criminis Regicidij inculpatos , & Te citatum 
in difto Judicio Noftro Comiciali dependens, acclarnata incident, 
perfonaliter, legitime, ac peremptoriè compareas. *  Ad Infian- 
tiam Generoforum Inftigatorum, R e g n i, & Magni Ducatûs Lithva
niæ ex muñere Officij fui agentium, eorumque Delatorum Gene- 
foforum Joannis Oiniaiowiki & Francifci Przeuiki, Aftorum : Qui 
T e  Citant, feu potius ad paratam citationem, paratamque infcri- 
ptionem & ad paratam eandem Caufam adcitant, de, & fu p e r e o :  
*  Quia Tu cum fupramentionatis Criminis Regicidij inculpatis 
aufus es ,  A n n ô i j r p i ,  Die Tertia Novembris, hic Varfaviæ, in 
Perfonam Sereniffimi Regis Poloniæ facrilegas manus iniicere, va- 
riaque fcelera & conatus in eadem Sacra Perfona, fulius tibi futu
ro in Termino proponenda, perpetrare. *  Quapropter citaris five 
potius ad incidentiam præmentionæ caufæ adcitaris, ad videndum 
& audiendum, Te Criminis læfæ Majeftatis Regiæ reum elfe adin- 
veniri &declarari, ac pro ejusmodi nefando crim ine, pænas Cri
minales feverilîimas fuper Te e x te n d i, & ea omnia, quæ Jus ac 
juftitia poftulaverit, hac in Caufa d ic i, ftatui & fententiari. Sis 
igitur pariturus, Terminum attentaturus, & judiçialiter ad præ- 
milïa refponfurus. Datum Varfaviæ , Die Tertia Menfis M art ij , 
Millefimô , Septingentefimó, Septuagefimô , T ertio , Annô. Lo
cus Sigilli Majoris Regni. Antonius Sikorlki Sacræ Regiæ Maje
ftatis, &  Sigilli Majoris R e g n i, Secretarius , manu propria. Lo
cus Sigilli Majoris Magni Ducatûs Lithvaniæ . Jofephus Dulçba 
Præfeftus Arcium Palatinatus Breftenfis L ithvan iæ , Sacræ Regiæ 
Majeftatis, Sigilli Majoris Magni Ducatûs Lithvaniæ, Secretarius, 
manu propria. *  Ad Bona Bienki, Karkuty, fortemque & Curiam 
citati Generofi Mathæi Gadomiki ibidem fitam ; Die hodierna in 
A â u  contenta exportavit, &  in præfentia Nobilium fupanomi- 
natorum, fibi adhibitorum, pofuit, de pofita ejusmodi citatione 
Generofo Fabiano Zaliwiki in eisdem Bonis feu fortibus Ge
nerofi Mathæi Gadomiki, vigore Juris Obiigatorij m anenti, no- 
tificavit , &  publicavit j De quo ejus R elatio . E x  Protho- 
collo Caftrenfi Capitaneali Ciechanovienfi refcriptum. Chmie- 
len lk i, manu propria. Legit Zbikowlki. Locus Sigilli Caftrj
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illius. *  Milleiimó, Septingentefimó, Septuage/imó, Tertio, An- * f â afd2£* 
nó, Dnia Piątego K w ietn ia , w Mieście Ciechanowie , na Seymi- sakowego 
ku Ziemie Ciechanowikiey Szlachetny Woyciech Wiśniewiki "Ge- Ciechanów 
nerał W oźny Authenticus & ju ratu s ,  maiąc z fobą dwóch Szła-biSanym11 
ch ty , to left Urodzonych Józefa ‘Zochowikiego, y Jozefa Ryci- „yam gejmka 
ckiego, podał do rąk moich E x  trakt Autentyczny R e lacy i, w iio- ziemi Ciecha- 
wach tych famych, iakich nińieyfza ieft Relacya Mandatu intró howikiê * 
zawieraiącego fię , ex parte Jaśnie Wielmożnych Inftygatorow 
Koronnych, y Wielkiego Xięftwa Litewfkiego , tudzież Jch De- 
la to ro w , Powodow , Urodzonemu Mateufzowi Gadómikiemu w 
Dobrach Jegoż Bieńkach Kalkutach , na Sądy Seym ow e, w War- 
fzawie bliiko nalłępuiące położonego , y takowy Mandat, Dnia 
dzifieyfzego, pod czas agitującego fię terażnieyfzego Seym iku,
;przy licznie na ten Seymik zgromadzoney Szlachcie , voce ftrn 
fonorofa przed Kościołem F am y 111, w którym iię Seymik agito
w ał , publikował, obwołał, y każdemu o położonym takowym 
Mandacie głośno doniofl. . Ńa co temuż Woźnemu hinieyfze da- 
ię  zaświadczenie; Działo fię na Seymiku Ziemie Ciechanow
ikiey, D nia , Mieiiąca, y  Roku, ut fupra. Stanislaus Młodzia- 
nowlki Surrogatus Judex Caftrenlis Ciechanovieniis, Marefchal- 
cus Terrae Ciechanovienfis, mahu propria. Illuftri Magnifico 
Stanislao .Młodzianowiki , Surrogate, judici Caftrenii Ciechano- 
v ie n ii ,  Modernorum Comiciolorum Terrae Ciechahovieniis Ma- 
refchalćo, ad man us tradidit, &  infuper, fupra exaratam Citatio- 
nem itidem Die hodierna, irt praefentia numerofae nobilitatis ad 
eadem Comiciola congregatae, ante Ecdefiam Pharenfem Ciecha- 
novie 'n fem , in qua celebrabantur difta Comiciola, voce fua fo
norofa publicavit, proclamavit, & ad notitiam omnium deduxit.
De quo praefentem fecit Relationem. E x  Prothocollo Caftrenii 
Capitaneali Ciechanovienfi refcriptum. -,- L . S. -- Chmieleńiki} 
kianu propria* — Legit Kołakowlki* —

Konftytucya Seym owa b odiądzeniu Sprawy 

refpećtu Criminis lx (x  Maicftatis Regise.

Afitum in Curia Regia Varfavienfi Peria Quarta 

poji Dominicam Rogationum, videlicet, Die Dcci- 

ma Nona Men/is M aijf Anno Domini Millcjimo, 

SeptingenteJimój Scptuagcfimoi Tertioi

AD,  Officium A&aque praefentia Caftrenfia Capitanealia Varfavien- 
fia veniens Magnificus Florianus Drewnowlki Pincerna Terrae 

Ł om zen fis , Confoederationis Generalis & Comitiorum Extraordi- 
nariorum Regni Seoretarius, eidem Officio &  A&is praefentibus Con- 
llitutionem in Comitiis Extraordinariis Regni fancitam tenoris 
ta lis : H S P R A -
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SP R A W A  C R IM IN IS  L M S M  M A ß E S T A T IS .

Ponieważ Stany Zgromadzone żędaią po Nas, żeby Sądy dla 
odf^dzenia wifzęcey Sprawy Criminis Laefse Noftrae Majeftatis nie- 
bawnie wyznaczone były , a Delegacya naftępuięca z tychże Sta
nów Lim ity Seymu potrzebnie. Więc za powfzechńę tychże Sta
nów zgodę ftanowiemy, iż ta Sprawa w przećięgu Limity odfa- 
dzona bydź ma . Adam Łodzią Ponińiki Kuchmiltrz Koronny, 
Marfzałek Konfederacyi Generalney Koronny y Seymowey, m a
nn propria. Michał Hm Radziwiłł Miecznik W. X. Litt:, Marfza- 
łeł Konfederacyi Generalney Wielkiego Xięftwa Litewikiego y 
Seymowy. Poft cujus quidem Conftitutionis in A&a praefentia 
Ingroffationem Originale ejusdem idem Offerens rnrfus ad fe re- 
cepit, & de recepto Sibique extradito Officium proefens quietavit 
quietatque Praefentibus — Puchała, manu propria. — Leftum pet 
Bielawfki. —

S  U B  E O Ö E M A C T V .

Officium & Acta praefentia Caftreniia Ćapitanealia Variavien- 
iia perfonaliter veniehs Magnificus Florianus Drewnowiki Pin- 

cerna Terrae Łomzeniis Confaederations Generalis & Comitiorum 
Extraordinariorum Regni Secretarius, Eidern Officio & A äis prae- 
fentibus Seriem Illuftrium Magnificorum Nuntiorum, ad Deciden- 
dam Caufam Criminis Laefae Majeitatis, ex Equeitri OrdineDelega- 
torum Introcontentam obtulit & ad ingrollandum in Afta praefen- 
tia porrexit, tenoris talis:

E X  E Q J J E S  T R I  O R B I N E .

Seriesj.ww. v Delegowani do fędzenia Sprawy Criminis Laefae Majeftatis Ja- 
Sędziowe x K -  śnie Wielmożny Przyłubiki Sędzia Ziemfki Brzeiki, Pofeł Ino- 
n̂ Deiegowa- wrocławiki, Jaśnie .Wielmożny Sumińiki Podczafzy y Pofeł Zie- 
dzeniad° tev m* ^obrzyńikiey. Jaśnie Wielmożny Szamocki Chorąży y  Pofeł 
S p ra w y , re- Ziemi Warfzawikiey. Jaśnie Wielmożny Karniewiki Pifarz y  Po- 
Ss^ir^Ma- ^  Ziemi Rożańikiey. Jaśnie Wielmożny Chwalibog Komornik 
je fta tisR eg i* . Graniczny X ię f k i , Pofeł Krakowiki. Jaśnie Wielmożny Tarko- 

wiki Cześnik , Pifarz Grodzki y Pofeł Ziemi Mielnickiey. Jaśnie 
Wielmożny Czeczel Sudymontowicz Pofeł Bracławiki. Jaśni© 
Wielmożny Wielowieyiki Pofeł Bracławiki. Jaśnie Wielmożny 
Szauman Sędzia Grodzki y Pofeł Braiławiki. Jaśnie W ielmożny 
Tomaliewicz Sędzia y Pofeł Braiławiki* Jaśnie Wielmożny Ro
dziewicz Pofeł Kowieńiki. Jaśnie W ielmożny Prufzanowiki Pod
czafzy y Pofeł Powiatu Rzeczyckiego. Adam Łodzią Ponińiki 
Kuchmiltrz Koronny, Marfzałek Konfederacyi Generalney Kororl- 
ńey  y  Seymowy, manu propria. Michał Hm Radziwiłł Miecznik 
y Marfzałek Generalney Konfederacyi Wielkiego Xięftwa L ite 
wikiego y  Seymowy. Poft cujus quidem Seriei in A&a praefentia

ingroffa-
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ingtoifationem, Griginale ejusdem idemOffefens rurfus ad fe, prae- 
via Officij fui ąuietatione, recepit. — Puchała, manu propria. — 
Leftum per Bielawiki.

*i N a Term inie z w yżey  wyrażonych M andatów , Dnia 7. Czerwca 17 7 3 . R oku , w  Sądzie S e y - 
111 o w ym , po wykonanym  przez JJ. WW- Sędziów ex  Eąueftri Ordme Delegowanych Ju ra- 
h ieucie, przed tenże Sąd przyprowadzeni in compcdibus byli W alenty Łukaw łki y iego Zo
na M aryan n a, Jan K u źn ia , W alenty Pefzyńiki y Jo z e f Cyfcuilki, Inkarceraci, a za przy
wołaniem  Sp raw y z R egeftru , ^apifana byia C cm paricia, y  przerzeczouyiń Inkarceratom , 
jako też U. Zembrzufkiemu Przypozwanem u, przydani byli dla obrony Patronowie. Iudu- 
kta zaś e x  parte UU. Inftygatorow Y Jch Deiatorow, Powodow, taka naftąpiła.

3 1

S T A T U S  C A U S Æ
Przez Ur: Jana Nepomucena Słommikiego Metrykanta 

Kancellaryi Wiekfzey Koronney przed Sąd Seymo- 

w y Dnia 7 .Czerwca 1773. Roku, wprowadzony.

Inter Generofos Iniligatores, Vice-Iriftigatores Regni & Ma- 
gni Ducatûs Lithvaniæ & eorum Delatores : Generofos Joannem 
Ośmałowiki, & Francifcum Przeuiki, A&ores, ab una.

Atque Generofos, Nobiles , cujüsvis conditionis & nominum 
Stanislaum Strawińiki, Valentinum Łukaw iki, Joannem K u źm a, 
Jonnnem Wołyńiki vocitatum Wachmiftrz, Deodatum Frankem- 
berg, five Offemberg, Valentinum Pefzyńiki, Michàélem Tuba- 
ło w ic z , Antonium Wegrzynek vocitatum, in fervitiis protunc 
Nobińs Łukawiki ex iiten tem , cujusvis Nominis T a fzyń ik i, Maie- 
wfki, Zboińiki, Michaliki, Saczyńiki, Jofephum Cybuliki, Zw ierz- 
cblewiki, Bielawiki communiter nominatum T rzyw ^s, Waiile* 
w ik i ,  Biernacki, Tro ianow fki, Z w o liń ik i , Sokołowiki, Falko- 
w /k i, Rybicki, L en k ie w icz , Siemiatkowiki, ORrowiki, Gnato- 
wild, Z a rz y c k i , Konopka, Hordyńiki, Joannem Stepańiki, alios- 
que per eos nominandos & fpecificandos Regicidij Principales^ Com- 
principales, &  complices Citatos.

Tum Generofum Cafimirum Pułaiki, Valentinum Zembrzu* 
i k i , Mathaeum Gadomiki, cujusvis Nominis Drezdowiki & Mari* 
annam Łukawika, Adcitatos, parte ex  altera.

Terminus ex Citatione Edićtali, tum Adcitationibus, in 

Comitiolis ante-Comitiahbus publicatis*

I N  D U C T A.
y Y c ż y łb y m  fobie J.OO. J.WW . Panowie w tym nayw yzfzym Try- 

bunale, z  Prześwietnych Stanów Nąyiaśnieyfzey Rzeczypofpo* 
litćy  podług Prawa złożonym , tyło w rozumie korzyitać iiły, w

H 2 wymo-

http://rcin.org.pl



wymowie mocy, w -Iłowach dokładności , ile wielkość tego K ry 
minału , jle niegodziwość fama Winowaycow wymaga.

Lżeyby mi było bronić niewinności, niechc^c z Narodowych 
czyieykolwiek Iławy obęlźenia j aniżeli niegodny wfpomnienia 
jirplohoycow fpifek, a iefzcze dzik^ zaradłością na Swiętey (Ko
bie Pomazańca Boikiego, Nayiaśnieyfzym S T A N IS Ł A W IE  AU
GUŚCIE Królu y Panu Nafzym iiikuteczniony > publicznie 0- 
ikarżać.

Ale ciśnie mię do tey powinności, Bog, Prawa Narodu, do
kładność dowodow y y  fame Obywateiftwo, abym przy fprawiedli- 
wości itoi^c, nic nie opufzczał, co do obżałowania tego Krym i
nału , nic nie ofzczędzał, co do wymoźenia zań nayfurowfzey ka
ry należeć moźą.

Y gdy iię iuż zbliżać zamyślam imieniem y z Urzędu UU. Iń- 
itygatorow Oboyga Narodow, y U U. ich Delatorow, do przełożenia 
faiiiey ikargi, y  wywodu iey Hiiłorycznego, z włafnych wyznań 
Winowaycow zebranego*

Niewątpliwie zdaie fię> źe biorę na iiebie powinność, nie fa
jnego tylko oikarżyciela, ale wraz y  obrońcy Ukoronowariey Gło- 
WY i IeJ  Nayiaśnieyfzega Majeilatu, Praw Bolkicli y  Ludzkich, 
pokoiu K ra io ^ego , y  Iławy całego Narodu.

Nie ieił to J. OÓ. j. WW. Panowie pofpolita kaznia , po
dnieść świętakradzkie ręce na Króla * a iefźcze włafnego , zhań
bić nayniegodziwfzym fpofobem jego Majeftat, wfzyftkich Praw 
naymocnaeyfze twierdze y warunki gwałtownie wzruizyć y po
targać , pokoy Kraiow.y do upadku nachylić , a na koniec tak fzka- 
ladnym występkiem Narodowy ,Iławę w oczach całey Europy o- 
ptlamić. . .

ZaiĄe ile tu w tym głównym Kryminale innych wielorakich 
Krym inałów odkryią fame dokumenta, tyle Winowaycom przez 
Sprawiedliwość przyróść powinno ukarania.

¿Rzecz cała w fw e y  iltocie J. QO. J. W W. Panowie iuż niewąt
pliwa , y  owfzem dokładnością dowodow 7 y dobrowolnym w yzna
niem  famychźe fiprawcow .potwierdzona.

Ze U. Straw ińiki, który w Roku i f f o .  pod datą 29. Liltopada 
w yzp a ł w  danym qd iiebie Reweriie, źe z łaiki Nayiaśnieyfzego 
Monarchy y  Pana fw ego , przez ręce jego Kamerdynera odebrał 
wfpomoźenie iako fwey proźby fkutek, według Rewerfu włafnego 
w  tey iitocie *•

Z  łajki Nayiaśnieyfzego Monarchy Pana Mego Miłościwego ode
brałem na wfpomozenie od ffmci Pana Rykfa Czerwonych Złotych Bzie- 
j i ę c , dico 16 . Baium  w  WarJzawie B ie  29. Lijiopada  o. Roku 7 
Stanijlaw Stra w  ifijki Rot: Pttu. Stęr* Legatur w Pliku fub Lit. A. 
N r o imo.

Tenże fam w Roku 1 7 7 1 .  całego Spiiku Kroloboycow odważył 
iię bydz przywodzę^, y  to uikutecznić tern i drogami..

Po rozmówieniu fię w Fortecy Jafno-Gurikiey z U. Pułaikim, 
( ia k o  to fam w Manifeście włafnym w Grodzie Wileńikim w Ro
ku teraźnieyfzym pod 4tsut$ Dnia 9. Kwietnia dobrowolnie w y 
z n a ł )  w zią ł na iiebie tey niegodziwey czynności uikutecznie- 

• " nie.
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nie; Y na ten koniec za Ordynanfem tegoż U. Pułaikiego, Dnia 
15 . Sierpnia datowanym} obi^ł Kommendę nad U* Łukawikimf 
y iego Dywizy$*

Iftota  O rdyńanfu tiaftępuiąca:

Kazimierz na P u łaziu , Koltrach, Grabowie, yDeraźniach* 
Pułaiki 7 Ziemi Łomźyńikiey z X ięilw a Mazowieckiego Marfza* 
łek , z rożnych D yw izyi Woyika Skonfederowanego Generalny 
Kommendant. B aię ten Ordynans ffm ciP, Łukaw/kiemu Rotmijirzo- 
w i Zakroczi/mfkiemu, za ktorego odebraniem 1 z całą Kommendą fw ą  
ma fię  łączyc z (fmc P. Strawinjkim Rotmiftrzem Starodubowjkim  , y  
onemu we wfzujtkim paryerowac. Co pod animadwerfyą Artykułów  
W oyjkowych wykonać z a l e c a m . B a n  w  Fortecy (fajno - Gur/kity 
Bnia 15 . Miejiąca Sierpnia i ? ? i *  R> Kaz: Pu tafli i. M. Ł. ( L .  S . )  
Legatur fub Nro 2 do.

Potym obiawiwfzy Łukawikiemu fekret Zleconego intereffu , 
iak w nim znalazł zgodne z foba fentym enta, donioil liftownie 
natychmiait o nich U. Pułaikiemiij tudzież y ż^dze Łukawikiego' 
względem Szarży Pułkownikowildey. Do ktorego y fam U. Łuka^ 
wiki Liit ofobny pifał ? upewniaiąc o iednomyślney nieoditępności 
z Strawinikim*

Nim zaś na te Lifty nadfzedł Refpons, itarał iię Strawińiki 
przez Bilety pifarie do Łukawikiego , utrzymywać onegoź w ftate- 
czney wiadomego między niemi interelTu iednomyślnoścL

Ifio ta  piianego Biletu*

Sercem ukochany Braćifzku Łukaiiu Dobrodzieim

J J A lo f r y f z  ten interes pofzcdt 7 a koło Niedzieli przyfzłey będzie rezó- 
lucya, takoż wfzyftkie wiadomością które do mnie majz odfyłay do 

Czcrwinjka P. R a f  altów 1 pewnie doydą rąk moich : dopiero iak mozefz 
utrzymuy f i ę , a parniętay na to, co iejt miedzy nami, na koniec byway  
zdrów , wefoły za zdrowie moie, a ia za twoie także, y iak tylko przy
będzie handler manier: oznaymi mi gdzie uczyni c odezwę, S t ; Stra : 16 , 
fb r is  1771. fub Nro ytio.

W krotce potym U. Łuka wiki odebrał y Lift od U. Pułaikie
go fub die 1 .  gbris 1 7 7 1 .  ż Fortecy Jafno-Gurfkiey datowany, w 
tey ftow ofnowie*

Mnie Wielce Mci Panie Rotmiftrzu y kochany Bracie;

2  Zafzłey do mnie od ffmci P. Strawin(kiego Rotmifirza Starodubo- 
w jkiego , tak o przychylnych W.M. Pana w  intcrcfie mu wiadomym 

fcntymentach, iako y  zadaniu iego doftatecznie informowany iejtem. 
B la  czego wdzięcznym przyimuię fercem, y fam ego W.M. Pana do mnie 
%głofzenie, y iednomyślną z tymże fim c P. Rotmiftrzem Starodubow* 

Jkim  nieodjłępnośc. C ojię  tycze Rangi Pułkownikowjkiey to mu przy-
I Ł rztkam,
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rtekam7 iż za intereffowaniem moim u Rady Woyfkowey, od ktorey 
teraz wfzyftkie wychodzić bp da Patcnta i iefteś pew n y , chciey tylko 
W.M. Pan to dopełnić , w  czymkolwiek od £fmci P. Strawinfkiego rc- 
kwitowanym będziefz. Niech więc to moie przyrzeczenie za grunto
wny dla niego będzie fundament , co mu monę zaręczam rzetelnością 7 
y  upewniam o więkfzyeh daleko względach, y  fzacunku, gdy fzcze- 
rze w  wiadomym intcrcjie W M .P an  czynie będziefz Jiaranie. Mnie 
zas na zawfze mieć będziefz gotowego w  wfzclkich mu okazania przy
chylnościt iako tego7 który zoftaię W.M. Pana życzliwym Bratem y  
uniżonym fługą. Kaz. Pułajki M . Ł. z Fortecy fafno-Gurfkiey Dic i .  
8 b r i s i ? 7 L .  ju b  Nro yto.

Tak obowiązuiący Refpons, y obietnicami obliguiący, mocniey 
związał U. Łukawikiego z Strawiń/kim.

A gdy zaczynał trudnić Łukawikiemu , U. Zembrzuiki Zakro- 
czymikiey M ilicyi Kommeildant, niewiadombścią proiektu, odda
nie iię z fwa Dywizya pod Kommendę Strawińikiego.

Uwiadomiony o tym U* Pułaiki, wydał Ordynans powtorny, 
pod datą 20. Października do Łukawikiego , aby za odebraniem o- 
negoż we wfzyitkich okolicznościach znofił fię z Strawińikim, y 
od lego rozkazow dependował.

A do U. Zembrzuikiego pod toż famę datą Lift napifał , w któ
rym wfpomniawlźy onemu dawnieyfze Ordynanfe, przykazał, aby 
Łukawikiego Rotmiitrza Zakroczym/kiego y iego Kommendy, gdzie 
indziey przez niego dyfponowanego, fwemi dyfpozycyami nie za
trudniał , y iemu me przefzkadzał: Gdyż wina fpoźnionego inte- 
refu Łukawikiemu zleconego , na niego fpadnie.

Iftota powtórnego Ordynanfu naftępuiąca.

K A zimierz na Pułazin , Koitrach, Grabowie y Deraźniach Puła- 
ik i , Ziemi Łomżyńikiey z Xięitwa Mazowieckiego Marfzałek, 

rożnych Dy wizyi Woy/ka Skonfederowanego Generalny Kommen- 
dant. ffm ci Panu Łukawjkicmu Skonfederowaney Ziemi Zakroczym- 
fkiey Rotm ijłrzow i, daię ten Ordynans, za odebraniem ktorego we 
wfzyftkich okolicznościach ma fię  znofic z ffmc Panem Strawinjkim  , y  
od iego dependowAc Ordynanfow. Co pod animadwerfyą Artykułów  
Woufkowych wykonać zalecam. Dan w  Fortecy ftafno-GurJkiey Dnia 
20. M/eJiaca Października Roku 1 7 7 1 .  K az: Pułajki M . Ł . (  L . S . )  

fu b  Nro $to.

Iftota Liftu do U. Zembrzuikiego od U. Pułafkiego, 
pod tąz datą z Fortecy piianego.

^  Fortecy Dic 20. tfbris ffakom dawnieyfzemi Ordynanfami
mcmi zalecił W.M. Panu , ażeby ffmc Pan Łukawjki Rotmiftrz Z a 

kroczym/ki , y z Kommendą fwoia gdzie indziey odemnie dcftynowanyr 
żadney od W.M.Pana w  tym nie miał prze[zkody7 tak y  teraz zalecam 
tym liftem walor Ordynanfu mającym, ażebyś W.M.Pan źadnemi fwemi 
tegoż ffmci Pana Rotmiftrza nie trudnił dyfpozycyami, gdyż inaczcy 7

fpożnienie
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/potnienie zleconego ^fmci PanU Łukawjkiemu intercjju, wina na W.M. 
Panu zojłacby mujiała * O czym go uwiadomiwjzy z oświadczeniem 
przyiażni , zoftaig W.M. Pana życzliwym Bratem , y uniżonym Jługa . 
Kaz: Pulafki M. Ł . Nro 6to.

U. Zembrzuiki o fekrecie expedyćyi ( ia k  Łukawikiego dobro
wolne zeznanie św iadczy) lipewniorty $ Nie fprzeciwiał Iię odt^d 
dalfzym czynnościom Strawińikiego y  Łukawikiego , pierwfzym 
tegoż fpiiku przywodzcom.

Z  kgd w ypłynęły  iako ze fwego Włafnegó zrzodła te ńiefzczę- 
śliwe ikutki.

Po wykonaniu w rożnych czafie y mieyfcach od Łukawikiego, 
Kuźm y, Gadomikiego y Zwierzchlewikiego na fekret przyiiąg przed 
Strawińikirru

Strawińiki udał iię do Czerwińika, dawfzy dyfpozycy^ Łuka- 
wikiemu , aby go w Małey w i i , tak zwaney, cz e k a ł , gdzie z fu
rami zbożem ładównemi miał nadiechać.

Jakoż 3 1 .  Października, to ieft Oftobra , Strawińiki z Kuźmą 
przybyli do Małey w i i , y  oczekui^cego na nich tamże Łukawikie
go iuż zaitali.

Upewniaiac, źe fury z Sianem , Zbożem , y Sukmanami 
chłopikiemi w łeiie zoftawili , a przy nich na itraźy Pefzyń- 
ikiego.

Nadciągnęła zaraz do teyże wii Małey pod Porucznikiem Mo- 
dzelewikim itu-konna Kommenda Łukawikiego.

Z tey za dyfpozycyą Strawińikiego Łukawiki przez fwego 
Wachmiftrza Jana Wołyńikiego, wybrał dwudzieitu fześciu ludzi 
na dobrych koniach , a z refztą Kommendy Modzelewfkiemu Poru
cznikowi odeyść kazał w Zakroczymikie.

Potym Uro: Strawińiki wybranych ludzi Kuźmie Poruczniko
wi po dwóch dla Avykonania przed fob^ przyiięgi wprowadzić do 
chałupy chłopfkiey kazał. * Gdzie w przytomności Strawińikiego, 
Łukawikiego, y Kuźm y wfzyfcy przy iięg li , y  dopiero otworzo
n y  im fe k re t , źe do Warfzawy poydtj na poymanie Ofoby Iiro- 
lewikiey.

Nazaiutrz pod data pierwfzego Liftopada , rufzyli iię wfzyfcy 
do Głuika, a z  tamtad do ukrytych w leiie wozow.

W które upakowawfzy broń między iiano y  zboże z Mun
durami, y  innym narzędziem Woyikowym j Jedni za fornalow 
do powożenia , drudzy za flifow przebrani, zanocowali przy fu
rach w leiie.

Dnia drugiego Liftopada zaprz^głfzy fwoie wierzchowe konie 
do dzieiięciu wozow Furażem pakownych , udali iię ku Warfzawie, 
iedni powożąc, drudzy na furach przebrani iiedz^c, a inni iako 
iliii przy furach id^c.

A podiechawfzy pod fame Łom ienk i, piefi y  co na wozach ła
chali , rozitrychnęli fię poiedynczo po leiie Bieiańikim, ciemney 
pory oczekui^c.

Dopiero Pefzyńiki z-W ęgrzynkiem  Łukawikiego Antonim, 
wyflani od Strawińikiego do Rogatek , famym dobrym zmrokiem 
nadiachali.

1 2 Zatru-
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Zatrudnił przy Rogatkach Rewizor Pefzyńikiemu wpufzcze- 
nie do Miafta , z p rz y c z y n y , iż pod dawną datą pokazywał za
świadczenie*

Lecz z łożył fię, że mu takie dał Pan iego U. Strawińiki, który 
z Czerwinika fam iedzie przy furach y w krotce nadciągnie , pro- 
fząc o zatrzymanie zawarcia Rogatek.

T ym  fpofobem ułatwiwfzy Pefzyńiki przepufzczenie fwoie, 
udał fię prolto do itaien 0 0 .  Dominikanów na Nowym M ie
ście przez Strawińikiego trzema wprzódy Niedzielami zamówio
nych .

A w tych zoftawiwfzy z końmi Antoniego Węgrzynka Pe
fzyńiki, powrócił piefzo ku Rogatkom, oczekuiąc przy nich na 
Pana fwego Strawińikiego , y na fury przy nim iakoby z Czerwiń- 
ika idące.

Nadiechały ćiemrłą liocą fury, bronią w iiaiiie y  zbożu łado
w an e, a ż niemi Strawińiki, Łukawiki, y  Kuzma, nadefzli także 
y  przebrani iliii, a z przyczyny prowadzonego furażu, tym łatwiey 
do Miafta Wpufzczeni, wfzylcy za przewodnikami do itaien Domi- 
nikariikicii zgromadzili fię.

Łukawiki tey lamey nocy chodził do żony, wiadomey iuż da
w nie  o Wykonaniu w Warfzawie tego fpiiku.

Strawińiki zaś z Kuźmą zofiali przy ludziach , itrzegąc aby ze 
Raien nie wychodzili, ani fię pokazywali*

Nazaiutrż to ieft: 3. Liftopada Strawińiki przeyrzawfzy za. 
dnia fpofobność mieysc do przebycia Okopow, ulic dla rozba
w ienia  zafadzek, zalecił Łukawikiemu y Kuźmie pilną ftraż 
ludzi*

A powziąwfzy wiadomość, że Nayiaśnieyfzy Pan, miał wolą 
nawiedzić chorego pod ow czas X iąźęcią  Jmci Kanclerza W. X* 
Litti *

¥ dopilnowawfzy w Zamkowym dziedzińcu gotowości, powró
cił do fwych ludzi, y kazał wfzyfikim mieć fię na prędce. -

Potym wrociwfzy nazad, fzpiegował przybycie Krolewikie do 
Pałacu J. 0 . Xiążecia Jmci Kanclerza ; a obaczywfzy że tam wie- 
c h a ł .

Udał fię do Kommeildy, a zaftawfzy równie wfzyfikich goto
wych na koniach ; To rozkazał, aby Króla żywo do/tac , a gdyby z 

Jłro n y  Krolew/kiey firzclano , wzajemnie ftrzclac , w  pogoni zaś Króla  
zabić, mieniąc , ze taki. ieft Ordynans Pula¡kiego.

Y riatychmiaft wyprowadził przez Nowe Miafto całą fwą Kom- 
mendę, udaiąc ią za Kozacką przez głośne rozmowy po Roflyifku, 
y  doprowadził onęż Podwalem w przechodnią Kapitulną uliczkę, 
na przeciw Kapucynów , y tam oczekiwał, na wyia.zd Króla Jmci od 
Xiązęcia Kanclerza Litt.

A doczekawfzy wyiazdu Nayiaśnieyfzego Pana , wypadł z lu
dźmi z tey zafadzki za Karetą.

Którą między Pałacami Hetmań/kim z iedney, a małym Pa
łacykiem Xiąźęcia Riikupa Krakowikiegn z drugiey ftrony zaiko- 
c z y w fz y ,  wywarła ta bezbożna zgraia cały impet ftrzelby y  broni 
na Karetę Krolew lką, na UU. Dworzan: Ignacego Bachmińikiego ,
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Ja n a  Ośniałowikiego, y  ludzi ftużnych przy Królu Jmci będących* 
jednych zabiiaięc, drugich kalecząc, innych gwałtowny natarczy* 
Wościę , ile pod ciemnę noc pogaiiwfzy pochodnie, rozpędzaięc, 
famego zaś Nayiaśnieyfzego Pana z K arety przed gę iłem i kulami 
uchodzącego, w Głowę ciętego y rannego, między Iię porwawfzy, 
ż  M iaiła uprowadziła y  uniofla.

Przery wam w tym mieyfcu dalfżę ofnowę tey tragiczney n ay i 
niegodziw fzey hiftoryi, w dobrowolnych Konfeffatach oikarźonych 
Zaboycow obfzem iey znayduięcey iię.

Nie domawiam iey do końca, abym Prześwietnych Stanów tak 
Jtrafznym , tak obrzydliwym  Kroloboycow z K ró lem  y Panem 
Nafzym y  ich w ła fn y m , poftępowaniem , ufzu y  ferc dotkliwiey 
nie u ra z ił, y  do w ylania łez nad okrucieńftwem w Ofobie Krole- 
Wikiey w ykonanym  nie przyprawił.

Doczytacie iię w fzyftkiego, y  iefzcze w ięcey nad to com opo
wiedział , z  ich włafnych dobrowolnych zeznań , które w dalfzey 
Indukcie U Sędu złożę.

Nie chcę wfpomińać po tak gwałtownym  wydarciu K ró la  , 
w  tey Stolicy rozpaczy, zam ięfzan ia , łez  w ylanych od uwiado
mionego o tym  przypadku Obywatelitwa^

Y kiedy wfzyftkićh z tey w alney p rzyczyn y owey ciem ney 
nocy fam tylko lirach o garn iał, y  całę nadzieię odzyikania z  ręk 
zboieckich K ró la  odbierał.

N ależy przed Wami Prześwietne Stany w yznać , źe na teń 
czas W fzechmocńey Opatrzności B o sk iey  dzielność fama tylko 
N ayiaśnieyfzego Pana drogie życie  od tak wielu do Niego w ytrzeb
ionych naboiow cudnie zachowała, y  zuchwałego żdraycy zama- 
fzyftem u cięciu w  Ukoronowaney Jego Głowie śmiertelnego razu 
zadać nie d o pu ścić

Owfzem roWhę mocę iuź y  w  ręku Żaboyców zolłaięcego 
od śm ierci Oy c a  O yczyzny Nafzey , aby Jey  nie o iierocił, obro
niła.

Nad to , potrafiła beż ludzkiey pomocy pierwfzych Herfztow 
ż  ich pomocnikami famym pomięizaniem rozpłofzyć, drugich fzka- 
kadnościę wyiłępku tak zatrw o żyć , źe włafne unofzęc życie zem - 
kn ęli każdy w innę ftrotię.

Oftatniego zaś Herfzta K u źm ę, Ofoby Królew lkiey M aiefU- 
iem  tak p rzerazić , iż  te n , który fię nie dawno na odebranie ż y 
d a  Nayiaśnieyfżem u Panu niegodziwie y  świętokradzko zprzy- 
h ę g ł , w łaiń y K rym in ał poznawfzy , życie  fWoie w moc poima- 
nego od liebie Pana oddał, f  teyźe famey n o c y , lubo zn ę- 
dzriionego y  ikaleczonego, dobrego iednak K ró la  , nam po
wrócił.

T e B o sk ie y  tylko m ocy, y  Jogo rozrzedzenia fp raw y, y 
w idzialn iey u Sędu pokażę opify Ran w Ciele K rolew ikim , opify 
Sukien y  Szat Je g ó , opify W Karecie Krolew ikiey przeftrzałow y  
c ięciow , obdukcye ludżi J. K . M ci zabitych y  rannych ; K to it  
w  tym m ieyfcu porzędkiem kładę Iię.

K  L e g a n -
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L e g a n t u r  ?p  P l i k u  J u b  L i t t .  B .

1 7 7 1 .  Dnia 5. Liftopada. Rekognicya przy pierwfzym  opatrzę- 
niu Nąyiaśnieyfżego Pana Doktorow przytomnych y  Cyruli
ków , w ktorey w y z n a ią , źe widzieli Głowę całą J. Ki Mci 
krwią zbroczoną, ranę w Głowie na trzy cale długą aż do 
kości od fzabli zadaną, z narufzeniem kości y  błonki, no
g i obrzmiałe od potłuczenia y  inne zdarcia y  line znaki; 
Sub Nro imo.

Eodm  Anno &die. W izya Hart y Znaków na Ciele N ayiaśnieyfzego 
Pana przez J.W . Marfzałka W* K. w całości U rzędu , y  w przy* 
tomrtości obecnych Senatorów y Mini-ftrow, także Doktorow 
y  C yrulików , wraz z w izyą Szat r Delii J. K . M ci w błocie 
zw alan ey , glutami y  kulą przeltrzeloney , y  fztychem pała- 
fzow przehitey, tudzież y  Sukien Pańlkićh ¿targanych y krw i$ 
zbroczonych Opifanie. Nro sdo.

J 7 7 1 1 Dnia. 4. Lifłopada* Prezenta na Urzędzie Marfzałkowikinl • 
U. Ośniałowlkiego Dworzanina J. K* M ci twarzy prochem ofyr* , 
partey, potłuczehia na C ie le , przeciętego w  kilku mieyfcach 
Kontuiza , y  poftrzelonego konia; Nro gtio.

Eędem die Es9 Anno. Prezenta Hayduka Jerzego Biczau nazwiikiem^ 
przy Karecie J* K. Mci-od kilku przeftrzałow kulmi zabitego* 
Nro Ąto.

Eodem Anno &  die. W izy a ciętego w głow£ y  prezenta rarl drugie* 
go Hayduka J. Ki M ci Szym ona Mikuikiego. Nro 5 to.

17 7 1*  dnia 6* Liftopada. W izya znaków y  ran, walecznych Sży* 
mona-Chmielewikiego y  Walentego Jhnowikiego Pocztowych 
Brygady Solney pokaleczonych Nro óto,

Die 4ti Menf. &  Anni ejusd. Prezenta konia kulmi przeftrzelonego 
U* Przyuikiego Podkoniufzego J. K ; M ci; Nro ?mo.

Eodctn Anno &  die. Prezenta Karety J. K . Mci kulmi ha w ylot po* 
przeftrzelaney, w iey  fiedzettiu podufzki przefłrzeloney, okiert 
wybitych, kul dwie, iednę okrągłą, drugą fpłafzczoną w tey* 
że Karecie znalezionych. Nro 8vo.

D nia 7* Liftop, Anno ut fupra< Prezertta karety przeltrzeloney W* 
W oiewody Płockiego, y  konia przeftrżelonego, co pod o w czas 
attaku Kfola Jm ci w t ę i  ulicę nadiachała. Nro gno.

D nia 5. Liftop. Anno ut fupra. W izya Znaków od kul w ścianach 
odiilicznych Pałacu Xcia.Biikupa Krakowikiego y Hetmańikinn 
Nro lomo*

Po tych, fŁawiony przed Urzędem Lalki W ielkiey Marfzałko-» 
w lkiey Kuźm a z arefztu , w yiaw ił niewiadomych pierwfzyeielow 
y Wfpołecznikow tegoż famego fpilku.

Tym  śladem połapani y  in n i , iako to Pefżyńlki , Stączewlkiy; 
Slufarz z CybuLic Prankiemberg. przezw any, Tubałdw icz, Łukawfki* 
y  Jozef Gybullki.

W fzyfcy dobrowolnie w yznali całe tofaStum^ które po w yzey  
w Indukcie powiedziałem.

Składam
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Składam u Sądu dopiero ich w yznania , iedne w arefzcie Mo- 
ikiewikim  u Kommendy po złapan iu , drugie w Urzędzie Laiki W. 
K . odprawione y  żapifane.

fmo. Kużm y iak iię zwał Porucznika, Pięć w ofobnych czafach E- 
xam inow w Fafcykule. Nro imo.

Slufarza Frankiemberga z  Cybulic Exam ina , w Fafcykule fub 
Nro 2 do.

Pefzyñíkiégo Leśniczego ż Czerwińlka w Fafcykule fub Nro ftio. 
Stącżewikiego co umarł w arefzcie Molkiewikim* w Fafcykule fub 

Nro 4to.
Michała Tubałowicza, w Fafcykule fub Nro g to.
U. Walentego Łukaw lkiego, w Fafcykule fub Nro 6to.

A ponieważ przez Konltytucyą 158 8 . infaóto takowego Kry* 
ininału , Rzeczpospolita Forum fzczegulne na Seymach przed zgro- 
madzonemi Stanàmi w yznacżyła.

Pówtorna zaś 16 70 . UU. Inftygatorom bboyga Narodow , nie 
in aczey winowaycow tegoż famego Krym inału na Seym pozywać, 
tylko jprceccdente Rcfultato Seńatus Confilii, dozWoliła.

Z acźym  podług opifu Praw cytowanych ex Rcfultato Senatus 
Ćonfilii 1773*  dopiero Pozwani ha Seym  tetaźh ieyfzy w fzyfcy, kto- 
rzykólw iek per machinationem, confpirationem, violcntum conatum, ac 
ipfum faftum j w efzli w dopełnienie Kroloboyitwa;

Légantur Relacye wydanych Pozwow, y  na Seymikach przed- 
Seym owych publikowanych w czw artym Pliku. T rzy .

Sub Nró imo Contra omnes affiúáles Regicidas aStu incar cer atos &  
profugośi , , ...

Item  do tegoż famego Term inu adcitatio Generoji Cajimiri Pułafki , 
cum Relatiom publications oneyże na Seymiku przed-SeymO* 
w ym  Czerikim. Sub Nro 2do.

Podobna z adcitatio ad eundem Tcrminum contra Regicidas, U. Mateufza 
Gadomikiego, tanquam adtualis Complicis. Sub Nro 3Ü0. , 

Przypozw ani y  c i) którzy lubo fub executivam Complicitatem tego 
K rym inału  n ie w efzli > atoli iednak maiąc wiadomość dolíate- 
Ćzrtą à principalibus fpilku > o czafie y  fpofobie iëgo exekucyi ) 
o ofobach do tego zażytych , tak iak wierność Obywatelftwa 
kazała, h ie przeRrzegLi*

Jako to pró principali U; Zembrzulki Zakrocżym ikiey M ilicyi Kom¿ 
mendant; /  , . . . . „

Lega tur adćitatio iegoż cum fuis Rclationibus fub Nro 4 to* 
ítem  U. Drozdowlki y  U. Łukawikaj
l)rozdowiki co. fi ę na tęż  famę exekucyą cum Regicidis do War- 

fzaw y hapierał iachać (o czym świadczą depozycye incarcéra* 
iorum). _

Łukawika także , która o tym  była uwiadomiona dawniey od męża* 
a potym y  od przybyłego die 3 tiagbris' z  Strawińlkim y ludźmi 
tu do Warfzawy^ .

Legantur Relacye fub Nro 3 to.
Z  tych Pozwow y Przypozwow dzifieyfzy Term in, na którym 

ÜÍÍ. Inftygatôrowie .y UU. Delatorowie,
K  2 Petunii
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D e t u n t  cum Statutis e x  carceribus, & reliquis comparentibus ci- 
tatis, relettis illorum praecedentibus liberis exam inibus, ad fór

male fcrutinium uniuscujusque ieparatim , juxta  interrogatoria fu- 
per fáfto machinationis , confpirationis, violentique conatus, in  
Perfona Sacrae Regiae Majefiatis perpetrad , ab A&oribus porrigen- 
da, condefcendi, illudque Illuftribus & Magnificis é medio Sena- 
tús , ac Nuntiorum Terreftrium motu fui Judicii D elegatis, expe- 
diendum praecommitti, ac infimul íi coram iisdem Partes Teftes 
fuos in etnundationem, aut fafti evidentiorem probationem educe- 
re vo luerint, facultatem expediendarum inquifitionum eis conce- 
d i, ac terminum ulterioris ProceíTus , poft expeditum fcrutinium Sc 
exam en T eftiu m , memoratis Partibus fuo in Judicio confervari 
peremptorium.

O D P O W I E D Z

Z  Strony U. Walentego Łukawikiego, na powodztwo 
Urodzonych Inftygatorow Koronnych y  W. X. Litt.* 
y  ich Delatorow do Sądu Seymowego w (prawie obra
żenia Maieftatu wprowadzone, przez U. C ypry ana So- 

wińflciego Patrona AíTeíToryiKoronney, dla "obro
ny Łukawlkiemu przydanego w tymże 

Sądzie uczyniona*

r j t iY  mi W tym  mieyfcu przychodzi otwierać u fta, riie żebym 
w inny wyftawionemu M aieiłatowi hołd z ło ż y ł, lecz przeci

w nie  , za krzywdzącym  Jego , y  Ofobę na nim zaiiadaiącą, z po-* 
m iędzy innych w ięźniów , wyftawionym U. W alentym Łukawikim 
m ó w ił, mniemałem , iż  fama potrzeba rzeczy tak w ielkiey w ag i, 
obowiązek powołania m ego, rozkaz Nayiaśnieyizego Sądu, w y 
mowne uczynią ufta m o ię , aliści głos cały ściśniony doznaię, iuż 
dla wfpaniałośći mieyfca Sądowi wyznaczonego , iuż dla zacności 
Ofob ten Sąd Ikładaiących, iuż nakoniec, dla fzkaradnośći wyftępku 
do fądzenia przychodzącego»

M ieyfce t o , w którym pod wfpaiiiałym  Kroluiącego rządem , 
ftanowione bywaią Praw a, dla ubeśpieczenia w ogulności w fzy- 
ftk ich , dziś odmieniło poftać w rtayw yźfzy T ryb u n ał, do ukará- 
nia .zgwałconego beśpieczeńftwa , w poświęcoriey Kroluiącego 
Ofobie.

Zacność Ófob Jaśnie O świeconych, Jaśnie W ielmożnych M i
łościwych Partów, których był zawfze fzczegulnieyfzy za fzczyt, 
obfiawać w tym  m ieyfcu , iako y  wfzędzie przy doftoieńfłwie Mo
narchy fw ego , dziś okazuie gorliwych o zniewagę Ofoby, y  Ma- 
ieftatu Jego Sędziów.

Sprawa, która przed Nich przychodzi, wyftawia nieltychaney 
fzkaradnośći w yitępek, hańbiący Naród cały, y  wiekami niezatar-*

tą przy-
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tą przynofzący plamę , gwałcący wfzyftkie Prawa , targaiący nay- 
ściśleyfze obowiązki , a czyniący krzywdę nie iakiey pryw atney , 
ale Naywyźfzey Ofobie, bo famego Króla Panuiącego.

T ey  tak fzkaradney zbrodni, całe Kroleftwo fprawcą y  wyko
n y  waczem iuż dawno okrzyknęło U, Łukawikiego , Europa zaś ca
ła prawie potępiła, dzień dzifieyfzy iego ku ukaraniu w yltawił, 
Naród cały przez UU. Inftygatorow iak nayźw aw iey ofkarźa, a na 
przeświadczenie iego, iuż Ordynanfe na dopełnienie Kroloboy- 
ltwa odbierane, iuż lifty zniefienie fię z inn em i tego dzieła fpraw- 
cami okazujące, iuź famo iakoby U. Łukawikiego wyznanie przy
wodzi , natęźaiąc przez to wfzyftko oftrość Sądu Nayiaśnieyfzego, 
do wściągnienia na niego nayfurowfzey kary.

W tym rzeczy okropnym Hanie, iuźźe nic U. Łukawikiemu 
n ie z o fta ie > tylko wyglądać oitatniego dla fiebie łofu , czekać fa
talnego od Sądu w yroku? Niechce tego fama fprawiedliwość, nie- 
chciało Prawo, niechciał y  Sąd Nayiaśnieyfzy $ fprawiedliwość 
niechciała, y n iechce, nikogo na famym ftrony inftyguiącey za- 
lkarźeniu, bez odpowiedzi, y  odwodu mieć karanego, nikt bowiem 
pod flońcem nie byłby w o ln y m , gdyby famo oikarźenie przeświad- 
czać , y  karę przynofić miało, czemu zagrodziło wfzelkie Prawo, 
a w fzczegulności do Sprawy dzifieyfzey Konftytucya 1588  Roku, 
dodawać kazała obwinionym Kroloboycom ObrońcoW, fam nadto 
Sąd N ayhśnieyfzy  idąc torem Sprawiedliwości, y  Prawa, nie- 
chcąc mieć bezbronnego U. Łukawikiego, przydał mnie iemu do 
obrony. '

Należy więc rozkaz takowy, na dowod powinnego Sprawiedli
wości , P raw u , y  Sądowi poiiufzenłtwa w ykonać, należy zabie
rać fię do iak naydoftatecznieyfzey obrony, lecz z kąd tey zafią- 
g n ę ?  gdzie fię po nie udam? nie do Prawa , bo to wymyślaniem 
nayfurowfzey k a ry , na takowych froży fię winowaycow , nie do 
okoliczności Spraw y, bo t e , iedne z  naygorfzych bydź fię chociaż 
na pozor okazuią.

Jeden tylko upatruię fpofob obrony, do ktorego mi fię naybe- 
śpieczmey w takim razie udać przyidzie, a ten ieft nayfzczegul- 
n iey fzy  każdego Sądu z a feczyt , T en  który famą Sprawiedliwość 
zdobi, w  natężaniu kary zw ykł miarkować, ten który naywfpa- 
niałfze nawet przyozdabia Trony, famo Miłofierdzie.

Bydź to nie może , aby choć w iak nayiawnieyfzym  oikarże- 
n iu , iakie w fprawie dzifieyfzey bydź mieni Strona inftyguiąca, 
znaydować fię nie miały okoliczności, y  Sprawiedliwość ściągają
c e ,  lecz razem yMiłofierdzie na przeciwko niey wyftawuiące, to 
przynaym niey zamówić do przyfzłych umyśliłem obron, gdy u ży
cia ie g o , y  wfzelkiey inney obrony, nie iefł teraz czas, fama ty l
ko dziś przychodzi Pr*wność ułatwiaiąca Sądowi Nayiaśnieyfzemu 
wfzelkie trudności Sprawy, aby przez nią mógł przy iść do iak nay- 
w iękfzey wiadomości, kto ie ft, y  iak winien w Sprawie, kto fu- 
rowości, a kto miłofierdzia godzien.

Należy tu nayprzod odpowiedzieć, na zaikarźenie UU. Infty
gatorow , na dniu przedonegdayizym wprowadzone, lecz coź zno
wu w tey okoliczności powiem, zaprzeć zarzutu niem ogę, bo

L  mnie.

http://rcin.org.pl



0

mnie y oczywiftość rzeczy , y  fumnienie inaczey przeświadczą, 
przyznać też go , przeciwnie ze wiżyftkim, ieft rzecz równie nie- 
bespieczna, abym zamiałt obrony, nie zdawał i ię , w głębfz^ zgu
by przepaść , pogrążać U. Łukawikiego.

Ocoz innego lpofobu nie upatruię , iako odwołać iię do dobro
wolnego wyznania ie g o , przez które, dogodzi iię Sprawiedliwo
ści , gdy olkarżony lam na liebie wyznawcą Zoltanie, a mnie nie 
w ięcey, iak tylko fpoiobnosć użycia tegoż wyznania , na obronę 
zo itaw i, dogodzi lie żądaniu Strony, w konkiuzyi od niey po pro- 
p o z y cy i, y złożeniu dokumentów zaniefioney, a naybardziey do
godzi iię Praw u, które do karania wyftępku nie wprzód przyitę- 
po wać kazało , dokąd o niego obwiniony dowodami nayiaśnieyfze- 
mi przekonany nie zoftanib.

Jakie zas bydż powinny ftopnie, podług Prawa tych dowodow, 
nie ieft iefzcze mieyfce obiżernego ich w yw odu, dofyć nadmie
nić ; iż w Sprawach Kryminalnych uczynkowych , albo ftim w i
no wayca na iiebie przez dobrowolne wyznanie , albo świadkowie 
zaprzyiiężonym zeznaniem , czynią wyftępek iawny, a olkarżo- 
nego przekonanym winowaycą.

Nadmieniono tu było wprawdzie z itrony U U. Initygatorow , 
w czalie propozycyi , o dobrowolnym przyznaniu fię U. Łuka- 
w/kiege do zarzuconego mu wyftępku , wyznaniu iakoby tey fzka- 
rądności nie zapartym , ale to nie dofyć przeświadczenia na
przeciwko niemu, aby można z tąd do ukarania wyiiużonego 
przyftąpić.

Nie należy mi inaczey, tylko na fundamencie Prawa powfze- 
chnego, na to odpowiedzieć , że Confcffio extra judicialis, non nocet 
confitenti, ncc condemnat m im : a takowe mimo Sądowe w yzn an ie ,  
dzieie fię w ten czas , gdy olkarżony, y ofądzony w ięzień , mimo 
Sprawy, y Sądu , przycilkany pytaniem do opowiedzenia wyftęp- 
ku , odkrywa okoliczności iego , które bardziey dla oświecenia Sę
dziego , do wyiawienia innych wfpoł-zbrodniow, lub do ofiagnie- 
ma doftateczney wiadomości naftąpionego gwałtu, nie zaś do pra
wnego kogoś przekonania ftużyć powinno.

Na takowym więc w yzn an iu , łuboby iawnie, y  dokładnie u- 
czynionym , zafadzać niemożna dowodnego przeświadczenia, ani 
itofować tey reguły Prawney , nulla major probatio, quam propria 
oris confejjlo : bo leżeli które dobrowolne wyznanie , 'czyn i dofta- 
teczną konwikcyą, to naftąpić powinno za Sądowym wm ow aycy 
zapytaniem , y nakazanym przez Dekret dobrowolnym iego w y 
znania Ruchaniem.

Wfzakże y takie w yzn an ie ,  które z Prawa powfzechnego 
czyni dowod w fprawie ia fn y , nie ma tey mocy z  Prawa Koron
nego, bo to na nim famym przeftawać niechciało, gdy wyraźnie 
w Konftytucyi Roku 1588- de Cnmine Łcefae Majefiatis ? kazało w y 
prowadzać fcrutinia, a te., iakie , y z kogo maią bydz wywodzo
ne, tegoż Roku, ale pod tytułem Męzoboyftwo wfpomnicna Konity- 
tucya opifała, aby Jenitimum w Sprawie Krym inalney wyprowa
dzone bywało z świadków 1 2 ,  y  to iefzcze nie z f ly fzen ia , ale 
z  prawdziwie w ła fn ey , y pewney wiadomości w inow ajcę  prze- 
świadczaiących. Do

http://rcin.org.pl



Do tego rozrzedzenia Praw a, nic fprawiedliwfzego , aby fię 
przychylić , ile gdy tego obiedwie Strony ź^dai^ , tak oikarżaieca, 
dla poparcia zafkarżenia, iako też obwiniona , aibo dla okazania 
n iew inności, albo przynaymniey dla wyfzukania z okoliczności 
fpraw y, iakowey dla iiebie obrony.

O to gdy imieniem Urodzonego Łukawikiego S^du Nayiaśniey- 
fzego z powinnym ufzanowaniem doprafzam fię , opuścić nie mo
gę , abym z obowiązku włożoney na mnie za nim obrony, y na 
dniu dziiieyfzym zamówić fobie nie m iał,  wrodzoney, y  wiado- 
mey Sądu Nayiaśnieyfzego litości, ktorey odebrawfzy, on dowod 
w wyznaczeniu fobie obrony, lubo i^ mieć w czaiie m oże, ale 
mniey rozumiem użyteczny , gdy Miłoiierdziem Sadu wfpierana 
nie będzie, ktorego mnie używać należy w każdym Sadzie kro
ku , ale w czaiie wymierzania oftatecznego fprawiediiwości, za
mówić ią naywiękfzą upatruię potrzeby , aby Sprawiedliwość fama 
w fobie bez tego towarzyfza nie była okrutny, która tylko nay- 
prościeyfza bydź może z M iłoiierdziem , podług iłów nieomyl
nych : In Mifericordia rectum ejl f̂udicium.

43

O D P O W I E D Z
Z  ftrony Urodzonego Walentego ZembrzuQ<iego, w 
{prawie o zarzuty wfpołeczeńftwa Kryminału Krolo- 
boyftwa, jakoby przez wiadomość popełnionego, na Są
dy Seymowe od UU. Inftygatorow Koronnych y W .X. 
Lttewlkiego, tudziez Jch Delatorow Powodow Przypo

zwanego, przez U. Staniftawa Baczyńfkicgo Patrona 
: KoirnniiTyi Skarbowey, temuż U. Zembrzufkie- 

mu dla obrony w Sądach Seymowvch 
przydanego, uczyniona.

J. 0 0 .  J. W W. M i ł o ś c i w i  P a n ó w  te.

]y {o w ić  za oikarźonym o popełniony Obrażonego Maieitatu w y- 
ftępek, lubo ieft rzeczą iedna z naytrudnieyiżych , żeby aibo 

przez umnieyfzanie tey zbrodni, pofpoiicie za nayfzkaradnieyfz^ 
ofądzoney, albo przez ufprawiedliwianie pobudek do iey pełnie
nia wchodzących, albo przez czerpanie z innych źrzodeł dla ob
winionych obrony, niezdawać fię uchylać od tego ufzanowania y  
gorliwości, które fię zawfze Majeftatowi w inny j przecież gdy 
ten tak fzkaradny w yftępek, iuż z  famey ftufzności, iuż z roz
rzedzenia Prawa nie ieft oddalony, y  owfzem przypuiżczony do 
fprawiedljwey obrony, tym bardziey y  śmieley brać fię do niey 
należy n iew inności, dla ktorey żaden inny Los fatałnieyfzy bydż 
nie  może, iako gdy w powfzechnym mniemaniu, a ielzęze w rze
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czy  wfzyftkich, y cały Naród dotykaiącey, i le  tłomaczoną, y  o
nayciężtże przeftępitwo pofądzoną zoftaie. Lecz czyliź iuź prze
to ma na wfzelkiey nadziei upadać ? y owfzem toż famo, źe pu
bliczne z iiebie uczynić może ufprawiedliwienie, bydź iey powin
no naycełnieyfzym zafzczytem , bo zatym idzie przeświadczenie 
wfzyftkich , iuź to względem myśli czyftych, iuź nienagannych 
czynności \ iuź nakoniec względem niemianey źadney z Gw ałci
cielami Prawa cząftki.

W tym to zaufaniu ftawa przed Sądem Urodzony Walenty 
Zembrzufki przyobleczony w barwę nieiławy, wmiefzany do liczby 
nayfzkarndnieyfzych Kroloboyitwa winowaycow, wplątany iakoby 
w wiadomość ich nayzłośliwfzych zam yiło w , pociągniony nako- 
ńiec Pozwem , iakoby wiedząc o knowanych zafadzkach na życie 
Jego Krolewikiey M ości, ani ich mogąc odwrocił, ani względem 
nich, kogo należało , oitrzegh

Są to Itrafzliwe zarzuty, bo -w rzeczy takowey, w ktorey 
podług Prawa powfzechnego nie tylko fam u czyn ek , lub knowa
nie zamyiłow , lecz fama ich tylko profta wiadomość, a w czafie 
przyzwoitym nie odkryta , bez wfzelkiego nawet do nich dołoże
nia fię , oikarżonego w innym  c z y n i ,  wyftępku Obrażonego Ma- 
iełtatu.

Ale te wfzyitkie zarzuty co do Ofoby Urodzonego Zembrzu- 
ikipgo fą dotąd czczym tylko zafkarżeniem, czynionym prawda 
przez Ofoby y z Urzędu, y z doniefienia lprawę ninieyfzą popie- 
raiące, lecz zafadzonym na dwóch fzczegulniey fundamentach, 
to leit na proitym domniemaniu iię , y złośliwym pociągnieniu U- 
rodzonego Zembrzuikiego.

Domniemanie wynika z zoitawania Urodzonego Łukaw/kiego 
w ykonywacza tey zbrodni pod rządem, y  podległością Urodzonego 
Zembrzuikiego , a zaś pociągnienie jego, z złości, y  udania przez 
tegoż zbrodnia, iako W Indukcie Strony Inityguiącey widzieć y  
czytać iię daie. Pierwfza rzecz fprawuie porozumienie, iż podłe- 
gaiacy Urodzony Łukawiki Zwierzchności Urodzonego Zembrzu
ikiego , muiiał iię zw ierzyć fekretnego fpiiku władającemu fobą; 
Druga zaś, to ieit powołanie, zdaie iię iuź potwierdzać takową 
wiadomość W Urodzonym Zembrzuikim , a tym famym Go-obwi
niać o wfpołeczeditwo tego wyftępku, źe lubo o nim wiedział, 
przecież, komu należało, n iedonioił, a nie donofząc nie zabiegł 
tym  niefzczęśliwym ikutkom, które fobie taiemne Krołoboycow 
żamyiły założyły*

Całego więc dzifieyfzego dla Urodzonego Zembrzuikiego me- 
fzcżęścia fzczegulnym ieft narzędziem Urodzony Łuka w il i i ; któ
ry  prawda źe  pod Jego Kommendą w czafie óftatniego zamiefzania 
zoftawał, ale to nayprzod działo iię z małą , ba żadną wiernością, 
z  ultawicznym niepodleganiem zachodzącym cd Zwierzchności 
rozkazom , z wybieganiem fwawolnym nad zamierzone fobie 
m ieyfca, tam rożnych bezprawia, pokrzywdzania, y uciążliwo
ści dla Obywatelow czynieniem , a po zafzłym w tey mierze za- 
ik arźen iu , khko-czafowym Arefzcie , wykonaney na lepfzą fub- 
brdynacyą przyliędze, z deptaniem iey przez uikutecznicną od

Kom-
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kommendy- Uradzonego Zembrzuikiego wraz z  Ludźmi fwemi u* 
dećżkę j-po  niey dopiero z układaniem Kroloboyikich fpiikow, 
wiązaniem ftę z Ofobami do tego przybranemi , bez naymnieyfze- 
go, nie tylko tey naytaiemnieyfzey fzkaradności zwierzania ftę , 
ale' nawet okazywania znaków-, z ktorychby ftę iey Urodzony» 
;Zembrżuiki, lub kto inny w  tenfprfek niewchodzący, mógł do
myślić. Ten to ieił Urodzony Łukawiki\ który lubo w gruncia 
ferta przeświadczonym o zupełney niewinności Urodzonego Zem- 
fcrzuikiego zoftaie, przecież nayWolnieyfże fomnienie naygło- 
Wnieyfzą ku niemu nienawiścią zaślepione, a ufta famą tylko na
miętnością fzkodzenia tchnące maiąc, chciał Go mieć przez zło
śliwe powołanie Uczeftnikiem zbrodni j a Ofiary pry watney zem- 
fty, Z  tego nakoniec, ieft on podobno rodzaiu złoczyńców, któ
rych złośliwe przymioty iaśnie opifało Prawo in Codice *fu(łiniano 
Kiiędze IX .  pod Tytułem II. de accufationibus B5 injcript: Liczby 17 .  
w  te iłowa : Ycniam fpcrantes propter flagitia adjun&ti, vel pro tom- 
WiunioneCrimmuCorifortiumPerjoneeJuptrióHsoptanteśf aut inimici Jup- 
pltcio, in ipfa Jupremorum juoruni Jortc jatiandi, aut eripi Je pojjt 
confidentcs. , ; ; c < v .

Względem tych iednak wfzyfifeich zarzutów iako ieft naynie- 
winnieyłzy Urodzony ZembrzUfki, tak niefte' przed Sąd fumnie- 
nie fwoie nie tylko nie zmazane żadną złą  myślą, względem u- 
ćhylenia ftę z iwóiey ftróhy 0(k uiżanoWaiiia Maie&atu, ale też 
ani naymnieyfzą* Wiadomością żatnyfiow W czai!e potym święto- 
Jtradzko Wykonanych.

Na tyril zafadza fwoią odpowiedź y y  obronę, iż w żaden fpo- 
fob o zafadzkacK przez Urodzonego Łukawikiego y  innych kno
wanych, y  dopełnionych, przed ich wykonaniem nie wiedział, 9 
m e wiedząc mogłże komu donieść ?  łub ich haniebnego ikutku za
tamować? , ■ „ v ‘

Na poparcie zaś takowego ufprawiedliwienia miałby doiyć do- 
ftateczne dowody przywiedzione y czytane w tey Izbie na dniu 
przed-onegdayfzym z ftrony Powodówey, gruntuiące fię na tym , 
iż  on od Wyżfźey W owym czafie nad fobą Zwierzchności, był 
riie tylko Ordyhanfami, ale y  groźbami przycilkany do wypufzcze- 
jiia  Z pod fwoiey Kommendy Urodzonego Łukawikiego z Ludźmi j 
tego Łukawikiego , który i ł i i#  mieć pewną taiemną czynność 
( iak o  też Ordynanfe y Lifty brzmiały )  do wykonania zaleconą, 
tego Łukawikiego, który nawet- przed1 doyściem oftatnich w te y  
mierze OrdynartfoW, po wykonaney Urodzonemu Zembrzuikienm 
Względem nieoddalania fię od Jego- Kommendy przyfiędze, zła- 
róawfzy onę, itiż ftę był z Ludźmi fwemi potajemnie od niego 
cdbrWał j a potym oderwaniu y za Wiftę przeprawieniu, tu ła i ą- 
cy ftę po rożnych odlegleyfżycft mieyfcach’ , fzukał To warzy fzowj 
zbrodni, fzukał fpofobnośći dopełnienia o-ney w Mieście tutey- 
fzym. Takie mówię dowody byłyby dofye do ufprawiedliwienia, 
Urodzonego Zembrzuikiego doftateczne t, ale chcąc On w iafe- 
iTaydoftatecznieyfzy fpofob toż ufprawiedliwienie poprzeć , gdy 
nie ma w ręku dowodów na okazanie niektórych w yżey nadmie
nionych, y  innych okoliczności, a onych mieć między dnwoda*
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«'• mi literalneriii nie m oże, będzie ptofił y profi Sądn, o nakaza
nie , y czas wyprowadzenia In kw izycy i, y na ten koniec wyzna
czenia Sądu Ziazdowego na Grunt Mialta Zakroczymia.

Ta prozba Jego, ieil ze wfzech miar nie tylko fprawiedliwa, 
ale y koniecznie potrzebna. Sprawiedliwa nayprzod, bo grunt 
fwoy maiący na Prawie y fiufzności. Jeżeli bowiem w fprawach 
Cywilnych, y w rzeczach nawet mnieyfzey wagi, niemożna o- 
pulżczać tego ftopnia dowodow w niedoftatku innych , a Sąd bez 
nich przyftąpić nie może do oftatniego kłótni iakowey rozsądze
nia ; coź dopiero mówić o tym przypadku, gdzie idzie o życie 
ludzkie, albo inną rzecz tak drogo fzacowna, iak prerwfza, to 
ieft Rawę. Y dla tego Prawo powłzechne rozrządziło, aby wr ta
kowych fprawach, ile uczynkowych -, poprzedzały przed ich rozfą- 
dzeniem dowody, a w fzczegulności świade&w ; dla tego y Prawo 
Koronne napifało wiele Konftycyi o poftępku Prawnym w Spra
wach Kryminalnych , a mianowicie o poprzedzaniu ScrutiriiGW 
Konft: 1578- tit: fcrut: aby to w każdey Kryminainey fprawie było 
wywodzone , a zaś poźnieyfza Konftytucya 1588- wyprowadzenie 
tegoż, iedney y drugiey ftronie nakazała, w Ruchaniu onych pil-4 
ność, y roztrząfanie wfzelkich okoliczności fluchaiącym zaleciła, 
wielość świadków w liczbie dwunaftu oznaczyła, właściwe ich 
przymioty opifuiac, aby zeznawanie z włafney , a pewney wia
domości, nie zaś z Ryfzenia , albo innego domniemania fię czy
nili. W fzczegulności zaś mówiąc o wyftępku dzifteyfzym obra
żonego Maieftatu , lubo w nim wiele zwyczayńych ftopniow Pra- 
wności uftawać zw ykło, przecież ten względem wyprowadzenia 
Scrutiniow nie ieft w Prawie Koronnym , to ieft w wfpomnionęy 
Konftytucyi 1588- opufzczony, gdy taż Konftytucya wyraźnie chce, 
aby ie Sąd Seymowy nakazywał, gdyby ex Allcgatis. cf rcfponfis w 
tym potrzebę uznał.

Przyftąpmyż więc do drugiey okoliczności, to ieft roztrzą- 
śnienia potrzeby > ieżeli to zachodzi w fprawie teraźnieyfzey ; 
względem wyprowadzenia Inkwizycyi* A możefz bydź która wię- 
kfza? nad tę ,  iako gdy takowego Scrutiniym olkarżony w tak 
ciężkim wyftępku, iaki zarzucaią Urodzonemu Zembrzuikiemu, do-, 
maga fię, dla obrony fwoiey, dla ocalenia życia y Raw y; która o-, 
brona j gdy ieft nie tylko z Prawa pifanego, ale y naturalnego po-, 
zwolona, a możnaż ftronie obwinioney do niey przyzwoitych 
środkow odmowie? ile gdy ona bez nich, zupełnie pewna obrony 
fwoiey bydź nie może. Ćotkniymy prawdy tey rzeczy w fąmym 
oikarżeniu. Mieć może Urodzony Zembrzuild y ma dowody na 
piśmie , to ieft Ordynanfe Urodzonego Pułafldego w tey Izbie iuź 
czytane, źe mu kazano Urodzonego Łukawikiego dla wykonania 
pewney taiemney czynności z pod fwoiey Kommendy wypuścić, 
źe mu grożono przypifaniem w in y , gdyby przez zatrzymanie Je
go taż taiemna czynność fwego nie wzięła ikutku , że Urodzony 
Łukawiki mimo takich rozkazow y przegrożek, nie był wypufzczo- 
ny zA refz tu , w którym zoftawał, tylko za wykonaniem przy-.- 
fięgi na nieoddalenie fię od Kommendy Urodzonego Zembrzuikie- 
g o , chyba za wyraźnym Jego rozkazem.

Y iużźe
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* • , 47
Y  iuźże dofyć na tym Urodzonemu Zembrzuikiermu ku oczy-

Yzczeńru Jego? podobno nie y Trzeba tu coś więcey iefzcze do-i 
Wieść chcąc fwoią niewinność nayiawnieyfzą, a potwarz nayzło- 
śuwfza okazać. Należy Urodzonemu Zembrzuikiemu dowieść, że 
Urodzony Łukawiki był zawfze naygłownieyfzym nieprzyjacielem 
Jego', kładącym u wyźfzey Zwierzchności na niego rożne, niego
dziwe potwarze, dążące do złożenia Go z Kommendy, do odiecia 
mu wfzelkiey itawy, kredytu, ba nawet fzkodzenia na famym ży 
ciu , że Urodzony Łukawiki był zawfze złośliwie niepoftufznym 
zachodzącym od Urodzonego Zembrzuikiego rozrządzeniom, co 
było z pomiędzy innych fzczegulnieyfzą przyczyną kilko-czafo- 
Wego Arefztu Jego , że tenże Urodzony Łukawiki po przyiiędze 
przed Urodzonym Zembrzuikim wykonaney, y podpifem włafney 
ręki ftwierdzoney nie był zupełnie od polłufzeńitwa uwolniony, 
lecz taiemnym fpolbbem umknął fię wraz z ludźmi od Kommendy 
Jeg o , że tenże Urodzony Łukawiki natychmiait po ucieczce y  
przeprawieniu iię zaW iflę był fzukany przez ludzi Urodzonego 
Zembrzuikiego, dla wrócenia iego pod dawn ieyfze a winne w o'-. 
Wym czafie poflufzeńitWo.

A mogąź być te , y tym podobne okoliczności pufzczone bez 
dowodow, a dowodow świadeftwem okazać mianych, gdy innym 
ipofobem okazane być nie mogą? .Nie mogą zapewne, bo te flu- 
żyć maią nie tylko do doitatecznieyfzego Urodzonego Zembrzu
ikiego wywodu, ale nawet do oświecenia Sądu. Coż bowiem z tąd 
Wniefiono być może, co fię dotąd z ftrony Urodzonego Zembrzu
ikiego, naprzeciwko Urodzonemu Łukawikiemu mowiło , o to to v, 
że gdy Urodzony Łukawiki był naygłownieyfzym nieprzyiacielem 
Jego, y znowu publicznie przeciwko karności Woyikowey wykra- 
czaiacym , y za to przez wfpomnionego Urodzonego Zembrzufkie- 
go arefztowanym j więc mu zleconey fobie taiemnicy zwierzać fię 
nie mógł, boby iię podług wnioiku naturalnego oświecenia oba
wiać powinien , iż to , czego fię zwierza , może flużyć obrażone
mu od niego, za pozor tym więkfzego iego prześladowania. Y 
daley, gdy Urodzony Łukawiki przy wypufzczaniu iiebie z arefztu, 
przyciikany przez Urodzonego Zembrzuikiego zoftawał do przy- 
i ię g i , względem nie odrywania frę od Kommendy iego , y też 
pfzyiięgę w famey rzeczy Wykonał, za cożby taiemnie uciekał y 
y  ikrycie odrywał iię wraz z ludźmi od Urodzonego Zembrzuikiei- 
go ? gdyby mu wprzód (iak teraz złośliwie udaie) zwierzył iię był 
potrzeby przeprawienia z a W if lę ,  końcem dopełnienia w tym 
Mieście zleconey od Urodzonego Pułaikiego czynności. A zaś 
Urodzony Zembrzuiki śmiałżeby ścigać y zwracać Urodzonego Łu- 
kawikiego na ow czas od fwoiey Kommendy zbiegłego ? gdyby od 
niego lub wyźfzey Zwierzchności był wprzód oitrzeźony, o taie
mnicy Urodzonemu Łukawikiemu do wykonania powierzoney; 
mógł fobie zawfze wncfić, iż zwracaniem Jego y zatrzymywaniem 
przy fobie, oddalić może tę poręczafu, ktorąby on ofądził do u- 
ikutecznienia roboty za nayfpofobnieyfzą, a tym famym narazić 
fię u wyźfzey Zwierzchności na popadnienie tey. w in y , którą mu 
Urodzony Pułaiki w iednym do.niego pifanym liście g roził; do te-

M a  go

http://rcin.org.pl



gp ieSzcze u tey Zwierzchności, która była Urodzonemu Zembrzu- 
ikiemu naynienawiśnieyfzą, która dawniey iefzcze, z poprze- 
dniczego udawania przez Urodzonego Łukawikiego, odbierała mu 
rząd, y władzę wypraw Ziemi Zakroczymikieyy dawała pobiiźfzym 
Kommendom rozkazy do gwałtownego z niey złożenia, y arefzto- 
wania iego.

Nie przySzło prawda do tego, zeby Urodzony Zembrzuiki od
padłego ód iiebie po przyli.ędze Urodzonego Łukawikiego, y  iuz. 
za, Wiftę przeprawiaiąęcgo f ię , mógł wrócić nazad, przez wyiła- 
nych umyślnie łudzi, doSyć iednak będzie na poparcie oczyszcze
n ia ,  dowieść zaSzłe iego w te.y mierze uiiłowanie, bo to będzie? 
dowodem znoSzącym zaikarźenie w powołaniu Urodzonego, Lu-, 
kawikiego przeciwko niem u, iż on ani iego , ani Urodzonego, 
Sirawińikięgo wyiawionym czynnościom nie Sprzeciwiał fię.r za
warte; bo, to daley będzie doWcdem tegoż Urodzonego Zembrzu- 
ikiego zupełnie od zarzutu u Spraw ied 1 iw la i ący m , iż  ort nawet bez 
wiedzenia .ułożeniow Kroloboyitwa, ściganiem y zwracaniem Uro-: 
dzonego Łukawikiego z przyczyny niędotrzymaney y z łam an ej 
przez niego przyiięgi na nieoddalenie iię od Kommendy iego wy- 
konaney, chciał odwrocie ten nieSzczęśiiwy zamach, który ikry- 
cje w Sercu Urodzonego Łukawikiego y innych na OSobę y Z y c ią  
Jego Króle wikiey Mości był zamierzony.

To iuż co do OSoby Urodzonego Zembrzuikiego iawna potrze.- 
b:y konieczność, ale ta Sama, ba może y  więkSza zachodzi dla 
ilrony Inityguiącey. SłySzał bowiem Sąd, iakie było y ieit za* 
Skarżenie przeciwko Urodzonemu Zembrzuikiemu, że wiedział o 
uknowanym Kroloboyitwie, a o nim wcześnie nie donioft; fly- 
izał równie tenże Sąd, iaka była od tegoż Urodzonego Zembrzu
ikiego odpowiedz, zamknięta w iednym flowie, iż o nim w ża.-.’ 
den SpoSob nie wiedział. Więc między twierdzącym z iedney , a. 
przeczącym z drugiey ilrony, wSzak raie maSz innego śrzodku doj 
ich pogodzenia, iak dowodzenie Prawem przepifane, to ieil w. nier? 
doftatku literalnych, dokumentów przez świade&wa; takiego zaś 
dowodzenia, ieżeli potrzebnie itrona oika.rżona, tylko dla ugtun-, 
towania fwoiey obrony, tym bardziey y prędzey potrzebować one- 
go powinna ilrona Inftyguiąca na poparcie Swego zaikarżenia, abyi 
znać w Sprawie nie upadła; ilę gdy nic tu nie przywiodła, czymby 
one choć w naymnieySzy Spofob popierała.

Ani bowiem gruntować go może na okolicznościach- zońawa-. 
nia Urodzonego Łukawikiego pod Jfcornmendą Urodzonego Zembrzu
ikiego , kiedy wSzyftkie porozumienia z tąd wyniknąć mogące,, 
znoSzone zoiiaią okolicznościami przez Urodzonego ZembrzuSkie^ 
go przywiedzionemi, a przez zeznania świadków w czaiie. poprzeć 
mianemi.

Ani zafadzać go znowu może na powoteniu Urodzonego Łu* 
kawikiego ; bo któżby był na ś w ie c i s z  nayniewinnieySzych be*; 
śpieczny, gdyby iego całość złożona była w Sercu złośliwym iej- 
dnego złoczyńcy, azawiiła od wiarołomnego iego flpwa.^ Nietay- 
iio to ieil prawda, ze wyftępek dziiieySzy obrażonego Maieiłatu>j 
ie il wyłączony Prawem pawfzechnym o,d innych, w którym m oi
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I n a  fię winowaycy pytać, o towarzyfzach zbrodni, czego fię ni* 
godzi w tamtych. Nie tayno y to, że nawet takowemu powołaniu 
WinoWaycy, Prawo zdawało fie pozwalać wiary, gdy wyraźne iło
wa w tymże Prawie powfzechnym czy tai ą f ie : nemini prcetenjuam m  
'Crimtre Icefce Majeftatis de fć Conftjjb, credipotcft juper Crimcn"alterius: 
ale na iaki koniec bydź powinna dana Wiara temu wyznaniu oikar- 
źón ego , hie przepomniało nas Prawo zaraz oitrzedz *, iż z powo
łania takowego można kogoś pociągrtąć do ufpTawiedliwiehk fię, 
ale go oikarżać z hiego, bez innych przyzwoitych z Prawa do- 
w ódow , iak już  za przeświadczonego, żadnym fpofobem nie mo
ż n a . ,  T t

Stanął zaifie pociąghiohy do Sądu Urodzony Zembrzuiki, a 
w przód przez Urodzonego Łukawikiego powołany, iuboby y  prze
ciwko iego złośliwemu pociąganiu mógł batdzo piawnie mówić. 
Kayprzod ze tenże Urodzony Łukawiki był y  ieft naygłowniey- 
fzym  iego nieprzyiacielem, a zatym podług Prawa hie tylko oikar- 
:źyc'ieiem-, ale nawet wftępu do óikarżehia czyniącym bydź ni© 
imoze. Potyfti że tenże tJrodżbny Łukawiki iefttylekrbe Wiaroło
mny-, łamiący p rzy fięg i, a nie tykaiąc ihhych które fię fwego 
Cza fu bdkryią > przeświadczony iawhie o zdeptanie t e y , którą w 
ręku famegoż Urodzohego Zembrfeuikiego przed obrzydliwym Kro- 
Icboyftwem z ło ży ł  > a ktoją tego momentu, którego ha wolność 
wyfzedł f zaraz złamał. Nakohieć że ieft iedeh z naygoifzych na 
awiecie, a prawie niegodny ludzkiego hazwiika w inow aycow , 
przez przedfieWzięte Z łośliw ie , wykohane z ło ś l iw iey ) a Wyzna- 
he  na fiebie nayzłcśliwiey Kroloboyftwo* Prze cięż gdy iuż na ta
kie poćiagnienie ftanął, y  odpowiedź nieprzyznaiącą fię do zarzu
tu u c ź y h i ł S a d  raczy iiznac vóc allćgatiońihus &  rifpotofiomhus tę po
trzebę nakazania wyprowadzania z iedney y  driigiey firony Inkwi- 
z y c y i   ̂ o ktorey fię dotąd mowiło;

Idzie tu tylko teraz o mieyfce j y  S ąd , który, y  gdzie ma ta
kowe źądahe fctutihium, Czyli Inkw izycye wywodzić. A o pier- 
wfzym tnowiąc mieyfce takowe co do zarzutu przeciwko UrodZo- 
hemu Zembrzuiki etnu, y  z Prawa, y  z  potrzeby ieft hayprzyzwoit- 
ize w Zakroczymiu. Z  Pr&Wa, bo to w konftytucyi 15^8» kaza
ło  Jcrutinia Wywodzić W friieyieU popełnionego wyftępku. Prawda 
że  ten , o który fprawa pryncypalna dziliay wprowadza iię r ieft u- 
ikutetzniohy w Mieście tuteyfzyin, bo o tym wfizyftkieh, całe mia- 
fio gwałtem h ielłytbahym j y  narzekaniem publicznym przy n a 
paści y  zabrahiu Jego KroleWikiey Mości napełnione, ściany ulic v 
poftrźałami dźiuraWiohej groby łudzi przy obronie Ofoby Krole- 
wikiey ległych , wizye^ prezenty * przeświadcżaią ; ale w tym  
wfzyftkim żadney fcząilki hie miał Urodzony Zembrzuiki, bo ieft 
nawet o co innego ofkarźohy $ że tylko o ułożeniach tego gwałtu 
w iedział, a o ńich ani wcześnie hie dohiofl, ani im mogąc nie, 
przefzkodził. Zgrzefzy ł w ię c  (gdyby t o , ćo mu zarzUcaią, pra
wdą było )  famą wiadomóścią wcześnie nie odkrytą, y  nie prze- 
fzkodzehiem Wyiawiohemu Kroloboyftwu; a iakd tak pierwfza, iak 
y  druga okoliczność naitąpić m iała , y  nie mogła gdzie in d z iey , 
tylko w Ziem i Zakroczym ikiey, przeto tam ieft mieyfce pretendo-
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Wańego iego przewinienia, tam wyprowadzania Scrutiniow, czyli 
Inkw izycyi nay więkSza potrzeba , a to dla świadków wiadomych 
okoliczności , na które fię ma Urodzony Żembrzufki Odwodzić , 
w Zakroczymfkim bawienia, y  zoitawania, ktorychby tyfiączhe 
trudności, boiaźni narażenia fię w tak wielkiey rzeczy , niedo
w ie rzan ia ,  Sprowadzić n a yto mieySce tam ow ały, a tym Samym 
przyczyną bydź mogły niedoflateczney dla Urodzonego Zembrżu- 
ikiego obrony.

Z  tey zaś okoliczności mieySca Wypływa inna Względem w y 
znaczenia Sądu, Scrutinium na gruncie Miafta Zakroczymia w y 
wodzić maiącego. Nie maSz prawda źadney Wzmianki w Prawie, 
y  Konftytucyi de Crimince Icefce Majejiatis pifzącęy, który Sąd w nim 
In k w iz y c y i , czyli Scrutiniow Słuchać powinien. Nie czytać ró
wnie w niey ani o tym , żeby ciężar Słuchania SctutinioW , czyli 
In k w izycy i miał należeć do Sądu Seymowego , albo wybranych z 
niego OSob. Przeto udać fię należy do rozrządzenia Prawa Koron
nego , względem Spraw Kryminalnych w ogulności, z pomiędzy 
których ieft y ta względem obrażonego Maieftatu. Dotąd, dokąd 
rozfądzanie Spraw, takowych, Krolowie Samym tylko fobie zofta- 
W iali, Słuchanie Scrutiniow, podług obmowy Statutu Jana Albrech
ta było im Samym należące y właściwe. Lecz kiedy tę władzę zlali 
na inne Magiftratury, Sąd nay wyżSzy reprezentuiące, kiedy u Sta
nowili SpoSobem dziiieyfzym Sądy Seyinowe, nie zoftawili im, po
dobno umnieySzaiąc pracy , a Sprawiedliwości przyśpieSzaiąc , Słu- 
chania Scrutiniow , bo to podług Konftytucyi 1565* pod tytułem o 
rzeczach, które fię  poczciwości tyczą polecono Sądom Wiecowym , a, 
naypoźnieyfza w tey mierze Konftytu: 1578 . o Sądach SeymoWych 
pod tytułem Scrutinium y oznaczenie dni ad Caufas Criminalcs wyraźnie 
oddano Ziem fkim , albo Grodzkim Rokom, aby na nich (Słowa Są 
wSpomnioney Konftytucyi) Scrutinia wyprowadzone były, dla tego, 
źe gdy liro na ltronę pozwie za Seym, tam iuż obie Strony były go
towe cum Scrutiniisy dla prędSzego Spraw odprawowania.

Za  tym rozrządzeniem Prawa względem Spraw Kryminaln ych 
naSeym ie Sądzić mianych, poSzdo; iż poźnieySze Konftytucye opi- 
fuiąc granicę Władzy Sądów NaywyżSzych In ftancyi, a w fizcze- 
gulności oftatnia pifząca o Trybunałach, Komportacye wSzelkie y 
Inkw izycye  Juo coram ¿fudicio per omnia znioSła.

Z  tą więc obmową Prawa złączona potrzeba Wyprowadzania 
In kw izycy i na Gruncie Miafta Zakroczymia okazuie , iż Sądy 
Z iem fk ie , lub Urzędy G rodzkie, których Scheda przez nas do 
Piorą podana będzie, wyznaczone bydź powinny do Słuchania In 
k w iz ycy i ,  a to do obmowy dzifieySzey Odpowiedzi y ManiSeftU 
przez Urodzonego Zembrzufkiego, końcem oczySzczenia n iew in 
ności Swoiey do Kfiąg publicznych podanego, który w tym mieyScu 
czyta Się.

Te fą odpowiedzi na dniu dżifieySzym, te proźby Urodzo
nego Zembrzufkiego , o których on łafkawe przyięcie , y do nich 
przychylenie fię z powinnym uSzanowaniem Sądu dopraSza fię.

■■ ' : rE.
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R E P L I K  A
5 1

In Accefforio 2 Strony Urodzonych Inftygatorow K o 
ronnych y  W. X. Litcwfk , y  Ich Dclatorow w (prawie 
przeciwko obwinionym Criminis læfæ Maieftatis, w Są
dzie Seym owym , przez UU* Antoniego Opelewlkiego 

y  Pawła Białobrzeikiego, Patronów AiTeflbryt 
Koronney, czyniona*

pRAWA wyroki, y  Sądu każdego obowiązki teh cel zawfze maią * 
aby tak ikarżący, iafco y  olkarżony dla wymiaru fprawiedliwości 

dokładnego, obrony fwe mieli.
Dopełnił to Sąd Nayiaśnieyfzy W przydaniu obroncoW wino- 

waycom, ofobiście w Sadzie z więzienia ftawionym , y  podobnież 
Dr. Zembrzuikiemu de Comflicitatc Criminis z wiadomości o tym 
fpifku obmierzłym, obwinionemu, y  ofobiście ftawaiącemu, a dopeł
nił prawie więcey, aniżeli Prawo wyciągało, bo przydał obwinio
nym Adwokatów iiedmiU; dopełniony y w tym obowiązek Prawa 
y Sądu, to ieft w wyfluchaniu odpowiedzi za obwinionemi.

W tęy odpowiedzi nieprzeftaie obrona za obwinioneńii na do
browolnych winowaycow wyznaniach , ale żąda powtórzenia exa- 
minu Łf Jcrutinii, a naoftatku wczafie Wymiaru przyfzłego kary za 
ten wyitępek, miłoiierdzie Sądu dla nich zamawia.

Ze  miłoiierdzie w tey zbrodni mieyfca nie ma 1 y że ci zbro- 
dniowie wyzuwfzy fię z Prawa natury na fercu każdego wyrytego 
—Quod tibi non vis alteri ne fcceris ipfc-* pogwałcili, y potargali w ęzły  
y  Uftawy famego Prawa Boikiego, y  ludzkiego, a zapędzeni dziką 
^aiadłością przy attaku karety J. K. Mci, przy wypufzczańych za
pamiętale pcftrzałach, czynionym zaboiu , zamachach y  cięciach 
na śmierć wydanych, y  przy fzarpaniu bezbożnym J. K . Mci iii« 
mieli względu ną Głos od niewinności wydany owemu podobny 
— Curmce cadis-* y  nielkłonili lię do miłofierdzia; Przeto też fami, 
źe go teraz nie fą warci, okaże fię w fwym czalie przy fporach ad 
jententiam Definitivam.

Powtórzenia zaś examinow z obwinionych, Jcrutinii educendi, 
nie ieft intencya ftrony tę zbrodnią ikarżącey przeczyć ; Ze zaś 
te Jerutinia żąda Urodzony Zembrzulki, aby były expedyowane nie 
przez Sąd SeymoWy, ani tu in loco Criminis , lecz przez Sąd Żiem - 
i k i , lub Grodzki, y na mieyfcu czynioney Konfpiracyi* to ieft w 
Ziemi Zakroczymlkiey. Jeft tedy potrzebną rzeczą dowieść, że 
ani podług Prawa, ani z potrzeby, y  przyzwoitości obrony, ftrona. 

'olkarżona tego domaga lię.
Podług Prawa nie ? Bo lübo ftrona prowokuie do Konftytucyi 

l £ 78* vol. 2. fol. 966. tit. fcrutinium. Która to Konftytucya do w y
prowadzania fcrutiniorutn in Caufis Criminalibus oznacza Wprawdzie 
Sąd Ziemiki lub Grodzki z permowencyi, aby prędfze Spraw Sey- 
mowych odbywanie b y ło , gdy cumparatis fcrutiniis ftrony przycho
dzić będą: Ale to Prawo w ten czas wyznaczyło na to Ziemftwa
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lub Grody , gdy wfzÿfîkie fpïawy Kryminalne Sąd fam SeytobWÿ 
fądził, y  był obarczony wielą fprawami tak, ze wyltarczyć trudrtd 
było y  iądzić fpraw y, y Jcrutinia expedyowac • Tetaz zaś gdy pra
w ie tylko fpraw Kryminalnych trzy gatunki o Sąd Seymowy opie
rały h ę , to ieftCńminis Lcefæ Majeftatis  ̂ Perduellionisy Łf Peculat'd  ̂
inne zaś Krym inalne W ordyharyińych y Prawem uitanbwionych 
Magiftr a turach y Sądach expcdiiintur ;  Zaczym iako wielością Spraw 
Sąd Seym owy teraz nie ieii obarczony, tak tez cejfante ration e &  
mcejjitatc Legiś Anni ï f f ÿ *  cèjfàvit &  if fa lex względem expedyowa- 
nia fcrutinii w Sprawach Seymowych przez Ziemllwo lub Grod. 
Powtore że Konftyt'ucya Pa mówiąca o Kryminałach jtofpolitych nia 
zamyka W fobie Crimen Jiiiguláre B 5extrnordinarmm J.áfee Majcftatis  ̂
który Krym inał iako Konitytücya poślednieyfża Anni 158 $. 'Vál/sh 

f o l  12 0 7 . opifaWfzy Proceïfu Uroczy ilości y poddała Sądowi Seymo- 
wemü in if Jo frincifali -, tak tetoliz Sądowi famemti y  accefforium 
fcrutinii expediendi należy* ilé ż e  Wielkie ípraWy, Wielkich Sędziów 
w  kaźdey fWey ezęśc i(d op iero ż  in expediendo fcrvitmio, tía którym 
fentenćya gruntować fię m a)  potrzebuiął Nadto K obitytücÿa Anni 
1669. Vol. $. f  ol. 10* w y ra ih ie  farnemu Seymowemu SądoWi/¿rzitz- 
liiwn cxptdiendum iti Crimine Lcefćt Mafcfiatis zoltawiła w flowach — te
dy inquantum by Sąd potrzebne bydz \iznał Jcrutinia, nie na tym, ale ni. 
drugim Scymie cxpcdyoWani bydz foïvinniy> iakoby celeritafè nie fZwah- 
kowała innocentia. *•-

Z  potrzeby, y  przyzwoitości obroriÿ także jnié może Strona żą
dać in loco Konfpiracyi praktykowariey w Ziemi Zakroczymikiey* 
expedyowania ferutiriii tamże \ Bó Krym inał farń ieffc popełniony 
tu w Warfżawie. Powtore Wiadomość okoliczności iiiaiąeych ia
koby oczyfżćzac Ür» ZembrzufkiegO iii Crimine objeêtô j lubo prawd» 
áe  in loco Konfpiracyi ukiioWariey, p'otiffimum znayduie fię , wfze- 
Jako ta wiadomość hié iefŁ przywiązana do Ziemi Zakróczyńnikiey 
Pkrijicć wziętey y ale do ludzi w tey Ziemi znayduiących fię * któ
rz y  zapozwaiii pro icfliftionio dicińdoy ftaWią iif* y wiadottiość zfobą, 
przyriiofą okoliczności, na oezyfzczëriieprzez Ur. Zerhbrżuikiego 
pretendowanych* OdbiwfZÿ przeto żądanie Stíotiy* y  Prawem* y  
fhmą przyzwoitością* fpodziewać fię iwacżey iifie itioże ftroiia Ikar- 
żąca, tylko że Sąd Ńayiaśriieyfzy* gdy ptzyftąpi do tizilaiiia w tey 
fmav/ie fcrutinii, oddaliwfzy żądanie ftronÿ przeciw Prawu wiaie- 
fione, przez Sąd fwoÿ raczy przyfiąpić do wyprowadzenia ejufdefo 
Scrutinii, lub przez Delegowanych e medio Sądu Nayiaśnieyfzego?

M O W A

jfmci Piana Jana Osniałowflćicgo Dtfófzanina J/K . M a  
Delatora w fprawie Kryminalny o Krolobayftwoi, na 

Sąfdach Seymowych ftóana.

J p f e  Wiem czyli fíe. m oi« znaîésc między naydzikfzemi Narodami 
wyÜ^pek, tak fírafzny ÿ  tak fzkaradny, któryby większy w itręi 

f ićz jrt i ł  naturze luëzkiey , ia k iie f l  t e n , o ktorymeście niedawno
flyfzeli
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'  ' -  ' .. > * • 63 
ffyfzeli J. 0 0 . J. WW. Sędziowie, do ktotego y  ia iako żyw y tey
bezbożności świadek, a na ten Urząd Delatora wyznaczony, z do*
zwolonego mi Prawa domawiam fię.

Niebyło to nigdy Urzędem ani powołaniem m oim , ażebyiti 
miał n*a kogożkolwiek ikarżyć , y w moim obraniu wolałbym nie
winności bronić , mź na naymnie.yfzy ułomność naftawać. Ala 
gdzie idzie o zgwałcenie Praw natury, Praw Boikich, Praw po- 
wizechnych wfzyftkich Narodow ; mogęź fię wltrzymać od tych 
wyrazów ? których po mnie wyciąga R elig ia , do których mnie 
pizynagla Obywatelltwo, y  których domaga fię ze mnie winna 
ku Nayiaśnieyfzemu KroloWi, łaikawie nam Panuiycemu wier
ność .

Rzecz iak fię itała, lłyfzeliście J. 0 0 .  J. W W. Sędziowie przeż 
Urodzonego Słomińikiego Metrykanta Koronnego, doitatecznie o- 
powiedziany y Dokumentami potwierdzony w Te według Prawa 
uczynione Obdukcye, te przez J. WW. Senatorów y Minifirow 9 
ftrzelenia y cięcia widziane znaki ; te rany na ow czas nie zago
jone , dziś wzmiankowane ; te fzaty ikrwawione y pofzarpane $. 
Ci ludzie ra n ie n i, y  zabity ; wrefzcie ciź fami zapamiętali zło
czyńcy tu ltawaiacy , fy to oczywiści świadkowie tey izkaradney 
zbrodnia Nie wiem., czyli ieft który, ktoby o tym mógł powytpi- 
Wać, iz fię to nie fiałOi

Stało .fię i lecz bodayby fię było nigdy nie ftało! Stało f ię !  
przeciwko Nayświętlzym Prawom R e l ig i i : Stało fię ! przeciwko 
Prawom Narodowym: Stało fię! przeciwko Prawom izczegulnym 
Narodu nafzego. •

Zadney nie mafz tak bezbozriey R e l ig i i , ktoraby w wfpołe- 
czeńltwie fwoim dozwalała zaboyitwa,

Jefzcze ludzie w pierwiafikach fwoich żadnym nie rządzili fię 
Prawem, a zawfze zaboyiłwo fzkaradny u nich było zbrodnią, fa
mo rozumu św iatło , fama natura czyniła im witręt od takiego o- 
krucieńftwa*

Niktby podobno nie ocalał z ludzi, owfzem cały Naród ludzki 
niewybiegałby fię przed namiętnościami zepfutey natury, gdyby y  
naymnieyfza tey bezbożności dana była wolność.

Coż dopiero, gdy to natury Prawo mocy Boiky ftwierdżone 
zoitało, y wefzło w naypierwfze obowiązki Religii nafzey; a ia
ko go nie zachować? iako fzkarady przeitępliwa nie karać? iako 
naypierwfzych nawet zapędów do takowey zbrodni nie tamo
wać ?

Sama natura do tego rias iporzydziła, źe gdy nad innemi wi- 
iiowaycami lituiemy fię , tych którzy życia wydarli, nienawidzić 
zwykliśmy.

Jeżeli zaś wfzelkie prywatnego człowieka zabicie cię fzką iefl 
zbrodnią; coż będzie fprzyfięźenie fię na zaboy y potargnienie 
iię naOfobę takowy, ktojra wolnym wybraniem Obywatelow do rzą
dzenia innemi ieft wyniefiona? Coż dopiero, m ów ię, iak dopeł
nieniem wfzelkiey nieprawości bydź muli swiętokradzkie riaOfobę 
Panuiycego porwanie fię ? O * Znay-
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Żnaydziemyż aby ieden punkt w R e lig i i , ktoraby, pod iakim- 
kolwiek pozorem tey bezbożności pozwalała ? czyliź przeciwnie 
nie używa wfzyftkich pobudek, wfzyftkich poftraehow na w m ó 
wienie w nas obrzydliwości y wfirętu od tak niegodziwego grze
chu?

Coź bowiem Religia nam częśc iey , co m ocniey, co oczywi- 
ściey prżykazuie ? iako pofzanoWanie y poftufzeńftwo Zwierzchno* 
Ściom. Coź uftawiczniey powtarza? iako te wielkie prawdy : ż® 
Królowie Boikiey fą Namieftnikami Władzy, fą Bofkiemi Poma
zańcami, fą Boftwami Ziemfkiemi $ y źe nie może bydź Więkiża 
zbrodnia , iako przeciwko poświęconym Ich miotać ile Ofobom.

O ! iakbym wiele w obowiązkach Religii mógł przywieść Praw 
źakazuiących tey fzkaradney zbrodni, gdyby mi rzecz nie była 
przed tem i, którzy wraz z mlekiem wyfiawfzy wfzyftkie iey o* 
bowiązki, na famo fię nawet wfpomnienie tey fzkaradności wzru* 
fzaią.

Ale gdyby żadnych w tym punkcie nie było prżepifow Prawi* 
deł W ia r y , czyliż furowo tego nie zakazuią Prawa Narodow. tl 
wfzyftkich iakokolwiek rządnych Narodow hayliżfzego człowieka 
zaboyftwo śmiercią pofpolicie karać łię zwykło. Y ftufznie: ile 
źe człowiek miedzy, Wfzyftkiemi dobrami nie maiąc nic milfzegó 
nad życ ie ,  naywiękfzą w Wydarciu iego odnoft krzywdę. Z  tąd 
fądziły Narody y fądzą , że Wziąć komu życie , ieft tym famyni 
wyzue iię z wfzelkiego Prawa iakiegoźkolwiek nad fobą miło* 
fierdzia.

A gdy też fame Narody u zn ały ,  źe Rząd Wewnętrzny żadną 
miarą nie może bydź porządny, ikoro od wfzyftkich ieft fpraWO- 
w a n y ,  y gdy Upatrzyły naywiękfzą potrzebę iedrtey fprzęźyriyj 
ktoraby tę całą machinę obracała, iedney głowy ktoraby tym wfzy* 
ftkim rządziła j iakich nieftanowili Praw do utrzymania Wfzyftkich 
w  poflufzeńftwie y  porządney fubordynacyi ? iakich nie nadały 
Przywileiow tym wybranym y uwieńczonym Głowom ? iakiego 
nie czynili pofzanowania , aż do palenia Im kadzideł, aż do od
dawania ofiar, aż do umiefzczertia Ich między naywyżfze fwoie 
Bogi.

Mogłyź one y pomyślić o iakiey przeciwko Krolom fwoim 
fzkaradzie? kiedy naymjiieyfze nieufżanowanie było od nich mia- 
ne za naywiękfzą zbrodnią.

Mogłyź tentować nawet śmierci? kiedy o Panach y Monar
chach fwoich tego byli zdan ia , iż  Ci nie umieraią nigdy j y  lubo 
widzieli wypełniaiących to natury prawo, nie śmiercią to iednak, 
ale przeniefieniem y policzaniem między Bogi bydź mienili. '

To było naygrubfzych nawet narodow względem Monarchów 
fwoich ufzanowanie. Ta była u nich g łów na, ta święta Maxymai 
że władza nad ludem M onarfze, nad Monarchą famemu Jowifzowi 
należy.

Nie tylko zaś naywyźfzego tego doftoieńftwa iftota, ale dobro 
fameyźe fpołeczności, pokoy powfoechny, fzczęśliwość y całość 
Pańftwa wyciąga tego, aby Ofoba Króla święta y  niezgwałcona 
była.

Jakoż,
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Jakoż, gdyby tego tak furoWego Warunku nie było* znalazł- 
źeby iię zdrowego rozfędku człowiek, któryby na fiebie chciał przy
lać ten Panowania c iężar? czyliby fię zawfze obawiać nie potrze
b a , albo fzaleńitwa zaślepionych} albo rozpaczy , karygodnych} 
albo zemity, niechętnych?

Któryż ieit tak fzczęśliwy Monarcha, któryby dogodził wfzy- 
ftkim ? a będęc przymulzoriy famym dogadzaniem iednym, konie
cznie niedogodzić drugim, traciłżeby prawo* nie mówię do Pano
w an ia ,  na które go albo Naród wybrał* albo go na nim poftawiło 
Urodzenie, ale nawet do życia, które faineniti winieii Bogli?

Uznały te prawdy Narody, y dla tego haymnieyfze nawet tar- 
gnienie iię na Krolow nayfurowiey karali* a w przepifaniu kar na 
Kroloboycow, zdawali iię przechodzić furowości miarę*

Jak oż , co może iię pomyślić fzkar&dnieyfzego ? nad tento- 
wanie tey zbrodni, ktorey wykbnariie zrywa nieiiarufzony mię
dzy Królem y Narodem związek, miefza wewnętrzny pckoy,' cały 
Naród obala y nifzczy. Z  tęd powfzechnie zgodziły fię Narody na 
to, ażeby przekonanego o Kroloboyftwó w żadnym świata niecier- 
pieć zakącie.

W Narodzie n afzym , w Narodzie wolnym * możnafz fię było 
fpodziewać , aby do tak fzaioney przyiść kiedy mogło wściekłości? 
In n e  narody nie maięc tey w wybieraniu fobie Monarchów wol
n o śc i , znofić mufzę bez braku tych, ktbrych famo urodzenie na 
Tronie ofadza ; y chociażby niekiedy nayprzykrzeyfze od nich w y
chodziły rozkazy, wypełniaią ie z wfzeiką powolnością.

Naród nafz zafzczycai^cy iię tym naywiękfzym Wolności pun
ktem , że nie zna na Tronie tylko wolnie y  uroczyście obranych 
Krolow , możnafz y  pomyśleć o iakieykolwiek przeciwko nim 
zdradzie ?

Poitronne Narody flyfząc o iakimkolwiek podftepie na obrane
go tak uroczyście Monarchę, wnioflyby zapew ne, albo w obraniu 
nie rozfadek, albo w targniehiu fię na życie obranego oitatnię dzi
kość. O iaka to dla całego Narodu hańba! pozorowi nawet tego 
podpadać mniemania.

J. 0 0 . ]. W W. Sędziowie ! Przodkowie waii iednó targnienie 
iię na Poiła , który tylko cząftk^ Rzeczypofpolitey, śmiercią karali} 
w y  tak świętokradzkiego Kroloboyftwa na Nayiaśnieyfzym Królu 
Panie Nafzym tentowanego, niezemścicież iię?

Przodkowie waii famym Juryzdykcyom Namieftniczę Królów 
fprawuięcym w ład zę , iako y wfzyftkim pod bokiem Króla zoftai^- 
c y m , tak wieikie przez Prawa obwarowali bezpieczeńftwo} w y 
Króla famego, Rzeczypofpolitey Głowę, Narodu Oyca, Iofowa nay- 
wściekleyfzey zaiadłości porzucicie?

Przodkowie waii mieyfca nawet te , gdzieby iię ich Krolowie 
«naydowali* święte y  menarufzonó mieć chcieli } W y na tak óczy- 
wifte Kroloboyftwa dowody oboiętnie patrzać będziecie?

W refzcie, Przodkowie wali, aby bodayby iię nigdy ten przy
kład był nie f ta ł ! tentowarie na Zygmuncie I I I .  Królu zaboyftwo 
jednego prawie z rozumu obranego, wymyślnym męk wynalaz
kiem ukarali} W y tey łotrowikiey zgrai * temu niegodziwemu ipi-
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s *  .
ík o w i, temti rozmyślnemu tía drogié życie Króla y Pana íaíkaWego 
fpiknieniu fię przebaczycie ?

Świadczyłyby pewnie te itołećznego Miaña u lice , po których 
Nayiaśnie.yfzy Pan wleczony, te rany zadane, te fzaty na nim po- 
fzarpane, podarte, poñrzelane, y Jego krwią zbroczone, zgoła te 
wfzyftkie tak fzkaradnégo zaboyftwa znaki.

Domagałaby fię fprawiedliwey, zemfty od was ta tak fzkara- 
drta dla całego Narodu plama , która inaczey zgładzona bydź nie 
frioźe, tyiko użyciem nayfurowfzego ukarania tey bezbożney 
zbrodni*

Niemożrta tego zafięgttąć pamięcią, aby fię ftało kiedy tak 
zgodne , tak pomyślne obranie K róla , iakie było dziś Panuiącego 
nam dobrotliwie^ Wiadomo tó Wam wfzyftkim, którzyście temu 
folennemu przytomni byli aktowi* Nic innego nie można było 
obiecywać fobie, iak tyiko, źe Naród fzczegulnieyfzey uźyie, w 
zachowaniu y ubefpieczeniu Jego, wierności , iak powlzechną za# 
chował w obraniu jednomyślność. A przecież znalazły fię tak dzi
kie poczwary, że wiernym poddanym Pana, Narodowi Oyca, w y
drzeć ufiłowały»

C o ź ?  To pewnie go odradziło od ftateczney do Narodu miło
ś c i?  bynaym niey: owfzem te Jego były oświadczenia , że pra
gnął fię ftać dla Narodu całego ofiarą ; te Jego były nadzieie, ża 
ten , lubo tak niegodziwy y  fzkaradny przypadek, obroci fię wdo- 

' bro y pożytek Obczyzny. A trzebaż więkfzych ofobliwfzey ku 
Narodowi miłości dowodow? czegóż nie czynił dla ocalenia y ube- 
fpieczenia K raiu? coż opuścił, czegoby dzielnością fwoią mógł był 
dokazać ?

Nie zrtayduie ia tych w mowie moiey wyrazów, ktoreby fpra-. 
wjedliwie należały wielkim Jego czynnościom. Znaliście wy to 
dawniey, znacie y  teraz fam i, źe nic nie mafz takiego w jego 
wfzyftkich dziełach, coby fprawiedliwey od Wfzyftkich niedomagało 
fie wdzięczności y wierności. Y nie wątpię, źe przykładnie uka
rzecie tę fżkaradną naOfobie Jego popełnioną zbrodnią ; a nie tyl* 
ko na przytomnych tę fprawiedliwość okażecie, ale y na tych wfzy* 
ftkich, którzy tadą, y namową ; iakąźkolwiek wiadomością wcho
dzili do tego tak bezbożnego uczynku*

Będzie y to przezornością J. O. Sądu, nie tylkd z tych Inkar- 
ceratow ftawiortych, lecz y świadków wprowadzonych, iak nay- 
ściśley y  dokładniey badać fię o fpołecznikach, y wiadomych tey 
zbrodni, a z przekońanemi poftąpić nayfurow iey, wykorzeniaiąc 
to iafzcznrce plemie.

Wfzakźe tego po was J. 0 0 . J. WW. Sędziowie wyciągają nay- 
świętfze Prawa R e lig i i , Prawa zgwałćort? , obalone naychw de- 
bnieyfze Narodow Uftawy ; wrefZcie, podarta y  pofzarpana Oy- 
cz y z n y fta w a ; czego y  ia z obowiązku mego od was ufiinie do* 
prafzam fię,

* Po fkończoriych wyzey wyrażonych, jnduhćte, ód'pow’’edziach, RepHcV», y Mow'V U. Oś nía- 
lowlkiego Delatora, naftąpit Dekret, którym expedienda, tu w Warfzawie, Scrtitinia & E x a -  
fnina nakazane, JJ. W W . Inquifitoros ex Senatu & Fqueftri Ordin.é cum praefcripta Reguła, 
byli Delegowani: który Dekret z innemi, in Accefloriis wypadłym i, ieft przy Dekreeí* 
finalnvm iużey fol. ■ ,
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Akt JJ . WW. Delegowanych ad Scrutinia &  examina 

expediowany, wKfięgach Grodu Warfzawilciego, 

Dic. 27. Julii 1773* Anno, oblatowany.

Adtum in Arce Regia Varfavienfi Feria Quarta 

intra Ofíavas Sacratijjimi Corporis Chrifii Do- 

mini, id eft Die Decima Sexta Menfis ¡¡funij y 

Anno MilleJimój Septingcntc/imót Scptmgc/imof 

Tertio.

^ O s  Antonius Okęcki Chełmeniis Epifcopus, Mathias Łanckoroń* 
íki, Bracłavieniis, Jofephus Dux Radziwiłł, Mmfcenfis, Pałati- 

n i ,  Cafimirus Wykowíki Viilogrodieníis Caítellanus, Venceslaus 
Poray á Przyłubie Przyłubfki Judex Terreltris Brefteníis Cujaviae, 
Junivladislavieníis , Petrus Sumińiki Terrae Dobrineniis Pociilator, 
& ejufdem Terrae, Benedi&us Tarkowíki Pincerna Terrae, & No
tarios Caftreniis Mielniceniis, Podlachiae , Paulus Sudymontowicż 
Czeczel Praefe&us Arcis Dzwinogroden/is, Vice-Gerens Cafíreníis 
Laticzovien/is, Bracłavienfis, Boguslaus Dunin Tomafzewicz Judex 
Caftrenfis Braílavienfis, Vilneníis, Micháél Prufzanowíki Pccillatot 
Rzeczycenfis, Mifcenfis, Palatinatuum, & Terrarum Nuntii, ex Se
natu & ex Equeltri Ordine , Majoris Minorisque Poloniae & Magni 
Ducatíis Lithvaniae Provinciis, ad infra peragenda e medio Procerum 
& Nuntiorum, Judicum Comicialium, Deputati & Delegati Judices, 
robore Decreti Conventús Regni Generalis Extraordinarii, fubAftu 
Feriae Secundae poit Feítum San&ifiimae & Individuae Trin itatis , 
Dieique Septimae Meníis Junii Annó nunc currenti, inter Gene
rólos ínítigatores & V ice- Inftigatores R e g n i , ac Magni Ducatús 
Lithvaniae, eorumque Delatores, Generofos Joannem Ośnisłowiki, 
& Francifcum Przeuíki A&ores ab una, atque Generofos Nobiles, 
cujusvis Nominis & Conditionis, Stanislaum Strawińfki, Valenti- 
n u m Lu kaw ík i,  Joannem K u ź m a, Joannem Wołyńfki vocitatum 
Wachmiñrz, Deodatum P'rankemberg íivfe Offemberg, Valentinnm 
Pefzyúlki, Micháélem Tubałowicz, Antonium Węgrzynek voci
tatum , in fervitiis protunc Nobilis Lukswíki exiftentem, cujusvis 
nominis Tafzyúíki, M ajew fki, Zboińiki, Michaelom Saczyiífki, 
Jofephum Cybulíki, Zwierzchlewíki, Bielawíki communiter nomi- 
natum T rz y w ą s , W afielewíki, Biernacki, Troianowíki, Zwolin« 
íki, Sokołowiki, Falków íki, Rybicki, Lenkiewicz, Siemiatkowíki, 
Gílrowíki, Gnatowíki, Zarzycki, Konopka, Hordynlki, Joannem 
Stepañfki, Regicidij Principales, cómplices, Citatos, tum Generofos 
Caíimirum Pułaiki, ValentinumZembrzuíki, Mathaetim Gadomíki, 
cujusvis Nominis Drozdowíki, Mariannam Łukawfka Authores cóm
plices, aliofque per eofdem nominandos, Adcitatos parte altera; Et 
quidem Pars Aftorea, per Generofos Stanislaum Koftka Kraiewíki
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Inftigatorem-, & Ignatium Saryufz Gomoliñíki V íce-Inftigatorenv 
R e g n i , fuis & Generoforum Inlligatorum Magni Ducatüs Lithva
niae Nominibus , eorumque Delatores Generólos Joanrtem Osnialo- 
ivíki & Francifcum Przeuíki perfonaliter, Citata vero per Nobiles 
Valentinum Lukaw íki, Joannem Kuim a , Valentinum Pefzyñíki, 
Jofephum Cybulíki, Mariannam Lukawlka Incarceratos , Statutos 
perfonaliter, Generofus denique Valentinus Zembrzuíki Citatus per 
fe perfonaliter, comparentes, prolati; Quo nimirum Decreto, ut co- 
ramNobis é medio Judicij ComicialisDelegatisJudicibüs, Valentinus 
Lukawíki, Joannes K u i m a , Valentinus Pefzyñ ík i, Jofephus Cy- 
bülíki, Marianna Lukawlka Incarcerati, atque Generofus Valenti
nus Zembrzuíki inculpatus & adcitatus, libera confeflata in objefto 
eifdem Regicidij Crimine deponant, & in fupplementum liberorum 
ConfelTatorum, ac rei veritatis, Inquifítionem per Teñes Fide di
gnos, rei geftae bené gnaros, utpote Generoíi Inftigatores Regni 
& Magni Ducatús Lithvaniae, eorumque Delatores , probando obje- 
fta , Incarcerati vero, aliique Terminis compreheníi, emundan- 
do fe ab objeftis coram Nobis fupra expreflis ex Senatu & Equeftri 
Ordine Delegatis & Judicibus (abfentia nonnullorum non obftan- 
t e ,  dummodo fex adíimus) Partes eaedem utraeque Interrogatoria 
confcribant, fubfcribant, íibi ab invicem communicent, & fi ne- 
cefíitas exigerit (  quos voluerint) pro deponendo Teftimonio Adci- 
ten t, Adcitandi autem fub rigofe legis compareant, demandatum 
& praecommilfum e ft , Decreto eodem in fe latiori e x i l íe n te : Qua- 
propter Nos Delegati Judices fupra expraeíTi, Jurifdiclione fuá, in A- 
ftu contenta , fundata, nunc in Termino itaqué hodierno Partes ad 
fui comparationem acclamarl fecimus, & Incarceratos Generofo 
Iníligatori Jurifdi&ionis Marefchalcatus R e g n i , llatüere in junxi- 
m us; Quibus acclamatis & quidem Generoíis Inítigatoribus, &  Vice- 
Inftigatoribus Regni & Magni Ducatüs Lithvaniae, eorumque Dela- 
toribus Generoíis Joanne Osniaíowíki, Francifco Przeuíki per Gene- 
rofum Ignatium Saryufz Gomoliñíki Vice-Iníligatorem Regni, tum 
Generofum Francifcum Przeuíki Delatorem fuis & aliorum Nomi
nibus perfonaliter, jám vero ftatutis Nobili Valentino Lukawíki, 
Jo a n n e K u z m a , &  Generofo Jofepho Cybulíki, Honeílo Valenti
no Pefzyñíki, turn Marianna Lukawlka Incarceratis, perfonaliter, 
Generofo Valentino Zembrzuíki Citato perfonaliter, comparenti- 
büs & judicialiter fecum controvertentibus* Quarum Partium Nos 
Judices Delegati Controveríiís eXauditís , fententiamus, quatenus 
Generoíi Inltigatores & Vice-Inftigatores R egni, & Magni Duca
tüs Lithvaniae, eorumque Delatores, ad excipienda pro exlgentia ne- 
gotij ab Incarceratis ñatutis, tumque á Generofo Zembrzuíki Ci
tato, libera confeííata, Interrogatoria porrigant, idque inítantaneé; 
Tandem quoniam porrexerunt, ideó ad excipienda & connotanda 
heccae libera Confeflata, per quemlibet Incarceratum diftin&im, & fe- 
paratim deponenda, accefíimus, &  eadem modo quo fupra, expedivi- 
mus y Expeditis eisdern, Difpoíitione Decreti Comitialis (cujus au- 
thoritate praefen: Aft: fungimur) procedendo, diftin&a Interrogato
ria ad inveñigandos, per Partes inducendos Teñes, in Ordine edu- 
cendi Strutinij confcribere * & lib i ipíis Partihus ab invicem com-
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múnicaré, communicata fubfcribere, fubícripta Nobis ad examinan- 
dum reponere jufíimus, idque in infianti ; Et liquidem Partes toties 
dictse, Aftorea, Statuti & Citata, eadem Interrogatoria reponunt; 
proinde fatisfa&ione fententise Judicij fui adinventa , fufpeníis Ju- 
ramentis fuper incorruptionem Teftium, in confinio expeditarum 
earundem Inquifitionum, per Delatores, feu unum ex  eisdem , 
quam per Citatos, itidem unum e x  eisdem proeftandis, Teiles in- 
ducere mandavimus; induxerunt: Indu&is & per Nos Delegatos 
Judices , prseftito per quemlibet Tefiem Corporali Juramento, exa- 
minatis & eorum Teftimoniis connotatis, prsgmiífaque Inquifitio- 
ne expedita y refolvendo fufpeníionem fuperius faftam ad prsellan- 
da juramenta fuper incorruptionem Tellium , Partes, A&oream & 
Citatam ftrinximus, & ad eandem pronünciandam Juramenti Rho- 
tam additur Minifierialis Judicialis Albertus W isniewíki, idque in -  
fiantanee, prsefliterunt, fcilicet Generofus Joannes Osnialowlki u- 
nus ex  Delatoribus, & Generofus Valentinus Zembrzuíki unus iti
dem ex  Citatis, poñ quod prseílitum, fuprafata libera confefíata, 
excepta, & Inqüiíitiones expeditas, per Nos fubfcriptas, obíigillari 
fecimus, eafdemque obíigillatas Pattibus utricüique extradendas de- 
claramus, nihilominus ad Illationem Partis Aftoreae , fcilicet Ge- 
neroforum Inftigatorum Regni & Magni Ducatus Lithvanise, ac 
eorum Delatorum Generoforum joannis Osnialowlki , Francifci 
Przeüíki, Relationem editi Termini pro deponefido Tellimonio Ge- 
nerofo Francifco Machcinlki coram Aftis Cafireníibus Capitaneali- 
bus Bobrovnicenfibus, Feria Quarta in Vigilia Feíti Nativitatis San- 
éli Joannis Baptifiae, videlicet Die Vigefima Tertia Meníis Ju n i j , 
Annó prsefenti recognitam, reponentium, fuperque di&o Genero- 
fo Francifco Machcinlki pro deponendo in Caufa Regicidij Teftimo- 
nio, Citato, uti in determinio, & jam Die ultima hodierna Vigefi- 
ma Sexta Juliij expeditarum Inquifitionum difparente, psenam In 
famise obtinere concludentium. Nos Delegati Judices hancce de 
lege conceflibilem obtinere permiiimus, & ad publicandam eandem 
psenam Infamise Minifierialem Judicialem fuperius exprelfum addi- 
dimus, & deputavimus; Qui taliter idem Minifierialis deputatus 
prsemiffam Infamise psenam publicavit, & de ejufmodi publicatione 
Nobis relationem fecit; Quam quidem publicatam , & fuper toties 
difto Generofo Francifco Machciñíki difparente obtentam, pro fa
cienda executione ad Oflicium competens , ib i , ubi Bona ejus con- 
fiftunt, aut in perfona reperitur, remifimus , remitthuusque De- 
c^pti & A&us prsefentis robore* Tandem nunc in pun&o Genero
fus Czeriki jurisdi&ionis Marefchalcalis Regni Inftigator Strenuum 
Deodatum Frankemberg feu Offemberg in recenti Crimine Regici
dij captivatum, poll ex Carceribu.s profugum, nunc iterum fub tra- 
ftu feu in determinio expeditarum Inquifitionum Captivatum No- . 
bis Delegatis Judicibus pro excipiendo (  prout ex aliis Incarceratis 
prsecedenter) examine lla tu it ; Nos itaque Delegati Judices, licet 
quidem per Decretum Judicij totius Comitialis, fpecifice perfonse In- 
carceratorum , prseter eundem Frankemberg feu Offemberg, nunc 
recenter captum Nobis Delegatis Judicibus ad examen porreftae & 
circumfcriptae 5 Verum quoniam uno in Crimine di&us Frankem*
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berg feu Offemberg exiftere, incufatus palpatur; proinde ítudendo 
juftitiae ac citiori acceleration! Proceffus & eundein examinavimus, 
liberaque per eum depoíita per Nos connotata Ctmfeffata itidem 
obíigillari fecimus , & Parti Attoreae Iniiiganti extradenda declara- 
mus. Antonius Okęcki Epifcopus Chełmeniis, ad praemiíía Dele
gatus. Mathias Lanckoroníki Palatinus Bracłavienfis, ad praemiffa 
Delegatus. Caíimirus in Wykow Wykowíki Caítellanus Wiffogro- 
deníis, ad praemiffa Delegatus, manu propria. Venceslaus de Przy- 
łubie Przyłubiki Judex Terreítris Breñenfis Cuiaviae, Palatinatus 
Junivladislavienfis Nuntius, ad praemiffa Delegatus, manu propria. 
Petrus Sumińiki Pocillator & Nuntius Terrae Dobrineníis, ad prae
miffa Delegatus, manu propria. Benediftus Tarkowfki Pincerna 
Terrae & Notarius Caítreníis M ielniceníis, & Terrae ejufdem Miel- 
nicenfis in Podlachia Nuntius , ad praemiffa Delegatus, manu pro
pria. Paulus Sudymontowicz Czeczel Proefe&us Arcis Zvinogro- 
deníis Palatinatus Bracíavieníis &  ex  eodem Palatinatu Nuntius, 
ad praemiffa Judex Delegatus manu propria. Boguslaus Dunin To- 
maí’zewicz Judex Caftrenfis & Nuntius Diítri&us Braffavienfis, Ju
dex Comitiorum, manu propria. Micháél Prufzanowíki Pocillator 
&  Nuntius Diíirictus Rzeczyceníis, Judex Comitiorum, manu 
propria. •

•■Potym  expedyowanym  A kcie  Scrutiniorhm &  Inquiíitiontitn, ha Term inie z L im ity  Sądu 
Seym ow ego, dnia 27. Ljpca 1773 . R o k u , przypadającym , przyprowadzeni byli przed tenże 
S ą d , Inkarceraci w  K aydanach, W alenty L u k a w ik i, Jan  K u im a , Jo z e f C ybulili!, W alenty 
Pefzyń fk i, Bogum ił Frankiem berg czyli Offem berg, y  M aryanna Łukaw fka , przeciwko 
którym  n a lłą p iła :

Kontynuacya Indukty od UU. Inftygatorow Koron
nych , wraz z oftateczną przeciw wizyftkim Pozwa- 
nym y przekonanym o ten Rrym inałKonkluzyą, przez 
Ur. Jana Nepomucena Słomińikiego Metrykanta Kan- 

cellaryi Wiekfeey Koronney czyniona, taka.

Q pow m uziA N A  doffatecznie w pierwfzey Sprawy tetażnieyfzey 
Indukcie, y  w przypowiedniey U. Ośniałowikiego Delatora mo

wie, wielkość tego Kryminału; iuź to przez podniefienie rąk świę- 
tokradzkich' na Króla , a iefzęze włafnego , iuź to przez naynie- 
godziwfze zhańbienie uczynkowe Maieitatu Jego, iuź to nakoniec 
przez zuchwałe przeiiępftwo Praw Boíkich y ludzkich, y oplamie
nie liawy Narodowey.

Nie zamilczane nayniegodziwfzey zaiadłości tych zdraycow 
izalenffwo, w którym za obikoczeniem Karety Krolewikiey wfzy* 
ftko to uikutecznili, cokolwiek na odebranie drogiego życia Nay- 
iaśnieyfzemu Panu Nafzemu, ich Kroloboiecka furya wykonać 
m ogła.

Czytane y  złożone u Sądii na to dość ia fn e , dość przeświad- 
czaiące Winowaycow dowody* Spodziewamy fię , źe ich nie za
wodną prawdę umocnią świeże Konfeffaty, y  Inkwizycye zaprzy- 
fięźone, które u piorą ikładamy*
> . A po
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A po ich odprawieniu, gdy dżiś UU. irtftygatorowie y  Vice-» 
Inftygatorowie Oboyga Narodowy wraz z UU, Delatotami, w tym 
Nayw.yżfzym Prześwietnych Stanów Nayiaśnieyfzey Rzeczypofpo* 
litey Trybunale, powtórnie głos do ponowienia fkargi, iuż dawniey 
uroczyfto y publicznie zaniefioney, do wymożenia z obżałoWa- 
nych Kryminaliftow fprawiedliwośći, żabieraię, N

Nie mogą go użyteczniey y potrzebniey obrocie, iak do Was 
J.OO. J.W W . Panowie, mieylca SędzioWikie zafiadaiący,

Doprafzaiąc fię od wafzych WyrokoW fptawiedliwości przykła* 
dney , y  kary wielkości przeftępftwa W yroW nywaigcey , nie tylko 
na tych , co ich w więzach pobawionych przed fokę Widzicie , ale 
y  na wfzyftkich innych H erfztow , ichże fpołecznikow w fpiiku 
W arfzaw ikim  bytych pozwami do Sądu otworzyfto Wprowadzonych^ 
y  w komparycyi w ym ienionych,

Wfzyfcy winni nayiurowfzegó od Was J.OO. J.WW. Panowie 
ukarania, bo wfzyfcy w tenże fam Kryminał zamiefzali fię, w kto* 
rym równie tak Socios Criminis) iako y famych ich pietwfzycielow, 
Prawa karać rozkazuią*

W fzyfcy winni począwfzy od U, Kazimierza Pułaikiego, tta 
Ofobę y życie Króla iak go Complices obwinili fprzyiięgłego, a te* 
go lpiiku wynalazcę y pierwfzyciela.

Potępiai^ go z przeświadczeniem naydoftatecznieyfżym 6 t£ 
niegodziwy winę , włatne Ordynanfe , lifty do Strawińikiego, Łu* 
kawikiego, Zembrzuikiego pifane, y  iuź przy pierwfzey Indukcie 
czytane, a w fwych Oryginałach u piorą znayduiyce fię.

Odkryta ichźe taiemnica zleconego Strawińfkiemu y Łuka* 
wikiemu od tegoż Kommendanta intereifu, przez dobrowolne y pu
bliczne w yznania tychże famych iedney zbrodni z Pułaikim Wyko- 
nywaczow.

Wyznaie Strawińiki w Manifeście Wileńikim pod data dnia 9. 
Kw ietn ia  tamże coram Affiis w Roku terażnieyfzym 17 7 3 .  zezna* 
n y m : ze iemu od U. Pu ta/ki ego dana dyfpozycya, a w nley zlecony in* 
ter es me miał innego ceiu, iak Ofoby J, li. Mci W upatrzonym miey* 
fcu zdradzieckie zaikoczenie, oney porwanie, lub W pogoni, iak 
Łukawiki wyźnaie, zamordowanie. Do ktorego w tey materyi iako 
do dokumentu referuię fię.

Potwierdza toż famo y Łukawiki W włafnych dobrowolnych. 
Konfeifatach, że taki był Pułaikiego Ordynaiis, y na ten koniec 
cała ich w yp aw a .

Od Pułaikiego ten proiekt niegodziwy naypierwey Strawińikie- 
mu był obiawiony y zlecony.

Tenże fam Strawińikiemu na wykonanie te y ,  boday nigdy 
nie iłychaney imprezy, dał ręką włafną pifany Ordynarts, iako 
fam o tym powiada Strawińfki w wymienionym Manifeście , a 
drugi do U. Jozefa Czachorowikiego Marfzałka Wylzogrodzkiego , 
aby ze  fwey Kommendy ludzi zbroynych czterdzieftu dodał Stra
wińikiemu.

A gdy ten nie ikutkował, wydał do U. Łukawfkiego pierwfzy 
także Ordy n a n s , aby z fwemi ludźmi pofzedł pod Kommendę Stra* 
wińikiego: Co famo y W powtórnym do tegoż Łukawikiego zalecił 
Ordynanfie. Q Tenże
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Tenże fam U. Pułaiki» Łukawikiemu za oświadczona iedno*1 *
inyślność z Strawińikim, y  nie odftępność onego, wdzięczność, pa
tent na Pułkownikoftwo , y daleko więkfze w zględy, gdy fzczere 
w wiadomym interefie czynić będzie itarania, przez lift fwoy pod 
datą x. Października piiany, y przyrzekł y deklarował»

Nadto, ośmielaiąc tychże zdraycow do tak przeważnego łotro- 
ftwa u żytych , z Kommendą pod Oiborz y Rawę ściągnąć, y  onych 
fukurfować obiecał.

Y przed zbrodnią, y  po dopełnioney zbrodni , Strawińikiego 
y  Łukawikiego, pieniędzmi i y  fwą protekcyą wfpomagał, y  za* 
flaniał.

Wfzyftkie te przepowiedziane dopiero okoliczności, dowod 
prawny ftanowiące, y w tymże Manifeście, y w Łukawikiego w y
znaniach Śąd Prześwietny znaydzie , tak iak tu w yraz iłem , wraz 
z  kopią liftu dnia 19 . Oktobra 177 1»  Roku od Pułaikiego do Strawili- 1 
ikiego pifanego, zalecaiąc mu , w pierwfzych dniach 9bra naftępu- 
iącego uikutkowanie wfpolnych zamyftow»

A czyliź mogą bydż waźnieyfze przeświadczenia w tak u* 
przywileiowaney fprawie ? w iakiey każde dowody bez excepcyi, 
■\v innym rodzaiu fpraw nie przekonywające , prawo za doftate- 
czne dopufzcza y  przyim uie , a gdy iię iefzcze z niemi łączą o- 
ikarżonego włafney ręki pifma, a z pifmem zgadzaią iię wfpo- 
tecznikow iednegoż gatunku przyznania , y  taiemnic ich w ytłu
m aczenia?

A nie tylko U. Pułaiki ieft winowaycą przekonanym obrażor 
nego Maieftatu, z  dowodu explicitce machinationis, ale nawet przez 
włafne wpłynienie w ten cały Kryminał, confpirauit równie z Stra- 
wińikim, Łukawikim, Kuzmą, y  z przybraną innych wfpołeczni- 
kow rotą.

Przyznali y  w dawnieyfzych Konfeifatach, y  w tetaźniey- 
fzych rozumiem , iż iię nie zaparli , Łukawiki y Kuźma ; Stra- 
wińiki zaś w Wileńikim Manifeście, źe byli ptzywodźcami w te y  
Kroloboieckiey akcyi wraz z teini wfzyftkiemi, Co ich w fwych w y
mienili zeznaniach, źe iię w M ałey  wli fprzyiięgli nieodftępnie 
wfzyftko czynić, źe iię z utaioną w wozach bronią wkradli do War- 
fzaw y, dnia 2. Liftopada Roku 1 7 7 1 ,  źe nazaiutrz dnia 3 .  tegoż 
JMieiiąca w nocy z zafadzki wypadłfzy, iadącego Króla Jmci na 
_ Ulicy Miodowey obikoczyli.

Na karetę y  Ofobę Jego w karecie hędąćą, ógniftą broń, kulmi 
nabitą wywarli. Karetę y fuknie na Królu zeftrzelali, Hayduka 
iednego przy karecie z a b il i , drugiego na śmierć z ran ili ,  innych 
Dworikich y fluźnych ludzi Krolew/kich pokaleczyli.

Uchodzącego z  karety Króla w głowę zran ili ,  y  zranionego 
gwałtownie między iię porwawfzy z Warfzawy uwieźli.

Ztwierdzaią tę całą rozboyniczą na Ulicy publiczney popeł
nioną zbrodnią, obdukcye ran Krolewikich, opify kilkokrotnych 
przeftrzałow w fukniach, y  podobnych w karecie Jego 1 Obdukcye 
ran śmiertelnych zabitego Hayduka, a drugiego /kaleczonego, Ob
dukcye D w orzan , y  innych fluźnych ludzi J .  K. Mci podobnie po
kaleczonych.

Ufku-
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Uikutecznione więc y  przeciw tym prawne przewodztwo, ria 
ich doftateczne przekonanie; A dopełnione dobrowolnym w yzn a
niem, mękami nie w yciśnionym , lamey zbrodni, z oczywiftością 
uczynku , y  opifami Corporis delifii zgadzaiącey iie ; Co wfzyffko 
tak mocno ich przekonywa y  potępia, źe nie tylko do porwania 0 -  
foby Krolewikiey, ale iednemiź krokami y do zaboili Jey , całą fwą 
ufilnością dążyli.

Po których przewodach tak gruntownych , tak przeświadcza- 
iących winowaycow wfzyftkich o ten K ry m in a ł , z wielością in
nych równie Kryminalnych okoliczności do naywyżfzego*ffopnia 
powiękfzkony;

Podnoii do Was głos fwoy Prześwietne Stany , krew niewin
na rękami tych zdraycow świętokradzko y złośliwie w owym cza- 
fie icfr rozboyczego ńaiażdu przelana, krew Krclewfita , krew 
nayfzacow nieyfza, bo Oyca Oyczyzny n a fz e y , y  Pomazańca Bo- 
ikiego..

Wiadomo Wam doffatecznie przez poznanie praw, że zbrodnię 
ha Ofobie Krolewikiey wykonaną Zgodnie zowią zbrodnią świę- 
tokradzką. * •

Bo Ofoba Krolewika przez fwoy charakter rtaywyżfz*ey Godno
ści , ieft Ofoba św ię ta , Ofoba Namieftnicza, w każdym Kroleftwie 
famego Boga. * •

Z n ał dobrze, y  dla tego fzacoWał y fzanował Dawid w SaiilU, 
ltiboriiebie prześladującym, y na odebranie życia fzukaiącym, ten 
przezacny charakter. .

gdy go mógł w ówey iailiitii, do ktorey fam tylko Saul 
w fzedł, nie wiedząc tamże o Dawidzie utaioriyrnj pokonać, aby 
fwe życie ocalił, nfe odważył fię na tę niegodziwą akcyą przeciw 
Krolowi włafnem u, y NamieftrtikoWi Bofkiefhu.

Widać to z iego oświadczenia, które potym po odeyściu z ia- 
ik in iS a u la ,  publicznie uczynił w owych ffoWach : Non óxtcndam 
manum rnoam irt Domimm mcum , iptia Chńjlus Domini cft»

Y owfzem zemścił fię przykładnie dobicia tęgoż Saula na oWyrii 
Amalecycie , któremu iuź śmiertelnie Zraniony , aby w ręce Nie- 
przyiacioł Filiftyńczykow ż y w y  nie Wpadł, faitiźe Saul kazał fię 
dobić. Nie zważał y na to , źe Amalecyta był przymufzony roz
kazem Króla do tego dobicia*

Lecz okrzyknąwfzy g o , iak Ktoloboycę , Qiiafe tion timuifti 
mittere manum tuam ut ocćiacres Chrilhtm Domini ,* kazał natychmiait 
zabić, m ów iąc: Sanguis tuusJiipór taput iuum, ós eńim tiiutn locutum 
ejł aduerfum te, ego intetfeci Chriftum Domini.

A do iakieyźe zemfty nie zapalicie fię fprawiedliwą gorliwo
ścią , Prześwietne Starty przeciw tym KrOloboyćdm.

Izaliź  można y  pomyślić, aby u Was ich dobrowolne włafney 
zbrodni wyznania, a przytym ich ł z y ,  ich ięki, ich czcze wymów
ki , źe nie podnieśli ręki rta fwego K ró la , ulitowanie iakieś Zria- 
leść mogły ?

Gdy oni w fprzyfięźonym na Ofobę Królewiką y życie fpiiku T 
tak rozmyślnie, tak złośliwie, iak dowodrie przekonania uczą, bez 
wfzelkiego względu naGodność y Maieffat, poffępoWać poWaźyli fię.

Q z Owo
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%
Owo zgoła nic ich nie zaftanowiło bezwzględney śmiałości, Non 
timutrunt mittere manus jlias in Chnjium Dominu

Zprofanowali w Globie Jego ten święty charakter, ufiłowalj 
mu y famo życie  wydrzeć , wyiiliwfzy na ten koniec całą broni y 
zaiadłości fwey fpofobriość.

Nie obmawia , ani nie znmieyfza ich winy przypadek, iź ten 
gwałtowny fzturm na życie KrołeWlkie doOfoby y powozu przypu? 
fzczony, Ikutku takiego nie wziął, iak ft ar a li ii.ę.

Bo równie y za lamę wolą karani bydż p o w in n i; iak mamy 
,, in Lege ¿ta, Codicis ad Legem Jul: Maje.ftatis , że eadem feveriT 
,, tate v'oluntatem fceleris, qua ene&Um in reos laelat Majeilatis ju- 
„  ta puniri voiunt* ,,

Nie ich to woli dzieło, źe Kroknafz nam aź dotąd żyie , n ie 
ich ręką zachowane drogie Jego życie, ani dia tego pomnieyfza fię 
ich Kryminał*

W yżfzey to mocy przedziwna Opatrzność nie tylko znikcze- 
mniła fzalone Kroloboycow zapędy, ale y pokazała całemu Narodo
wi, źe tego mieć chciała y chce Narodowym Królem, a w tym Kro- 
leffcwie fwym Namieftnikiem,

Y wraz wyjawiła zatrzymaniem przy Królu iednego zaboy- 
c y , za oczywiftego świadka, tak fzkaradney niegodziwości, pod 
zaftoną ciemney nocy [praktykowany K rym inał, y  iego fpraw- 
cow.

Dobywa także głofu z pod Tronu do Was Prześwietne Stany, 
y  krew fiug Krolewikich , przy obron e Pana, z iednych aż do w y
lania dufzy, z drugich aż do obłożnego kaleftwa wytoczona, vindi
cate farigvincm jitflum.

Niechcę ia natężać w umyftach Wafzych wyliczaniem po
mnożonych Kryminałów J 0 0 . J.W W. Panowie przeciw tym nie- 
fzcześliwym Zdraycom , Iprawiedliwey furowości aż do owego fto- 
pnia, w iakim za taki Kryminał na winowaycow obrażonego Ma- 
ieftatu rozciągali kary Perfowie, Macedończykowie , Kartagin- 
ćzykowie.

Bo ci krom ukarania wymyślnością mak famych Zbrodnio w , 
iefzcze nftatnim morderftwem aż do fzczętu, całe ich nawet w nie
mowlętach wykorzeniali y nifzczyli gniazdowe rozrodzenie.

Kładę tylko przed oczy Sądu Wafzego na otrzymanie przy- 
ZWoitey fprawiedliwości, Prawa powfzechne w całeyEuropie exeku- 
cyą fwą maiące, y kary na przeświadczonych o ten Kryminał W i
nowaycow f to left, utraty życ ia , czci, y  Dobr, wywrócenia Do
mu ich miefzkalnego na wieczną pamiątkę , odfądzenia Potomftwa 
oboiey płci po głowie takiego zdraycy idącego od honoru, Sziache- 
ftwa y dobr fpadkowych.

Przychyliły fię do nich y Prawa Nafze Narodowe, Konftytu- 
cyz 1588* a w yraźniey Statut L itew ik i/  z Rozdziału i ,  Artyk, 3. 
Yf te Iłowa:

,, A kiedyby kto zm ow ę, albo fpifek, albo bunt Uczynił na 
„  zdrow ie. nafze Hofudarikie, chociażby Pan Bog uchował, iżby 
„  ona zmowa nie była Uczynkiem popełniona, takowy za Iłufznym 
„  dowodem, cześć , gardło, y Imię traci, A Synowie takowego

„  Zdraycy
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,, Zdrayey dorośli, y ktorzyby też za dowodem ftufznym okazali 
ty fię bydz wiadomemi tey zdrady Oycowfkiey, także cześć y gardło 
,, tracić maią , nie wiadomi, lub nie dorośli , od wlzyitkich imion 
ii Oycowikich odpadną. „

Przyłączam in exccutionem ich zafzłe z rownemi Kryminali- 
fiami Seymowe Eekreta.

Pierwfzy Feria 5. poftridie Fefti S. Cathartnse V . & M . 
1020% 11a beymie Warfzawfkim, między UU. Inilygato- 
rami ( boyga isarodow, a Michałem 1 iekarlbim Kry- 

minahftą obrażonego Maieftatu w Oiobie Zygmunta 
111. łerowałiy, w je y  iilocie:

f r o s  itaque Proceres äc Senatores Regni una cum Nnntiis Ter- 
,,  '  rarum fuperius commemoratis, audita latis luculenta Infti-
,, rntoris Regni & Reipublicae accufatione > fpontaneaque praedi&i 
,, Michaelis Piekariki agnitiohe > quamvis fcelefto huic Siccario 
„  qui quantum in ipfo erat* non folUm Vita Sereniflimum Princi- 
,, prm a,c Regem Noitrum , Verum etiam Patriäm communi falute, 
,, quae in Vita ac falute Priricipis cónfiitit, uno eodemque iftu, niii 
,, I)eus, uti praemiffum eit, avertiflet, priVare voluit, facinor.ique 
,, tarn nefario pamas dignas nunquam eXcogitari pcffe animadver- 

tamus., nihilorr.inus tarnen , ut non folum paena hujus fceleris, 
v  in iptum uti Autorem redündet, Verum etiam commemoratio 
,, tarn pernieioh criirinis abeleätur. Imprimis fupra diftum Mi- 
,, chäelem Piekariki Crimiftis laefae Majeftatis reum effe damnamus, 
,, eundemqne uti Perfoflas* ac Majeftatis Regiae violatorem & Par- 
t7 ricidam * hG ńore& fam a, praerogativi.sque quibusVis &. immuni- 

tatibus ÜrcPni Lqtieftri ferViefttibus, perpetuo privamus, & ab- 
,, ¡1 d can us, infamemqtie ac höifbre privatum declaramus, ac pro- 

nuru an-us, & ad publicandam eandem infamiam Miniiterialem 
Regni deputamus. Caeterum, qiioniam non folum c.undem 
omni honore privandum* vertun etiam corpUs ipiius, uti in fl ru- 

,, n entum ejusdem facinoris, quam ätrociffimis pcenis fubiicien- 
dum effe cenfeamus. Idcirco quo ad paenas in corpore ejusdem 

,, fcclefti extendendas attinet, id negotium ad IlluftriiFimum Do- 
,, minurn Supremum Regni Marefchalctim * cui recentium crirrii- 
,, num cognitio & animadverfio competit, pro ferenda contra eun- 
7y dem Capitis Sententia, conftituendoqtie quam exquiiitiiTuno poe- 
y, narum genere, remiiimus, remittimüsque praefentibus. Porro, 

quandoquidem ejusmodi nefarii homines, fi hominum n om en, 
v qui nmnia humanitatis jura eXuerunt, promerentur, juxta L e -  
,, ges tarn communes , quam Regni hujus, indigni effe cenfentur, 
„  qui haereditates ac bona fua ad poiteros transmittant. Idcirco 
v  iisdem Legibus inhaerendo, bona omnia difti Michaelis Piekariki 
r  ubicuncue locorum in R e g n o h o c ,  Dominiisque annexis eidem 
,, confiitentia, ac per quascunque perfonas modo quolibet polfef- 
„  fa fifco obnoxia effe adinvenimus , eaque publicata eidem addici-

R  1: mus,
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»  mus, & aájudicamus, deéeínenclo, Succeííoré's ipíius qüösvis, łam 
i, deícendentes, quam.collaterales perpetuis temporjbus nihil juris 
,, fihi in ditüs bonis publicatis iifuípare, qüinimo eosdem, b( nis 
,, commemoratis, tam in toto quam in parte privandos eíTe judica- 
,, mus, uti quidem jam ex rtunc phvamus & abjudicamus. Jam 
9 , vero quoniam & liberi ejusmodi nefariorum Siceäriorum jüxtä 
,, praefcriptum Juris communis malitiam paternam imitaturi prafu- 
,, totintüf j Ideo Liberos quoqüe ać Succc (Tores ejusdem Michaelis 
,, Piekaiíki ex  lumbis ipíius in linea recia deícendentes, Ocrumqué 
,, pcíteros , honoribus, dignitatibus ac officiis quibusvis Regni in- 
,, dignos eíTe cenfemus, & in pofíerum adaííequtnda eadem mu* 
,, nia publica & dignitates perpetuis temporibus inhábiles eíTe de- 
9, bere pronuntiamus , ac deciaramus. Ad extremum. Cum íum- 
,, mopere cupinms non folum autotem ipíum, verüm & memcri; m 
,, tanti facinoris , (i fieri pcfíit, perpetuo extjngüi & aboíeri. 
,, Ideo Proedium ipflüs, quemi toties aures noftrae non.inari abhor- 
,, rent, Michaelis Piekaiíki haefcditariüm ac gentile Bienkowice 
i7 diftum, in Palatinatu & Diftri&ü Sandomirieníi fítum, uti do- 
,, micilium ipíius, in quo tam enorme facinus aufus eft animo ne* 
,, fario concipere, .icio aequandum effe ceníemus, atque iliud de- 
,, m olir i ; in eo vero loco infami ut fempiterna facinoris cuín 
,, ipíius jgnonimia memoria ad pofteritatem exítet, Piramidetn 
,, feu Columnam lapideam, lateritiamve extrui Autontate prae- 
f , fentis Conventüs curabimus &c.

Drugi 16 7 9 . wc -rodę po Święcie Matki Bofkiey Gro- 
mniczrym, w Grodnie na Seymie między UL1, inftvga* 
torami Oboyga Narodow, y  Szlachetnym Alex ndrem 
Weryhą Darowfkim, obzałowanym Kryminakftą, o o* 

brazę Maieftatu wrjam elíl. zapadły, iego lftota.

11 A l:’ONrAM fufficiéntiflime dedu&um & probatum eíl &o. veíaná 
v  mente & nefario fpiritu in perfonam & honorem S. H. Maje- 
,, llatis Domini Noítri Clementifiimi, impio ore, ac mox in ima- 
,, ginem ipflus Sacrilega manu hic'Grodna?, Crimen ’Uefte Maje- 
,, ftatis commiiiiTe, ac poit modUm diveriis in locis, (ine omm re- 
,, (ipifćentia & (pecie poenitent;3e in honorem S. R. Majeltátis Do- 
,, mini Noftri Clementiflimi exuta omni debita reverenria, licen- 
„  tiöfe nim is, diflidationes in vitam declaraffe. Ad extremum 
„  Scriptö certo in vim famofflimi Lihelli compilato, adMiniftrum 
,, Externi Principis formato, Perfonani, honorcmque S. R. Maje- 
9, ftatis & flatum totius Inclyti Regni profcidiíTe , in nócivam Rei- 
,, public# ccnferentiam proditorié defeendiffe. Proinde attentis 
9, praemiflis, propiores Delatores ad convincendutn eundem Wc- 
9, xandrum Weryha Darowíki crimmaíiter adinvenimtis, & decer- 
,, nimus &c. Qüod Juramentum qüoniam füptafati Delatores du- 
9, rantibus Judiciis irt praeíentia Referendatiorum Regni & M. D- 

Litt, attentante & perfońaliter aufeultante prsefato inculpato,
,9 publL
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publice praöftitrerürit ; îdéo fupef di&o Alexandro Wöryhä Daro- 
,, w fki, pœnas Criminales infam iæ, vitæ , & confifcationis bo- 
,, norum lententiamus. Utque in primis illud fcriptum infame , 
,, in manu & fimul cum manu dextra difti inculpati, ju r e v i& i ,  

publice in Foro Civitatis Grodenfis in loco fupplicii per execu- 
,, torem juftitiæ igni tradatur, & una cum eadem manu eombu- 
„  ra tur. Deinde eadem manus dextra Siccaria ferro amputetur, 
,, atque abfcmdatur, tandem is idem ccnviftus Capite pleftaturj 
,, atque pro reali & indilata executione de perfona convicti ejus- 
,, dem, durantibus præfentibus Comitns facienda, ad Officia ÎVla- 
,, refchalcalia Regni & Mi D. Lithvaniæ remifitnus, remittimus- 
„  que&c. „

Przełożywfzy iuż przed Wami Prześwietne Stany imieniem 
y  z Urzędu UU. Inftygatorow Oboyga Narodow, y ich UU. Dela- 
torow dowody przeświadczaiące, częścią w oryginalnjch doku
mentach , częścią w dobrowolnych Konfeffatach lamyehże tych 
Zdraycow , częścią w opifach corporis dcliffi , ktorego fię nie zapie
rają , częścią w Inkwizycyach wywiedzionych zawarte y znay* 
duiące fię.

A z nich przeświadczywfzy y przekonawfzy doftatecznie tych 
w ięźniów , co fię u Sądu zna.yduią , y innych w Pozwach y Kom- 
parycyi wyrażonych Pryncy.pałow y Społeczników, o ufkutecznie- 
niu przez wfzyftkie podziały Machinai io his, Ccnfpirationis, violenti 
tona tus, &  ipßusmct fadti, dopełnionego Kryminału lafce Mcjejiatis 
na Ofobie Nayiaśnieyfzego S T A N IS Ł A W A  AUGUSTA Króla y  
Pana Nafzego.

W yłączyć à complicitatc &  œqiiaîi pcenalitatc Inkarceratow fla- 
Wionych Pefzyńfkiego y Cybulfkiego nie mcże czcza y gołoilow na 
ich w dobrowolnych Konfeffatach wyznana dla fwey obrony po- 
wieśći

Ze ńie wiedzieli o niczym, po ccby do Warfzawy Pefzyńfki 
z  Strawińfkim, Cybuliki z Łukawikim ziachali.

A przecież tak Pefzyńfkiego, iako y Cybulfkiego intcr cowpli* 
ccs JclcGtos na tę robotę, iako będących w niey, powołał y  w ym ienił 
Łuka wfk ił

Przyfięgali ciż wybrani wfzyfcy, podług depozycyi Łukawfkie- 
go w Małey Wfi na fekret

Pefzyńfki nawet przy pakownych wozach furażem , bronią , 
fukmanami, w które fię przebierali, w lefie pod Wulką był na 
ftrażył

Ci w fzyfcy , a między niemi Pefzyńfki, fybulfki prima No- 
vcmbris znaydowali fię w Głufku \ a przenocowawfzy potym w 
lefie przy wozach, dnia drugiego Liftöpada rulzyli fię do War- 
fzawy*

Pefzyńfki itariął pierwfży w Warfzawie opowiedziawfzy fię 
przy Szlakbanie bydz flugą Strawińfkiego , profił, aby Rogatek nie 
zawierano dla iego Pana, który prowadzi z Czerwińika furaż do 
Warfzawy.

Wiedząc więc dofkonale o fpifku , o utaioney całey tey robo- 
feie do Warfzawy dążącey na Ofobę Krolewfką, o broni zachowa-

R  a ney
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toey w furażach, y  pierwfzy tu Iłanąw fzy, nikt go nie pilnował* 
gdy Węgrzynka zoftawił przy koniach, y fam przeciw Strawiń
skiemu pofzedł do Rogatek * mógł donieść o tey zdradzie y prze- 
ftrzedż.

Cybuliki przebrany razem z innemi ftanął w Wąrfzawie w 
Stayniach Dominikariikich przez noc y dzień, w tey iamey fprzy- 
iięgłych znaydował fię kupie.

A mogąź iię famą niewiadomością bez innych dowodow w y 
mówić , tyio okolicznościami o wiadomości tego Kryminału prze
konani ?

Wierzyć nie można żadną miara , aby miedzy tą zboiecką ku
pą , y  ieden znaydował i i ę , coby me był uwiadomiony, na co fą. 
■Wybrani, coby nie wiedział, po co do Warfzawy w liczbie tylko lu
dzi trzydzieitu, z zataieniem brom , y O fob * y na iaką fprawkę 
wkradli iię, wfzyfcy pod roźnemi pretexta mi, iedni iako Flifi, dru- 
dzy iako Fornale, m iii iako podrużni Chłopi.

Pozwolę im na t o , iż nie byli wfzyfcy przy attaku famym O- 
foby Kroiew fkiey, y że iię pozoiiali) y oddzielili od kupy, iak fa- 
mi ci dway wyznaią»

Ale czyiiż ich to w y m aw ia  ód popełnionego Kryminału ? by- 
naym niey. Sama Wiadomość o tym fpiiku na Olobę Krolew lką, 
pod równe ich kary ż drügieini potępia* Jeit to powfzechna in ma
teria Criminis łajce Majcftatis omnium fflitis Conjnltorum fententia , o 
ktorey Clajficus in Criminalibus Autor Pr off er larinaccus pifze in ver
bis» ,, Sciens confpirationem contra fuum Principem , & Rempu- 
,, blicam, & nonrevélaná, illius criminis reu seft ,  iicut princi- 
,, palis delinqüens* Adeoqüe eadem poeila mortis puniendus eft, 
,, ficut & Confpirans. ,, '

Zaczym na gruncie quo ad faófum zupełney omnium delinquen- 
tium K o n w ik cy i, y na gruncie quo ad ext en d end as pa n a li tat es Cr im* 
nales Praw przywiedzionych y  czytanych u Sądu*

K O N K L U D U I R .

A d lecłuram ex Incarceratiś exam inum , &  ínquiftioniim expedí- 
tarum condefcendi. Quibus leftis, tam Principales, utpote Ge- 

nerofos Cafimirum P u ła ik i, Stanislaum Straw ińik i, Valentinum 
Ł ukaw fk i, Ingenuum joannem K uźnia , ilłorum Complices ad 
A%im  fuperaggreflionis Regiae Majeftatis Varía v i am conducios, 
criminisque ejusdém focios, nempe, Joannem Wołyńiki vocita- 
tum Wachmiftrz, Deodatum Frankemberg íive Offemberg, Va
lentinum Pefzyńiki, Micháélerr Tubałowicz, Antonium Węgrzy- 
iiek vocitatum, cujusvis nominis Tafzyń/ki, Maiewíki, Zboiñíki, 
Michalíki, Jofephum Cybulíki, Zw ierzchlew íki, Bieíawfki com- 
mnniter nomirtaturn T r z y w ą s , Wafilewíki, Biernacki, Troiano- 
w ík i,  Zwolińiki, Sokołowiki, Falkowíki, Rybicki, Lenkiewicz, 
Siemiadkowíki, Oítrowfki, Grtatowíki, Zarzycki, Konopka, Hor- 
dyń/ki, Joannem Stepañíki, Mathaeum Gadom/ki, qua PerfonaB 
Regiae Siccarios SuperaggreíTores, imo violadores ac Parricidas) 
Veos Criminis patrati laeíae Majeftatis dedarati, honore, fama, prae-

toga-
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rogativisqUe quíbusvis & immünitatibus Ordini Equefiri fervienti- 
bus, eos qui inter illos Nobiles reperiuntur, perpetuo privari, & 
abjudicari, omnes vero in perpetuum infames & honore quovis pri
vates, pronuntiari, ac ad publicandam eandem infamiam ad fo- 
num tubae Minilterialem Regni generalem addi & deputarh Porro 
cum non folum privationem honoris & famae incurrerant, fed e- 
tiam corpora illorum tanquam inftrumenta hujus facinoris atrociffi- 
mis poenis extorquenda & fubijcienda veniuntj Idcirco quo ad 
pcenas in corpoiibus eorundem fceleitis* tam horum qui pro nunc 
Incarcerati, quam reliquorum ad praefens profugorum & deinde ca- 
ptivandorum extendendas, ad Magnificum Supremum Regni M a- 
refchalcum, cui recentium criminum cognitio <& animadveriio in- 
tra fpheram Jurisdi&ionis Marefchalcalis patratorum competit, pro 
ferenda contra eosdem omnes capitali fententia rem itti. Cum 
vero hi omnes nefarii homines juxta Leges communes & R e g n i, 
indigni judicantur, ut fuas haereditates ac bona ad polleros trans- 
mittant: Idcirco iisdem Legibus inhaerendo, bona illorum ubicun- 
que in Regno , Provin'ciisque illi annexis conliftunt, ac per quas- 
cunque perfonas pro nunc poflidentur i P'ifco adjudicad, Succeifo- 
res illorum quosvis, tam defcendentes, quam collaterales iisdejn 
qua jam publicatis perpetuo abjudicari & privari. Cum autem & 
beri nefariorum horum Siccariorum, juxta jura communia mali- 
tiam qüandoque genitorum fuorum imitaturi fufpicantur j Ideo Ji
beros quoque ac Succeffores eorundem omnium linea refta ab iplii 
defcendenes, eorumque pofteros , honoribus, dignitatibus ac Offi- 
ciis quibutvis R e g n i, ac Civitatenfibus quo ad perfonas Plebeiorum, 
abjudicaris, & perpetuo pro incapacibus fententiari.

69

‘i
Kontynuacya daliza Indukty takie z Powództwa Utf. 
Inftygatorow Oboyga Narodow, y v Ich DelatoroW, w 
fprawie, o gwałtowne y  nayfzkaradnieyfze Maieftatu y  
w nim O foby Nayiaśnieyfzego Pana obrażenie, przeci
wko Inkarceratom, y  ich wfpółecznikom nieprzyto
mnym w Terminach wyrażonym , po expedyowanych 

Scrutiniach y  Inkwizycyacn, przeź U. Antoniego 
~ Rogalikiego Metrykanta Kancellaryi 

Mnieyfzey Koronney.

Itf a y p i e r w s z e  w fprawie tey, Kroloboycow zafkarźenie, y w nim 
Summaryufz Do wodo w zawarty j Przeciąg tegoż olkarźenia t 

na Scrutiniach y Swiadećtwach zaprzylięzonych , podług Praw Na
rodowych mianowicie Koniłytucyi Roku 158 8  iuż przez Sąd Nay- 
iaśnieyfzy odbyłych, zafadzonyj a dotąd na Konkluzyi oparty, iła- 
nowią niewątpliwe uczynku Kroloboyftwa okoliczności, fam K ry
minał y kary zań powiękfzaiącej iako to pierwfzą: dobrowolną na 
Krym inał zmowę j drugą: rozmyślne śrzodkow y fpofobow ku do-
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pełnieniu ułożenie; trzecią: trwanie, czekaiąc zdatności prżśż 
czas znaczny w złośliwym przedfiewzięciu.

Wywodu hiftofycznego takich okoliczności, fam Krym inał u- 
przedzaiących, iako iuź z pierwfzey Indukty, przez dobrowolne 
wyznania, Sctutinia, Inkwizycye, Otdyńanfe, y L il ly  doftatecznie 
okazanych, wfzczegulności powtarzać nie będę, ile gdy te doku- 
inenta , fą w zw ykłym  fądzenia fpofobie prawidłem-, in conclavi 
ptzed Wotowaniem wfzyftkie czytane bydź mufzą.

¡Stanowią y famey zbrodni dokonaney widoczną prawdę, a 
prźy nich proteftacye, Zabitego Hayduka proklamacye, Ran rożnym 
zadanych obdukcye , fukien , k o n i , karet, y  mutow w mieyfcu 
gwałtu poftrzelanych Wizye, tęż prawdę wfpieraią, a razem w zię
te, Corpus dclifii zupełnie prżeświadcżaią. Nadto , wściekłym at- 
taku przekonanemi winoWaycow czynią, iż miłe j  potrzebne ż y 
cie Nayiaśnieyfzego Pana, nayufilniey przerwać Zaraz w mieyfcu 
uliłowali,

Poimanie Nayiaśnieyfzego Pana, po ochronionym cudowną 0 -  
patrznością życiu Jego, iak było haniebne w fpofobach brania, iak 
w  prowadzeniu okrutne, iak w mowach fżyderikie, iak w zapędach 
Wyciśnienia krwi nieodftępńe; Zgoła obchodzenie fię z Ukorono
waną Głową tak było żelżyWe y nielitościwe, iż odtąd rtaypodley- 
fzego Stanu, y  nay winnieyfżemu, iefzcźe takich y  tym fpofobem, 
przykrości y  tyrańllwa doznać nie Zdarzyło fię*.

Tych wfzyiłkich y kaźdey z niey śmiertelnych przykrości 
przekładać, bacząc, od kogo y komu fą Zadane, wftyd mnie ota
cza j y roziimiem że famo wfpomnienie ich w ogulności, ferca 
Iłuchaiących arbitrów do żalu, fądzących do ściągniertia kar iak 
nayfurowfzych, przez wzgląd famey naoftatku ludzkości pobu* 
dzi,

Kocząc zaś choć oguirtie tyrad/kiego prźefzladowania in fafió 
narratiwp;  właściwe tę'na Iłowach lamentuiącego Jeremiafza Pro
roka zoftawić mi przychodzi -- lubricaverunt veftigia Noflra in itincre 
platcarum Nofirarum, apropinquavit finis Noftcr, tompleti funt dies No- 
(Irij quia venit finis Noficf\

Tak fzkaradny poftępek, poddanych Krymińalifiow Z Nayia- 
snieyfzym Partem fwoim, nieznalazł zamkniętych oczu 11 Mocarftw 
Zagranicznych, które w Liftach publicznych, oprocz przyzwoitego 
użalenia, dały poznać uczucie Jego dotkliwe.

Miał tenże Nayiaśnieyfzy Pań w włafnym Narodzie tyle ferć 
niefkazytelnych ku fobie, które, iuż to przez Delegacye od Woie- 
wodztw y Z ie m , iuż z partykularnych Ofob w Urzędach, wydały 
publicznie ikutki miłości y  żalu, oraz nadwątlonemu władaniu 
ttlpc należytą ożywiły, a z hańbienie Doftoieńftwa y w nim Nay- 
iaśnieyfzey Ofoby za ofobifte, bezbożne, y karom Kryminalnym 
podległe uznały.

Prźyfzedł teraz ten moment, w którym takowy Kryminał, w  
poftaci Sądowey Magiftratury drabowany, y  w proporcyi przewi
nienia podług P raw , karą ma bydź zgładzony y  znifzczony.

Wprowadzony ieft dó Nayiaśnieyfzego Sądu przepifem trzech 
K o n fty tu cy i, Iprawom takiego rodzaiu w yznaczonego; do Sądtl
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mówię tego, gdzie naywyżfza Sądowa Legislatura, iako w trzech 
Stanach zamknięta , a Sadowi naywyźfzemu dawnych Rzymian w 
mocy y poltaci podobnego 5 u których za świadeftwem Piutarcha , 
iż za Aureliufza Lquitcs Romani ac Tribuni do Senatu ku fprawowa- 
niu Sądów przyłączeni zoltali;

Dla tego z powodu takiey, iak u Rzymian , w Narodzie Pol- 
Ikim żywcem prawie Wziętey poflaci Sądowey, wyrazić mi moc y  
obowiązki Rzymlkiego Sądu przychodzi — ju d ia s jua prudentia, Rt+ 
lig/one terfidc', Reipublicce &  Civium faluti conjulant, Lcgibus par cant, 
itatriam tucantur, próximos amcnt, libídines E? indómitas citpi dita tes re- 
frenerit, agant ut Civilia, Ojfficia, humanique generis feedera qnam mini" 
tnum Icedantur.

W tym rozumieniu będąc, że gdy pofiać wraz z  mocą tak ob- 
fzerną Rzymikiego Sądu, w Kroleitwie Polikim do uformowania Są
du Nayiaśnieyfzego ielt przyięta, iz y  z tetai obowiązkami z lnfty- 
tucyą związanemi, wraz ielt wprowadzona.

Jakofz przechodząc wfzyftkie 'te obowiązki nic w nich zdro
żnego, ani cbyczaiom Narodowym przeciwnego* znaleść n iem o 
żna ; owlżem iako w podobnym Rządzie będąceihu Narodowi fa 
nayprzyzwoitfze;

Do tego hiowię powtore Sądu, wprowadzony ieft Krym inał ta
k i ,  ktoren to tych okolicznościach y famym uczynku, iak lię iu i  
w y i e y  z dokumentów przełożył * fprawił fcałemu Narodowi tyle 
nieflawy, ile, ta tylko część iaka ludu zakątnego, żadnym prawem 
niehformowana, a famą namiętnością rządząca lię j oney podlegać 
możćł . . . .

Wfzak dochodząc przyczyn początkowych, dla których u R zy
mian Prawa pierwialtkowe były wprowadzone * a potym w obfzer- 
n ieyfżym  y ludnieyfzyiii panowaniu z wielką uiilnością powię- 
kfzane, iak dziś widzim Prawo pbwfzéchne j hie ihney doyść mo
żna nad tę * że hie wfzyftkich ludzi przyrodzenie tak (porządziło, 
aby więcey rozumowi * n iż  namiętnościom y popędliwościcm po
dlegali;

A przeto złych namiętności, y  obrzydłych iicżyhkow, Prawa 
jtały lie wędzidłem, a itały lię w ikutkach nieodzownych, aby ka
żdy zuchwalca wrodzoną ludzkość, y  iey twierdzę, Prawem przy
daną łamiący, iako wfpułeczeńitwa prawych Dulz niegodny, życia 
był pozbawion.

Ten fzczeguiny fpofob na opifie porządnych y dokładnych w 
każdym Kroleitwie Praw* y onych ściftey exek u cy i, od początku 
użytych Magifiratur wynależiohy* y dotąd trwaiąćy j ielt Kardy
nalnym  fundamentem każdego Narodu* tak w utrzymywaniu fpra- 
wiedliwości y  rządów wewnętrznych* iako y w środkach obrony od 
pograniczney przemocy.

Y  pokąd prawa od podległych ppemü, bywaią zachowane, do
tąd każdy Naród całością granic, a Obywatel befpieczeńltwem ofoby 
y  maiątku zafzczycać lię może.

Żdanie w tym uczonego Cycerona zdaie lię bydż arcy-roftro- 
pne, y  doświadczone, który traktuiąc o Ikutkach Praw * te Narody 
tylko w liczbie prawdziwey y  ikuteczney wolności bydz rachuie *
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których fię Obywatele wprzód fiaią Praw włalnych niewolnikam i; 
gdy tych, w pofpolitowaniu ludzkim względem nayw yżfzey Magi- 
iPratury, y  wzgledem fiebie ściśle dotrzymuią.

Uczynek, targnienia fię zuchwałego ku odięciu życia Nayia- 
śnieyfzt?mu Panu, ktoren ieft materyą fprawy ninieyfzey, nim ie- 
fzcze Prawa Moyżefzowe były, y gdy pokolenie Adama famym rzą
dziło fię inftynktem natury, w pofpolitości miany był za nic przy
zwoity; Czego świadectwem ieft zaboyftwo Abla, ktorego zaboyca, 
pódług Kfiegi Gencfis Capitc4 fam iiebie wniefpokoyności fumnienia 
będąc tak trwożył — Ero vagus &  profugus in terra, omnis igitur qui 
invencrit me, occidit me.

Gdy zaś Prawa Moyżefzowe pifane naitały, zaboyitwa prawem 
natury za wyflępek miane grzechem publicznym y z karą śmierci 
deklarowały, czego dowodem ieft text Pifma Exodi 2 r. — Quïcunqut 
pcrcujfeńt kominem volens occidcrt, morte móriaiur. Tamże daley — 
quicunquc cffuderit Jangvincm humanum, fundetur fanguis illius.

A względem befpieczeńftwa Ofob Krolewikich, ich fzanowania 
*y powinności od ludu w władaniu będącego ; naylepfzym itaie iię 
przekonaniem, nauka S. Piotra pierwfzego Apoftoła, Ludowi Chrze- 
ściańikiemu pod panowaniem Nerona zoftaiącemu dawana ; ktoren 
choć widział tyrańikie y złośliwe Nerona nad ludem panowanie, 
iednak lud uciśniony napominał temi iłowy — Deum timete, Regem ho- 
fiorificatù. A gdy o knowanych przeciwko Neronowi buntach był 
zagabniony, odpowiedział — Nero efi, fed Ccefar cft; ucząc wyraźnie 
tego, źe doftoieńftwo Krolewikie nawet w nayprzykrzeyfzych mo
mentach powinne bydi fzanowane, Coby dziś ten S.Apoftoł (gdy
by można) o zuchwalftwie Kroloboycaw zapytany, odpowiedział, 
znaiąc Maieftat łaikawością y  przezacnemi przymiotami ozdobio
n y ,  a dzikie w poddanych tyrańftwo.

Prawa powfzechne de Crimine Icefce Majeftatis lia nowi one ; iak 
warowały befpieczeńftwo panuiących, iak oboftrzyły kary ku wftrzy- 
maniu zuchwalftwa y popędliwości przeciwko nim , tych iako pu
blico wiadomych, y  iuż w Indukcie przedemną nie co przywiedzio
nych, czytaniem czafu zabierać nie będę.

Wfpomnieć mi tylko przychodzi- ow fpifek we Francyi Roku 
1 5 7 2 -  za Henryka Króla w pofpolftwie wfzczęty ; ktoren wycię
ciem pięćdziefiąt tyiięcy ofob był ukarany.;

Kara wycięcia tak licznych bez braku ofob , zadumiła wpraw
dzie powfzechne ludzi mniemanie, w tym; że y ci, którzy pofpoli- 
cie wiążą fię do fakcyi, dla złożenia tylko licznieyfzey gromady, 
trzymaią fię iey bez rozmyftu, odftępuią bez żalu, na naymniey- 
fze, które im grozi niefzczęście, a razem z herfztami w karze zo- 
itali porównani. Herfztom iednak y naybliżfzym fpiiku taż po- 
wfzechność zdań choć o wolność włafną troikliwych, a karę wfpo- 
mnioną za fprawiedliwą przyznała.

Od tych przywiedzionych Praw natury, Boikiego, powfze- 
chnych, y zdań uczonych nieodftępne fą y prawa Narodowe, bo pią- 
ciąKonilytucyami 1570 , 1588, 1590? 16 6 9 ,16 7 0 .  Obrażenie Praw 
M aieftatycznych, y w Maieftacie Nayiaśnieyfzey Ofoby, za K ry
minał zoftały determinowane,

Statut
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Statut Prowincyi Litewikiey w Rozdziale Pierwfzym, Artykule 
trzecim, Titt. Obrażenie Maieiłatu folio 3. iakie kary, za fam bunt 
y  fpiknienie iię, bez dopełnienia nawet zamyflow, oboitrzył, iuź 
z  czytania onego ieił okazano.

Z e  te Prawa Narodowe w dwóch przypadkach za ledwie w dzie- 
fiątey części co do okoliczności y  uczynku frogości ninieyfzemu 
podobnych, miały fwą dokładny exeku cyą , iuź także czytaniem, 
dwóch Dekretów Seymowych, bez wfzelkich względów y litości 
zapadłych, dowiodło iię.

Dały poznać Nayiaśnieyfze Stany Rzeczypofpólitey in publico, 
gorliwość o befpieczeńlłwie Krolom fwoim, kiedy nawet o przy- 
ftoynym zachowaniu lię pod bokiem Rezydcncyi; uftanowiły Kon- 
ftytucyą Roku 1678. z przepifem Artykułów wfzelką ikromność y  
fpokoyność ordynujących.

Artykuły te maią w fobie uchwałę § — A gdyby kto kogo rani! 
w Zamku, albo in vicinia1 także w nayściu na gofpodę , albo ex infi- 
diis bądź w domu , bądź w rynku , albo na ulicy , ma bydź na gar
dle karanyi

W drugim mieyfcu § w Rowach — Befpieczeńitwo y pokoy Ru
gom Urzędu Marfzałkowikiego (którzy pofpolitego pokoiu prze
strzegać maią) waruiąc; tak deklaruiemy j iż ktoby Rę na ktorego 
Rowy nieuczciweml targnął, wieżą karany będzie, a ktoby ręką, 
phoćby nie ranił, gardło ma tracić.

■ Statut Narodu Litewfkiego w tych famych okolicznościach zga
dza iię we wfzyftkim z Prawem Koronnym , w którym to ieft w 
Rozdziale pierwfzym Art. 9. fol. 9. §. 3. to iię znayduie — Ktoby też 
przed nami, korda, fzable, albo inney broni dobył, y kogo ranił, 
ten gardło y poczciwość traci. Item §. 4. fo l codem opis ieit tako
w y — A gdzieby kto nie tylko na pałacu, w mieście, na ulicy, y na 
którymkolwiek mieyfcu, gdzie my fami Perfoną nafzą będziem, 
kogo ranił, zbił, albo zabił, tedy ten takiey winie podlegać ma, iak- 
by na Pałacu nafzym to uczynił.

Biorąc wiec proporcye y z tych przywiedzionych P raw , 
Względem wiolencyi między partykularnemi ofobami, z tąd, gdy 
pod bokiem Krolow zachodzą; źe Cywilne kary onych, Raią iię 
Krym inalnem i, y źe iedne podniefienie ręki, bez zadania nawet 
r a n y , na ludzi Urzędu Marfzałkowikiego , przez to tylko, źe fą 
firoźami befpieczeńftwa P an a , a śmierci haniebney w karze podle* 
g a ią .

* Wątpić iuź nie można, aby Winowaycy ża tak dzikie y  tyrań- 
fkie targnienie iię na famę Ofobę Krolewiką, iako w uczynku fzka- 
radnieyfzym, nierównie haniebnieyfzemu, owfzem nayfurowfze- 
mu ukaraniu, podług tychże Praw podpadać nie mieli.

Zachodzi więc N. S. w tey okoliczności względność na Pakt* 
Narodowe, befpieczeńiiwo Monarchom fwym tak folennie warują
ce , względność na prawa naymnieyfzą urazę Maieftatu za Krymi* 
nał ftanowiące, a prawa w trzech Stanach od Przodkow uroczyście 
zaw arte , y źadney wątpliwości niepodlegaiące, które dziś złość 
prywatna Inkarceratow, y ich wfpołecznikow, po kątach uknowana, 
ik az iła , potargała, y grunt ich tak folenny wzrufzyć rzeczą famą 
wfiłowała. T  1 *
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Tu właśnie ponowić mi przychodzi w yżey przywiedzione
N, S. obowiązki — Legibus pareant, indómitas cupiditatcs refranent , 
agant ut Civilia Officia humanique generis f adera quam minimum la- 
dantur.

Przypomnieć mi także przychodzi fłałość y fzczęśliwość Naro
dów na ściiłym zachowaniu praw włafnych, iedynie zafadzone ; W 
wzrufzaniu, których przez zamiefzki, tym więcey w gwałceniu o- 
n y c h  przez okrutne poitępki, wypadaią nieochybne ikutki , w pu
bliczności ; przez Salomona Króla, gdy iefzcze był prawdziwym. 
Salomonem przepowiedziane, —- qui ćonturbant domum fuam pojjide- 
bunt ventos.

Zakazane fą prawami wfzelkie przeciwko Krolom pokutne zmcr* 
Wy, naganne fą w Obywatelach prywaty do zyiku włafnego ściąga- 
iące iie, nie fą użyteczne Oyćzyźnie chciwości, iako źródła, któ
rych Itrumienie publiczne dobro, wikruś przechodząc nifzcząj a fa- 
mych nawet fprawcow, choć w nay więkfzych chciwości korzyściach* 
w  ftopniu uboftwa y wzgardy razem ofadzaią. Przyznać z doświad^ 
czenia prawdę należy wfpomnionego Salomona ííowom Cap. i t . 
¿Wo 1 4 . — alii dividunt propria ditiores fiunt, a lii rapiunt non Jua1
Î53femper in egcflate funt.

Doświadczaj na fobie tego Inkarceraci y wfpoł o Kryminał 
oikarźeni, gdy w takich zapędach podług dobrowolnych Konfeflat 
mieli za cel promocyą y nadgrodę fobie obiecane. Przychodzi im 
do tey dziś nadgrody, na iaką zaftużyli, y fpodziewać iię fprawie- 
dliwośe każe, że ta nadgroda będzie przykładem wftrzymania w in
nych na potym złych namiętności.

Doświadcza ikutkow okropnych y cały Naród, bo przechodząc 
upadków dawnych Mocaritw Anarchicznych przyczyny ; nayifto* 
tnieyfzemi bydź fię okazuią podobne, przez włafnych, w Włafnym 
Narodzie niefworności, tym więcey przez powitania zuchwałe wła- 
daniom prawnym ubliżaiące.

Uformowane Ciało Człowieka, dobrze y pomyślnie figurę fwę 
fkutkuie, gdy członki wfzyftkie iednym tchnieniem głowie y  fobie 
wzaiemnie korrefponduią j Skoro zaś która część, rewolucyą krwi 
zarażona, od drugiey fię oddziela, tym więcey gdy śmiertelne za- 
daie rany, wraz y fiebie życia pozbawia.

W y Nayiaśnieyfze Stany Ciało Rzeczypofpolitey ik ładajce  t 
poznawać macie dziś nadrofiki, toż Ciało Wafze uciikaiące, y  fzpe- 
cące.

Wyrżnąć te aż do krwi należy , gdyby też y do części onym 
pobliżfzych, równą zarazę maiących , aby pozbyciem tych , gło
w ę , y  całą poftać C ia ła , w fwey przyzwoitey nieikaziteinośei zo- 
ftawić.

Wykorzeniąiąc te nadrolłki y  znafzaiąc zuchwałe Kryminały, 
ieil iedno, co dopełniać przykazań Boikich, zachować ikutki Praw 
Narodowych, uikuteczniać obowiązki Urzędu Naywyżfzey Magi^ 
ftratury.

Mafz N. S, między oikarźonemi iednych, ktofzy fami fzkara- 
dny uczynek popełnili, drugich, którzy do wypełnienia onego koil- 
kurrowali, trzecich, którzy wiedząc zamyfly fprawcow, mocą wła-

rV ': ?
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lub oftrzeźeniem, wściekłościora nieprzefzkodżili j A na tych 
wfzyftkich względem impozycyi kar podług proporcyi przewinienią 
Arbitrium plenum &f liberum.

Ale względem uznania wfzyftkich za Kryminaliftow, y  kar 
śmierci na nich ścięgnienia, Arbitrium Sędu Nayiaśnieyfzego ieft: 
regulatum.

Bo dowiodło fię iuź w yźey  Prawami publicznemi 7 iako nay- 
mnieyfze obrażenie Maieftatu ieit za Kryminał determinowane , 
oraz prejudykatami w Exekucyi tychże Praw zapadłemi.

Więc o famych fprawcach, y o tych którzy per dircfiim ad cnot- 
mem letfioncmMajeftatis w pływ ali, nie mafz wątpliwości, że fą ipfó 
juro K ry min aliftam i, y  że fromotnym y frogim karom podlegać po
winni*

Z  o y  complices Cńminis tey famey karze, iak oprincipalcs podpa
d a j  zachodzić nie może żadne pow^tpienie, bo Konftytucya 1588 
Tit. o pomocnikach^ ieil w tym czyftym, y wyraźnym przeświad-» 
czeniem. ‘ " -

Okoliczności zaś complicitatcm ftanowiące , nie tylko bliikie 
Kryminałom, to ieft, w pomocy iakiey taiemney do n ieg o , ale y 
odlegleyfze, a Wcale do Kryminału nie Wpływaięce, podług tegoż 
Roku 1588 KonftytUcyi Tit* o imaniu wywołańcow, która tak com
plicitatcm definiowała — Ktoby ich przechowywał, rady y  pomocy do
dawał, y z niemi konwertował.

już więc przechowywanie y konwerfacye, ile po ekcefiie zda- 
ią fię bydź do uczynku wcale nie W p ły w a je  , z tym wfzyftkim 
gdy wfpomniona Konftytucya y te ad Jpeciem complicitatis umieścić 
ła ,  iako ieft Prawem publicznym, tak równie powinna fię rozcią
gać y na trzeci rodzay oikarżonych ofob, mianowicie U. Zembrzu- 
ikiego, y Zonę Łnkawikiego, że wiedzieli, nie oftrzegli, ani 
fpofobow do oddalenia, ofobliwie U. Zembrzufid maiąc friocku te
mu , a Łukawika fiedzac w Warfzawie nie użyli, a za tym fę direffi 
culpabiles*

Wiadomość ta Kryminału nie tylko w iftocie , ale y z okoli
czności poprzedzanych, to ieft przyfpofobianiem brdii, Wybiera
niem ludzi do zbrodni podobnych, forzyfięganiem iie y fatilym fekre- 
tnym do Warfzawy rufzeniem, iako w oczach U, Zembrziiikiego za
chodzących, prze2 KonfeiTaty dobrowolne y Tnkwizycye zupełnie 
ieft dowiedziona, konwerfacye także fekretne z ukrytyiliŁukawftdm 
po dokonanym exceflie , które Prawo wyraźnie W ftoprtiu complici
tatis ofadza, tym więcey iego wfpomagania p w dowodzie fwym 
przez Inkwizycye zoftai^ czyfte, więc ex tali ctilpit cx complicita- 
tc U. Zembrzu/ki y Zona Łukawikiego zoftaiij rowno z drugiemi 
rei &  corrci Criminis* ; . >

Niechay nikogo nie zadziwia, iż takie momertta od Krymina-' 
łu dalekie ftanowi^ complicitatcm; mamy przykład pódóbńy w Kori- 
ftytucyi 16 7 3  o fprawie Kryminalney względem poddania Turkom. 
Fortecy Kamieńca, w ktorey nie tylko za winowaycow Kryminal
nych, Kommendant y Ofłicyerowie, ale nawet y ci Obywatele, któ
rzy prowianty zatrzymań, zoftaii poczytani*
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Y  każdy w zdaniu naw,ej: włafnym przekonać lię może ; że 
Kryminalifta iako Ludzkości y praw przeftępca, prawem publicznym 
potępiony, nie godzien ieft z ludźmi uczciwemi fpołeczeńftwa, ą 
zatym ukrycia, ani konwerfacyi, tym więcey rady y wfparcia zy- 
ikiwać niepowinien ; Kto zaś takim, znaiąc iego przew inienie, 
■wyrządza przychylność, wdaie lię w konwerfacye, a więcey gdy go 
wfpomaga, przeto nie brzydząc lię wyftępkiem y winowaycą, tym 
famym przyzwoicie wpadać powinien in complicitatem.

Nie znaydzie mieyfca w Sądzie N. zamówione od winowaycow 
circa litis contcftationcm miłolierdzie ; Bo chociaż w wielu pifmach, 
rady rozumne, wkładaią obowiązek nayznakomitfzy, czynić fpra- 
wiedliwość tak, aby miłolierdzie od ofoby odłączone nie było, ie- 
dnak gdy ieft potrzeba karać Kryminaliftę wielkiego, gdzie lprawie- 
dliwość y Prawo kary wyciąga, iak w fprawie wielkiey ninieyfzey 
tam wfzyftkie miłolierdzia oddalone bydź powinny. Y tam gdzie 
kara Kryminalna ieft prawem regulowana, miłolierdzia użyć także 
nie można, podług Axioma juridicum — In judicio non mifercberis, y  
podług Pifma Proverbiorum 1 7  -- Qiii jujlificat impium Er' qui condemnat 
jujlum, abominabilis cji uterque apud JDcum.

Mieć nie mogą ciż Kryminaliftowie y przez to w ukaraniu 
íwym żadnych względów; iak lię iadni w Manifeftach, niektórzy 

W  Examinach exkuzuią, iż na ten haniebny Kryminał dla ratunku 
Oyczyzny determinować lię mieli. Bo to ieft płafzczyk , którym 
zuchwałość y  złość w tych fpofobach tyrańikich wfzelkim prawom 
potępione pokryć ufiłuią ; Niechay ci Kryminaliftowie dla Konwi- 
kcyi włafney, weyrzą w dzieie panowania Salomonowego, wfzak 
W  tym K ró lu , natura y Opatrzność, tyle fprawiły cnot y  przy
miotów, iżby w tych doikonałością, wipołeczeńftwa nawet Anio
łów, niepowftydzał, y był niezwyciężonym. A iednak, przefta- 
wał bydź zw ycięzcą , y przy tak nad naturalnych doikonałościach 
ftawał lię nikczemnym. Ale w ten czas tylko gdy znaydował 
więcey ludu fwego zuchwałego w niepoftufzeńftwie, y nie w mi
łości ku liebie.

Już więc gdy w fprawie tey, nic takiego zachodzić nie może, 
coby nie tylko famych Kryminaliftow, ale y onych pobliżfzych 
uczynku Kryminalnego pomocnikow , odrygoru Prawa y fprawie- 
dliwośći, zaftaniać mogło ; eoby kary, prawem publicznym y pre- 
judykatami determinowane zmiękczało ; y coby od kar Kryminal
nych zalłaniało, tych nawet, którzy wiadomością, konwerfacyą, 
y  wfpomaganiem, okazali lię chęcią powierzchowną tak fzkara- 
dnemu uczynkowi pobłażać, a tym famym wewnętrznie do niego 
przylegać.

Przeto ftrony Powodowey przyzwoita w Sądzie Nayiaśniey- 
fzym przeciwko Urodzonemu Zembrzulkiemu y Łukawikiego Zo
nie zachodzi konkluzya, Ipfos quo que panas Criminales fucciibnijje 
declaran.
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O D P O W I E D Z r ?

K a  Tnduktę UU. Inftygatorow y  Ich Delatorow z Stro
ny U.,Walentego Łukawfkiego, przy złoieniu Inkwizy- 
cyi, z mocy Dekretu Sądu Seymowegó, wywiedzioney, 
W tymże lądzie przez U. Cypryana Sowińfkiego Fatro- 
na AlTefforyi Koronney, przerzeczonemu U. Łukawikie* 

mu, dla obrony przydanego, czyniona;

J. 0 0 . J. WW. M i ł o ś c i w i  P a n o w ie .

Juz fię zbliżył moment przez wyroki Sądu NayiaśnieyTzego w y 
m ierzony, który nieflyehariy targnienia fię ha OTobę poświę

cony przypadek, nie tylko Kray te n ,  ale y  całą Europę dotyka^ 
iący , iuż z WłaTnego przez winowaycow w y z n an ia , iuż z Ita- 
wionych świadków , iuż z  złożonych dowodow , ma zupełnie od
kryć , y tak początek , fpofob , iako y koniec zamierzenia iego o- 
biawić światu , iuż Uadfzedł czas , w którym Tprawiediiwość pier-' 
wTze fwoie ultanoWienia Krolom W inne, ityfzac tak okropny Twe
go Prawodawcy krzywdę , zdziera z oczu Twoich zalłonę dla przy
patrzenia iię takiey winowaycow żuchwałości, a bardziey dla w y 
szukania na nich iak naywiękTzey iurowości kary, przyTzła na- 
keniec pora, w ktorey wzywaiy WaTzey J. 0 0 . ]. W W Sędzio
wie gorliwości, abyście Tię upomnieli o zniewagę Króla , uięli 
o honor Jeg o , wraz y całego Narodu, tak haniebnie Tplamiony, 
uczynili przykładny wymiar k a r y , aby potomność o takiey 
zbrodni nie tylko dopełnienie, ale iey pomyślenie winiona n ie 1 
była. \ . . . . .  .. , . . . .

WTzakże to wTzyTtko, tym ciężfze na obwinionych więźniów 
zaTtraTżenie rzuca, im więkize Strony oikarżaiącey przeciwko nim 
iiatężenie iłyTzeć fię daie,

Z łoży ła  ona, iuż z Twoiey itrony dowody na n ich, iak gdyby 
na niezbitym fundamencie, proTząc o wymierzenie kary, wyftawia 
plac śmierci, y to ieTzcze nie iakieykolwiek, ale radaby iak riay- 
wymyślnieyTzy liyfzała wyrok. PierwTzego nań U. Łukawikiego 
w yTyła , bo też przeciwko niemu bardziey Twoie zaoltrzyła zaikar- 
źenie , ten left mowi, który w pierwTze tey Tzkaradności wchodził 
z m o w y i te n ,  który naywiękTze ku iey dopełnieniu czynił ufiło- 
w ahia , teri , który rzeczą famą napaści y gwałtowności na OTobie 
NayiaśnieyTzego Pana świętokradzko dopełnił, a okazawTzy ifthość 
zarzutów, iuż z dowodow piTanych, iuż z dobrowolnych, a powtó
rzonych iego zeznań, iuż nakoniec z oczywiTtych świadków bkrzy- 
kuie go wihnym wyitepku obrażonego Maieffatu , a to nie z iedne- 
go tylko ilopnia przeftępTtwa * ale z  wTzyftkich razem Konftytueyą 
H* 1588  opiianych.
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Mamże ia iüz ręce opuścić, y milczeniem zakończyć mowę 
moią, zatym ktorego mi bronić, y Prawo--, y wyroki indowe na* 
kazały4 nie mogę tego uczynić , chyba gdybym iię chciał okazać , 
nie dopełniaiącym powinności, nie poííufznym rozkazom Sądu 
Nayiaśnieyfzego na mnie w łożonym , nie mogę pominąć tych, a 
lako głębokie winienem  Sadowi poiłufzeńftwo, tak na dowod iego 
przyftąpie do mego wyznaczenia , lecz nie inaczey, tylko wzy wa* 
ląc Wafzego J. 0 0 .' J. WW. Sędziowie miłoiierdzia y  względności, 
które na ftronę U. Łukawikiego przy pierwfzym głoiie w tey Izbie 
mianym zamówiłem, te za nayfzczegulnieyfzą przeciwko pociikom 
itrony oikarźaiącey tarczy w yftawić, a gdy żadna fprzyiaiąca nie 
okazuie iię do uniknienia żądanych kar okoliczność , fzukać obro
n y  umyśliłem w famym obwinieniu y wyftępku, lubo tak natężę* 
nie przeciwko U. Łukawikiemu zaikarżonym , a to * co podług ro
zumienia itrony oikarźaiącey uciążać go zdaie iię', iż nie tylko 
confpirationc, mahincitionc, violento conatu, lecz &Jaffo ipfo f w in
nym  ieft zelżonego Maieftatu, flużyć iemu do wymówienia od w i
n y  może.

W ymawia go od tey, iż on do pierwfzych ułożeń tego Krolo* 
boyíkiego fpiíku, y  czynioney zmowy nie należał, a ieżeli do u* 
ikutecznienia tey dzikiey fprawy wchodził, czynić to koniecznie 
był przymufzony, wfzelako w dopełnieniu, tyle używał uniknie
nia y  oftrożności, aby fię ręce iego nie zbroczyły krwią niewinnie 
napaftowanego Króla.

Owoż ieft treść całey obrony U. Łukawikiego, którą w famym 
wyftępku y wyznaniu iego w ynalazłem , a którą iak naydoftate- 
czniey Sądowi Nayiaśnieyfzemu przełożyć, moią bydź powinno 
uiilnością.

Nayprzod bowiem co iię niegodziwey na Ofobę y  życie Kro- 
lewikie zmowy ty c z y ,  która wyftępek confpirationis & malvnationis 
w  fobie zawiera, od tey wymówić U. Łukawikiego, y  dalekim od 
w fzelkiey w iny okazać, rzecz dla mnie nayłatw ieyfza , gdy mi 
fama ftrona oikarżaiąca, w pierwfzym fprawy wprowadzeniu %fin 
Statu Caufce, doftateczną do odporu broń przyftawiła, okrzykuiąc 
wynalazcą tey nayfzkaradnieyfzey zbrodni U. Kazimierza Puła- 
ik ie g o , gdzie było mieyfce pierwfze tey niegodziwey myśli iego, 
mnie iię wybadywać ani należy , ani przyftoi, ani też do obrony 
Iłuźy.

Gdzieżkolwiek nienawiść y  prywatne do Maieftatu nieukon* 
tentowanie zaślepiło fumnienie, a zgaiiła wfzelkie rozumu iego 
światło, dofyć iż potym Częftochowa, która dawniey była mieyfcem 
przefyłania do Boga modłow Ludu Polikiego za Królem , ftała iię 
(p rz e z  złość wyuzdaną z pohańbieniem świętego m ieyfca) iiedli- 
ikiem zazdrofnym życia Krolewikiego zboycow, a placem niego-», 
dziwych ułożeń ikrocenia iego.

Nie znał tego mieyfca U. Łukaw iki, iuż iako z łeg o , lubo iły- 
fzał o nim dawniey iako rzeczy y  placu poświęconym, nie znał 
tym  więcey z Ofoby U. Pułaikiego , lubo go pod czas oftatniego za- 
miefzania uznawał iako naywyżfzegoKommendanta, y  tey prawdy 
nie zaprze mi ftrona oikarźaiąca, bo w tym dobrze przeświadczoną

zoftaie,
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fcoftaie, a mnie podaie fpofobność fprawiedliwego w nioiku , iż gdy 
U. Łukawiki ani był w Częiłochowie, ani znał U. Pułaikiego, w ięc 
nie mógł bydź ani w ynalazca , ani poradnikiem tyeh bezbożnych 
myśli , które iak z przemyilu U. Pułaikiego fwoy początek w zię ły , 
tak w nim przez długi cz as , aż do wzroftu złości tułać fię y  mie
ścić mufiały.

Lecz że złość ludzka nie ma nigdy dofyć na myślach, gdy im 
cugle w fpofob nayrozw ięzleyfzy rozpuści, a upatruie zawfze fpo- 
fobow dopełnienia onych, gdy pozwoli zaślepić fię-rozumowi, bydź 
mufiało, że y  U. Pułafki fzukać mufiał podobnych fobie zuchwalców, 
którzy by zamyiły iego chw alili, y  tym fpofobem lub dobrowolnym 
do nich przylepieniem  chcieli mieć cząftkę w nayfzkaradnieyfzey 
y  nayobrzydliwfzey robocie, tak a nie inaczey dziać iię mufiało, 
gdy o to ten fp ifek, miał fwoie fpofobem nayzaradziwfzym, lecz 
przecie z Opatrzności Naywyżfzey Pomazańców itrzegącey, opa
cznym  dopełnieniem.

To pewnie U. Łukawiki gdy nie należał d© początkowych tey  
dzikiey^zaiadłości ułożeń, y  mahinacyi, mufiał przynamniey wcho
dzić do pierwiailkowego fpiiku y konfpiracyi, do pochwalenia 
proiektu , układu fpofobow przyięcia obowiązku dopełnienia iego. 
Y  w tym iefzcze zgoła n iew innym  zoil a w a ł , do okazania czego ,  
n ie  potrzeba daleko po dowody udawać fię. Samo pierwfze ilro- 
n y  In ityguiącey przełożenie fprawy wyświadcza go od porozu
m ien ia , gdy iawnie do tego fpiiku wchodzące ofoby, w ym ienia 
U. Pułaikiego y Strawińikiego bez źadney wzmianki o ofobie U. 
Łukawikiego , co y  przyrodzonym fpofobem naiłąpić nie mogło-, 
gdy on aż w Roku 17 7 2 .  iuź daleko po nieizczęśliwym  Warfza- 
Wlkim przypadku , pierwfzy raz dopiero był w Częftochowie, y  
widział na oczy fwoie U. Pułaikiego, a wchodzenie do rzeczy 
tak wielkiey odwagi, y  zwierzania fię nie z w y k ło , ani może na- 
Hępować przez wfpolne lifiowne u m o w y, bo wprzód do tego na
le ży  wymiarkować chęć, zażyć mianego dochowanie przez n ie
go fekrętu , y fpofobność iego do dopełnienia przyfzłego dzieła, 
a możnaż na to wfzyilko odważyć—fię, nie widząc człowieka, y  
nie poznawfzy choć powierzchowney zdatności ie g o , nie mo
żna z a if te , bo rozum y  zw yczayne użycie rzeczy inaczey 
radzi;

L ecz  na coż mnie iię w tak głębokie zapędzać u w ag i, c z y ż  
n ie  dofyć odwołać fię do famego itrony oikarżąiącey w yz n a n ia ,  o 
to ona w wfpomnionym mieyfcu Status Caufce, U. Pułaikiego pier- 
wfzym  wynalezcą fpiiku, a U. Strawińikiego nie tylko wchodzącym 
do n ie g o , ale y  ciężar uikutecznienia iego na fiebie biorącym pu
blicznie ogłafza.

Sam więc tylko U. Strawińiki był początkowo determinowa
nym  wykony waczem ułożonego Kroloboyftwa , któremu iż  do ie
go dopełnienia potrzebna była pomoc, pewnie do niey wfzedł z  0- 
chotą , y  pewną ofiarą uflugi U. Ł u k aw ik i, tak to tłomaczy In fły -  
guiąca ftrona, chcąc, ieżeli nie wpierwiaftkowe przymierzenie z  
U. Puiaikim przynaym niey w nailępne po nim fpiknienie fię wcią
gnąć onego.

U a  A le
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Ale raczcie J. 0 0 .  J. WW. Sędziowie wyiłuchać Z ftrony iegó 
potrzebnego na to wywodu, uznacie go fpodziewam fię, ieźeli nie 
Zupełnie n iew in n ym , przynayrńniey nie tak winnym , iak natę
żyła  żalkarżenie Strona Inityguiąca.

Ze wpłynął U. Łukawiki iefzcze przed przedfięwziętym w y 
konaniem Kroloboyitwa do związania fię z U. Strawińikim rzecz 
gdy ieit zw yznania  iaw ną, n iem ożna inaczey w Sądzie Nayia- 
śnieyfzym  udawać, ale czyliż do tego przyftąpił z  ochotą dobro-i 
wolnie , albo z włafnego ofiarowania fię na to , oikarźać go w tym 
nie można beż zgwałcenia fprawiedliwości. Nie znał on nigdy 
przedtym U. Pułaikiego, nie dał fam przez fiebie do poznania 
włafney zdatiiości, nie wie dotąd kto go na to naraził tamtemu. 
Uczynić to mufiał, iż fię złączył z U. Strawińikim będąc przyci- 
śniony Ordynanfami, -przyniewolony oitrością y  animadwerfyą 
Artykułów W oyikówych, Wfzak tak Ordynanfe wfzyftkie wydawa
n e  brzmią w fobie.

To więc Wfzyitko gdy ieft w iawności, ufprawiedliwia go , iż  
n ie  z chęci, ale ż ślepego poiłufzeńitwa przyłączył fię do U. Stra- 
Wińikiego, wfzakby niepotrzebne były Ordynańfe tak furowe, a 
do tego powtorzone , gdyby iawna chęć w U. Łukawfkim przez U-. 
Strawińikiego przeitrzeżona była.

To pewnie znow u, zaraz przy pierwfzym łączeniu fię z U. 
Strawińikim miał odkryty od niego układ bezboźney na życie J. X . 
Mci zm o w y? bynaymniey , bo ilie tak zwykli czynić c i ,  którzy 
do wfpołeczeńfiwa naygorfzey czynności wciągaią innch. Doznał 
na fobie tego U. Łukaw iki, ale poźno y w ten czas , gdy fię iuż w y 
śliznąć nie mogł.

Odbierał on Ordynańfe U. Pułaikiego W generalności1, beż 
w yrażenia na co zażyty miał bydi od U. Strawińikiego, łączyć fię 
według nich z tamtym, było powinnością, ale wiedzieć na c ó , 
do tego iłużyła wrodzoha Ciekawość. Czekał więc momentu, któ
ryby mu włafne zażycie odkrył, doczekał fię iego , ale złudzony 
opacznym udaniem. Otwiera mu nakoniec U. Strawińiki cel iego 
u życia , ze iść ltiaią pod Warfzawę. To  pewnie po poimanie n ie
winnego K róla , iaki był koniec prawdziwy, n ie ?  po zabranie 
(odpowiada U. Strawińiki) Regimentu Gwardyi Piefzey Koronney. 
Zadziwił y  te n ,  lubo daleko inny od prawdziwego układu Proiekt 
U. Łukawfkiego, wymawiać fię zaczyna U. Strawińikiemu niepe
wnością lofu, nieprzewidzeniem przedfięwzięcia, niezdatnością 
fw o ią , a bardziey niefpofobnością małey ludzi fwoich garzftki do 
lkutkowania tak wielkiego d z ie ła , ale iuż nie czas wyłamać fię od 
poiłufzeńltwa y podległości tego , któremu naywyżfzń na ow czas 
Kommenda zupełną poleciła zwierzchność. Nie było więc innego 
fpofobu iak udać fię dó famegó U. Pułaikiego, ktorego w tym wola 
przez uita U. Strawińikiego obiawiona mu b y ła , pifze więc lift do 
n iego , z przełożeniem teyże famey lako w y ż e y  niefpofobności, 
fpodziewaiąc fię albo uwolnienia włafnego ód tak ciężkiego obowiąz
ku , albo odmiany .obiawionego u łożen ia , lecz aby nie zdawał fię 

, ra z e m , zuchwałym bydź względem rozkazow w yźfzey  Kommen- 
d y , nie przepomniał oświadczyć powinne względem złączenia fię

z Uro.
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z Urod. Strawińikim, za odebraniem pierwfzego Ordynanfu poflu- 
fzeńftwo.

Y  teć to były początki iego pierwfzego z U* Pułaikim znofze- 
nia fię przez l i f t y , ale iak bardzo dalekie od tłomaczenia Strony 
Inftyguiącey, którą wmawia bez żadnego fundamentu zaraz w po
czątkach widzenia fię z U* Strawiń/kim obiawienie przez niego, y  
dokładną wiadomość Kroloboyikiego fpiiku*

Ten to lam lift w tey ( iako opowiedziano) myśli pifany, po
wodem był U. Pułaikiemu do oświadczenia w refponfie fwoim z 
Fortecy pod dniem i .  Oćlobris Roku 17 7 1*  datowanym ukontento
wania z znielienia fię Łukawikiego z U, Strawińikim, ale ten fam 
lift był znowu nowym obowiązkiem tym ściśleylżey U. Łukawikie
go dependencyi, względem U* Strawińikiego, a to przez ofiaro
wanie wyrobienia Pułkownikowikiey ra n g i , o którą nie on fam 
w liście fwoim , ale U. Strawińiki dla tym więkfzego przywiązania 
do ftebie Łukawikiego nadm ienił, ofobnym liftem do U. Pułaikiego 
pifanym*

Takie to były poprzedzaiące kroki, około przygotowania U* 
Łukawikiego do przyięcia fpiiku Kroloboyikiego, w cza ii e przy- 
fzłym dopiero obiawić mu mianego. Wfzakźe y  te nie zdały im 
fię bydź dofyć doftateczne, do przedfięwziętych zamyftow y  nakło
nienia U. Łukawikiego do iednego z niemi rozumienia, bo nacoź- 
by potrzebne było wydawanie powtornego Ordynanfu od U. Puła
ikiego pod dniem 20. Października, zalecaiące iefzcze furowiey 
iak przed ty m , nie iuź poddanie iię pod Kommendę U* Strawińikie
go , ale znofzenie iię z nim we wfzyftkich okolicznościach y de- 
pendowanie od iego Ordynanfow , a to zftowu pod oftrością A rty
kułów Woyikowych.

Stawam na tym , y pytam iię kogoźkolw iek, kto tylko zna- 
iomy ieft flużby Woyikowey, moźnafz nie bydź poftufznym, po 
tylu od w yźfzey  Zwierzchności rozkazach, y  w brew iść w y ź fze y  
Kommendzie ? coźby każdego zatym fprzeciwieniem fię czek ało , 
ieżeli nie nayfurowfze ukaranie za nie poflufzeńftwo, nie iedne- 
m u, ale powtórzonym Ordynanfom, a ukaranie podług oftrości 
Artykułów Woyikowych , którą grożono U. Łukawikiemu , grożo
no przy tym przez tę Zw ierzchność , która coby z nim chciała, 
mogłaby bez zdania rachunku z życia cudzego, uczynić to ła tw o , 
ktorey furowości codzienne przykłady tłumiły w umyśle U. Łuka
wikiego iikierkę iakieykolwiek rezolucyi.

Pytam ftę z n o w u , możnafz badać iię śmiało otwarcia od 
Kommendy zamierzonego celu, y użycia żołnierza do n iego? a 
gdzieżby fię podziało ślepe poftufzeńftwo, właściwe źołnierikiey 
fluźbie , mogłże by bydź pomyślny ikutek choć nayfprawiedlU- 
w fzey iakowey w ypraw y? gdyby w Woyiku fekret zniefiony miał 
bydź, a wolność zoftawiona każdemu żołnierzowi pytania fię do
kąd ma i ś ć , y  do czego zażytym  mieć go chce w yżfza  Z ierz-  

' chność.
Takie to fą ogniowa wiążące Woyikową flużbą obowiąza-̂  

nych ludzi, wkładaiące na nich ślepe poflufzeńftwo, nawet gdy
by iawne było, y przytomne niebefpieczeńftwo utracenia wła*

W fnego
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fnego życia . Też fame ogtliwa przywiązały ściśle Urod. Łuka- 
wikiego do Ofoby Zwierzchney Uro. Strawińikiego, dla ktofych 
poddać iię on muiiał iednowładnym nowego fwego Komrłieńdanta 
rozkazom j w tych ięczący , doznał dopiero zbliżonego momen
tu obiawienia prawdziwego celu użycia lwego. Ale tu rzecz zno
wu uwagi godna , nad którą zaftanowić iię należy j Tak mocne- 
mi ikrępowany poiłufzeńftwa więzami Ł u k aw ik i, ftawać muii 
przed U. Sttawińikim * maiący ftuchać nowych rozkazow , ale któ
re nie wprzód do ufzu iego doyść m iały , dokądby uita iego do cho
wania fekretu , a wfzyitkie zm yiły  y mocy ciała do Winnego śle
pego poiłufzeńftwa przyfięgą iak nayuroczyftfzą obowiązane nie 
były* ; >  \  ^ '

Coż ! mogłże iię z tey przyiięgi wyłam ać? gdy on iuź Wolą 
y  całego iiebie pod rząd cudzy poddał, przyftąpić Więc muiiał do 
niey , iż nie tylko co mu rozkażą na wfzyftko ile odważy , ale co 
w ię k łża ,  iż fekretu fobfe powierzyć lnianego nikomu nie w yda, 
p oktorey , dopiero wyiawiony mu zoftał nayókropnieyfzy U. Pu- 
łaikiego zamyłł, iż to ukrywanie dotąd fekretu, znaczyło przediię- 
w zięty  na Ofobę Króla zamach * y na poimanie Jego w Warfżawje, 
do czego źe miał bydź pomocą U. Łukawiki wraz z ludźmi fwem i, 
(k tórym  natychmiait ftanąć k a z a n o ,)  otworzył myśl fwoię Łro. 
Strawińiki.

Zadrżał cały U. Ł u k a w ik i , gdy tak nieiTychatm objaw ienie  
dofzło do ferca i e g o , ale iakźe iię było w yw ik łać  z  tak wielora
kich w ę z łó w  ; Gdyby n ie  zafzła oftatnia p r z y i ię g a , a tylko z Win
nego poiłufzeńitwa był on pociągany do tey  św ieżo  obiawioney 
c z y n n o ś c i ,  wfzakby go nic przed Strawinikim Wymówić n ie  mo
gło do zrzu cen ia  iię z obowiązku , a tu do tego przyftąpiła przy- 
ftęg a ,  która niepodobne cofnienie iię iemu przed Oczy w y b a w i
ł a ,  y  owfzem  iako cz łow iekow i żadną Wyżfzą nauką nie obda
rzonem u , ale z famey powierzchowności rzeczy  biorącemu , 
rzecz  p rzec iw n ą p ierw fzym  obowiązkom* krzyw optzyiię ftw em  
czy n iła .

Nadto, gdyby iię y  chciai cofać, od pierwfżych ślubów U. Łu- 
kawiki, nie podobno mu nigdzie było o pomoc y po zaftonę udawać 
iię j bo miałźe iść do U. Zembrzuikiego * gdy wiedział o iawtiey 
ku fobie n ien aw iśc i , ktorey widział fkutek w nieiłufżńym , z fa- 
mego podeyrzenia pochodzącym kilku czafowym u niego arefzcie 
ofoby fwoiey , gdy mógł fobie w noiić , iż to będzie ftużyło nie- 
przyiaciełowi iego za pozor tym więkfzego prześladowania iego* 
M ogłże w zywać ratunku u ludzi fwoich , iuż na oW czas ża roz
kazem U. Strawińikiego zgromadzonych, gdy ci równie iak y on 
przyfięgą przed tymże U. Strawinikim wykonaną tak na utrzy
manie fekretu objawionego, iakd y na ślepe poiiufzeńitwo obo
wiązani byli. Mogłże nakoniec fzukać uwolnienia iię od tego* 
przez oddalenie fię od mieyfca, y  przytomności U. Strawińikiego* 
gdy tyle widział około iiebie iłrożow, ile mógł liczyć żołnierzy 
przyfięgą obowiązanych, ktofych nieoćhybnid U. StiaWińlki prze
ciwko niemu zaży łb y , ieżeli nie dla zwrócenia pod fwoie poilu- 

- fzeń itw o , to na ukrócenie ż y c ia , dla nie wydania fekretu.
Nic
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Nic więc nie było ani bydi mogło, coby okazywało iakąż- 
kolwiek nadzieię U. Łukawikiemu, uchronienia fię od przezna
czenia fwego do napaftowania y poimania Ofoby K ro łe w ik ie y , 
odięte zoftały wfzelkie fpofoby j ślepe poflufzeńftwo wpoiło w 
niego śmiałość odważenia fię na naygorlze rzeczy , a przyfięga 
w ykonana przytłumiła wfzelkie światło rozumu, iż fądził za po
w inność wykonać zleconą robotę, tak, iak gdyby rzecz n ay-  
lepfzą.

Nie dziwuycie fię przeto J* OCh J. WW. Sędziowie, iż z tak 
wielorakich pobudek, a iak fię zdawało U. Łukawikiemu mocnych 
y  obowiązujących, mógł przyść tak łatwo do tey wolności fumnie- 
nia, bo tego ftanu ludzie nie wchodzą w rozeznanie przyfięgi, czy  
w godziwey, czyli niegodziwey rzeczy naftępuie, aie Wykonawiży 
o n ę ,  a niedotrzymawfzy w naym nieyfzym  punkcie, to fobie za 
naywiękfze poczytuią przeftępftwo*

R zecż prawda niepodobna, aby W takowych okolicznościach 
nie przyfzło komu do m yśli, iż w tym cożkolwiek y złego za
wierać fię mufi , aie to brał na fiebie żołnierz , który nie czyn ił  
fwoią , ale cudzą w olą , ktpry fię cudzym rczkazum poświęcił, 
y  tak uroczyście obowiązał włafną fwoię w olą , k tóry , chocby 
nayprościeyfzy , mógł iednak miarkować, iż nie na niego wyko- 
n yw aiącego , ale raczey rozkazuiącego Przełożonego , padnie o- 
bowiązek odpowiadania y ufprawiedliwienia fię z poftętiku , w e
dług zdania Doktora Kościelnego. AuguRyna w Rowach tych — 
Non enim eft poteftas nifi a Deo five jubente five finente , ergo 
v ir juftus, fi forte fub Rege homine etiam Sacrilego m ilite t , po- 
teft refte illo jubente bellare, fi vice pacis ordinem fe rv an s , quod 
fibi jubetur, vel non eile contra Dei praeceptum certüm aft , vel 
utrum f i t , certum non e f t , ita ut fortafle reum faciat Regem ini- 
quitas im perandi, innocentem autem militem oftendat ordo fer- 
viendi. —

Z  tym zdaniem Düchowney Ofoby zgadzać iię zdaie y Świe
ckie Prawo , które wiary przyfięgą obowiązaney nawet w niego
dziwey rzeczy dotrzymywać każe §. i .  Inflit: de Except: w tych Ro
wach — Si metu coa&us aut dolo indu&us aut errore lapfus ftipu- 
lanti Titio jure jurando promififti, quód non debueras promitte- 
re , v pałam e ft , jure Civili Te obligation effe , & aftio qua intendi- 
tur f dare te opportere efficaxeft, fed iniquum eft te condemna- 
re &c. — s

L ecz  na cnź mnie fię zda Zapędzać W tak głębokie uwagi 
względem p rzyfięg i?  gdym iuż Wyżey nadm ienił, iaką ta moc 
miała nad umyflem U. Łukawikiego, a iefzcze znalazłfzy go w ta
kowych okolicznościach, iż na wfzelkich zbywało nlu katowania 
fię fpofobach* Wymagała ta na nim wfzyftko, czego tylko chciał 
rozkazuiący U. Strawińiki, a na to fię łatwo odważył Ü. Łukawiki, 
widząc czy z tey, czyli ż inney ftrony obok z fobą chodzące nie- 
fzczęście j daie fię przeto powodować rozkazom, fwego nowego 
Kommendanta, wfzakże ślepo j poznacie fami J.OO. J.W W. Sędzio
w ie ,  gdy z Rotmiftrza robi fię Fornalem , w iezie fwoie y. Kom
mendanta fwoiego życie  do Warfzawy, fwoie na ofiarę głębokiego
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poftufzeńftwa, y  uroczyftey przy iięgi , a zaś Kommendanta na los 
niepewnego aźardu.

Puścił Iię w drogę doW arfzaW y, ale zawfze w nadziei , iż 
tak odważne, a prawie zuchwałe przedfięwzięcie,- nigdy nie przyi- 
dzie do ikutku, iuź dla Wiadomey około iMiafta tego oiirożności, 
iuź dla opatrzonego w koło niego y w famym Mieście befpieczeń- 
l łw a , iuź nakoniec dla niepodobieńftwa ze wfzyftkich itfon na
padania na Nayiaśrtieyfzego Króla wśrzod Miafta Rezyduiące- 
g o , poimania Jeg o , z pośrzod Ludu otaczaiącego Ofobę Jeg o , 
wyprowadzenia z M ialta, wałem y  należytą itraźą ubezpieczo
nego.

Tu itawam, a w yłufzczyw fzy  z iakich pobudek, iakowym 
fpofobem, y iak pod cięfzkiemi obowiązkami ślepego poiiufzeńltwa, 
y  przyfięgi, wprowadzony zoitał U. Łuka w/lii do pomocy zamyfiom 
U. Strawni/kiego , wzywam  wewnętrznego każdego przeświadcze
nia , ieźeli tak ieit winnym  U. Łukawilu , iako go czyniła  y czyni 
Stroiła oikarźaiąca.

Ja zaś przyftępuię daley do przełożenia Sądowi Nayiaśney- 
fzemu, źe gdyby go kto w poprzedzających okolicznościach y  w in 
nym  u zn aw ał, przynaymniey go niewinnym uznać m ufi, w tey 
porze czafu , która była naybliźfzą uknowaney zguby Nayiaśniey- 
fzego Króla. Stanął on w Warfzawie wraz z innemi poprzyhf- 
żonemi tow arzyfzam i, ale im bliżey miał przyitępować do Oioby 
poświęconey K ró la , tym ile bardziey cofanym wewnętrznie w i
dział od myślenia przeciwko Niemu złego. Nayprzod bowiem, gdy 
drudzy , iako fam Strony In iłyguiącey Status Caufce opiewa, kryli 
iię w mieyfcu przebywania fwego, getuiąc wfzyilkie zamachy na 
dopełnienie złości fw o iey ,  on iak gdyby do tego użyty bydź nie 
m ia ł ,  y nie po to do Warfzawy ziechał, odrywa iię od obcowa
n ia ,  chodzi y  przebywa u żony, w pośrzod ludu znaiących iiebie, 
y  którym pokazywanie iię dowodem było, zechciał właśnie pozna
nym  bydź z fwoiey bytności w Warfzawie , a wydaniem raczey na 
mebefpieczeńitwo włafnego ż y c ia , oftrzedz o wifzącey nad tym 
Miaftem nawałności, aniżeli łamać, przyiięgę przez wyiawienie 
fekretu komużkolwiek.

Przyfzedł iuź na koniec moment, w którym U. Strawińiki upa- 
trzyw fzy  fam przez iiebie, y  bez ludzkiey pomocy, fpofobność w y 
warcia zaiadłości fwoiey, wyprowadził zgraię z lochow, y uczynił 
iuź iawną zafadzkę na attakowanie przeieźdżać maiącego Nayia- 
śnieyfzego K r ó la , muiiał fię w niey znaydować y  U. Łukaw iki, 
.ale w myśli dania pomocy Strawihikiemu przez przytomność, kto-, 
tey  uchylić nie m ógł, a nie przez iaką prywaty fwoiey czynność; 
iakoź woła Strawihiki na zafadzonych ludzi, iż czas rzucenia iię na 
przeieżdżaiącego Nayiaśnieyfzego Króla, ale wfzyftkich bezczyn
nych uznaie, woła, zaklina, narefzcie w zyw a tylko prawdziwych 
ochotnikow, a tych znalazłfzy w liczbie kilkunaftu, bieży z niemi, 
napada na przechodzącą karetę, y  czyni z naylepfzym, y niczego 
niefpodziewaiącym iię K ró le m , to , co mu bezbożność y złość ra
dziła , a raczey do czego go zlecona od U. Pułaikiego powinność o-
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* s
Coz% rufzył ze fię za nim U. ŁukaW/ki, y  wmiefzał fwóie rę~ 

Ce do tak bezbożney akcyi * bynaymniey Sadzie Nayiaśnioyfzy*. 
Zoftaie on w pierwfżym iwoim placowaniu, niechce mieć cząftki 
ani w powinności, ani ochocie przez innych okazaney, ftoi na 
Ulicy Kapitulney utrzymuiąc refztę ludzi, a g d y f ly fz y  hafto na 
życie liroiewikie wydane, głośne poitrzały y  fekret fpiiku przez 
ogłoś broni w yiaw iony nie idzie na pomoc fwoie.y Kommendzie* 
ale raczey utwierdzaiąc chwalebne fwoie przedfięwzięćia, opu»- 
fzcza towarzyfzow z u p e łn ie , profto z  Warfzawy nie Wiedząc co 
iię z Królem napaftownyin itało* z pozoftałemi przy fobie w yież- 
dża ludźmi*

Takowa iego czynność , iuż go też zupełnie wyłącza od za- 
fiągnienia w iny v'iolenti ęonatus Es* fafiti ipjius, wfzak to doitate- 
cznie poznać można było z  poprzedzaiącego wywodu. Lecz coź 
to teraz wchodzi * podobno rzecz do Juityfikacyi naypotrzebiiiey- 
f z a , którą minąć bez odpowiedzi, byłoby opufżczeniem nayiito- 
tn ieyfzey obrony, co ieft* na iakim tak iafny fwoy wywód oprocz 
co li*? iuż ex Statu Caufa dowiodło, zafadza y  gruntuie funda
mencie.

Dwa ńa ten koniec przytacza rodzaie dowodow, to ieft w  
pierwfżym dobrowolne w y z n a n ie , w drugim zeznanie wfpoł- 
w ięźniow  * wfzak w refzcie uzna Sąd N ayiaśnieyfzy * iż  inny o- 
prócz dopiero wymienionych bydź nie może wywód.

Co fię przeto pierwlżego t y c z e , odwołuie fię dó Twoich do-» 
browolnych zeznań , zeznań nie raz ieden, albo przed temiż fa- 
memi ofobami, ale kilkoktotnie y  przed roźnemi na ten koniec 
Wyfadzonemi Sędziami powtórzonych , czynionych zaś z roztrzą-4 
faniem pilnie y głęboko wfzyftkich okoliczności* zktorychby tylko 
rakowy blaik do odkrycia prawdy poznawać fię dawał. Na refzcie * 
odwołuie lie do tych zeznań * z których Strona oikarżaiąca c z y n i 
przeciwko niemu zafkarźenie * na których gruntuie żądane kary* 
'bo Prawo * dopiero do dowiedzionego WyitępkU ftużyć z w y k ło , y  
zażyw an e*  czyli ltofowane bywa, Byłafż by to więć fprawiedli- 
wość nie dopufzczać powoływanego do broni tey użycia * ktcrą o- 
nego w Sądzie woiuią* Wfzak Prawo chciało , że co fię godzi 
Powodowi, toż famo y  iefzcze właściwiey fituźyć powinno Po
zwanemu»

A n i tu dla różnicy przytaczać można, z czyni nie raz Strona 
oikarżaiąca iuż w biegu tey fprawy ftyfzeć fię da ła , że rzecż toczy 
iie o wyiiępek przeciwko Maieftatowi popełniony, w którym Pra-s 
wo zamykać zdaie fię Wrota* wfzelkiey na ftrońę obwinioną wzglę
dności* bo rozrządzenie Prawa odemnie przytoczone, ieft uczy
nione w ogolności co do wfzyftkich fptaw , a kto w ogulności mó
w i , nić Wyłączać nie zdaie f i ę , to znowu obiaśnienie Prawa db 
w y ź ey  przyłączoney reguły chciało mieć w fwoich rozrządzb- 
niach * iżby Pozwani więkfze znay dowali względy aniżeli Po
wodowi*

Nie może fię przeto nie fpodziewać U. Łukawiki pewnego fwo-< 
iey proźbie zdan ia , iż gdy go na Prawie y  fprawiedliwości zafadza. 
Sąd Nayiaśnieyfzy z  tychże famych zeznań * pozna * iż ón nie
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mógł mieć żadney myśli ochraniania fiebie. Wyznał bowiem w 
czym  go włafne przeświadczyło fumnienie , choć mu fię w pier- 
wiaftkach famych, rzeczy dobremi zdawały, wyznał, iż przyfiągł, 
iż  obowiązany w Proiekcie dopełnienia zamyflow U. Pułaikiego 
ziechał do Warfzawy,, a za coź by miał innych okoliczności dla za- 
taienia prawdy zapierać , ile iłyfzał w tey iuż Izbie oświadczenia 
Strony oikarżaiącey, niby na Prawie zafundowane , iż fama profta 
■wiadomość Kroloboyikiego fpiiku, czyni wiadomego bez wfzel- 
kiego innego dokładania fię w innym  w całości obrażonego Maie- 
itatu , ieżeii więc i ły fz y ,  iż za fattt| Wiadomość źgdać moga kar 
Krym inalnych, ktorey oń *w fobie nie zaparł, a na coż by mu fię 
zdało wymawiać fię od innych Zarzutów, gdy p0ptzedzai3.ce ( iak 
fama Strona oikarźaiaea wnofiła )  mai$ bydź doitateczne do poftra- 
dania życia»

Na koniec fama zgodność zeznania we wfzyitkich iego Exami- 
nach, okazuie proftotę, iego umyiłu, y ferca, z ktorego zw yczay- 
nie wfzyftkie powierzchowne fprawy fwoy początek bior^. Ta zgo
dność zeznań U* Łukawikiego, gdy iefzcze wfpolną będzie z ze
znaniem  Kuźm y y  Cybulikiego Wfpoł-więźniow * których on na 
świadectwo fwoiego Wywodu w e z w a ł, u g ru n tu j fię tym bardziey 
dobrowolne iego Wyznania.

U żył on y  Używa świadećtwa żń fob| pierwfzego z wfpomnio- 
nych więźniów K uźm y* źe w tey , która fię razem z tamtym na 
nadieżdżaiąc^ Karetę Krolewikg. rzuciła ochotnikow kupie znnydo- 
wał f i ę , pewnym będ^ę* iż  przeświadczony włafn^ wiadomością 
Kuźm a wciągać go niewinnego mimo wfzelkiey fprawiedliwości 
nie zechce w wfpołecźeńftwo świętokradzkiego attaku. Użyć zaś 
zechce y używ a Cybulikiego przy fobie pożoftałego, iako fię na 
pierwfzym mieyfcu pożoitał * za U. Strawińikim oraz iego ocho
tnikami nie pofun^ł, ale z refztę ludzi wyiechał* nie może bydź 
więkfze prawdy obiaśriienie * iak z zeznania ich * na rzeczy wpra
wdzie na pozor fobie przeciwne * ale do okazania nie bytności U. 
Łukawikiego wczafie y  mieyfcu napadania na przeieźdźai^cego 
Nayiaśnieyfzego Króla razem źmierzaigce? bo na to świade&wa 
z  k^d in^d mieć nie m o ż n a , lak tylko z ludzi w to wchodzących, 
którzy lubo wraz obwinionemi zofiaię* Wiarę iednak znaydować 
pow inni, raz z potrzeby, gdy z k^d iri^d prawdy dociec nie mo
żna, powtore z  przywiedzionego tu iuż P raw a , źe nemmi prccter- 
qiiam in Crimine Icefce Majcflatis de Je ConfeJJo credi poteft fupcr crimen 
alterius.

A  tu znowu wchodzi to fam o, co y do okoliczności dobrowol
nych zeznań U. Łukawikiego użyte bydź m o że , źe ieźeli Strona 
oikarźaiaea zażyw a wyznania Kuźm y, y  Cybulikiego na przeko
nanie U. Łukawikiego z p rzyczyny , iż innych Świadków na fam 
naygwałtow nieyfzy wyitępek mieć nie m o ż e , a za coźby iłuźyć 
n ie  miały te fame wfpomnionych ofob zeznania , do obrony Łu- 
kawfkiego , ile że fię znowu Sadowi Nayiaśnieyfzemu zaitanowić 
potrzeba nad tym, iż ci ludzie lubo Wyfiępni, podpadać nie mogę, 
porozumieniu ptzyiaźnego na ftronę U. Łukawikiego świadectwa. 
Każdy bowiem itara fię fzczegulnie o włafne wymówienie z wło-
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"źoney na iiebie w in y ,  nie dba zaś nic w  takowym przypadku na 
bliźniego, gdy w id z i, źe go zupełnie nie zatrzyma od upadku, 
albo ratowaniem obcego, fwoiey nie podeprze nadziei.

Tak ugruntowawfzy dowody , za fobą przywiedzione U. Łu- 
kawiki nie miałby iuż co więcey do obrony, iak tylko z przełożo
nych przyczyn wzbudzić ferca y umyfly Wafze J. 0 0 .  ]. W W. S ę 
dziowie, do względnego nad fobą miłoiierdzia , gdyby przed oczy
ma lwemi nie widział nieprzyiaciela , który nowym oikarźeniem, 
iiiz w tey izbie przełożonym , bhce mu hie iako do niego tamo
wać drogę , 'wymienić go muii przed Sądem N ayiaśnieyfzym , iż  
tego widzi y  dozńaie U. «Zembtzuikiego, który za fwoie prze- 
ftepilwo , y  cząftkę w wyitępku dzifieylzym mianą > do Sądu Nay- 
iaśnieyfzey pociągrtiohy) hie idzie drogą zw yczayną Pozwa
nych , w Szukaniu bez cudzey krzywdy na zarzut fobie czyn icn y  
odwodow , ale chce na cudzym karku fwoiey obrony zafadzać 
dzieło.

Nie wyrzuca mu tu U. Łukawiki przed Sądem Nayiaśnieyfzym 
kych iłabości, do których fię znać powinien fam U. Zem brzuiki, 
lubo ich ieit naywiadomfzy, zoftawuie to powinności Strony In -  
ftyguiącey, ktorey iak fię podobało lpołeczehftwo dzifieyfzego K ry
minału zadać , tak do hiey będzie należało) y  dowieść przyzwoi
tymi śrzodkami on ego» Pomii'& Wfzyftkie pfzeciWko fobie od nie
go czynione zarzuty milczeniem ) aby przez odpowiedzi na n ie ,  
a może gruntowne nie zaciągał Więkfzey n ien aw iśc i, bo y tey 
z  udania opacznego iuż w czaiie Wolności fw oiey , naygłow niey- 
fzey doznał.

Bierze fię przeto do dalfzey Włałney 'obrony, a okazawfzy, iż  
do początkowych ułożeń Kroloboyitwa wcale nie n a leża ł,  do fpi- 
knienia iię z wynalazcami iego zdradliwie * y  pod tak wielkiemi o- 
bowiąźkami wciągniony zoftał) do przedfięwzięcia wykonania ie
go ślepym poilufzeńltWeiii był przywiedzichy *, lecz w famym w y
konaniu naym nieyfzey hie popełnił Winy-, Wafzey fię J.OO. J.W W . 
Sędziowie oddaie przeżdrttości) nieżycie głęboko rozważyć wfzy- 
iłkie tu przytoczone okoliczności) roztrząfrtąć powinności żołnie
r z a ,  winne od nich Zwierzchności ślepe poftufzeńftwo, nakoniec 
obowiązki p rzy iięg i, czy W godziWey, cżyli hie godziwey rzeczy, 
przecież uroczyście wypełnioney, a z tąd weźmiecie miarę wino- 
wania iego.

Widzi on teraz, ale iiiż podobno hie  rych ło , iż chociaż pod 
tak ciężkiemi obowiązkami, przecież na rzecz na świecie naynie- 
godziwfzą odważył f i ę , czym  może) broni fię Stronie oikarżaią- 
c e y ,  żądaiącey iuż nie oilatrtiey) ale nayw ym yślnieyfzey k a r y , 
w ie  że użyte od niego w y w o d y , nie uwolnią go zupełnie cd w y 
miaru lprawiedliwości, ale przynaymniey um m eyfzyć potrafią ie y  
frogości.

Coż gdy iefzcze dotegoW afza  przyftąpi względność J.OO» 
J .  WW. Sęd zio w ie , będzie miał tym więkfzą tarczę wytrzymać 
rzucane na fiebie poci/ki, nic on tu za fobą przywieść nie m oże, 
coby z włafney iego oioby pobudzać miało wrodzoną Wafzę litość 
do miłofiernych nad nim w zględów , miarkować y  owfzem może
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ze gorliwość Wafza ku Maieftatowi, tak ciężko iak natęża StrO* 
na oikarżaiąca, od niego obrażonemu, zamknie wrota miłofier- 
dzia.

Lecz gdzie fię w tak opłakanym uda itan ie? nie mafz inney* 
drogi, iak iść do tegoż famego Tronu, który otoczony Miłofier- 
dziem , ikłania choć zuchwałe karki do naygłębfzego ufzanowania» 
Nie ieil to zafzczyt mieyfca, ale Ofoby na nim zafiadaiącey Nay- 
miłościwfzego K ró la , który iak Namieftnic2a y  Naywyżfzą po Bo
gu nad tym Kroleftwem pialtuie władzę , tak pierwfze ma fwoie 
Prawidło , zbliżać fię do n iego , darowaniem włafnych uraz, nie- 
przyiaciołom fwoim.

Słyfzała ta Izba w każdym Jego Głoiie , iak mu miło cierpieć 
za K r a y ,  za uszczęśliwienie J e g o , zapominane nawet krzywd, 
od włafnych poddanych zadanych fobie , a czyliż  to nie wzbudzi 
śmiałości w U. Łukawikim udać fię pod zaflonę tego Miłofierdzia, 
które nie zwykło miewać względu czy kto iego godzien, lub n ie , ,  
ale rządzi fię włafną wielkością y  wfpaniałością.

Poydziecie fpodziewam fię y W y J.OO. J.W W . Sędziowie przy
kładem Wafzego Monarchy, nie mogąc w niczym więcey Wafzey 
ku niemu przychylności okazać, iako itofuiąc fię do zwyczaynego 
tego P a n a , z nieprzyiaciołmi fwemi obchodzenia fię.

Krew Łukawikiego, gdyby y  w y la n a , zatrzymałaby tylko z 
lekkim popiołem pamięć wymierzoney nad nim fprawiedliwości, 
ale przy życiu zachowany U. Łukawiki wielbić będzie do oltatniego 
tchu okazane nad fobą naylitościwf2ego Monarchy miłofierdzie, a 
Wafze J.OO. J.WW . Sędziowie , naydobrotliwfze względy. Tych 
on z naygłębfzym uniżeniem fię w żywa, o te naypokorniey profi*

O D P O W I E D Z
Z  Strony Ur. Jozefa  Cybulfkiego, Ucz* Walentego Pe-» 
fzyńfkiego, y  Bogumiłła Frankiemberka, ow fpołeczny 
Kryminału Kroloboyftw a, ofkarzonych naIndukt^ od 
UU. Inftyga-torow Koronnych y  W. X. Lit: tudzież Ich 
Delatorow, po expedyowanych Inkwizycyach w Sądzie 
Seym owym  mianą, przez U. Andrzeia Przezdzieckiego 
PatronaReferendaryiKoronney,yKom m iiryiSkarbuKor. 
tymże oikarzonym dla obrony przydanego, czyniona.

J Z ied y  iuż dzień teri > rozeznania fprawy y  wyftępku: W świecić 
naygorfzego przychodzi, początkowe flowąmoie, obracam nay- 

przód na powinne Maieftatu: iako wierny poddany, oraz Nayia* 
śnieyfzego tego tu Trybunału ufzanowaniei

W prowadzeniu pierwfzym fprawy tey, ila tak okropne, a bo- 
gday nigdy niefiychane od UIL Inftygatorow Kor: y W. X . L it: y Ich 
Delatorow przeciwko obwinionym wniefione oikarźenie, w zadu- 
mieniu firuchiały zamilczałem ?

Miaiem
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Miałem tego fprawiedliwe przyczyny, raz, iź  w tak wielkiey 
wagi materyi, gdzie zachodzi z iedney, o Powagę, honor, y  obelgę 
Panuiącego, z drugiey zaś firony, o życie ludzkie ?

Należało mi fię wprzód ftofować do wyznania Sadowego oikar- 
źonych i, powtore, źe fama Strona Inftyguiąca w konkluzyi fwey 
nie żądała od Pozwanych natychmiaft odpowiedzi, ale ich tylko 
podługKonilytucyi 1588  Roku, dla opowiedzenia dobrowolnego za
danego im Kryminału, do Sądu poddała*

Gdy zaś podług Decyzyi Sądowey takowe dobrowolne z iia- 
wionych w więzach w y z n a n ia , z tychże wyrokow Naywyżfze- 
go y ŁafkaWego Sądu pozwolorte obwinionym odwody, fą wypro
wadzone.

Frzyftępuię za tym z rozrządzenia powfzechnego Prawa y  wy- 
żey  nadmienionego, tudzież z obowiązku na mnie włożonego, 
pozwoloney obrony, U. Cybulikiego, Pefzyńikiego, y Frankiem* 
berga, o Krym inał Kroloboyitwa y  fpołeczeńitwo one-go zaikarżo- 
n y ch ,  takiey ; ile możność moia wydoftarczać potrafi, y  fama ich 
niewinność ófprawiedliwiać będzie.

Nie wprzód iednak od tey zaczynam, bo drętwie każdemu na
leży na famo wfpomnienie fzkaradnego na Ofobie Jego Królew- 
ikiey Mości (na ktorey całość Kraiowa zawiiła) popełnionego wy- 
ftepku.

Utyikiwać potrzeba, że tym nayniegodziwfzym uczynkiem 
zhańbiony Maieftat; Poświecona Kroluiacego Ofoba zn iew ażona, 
Prawa Religii y powfzechne Narodowe potargane, Rawa y honor 
Narodu ofzpeeone, zgoła do nayokropnieyfzey ftała fię otwarta dro
ga niefzczęśliwości.

Ten tak okrutny świętokradzko dopełniony Krym inał, wzrzu- 
fza każdego do powinnego upomnienia fię o krzywdę obrażonego 
Maieftatu.

Rzeczą tedy niewątpliwą ieft, iż tacy w in o w aycy , według 
wielkości zbrodni, dla zapobieżenia wlżelkim niegodziwościom iak 
nayfurowiey bydi powinni karani, takowe wściekłe y  odrodne, 
aby było wygubione plemie.

Lecz leżeli U. Cybuliki, Frankiemberg, y  Pefzyńiki o takowy 
haniebny wyftępek obwinieni, między tych Kryminaliftow liczyć 
fię powinni albo nie? krótkie na itronę ich do NayiaśnieyfzegoSa
du czynię  ufprawiedliwienie.

Wyftawiam nayprzod Ofobę U. Cybulikiego. T e n ,  wczafie 
niedawnego zamieizania niefzczęśliwego Kraiowego, zabrany hył 
po dwa razy, pod rożne D yw izye, nawet y  U. Łukaw/kiego, któ
remu kilkokrotnie dziękował za ftużbę w  Zakroczymiu, a gdy U. 
Łukaw/ki niechciał go uwolnić, zruciwfzy z fiebie mundur U. Łu- 
kaw/kiemu, poiechał do Wfi Niepiekłow zwaney, O ycaZ on y  fwey 
Dziedziczney w Ziemi Zakroczym/kiey leżącey.

W ktorey, iako też y u Przyiacioł dla fpokoyności życ ia  fwo- 
iego chronił fię.

W kilka czafow z tamtąd, gdy do Wfi Cybulic Oyca fwego 
Dziedziczney, w Ziem ie Sochaczewiką powracał, y  przez Wiiłę pod

Y  Głuikiem
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Głufkiem przewoził fię, napotkał Kuźmę y U. Łukaw/kiego, który 
kazał mu iechać z fobą do Warfzawy.

Y wprzód wyftał go zaraz do Czarnowa, a pótym z furami zbo
żem y fianem naładowanemi ńo Lafu Małockiego, z kąd miał przy- 
iechać do Woikb

Tam lak tylko U. Cybuliki fury do lafu, podług rozkazu U. Łu- 
kaw/kiego zaprowadził, tak z raz me bawiąc powrocił do W ołki, 
gdzie fię znaydował U. Łuka Wiki, z Ku i  mą, fefzyńikim , y tam no
cowali.

Przy pakowaniu w lefie mundurów, broni w fi ano y zboże nie 
był, ani przy wykonywaney przez ludzi Strawińikiemu, w Małey 
Wfi Przyfiędze nie znaydował fię, o fpiiku uknowanym przeciwko 
O lob le j.  K. Mci nie w iedzia ł, y  żadney przyfięgi do tego ftofuią- 
cey fie nie wypełniał.

Nazaiutrz po przenocowaniu w Wolc.e, U» Łukawiki wyiławfzy 
wprzód Pelzyńikiego z Węgrzy nkiem , kazał mu iechać za Kuźnią 
do W arfzaWy.

U. C ybulfki, obawiaiąc fię U. Łukawiki ego, pod ktorego Zw ierz
chnością zabrany zoftaw ał,. chcąc ni echa c czynił to . co mu roz
kazano było, bynaymniey iednak nie wiedząc o zmowie iakiey fe- 
kretriey, między kilką Ofcbaini będącey , y na iaki koniec z Ku
źnią w y i ła n y , munduru y broni żadney niemałący , poiechał do 
W arfzawy, itanąwfzy w mieyfcu przez Strawińikiego wyznaczo
nym.

Gdzie będący iuż W ęgrzynek U. Łukawikiego , fpytany od U. 
Cybulikiego, pocoby do Warfzawy przybył, odpowiedział, iż konie 
fprzedawać przyiechał.

Tu dopiero, U. Cybuliki nazaiutrz poitrzegł nie co iakowąś zmo
wę utaioną, ktorey chcąc uniknąć, fzUkał zara^: fpofobow, aby mógł 
był wydoltać fię z mieyfca tamtego.

Zamawiał fię kllkokmtnie , iżby po iaki fprawunek pofzedł do 
M iafta, chciał ort, aby go poiłano oftrugi kupić dla Wachmiftrza, 
lecz zakazano było furowo , ażeby fię nikt nie ważył wychodzić z 
ftayni, ani nawet pokazywać.

Nad to U. Wierzchlewiki, Wołyńiki y inni Zwierzchność ma- 
iący, ilali przy wrotach, y nikomu wyniść nie dozwolili.

A tak U. Cybuliki, nie mogąc dla pilney ftraży y  oftfego za
kazu wyiść ze ftayni, w myśli tylko y gruncie fumiiienia fwego 
od złośliwey iakowey czynności dalekim będąc, w ziął przed fię 
rezolucyą, iżby za podaną okazyą mógł fię oddalić od takoWey kom
panii.

Jakoż gdy za dyfpozycyą przybyłego z Miafta w Kocy Strawiń
ikiego będący ludzie na koniach zbroyni wypadli z itayni, za kto- 
remi y Kuźnia, óddawfzy U. Cybui/kiemu karabinek, y  do niego te 
iłowa rzekłfzy, byway zdrów Cybuliki, wybiegł.

Uro. teżĆ ybu iik i,  wfiadł ńa fwego konia, y natychmiaft od 
gdzie indziey iadących ,w wimia ftronę oddaliwlży fię , udał fię do 
domu ulicą Frandfzkańiką y w akćyi tey bezbożney attakowania J. K. Mci nie był.

Zabrany
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Zabrany był znowu pod Diwizyą U. Modzelewikiego, z kąd 
ufzedłfzy, zoftawał w iłużbie Urodzonego Zembrzuikiego, na refzcie 
nie czuiąc iię do żadney zbrodni, na Olbbe J. K. Mci uknowaney 
y  dopełnioney, gdy z liftem Ur. Zembrzuikiego o Libertacyą p i- ,  
fanym tu do Warfzawy przyiechał, na ten czas zoftał w zięty  do 
więzienia.

Ta ieft krotko zebrana co do Ofoby. Urodzonego Cybuliki.ego 
iuftyfikacya. -

P E S Z Y N S K I Z A S  T A K  SIĘ  U S P R A W IE D L IW IA ,

Służąc wprzód przed lat kilka w Kromnowie u X X .  Kanoników 
Regularnych za Dozorcę, zoftawał potym u Dzierżawcy Kiucza 
Bogufzyno za Leśniczego.

Pod który c z a s , a wyiazd Dzierżawcy do Gdańika, U, Stra- 
w iń/ki, rządził temi Dobrami, dyfpozycye fwe w yd aw a ł, fury 
ze zbożem na przedaź do Warfzawy, y  przy tych , Pefzyńikiego 
wyfyłał.

Pod tą władzą Pefzyńiki będąc, cokolwiek mp czynić, y dokąd 
iechać U. Strawińiki nakazał, to dopełniać muiiał.

A gdy pierwfzą razą wyiłany był ze zbożem do Warfzawy, po 
przedaniu ktorego U. Strawińiki, kazał mu zaiechać z furą do ftayni 
X X .  Dominikanów na nocleg.

W trzy Niedzieje potym U. Strawińiki, wydał Znowu dyzpo* 
zycyą Pefzyńikiemu , aby fury zbożem y fianem naładował ,..y z 
niemi do Warfzawy iechał, które iak podług woli U. Strawińikiego 
gotowe były, wyftał one z Pefzyńfkim do Małey Wfi-

Tam nie doieźdżaiąc, przyftał U. Strawińiki Człeka do Pefzyń
ikiego, iżby iię z furami zatrzymał w le iie , aby Związkowi liana 
y  zboża nie zabrali.

Dokąd nadefzły y fury rożne z  zbożem do Warfzawy iadące, 
które dla jakiegoś niebeśpieczeńftwa Ikupiły iię z pierwfzemi.

Y gdy z laiu pod Głuik do karczmy zajechały, U Strawińiki, 
zwrócić ie, y  ludziom przy nadmienionych furach będącym iako y  
Pefzyńikiemu przyfięgać rozkazał, iż  onego, y iego związkowych 
przed nikim., y nigdzie nie wydadzą.

Po ktorey wykonaney przyiiędze, Pefzyńiki z furami fwemi 
w yiłany był do G łu ika , tam w leiie przez trzy dni y nocy, po
niew aż U. Strawińiki konie od wozow poodfyłał baw ić , y fur pil
nować muiiał.

Domagał iię tamże Pefzyńiki, aby go U. Strawińiki dłużey nie- 
chciał trzymać, lecz od niego był furowo ftrofowany,

A po upłynieniu kilku dni, kazano Pefzyńikiemu iść do U. Łu- 
kawikiego z Cybulikim y Kużmą w Wólce będącego.

Na rozkaz który, pofzedł Pefzyńiki do W o łk i, y  tam z U. Łu- 
kawikim, Kużm ą, y  Cybulfkim nocował.

Po przenocowaniu iako w yźey w Wólce, w yiłany był od Stra- 
winikiego Pefzyńiki z W ęgrzynkiem Łukawfkiego do W arfzawy, 
z  przyłączonym mu Teftymonium dla wolnego przeiechania przez 
Rogatki.

Y  3 Za po-
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Za pokazaniem którego y  opowiedzeniem o przyiechaniu U* 
Stfawin/Łiego y fur, przepufzczony będyc Pefizyńiki, zaiechał do 
fiayni X X .  Dominikanów, dokyd w krotce przybyli Kuźma z U. Cy- 
bulikitt^, potym wieczór nadiechały fury z íianem y zbożem.

Nadefzli także y ludzie po flifoiku przebrani, których roze
znać nie można było, coby byli za iedni, a tych Pelzyńiki znać 
nie m ógł, y  nie zn a ł,  bo przy pakowaniu mundurów y broni w 
lefie m e był.

Nad to, niżeli fię z  lafu rufzyły fury, wyftany był przodem do 
W o łk i, a z tamtyd do Warfzawy.

W itayni więc X X .  Dominikanów noc y dzień pod futowy Era- 
ź y ,  lako wyżey nadmieniony przebywfzy , gdy nocy naftepuiy- 
cey U. Strawińiki z Miaita przybiegł y będących z ftayni wypro
wadził.

Pefzyńiki z dwoma ludźmi z rozkazu Strawińikiego fur pilno
wać zoitał f ię , tam fpał, y źe U. Strawi niki z drugiemi na tak okro
pny y  złośliwy eXces wyiechał ni<? wiedział.

A ż dopiero rano , od łudzi na ulicach ítoiycych o ittafzliwym, 
a wfzyftkich przerażaiycym poitępku U. Strawińikiego y innych do
wiedział fię, z boiazni, iż fię z rozkazu tegoż tJ. Strawińikiego przy 
furach znaydował, gdy widział całe Miaño tuteyfze wzamiefzaniil 
y  zadziwieniu , itrachem ogarniony , chciał nayprżod po zamykać 
wrota na kłotkę, lecz iey doftać w Konwencie nie mogyc, pofzedł 
ztamtyd w rozpaczy, a nalazłfzy fury fobie znaiome, doitał fię na 
tych nazad do Pana fwego z kyd ieft od pułtora Roku wzięty.

N A  OSTATEK UCZ; FRANKIEMBERG TAK4 Z  SIEBIE DAM
JUSTYFÍKACY4.

Tert z Frofeifyi Slófarzem we W fi Cybulice zwaney w Ziem i 
Zakroczymikiey łeżycey będąc, rożne przykrości w czafie oftatnie- 
go zamiefZBnia miewał od zwiyzkowych, na refzcie zabrany był do 
Kommendy U, Łukawikiego, dla naprawy broni.

Potym zaś nieco od rtiey, do Domu oddaliwfzy f ię ,  nadfzedł 
mu rozkaz od tegoż U. Łukawikiego, ponieważ U. Strawińiki Ordy- 
nans od U. Pułafkiego p rz y w ió z ł, ażeby nazad do Kommendy po
wrócił 7 z kyd miał z  innemi poyść do Częitochowy.

Y  lubo Frankiemberg o uwolnienie fiebie doprafzał f ię , nie- 
mogł iednak pozyikać tego.

A ż e m u  więzieniem y kaydanami pogrożono, leżeliby dyzpo- 
z ycy i odZwierzchności nie Ruchał, mufiał więc ileDyffydentftanyć 
tam gdzie mu kazano.

W yflany był zatym doM ałey Wíi, dokyd y Kommenda nadefzła 
U. Łukawikiego.

Z  ktorey U. Strawińiki kilkadzieńyt, y między temi y Frań* 
kiemberga wybrał.

Kazał im tedy u Chłopa w Domku fia fekret daw ny, przez 
Pierwfzycielow ułożony, roty nadzwyczayfiy przyfięgać.

O ktorey iaka była w wyznaniu fwym mufiał opowiedzieć. 
T y  tak iłrafzny przyiięgy , potym futowym Ordynanfem, pod kary

śmierci

9*

http://rcin.org.pl



śmierci będąc obowiązany Frankiemberg, fpofobem iuź opowiedzia
nym, doftał iię w nocy wraz z drugiemi do MiaKa tego.

Z  kąd nazaiutrz, niechcąc iakowego bynaymnieyfzego prze
ciwko Maieftatowi popełniać wyiiępku, wyfzedł był umyftem y 
chęcią dania znać o zafadzce na wzięcie Ofoby Kroia fpiknioney, 
lecz zaraz przez dwóch fzeregowych nazad zwrocony zoitał.

Tam więc pilnie przez Zwierzchność maiących itrzeżono, y  
zakazano było, iżby żaden nie ważył iię wychodzić;

Dla tak więc ofttego baczenia, nie mógł iuż żadnym fpofobem 
Frankiemberg wydoftac iię* niechciał iednak żadnego przeciw Kró
lowi popełniać uczynku.

Albowiem gdy U. Śtrawińiki dopełniał fwego haniebnego za- 
myftu, Frankiemberg z drugiemi w uliczkę Kapitulną wyprowadzo-r 
ny, gdy inni do napaści -iadącego Nayiaśriieyfzego Króla pobiegli, 
on iię pozoitał, y  przy attaku nie był. Wyznać to muli Kuźm a, 
ktorego wzywa na zaświadczenie w tym punkcie.

Widzi tedy Sąd Nayiaśnieyfzey z tego ufprawiedliwienia , że 
tak U. Cybuliki* iako y Pefzyńiki, ani w zmowę , ułożenie, wia
domość, fzkaradrtegó na Ofobę J. K. Kci wyiiępku* y iego dopeł
n ien ie , co niżey dowodami wfparto będzie* nie wchodzili, lecz 
tylko U. Cybuliki przypadkowo, Pefzyńiki z obowiązku iłużby 
fw ey , Frankiemberg zaś z mufu y  boiainf* między winowayca- 
mi znaydowali iię,

CO S IE  T Y M  WYWODEM O KAZUIE,
'  . X  ' o, . "

Bydż to powinno doitatecznym Strony oikarżaiącey prze
świadczeniem y nie odbitą prawdą, że uknoWanie tego naygorfze- 
go Kryminału, w fekretnym fprzyfiężehiu kilku pfob, to ieit Stra- 
wińikiego, Łukawikiego, Gadomikiego, Wierżchleyikiego y K a 
źm y zoftawało. Ci byli y  fą pierwfzyciele ułożonego y uikute- 
cznionego wyilępku, ci wykońywacze uproiektowaney niegodzi- 
w ey nad zamiar planty..

Co fama Strona w opifaniu Sprawy ninieyfzey wyraża.
§. Po wykonaniu &c. y w pytaniach w punkcie drugim.
Sekret zaś tey zbrodni nikomu przez zmowcow wybawiony 

nie b y ł,  aż w Małey Wii w Chałupie Chłopikiey poprzylięgaią- 
cym ludziom z Kommendy wybranym, y to iefzcze nie ze wfzy- 
ftkim .

Dowodzi iię z teyże famey iriformacyi §, Potym U. Strawiń- 
iki &c. y punkta 3. 4.

Dopiero w ten czas y  tego momentu gdy U. Śtrawińiki uzbro- 
ionych z itayni Dominikańikiey, na dopełnienie ułoźoney złośli
wie planty wyprowaidzał; o Ordyrianiie, iak mieli fobie poiląpić 
opowiedział. Co iię z opifu ód Strony Sprawy tey widzieć daie 
§. Udał iię.

O czym U. Cybuliki ż Pefżyńikim żadną przyfięgą do tey ftra- 
fzliwey akcyi nie obowiązani, wiedzieć nie mogli, bo im ten fpi- 
fek, ile nie przyfięgłym nie był powierzony.

Z  Y  to ieft
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Y to ieft pierwfzym pryncypalnym fundamentem obrony y nie
winności U. Cybulikiego z Pefzyń/kim.

Powtore: źe ciż U. Cybuliki y Pefzyńifki, lubo pierwfzy, za 
Uwiedzeniem U. Łukawikiego , pod ktorego Kommendą zoitawał, 
y  on ego obawiał fię-, -drugi iako fluga, za wola U Strawińikiego w 
Kluczu Bogufzyno rządzącego, w bandę Kroloboyeow wprowadze
ni ? przecież ani z wfpołeczeńftwa tego , ani z iakowey wiadomo
ś c i , o niegodziwym przeciwko Globie J«. K. Mci ułożeniu, mogą 
bydź za winiwaycow poczytani., gdyż ani przy pakowaniu w zbo
że y liano broni , bo na ten czas w Wołce znajdowali f ię , ani w 
akcyi attakowania J. K. Mci byli.

Bo Cybuliki, wydoby wfzy fię z mieyfca zafadzki za wyieżdża- 
-iącemi na uskutecznienie ułożonego Kryminału , udał fię w inną 
Itronę , Pelżyńlki zaś zoftał fię z dwoma -ludźmi przy furach, j  
tam nocował.

W czym.odwołuią fię do U. Łukawikiego yK u ź m y , na punkta 
.-przez U. Cybulikiego y Pefzyńikiego do Sądu Delegacyingo poda- 
-ne wyznania , które chociaż- od Kryminalistów na fundamencie, 
iednak decyzyi Prawa wyiętege z Autora Farynaceufza Uh, i. TiU 
V. Qucfl. 43. fol. 9 qi . Nro 60 -- Qitod focii Cr ¿min/s 7 .udmittuntur e- 
4iam in Criminc Icefce Majcftatis ad exculpandum.7 będzie obroną U. Cy- 
feulikiego y  Pefzyńikiego.

Rozumiem bowiem , iż ci, fumiennie wyznać mufieli, ¿ e  U. 
Cybuliki y Pefzyńiki względem haniebnego na Ofobie Króla wy- 
itępku, nie fą winnemL

M ów ię , że nie lą z wfpołeczeńiłwa w in n em i, dokładniey fię 
to obiaśnia.

Społeczeńftwo inaczey rozumiane bydź nie powinno, tylko 
.gdy kto w nie wiadomie, dobrowolnie wchodzi, inaczey zaś, kie
dy trefunkowo , albo zpodeyściem, lub za rozkazem iakowym , 
alboliteż z przymufu trafia f ie , nazwane bydź nie może iftotne 
wfpolftwo 5 Wfzyfcy Aut.orowie Praw zgadzaią fię na to , nawet 
fam naturalny rozum, każdego przeświadczać w tey mierze po
winien.

U. Cybuliki y  Pefzyńlki., ani wiadomie y rozmyślnie w wfpo- 
łecżeńitwo Kroloboyeow wchodzili, przeto nie mogą bydź nazwa
ni winowaycami, lub tez wfpolnikami tego bezbożnego Krym i
nału.

Kedy U. Cybuliki na fame iłowa U. Łukawikiego , mówiącego 
do niego , że poiedzie z nim do Warfzawy, nie wiedząc o złośli
wych onego zamyiłach , za nim poiechał.

Toż y Pefzyńiki będący za Leśniczego we Wii Bogufzyno, 
mufiał U. Strawińskiego w tey Wfi rządzącego lłuchać, przy furach 
iechać y  czynić to , co mu roz-kazał.

Pokazuie fię w ię c ,  źe ieden przypadkowo^, y  z podejściem ., 
drugi za rozkazem Pan a , wlżelako nie wiadomi, w tey kompanii 
byli.

Nie może bydź iednak wnioikiem u Strony, źe gdy fię w ban
dzie takowey znaydowali., iuź ią wipoł-Kroloboycami •?

Ani to
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A ni to ich potępiać powinno, źe U. Cybulflri za rozkazem Łu- 
kawikiego, fury z bożem y hanem do Małey Wh zaprowadził, a 
Pefżyńikj fur pilnował, albowiem ich fama niewiadomość, pod 
teo czas fekretney między innemi na ten fpifek zmowy niewin- 
nemi cz y n i,  y  zupełnie od wfpolni&wa Kryminału oczyfzcza, y 
•uwalnia £

Kryminał zaś , na ten czas tylko bydż powinien właśnie na
zw any Kryminałem, gdy kto złym umyflem, rozważnie,, y pod
stępnie «a  iakowy bezbożny uczynek odważa h ę , y  on dopełnia , 
in acze j  bowiem , uczynek choć przez hę widzialnie z ł y ,  bez ro- 
z  my il o iednak y rozważenia nie może bydi Kryminałem miano
w any Autor Farynaceufz Lié. i .  Quœfi. iS- fol. 2 5 1 .  z Prawa po
wszechnego mowi w /Iowach’: ,, Crirnm tuncp ropne dicitur, yuan do 
7, qui* dok mało, îfprava intentione delinquit, Jinc cnim dolo mało, non 

nidstur propric pojfc dici crimen.
A gdy U. Gybuliki y Pefzyńiki żadnego złego y rozważnego do 

tego haniebnego wyftępku nie mieli umyflu, y tego niewykony wali, 
iakże mogą bydź wfpoł-Kryminaliftami onego fądzeni?

Daley mówiąc za famym U. Cybulikim,, iż te n , ani z wfpół- 
ftw a, ani z iakowey wiadomości ieft winien wyftępku, tym bar
d z ie j  kary ? Cybuliki? nigdy nié wiedział o iakowym fprzyiiężeniu 
na Oiobę Króla , dopiero gdy tu do Warfzawy przyiechał z Kuźmą, 
miarkuiąc iakowyś fekretny ipifek, fzukał zaraz fpofobow , iako-ftę 
w y ż e j  nadmieniło, aby hę mógł był wydoftać z tey bandy, lecz 
go iuż pod żadnym p ret extern, ile nieprzylięgłego z innemi nie- 
wypnfzczono.

Dowodem będzie y ieft na tę okoliczność wyznanie U. Łuka- 
wfldego y Kużmy, nawet Strony famey Inftyguiącey opifanie.

Nie mógł więc dla takowego zakazu y it rzez en i a-z tey kompa
nii wydoilać h ę , albowiem zachodziła z itrony iego boiaźń nieo
m yln e j śmierci, gdyby był chciał co czynić przeciwnego myśli y 
ułożeniu Iprzyhężonym,

Wfzakże iednak za wyprowadzeniem ludzi przez U. Strawiń
skiego na haniebne dopełnienie u-k no W arie go na Ofobę J. K. Mci w y
ftępku , U. Cy-hul/ki w inną ftronę zaraz z famego mieyfca udał hę-, 
y  przy attakowaniu Nayiaśnieyfzego Pana nie był.

Już tedy z wfzechmiar U. Cybul/ki zupełnie okazuie he bydż 
niewinnym.

Podobnież Peizyńfki wiadomość niby o fpiiku maiący, przy pa
kowaniu broni y mundurów iakoby znayduiący hę, przebycie u Ro
gatków dla przejścia wolnego fur ułatwiaiący, pod ftraźą nie będą
cy oikarżony-, iż ieft n iew innym , te mi prócz w yżey wyrażonemi 
-broni hę odwodami.

Już w yżey opowiedziano ieft , że Pefzyńiki fluźący, wolą Ü. 
Strawińikiego dopełniać, z furami tam iachać, y  czynić to , co mu 
Pan kazał mu ha ł.

Y  to iawno ieft, źe wiadomość pomienionego fpiiku, w począt
kach, między kilkoma Ofobami, a potym tylko Szeręgowym kilku- 
dziefiąt, po odebraney od nich u Chłopa przyftędze, była powie
rzona, o czym źe Pefzyńiki nie wiedział, iuż zupełnie ułatwiona.

2  2 Będzie
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Będzie y  to zaświadczeniem U.Łukawikiego, źe Pefzyńiki przy 
pakowaniu mundurów y broni nie znaydował fię.

Jeżeli przebycie furow przez Rogatki u łatw ił, nic przecie w 
tym nie zawinił, bo to czynił z dyzpozycyi Pana fwego.

Nie fzedł podeyściem żadnym, bo prócz okazanego przy Rogat
kach świadectwa przez U. Strawińikiego danego, które iakie bydź 
mogło nie umieiący czytać y pifać wiedzieć nie mógł, opowiedział, 
kto y z czym iedzie.

Nie mógł zaś opowiedzieć, że w furach broń y mundury fię 
znaydowały , kiedy przy ułożeniu tych , iak fię wyraziło nie b y ł , 
y  o nich nie wiedział.

Zachodzi tylko iedna okoliczność, nieiako potępiaiąca Pefzyń- 
ikiego, że on, nie będąc firzeżony tu w Warfzawie, mógł był dać 
znać o niegodziwych zarhyfiach fprzyfiężonych, y  ta by była Pe- 
fzyńikiego naywiękfzego grzechu przyczyna.

Lecz w tym punkcie zaitanowić fię należy ria ufprawiedliwie- 
nie onego.

Pefzyńiki, z rozkazu Pana fwego był wyftany z furami ku Ma- 
łey W fi, gdzie wraz z drugiemi ludźmi przy furach będącemi w y
konać mufiał przyfięgę, że U. Strawińikiego y innych nigdzie y  
przed nikim, iżby byli związkowi, nie wyda.

Tą przyfięgą obowiązany, Człowiek żadney edukacyi y  oświe
cenia nie maiący, boiał fię złamać ońeyże.

Dla czego przyfięgą ta, którą, czyli była niegodziwa poznawać 
nie m ógł, y  fama proiiota Pefzyńikiego uwalnia onego, by też od 
naywiękfzego grzechu z tey okoliczności wynikaiącego.

Zoftaią iefzcze przyczyny obrony niewinności Frankiemberga, 
miedzy Kryminaliftami policzonego;

Już y ten o znaydowaniu fię fwym po między wfpoł-Kroloboy- 
cami, iakim fpofobem w bandę fpiikową wchodził, opowiedział.

Przyznaie to na fiebie, że był wfpolniftwie fprzyfiężonych, 
lecz okoliczności przy wiedzione bronić go powinny od popełnione
go przez innych wyftępku.

Bo mu więzieniem, ieźliby nie ftanoł u Kommendy y do Czę- 
ftochowy nie iechał pogrożono, bo go podeyściem zażyto , źe za- 
mialt do Częitochowy, na inną rzecz dyfponowano, bo mu u Kom
mendy ltrafzliwą przyfięgę , którą on dla boiaźni kary śmierci tuż 
nad nim wifzącey ile Dyifydent, wykonać był przyciśniony.

, W czym odwojuie fię do wyznania U; Łukawfkiego, iż  temi 
krokami z nim poitąpiono.

Ten obowiązek przyfięgi, boiaźni co moment furowey śmierci, 
były przymufem do pełnienia tego, co mu Zwierzchność iako żoł
nierzowi czynić rozkazywała.

Uwalniać go za tym powinny te przyczyny przymufu ftrafzli- 
wey przyfięgi, rozkazy w yżfzey władzy, pod którą zoftawał, a tę 
koniecznie wykonywać mufiał.

Udaie fię on w tey mierze , doPrawa powfzechnego , iż iako- 
wekolwiek bądź czynności, z mufu y boiaźni naitąpione, żadney 
za fobą pociągać nie powinny kary, y  nazwane bydź nie mogą w y- 
itępkiem.

Te wy-
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T e  wywody n à  ilrortę obwinionych przytoczone* zupełniey 
ź wyznania ich dobrowolnego T z opowiedzenia U. Łukawikiego y  
K u im y  na pytania do 'Sądu Dełegaryinego podane naftąpionego, 
niem niey ż wywiedzionych Inkw izycyi, niewinność oskarżonych 
U* Cybul/kiego, Pefżyńikicgo, y Ftankiemberga okażą.

Gdy to bodzie , doprafzać ilę ośmielaią Sądu Nay iaśniey fzego, 
aby od Sprawy ÜU. Inftygatorow Koronnych y W. X . L it. y  Ich De
la torów fobie intentowaney > oiaż z  więzów UWolnieni natych- 
tniaït żoftalh

"jeśliby Zaś takoWe WÿWody, nie były od iakoWegD wyftępku 0- 
:/liarzonych uwalniaiącemi> udaią iiç do naypèwnieyfzegô ze wfzy- 
Tik ich obron Ropnia, y  każdego Sądu fzczegułnego zafzczytu.

W y J.OO. j .  W W* Panowie, którzy, poktzywdzenie Ofoby Nay- 
ià śn i ey fzego Króla y Maieftatu Jego fądzicie , y  kąty podług wieb* 
kości zbrodni wymierzać będziecie * użyć nad obwinioheiüi pośre- 
dniftwa fprawiedliwośti, tó ieft miłoiierdzia y  litości zechcecie»

M owi za n ie m i,  y  radzi cytowany od fańieyże ftrony Autot 
Farinacmsj de Cr Mine la Ja  Majcftâtis pifzący i Iż  chociażby nieiako 
obwinieni w iedzieli o ułożonym fpiikü, a tegó nie wyiawili* prze
cież ich od kary śmiefci exkUzowaneiüi bydż wnofi* W tym fenfie t 
,, ‘E t  licet Clarus tentai fojfe mponi panam tnoftis fuper non rè'vdàtiti- 
,, bus maćhinatiWctoi, Confulit iamen Principibus, ut ift hujusmodi tafi- 
,, bus potius humànitatt quarn jtverïtaîe ütantUr, ttf tx quacunque Caufa9 
, ,  non foltmjujta, Jcd etiatn probabili hos non révélantes exeufent à pce• 
,, na toiortis\

Upewnieni bydz iftógą oparzeni, że ten Nayiaśnieyfzy y Do
brotliwy Kroi, który hay więkfze przykrości, iak iię publicznie de
klarował, darować umie* tey obelgi fwoièy Z Wtodzonego W Ofobie 
fwey Oycowikiegó Miłoiierdzia nie pamiętać racży*

WzyWam nieco llow Pfalmiily, do tego Nayiepfzego z Panuią- 
cych Króla* Non intrts in ffudicium, cum inimicis luis, A le iako pełen 
ŁaikaWości, dla tym więkfzey z tąd zoftawienia fobie wiekopomney 
îîawy, daïuy* ÿ  odpuść* Criminibut hi/te parctrcRèx o! velis»

T y m  poitępkiem naychwalebnieyfzym* doznaią winow aycy, 
tobzna doitateczniey cały Naród * źe itaranność y życzenia T w oie  
Nayiaśrtieyfzy Panie* fą iedynym Ufzczęśliwienia, dla niego celem,

7j  Strony Ut). Inftygatorow Koronnych y W*X*Litt tu“ 
dzicz Ich Delatorow, przez U. Pawła Białobrzeflriego Pa* 
trona Aifefloryi Koronney* w Sądzie Seymowym miana, 
na wyzey wyrażone Odpowiedzi, od Łukawikiego, Cy- 

biilikiego, Pefżyńikiego, y Frankiemberga, czyniona.

^ y c z y l ib y ś m y , lubo wirtowaycow ofkarżamy, aby pfzydanie od Są- 
du obrońcow dla obwinionych na początku tey Sprawy naltą- 

fio n e  tak było za tym Krym inałem  przy końcu teraz Sprawy ikute-
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¿ z n e ,  y tak dzielna obrona V odwod za zbrodniami, izby potrafiły 
te odwody y obrona tak wygafić z pamięci ludzkiey Krym inał po
pełniony , aby można trzym ać, z e t a  zbrodnia nie ieil uczynio
n a , y^nie była popełniona, bo dogodziłoby fię przez to famym wi- 
nowaycorn chcącym ochronić życie fwoie y  od kary uniknąć , do
godziłoby fię y Narodowcy dotkliwości cierpiącey teraz plamę w 
iwych czyitych zawfze ku fwym Monarchom od początku Narodu 
urny iłach.

Lecz gdy ani fama natura ma w fobie ty le  m o cy , ani ludzka 
zdolność w pozwoloney winowaycom obrony łatwości, ażeby rzecz 
nałtąpioną cofn ąć , Krym inał popełniony zgaiić, y  to, co fię ftało 
za rzecz nie naftąpioną odrobić y  odmienić m o g ły ; Więc iako za 
cnotą idzie nadgroda, tak za niecnotą kara, bo na tych fpręźynach 
dwóch na wy mierze dobrym nadgrody, a z łym  kary polega Rząd 
w ew nętrzny Kraiu każdego.

Zbrodnia ta dziś do ukarania przychodząca ztargała ufiawy Pra
wa natury, Prawa Boíkiego y ludzkiego , iako iuż dowiedziono w 
In d u k cie , y zadała nieiaką plamę czyftości umyfłu Narodowego 
ku fwym Monarchom. A przeto za ten Krym inał iawny y cofnio- 
fiy  iuż bydz nie m ogący, fam tylko wymiar kary nayfurowfzey 
winowaycom nadgrodzi krzywdę Prawu, y  plamę z czyftości Na- 
rodowey zmyie , y  pokaże , iż  garść Złoczyńców nie ma nic z Na
rodem.

Wymiar kary iaki bydź ma na obwinionych iuż dowiedziono 
w Indukcie Sprawy, y że zbrodni popełnioney wielkość ítanowi y 
oznacza kary furowość.

Zbrodnia wielka bo zamyka w fobie Crimen Icefc? Majejłatis Divi
na Es5 Hiimancc.

Divine?; bo Stolica Krolow ieft Namielłniczą, Stolicą Ziemfiką 
Króla Krolow , podług nieomylny prawdy Pifma: _Qjii conftituit Re. 
ges fcf transferíRegna DElenim  Rcgnum Es9 cui vult dabit illud: y prze
to z tęd oświadcza fię fama Mądrość — Per me Reges Rcgnant &  Po 
tefiates tenent jufiitiam — y dla tego głos Klemenfa Alexandryiíkie- 
go tu fię odzywa — Regcm timebis, fciens hanc Domini ejfc cleStionem —
Y na tych to prawdach nieomylnych gruntuie fię nawet Statut K a
zimierza A nni 1 3 5 6  w Przyłu ik im  Fol. 3. w Słowach — IdeoDivini 

fententia dati funt Reges Populo Łf Domini fubjcdtis, ut necejfario ¡¡fufliti*
, Ł?ffudicio ac Imperio Rcgum Jubefcnt univerfi —

Machinacya więc y Konfpiracya przeciw Ofobie Krolewikiey 
poświeedney Stolicę Namieitnicza Boiką na ziemi trzymaiącey za
myka w fobie y  czyni Crimen lafee Majefiatis Divina.

Zamyka powtore ta zbrodnia Crimen lafaMajefiatis humano?; bo 
na to wfzyftkich Narodow Prawa zgodziły fię , że Panuiącym uro
czyście zaręczyły w naypierwfzym ftopniu befpieczeńilwo, chwa
łę  y  pofzanowanie, a dla dowodu Namieilni&wa na ziemi Boíkie
go świątoscią Maieiłat Krolow przyozdobiony mieć chciały. Jako 
Toioffanus Lib. ffuris Univ. 3 5 . Cap. I. — Reges D E I  vicarios ejfe /acro- 

fanaós -- Legcs eorum Sacratiffima C. de Ltgibus, Sacratiffima Literce 
fin de alien, in Authcrt. Sacrum Oraculum §.penui de adoption. Sacra 

Domus SacrumPalatium L ib .12 . C. tit. 28- apud eundem ToloJf.Lib. 1 4 . 
N r* 6. A  na
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A na tym znowu Praw wfzyftkich fundamencie Przyłuiki Łib. 
L  Cap. 1. Jub 7 ’Cg. 6. de Crimine Lajee Majejlatis przywodzi UJpiana 
mówiącego — Bono* Regi debetur quodfii animata B E I  lmago7 timor 
quod gladiutn gcjłet, veiïigal, quod umis privati oblitus, non mam a- 
íiquam partem , fedtotatn Rmpublicam curet ~  Zgoła władzę nad lu
dźmi oddał Bog y Prawo Krolom , a nad famemi Krolmi fobie ty l
ko Siad zoftawił. Jako Marcus Aurelius tę prawdę iawną fwym 
zdaniem potwierdził — Magiftratus de privât is , Princeps de Magi- 

f i  rati bus , Bturn vero dc Frincipibus judicare —. vid. Befen, pro Carola 
Rege Anglia.

Jezeiiź  więc Krolowie nie maią Sądu na ziemi przeciw fobie, 
lecz tylko Bogu fam emu winni fię fprawić, y  ieżeli nawet party
kularny każdy ubefpieczpny ieft od mocy uczynjcowey Prawami ; 
co to za zbrodni wielkość machinacyą czynić y  rękę świętokradzką 
podnofić przeciw Panującemu? który y Prawem Bcfkim , iako Vn- 
fifus Bommi — Nolitc tangerc Chrifios mcos. Quis cnim extendet manutn 

fuam in Chrifium Domini 'tfinnocens erit? y prawem natury famey — 
Djiod tibi non vis alteri ne feceris ipfe — y prawem Narodow — Rex in 
tuto fit  — y  na oftatek prawem Oyczyftym , iako Kroi w naypier- 
w fzym  befpieczeńftwa y pofzanowania ilopniu od wfzyftkich w in
nego uroczyście zaręczo n y?

Jeże li  obrażonego Maieftatu kary w inni b y l i , którzy obrazo
w i Teodozyufza Cefarza obelgę u c z y n i l i , ieżeli niewiafta za podo- 
bnąż krzywdę Poiągowi Teodoryka Cefarza w yrządzoną, za w in
ną bydź kary uznana , ieżeli zgoła w podobną winę wpadaiący ka
rę na fiebie ściągaią Criminis la fee Majefiatis, jm taLcg. ff. 6. §. 
Statuas Principis. Jeżeli naoftatku mówić źle o panuiacych prawo 
nawet Boikie zabroniło — Biis non detrahas Pr in dpi Populi tui non 
tnaledices — Exod. sq . Y  Prawo pofpolite karę ściągnęło Criminis 
la fee Majefiatis na zle mówiących. ToloJJanus Lib . yy . Cap. £. de Ma
le di cis Principis fol. 565»

Coż więc mówić o zbrodni popełniony, a teraz do ukarania 
przychodzącey, która zamyka w fobie y  dopiero wfpomnione, y  
która w początku konfpiracyi y machinacyi obrzydliwa, ale w do
pełnieniu y  targnieniu fię na poświęconą Oiobę J. K. Mci P. Miłł. 
nayokropnieyfzfl, y powtarzania niegodna.

Tak wielki zaifte Krym inał ten dziką zaiadłością popełniony, 
że  Poprzednicy Wali J.OO. J.W W . Panowie Praw Narodowych fta- 
nowiciele, kary zań prawem nieuftanowili, y  nieopifali, bo nigdy 
wczyftych umyftach fwych koniektury y przypadku tak ftrafznego, 
aby fię kiedy ftać m iał, nieprzeglądali. Tak podobnie iak w owey 
flaroźytności Romulus Conditor R z y m u , y  Solon Ateńczykow Le
gislator na Oycoboycow żadney. nieuftanowili kary, bo nigdy takoż 
nie trzy m ali , aby tak daleko złość zaiadła przeciw famey natury 
duchowi poftąpiła. Jakoż za łaiką Boga nie była ftyfzana podobna 
zbrodnia nigdy w Narodzie nafzym.

Albowiem lubo wiek 1 6 . za Zygmunta I I I .  wydał takie mon- 
flrum w tym nafzym kraiu , ale też rozum od młodości prawie wi- 
nowaycy tamtego poiniefzany zaftonił y  wym ów ił od wfzelkiey 
plamy Narodową ku fwym Monarchom czyftość, y  przeto w takiey
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czyftości umyflow fwych zoftaiąc nie opifali, ani kary wyraźney, 
bo gdzie nie mafz grzechu y przewinienia fpodziewatlego i tam y 
kary oznaczać rzecz niepotrzebna»

Konftytucya 1588- tylko tyle rzekła, ze WinoWayca takiy reüs 
Criminis condertinabitur, ale bez wyraźhości y opilaliia kary. Przy* 
padek nawet tamten lubo w czaiie Seymü za Panowania Nayiaśrtiey- 
fzego Zygmunta I l i .  zbrodni popełnioney, zamilczało lamę Prawo, 
rozumiejąc, ze tylko na tamtym iźalortym człeku począł iię wyftę- 
pek y /kończył.

Niech więc nikortiii y  fańtey ftrohie nie będzie dziwno , ;ź£ 
c/karźaiąc winoWaycow obraźohego Maieftatil, udaiemy iię do 
Prawa powfzeclinego po kafy na zbtódrtiów, gdy w Prawie Ptb- 
wincyalnym KraioWym Za tak fprofny wyftępek tey ożhaczoney 
nie znayduiemy j Nibch £rtöWü ani W tym dziwno nikotriu nie 
będzie, źe nie znaydtiiąć KraioWegbPtaWa śWiećkiego :ha teil 
w yftępek, używam y w Sądzie świeckim wyrókow rnawet Pra
wa Bo/kiego i raz dla tego-, *że te famę Prawo Boikie w Namie- 
ftniczey Boikiey y  pdśWięćohey W ładz/liazierfiipo  gWałcone "zo- 
ftało, drugi raz j źe te PraWo iako w Kraiu prawo Wiernym bar- 
dziey mu iefzcZe ieft wiaśćiWfże, ahiźeli Prawo powfzeehhe 
Rzym/kie.

Okazana tedy W üczyhkü óblftlieFźłym żbrodhi Wielkość i a b- 
kazana y dowiedziona dowodami napiśniie äutent^cznem i, lako  
Z Ińdukty pryncypalney , wypróbbwana wyznaniami wła-
fnemi winoWaycoW y Trikwizycy&mi ze świadków zapfzyiięgłycłij 
a wyproboWälia W trzećh pńflktach , to ieil konfpirabyi, machina^* 
cyi vioknti tönaiüs W faffii 'przez W d y  narrte dähe-, l i f t y  pifähe> 
przez żmoWę m iedzy 'bahd|!fpiikową czyniony , przez prży/ięgi 
na wierność y Tekret bezbOżfley ikcyi Wypełnione i przez broni 
y  OręźoW na ten koniec przyfpofobieńie , te/że  broili w wozach 
iianenl y  legominą rtiby'hdladoWanych ukrycie, a haoftatku wkradł- 
fzy fię do Miafta Stolicy Króle w/kiey przez uczynienie zdradliwe/ 
żafadzki > f  pörWahfe fię^świętótradzkie zbfdyne na!karetę ludzi 
y Ofobę J. K. Mci P. Miłóśiwego, luftzi-Krolewikićh fmrąbahie, za
bicie , y  fa'rtiögo iJego/KróleWIkidy Mości rä niebie , . y ;zabić tylo
krotne üfitowäriie; Ökazäha rta oftatk'u taż Zbrodni wielkość z  
Prawa fam ego’Bo/kiego, poWfzećhnego .y  NarodÖWego5 T a  mó
wię zbrodni wielkość in;f ä m :W >jün ' fthwiedżióna /  wymiar kary y  
furoWość iey  ‘wirioWayćOfri óżhaćza ż e w fź y ik ic h T fa W , iako;fut  
w Irtdiłkćie pryhcrypalhey dowiedziono ieft; Älbowiem Prawo Bo
ikie ltiowi -* Qiiia non efl pöicfläs hiß a D E O id c ö $u c rqui reßfiit po* 
teftati, B E I  ordinatióni reßftili &0 damrtatióncm fibi acqüiriU t

A pierwey ie iz c z e , gdy ha Saula K róla ’Pomazańca Bo/kiego 
chociaż rtieprzyiaciela Óawidowego żołnierz ściągnął rękę , ode
brał 'furową śmierci karę -- Qi/iia non timuifti^mittere manurn tuam ut 
occidercs Chrißum Bomihi fanguiś tUus fupcr cäput tmfin -- y śm ie r c ią  
Zóftał Ukarany ańiputatis manibüs fis5pcdibuSi r .

A  na oAatku przeklął Dawid mieyfce t o , gdzie ten wyftępek 
popełnióriy '-- Ani rofa, ani defzcż nitch naw  as napadną Góry Gclboe, 
bo tam porzucona tarcz Mo carZOW) tahz S aulo w a  ̂ idk&btfńic był na*
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mafzczony oliwą — Joabowi zaś choć źa hiniéyfzy wyitępek nawet 
Ko.ścioł Salomonow y Ołtarz obrany nie dał — Evcllique Salomon 
jijjflt a cor nu Altaris jfoabum W intcrfici, quia proditor Maj eft at is er at-* 
gtio Regum.

Prawa Koronnego w Kryminale Leefce Majeflatis niewyraźność 
obiaśnił przykład kary ha winowaycy obrażonego Miaieftatu w Ro
ku 16 2 0 ,  któremu końmi roztargahemu y fpaloneinu 7 ani ziemia, 
ani woda pogrzebu nie dała;

W ieki dawniéyfze y Narody kary nayfurowfze rozciągali na 
zbrodnio w tęgo wyftępku j Tak źa korifpiraćyą przeciw Oktawiu- 
fzowi Cefarzowi Quintiüs Gallus Praetor z wfzelkiey dołloyności 
zdarty , śmiercią ukarany 7 a doth iegó ź ziemią zrównany przez 
wyrok Senatu Rzymikiego. Łućitis Brutus fynow fwoich włafnyćh 
o konfpiracyą przeciwko Tárkwihiúfzowi Cefarzowi obwinionych 
śmiercią furową ukarał $ Za Tyberyufza Cefarża Lentulüs Séianus 

- ob Crimen Majeflatis z dziećmi fweiiii choć nie byli o wiadomość 
przekonani Śmiercią frogą ukarany* dla tego pewnie * Choć to pra
wda w Pogańftwie, źe y w dzieciach iák Prawo mowi * hcereditarii 
Criminis cxempla meiuuntur. MacCdoriow Prawo nie tylko wino- 
waycow fam ych, ale nawet krewnych ich śmiercią karało * iako 
świadczy o tym wfzyftkim y obfzerniey Tblojfanus Libi 3 $ .  Cap-. I. 
de Crimine Lccjce Majeflatis;

Prawo naoítatkü pówfzechné in Ć. tit. de Crimine Icefct Majeflatis 
uftanowiwfzy karę imoi amifflonem viice/ 2 do. damnationem memoriae 
alias infamiam perpetuam nomińis; ¿ tio. cóńfifcaiiońem bońorum omnium; 
4to. Infamiam fuper Liberos 7 y źe ani po krewnych z dyzpozycyi 
Prawa * ani po obcych z  teitamentu nic wziąść nie mogą , wło
żyło  im Wieczną karą w iłowach — Sint perpetuo cgent es Wpaupe- 
res , infamia eos paterna femper 'comitetur, ad millos prbrfus honores 
perueńiant 7 fint poftremo tales * ut his perpetua egcflatc fordentibus fit 

mors folátium * fcf vita fupplićium -- Toż famo prawie ítanowi y  
i$ieć chce Prawo Statutowe Litewíkié w Rozd: Í. Art: 3.

Od tych kar za zbrodnią popełnioną prawem wfzelkim uftarió- 
wionych ftaraią fię oikarźeni w fwey obronie uchylić * lub tez ó- 
hych fobie umńieyfźyć.- „

Tych o/karźoriych troiaka ieft Clajfls. In Prima Clajfe fą wi- 
riowaycy de eonfpirátione, machinatióne, violentó conatit & faŚto . ipfo 
Gikarźeni b 9 convitti; jako t o : Łukawfkr, Ktrźma, Frankiemberg, 
Cybülíki y  Pefzyńfki incarccrati compar entes, th żda Cldffe znay- 
duią iie oikarźeni de noiitia criminis 7 y  źe wiedząc nie wy i a wili fpi- 
ík ü , y  mogąc nie przefżkódżili.- A ci f ą : ÜUr. Zefnbtzuíkí y Łh- 
kawíka comparantes. In ¿iia Cídffe fą relicjui citati &  Crirkinis Icefot 
Majeflatis ex machinatióne , eonfpirátione ,• conatu &rfaffio violentó ac- 
cújáti non comparentes 82s contumaces dowodami wyzfzemi razem, ia
ko córrci Criminis convidti7 iuż to źwyżnań id Jociorum Crimiriiś, któ
rych ieft fiedmiu wyznających Łukaw lki, Kuźnia,- Frarikifefhberg, 
Cybuliki, Pefżyń/ki, Tubałowicz y Słonczewiki, á do w od ten kón- 
Wikcyi ż wyznań fociorum Criminis7 Pfawo źa waźriy y  do/lateCzrty? \  
w fprawie dżiiieyfzey przyznało y mieć chce ; iuź to ż inkwizy- 
cy i świadków żaprzyfięgłych, iuź nawet y ż Dokumentów połozO-
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nych : fenfencya zaś contra corfeos contumaces ctiam in ćontumaciam 
ich , źe in Criminc lœfa Majefiatis moc fwoię ma , prawo lianowi po- 

. wfzechne.
Zoilawuie fię więc tylko dalfza ofobna Replika przeciw UUr. 

Zembrzulkiemu, Łukawfkiey y Kuźmie, iako różniące lię obrony 
mieć pretendującym 5 a teraz czyni lię Replikę na obronę przy
wiedzioną za czterema winowajcami, to ieft za Łukawlkim, Fran- 
kiembergem, Cybullkim y Pefzyńikim.

Ci winowaycy, czterech przywodzą obrony za foba nieco ró
żniące lię , a wfzyfcy razem miłolierdziem wzywanym  od kary U -  

niknąć żadaią.
Ze więc ani obrony y exkuzy przywiedzione, ani miłolier- 

dzie wzywane mieyfca nie maią ku wymówieniu od kary winû- 
w ayco w , odpowiada fié.

Przyczyny za winowaycami, a nayprzod za Łukawlkim przy
wiedzione czy mogą zaflużoney furowość kary przynaymniey u- 
mnie.yfzyć? Sąd Nayiaśnieylży raczy uwaźyć. Ze  o początko- 
w ey  plancie w Częltochowie ułoźoney , mowi Łukawiki nie w ie
dział; można mu to przyznać, ale też razem mowiemy , źe nie 
za to kara na niego paść m a , ale za to 7 źe w ezafie dalfzym przyl
gnął do tey planty y do bandy fpilkowey, a niegodziwą wypełni- 
w fzy przylięgę trwał w tey zbrodni aż do okropnego iey końca. 
Daley mowi, źe przed tą zbrodnią w Częltochowie nie b y ł ,  ani 
znał U, Pułalkiego: podobnież odpowiada mu fię , źe nie o to Po
zw any , ani kary za to nikt fię nie domaga, ale za to , źe był w 
Warfzawie y zbrodnią popełnił wraz z drugiemi obwinionemi. 
Potym wyraża ku fwey obronie, źe Strawińlki od U. Pułalkiego 
był pryncypalnie w tym użyty, y  źe on był wykonywaczem wfzy- 
likiego : odpowiada mu fię : źe każdy z winowaycow odpowie za 
fiebie y karę zbrodni odniefie, a Łukawiki fwą niewinnością niech 
fię broni podług reguły Prawney — Quisqiic fua innoccntia fepurget 
non Criminum relatione —. Mowi potym, źe tey planty przez U. 
Pułalkiego uproiektowaney nie pochwalił: Odpowiada mü fię , ie- 
źeli Rowami nie pochwalona, tedy pochwalona uczynkiem famym 
y  wykonaniem złośliwym przez niego, y  wytrwaniem aź do koń
ca W tey zbrodni, co ieft gorfza, bo iako więcey ieft m ów ić , a- 
ńiźeli m yśleć , tak znowu więcey ieft czynić , aniżeli tylko mó
wić , bo z myśli y  mowy powftaie u czyn ek , który dopełnia pier- 
wfze proiekta myśli y  mowy y  w fobie zamyka. Daley powiada, 
źe rozkazy y  Ordynanfe muliał wypełniać , iako żołnierz. Od
powiada mu lię ,  źe pomiń ąwfzy żołnierki iego poftawę, która 
w  tey mierze była taka , iaka Katyliny przeciwko Rzymowi, czy- 
l iź  ten Łukawiki tak lię exkuzuiący w tey wyprawie obmierzłe y  
zboieckiey nie mógł tak poftąpić z Ordynanfem tym , iak poftąpił 
z  innemi Ordynanfami fwego Kommendanta U. Zembrzulkiego, 
to ieft nie Ruchać, wfzak te niefluchanie, iakoby ku obronie fwo- 
iey  dowodził U. Zembrzulki, a oprocz tego dało fię dawniey cx pu- 
blica fam a  Ryfzeć, źe poftępki Łukawlkiego nie zgadzały lié z re
gułą karney żo łn ierk i, więc w zachowaniu rozkazow na wypeł
nienie tey  zbrodni mógł bydź nie regularnym żołn ierzem ; tak
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rak był w rzeczy farńey ; a Ruchać powinien był bardziey Prawa 
Bolkiego przynaym niey, y  na tę zbrodnią nie odważać iię ; zai- 
fte gdyby ten Grdynans y  rozkazy mu dane, zmierzały na zabicie 
matki lub oyca iego, pewnie nie Ruchałby, a na rzecz gorfza chę
tnie odważył lię przeciw Krolowi Oycu Oyczyzny. Daley 'mowi 
Łukawiki, źe boiaźnią był prz.ymufzony do tego*, odpowiada lie :  
źe  nie lada boiaźń bydź może exkuzą od wyftępku , ale taka , któ
ra okazaną karą y niebefpieczeńftwem na oftatku życia byłaby w 
człowieku fprawiona, dopieroź w Łukawlkim tak odważnego fer- 
ca na tak wielką zbrodnią, czy może bydź exkużą allegowana tyl
ko byle iaka boiaźń, a w rzeczy famey ani biciem, ani więzie
niem nie wyciśniona z niego , na oftatku ta fama boiaźń powie
dziana za n im , nie chodziła z nim., y  nie była wfzędzie, bo ir- 
knowana konfpiracya y machinacya poczęła wzrolt brać in Odtobń 

1. Anno trwała kilka tygodni w umyRach z łośliw ych, niżeli 
przylzło in Novembri do famey okropney zbrodni. Wieleź on te
dy razy y w wielu mieyfcach był extra metum allegation, y w fpo- 
fobności wfzelkiey oderwania lię od bandy , a dania przeftrogi tam 
gdzie należało. Mowi iefzcze Łukaw iki, źe dla tego był w tey 
bandzie , że nie rozumiał ią bydź fzkodliwą , bo lię nigdy niefpo- 
dziewał, aby ten zuchwały poftępek w rzeczy prawie niepodo- 
bney w pośrzod Warfzawy y tylu ftraź źołnierlkich, miał bydź 
ikutkowany ; pozwoliwfzy mu tedy na iego m y ś l i , czy nie miał- 
że on iuż przed oczyma zamachu blilkiego y gotowości wfzelkiey 
y  tey zuchwałey zbrodni wypełnienia blilkiego końca, gdy wi
dział ulkutecznione proiekta konfpiracyi y machinacyi w przyfpo- 
fobieniu broni na mieyfcu z kąd lię w ybierali, na mieyfcu zbro
dni gdzie przybyli, na oftatku widział iuż prawie zaczynaiącą lię 
zbrodnią zuchwałą przez rozplacowanie lię na mieyfcu zdradliwey 
zafadzki, czy nie miał źe  iefzcze y w ten czas pory dobrey od • 
wrócić lię od złego y dać znać gdzie lię należało? Mowi na oftat
ku , źe przyftęgą był obowiązany, y tę dopełniać iako żołnierz 
mufiał. A  nie wiedział źe on , iż fama przylięga na zbrodni w y 
pełnienie gwałci Prawo Bolkie y  ieft wyftępkiem. Gwałci y Pra
wo powfzechne, które mowi — In maliś promij/iis re f cenie fidem , 
in turpi voto muta decrctum, impia ejl promijjio , quce fcclere adimple- 
tur. Gratianus Cap. in, malis. Moźefz więc oń od zbrodni popeł- 
nioney bydź wimowiony y  obroniony drugą zbrodnią y wyftęp
kiem ? Na koniec mowi iefzcze Łukawiki, źe przyiechawfzy na 
zbrodnią do W arfzawy, oddalał fię od bandy y  mieyfca , gdzie lię 
ukryli b y l i , bywał u fwoiey żony, y tym famym odrywaniem fię 
chciał, iakoby bydź poftrzeźonym y wydanym. A nie ieft źe 
znowu toż famo przeciw niemu? miał bowiem ,czas oderwania fię 
od bandy y od z łego, dania znać, bo nie był pilnowany od ni
kogo , owfzem o-n byk pilnuiącym drugich, aby zbrodnia udała fię 
dobrze* W. oftatku mowi iefzcze , źe on nie był przy attaku ka
rety J. K. M c i : choćby więc y tak było od’kary furowey wymówić- 
by go to nie m ogło, bo fama konfpiracya ieft wyftępkiem obraże
nia Maieftatu, fama znowu machinacya drugim wyftępkiem, a ka
żda zbrodnia z tych iedna nawet bez drugiey ftanowi Crimen Icefoe 
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M a jc ftd tisdopieroż gdy oń y w trzecim llopniu K rym in ału , to 
ielt violcnti conatus &faćfi. znaydował fię, y  wraz z celnieyfzemi był 
dowodźcami dó tey zbrodni y popełnił ią bezbożnie. Wfzak do
wodzi w yznanie dobrowolne Tubałowicza fub Die 24. ¿funii 1 / / 3 .  
fub Nro 3U0 f o l  gvo, żć Łukawlki* Gołyńlki y Strawińlki do kare
ty Krolewikiey ftrzelali* iako fami przechwalali fię w drodze, y  że 
Gołyńiki Hayduka Krolew/kiego zabił w ten czas * gdy ten Hay- 
duk fchwycił za cugle konia pod Łukawikim nacierai^cym na kare
tę Krolewlką.

W yznaie także Frankiemberg w ekaminie fwoim fub Die30. 
gbris 1 7 7 1 .  fub Nro 2. f o l  9, że Łukaw/ki uieżdżaiac z Warfzawy 
w drodze za Łomnanii przechwalał fię mówiąc, ze Kroi mufi bydź 
zabityj bo ia fam dwa razy do karety ftrzeliłcm; więc udanie hę iego 
w  tym do zaświadczenia wfpoł-wiilowaycow nie broni g o , lecz 0- 
wfzerri przekonywa o ćał^ zbtodnią od początku złego, aż do końca 
ńaygorfzegdi

Dftigi winowayca Cybullki przywodzi przyczyny naftępuią- 
ce j że fię nie fprzylięgał WraZ z drngiemi na tę zbrodnią, że nie 
był przy pakowaniu broni ,* że był przym ufzony, że nie miał fpo- 
fobności porzucenia tey bartdy ; odpowiada m u fie :  iż m akonwi- 
kcyę przeciw fobie w t y m ,- Z wyznania famego Łukawikiego pod 
dniem 3 1 .  Października Roku i f  72* fub Nro. i .  f o l  10. §. Strawiń
ik i ,  ze między wybranemi do tey zbrodni zttaydował fię y  Cybui- 
iki* y  ze Ci wybrani przyfięgę w chałupie chłopa Jędrzeia na fe- 
kret tey zbrodni wypełnili* Toż famo probiiie wyznanie Tubało- 
wicża Dić 24. ęfunii 1772* fot* 3  i ź e Cybullki pierwey przyfiegał 
Wraz z Gołyńikim Wachmiitrzem y in n em i, aniżeli ten fam Tu- 
bałowicz, Siemiatkowiki y  irtii. Tamże fol. 3 ,  a tcrgo §. Cybul- 
iki. W yzrtaie, że ten Cybullki był wyflany od Łukawikiego z 
Troianowikim y ifinemi po fuknlany chłopikie na w f ie , w które 
fukmany potym poprzebierali fię zbrodniowie. Tamże §. za Cy- 
bulikim. W yznaie f że Cybullki zaprowadzał fury do fiana w bo
ru.- .........................

Frankiemberg w examinie fwoim Die 30. gbris fo l 3 . §. Łu- 
kawlki. W yznaie takoż , że Cybullki wyflany był po kożuchy y  
liermięgi chłopikie do Wfi Wołki z Owfienickim. Tamże f o l  cod. 
§. Kofińikiemu. W yznaie Frankiemberg, że Cybullki z nim y 
Z Kofińlkitii przodem do Warfzawy wyflany. Tamże f o l  4. a ter go 
§. Gdym wyfzedł. W yznaie Frankiemberg, iako Cybullki zfzedł- 
fzy  Frankiemberga w M ieście , połaiał go, iakoby on oddalał fię od 
bandy, y że zamyślał niby ich wydać, y  obydway do ftayni, w kto- 
iey  fię kryli wfzyfcy zbrodniowie,

Kuźma w examinie Die 10. gbris 1 7 7 1 .  fo l  3. wyznaie o Cy- 
bullkim, że ort deftynowarty był na przewodnika , ktorędyby ma
nowcami mieli uprowadzać Króla Jmci. Tenże  w examinie po
wtórnym Dnia 12 .  Stycznia 1 7 7 3 -fo l  <5. §. a Cybullki. Wyznaie, 
że Cybullki wiedział fzlaki, którędy z  W arfzawy mieli uchodzić 
Z Królem Jmciij.

M owi daley obroną ża Cybullkim, że on na zafadzce y  przy 
attaku karety Krolewikiey nie był,, ale zaraz ze fta yn i, w ktorey
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ukrywali f ię , w ftronę inną poiechał. Odpowiada mu fię , iż gdy
by y  tak b y ło , tedy kary furowey uyść nie może za poprzedzają
ce fpiiku y machinacyi fpołeczeńftwo, a gdy mógł ofobno poiechać 
w  ftronę inną ku Nowolipiu, mógł w olno ’, bo nikt go nie pilno
w ał, poiechać ku Zamkowi y  dać znać o zbrodni zamyśloney , bo 
iefzcze był czas nawrócić fię î ale on nawet y po akcyi tey fpro- 
fney z łączył fię y był z tą famą bandą y pod Kommendą zołtawał 
d.łuzey, iako wyznaie Frankiemberg w examinie fwoim fol. rr* 
§. fam  wziął na tydzień urlop y Cybuljki. By ł więc na zbrodnią y  
fpifek fp rzyfiężon y, był fpołecznikiem y pomocą do tey wyprawy 
obrzydłey, miał czafu wieie y  za Warfzawą y w Warfzawie od tey 
bandy odftąpienia, ale on zamiaft złe porzucić, drugich iefzcze 
pilnował y w z łym  utwierdzał, iako to Frankiemberga w Mieście 
napadłfzy; a iakże uyść może kary furowey?

Trzeci winowayca Pefzyńiki ma podobneź exkuzy od kary go 
naym niey wyiąć nie m ogące, ani ich umnieyfzyć ; bo mowi, że 
on nie był fprzyfięzony na fekret zbrodni, y  źe fekretu iakoby 
nie wiedział fpiiku tego przeciw J. K. Mci; Konwinkuie go wła- 
fne w yznanie  Dnia 14 ; Kwietnia 3 7^3. fol. 5. §. wfzakźeś przy- 
fiągł, gdzie mu Strawińiki przy pakowaniu broni w boru wyiawił 
koniec wyprawy niegodziwey na zabranie Króla Jmci. Tamże w y 
zn a ie ,  że był przodem wyftany do W arfzaw y, miał więc fpofo- 
bność oddalenia fię y  wydania zbrodni. Tamże fol. 7. §. tego' 
wieczora. Itcm fol. g. §* Potym chodziłem , Ibid. fol. 8 o tergo §* 
Ja oftatni; w yznaie, iż razy wiele chodził ze ftayni, w lrtorey fię 
on fam y  inni zbrodniowie kry li ,  do Miafta po fprawunki ro żn e , 
więc miał czas oderwania fię od tey bandy złośliwey;

Tamże fol. 9 . w yzn aie , źe przy nim wyiechali zbroyno na 
koniach, a on zamknął bramę za niemi* Toż famo na niego 
w yznaie  Frankiemberg w examinie fwym* Dnia 30. Liftopada 
1 7 7 1 .  §. Pefzyńiki. Ze on po wyieździe ich na zafadzkę zamknął 
bramę y  zoftał fię w ftayni* Toż famo Tubałowicz y Łukawiki 
wyznaią . A Kuźma w examinie fwym Bie 6. gbris ad punéïum 
5* wyznaie wyraźnie w Iłowach -- Podftarości z Czerwińika przy
był z nami wiedział o wfzyftkim y przyfiegał. — Toż famo w po
wtórnym Dnia 10 . g  bris examinie fwym o tymże Pefzy nikim po* 
nowił.

Jawna więc tźecź ieft, źe y Pefzyńiki od początku konfpira- 
cyi y  machinacyi złośliwey wytrwał w tey zbrodni aż do końca, 
y  to czyn ił  do czego tylko był u ży ty m , choć więc nie był na za- 
ladzce y attaku karety J* K* M c i , ale był fpołecznikiem przyfięga- 
iącym na fekret fpiiku, wypełniaiącym ufługi y pomocy, iakie ty l
ko z niego bydź mogły y był wiedzącym o wfzyftkim.

Czwarty winowayca Frankiemberg, źe znaydował fię w koii- 
fp iracyi, machinacyi y  w famym wypełnieniu uczynku fprofnego 
w yznanie iego dowodem ieft, tudzież wyznania wfpoł-winoway- 
cow ; a nie tylko te, które tu wym ieniły  fię, ale y powtorne przed 
j .  WW. Delegowanemi c medio Sądu Nayiaśnieyfzego examina, fpo-* 
dziewamy fię toż famo dowodzą obiaśiliaią y winowaycow konwiri- 
kuią. Nadto ten winowayca Frankiemberg do kary za zbrodnią
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popełniony zawinił iefzcze y  przyczynił fobie kary za więzienia 
publicznego wyłamanie, który wyftepek ejjraäionis carceris gardłem. 
Prawo karać każe.

Przywiedzione więc za temi trzema winowaycami Cybulikim, 
Pefzyńfktm, y Frankiemberkiem Prawo, źe Jlne dolo malo crimen non 
committitur, nie ieit applicabile ad cafum prcejentern, bo in f adío de dolo 
confiât, confino, re ipfat gdy przyiięgi na złe, wiadomość złego, 
uftuga w złym  y wytrwanie wfzytikidi w tym złym  naygorfzym, 
a wytrwanie rozmyślne y długie przez tygodni kilka w fercach zło
śliwych chowane, y aż do obmierzłey zbrodni końca przywiedzio
ne iawnie pokazuie iię z tylu dowodow.

Odpowiedziawfzy więc na p rzyczyn y , z których przywodu 
ulgi kary winoWaycy nadzielę zafadzili, pozoftaie iię iefzcze w zy
wane przez nich od Sądu miłofierdzie , ale że y te mieyfca tu nie 
ma ; zbrodni wielkość y uftawy Prawa, przyczyną fą.

Zbrodni mówię wielkość , wlzak ta wypróbowana z uczynku 
obmierzłego, y  z opifu Praw wfzyftkich, taką ieft, źe lprawcy y 
wykonywacze iey ci złoczyńcy obwinieni natury famey odredko- 
w ie ,  plemienia ludzkiego, y aby po ziemi chodzili nie fą warci. 
Tych  to y podobnych winowaycow ludzkiey wfpołeczności wzru- 
fzycielow Prawojame Bofkie cierpieć nie dozwala na ziemi -- M a
léficos non patiaris vivere Juper terram — Exod. 22 . y z pomiędzy ż y 
jących wygładzać przykazuie zwierzchnościom— Aitfcrcs malum de 
medio veflri — Beut. 13 .  Jakżeby więc mieć mogło mieyfce teraz 
miłoherdzie, chyba owym przykładem nie dobrym, mitigando rigo- 
rem Legit Divince, ale y  to iuź prawem oftatnim zniefione iako prze
ciwne wfzelkim prawom y owemu Boikiemu — Małediffius qui cohibet 
gladium fiiwn a Jan gumę Jcelefti— Jfcrem. 48-

Na oftatku reguły Prawa y  rządu politycznego byłyby prze
wrócone, podług których dobrzy nadgrody, a źli kary warci, y nie 
rozciągaiąc kary na złychńaka wyftępkowi p r z y z w o ita k rz y w d ę -  
by odnieśli dobrzy, podług zdania Pogańikich nawet Mędrców — 
Qiú de malis p cenas non fiimunt, bonos affici volant injiiriis — Pitag. 
apud Stobium de Magijłratii. Zgadza iię na to Pubiius Mimmus — 
Bonis nocet y quisquís pcpCrcit malis — Pogotowiu wykraczaiąc ci wi- . 
nowaycy tak bezbożnie przeciwko wfzelkim Prawom , nie fą godni 
żadnych względów, miłofierdzia, y pomocy z Prawa, które po
gwałcili fwą zbrodnią — Legis auxilio indigni Junt ) qui in legem pec- 
cant — Le: Auxilium in Cod.

Poftawa na oftatku Sądu Nayiaśnieyfzego lubo in oficina Icgum 
y  z ofob prawodawczych ikłada iię ,  nie ieit iednak prawodawcza, 
ale Sądowa, y Praw exekucyą czyn iąca , y nie ieft przeto mieyfce 
ani dzień miłofierdzia, ale Sądu y Prawa exeku cyi— Injudicio non 
mijereberis — Exod: 3 3 .

Wygładzenie zbrodniow z  pomiędzy źyiących nie będzie y  
nie ieft furowością żadną, lecz owfzem ofiara winna fprawiedli- 
wości podług zdania Seneki — Pinguior non potefi viäima maäarij 
quam homo Jceleratus.
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W oitatku nie mafz podobno iuź potrzeby tęo przydawać, iak 
ty lko, aby ci zbrodniowie wfzyfcy zapozwani, oikarżeni, y po
konani dłuźey między fpołecznością ludzką nie flaniali iię , przy
łączyć na każdego z nich w ofobności przeklę&wo nawet Poety Ovi- 
diufzaLib:7. Metamorphof: — Dii te fubmoncant o nojiri infamia jcecli!

Orbe fuo Tcllufcjue tibi Pontnfque negctur.

POWTORNA ODPOWIEDZ
Z  Strony Ur. Gybulfldego, Pefzynfkiego, y  Frankiem- 
berka, przez U. Przezdzieckiego Patrona tymże obwi

nionym przydanego, w Sądzie beyniowym czyniona.

Q b r o n y  y  wywody od Stron użyte zawfze itofowane bydź powin
ny do iftoty r z e c z y , iżby grunt fwoy y dowod doftateczny za 

fobą miały. f s
W ufprawiedliwieniu fwym U. Cybuliki, Pefzyńiki y Fran- 

kiemberg, o Kryminał wfpołeczeńitwa na Osobie J. K. Mci popeł
niony oikarżeni okazali to Sadowi Nayiaśnieyfzemu, że pierwfzy 
przypadkowo, drugi iako Ruga , trzeci zaś z mufu y  boiaźni, w 
bandzie Kroloboycow znaydowali iię.

Daley, źe U. Cybuliki z Pefzyńikim w żadne fprzyiiężenie iię 
przeciwko Krolowi Panu fwemu, nie wchodzili, Frankiemberg tyl
ko przyciśniony ltrachem więzienia, boiaźnią śm ierci, którą mu, 
ile Dyffydentowi grożono, przyiięgę wykonał.

WTzelako iednak w ułożenie y  popełnienie obmierzłego w 
świecie Kryminału nie wchodzili, zupełnie iię wywiedli, y te do
wody fwe prawem y ilufznością poparli.

Na odbicie takowey ju ityiikacyi, famą widocznością wzmo- 
cnioney. Wnieiiono ieft od Strony Inftyguiącey, to : źe ciź za- 
ikarźeni ieden na drugiego, y na ftebie wyznać mieli, iż iakoby U. 
Cybuliki w chałupie Chłopikiey z Wachmiftrzem, a ufkutecznienie 
ftrafzliwego wfzyftkich przerażaiącego wyftępku przyiięgać m ia ł, 
po lukmany dla przebierania iię winowaycow y na fzlaki końcem 
przeprowadzenia zabranego Króla był wyfyłany. Ze Frankiember- 
ga, tu iuź w Mieście chcącego o fpiiku uknowanym dać znać z uli
cy zwrócił. Z e  Pefzyńiki był przy pakowaniu broni, miał fobie 
w yiaw iony fekret bezboźney zbrodni. Z  mieyfca zafadzki wycho
dził, mógł był dać znać, przecież tego nie uczynił.

Frankiemberg był w fpołeczeńftwie fprzyiięźony. A zatym ia
ko wiadomość maiący o ułożonym przeciw Krolowi y Panu fwemu 
fpiiku, fą wfpoł-Kroloboycami y winni kary.

T e  przywiedzione przyczyny zdawałyby fię w prawdzie prze- 
konywaiące bydź winowaycow.

Sądzie N ayiaśn ieyfzy , niżeli do odparcia tego przyftąpię, 
nadmieniam tylko Sądowi, iż co wprowadzono było na ftronę o- 
łkarźonych, ieft nie odbitą prawdą , nie chcę tego ponawiać y Są
du bawić.

, Cc 2 Wfzakż*
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Wfzakże uprzedziłem Stronę względem wiadomości iakowey 
w U Cybul/kim, Pęfzyńikim y Frankienibergu, ouknowaney na 0 - 
fobę Króla przez innych Iżkaradney planty będącey*

Wywiodłem ich n iew in ność , y niemożność uczynienia, o- 
ftrzeżenia, y  zafadzce* Broniłem ich y bronię, że U* Cybullki 
dopiero tu iia mieyicu w ftayni poitrzegł nie co fekretną zmowę. 
BYańkiemberg zaś lubo chciał wyiawić złośliwy fpiiek , dla pilney 
iednak itraży y furowego zakazu, z tamtąd wyniść y uczynić tego 
nie mogli,

A Peizyńjfki przyfięgą ńiewydawania związkowych obowiąza
ny, o tak chaniebnych zamyiiach ipiknionych nie wiedzący, boiąc 
fię złamania tey przyfięgi profiotn uwiedziony, nie mógł ich także 
Wyiawić.

Lecz żebym to Zailidzeiiie fię itrody na wyznaniach nie Sado
wych winowaycow, y za fundament wzięte oddalił.

Jeit mi dofyć odpowiedzieć z Prawa poWfzechnego, że Confcjjio 
extra judicialis, non nocct confitenti, ncc eondmnat reuni.

Jeft to rezolucya z Prawa, która Rowami odparta bydź nie mo
że y niepowinna. T ym  bardziey gdy lam Sąd Nayiaśnieylży, nie- 
chcąc fię wfpierać na tych partykularnych odpowiedzeniach wino" 
waycow itófuiąc fię do KonfiytUcyt Roku 158S, ż wyroku IW ego, y 
na żądanie fameyże Strony Inityguiącey inne z więźniów wyzna- 
nia dobrowolne nakazał.

Y te od Sądu Delegacyinego odprawione zoftaią, o których Stro
na wiedzieć nie może*

Już tedy tą odpowiedzią w generalności prżezemilie u ż y t ą , 
na Prawie powfzechnym, y Decyzyi Sądu Nayiaśnieyfzego gruntu
jącą fię Strona ieit y  byd^ powinna względem fwoich ailegacyi za- 
fpokoiona.

A wywody ze lirony obwinionych ptzy zażytym  przyzwoicie 
do przypadku prawie, fą w fobie utrzymuiące fię*

Należy mi iefzcze odpowiedzieć na iednę okoliczność od Stro
n y  przeciwkoFrankiemberkowi wfpomnianą, iż on wydobył, y w y
łamał fię z więzienia , y  że podług rezolucyi Prawa , taki poitępek 
iego, pociąga za fobą karę śmierci*

Prócz naturalney r a c y i ż e  wolność y fwoboda każdemu czło
wiekowi fą naymilfze ?

Są y  inne przyczyny Kardynalne, dla których zadney to Wnie- 
lienie Strony u Sądu mieć niepowinno attencyi.

Jak tylko rozum ludzki brak oświecenia fwoie , y gdy Prówin- 
cye , Pańftwa , Monarchie y  tey Nayiaśnieyfzey Rzeczypolpolitey 
Krolełtwo wzrolt w zięły , a dla dobrego 'politycznego utrzymania 
rządu uftanowione Prawa w każdym ftopniu zoitały.- Mówiąc cO do 
Juryzdykcyi Sądowey, nikt inaczey nie był obowiązanym y niepo- 
winien odpowiadać, 11a zailiarżenie czyiej iak tylko zapozwańy do 
Sądu, y  na to co ieit pozwan odpowiedzieć.

Prócz czego Sąd, żadnego wniefienia od kogo przeciwko komu 
rezolwować nie mógł, y nie moż.e chyba za przypozwem*

Są na to Prawa powfzechne każdego Kraiu i w fzczegulności 
zaś tego tu, Statuta Koronne y tyle Konftytucyi o Pozwiech y Pro» 
ceifie formować fię miąnym opifane. Gdy
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Gdy więc Strona Inftyglii&ća b wyłamanie fię ź więzienia Frań* 
kiemberga óikarźa y przymnoźenie kary za takowy uczynek żąda * 
a na fundamencie po wyźey cytowanych Praw y według formalno? 
ści początkowego ProceiTu> ani Pozwu, ani nawet Propozycyi Są* 
dowey o to nie ma.

Zacżym w tym punkcie źadney od Sądu Nsyiaśnieyfzego rezo- 
lucyi z)ikiwać y otrzymywać nie może y niepowinna.

Po odbitych tych od Strony oikarzaiącey wnieiieniach, nie zo- 
Ihie iri więcey do odpowiedzi f iak tylko do Sądu Nayiaśrtieyfzego" 
ponowić proźby y żądania obwinionych.

Wy j 0 0 . ]. W W. Sędziowie w tey Nayiaśnieyfzey Rzeczypo- 
fpolitey przezornością w Pietfzeńftwie uwielbieni, naylepiey tert 
fpor między nami toczący hę z zamkniętych Sądowych wyznań, z 
Kroloboy.cow odbyłych, z wyprowadzonych Inkwizycyi, które nay- 
lepfzym dowodem w Sprawie tey uczynkcwey będą, zafpokoicie.

O D P O W I E D Z
Ze Strony Jana Kuźmy o Kryminał Kroloboyftwa obwi
nionego na Powodztwo UU* inftygatcrow Oboyga iSia- 
rodow y Ich Delatorow, po cxpcdyowanych Sdruti- 
niach y Inkwizycyach, przez U. Walentego Rzętkowikie- 
go Patrona AłleiToryi Koronney, przerzeczonemu Ku- 

‘ imi© dla obrony przydanego* w Sądzie 
Seymówym, czyniona.

p O Y  w tym td Narodzie Polikim, który od początku Wzrofiu fwęgd 
z tąd naywięklze nie tylko u Graniczących Mocaritw, ale całe

go Świata odbierał, ze Krołow wielbić y Ich befpieczenftwo zacho
wać umie, zafzczyty. Sprawa przeciwko obwinionym, y  doSądil 
Kayiaśnieyfzego ftawionym o Kroloboyitwo iuż po odbyłych termi- 
nalności llopnrach teraz po oftateczne rozfądzeriie przychodzi, ra- 
czey ufta w milczeniu zatrzym ać, aniżeli one na fzukanie prze
ciw wyftepkowi obrony możnością poięcia zalilać wolałbym. A- 
toii gdy nad generalnie w prowadzoną ze Strony Urodzonych Jnity- 
gntorow Oboyga Narodow Sprawą, y do niey itofowaną konkluzyą 
myśl moię, obrocić mi przychodzi; widzę , iź fama Strona oikar- 
źaiąca, iednych po uczynionym fpiiku, w trwaniu wyftępku, a 
z tąd kary obwiniła> innych zgrzelzem e w zal zamieniających, 
cnotą nieiaką uwieńczyć zdawała hę , y zdaie; bo w Indukcie iwo- 
iey na dokumentach polegaiącey, ze Kuim a był to ten, który Kró
la Pana M iłoś : ' do Młyna pod Marymontem będącego befpieczilie 
doprowadził, y tamże *az do przyiścia Gwardyi Piefzey Koronney 
w pilney ftraźy Ofoby Nayiaśnieyfzego Pana zoftawał wyraziła* 
Gdy więc y Strona tego dobrego uczynku nie odparła, y zgodne nie 
tylko Ófob Sad Nayiaśnieyfzy ikładafących, ale całego ludu Polflue- 
go ielt w tym okrzyk nieme, ze Kuźma miał bydź w ipołeczeńftwie
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Kroloboyftwa łplfktJ, fam iię zas ftał baz wfeelkiego człowieka po
mocy życia Nayiaśnłeyfzega Pana, a w życiu Jego całey Oyczyzny 
ofzczęśłiwierua przyczyną. Smiełcy zatym od niego mowie oraz 
ziednoczcmych z wolą Króla dla niego w Sądzie Nayiaśt dopralzaę 
fie względów.

Do czfcsgo niżeli przyftąpic #  przód zbiór wyftepku y  cnot le 
go na gruntowney uftanowić przędną wziąłem prawdzie.

9pxfc Jeil rzeczą pewną, że Kuźnia pod Kommendą niegdy Sawy 
będący, za rozpędzeniem tego udał iię do Tyńca, gdzie ptey- 
zerowanym zoftawfzy powrócił w Wyfzogrodzkje, to ieit do 
Jrnci PanaCiediorowikiego tey Ziemi Marfzałka.

$do. Y  to także zgodzi iię zdobrowolnemi, y  poprzyfiężonerai, 
wyznaniami, iż Kuim a iuź u pomienionego Jmci Pana Cie- 
ełiorowikiego zaftał U. Strawińikiego. Człeka nigdy fobie 
nieznanego z Grdynanfami wyżfeey Kommendy 40. ludzi 
pod Kommendę rzeczonego U. Strawińikiego oddać dyfponu* 
iącemi.

yiio, jeft y  to in Confijfo, że U, Strawińiki odieldźaiąc od J. P. 
Cieehorowikiego do Czerwińika żądał po K u źm ie , aby tam 
do niego przyiachał, iakoż to z U. Dobrowolikim przez fz£- 
cunek iego Szarzy , y oświadczenie z wyżfzą Kommendą 
miatiia korelacyi po r a z , y  drugi nie zaiławfzy onego u- 
czyniŁ

Ąłó. Rozumiem y  to będzie nie tayno, i i  tenże U. Strawińiki przy
obiecał Szar2ę w Woyiku K u źm ie , aby tylko przy nim był, y  
rozkazom niewymieniaiąc iakim dofyć czynił.

§to. To także niepodlega kw e iiy i , iż U. Strawińiki od Kuźmy we 
Wfi Woke odebrał na fekret, y  poiłufzeńftwo przyfięgę.

Cto. Będzie y to prawdą , iż po wykonaney dopiero przyfiędze U* 
Strawińiki co uczynić zam yślał, y do czego pomocy żądał, 
Kuźmie powiedział.

7*80, Wierzyć y temu potrzeba, źe Kuźnia tą wiadomością tak po- 
miefzany zoftał, iż fam fobie na tychmiaft radą dopomodz, to 
dla włdzianey na c ie le , to rozumianey na dufzy, śm ierci, 
nie niogł.

gvo. Wątpliwości nie podlega y  t o , źe Kuim a ani przypakowa- 
niu ftrzelby pod Łomnami w fiano , ani przyrozpakowaniu 
o n ey ie  w Warfzawie nie b y ł ,  tylko Ur. Strawińiki z Łu- 
kawikim.

pno. Jawno zśw iadeftw , y  innych dowodow , źe Strawińiki nay- 
pierwey w czaiie opadnięcia Króla itrzelił, a Kuźmie ludzi 6, 
przydawfzy attakować karetę, y w niey Króla kazał. 

iomo. Nie tayuo nawet to , źe gdy Poczty ognia do karety dawać, 
y Króla piechotą uchodzącego rąbać chciały, Kuźnia okrzykną- 
wfzy Poczty Króla od roziiekania pałafzem fwoim zrzucaiąc 
ratował.

Ttttto. Doczytał f ię ,  y  doczyta nawet Sąd Nayiaśnieyfzy te g o , źe 
liny Krolowi Panu Miłościwemu w czafie do okopow podroży 
asadane; nie z rozkazu K ilim y, lecz rofpuiły Pocztęw były.

urno.
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I amo. Dońdzi« ytego, iż przy okop*ch Poczty z«bić Króla ufiło- 
wały, y od togo zilodwic roinonftracyami Kuzmy wltrzymano 
zcftały.

13U0. Zobaczy y to, izKuźmadla dopełnienia myśli fwoich refztę 
Pocztow od iiebie oddalił, y fam z Królem w lefie po nadwiślu 
zoftaŁ

i4to. Przypomni fobie y o tym, że gdy Kuźma wolnym od ftraży 
wfpołecznikow fpilku pozoltał, iakie między nim , a Królem 
życia iednemu daiące, a drugiemu waruiące, przymierze na-

T e  więc okoliczności dla porządku Sprawy przełożywfzy, one, 
niechcac Sądu Nayiaśnieyfzego każdego Punktu wywodem zatru
dniać, na dwa iednoczę Artykuły to ieft pierwfzy wiadomości, y przy
łożenia fię nieiakiego od czafu przyfięgi do ipiiku.

Drugi cnoty , a cnoty wyftępek powyżfzy zupełnie znofzący, 
y  onego wolnym przy rozrządzeniu P raw a , y famego Króla przy
rzeczeniu od impetycyi.czyniący.

Co fię za tym tycze pierwfzego fą okoliczności do wyłączenia 
Kuźmy z pośrzod zaiadło rozmyślnych Kroloboyftwa łotrow, ktore- 
by onemuź ftuźyć, y  Sąd Nayiaśnieyfźy j na Sąd ła/kawfzy przei- 
ftoczyć m o g ły , bo gdy żadney znaiomości z pryncypałami fpiiku 
nie miał y  dopiero U. Strawińikiego u U. Ciechorowikiego, a Łuka
wikiego w Wólce poznał, więc też fprzymierzenia chętnego, na 
dopełnienie Kroloboyftwa, czynić nie mógł, y nie czynił.

Jakoż że nie czynił to fama Rota przyfięgi w Wólce od niego 
odebraney naucza, gdy nie na fekret iuż wiadomy, ale wiedzieć 
miany poprzyfiagł. ' ,

Ze  zaś przyfięgę na fekret akceptował, to go fzlakowac o zły 
pcftępek nie może-

Albowiem przyfięgi na fekret iako by wały u Konfederacyi po- 
wfzechne, tak Rota do niey żadnego onemuż zaftanowienia fpra- 
wić nie mogła, a gdy nie mogła, y nie była powinna, iakimźe du
chem mógł z niey wywielżczyć iefzcze Krołoboyftwu k*onfekwen-
CVii •

r  Przyfiagł za tymKuźma. W myśleniu ftużenia Konfederacyi, 
lecz gdy U. Strawińiki moc tego fekretu do czego ściągać fię ma, o- 
nemu powiedział, tu iuż Kuzma fiebie uwiedzionym względem my
ślenia, a za implikowanym przyfięgą widząc fię , czafu fpofobno- 
ści, y  okazyi, w ktorymby od tak bezboźney mogc fię odfunąc przy
fięgi oczekiwał, a to będzie materyą do drugiego Rozdziału, to ieft
cnoty ściągającą fie. . , .

Którą gdy przediifbiorę upatruie, naypierwfzym obowiązkiem 
przypomnieć Sadowi Nayiaśmeyfzemu w lak niefzczęśliwey każdy 
człowiek dobro Oyczyinie życzący iuż bydź fię widział fytuacyi, 
gdy o zabraniu Króla, y z  nim lobie poftępowaniu odbierał nowi
n y ;  wfzak nie było takiego, któryby nadcym , a w wieku niefly- 
chanym boleć y o rozpacz przychodzić nie miał przypadku, prze 
ciwnie czyliź była dufza takowa, ktoraby naymocnieyfzego me u 
czuła w fobie radości porufzenia, gdy Króla te g o , o którego utratę
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ftrwoźoną była widzieć, y pod Jego Panowaniem nie 2dawnych Ptaw, 
ale życia one'goź fwobod użyciem ciefzyć hę itiogła.

Nie wiem ia wprawdzie komu Naród cały , za tó wdzięczność 
liiieć, ieżeli nie Kuźm ie, powinien, gdy od czafu zabrania Nay- 
iaśnieyfzego Pana do czafu przyiścia Gwafdyi JPiefzey Korćnney 
każdy ufuwaiący fię moment był w mocy, był pod ręką Kroloboy- 
cow , odięcia Nayiaśnieyfzemu Panu życia, ktoż był -któryby tey 
Zbrodni dał odpor, ba kto był nawet między famemi Kroloboycami, 
któryby tego dopełnić nie zamyślał, md Kuźmę.

Jeden Sądzie Nayiaśnieyfzy Ktiźrtfa, który Wćzahe nawet u- 
fuwania hę Nayiaśnieyizego Pana piechotą z karety, otoczonego 
fzablami, włalnym pałafzem bronił, zrzucał, y zahępował, ezyliż 
Z. a tym ta pietwfza Kuźmy czynność, ńiepowinna znaleść w Sądzie 
N a y i  ¡śliieyfzym dla niego (ż y c ie  Nayiaśnieyfzego Pana otwarcie 
w tym mieyfc-u oealaiącego) względu.

Lecz nie na tym kończy przywiązanie, Chrześciańfka kuNay- 
ihśliieyfzemU Panii Kuzmy duiza , wfZak iefzcze otwarcie.y dał to 
poznać , iż życia Nayiaśnieyfzemu Panu ani fam odbierać, ani by 
imał odebrane dopuizczać chciał, gdy za'okopami nalegających o 
śmierć Króla, Pocztowych, wftrzymał, y tey zbrodni czynić cnym 
nie dozwolił, co źe ieit prawdą dobrowolne, y poprzyhężcne w y
znania okażą. A ia w tym rnieyfcu opifaniem żafadżek dowodzę §.
,, Tu owi w tych Iłowach, tu owi złoczyńcy uitawicznie domagali 
,, hę u Ku i  my, żeby rozhekać Króla, ale ten zawfze uwłoczył te 
,, bezbożne ich nalegania.

Przyftąpmy daley, a y tamrowna wKuźmie ratunku źyciaNay- 
iaśnieyfzego Pana okaże hę ochota, gdy tak dla ocalenia życia Nay
iaśnieyfzego Pana ,■ iako y fwego od złoczyńców , potfofze tychże 
złoczyńców od hebie oddalał, aż fam z Nayiaśnieyfzym Panem 
pozoiiał. .

Strona może tę czyfta' y dobry ikutek za fobą ciągnącą robotę 
z itrach u nie zaś cnoty bydz zafzłą nazwie, wfzelako gdy Sąd Na-y- 
iaśnięyłży zechce uważyć iakie fprzymierzenie między bandą fpi- 
fkowrą , iż życie odiąć , albo do Kommendy doprowadzić, było, ła
two ofądzi, ze fttach do odięcia życia Nayiaśnieyfzemu Panu ża
dnym ipofobem przefzkadzać nie mógł, owfzem im był więkfzy, 
tym mocniey Złoczyńców do wykonania obowiązku przyhęgi naglił, 
ile źe łatwieyby im było , y Itrach u uniknąć, y do mieyfca wyzna
czonego bez Króla rak z Królem trafić , czego iednak Kuźma, pod 
ktorego Kommendą te kilka koni znaydowało hę nie dozwalał, 
owfzem ońych ocalając życie Króla y przeciw fobie powiła n ie )  
pretextem boiaini oddalił zatym y ten poftępek mieyfce uwagi w 
Sądzie Nayiaśnieyfzym dla niego fprawić, a w famym Sądzeniu do 
uwolnienia ód impetycyi ftrony, nakłonić powinien.

Te więc dobre uczynki przez niego w materyi ocalenia życia 
Nayiaśnieyfzego Pana uczyn ione , przełożywfzy , teraz przyftę- 
puie do przyrzeczeń dla niego zafzłych, y również życie onemuź 
waruiącyh. >

Jeft rzeczą naypew nieyfzą, iż wfzyftkie w yźey opowiedzia
ne, przyczyny, tak nakłoniły Kroia Jmci Pana Miłościwego, który*

■ -■ . ■ nie* :
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nie rylko uiaży fobie zadane w niepamięć pufzcżać , ale tez cnotę 
nadgradzać chce, y  umie, iź Kuźmie nayprzod, w którą mu iię iścT 
podobało ftronę dozwolił, a gdy uzn ał, że y to nie ieh: dofyć na 
ocalenie życia Jego befpieczno , przy fobie onemuź zofłać (za  da
nym Krolewikim Iłowem , iż mu fię nic złego nie ftanie) rozkazał.
O czym opifanie zaiadzek §. ufpokoiony wyraża w te Iłowa — ufpo- 
koiony ta raow| Króle wiką rze k ł: ,, ale iesli W. Ii. Mość zaprowa- 
,, dzę do Warfzawy to mnie wezmą, y będzie iuż po mnie. Kroi 
,, Jmć upewnił g o , aby fię tego bynaymniey nie lękał, ale widząc 
,, źe on w tym iefzcze miał wątpliwość rzekł do niego: Jeżeli nie 
,, wierzyfz moiey obietnicy, więc uchodź y ratuy fiebie poki mafż 
,, czas. Pikiety Moikiewtkie fą po lewey ręce, uday iię w prawą,/ 
„  abyś ie m in ą ł, ieźli mnie fpotkaią, upewniam, źe im pokażę in- 
,, ną cale drogę, nie tę, którą ty poydziefz. Słodkością tych lłpw,
,, y tak wielką "dobrocią Króla przemkniony ow człowiek, rzucił fie 
,, zaraz do Nog Krolewikich, ucałował ie, przeprafzał, y  wieczną 
,, Mu wierność poprzyhągł. Pociefzył go Kroi Jmć , y dał fwoie 
,, Krolewikie Iłowo, że mu fię nic złego nie ftanie.

Lecz tu albo Sąd Nayiaśnieyfzy rozumieć, albo Strona powie* 
dzieć może , iz Kuźma gdyby nawet y  był godzien ulitowania, y 
one od Nayiaśriieyfzego Pana przez dane iłowo otrzymał, tedy tym 
zmazać wyitępku, y wyiść bez kary nie potrafi, y  nie powinien,

Na co trzymaiąc fię zwykłego przyiłowia, iż  lepiejr ieft uprze
dzić, iak bydź uprzedzonym tak explikacyą czynię .

Nayprzod iż był godzien od Nayiaśnieyfzego Pana życie onemuź 
waruiąćego przyrzeczenia, ani wątpić należy, gdy one od tego, od 
kogo przynależało , otrzymał, a gdy y był godzien, y  otrzym ał, 
idzie zatym czyli temu dofyć iłać hę powinno, lub przeciwnie.

Z e  bać iię powinno zadofyć, y wątpić nad tym nie można, bo 
tak Kroi upewnił, to przyrzekł, y  w Piimach fwoich uroczyście do ’ 
Dworow Europeyfkich zafłanydh wyraził. Gdy za tym Nayiaśniey
fzy Pail darował obelgę, przyiął wierności przyfięgę, y  tę złączona 
z Dufzą Jego Wfpaniałość w publicznych pifmach opifać zalecił, czy- 
liż zgodziłoby hę z Praw em , y przyzwoitością in acze j nad przy
rzeczenie Krolewikie w tey fprawie poftapić.

Mowie iż nie zgodziłoby hę z Prawem, bo przymierze między 
Królem, a Kuźmą zawarte nienarufzenie ftoi. Kroi Pan Miłościwy 
dofyć onemuź z fwoiey ftrony dla danego flowa czyni? Kuźma przez 
awantaż życia od niego nie odftępuie, Ktcź zatym ielt, któryby to 
łamał, czego nie wiązał, w to w chodził, czego nie układał.

Jeże li  UU. Inftygatorowie Oboyga NarodowzPrawa 1588» te* 
dy to Prawo od Kategoryi Kuźmy całkiem rożni fię, bo Prawo 15,88 
fzczegulnie nadaie przyzwoitość UU.Inftygatorom czynienia oKro- 
loboyftwo nie Zaś o przeiftoczenie przyrzeczenia Krolewikiego.

Prawda iż UU. Inftygatorowie, ani o to wyraźnie Pozwali, -ani 
też tego Artykułowali, wfżelako kiry Kryminalne konkluduią, gdy 
więc kary za Kroloboyftwo konkluduią, a te ilowem Krolewikim od- 
pufzczone, darowane, y w niepamięć pufżczone fą, zatym konklu
duią przeciwko Iłowu Krolewfkiemu, do czego przyzwoitości Po
wództwa, y Akcyi z namienionego Prawa 1588? nie maią.

Ee To
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To pierwfza z Prawa przyczyna, z  tey wynika druga, a ta fię 
fundować bedzie na fómey-przyzwoitości, źe UTJ. Inftygatoróm fta- 
ńąć przy ftowie Krolewikim należy, a Sąd Nayiaśnieyfzy do niego 
Wyroki fwoie ftofowae będzie raczył.

:Ze UU. Initygatofom ftanąć fzczegulnie przy Iłowie Krolewikim 
należy, tego nikt odeprzeć nie potrafi, albowiem to ich ieft właści
w y m  z Urzędu obowiązkiem.

Ze zaś Sąd Nayiaśnieyfzy podług fwoiey inftytbcyi y fwego w 
Tych dwóch Stanach przełoźeńftwa Jedynie o powagę y befpieczeń- 
itwodbać Monarchów powinien y  w  tymmieyfcu , Oraz y w tey Są- 

v du Figurze ma PraWó tó Konftytucye 1588  /  y 1670  opifały, - żeby 
Jed n ak 'Sąd Nayiaśnieyfzy miał Sądzić przeciwko Kuźmie , nie fą- 
dziłby podług Prawa 15 8 8  za Królem , ale przeciwko K ro ło w i, fą- 

1 óząc zaś za K u źm ą, fądziłby zgodnie y  ż 'P r a w e m y  z wolą Kró
la, czego fpodzieWać fię* należy nie tylko z tąd że gdy obelga Króla, 
cały Naród obelżony zoftał, więc też odpufzczeniem przez obelżo- 
ftego obelgi y  Naród do urazy, y Sąd Nayiaśnieyfzy do kary Prawo 

«- utracił. , ,
Po wyżfz.ych przeto okoliczności przez Kużmę uczynionych, 

T y  dla Kuźmy warowanych explikacyą ikończywfzy, y  nią że bydź 
: przy życiu zachowany powinien dowiodłfzy, iefzcze okazać nale-
• ży ,  gdyby nawet pó odfunieniu fię Kuźmy od zbrodni prżyrżecze- 
5 nie Króla nie zachodziło, iakhy podług Prawa poftąpić w  takim przy-
# padku iłużyło.

Stany Rzeczypofpolitey uchwalaiąc co do Korony w materyi 
Kroloboyftwa Prawo, y  przeyrżeć-tego nie mogły, iżby fprzyfiężo- 

~ riy na życie Krota człowiek miał tyio cnoty po uczynionym fpiiku 
od’ niego odftąpić, a.tym famym Króla przy życiu zachować dla tego 

" w namienionym P r a w i e p r ó c z  katy za Kroloboyftwo więcey o ni-
* tzym  nie zmiankowały.

cPrawo iednak Statutowe W. X . Lit. więćey korelacyi z Prawem 
ęJPowfżechńym maiące, y tego nie dopuściło gdy w Rozd: 1. Arty: 4.
: §. A ktoby tak wyraża : „  A ktoby w czas przed uczynkiem miłuiąc 

Pana Boga, y  Pana fwoiego, y  Rzeczpospolitą fprawiedliwie prze- 
r ,, :ftrzegł, aiho obiawił takowe rzeczy, ten ma łaikę nafzą Hofpodar- 
- „  iką mieć, y czci podwyżfzenia godzien będzie.

To Prawo rozumiem, iż zupełnie Kuźmę ód Óftfośći konklu- 
ż y i  uwalnia gdy onego nie karać, lecz łaiką y czcią obdarzać fta- 
kazuie.

Ale Strona ćhcąc odfunąć ikutki dla Kuźm y ż  tego Prawa wyni
knąć powinne, może przeciwko teniu Prawu powie, że one do fpra- 
tvy Kuźm y nie należy, bo Kuźnia nie przed Uczynkiem, iak to Pra
wo Wyraża, ale po od fprzyfięźenia fwego odftąpił.

Co źe tak-nie ieft, owfzem Kuźma do Prawa pomieniortego fwo- 
ją  cnotę ftofowae móźe, y  powinien tak fię dowodzi.

Wiadomo ieft Sądowi Nayiaśnieyfzśmu, i akie fprzymierzenie 
Aaiędzy złoczyńcami około Króla było., czyli W paść do Warfzawy, 
Króla do lafu Bielańikiego zaprowadzić, y  znowu do Warfzawy od
prowadzić ; lub też do Kommendy zaw ieść , albo w nielpofobności 
Uczynienia tego życie odebąać.

Z e życie
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Ze życie odiąć, albo do Komméndy zawieść fprzyfiężenie za 
chodziło', nad tym rorzfzerzénia nie czynię , bo dobrowolne, y  
poprżyfięźone świade&Wa, tę materyą pilma moiego, aż nad to 
probuią.

Do tego fzczegulnie przyitępuię , albo w czafie lub po;Czafie 
Kuźma Nayiaśnieyfzego Pana od tego fpiflsu Ocalił , ze w czafie, bo 
przed uczynkiem pierwfze ieft widoczne, gdy Nayiaśnieyfzy Pan 
źyie , y  boday naydłużfzym tegoż życia ciefzył fię przeciągiem.

Drugie także nie wątpliwe , iż do Kommendy doprowadzony 
nie b y ł ,  a przeto gdy przed wykonaniem tego , o co ¿przymierze
nie bezbożników'zachodziło , Kuźnia nie ty iko'ód śmierci ratował, 
ale y  fam Nayiaśnieyfzemu Panu oneż nadał, “czyliż nie prżed u- 
czynkiem miłuiąc Boga , Pana fwoiego, y  Rzeczpofpolitą to , iak 
Prawo mowPuczyiiił, a gdy przed Uczynkiem, yi Uczynkiem utratę 
za fobą nioiącym, od niefprawiedłiwości y fam odftąpił, y  oney czy
nić nie dozwolił, zaeżym nie tylko ż y c ia , lecz nadgrody podług 
tegoż famego Prawa byłby godzien.

Gdy iednak kategoryi ninieyfzey nie W Sadzie łaik nadawania, 
ale wfporow czynienia rozfądzenie zachodzi, niéch tyło zyíkuie , 
co Prawo pówfzechne ha iego napifał.o awantaż u Juftyniana „  w 
,, Tomie drugim Tit. 8- N. §. Sanef i  cjuis in exordio initafaćfiónisy 
,, fiu dio vifce Laudis Accer us, ini tam f  ro di der it faStiónem, pr cernió, 
,, &  honor c, a hobis dignábifür. Is vero qui u fus fiierit fddtione, f i  vel 
,, fcro Coñ/íliorum Arcana patefccerit, abfolutione tantum'ac venia di- 
,, gnus habebitur.

A gdy to otrzyma co poprzedaźaiący text Prawa W yraził, mié 
będzie człeka takiego, któryby śmiał, y mógł mówić inaczey, iak, 
ze y Sad Nayiaśnieyfzy przy Prawie na daniu iłowa KrołeW/kiego 
poZoftał, y  fam Nayiaśnieyfzy Pan ód niego nie odftąpił. Ó co 
on profi, czego żąda, y  w ikutkach ze doczekać fię onemuź 
przyidzie fpodziewa.

R E P L I K A
‘ .. . ' - . ■ . «. ' a ^

Z  Strony ÜU. Inftygatórow O boyga Narodów, y  Ich 
Dclatórów, fia Odpowiedz Jana Kuzmy Inkarcerata, o  
Kryminał Krolobóyftwa przekonanego, po éxpcdyówa- 
nych Scrutiniach y Ińkw izycyach, w Sądach ^eymo- 
wych przez U. Antóńiego Opelewfkiego Patrona AíTeflb- 

ryi Kotonney, czyniona.

S A D Z I E  N A Y J Á S N 1 E Y S Z Y !

gTAWioŃY przed Tobą w więzach ’, o fzkaradny Krym inał Kroló- 
boyftwa przekonany Jan Kużma; dla Ruchania fpraWiedliwych 

Tw ych w yrokow , y dla pdtliefienia przyzwoitych fw ey zbrodni 
kar, profi względów nad fobą, z przyczyny, iakoby oń życie Nay
iaśnieyfzego Pana od wfpoł-zboieckiey ręki ochronił, y  iakoby mu 
mayłaikawfzy Kroi winę daroWał!

Ee * Ale,

* *5

http://rcin.org.pl



A lé , racz fię Sędzię Nayiaśnieyfzy nad tym zaftanowić, :ie- 
'¿eli iakowe mieć moźefż względy nad tym w inow aycą! Wfzak 
to ieft ten Kryminalifta, któremu naypierwfzemu Strawihfld otwo
rzył bezbożne fwe zam yfly , który z Strawińikim dla, wykonania 
Kroloboyliwa naypierwfze czynił ułożenia, który na dotrzymanie 
fekretu, porwanie nam Nayiaśnieyfzego Krolą, y Jego zabicie, 
Strawińfkiemu przyftągł, a potym z Strawińikim, Łokawikim, y  
innym i o Kroloboyftwo przekonanymi, w kradł fię tu do Warfza- 
Wy Dnia 2. Nowembra 1 7 7 1 .  Roku, riazaiutrz zaś, to ieft 3 No- 
wembra, zafadziwfzy fię z fwoią zboiećką zgrai a w uliczce Kapi- 
tu ln ey , na iadącego wieczorem Nayiaśnięyfzego P an a , gwałto
wnie napadł, tenże naypierwfzy do fiedzącego w karecie Króla 
f lrze lił , tym poftrzałcm Jerzego Butzowa, broniącego Króla , za
b ił ,  tenże Kuźma okrzykiem iwym wzrufzył całą zgraię , że po
dobnież ftrzelała do karety Krolewikiey, 011 f/arpał poświęconą 

’ Ofobę Krolewiką, on świętokradzką ręką poimał Nayiaśnieyfzego 
P an a , y Jego za okopy lpiefzno uprowadzał, on Order Krolowi 
z d ią ł ; worek z pieniędzmi, puilareś, zegarek y inne rzeczy z 
kieizeni gwałtownie powyimował, on, porozpierzchnieniu Trę 
wlzyftkich zaboycow , lam tylko z Królem zóftawfzy f ię , Króla! 
zmordowanego y znużonego , piefzo do iafu Bielan/kiego wprowa
dził, iidaiąc przed Królem, iż na niego powoź y podiazd za tym
że lafem czek ał, a nabłąkawfzy fię o ciemney nocy , po dołach, 
parowach, błotach y krzakach w owym le i ie , tak Króla Nayia 
śnieyfzego ftrudził, iż iuż d;«ley iść oftabiony , nie m ó g ł, Rroło- 
tvi fpiéfzniey iść kaza ł, odpocząć nie pozwolił, łżablą mu groził, 
aby Kroi wfzedł j y zoitał hę w Kiafztorze Bielańikim, tenże 0- 
kruthik nie dopuścił, zabiciem Krolowi przegrażał: jako fię o tym 
wfzyTtkim.Sąd Nayiaśnieyfzy zdobrowolnych Exam inow, nawet 
tegoż zaboycy , y wywiedzionych In kw izycyi,  tudzież opilan i a 
zaladzek, w kilka dni po tey bezbożney Akcyi uczynionego , do
c zy ta :  Nie był zatym tak dobrym., tak uczynnym y miłofiernytn 
ten winowayca nacfPaném Nayiaśnieyfzym i iako fię tu dnia wczo- 
rayfzego w yflaw ia ł, y iakoby naydrożfze życie Króla, łafkawie 
nam Panuiącógoód wfpoł-zaboycow uchronił, próżnie chwalił fię-, 
dla uyścia przykładnych k a r y  okrutney śmierci: Zgwałcił ten 
fzkaradnik zapamiętały, y nad innych fpołecznikow, naygorfzy, 
Prawa Boikie, Prawa natury , Prawa Narodow., Prawa Oyczyfte , 
w poprzednich [nduktaeh przytoczone, targnął fię świętokradzko 
na Ofobę poświęconą Krołewiką, obraził Maieftat, podał w niebe- 
fpieczeńftwo cały Kray, y  każdego wfzczegulności obywatela, wi
nien zatym okrutney śmierci.

Obraza Maiefiatu, iefi to wyftępek, nadw fzyftkie, nayfzka- 
radnieyfzy: Obrażenie 'Maiefiatu ieft obrazą Boga, ktorego Panu
jący, fą Namieśnikami na z ie m i; zdraycą K ró la , ieft zdraycą Bo
g a : Obrażenie takowe Maieftatu, iakowe popełnił K uźm a, ieft 
Oycoboyftwem , bo Kroi ieft Oycem O yczyzny: Jako to z wielu 
autorami, ftawny in Curia Regia, aut hor Parte l  Qmeft't

4 1. dt Crimine łają Majćjłatiswyraża w Iłowach naftępuiących: 
„  adeogue, hoc Crimen, ceu lafa Majejłatis, omnium ddiffiorum, qufc
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,, in homines commiiti pojfunt, gravijjîm continet mm offenfto*
„  ncm Dei, cujus vicem Imperator t e n e t p o t e f l a s  à Deo eft —
,, Ideo que Proditor Principis dicitiir Proditor Deicontinet quoque 
,, men P a r r i c i i i i , quia Imperator dicitur Pater Patrice — unde
,, quid contra P r i n c i p e m , eft contra jus quafi natur aie, quia Imparator
,, eft omnium Pater: Continet itidem Proditionem, quia Patrice Proditor
,, eft, qui. ejus dem Maj eft at c m l a d i t .

Nadto, obrażenie Maieftatu, iakie Uczynił Jan K uźm a, ieft 
Kryminał przeciwko Prawom Narodow, befpiecżeńftwo Oibb Panu
jących iako nayściśley waruiącym : W zdrowiu Krołow ieft zdro
wie y fpokoyność ich Pańftw , a śmierć y  niefpokoyność Monar
chów przynofi niebefpieczeńftwo Pańftwom, mowi TiberiusDccianus 
ConJ. 4 10  N.p. Dia wielkości Kryminału obrażonego Maieftatu , 

Prawo przypuiżcza w fprawach o ten Krym inał, nawet świadków 
takich , iakich w innych Kryminałach od świadectwa oddala; Ociec 
ważnie świadkiem bydź może przeciwko fynow i, fyn przeciwko 
oycu, żona przeciwko Mężowi, brat przeciwko bratu, fpołecznik 
tego Kryminału przeciwko fpołecznikowi : Jako tego dowodzi - 
btrrimus author M  afchar dus dc prohationibus; Przekonany de Crimine 

letjct Majeftatis, nie tylko na ofobie y  maiątku fwoim karany bydź 
powinien , ale też dzieci iego, lubo żadney cząftki w tym Krym i
nale nie m aią, karze iednak podlegaią (  iako na fundamencie Pra
wa y fprawiedliwości probuie wfpomniony autor Carpfovius depcena 
Icefce Majeftatis j  tak to ieft cięfzki y wielki Kryminał obrażonego Ma

ieftatu !
Nayiaśnieyfza też Rzeczpofpolita zapebiegaiąc w przyfzłości 

temu wyftępkowi, y  od niego Tron Poliki w Panujących Królach, 
wolnym y uzbroionym chcąc m ieć , uftanawiała w rożnych latach 
kilkokrotne Prawa de Crimine Icefce Majeftatis, a ofobliwie Konftytu- 
cyą. 15881 którą dla oftrzeżema każdego do wiadomości podała, iż 
Crimen Icefce Majeftatis in Perfonam R eonjpirationt,
violento conatu ipfo faSto committitur.

Po tym Prawie w lat trzydzieści dwa znalazł ftę ieden tylko 
wyrodek w PolfzCze Michał Piekariki, który w padłfzy w fzaieńftwo 
uderzył Czekanem Króla Zygmunta Trzeciego, iako o tym wfpomi- 
na Dekret Seymowy Anni 160,0. z przerzeczonym Piekaríkim, in - 
bis ,, Ißdemque Michàcl Piekarfki p coram nobis conftitutus,

■ „  facinus quidem tarn atrox, uti notorium, non negaret, verum fefuriis 
,, quibusdam agitatum id perpetraffe faterctur. —

Przeciąg lat nie mały m in ą ł , a Políka , chociaż w nnykryty- 
cznieyfzych y nayokropnieyfzych okolicznościach zoftawała, wol
na iednak była cd podobnych poczwarow, iakich nie małą zgraię 
Rok 1 7 7 1 .  z iawiwfzy, tu do Warfzawy, Stolicy Krolow, na miey- 
fce wfzelkim befpieczeńftwem opatrzone wparował, na czele kto- 
rey bezboźney kupy Jan Kuźma poftawił ftę , y dopełniwfzy w fzy- 
ftkie ftopnie obrazy Maieftatu, chce fię pozornymi racyami od Akcyi 
UU. Inftygatorow, y popadnionych za Kryminał Kroloboyftwa kar, 
wyślizgnąć, profi względów y Miłofierdzia nad fobą.

Niepowinien ten Kryminalifta w Sądzie Nayiaśnieyfzym ża
dnego miłofierdzia doftąpić, bo miłofierdzie przeciwko Prawu uczy-1

F f  nione,
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nione, byłohy grzechem y  ńiefprawiedliwościęj Miłofierdzie w cu- 
dzey fprawie pokazywane bydź niepowinno.

Jeżeli zaś to prawda ieft , iż ten wi noway ca otrzymał odpu- 
fzczenie w iny od Nayiaśnięyfzego Pana? nie może iię iednak tym 
odpufzczeniem , chociażby ie też y na pidmie m ia ł , od fprawy te- 
r-ażnieyfzey y kar zaflonić, bo Statut Litewlki o obrażeniu Maie- 
fiatu Roz: i .  Art: 4, tak dyfponuie §. ,, Też kiedyby kto, iakiegoź- 
„• kolwiek lłanu’, był znałezion iawnie podeyrzany, iż Maieitat' 
n nafz Hofpodarlki obraził , takowemu żaden Przy w i le y , ani za- 
,, cność,- ani doftoieńitwo nie ma pomagać, ani lię on nim fzczycić 
n może, aby fię nie miał fprawować, y gdzie będzie Prawem prze- 
,, konan, aby nie miał karan bydż.

Nad to , racz Sędzię Nayiaśnieyfzy zważyć, w  iakich momen
tach wfpomniony Kroloboyca iłowo Krolewlkie (ieżeli ie m a?)  o* 
trzymał, o to w tedy, gdy Nayiaśnieyfzy Pan był w reku tego Kro- 
loboycy, gdy Króla chciał zabiiać, gdy Nayiaśnieyfzy Pan był zra
niony, zemdlały, y  z iił opufzczony: Je ż e l i  odpuścił y podarował 
w inę Nayiaśnieyfzy Kroi ? uczynił to iako Pan dobry, Pan łalkawy, 
Monarcha wielkiego umyfíu y wfpaniałości, ale temu Kroloboycy 
nie odpuściły Kryminału, Prawa, które on pogwałcił!

Stała fię krzywda przez JanaKużm ę Bogu w Jego poświęconey 
Ofobie, więc T y  Nayiaśnieyfzy Sędzię tey krzywdy darować nie 
możefz ! itała łię krzywda przez tegoż Kuźmę innym  Monarchom, 
żale fwoie nad okrutnym przypadkiem, przez pifma do Nay iaśniey- 
fzego Pana zanofzęcym ! więc nie można na ten Kryminał oboję
tnym zapatrywać iię okiem : Obrażona ieft Ofoba Krołewlka, znie
ważony Maieitat,izdeptane fą Prawa Oyczyfte ! nie ieft więc w mo
cy T w o iey  Nayiaśnieyfzy Sędzię tego grzechu tak wielkiego daro
wać, ani rigoru Prawa z Miłofierdzia, miękczyć.

Jeżelić w małych y prywatnych Sprawach niegodzi lię żadne
mu Sędowi, Klemencyi y moderaminu czynić ( obftantc legePublica 
Konftytucyi 1726 . Vol. 6. tit: Clcmcniia modéramen fol. 467. in ver
bis ,, Z e per abufum fub fpecie Clcmcntw &  moderaminis wSadach y 
„  Decyzyach Litigantom iawne y prawdziwe pretenfye maięcym 
,, działy lię wielkie krzywdy , tedy abhinc żaden Sad w takowych 
n fpraw ach nikomu Clementiam prcejlare, mo der aminę uti, nie bę- 
,, dzie mieć mocy Jub millltatc *fudicatl)  A iakże można w tak pu- 
bliczney y wielkiey fprawie Criminis Icefce Majeftatis, Clcmenkiam cif 
moderamen czyn ić?  n iem o ż n a ,  bo Cię Nayiaśnieyfzy Sędzię w y 
brała Rzeczpofpolita dla wykonania w tey fprawie Prawa y fprawie- 
dliwości, a nie dla czynienia miłofierdzia , lub iakowego z mniey- 
fzenia kar nad bezbożnym Kryminaliltę *• N iem iał Sęd Seymowy 
w Roku 1620. żadnego względu nad Piekarlkim, iż ten w fzaleń- 
ftwie będęc , raz tylko uderzył Zygmunta IÍ I .  Króla ! nie miał po
dobnież żadnego względu Sęd Seymowy w Roku 1679 . naW erychę 
Darowlkiego, iż ten tylko złorzeczył Krolowi Janowi I I I .  y  Jego 
Portret porębał, wlkazał pomieniony Sęd tak Piekarlkiego, iako y 
Werychę na okrutnę śmierć.

Nie m ożna, nie można przez wfzelkę Sprawiedliwość, uchroń 
nić z pod rygoru Praw fzkaradnego Kroloboycę Jana K u im ę ,  wo- 

y . . . »  łaię
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łaią wikazania na niego okrutney śmierci Prawa, woła niewinnie, 
przy tey A k cy i,  rozlana Krew Wielkiego M onarchy, y z mewa- 
żony Maieitat fprawiedliwey zemity, wołaię, przy tey Akcyi okru
tnie  zabity Jerzy Butzow, y inni pod ow czas ranieni, zaffaniai^- 
cy pierfiaftii Pana fwego: Wołaia z Dawidem y ci, którym itrafzny 
przypadek Monarchy, przyfpiefzyi krefu życia! ,, Qiiis cxtcndct ma- 
,, mim fuam in Ckriftum Domini &  inno ccns crit? Profz^ imieniem ca
łego Narodu UU. Initygatorowie w konkluzyi, o dopełnienie Praw 
y  iprawiedliwości, o rozci^gnienie przyzwoitych Kryminałowi kar, 
na Jana Kuźmę.

Niechay na refzcie nie zmiękcza Cię Nayiaśnieyfzy Sadzie , 
próżna chwała tegoż Kroloboycy, iakoby on życie Nayiaśnieyfzego 
Pana ochronił, bo to nie iego była fprawa, ale dzieło Boikie. U- 
bronił Bog tak dobrego y niewinnego Króla dla Jego Ofoby, ochro
nił dla całego Narodu, iuź, iuż w niebelpieczeńitwo w padaiącego! 
Zwrócił na ftronę od Ofoby poświęconey Krolewikiey rzęhfto poda
jące kule , witrzymał natężony oręż zboieckiey ręki, źe prócz za- 
daney rany Ukoronowanęy G ło w ie ,  śmierci nie fprawił; pomię- 
fzał, y rozprofzył cudownie zboycow, że iię błąkać m uiie li; ftarł, 
y  rzucił pod Nogi Krolewikie zaiufzonego winowaycę Jana Kuźmę, 
a nareście by itawieni teraz przed Sadem winowaycy karę odebrali, 
tu ich do Warfzawy zgromadził.

Nie może fię tenże Kryminaliita zaganiać Conft: 1588  » bo ta 
nic nie ma w fobie ku obronie Jego, y  owfzem toż Prawo ieft prze
ciwko niemu.

Ani powinien iię uciekać do Statutu XięftWa Lit: Roz: 1 .  Art: 4, 
bo ten mowi o tych , którzy w cześnie przed uczynkiem oftrzega- 
i ę :  Jako tenże Statut, w fobie brzmi temi iłowy ,, A ktoby w czas 
,, przed uczynkiem miłuiąc Pana Boga y  Pana lwoiego, y  Rzecz- 
,, pofpolit^ fpiawiedliwie przeftrzegł, albo obiawił takowe rzeczy, 
,, ten ma łafkę nafzą Hofpodarikę m ieć , y  czci podwyżfzenia go* 
,, dzień będzie.

A za tym gdy ochrona życia naydrożfzego Krolewfkiego ieft 
Dzieło Boikie, a nie czynność K u ź m y , y  gdy tenże Kuźma po
pełnił tak wielki K rym in ał,  fupplikuię więc z nim poiigpić ad 
contcnta konkluzyi.

0BSZERNEY ku okazaniu bydi powinnych dla Kuźmy w z g lę d ó w , 
nieuży wam Dupliki, na tym fzczegulnie ftaię, iż p r z y c z y n y  od 

Strony Oikarżaięcey przywiedzione, iako iedne od iftoty Sprawy 
dalekie, drugie do konwikcyi nieppdobne, tak obalić w  fądzię Nayia- 
ąnieyfzym żądania y proźby Kuźm y, nie mog$.

Albowiem rozfzerzone infaffio ad machinatiąncm, co nfpirat io- 
nm , &  violcntim tqnatmi n$ ż y c ie  Nayiąś#ieyfz,ego Pana w e k ie n ia ,

Ff 2 oraz
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oraz ftofowarne ż  Schneydowlna, Tyberyufza, Mafżkarda*y innych 
Kommentaryufzow texta , mówię źe do prawdziwey kweftyi fpra- 
w y  n ie  dążą bo w fpory  cała fiła zaikarźenia, iako tez Odpowie
dzi, na tym zawifla, ieźeli Kuźma ma odpufzczony, y za co wy- 
iłępek, oraz ieźeli przy tym odpufzczeniu zoftać iię onemuz , łub 
przeciwnie należy.

Ja nie powtarzam przyczyn, które na zachowanie onego przy 
życiu w Indukcie w yraziłem , bo wi^kfza część Sądu Nayiaśniey
fzego lepiey to z Właihey wiadomości zna, co on uczynił, gdy Pan 
Miłościwy za powrotem do Warfzawy całą Hiftorya zabrania fwe-i 
g o , y  z nim poftępowania opowiadał, pewny ieftem , y bydź po
w inienem , iż/ nie tylko ćnotyr przez'Kuźmę uczynione, a ode- 
ltrnie w Indukcie wymienione, ogłófił, ale też że Rękę Nayiaśniey- 
fzegoPana w  każdym nalegaiąeym o śmierć onegoź poftepku ści- 
Jka ł , a tym famym że życia"Krolówi Jmci odiąć nie Chciał, wyra
z ił  , gdy za tym Kroi Pan M iłośc iw y, który W Ofóbie fwoięy był 
obelżony, Kuźmę od winowaycow wyłączył, y  wolnym od począt- 
fcowey winy u c z y n ił , przeto Prawa po w yżey ż Sćhneydówina, 
Tyberyufza y innych de Cńmrnc Icefce Majejłatis przy wiedzione nie 
fą w Kategoryi Kuźmy ad cafum.

Ani też zdięcie Orderu , wyięcie Puilarefu, y  pieniędzy ieft 
grzechem przeciw K u ź m ie ; bo to nie z przyczyny iakowego zy- 
iku , ale-ódięcia fpofobności Pocztom , iżby tego zabrać nie mogli, 
uczynił, z kąd owfzem wnieść można, iak czyfta Kuźm y intencya 
względem Nayiaśnieyfzego Pana nawet w ten czas była, gdy zdo
byczy nie pragnął, ale tę wraz z życiem Nayiaśnieyfzego Pana pod 
mocą fwoią maiąc befpiecznie dochował, y w całości oddał, więc 
n ie  zgrzefzył; ale na cnotę z a ilu źy ł , a gdy nie zgrzefzył, za coź 
przeto karan bydż ma.

Daley ftrona przywiodła , iż K u im a  fzukać W Sądzie Nąyia- 
śnieyfzym miłoiierdzia dla Prawa 17 2 6  czynić onego wzbraniaią- 
cego, nie może.

Na^co tak iię odpowiada, że Kuźfria, gdy Rowu Krolew/kiemu 
zaufa ł, y  na n i nr wiarę położył, przeto fam fobie przeciwić fię w 
żądaniu miłofierdzia nie mógł, ałe o iprawied-liwość względem do
chowania Iłowa Krolewikiego profil, y proii.

Xrdyby iednak nie przez boiaźń upadku, ale wielkość Sądu y  
fprawy, do niego fię udał, tedy Prawo-porńieniofte 17 2 6  tamować 
onemuz drogi iako w rządach, y "Sądach bez exekucyi będące , nie 
mogło , albowiem każdy Sędzia na tym pozoftafe , co w n ę trz n o - 
ściach iego ielt wyciśnięto, źe lepiey za miłoiierdzie, niż fprawie- 
dliwość Stwórcy wfzyftkiego rachunek ocłdnć, y  fprawić iię.

Na oftatek Strona przyznała ; źe Nayiaśnieyfzy Pan darował 
początkowe Kuźm y przewinienie , ale też przydała, iż nikt krzy
wdy Bogu, y Pogranicznym Potencyom przez to zadaney odpuścić 
nie-mógł.

Na co krotka, a nayprzod, względem Stwórcy odpowiedź; źe 
Kroi Pan Miłościwy to darował, co pod rezolucyą Sądu Świeckiego 
podchodzić mogło-y powinno, to iełf urazę fobie zadaną, krzywda 
zaś przez ukrzywdzenie Króla Bogu uczyniona do Sądu Świeckie

go
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£o nie hależy, ale od żalu Kuźmy, y miłofierdzia Bolkiego za-
Jakoż że myśl moia ieft niewątpliwa, to wielorakie Konitytu- 

cye wyświadczała, gdy porównane cum violentó cónütú in vitam Kró
la Perdúeílionis wyftępki, Stany Rzeczypofpoiitey nie pytaiąe fię , 
albo Bog chciał ie mieć odpufzczhne, albo h ic , lame w niepamięć 
pufzczały , y  winowaycow do czci y  Użycia fubftancyi przywraca
ły  gdy wiec Stany Rzeczypofpoiitey krzywdę fobie zadaną daro
wać mogłyV wiec też y Nayiaśnleylży Pan mógł topię urazę od
puścić y odpuścił. -h

Mógł odpuścić y względem Sąfiedzkich Potencyi, bo gwałto
wność iako ku O fobie Nayiaśnieyfzego Pana wyzuta była , tak od 
wcli, włafności, łaiki, y miłofierdzia Jego (bez haymnieyfzey do 
kogożkolwiek referencyi) dependowała. . „  % .

Więeey powiem ,' iź nie uczyniwfzy dofyc łtowti Krolewikie- 
mu ieft zoftawić w boiaźni wfzelkie Koronowane Głowy , które 
iuź*nie miałyby od człeka może kiedy na złe umyślonego j żadne
go za poftrzeżeniem fię uwolnienia, y  odpufzczehia, gdyby ni- 
nieyfze przez Kuźmę od zbrodni odfuniehie fię y za to życia one- 
muź warowanie; upadło j za tym więeey pomienione Potencye z  
włafnego Intereifu wiązać powinno, y wiąże, ocalenie przy życiu 

'Kuźm y, iakonegoź onemu odięcie.- . . , . .. . , .
Ale Strona znowu y przyczynę, dlaktorey Nayiasm e/fzy Paii 

Kuźmie darował wyftępek za negowała, gdy zachowanie przy ż y 
ciu Króla, nie fprawą Kuźm y, ale fprawą Boga nazwała j na co ie-. 
żeli ia bez Dokumentów y Dowodow dla fariiey wiary Boga wfzy ftko 
mogącego, zezwalam, tedy Strona mocą tąż famą równie pozwolić 
muli, iź Bog nie kogo innego dla dopełnienia fprawy fWoiey wybrał 
y  zrządził, tylko Kuźmę, cnota zaś famego Kuźm y to zrobiła, iź 
Kayiaśnieyfzego Pana nie uźywaiąc na złe inftynktü Bóikiego, przy 
życiu  zachował. Więc czyli fam przez iiebie, czyli zá fprawą Bo
ga od zbrodni odfłąpił, zawfze ulitowania, zawfze iłowa Krolewlkie- 
go, iź mu fię nic złego nie lianie ieft godzien.

Jeft godzien y z tąd źe, za nawróceniem fię od złego przyfzedł 
do W arfzaw y, y  na dobrowolnych Konfeffatach wymienił Krolo- 
boycow, opowiedział uknowany fpifek, a tyrti famym dał fpofobność, 
onych znania-, y gdzie fzukania, czego wfzyftkiego nikt dociec, 
nikt wy wiefzczyć dla odniefienia na Kroloboycach kary Wyftępko- 
w i przyzwoitey nie mógłby, gdy zaś teraz ciź Kroloboycy za w y
daniem onych przez Kuźmę fą iawni, y  fwoie odbiorą ukaranie, 
nie byłoby fprawiedliwością y  tego, przez ktorego rzecz cała od
kryta zoftała na śmierci karać, ale raczey przy życiu zachować na
leży.

Zachować należy y ż przycżyn w Indukcje ü mftie wyrażo
nych , a od Strony względem Sjjdu, y  Aktora nie zreplikowańych, 
owfzem, nawet co do famey akcyi na Prawie Powfżechnym ugrun- 
towaney J i  J cyo conjiliofiwi tJTcnncijp(itcfcccTÍt¡

gnus habebitur przemilczonych.
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O B R O N A
Z  przydania przez Dekret Seymowy, od U* MatyaOtly 
Łukawikiey, o wlpolność wyftępku obrażonego Maić- 
ftato Krolewfkiego obwinioney, y Przypozwaney* przez 
U. W iktoryna Wiizowatego Żupnika y Komornika Zie

mi Łomżyńfkiey, przed Sądem Seymowym w lzbie 
Senatorikiey uczyniona.

ttTiELKóść y  ciężkość wykroczenia odkrytego , y  Wyznanego, fu- 
rowość Praw za wyiiępek popełniony po przekonaniu, złość do 

naywyżfzego fiopnia wygurowana w wykonaniu zbrodni , frogość 
kary za dopufzczenie fię oney rozm yślne, ogromność Sądu Nayia- 
śnieyfzego w nayw yżfzey  powadze Narodowey żoftaiąca, przezor
ność Ofob zafiadaiących, tę poftać Sądu ikładaiących , z pierwfzych 
w O jczyźnie  Mężów zebranych, w iftotę Wyftępku wzieraiąca , 
nakoniec znaiomość Praw Narodowjch dokładna, y  każdemu w ła
ściwa, ktoż nie przyzna? iak z  wfzelkiey miary okropny w oczach 
obwinionych, y  ftawionych śmierci y  przyfzłego ukarania wyfta- 
wuią widok.

Tracić atoli iefzcze nadziei nie należy* bo iako złość wyftępku 
w ykonanego , przyzwoite przez Sąd Nayiaśnieyfzy będzie miała 
Wymierzone ukaranie , tak niewinność pewne dia fiebie w tym Są
dzie (  ktorego dobroć y miłofierdzie z fprawiedliwością złączone / 
naypierwizemi fą zafzczytam i) znaydzie ocalenie, '  y w takowym 
ia zaufaniu ugruntowany, iftotną litość Sądu Nayiaśnieyfzego na 
celu mówienia mego wyftawiwfzy, iako do bronienia wezwany* y  
przez wyroki Sądu Nayiaśnieyfzego zapadłe y ogłofzone obowią* 
zan y  , znam bydź konieczną potrzebą na zaikarżeme o wfpolnóść 
wyftępku Kroloboyftwa U. Maryanny Łukawikiey w pośrzcd Sądu 
w niefione, naftępuiące z  wywodem iey niewinności fzczegulniey 
okazać ufprawiedliwienie, na iftocie famey rzeczy, Prawie, y ftu- 
izności zafadzaiące lię , do ktorego Sąd Nayiaśnieyfzy łaikawego z 
Właściwey fobie dobroci raczy nakłonić ucha.

Widzieć fię daie, iż w liczbie ftawionych y obwinionych przed 
Obliczem Sądu winowaycow, dwa ofobiiwfze znayduią fię rodzaie, 
pierwfzy rzeczywifty przez dopełnienie fwey zmowy okrutnej, na 
Ofobie Nayiaśnieyfzego Króla Jmci w ykonaney, przez porwanie 
Ofoby Jego Pańlkiey, y  przykre z Nim obchodzenie f ię ,  drugi w 
porozumienie tylko wdaiący fię, y  powziętą wiadomość o fzkodze- 
niu na zdrowiu y życ iu  Króle wfkim przed przyzWditą Zwierzchno* 
Ścią, zamilczaiący, obwinionych z pierwfzego rodzaiu wściekłością 
bronić nie ieft moią powinnością, lecz ILŁukawika, iako nie ieft > 
od UU. Inftygatorow Koronn: y Lit: o to obwiniona ani przez ter
min do Sądu Nayiaśnieyfzego wydany pociągnięta , tak na wfpołe- 
cznośĆ tego wyftępku, przez zataienie powierzoney zbrodni za
daną , ufprawiedliwiać fię, y odpowiedać przezemnie do obrony iey 
przydanego będzie*
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'Cień iakiś prżedfięwżiętey Kroloboyftwa zbrodni, aby tl; Łu- 
fcawiky dofiygnyć hie miał, przeczyć ona niechce , lecź pro ii z po
kory , aby Syd Nayiaśnieyfzy łaikawie wyiluchać raczył, iakim fpo- 
fobem y od kogo? y  kiedy? ta naymnieyfza, a prawie nieznaczna 
dofzła iy wiadomość. U. Łukawiki Myź WciygiiyWfzy do Warizawy; 
gdy itónął z  ToWarzyfzami zbrodni przy furach fianem obładowa
nych w itayniach Klafztoru Dominikańikiego na Nowym Mieście * 
zoftawiwfzy tychże kompanow uknowaney zdrady na mieyfcu prze- 
rzeczonym ulokowanych, fam pora nocny o godzinie 10  w Soboty 
Dnia 2 Liilopada 17.71 Roku na dzień ieden przed okropnym tym 
wyftępkiem w affyftencyi fWego iłużacego Kucharza Jana do U. Łu- 
kawikiey Zony w tyłach Nowego Świata miefzkaiycey przybył, nie 
Zaftawfzy Zaś U; Łukawikiey w właiiiey flancy i , bo W Syfiedżkitti 
Domu dla poftrachu przez nieiakiego Sułkowikiego o rzeczy u niey 
przez Męża zabrane dopominaiacego fie y naprowadzeniem Mofkwy* 
gdyby rzeczy oddanych fobie nie miął grożącego fchronioney, y iuż 
fpoczywaiącey fzukał, która tam znaleziona z pierwfzego weyrze- 
nia po przebudzeniu, gdy z obaczyła U. Łukawikiego Męża do niey 
przybyłego, iłowy przykremi y do Warfzawy przybycie naganiaiy- 
cemi w przytomności ludzi pod ow czas znayduiycych fię ofukhy- 
Wfzy go , co tu robi w Warfzawie, y  po co prżyiechał wypytywać 
fię zaczęła * lecz na tych miaił * iż z tyd broń brać będzie od M ęża 
odebrała odpowiedź;

Nieufpokoionawfzakże U. Łukawika * gdy Myż ż przytomne- 
mi w Izbie Ludźmi rozm awiał, iłuźacego Kucharza gdzieby był E- 
quipaż Pana iego pytała iię ,  daiycy zaś baczność U. Łukawiki Myź 
człeku fwemu ikinieniem dał do poznania* aby milczał* co Iługa pełi 
hiyc, gdzie fioiy, powiedzieć niechciał.

Po rozeyściu iię przytomnych ludzi na fpoczńienie, gdy w 0- 
fobności U. Łukawika z Mężem znaydoWała f ię , z mochieyfzy ufil- 
hościy y  natężeniem wywiadywać fię od Męża przyczyny przy- 
iazdu do Warfzawy nie przeftała, a tak odebrała uwiadomienie w 
tych tylko Iłowach: iż po Króla Jmci z liczby więcey tu przybra
nych przyiechałem, co poiłyizawfzy U. Łukawika ilrachem w ikroś 
przeięta* Wyrzekać y lamentować, daley zgubę włąfay y  dzieci 
napamięć przywodzić, y aby od tak niebacznych zamyiłow odftypił, 
y  onych ńieuikuteczniał zaklinać poczęła, lecz zaraz od Męża o 
łekkowierńość niewieścią nakarcony w tym razie zo iiaw fzy , iż  
flowom w żarcie na doświadczenie iey reżolucyi co na to powie 
■Wymówionym* prętkó daie wiarę , daWniey oświadczony, że broń 
fukno y  proch z Warfzawy brać będzie powtórzył powieść* y że nie 
ieft tak zapamiętałym y na rozumie zaślepionym, aby na tę zbro- 
dniy odważyć fię mógł przydał* y zupełny tey powieści fwey oila- 
tńiy powtorzońey ziednał* y  wmówił wiarę.

Aby zaś w Warfzawie nie był doitrzeżony y  poznany wyiśeie 
od Zony czafu rannego Dnia naftępuiycego 3 Liftopada o godzinie 6 
oilrzegł, y  iż  lub na obiad przyidzie tegoż D n ia , łub przed wyiaz- 
dem widzieć fię będzie z Zony oświadczył, na oitatek, że tydzień 
W Warfzawie albo więcey bawić będzie dodał, w porze zaś od fiebie 
żfcmierzoney* ikończywfzy ofnowę rozmowy z U; Łukaw/ky Zony
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przed Sadem Nayiaśnieyfzym opowiedzianej od niey Wyfzedł, w 
czyftey U. Łuka wilią zoftlwi wfzy m yśli, y  od wfzelkiey wątpliwo
ści o dzikich zamyilach uikutecznieniu przez Męża dalekiej, Dnia 
jzaś nailępuiącego Niedzielnego, lubo przez Zortę był czekany U. 
Łukawiki nie poWrocił, na koniec y do ciemnego zmroku, ani w no
cy z Niedzieli na Poniedziałek idącey, to ieft z 3 Dnia na 4 Lifto- 
pada nie był widziany , y  w Poniedziałek Dnia 4 Liitopada z  rana 
z Zoną nie zobaczył iie*

Które okoliczności gdy tym fpofobem toczyły fię, z publiczne
go, Dnia tegoż 4 Liflop: rozgłofu, doftało fię ftyfzec y U. Łukawikiey 
o niefzczęśliwym Nayiaśnieyfzego Króla Jmci przypadku, lecz aby 
M ąż iey miał bydż dowodźcą, a przynaymniey znajdować iię w 
gromadzie fwawolney kupy na pamięć iey nie przyfzło, y żadnego 
nie wzbudziło przerażenia, y owfzem, że lub z Warfzawy w Dzień 
Niedzielny, wyiechać muiiał? lub też gdzie w ikrytym utaił fię 
(niewidząc u Zony pewnego befpieczeńftwa) mieyfcu, fwoie czy
niła wnieiienie , y  tak fpokoyną będąc, żadney nie obawiała iię dla 
fiebie z tąd przeciwności, a zaprzątaiąc iie wedle potrzeb domu fwe- 
g o , od nocy Sobotniey z Mężem nie widziała iię , ani gdzie by iię 
podział, nie miała wiadomości, w tym Dnia 5 Lilłopada w Dzień 
Wtorkowy z włafnego Domu do Arefztu doitała iię , y z niego aż do 
dnia dzifieyfzego w Sądzie Nayiaśnieyfzym odpowieda, z kąd po
znać można dowodnie, iż U. Łukawika ani zamachów na życie 
Nayiaśnieyfzego Pana nie c z y n iła , rokofzu żadnego nie podnioiła, 
y  do podniefienia nie była podnietą, gwałtownym ufiłowaniem 
fzkodzić Nayiaśnieyfzemu Krolowi Jmci na zdrowiu y życiu nie 
pragnęła, niegodziwego na oltatek uczynku nie wykonała, toć 
w inną wyftepku obrażonego Maieitatu, ani uczeltniczką tego w y 
kroczenia bydż rozumianą nie może, wfzakże Prawo 1588  Roku na 
tych czterech rodzaiach wyraźnie opifanych , iftność tego wyitęp- 
ku zafadziło , z których żadnego przyftofować właściwie do U. Łu- 
kawikiey, iż rzecz ieił niepodobna zdaie iię.

Ja wfzelako dalfzy czyniąc wywód ufprawiedliwienia U. Łuka- 
wfkiey, powtarzam w fzczegulności, iż U. Łukawika z żadnego ty
tułu do wfpolniftwa tey zbrodni nie może bydż podciągnięta, gdyż 
wiadomość powzięta z uit iey Męża była oboiętna, me p ew n a , w 
żart obrocona, przybycie tegoż Męża inny koniec y cel okazuiąćef 
tak dalece, iż w dwoiakiey powieści, trudne były dla Niewiafty po
godzenie rzeczy, donoiić za tym tego zamachu na życie Krolewlkie 
nie mogła, bo fama nie iuż w iakiey wątpliwości, lecz że to ni
gdy nie naitąpi w mocnym zoftawała zaufaniu, tak z ftrony Męża 
onęż upewniaiącego , iako z powodu famego niepodobieńitwa, bo: 
wiedziałafzm liczbie Ofot w tę zdradę wchodzących ! znałaż z nich 
ktorego? C zyniłaż  iskowe narzędzia broni y innych fprzętow na 
zgubę Nayiaśnieyfzego Pana przygotowanych, Wdawałaź iię w ia- 
wne lub potaiemne porozumienia? Targnęłaż ręce świętokrądzkie 
na Ofobę Nayiaśnieyfzego Króla? wchodziłaż w iakowe korrefpon- 
dencye liftów lub od niey, lub do niey piibnych? nie. Czy u niey- 
źe zgraia fwywolnych winowayccw fwoie znalazła iiedliiko? Od 
nieyźe  na porwariie gwałtowne Nayiaśnieyfzego Pana ta kupa u-
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zbroiona wyfzła ?  Onaź Ofoby na fzpiegowanie krokow Krolewikich 
*wyfył?iła? Miałaź fobie odkryte, czas, godzinę, mieyfce, kiedy ta 
iprofność wykonana bydz m iała? n ie :  y  tak ieft w fzczerey  iftocie, 
bo odwoływani fię do zaikarżenia UU. Inftygatorow Koronni y L itt: 
ieźłi ją w punkcie z tych, w którym naymnieyfzym cbwiniaią. 
K i e : y  owfzem z  ofnowy początkowego fwego zaikarźenia, iź 
ta kupa uzbroiona z Nowego Miafta Podwalem idąc zafadziła fię przy 
Miodowey Ulicy w Sądzie Nayiaśnieyfzym twierdzą , famę nako- 
niec ptzewinionych wyznania w fwych examinach ( lu b o z o p ifu  
Prawa powszechnego, źe towarzyfz wyftępku zaświadczać nie mo
że przekonywać iey nie po w inne) kładąź przecież iakowożkolwiek 
okoliczność do pojozumienia fię y wdania ku zgubie Nayiaśnieyfze- 
go Pana dążącą? Sąż iakowe Piima, ślady U. Łukawiką o ten wyftę- 
pek przeświadczaiące, nie mafz tego wfzyftkiego oprocz przewinie
nia przez wiadomość zamilczaną.

Ale ia znowu pytam, ieźeli w rzeczy niepewney, czczey, y  
płonney mogła uczynić beśpieczne doniefienie y mówię z opifti 
Prawa 1 5-88, iż n ie  maiąc gruntownego a niewzrufzonego uwiado
m ienia, ofkarźać o ten wyftępek nie było beśpieczno, gdyż dla do* 
noficiela tego wyftępku w fwych probacyach upadającego z ftanu 
proftego kara śmierci, z  ftanu zaś Szlacheckiego fto grzywien y 
fiedzenie w ie ży  ieft w tym Prawie wyznaczone , któremu U. Łu 
ka wfka w czafie n ie  okazania dowodnego podpadać by koniecznie 
mu fi a ł a.

L e c z  idę daley y  m ó w ię , Iz dla fłabości płci Niewieściey famo 
Prawo powfzechne, wyłączone Niewiafty od znania obowiązku Pra
wa mieć chciało , idzie zatym , że y  od pełnienia iego przepifu też 
Niewiafty u w oln iło , a przeto U- Łukawika, gdyby y wcale o w y 
ltępku wiedząca, iako Prawa znać nieobłigowana, y  nieumieiętna, 
wymówiona bydź by powinna.

■Przydam do tego okoliczność z  Prawa Koronnego wynikającą 
"na obronę U. Łukawfidey ftużącą, iż gdyby U. Łukawika była uczy
n iła  doniefienie y  obrzeżen ie , maiąc tyle przezorności, ile w tey 
okoliczności potrzeba rozfądku, y  dokładney wyftępku znajomości, 
tedy z mocy Prawa, ani U. Łukawika przekonywać, a Zwierzchność 
bez mocnych innych dewodow zaladzaćfię na powieści U. Łukaw- 
ikiey nie mogła.

Bo Łfeżeli ieft prawdą , iż  Niewiafty przypufzczone do świade
ctwa bydź nie powinny w więkfzey wagi fprawach, y przekonywać 
fwemi zaikarżeniami by też zaprzyfięźonemi dla ułomności ich 
Stanu znalezione fą Prawem nie zdatnemi, toć tym bardziey 0- 
ikarźać y donofić iak ony nie mogą, tak ich fluchać nie należy, ho 
y  Prawo 15 8 8  przy w iedzione, pomiefżczaiąc za donoficiela ofobę, 
chociaż ftanu proftego o wyftępek obrażonego Maieftatu, źadney 
w zm ianki, aby y  Niewiafty oikarżać y  donofić mogły nie czyn i,  
ale owfzem toż Prawo zdaie fię Niewiafty wyłączać. Lecz  po mi
mo tego wzmiankowanego, przebieźmy wfzyftkie inne jakiego
kolwiek bądź nazwifka Praw a, zaftanowmy fię nad rodzaiami opi- 
fow iego , wniydźmy w roztrząśnienie uftaw tegoż famego Prawa, 
a w każdym mieyfcu y  pod jakimkolwiek tytułem znaydziemy w
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ty m że  Prawie generalnie w ziętym , wZglyd na Niewiafty dla fia- 
-bości ich płci y itariu, iuż to wyftępki onych ofzczędzaiyce, iuż 
•karę zaftuźony za wykroczenie zwalniaiyce y umnieyfzaiyce , iuż 
z cięfzkości winy wymawiaiyce, iuż onych maiytki uhefpieczaiyce, 
iu ż  na refzcie od wfzetkiego zaikarźenia y przekonywania w Sydzie 
.one wyłyczaiyce, pońktorego Prawa w ęgulności wziętego rozrzy- 
•dzenie y uitawy U, Łukawika iako Niewiaita iż należy, iaino poznać 
•można, a przeto wymówiony od ciężkości w iny zoftaie.

Y w tym mieyfcu-fpodziewałbym fię , iż  Strona fkarżyca tyło 
•pobudkami z oczywiftości rzeczy, dowodami czyli prawidłami z Pra- 
^wa przywiedzionemi przekonana, żadnego zemny fporu wieść w 
-Sydzie Nayiaśnieyfzym nie będzie o wfpolnictwie U. Łukawikiey 
te y  zbrodni, lecz zgodziwfzy iię , iż ani dawnie, ani potaiemnie, 
ani otworzyście, ani ikrycie, U* Łukawika do wfpolnićtwa nie na
leży dopraiżać Iię u Sadu Nayiaśnieyfzego będzie o uwolnienie, 
które zyikac ufaiyc, niektóre iefzcze ku iey obronie przyłyczain 
przyczyny.

Zważać raczy Syd’Nayiaśnieyfzy , i-ż Prawo pewfzechne , tu
dzież Kraiowe , Zony Mężom we wfzyftkich okolicznościach po

d le g łe  y poddane mieć chciało, tak ściiłemi ekryślaiyc granicami, 
że  Zonie bez dołożenia iię Męża, nic czyhić , w żądny okoliczność 
wdawać iię, ani na ofiatek nic cierpieć pod władzy zoihuacey nie 
pozwoliło.

U. Łukawika daymy naprzykład, że wiedziała o fprofnym Mę
ża fwego zam yśle? co iey żądny miary dowiedziony bydź nie mo
że , czyliż z opifu tych Praw , iey wprawdzie iako Niewieście nie
znanych, a przezemnie ku iey obronie przywiedzionych byłaby w 
iłariie donieść kogo innego obcego, a tym bardziej Męża włafnego, 
pod ktorego zoitaiyc władzy ani czynić co Maż nie chce, ani nie 
czynić, coby Myż chciał w iey  mocy nie było.

A nad to, cożby uczynić mogła nayroftropnieyfza Niewiafta 
W  tym przypadku będyca, gdzie z iedney ilrony miłość Małzeńika 
poprzyfięźona, a z drugiey wzmianka o przed iię wziętym wyitępku 
zaraz odwołana y  zaćmiona, albo raczey w żart, czyli doświadcze
nie przychylności Zony obrocona.

Spodziewać iię nie można po iilney roftropnieyfzogo obrania, 
nad to, co obrała U. Łukawika, naganiła iednak oboiętnie wynurzo
ny, lubo potym zatrzeć uiiłowany fekret, ikarciła odwagę bezczel
n y ,  przełożyła-konfekwencye niefzczęśliwe, y cofnywfzy mowę 
pierwfza M ę ż a , uwierzyła że cofnęła y ferce , tyle czyniyc, ile 
w iey było m o cy , y ile przymioty rozumu ftanu y  płci dozwolić 
mogły.

Które okoliczności tak teraz wymówione, iako y po w yżey  
przezemnie opowiedziane doftatecznie wyprowadzona y złożona 
w Sydzie Nayiaśnieyfzym z itrony U. Łukawikiey obiaśni Inkwizy- 
•cya, ty naymocnieyfzy twierdzy poprzeć iłufzność fwey fprawyj 
y okazać grunt niewinności U. Łukawika fpodziewa fię, doczyta fię 
Syd Nayiaśnieyfzy tego wfzyitkiego w ikutku, co ia opowiadam w 
Sydzie Nayiaśnieyfzym w flowach, a tym famym iaśniey y widzial- 
n ie y  pozna iey  niewinność, y  zupełne oczyfzczenie fię , oprocz

. w  fe-
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w fekrecie nadmienioney y  zaraz zatartey przez Męża na życie 
Nayiaśnieyfzego Pana zm ow ie, bo tey iako nikt z żyjących nie 
iłyfzał, tak ani przekonywać, ani fwym świade&wem wzmacniać, 
fprawy U. Łukawikiey nie będzie mógł, fam tylko odprzyhężenia 
fię dla U. Łukawfkiey zoiianie śrzodek.

Gdyby U. Łukawika wiedziała gruntownie o tym Męża fwego 
przedfięwzięciu , czylizby za powzięty z powfzechnego odgłolu 
wiadomością, maiąc fpofobność fcbronienia fię y  uyścia przez dni 
dwa do ukrycia fiebie łub fwoich rzeczy iakiego nie-uczyniła kro- 
k u ?  czego nie zrobiła, y  owfzem w włafnym miefzkaniu przy 
gofpodarikich zabawach zaftana, z tamtąd do więzienia wzięta , y  
tu przywiedziona przed Sądem Nayiaśnieyfzym ftawa, ta niefzczę- 
śliwa Niewiaita , wfzeikiego rodzaiu ni efzczę śliwo ści p e łn a , 
w  przykrym więzieniu Miefięcy 20 y dni 24 'ięcząca , ftrażą żoł- 
nieriką obfaczona, w okowach zoftaiąea, fam uciik y rofpacz zno- 
fząca momentalnie fię łzami karmiąca, ed wfzyftkicli przyiacioł 
opufzczona , w ftanie biednym y okropnym , fzukaiąc od Was (ie- 
źeli znacie y  widzicie w niey przewinienie o ten wyftępek miło- 
fierdziaj Wam z zahadaiących tu Ofob właściwego y .wrodzonego , 
mieycie wzgląd J. 0 0 . W W. Panowie pfzez wielkość dufz Wa-' 
fzych , na flabość płci ftanu, y  miałkość rozumu, różnicy między 
złym  y dobrym uznać nie mogącego, uczyńcie na oitatek polito
wanie d a  cierpiącey dwoiako, na-ciele przez przykrość wlezienia, 
y  inne uciik i, na umyśle przez odłączenie od włafhogo potomitwa 
y dzieci, oddalenie hę od wfzyftkich przyiacioł, na koniec przez 
widok naynieznośnieyfzy, iż  tego Męża, ktoręgo w pożyciu twoim 
niegdy miłego miała towarzyfża, tego dziś widzi w równym niedoli 
y  niefzcżf śliwości łofie , wfpoł-więźnia, y obwińionego , fartiym 
fpoyrzeniem uciikow y zmartwienia ierca pomnażającego.

W a fz e mu W fz akż e P ra w o n  i e raz o d em n i e' p r zy w i edz i on e 1 5  g $ 
Roku przeciwko wykraczającemu o wyftępek-obrażonego Maieftatn 
podług wielości iednak w iny zóftawiło J.OO, J.WW. Panowie, śeią- 
gnieme kar rozfądkowi, y tych wyznaczenie, W aiżey wyżey wy*, 
rażone Prawo poleciło przezorności, żadney pewney za ten wyitę- 
pek uieuftanowiwfzy kary, gdy przeto z wfzelkićh miar widoczne 
U. Łukawikiey nie okazuie hę przewinienie y  z złożonego ezami- 
nu czyli wyznania, oraz wyprowadzonych Tnkwizycyi winną tey 
zbrodni znaleziona nie będzie, y owfzem na wfzyitkie okoliczno
ści odwiedzie f i ę , iako zaś o zmowie czyli wykonaniu tego w y- 
itępku, dawniey iak Dnia 2 Liftopada 1 7 7 1  w obojętnych y zaraz 
zaprzeczonych wyrażeniach od Męża nie, była uwiadomiona , y  
potym za płonna powieść to uzn ała , zabiera hę na refzcie , przy 
tyle razy nadmienionym'Pra wie Roku 1588  do odprzyhężenia, fpo- 
dziewa h ę , źe Sąd Nayiaśnieyfzy, przypuściwfzy ią , po wykona
niu onego, też U. Łukawiką od zarzutu wfpołeczności tego w y- 
ftępku przez fprawiedliwe fwoie wyroki uw olni, ktorego tufzy fo- j  
bie U. Łukawika otrzymania od Sądu te g o , który na wadze iedney 
z fprawiedliwością, łączy miło fiordzie.

Jako zaś za wyftępek rzeczywifty M ęża w ofnowie Przypozwu 
do Sądu ninieyfzego iey wydanego obwinioną n ieiefi,  tak fpodzie*

Hh s, " wa hę7
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w a f i ę ,  iż  maiąc po fobie Prawo wyrażone 1588, y  opis Statutu 
Litt: z  tym Prawem zgadzaiący fię oprawy Zon , y długi na Do
brach przed wyitępkiem zaciągnione ocalaiące , i z z tytułu fzkara- 
dnego wyitępku M ęża , żadnemu ofobnemu nie będzie podlegała 
ukaraniu, ile całą ufność y  nadzieie taż U. Łukawika pokłada 11 ay- 
przod w niewinności włafney, a zatym y w Nayiaśn ieyfzym Kró
lu Jmci P. N. M. fzcześliwie nam Panuiącym, aż ten Pan z  wro- 
dzoney fobie dobroci, Tron Jego otaczaiacey y zdobiacey, przy
kładem wielo przewiniaiącym, przez wielką wfpanfałość dufzy 
fw ey odpufzczaiący, y  w wieczną "niepamięć urazy fwoie pogrą- 
żaiący, zOycowikiego fwego miłofierdzia, iako zawfze czynić do
brze poddanym fwoim przywykły, do ocalenia życ ia  U^Łukawikiey 
dobrotliwe przyłączyć raczy intereifowanie.

Nie wątpi Urodzona Łukawika., o ikutkach dla iiebie pomyśl
ności , gdy fpodziewa fię dobroć K ró la , - z Sądu Nayiaśnieyfzego 
łaikawością mieć fpoione y złączone , którą ia litościwym Nayia
śnieyfzego Sądu, poleciwfzy względom, mówić za n ią , y  bronić 
i e y , daley nie widzę potrzebj.

R E P X  I K 'K

Z  Strony UU. Inftygatorow O boyga N arodow y  Ich 
Delatorow na odpowiedz Maryanny ŁukawOdey o fpo- 
łeczeńftwo Kroloboyftwa przekonancy-, po expedyo- 
wanych Scrutiniach y Inkwizycyach, w Sądzie Seymo- 

w ym , przez U» Antoniego Opelewfkiego Patrona 
AfTelToryi Koronney:, miana.

"S A D Z IE  N A Y IA S N IE Y S Ż Y ,

Ja k  wielki Kryminał popełnili o Kroloboyftwo przekonani?' raczył 
Sąd Nayiaśnieyfzy wyftuchać z poprzednich dowodow.

Tego Kryminału ieit ucześniczką Maryanna Łukawika, która 
wiedziała od M ęża fwego o maiącey naftąpić fzkaradtrey Kroloboy- 
llwa akcyi j powiedział iey  albowiem Mąż naypierwiey w Zakro- 
czymiu, na kilka-Niedziel przed tąź akcyą, miała więc czas y  fpo- 
fobność donieść komu należało, o tak bezbożnych zamyflach M ęża, 
a przecież nikogo nieuwiadomiła.

Drugi raz upewnił ią Mąż , gdy tu do Warfzawy przybył W So
botę przed tą akcyą, iż  przyiechał z innymi dla porwania , lub za
bicia Króla : Nazaiutrz zaś, to ieit w Niedzielę M^ż u n ie y n ie  byłj 
M iała zatym y w ten czas fpofobność donieść o tym przybyciu M ę
ża y  zboieckiey kupy, Juryzdykcyi Marfzałkowfkiey, y oitrzedz, 
kogo należało; a nie byłoby.przyfzło do tak wielkiego Kryminału, 
Krołoboycy byliby fcbwytani lub rozprofzeni, Ofoba Krolewika by
łaby ucalona, Łukawika zaś godnaby była nadgrody.

A le że taż ŁukawiEa nie donioiła nikomu, więcey poważała 
tobie M ę ż a ; n iżeli Króla Pana fwego y n iżeli dobro publiczne j

ochra-
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ochraniane M ęża iednego > podała w rtiebefpieczeńftwo Króla y  
cały Kray ; przeto, iź taż Łukawika wiedząc o maiącym naiłapić 
Kryminale Kroloboyltwa popełnionego , a nikomu o nim nie donio- 
Óa, winna ieft śmierci. Jako o tym pilże dcCrimine Icefœ Majcfiatis 
ÿulius clarus lib: 5. quœft: 87- Nro 2 . . .  Ścieni traëîâtim proditionis con
tra Principem , vel contra, Patriam7 Ss5 ilium non relevans, debet puniri 
pœnà mortiSé. . .

Damhoderius także iń criminalibus author pifzący de Criminc Icefce 
Majcftatis Cap: 62. Nro i r .  z innymi autorami m ow i.. » itidem pu- 
niuntur qui ijtius criminis... locja Majcftatis fuerunt confcij7 &  non pro- 
iiderunt.. »

Nie może ona odwoływać fię na ułomność niewieścią ? y  nie- 
wiadomość Prawa j bo Niewiaiły lubo nie fą obligowane Praw u- 
mieć , ale powinny z przykazania Bożego w iedzieć , iż nie godzi 
iię naymizernieyfżego człeka zabiiać, a dopieroż K ró la , Pana y  
Oyca całego Kraiu.

Niech iię na reście nie zaitania polłufzeńltwem y obowiązkiem 
Małżeńikim taż Łukaw ika, boć nigdy na to Mężowi nie przyfię- 
g a ła , aby Krym inały  przez niego popełnione w fekrecie trzy
mała .

Pewna zaś była Łukaw ika, iż to Mąż w y k o n a , co iey powie
dział , bo iię zaraz nazaiutrz rano po tey hiftoryi przeprowadziła 
na inne mieyfce zrzeczami y fprzętami iw etn i, y înftygatorowie 
Marfzałkowfcy wiedzący o iey  miefzkaniu dawnym, niemogli iey  
potym znaleść. A  zatym referuię lię do konkluzyi.

O D P O W I E D Z
N a Replikę z  Strony UU. Inftygatorow Koronnych y  
Litt: przeciwko Ü. Maryannie Łukawikiey uczynioną * 

z  ftrony U. Łukawikiey* przez tegoż U* Wiizo- 
watego czyniona*

J^ o z u m ia łe m  Nayiaśnieyfzy Sądzie , iż w poprzedniczó lićżynio- 
nym  przezemnie od U. Łukawikiey pod dniem 29 terażniey- 

fzego Miehąca Lipca ufprawiedliwieniu , żaden dla Strony ikarżą- 
cey wycieczki nie pozoiianie fpofob dla prżekońywaiących umyli 
y  ïerce przyczyn przezemnie w nieiionych, ócżywiftością rzeczy 
wfpartych, y  na gruncie Prawa Koronnego fundujących iię. A li
ści nad moie mniemanie flyfzałem w Replice Dnia wczorayfzego 
z  Strony UÜ. Iniłygatorow Koronnych y  Litt: naiłąpioney, dofa- 
dność mocnych zaikarżeń powagą Prawa żtwierdzonych przekony
wać , iakoby Ü. Łukawiką maiących y  do wymierzenia kary za nie 
Sąd Nayiaśnieyfzy pobudźaiących. Których niechcę w Sądzie Nay- 
iaśnieyfzym zoiławić bez odpowiedzi, abym przez opufzczenie 
lub zamilczenie nie zdał iię flufzności fprawy Ü. Łukawikiey potłu- 
miać y  oboiętnym na ikażoną iey niewinność nie patrzał okiem , 
bo znam że w Sprawie tak w ielkiey w a g i ,  iak ta w Sądzie Nay*»
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iaśnieyfzym toczy fię naymnieyfza okoliczność porozumienie fta- 
nowiąca, powinna w każdym umyśle fwoie znałeść zaitanowienie: 
każde zaś zagadnięcie bez odpowiedzi pufzczone, mogło by iakowe 
dla U. Łukawikiey widocznego iey ufprawiedliwienia fię uczynić 
nadwątlenie.

Dogodzę zatym ftufzności, zafpokoię trwożliwy umyft U. Łu
kawikiey boiażnią przeięty , y dopełnię obowiązku obrońcy przez 
zafilenie wfparciem iey niewinności Wywodu.

• Trudno wykroczenie przez wiadomość zamilczaną U. Łukaw^ 
fkiey by też nayobfitfzemi iłowy ftrony UU. Inftygatorow było roz
wodzone Zwiękfzyć y one uczynić ogromnieyfzym, gdy w famey 
rzeczy ten wyftępek z fw e y  iftoty (co do U. Łukaw ikiey)‘zmniey- 
fzony y ufzczuplony, iuż to dla ułomności Niewieściey, iuż dla 
zaćmioney y przytłumioney początkowo odkrytey przez Męża wia
domości , iuż nakoniec dla nieipofobności donieftenia prętkiego, o- 
czy wiście bydz okazuie fię.

Nie. ieft myśl moia trudnić powtarzaniem dnia onegdayfzego 
przezemnie wyłufzczoney ze wfzyftkiemi okolicznościami niewin
ności , bo tam Sąd Nayiaśnieyfzy znaydzie wagę y moc do odparcia 
natężoney ikargi , odpowiadam raczey na zarzut dnia wczorayfze- 
go wniefiony, iż U. Łukawika winna ieft dla tego, że po odkrytey 

-fobie wiadomości maiąc fpofobność oftrzeżenia, nie dopełniła nayi- 
ftotnieyfzey powinności obowiązku fwego.

Pomiiam w Sądzie Nayiaśnieyfzym od niey tłumaczenie fię z 
tey okoliczności, iż cel przyiazdu do Warfzawy Męża, był na inny 
koniec przez niego przeiftoczony, a iego tylko iednego przyto
mność, y ftugi iego Kucharza wyftawiały na rozumie rzecz niepo
dobną, iżby zdrada y poditęp pod Nayiaśnieyfzym Królem Jmcią 
ftać fię kiedy mogły, ile gdy więcey fpiknionych na życie Krolew- 
ikie nie znała , anj widziała Ofob, lecz mówię , iż przeciąg czafu 
krótkiego by też naygruntownieyfzey wiadomości uczynił ią dla do- 
rtiefienia nie fpofobną.

Nie zaprzecza ftrona ikarżąca te y ,  która ieft naywidoczniey- 
fzą ze wfzyftkich prawdy, ale owfzem z U. Łukawiką zgadza f ię , 
iż Mąż iey dnia 2 Liftopada w Sobotę o godzinie 10  porą nocną do 
U. Łukawikiey przybył 1 7 7 1  Roku. Sekret nadmieniony y zaraz 
zaćmiony w kilka godzin po przyiściu fwoim Zonie odkrył, nako
niec o godzinie fzoftey z rana z upewnieniem powrotu na odwrot 
dnia Niedzielnego w yfzed ł, tego famego zaś dnia o godzinie 10 . v; 
nocy iadącego Nayiaśnieyfzego Pana na ulicy publiczney zaftepo- 
wać y krzywdzić z in n em i Przywodżcami ważył fię. W tym miey- 
fcu Sąd Nayiaśnieyfzy raczy fię z uwagą fwoią zaftanowić nad krót
kością czafu przyzwoitego do doniefienia, bo gdybyśmy rachowali 
od czafu przyiścia M ęża do U. Łukawikiey, do momentu niefzczę- 
śliwego przypadku Nayiaśnieyfzego Króla Jm ci, tedy nie w ięcey 
iak godzin 24 czafu miała do doniefienia , wytrąciwfzy zaś do go
dziny fzoftey w Niedzielę bytność w domu M ę ż a , nie wypada w ię
cey-czafu dla doniefienia iak godzin 16 ,  przez który czas fzefnafto- 
godzinny wiadomo, ieft Sądowi Nayiaśnie.yfzemu, iż taż U.-Łuka- 
wika czekała M ęża w domu podług obietnicy iego, y  z tegoż domu 
nigdzie nie wychodziła. Widzi
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Widzi zatym Sąd Nayiaśnieyfzy, iż Niewiafta powieścią ułu- 
dzona, oczekiwaniem na Męża do domu wftrzymana, nie tylko w y
chodzić z domu nie mogła , ale nawet o wadze y  wielkości odkry
tego fekretu, krotki miała czas do poznania iego wściekłości.

Krore to pobudki z oczy wiftości rzeczy w ypływ ające, rozu
m iem , iz w Sądzie Nayiaśnieyfzym przyzwoite znaydą w zglę
dy , a zagadnięcie łtrony ikarżącey żadnego nie wzbudzi zaftano- 
wienia.

Przywodzono daley w Sądzie Nayiaśnieyfzym Prawo powfze- 
chne z Autorow Damoderyufża y ex ¡¡fitlio Claro wyczerpnięte, wia
domość zamilczaną o fpiiku na życie Monarchów karą śmierci gła
dzić rozrządzające , lecz y to Prawo przywiedzione ani w Sądzie 
Nayiaśnieyfzym znaydzie mieyfca* ani do wymierzenia iego prze- 
pifow Sąd Nayiaśnieyfzy pobudzi* ani W refzcie U. Łukawikiey 
przekonać potrafi. Nie mówię ia wfzelako w tym rozumieniu , iż 
bym fzacunek Prawa powfzechnego żmnieyfzać miał* bo te wfzy- 
ftkich Praw Kraiu, każdego ieit prawidłem * z ktorego iak z żywego 
żrzodła ftrumienie wytryikaiące * tak z niego wfzyftkie inne 
Prawa fwoy biorą początek, raczey dowieść pragnę* iż na ten czas 
może bydź użyte Prawo powfzechrte* gdy nie mafz przepifu Prawa 

. Narodowego, Prawa nam właściwego^
O wyftępku obrażonego Maieftatu Krolewikiego, aiboź nie ma-* 

m y  Prawa O y c z y ite g o p o  mimo innych Konftytucyi, które pomi
jam 1588  Rokü obfzernie ten ftrafzriy wyftępek oboftrzaiacego, te
go nam fię trzym ać, y  ża ofńową opifow iego isć należy. Nie 
czyni wzmianki Prawo Ktaiowé* aby za Wiadomość nie pewną ńa 
wypróbowanie fameyŁ rezolucyi Niewieściey tylko nadmieniony 

. można było pfzeświadczać o wyftępek obrażonego Maieftatu, źa- 
dney kary nie wyznacza toć kara za Cień tego wyftępku, ile zaraź 
przez Męża przytłumiony , podług opifu wzmiankowanego Prawa 
wikazywana bydż niepowinna.

Spodziewa fię U. Łukawika, iż Sąd Nayiaśnieyfzy nie oftrości 
Prawa Zagranicznego powodować fię będzie, ale za łagodnością 
P ra w a , które Nayiaśnieyfza Rzeczpofpolita uftanowiła, a Sąd Nay
iaśnieyfzy poftać iey w tym mieylcu prezentuje pofzedłfzy, fwole 
z  opifem Praw Koronnych zgadzaiąće fię ogłofi wyroki.

Ma tak mocny przepis Ib Łiikawika Kraiowego Prawa, iż gdy
by w obwinieniu o ten wyftępek iawnych, mocnych, y  dolíate- 
cznych nie było dowodow, ńaoftatek, gdyby rowność w przefądza- 
niu zapadłych zdań naitąpiła, iż obwinionemu podług Prawa o M ę
żu dobrey wiary, uftanowionego pozwolone ieit w tym Prawie od- 
przyfiężenie ftę. Tego U. Łukawika żąda, o to fię Sądu Nayiaśniey- 
fzego doprftfza, to z mocy Prawa otrzymać w mocney ieft nadziei, 
a  zatym tym śmieley poddaie iftotę fprawy fwey pod roztrzaśnienie 
przezornością zafzczyconych Sędziów , im doftateczniey przeko
naną u fiebie zofta ie , o gruncie niewzrufzonym niewinności 
fwoiey. . .

' Czeka z upragnieniem wyrokow, y  ułomność ftanu, oraz i?a- 
bość płci Niewieściey litościwym Nayiaśnieyfzego Sądu przypomi
na względom. :
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S P R A W A
U. Walentego Zembrzuflciego w propozycyach: Imó i c  
Uf. Zembrzufki nie wiedział o iekrecie uknowanego 
Kroloboyftwa przed wykonaniem onegoz, a zatym nie 
mógł zatamować wyftępku tego. 2do: Ze po wykona- 
ney zbrodni Kroloboyftwa dowiedziawfzy lię o nieyze 
donofił komu należało y  o poimanie U. Łukawikiego 
K ro loboycy ftarał fię, wprowadzona na Sądach Seymo- 
w ych , przez U. Michata Węgrzeckiego Burgrabiego 

» Grodzkiego Warfzawfkiego , Patrona temuż U* Zem- 
brzuikiemu dla obrony przydanego.

IZ t o ź k o LWiek  ieit z liczby Kroloboycow, y bądź iakim cbce fpo-
fobem tym wyftępkiem naznaczony, takowy przezemnie bro

niony nie będzie.
Znam albowiem z przyrodzonego światła rozumu (  iakie mi 

Bog mieć pozwolił) znam z fundamentów Religii (którą w yzn aię) 
znam z wiadomości Praw y przykładów (  w których fię ćwiczę )  
fzkaradność wyftępku Kroloboyftwa y  okropność kary dla pohamo
wania onegoź wyznacza ney.

Broniłem Sądownie nie raz rożnych innego rodzaiu wino- 
w ayco w , przez śrzodki z Dowodow lub Prawa ( ieżeli iakie do 
przypadku ftofować można było )  użyte $ Wołałem y  o miłofier- 
dzie , mianowicie nad przewiniaiącemi z krewkości y  ułomności, 
znaiąc famego iiebie bydż człowiekiem , rowno z  n iem i, a ra- 
czey z całym rodzaiem ludzkim, * namiętnościom ciała podległym, 
y  temi fpofobami, zdarzało mi fię czafem , polepfzyć los owych 
winowaycow j Lecz  bronie wyftępku Kroloboyftwa, iaki ieft te- 
ra in iey fzy ,  ro zm yśln ie , zuchw ale, złośliwie wykonany, dowo
dami iaweem i okazany, Prawami wfzelkiemi potępiony, żadne
go miłofierdzia n iegodny, y  owfzem o ftufzną zemftę do Nieba y  
Z ie m  w oła iący , ani u m iem , ani m ogę, ani fię też godzi, ani 
przyftoi.

Wy przeto Kroloboycy, potomftwo wściekłych Cyklopow, 
zbiorze naywfzetecznieyfzych łotrow, gwałciciele Praw nayświęt- 
fzych, nie macie działu w fpołeczności ludzkiey, a zatym y umnie 
obrony.

Komu wiadomo, iż mi należy  rzecz czynić ku obronie U. Wa
lentego Żembrzuikiego, do fprawy teraźnieyfzey Przypozwanego, 
pomyśli pewnie* że to, com dotąd mówił, ieft przeciwko memu koń
cowi, a zatym y  ftrony mnie powierzaiącey fię Intereffowi.

Dla oddalenia takowych m yśli, leżeliby kogo uprzedzić miały, 
a raczey dla niezawodności końca , do ktorego zmierzać powinie
n e m , tako też  dla Dowodu czułości około powierzonego m i ln t e -  
reffu , bronić zaczynam U. Walentego Żem brzuikiego, bo on ża- 
dney części w tym fzkaradnym wyftępku nie ma.

Przy-
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Przypozwany on wprawdzie o to : iakoby wiedząc o zmowie 
y  ułożeniu, tudzież zafadzkach na życie Nayiaśnieyfzego Króla 
Jmci ST A N ISŁ A W A  AUGUSTA uknowanych, a przecie tych za
tamować , ani komu wiedzieć należało donieść nie ftarał iię j y ku 
przekonaniu iego w tym zarzucie , przywiedzione ieit wolne ze
znanie U. Łukawikiego w ftanie fprawy z Strony UU. Inftygatorow 
y  Delatorow fporządzonym y drukowanym wyrażone te iłow a: że 
U. Zembrzuiki. wiedział o fekrecie expedycyi: zawieraiące.

Takowy zarzut, czyli na nadmienionym zeznaniu może bydż 
ugruntowany czyli nie? niżfze pokaże obiaśnienie.

Zarzut ten ieit tak ogromny, że wfzyitkie razem zebrane za
rzutów rodzaie fwą wielkością prZewyżfza, agrunt do iego ofadze- 
nia użyty, mńiey nad ieden profzek promieniem iłonecznym pod- 
nofzony trzyma.

.Rozbierać przez członki wielkość zarzutu każdemu znaną nie-- 
widzę potrzeby, nikczemność zaś zeznania za dowod tegoż zarzu
tu wzietego okazać, fądzę bydż moi‘4 powinnością.

-To zeznanie (iak fie znayduie w ftanie fprawy przywiedzio
ne )  oprocz tego , że ieft mniey uroczyście zdziałane, pochodzi 
nayprzod od naznaczonego nayczarnieyfzym Kroloboyftwa'wy- 
ftępkiem B ezecn ika , który gdy iię ośmielił targnąć świętokradzko 
na życie Pomazańca ;y Namieitnika Bożego , Króla fw ego , Pana 
łaikawego , nic i em u, ani komu innemu-, czyli to z Doftoyności, 
czyli też z Ofoby niewinnego , Oyca O y c z y z n y , głowy Narodu 
tego , a ooź go zaftanowić potrafi od targnienia fię na honor y  ż y 
cie iednego iemu rownego , y  do tego iefzcze za nieprzyjaciela 
mianego Człowieka ? Co że tak i e i t , a nie inaczey iawnieyfzych 
nie potrzeba dowodow nad te , które iuż fą złożone przy w prowa
dzeniu Sprawy z Strony UU. Inftygatorów; y do tego pochodzi od 
krzywoprzyiieżcy , co-będzie okazano Initruinentem przez niego 
podpifanym; to zeznanie ieft ikutkiem zapałczywości zeznaiąće- 
g o , dawno przeciwko U. Zembrzufkiemu p ow ziętey , y teraz na
wet dnia wczorayfzego w tey świątyni przy w prowadzeniu iego 
fprawy Sądownie oświadcz on ey, dla-ktorey nafy cenią, chce on mieć 
towarzyfzem wyftepku, y  razemTary zań zaiłużoney tegoż U<Zemv 
brzuikiego j co także onemuż doitatecznie ze wfzech miar dowie
dziono będzie. A czy liż zeznania tego gatunku olbb w liczbie 
choćby nie przeliczoney będących, iednego dobrey y nieJkażoney 
Iławy człowieka , iakim ieit U. Walenty Zembrzuiki przekonywać 
maią ?  To na refzcie zeznanie (leże li  nazwiika dowodu takiego , 
dakie Prawa mieć chciały warto )  ieft iedno y  fzczegulne , innyrti 
wfzyitkim Dowodom, które przywiedzione fą y będą moc z Prawa 
maiącym przeciwne, a na całym świecie, w rzeczach iedney iftno- 
ści w ięcey ważą dwa, n iżeli ieden.

Sam nawet U. Łukawiki w prowadzaiąc fwą fprawę na dniu 
w czorayfzym , nie tylko z gruntu odmienił pierw łże fwe zezna
nie , ale nadto po wfparcie cnegoż udał iię do świadectw Kużmy, y  
Cybulikiego, czegoby nie cZynił, gdyby ufał rzetelności y pra- 
w nościpierw fzego zeznania fwego.

Kk Biorąc
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Biorąc naprzykład to zeznanie za metę ,* aby do niey myśl j  
przediięwzięcie kierować można, zważać tam iak naypilniey nale
ży , od kogo y  kiedy wiedział o tym fekrecie U.Zembrzuiki, bo te o- 
koliczności fą właśnie filarami zeznaniaAitrzymuiącemi.

O trzech mianowicie ofobach początkowo w fekret tego fpro- 
fnego fpiiku wchodzących iiyfzemy dotąd ,; to ieft o iednym U. Pu- 
laikim, o drugim U. Strawiiiikim, a o trzecim U.Łukawikim y albo 
więc U. Zembrzuiki od tych wfzyftkich trzech wiedział o fekrecie? 
albo od iednego z  nich? Nie mógł zaifte wiedzieć od wfzyftkich , 
bo fekret między wiele ofob nie bywa dzielony, y te trzy ofoby nie- 
chciały n a w e t , aby AJ. Zembrzuiki o mim w iedzia ł, co pókazuią 
doiiatecznie ich między fobą miane korrefpandencye, ani też w ie
dział od. iednego ,z nich , bo mikt taiamnicy iefzcze tak wraźney 
iak ta, nie powierza in n em u , Tak tylko dobrze fobie znaiomemu, 
poufałemu , y  w wierności niepofzlakowanemu Przyiacielówi ; źe 
zaś U. Zembrzuiki dotąd nie zna z ofoby U. Pula/kiego, nie zna y  
Częitochowy, gdzie iię ten fpifek-knował, mało co widział U. Stra-, 
wińikiego , a .z  U. Łukawikim pod fwoią przedtym będącym Kom- 
ftiendą, lubo miał znaiomość , .źadney.iednak pGufałey przyiazni 
z  n im ,, tym więcey z pietwfzemi nie ̂ zachował, y  owfzem U. Pu- 
łaiki z podniety ofob U. Zembrzuikiemu nienaw iltnych, a U. Łu- 
kawiki z przyczyny Arefztu za wyhępki w/kazanego, nie mogli 
mieścić w liczbie fwoich Przyiadoł.tegożAJ. Zembrzuikiego, a za- 
tym ani takowego powierzyć fekretu.

Ani -na refzcie.Lifty lub Ordynanfe U. Púláíkiego, albo'Bi 11 et 
U. Strawińikiego obiawiły ten fekret U. Zem brzuikiem u, bo ich 
brzmienie nikogo na ow czas (oprocz w fpifek wchodzących) mą
drym y wiadomym uczynyć nie mogło , dakoż y my teraz wiem y 
co one z n a cz ą ; gdy czytaiąc , „z przypadkiem z kąd inąd wiado
mym łączemy,

Ale tu mowiono będzie, dak mniemam, ze U. Zembrzuiki nie 
ieft obwiniony o wiadomość wziętą od U. Pułaikiego, ani od U. Stra
wińikiego,.! ecz tylko od U. Łuka wilii ego pod iego Kommendą w ten 
czas będącego.

Ten  fpifek, iak czytamy w Tanie 'Sprawy UU. Initygatorow , 
zaczął iię w Fortecy Jafnogorfkiey -na dniu 1 5  Sierpnia 1 7 7 1  mię
dzy U. Pułafkim y Strawińikim , , co ieft prawdą nie odbitą, wfpartą 
wywodem z tegoż famego ftanu Sprawy wziętym , gd^ie o‘0 'rdy- 
nanfie naypierwfzym U. Pułaikiego pod taż datą będącym > y Ma
nifeście U. Strawińildego ieft m o w a ; po dacie nadmienionego Or  ̂
Üynanfu XJ. Strawińiki, U. Łukawikiemu obiawił tenże fpifek, y 
zaraz U. Łukawiki przediiewziął odłączyć iię od Kommendy U. 
Zem brzuikiego, a przyłączyć do U. Strawińikiego, co także ieil 
rzeczą równie pierwfzey pewną ugruntowaną na tymże famym 
iftanie Sprawy, y  na Liście dnia ITerwfzego Października Roku te
goż -17.71 przez LJ. Pułaikiego do U. Łukawikiego plfanym , wyra- 
ża ią cy m , iż U. Pułaiki ieft informowany od U. -Strawińikiego o 
^przychylnych U. Łukawikiego w Intereifie mu wiadomym fenty- 
mentach, y źe wdzięcznym przyimuie fercem y famego-ićgo do 
iiebie zgłofzenie , y  iednomyślną z tymże U. Strawińikim nie od- 

• - • ftępnośćT
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ftępnose, datey zalecaiącym, aby U. Łukawiki to dopełniał, w czym 
kolwiek od J.P. Strawiń/kiego rekwirowanym będzie, a ku końcowi 
upewniającym o wdzięczności, gdy fzczerze w intereflie wiado
mym czynić będzie ftaranie.

A gdy te dwie prawdy, iako to P ierw fza , że fpifek zaczęty w 
Częitochowie dnia 1 5  Sierpnia, tudzież druga, źe potym dniu, do
wiedział fię o fpiiku od U. Strawinikiego U. Łukawiki, y  zaraz itarał 
fię odłączyć od Kommendy U. Żembrzuikiego , a złączyć z  U. Stra- 
wińfkim fą niewątpliwe ? fzukaymyż więc trzeciey tym dwiema 
rowney Prawdy, toueft, czyli od początku tegoż fpiiku, iako to od 
dnia 1 5  Sierpnia, do dnia 1 Października, y  daley do dnia 3 Liftopada 
Roku 1 7 7 1 ,  zw ierzył fię fekretu tego U. Łukawiki U. Zembrzuikie- 
mu, albo nie ?

Mowie y mówiąc zaraz dowodzę, że fię nie z w ie r z y ł ; bo W 
tymże famym czaiie objawionego przez U. StraWińikiego U. Łuka- 
wikiemu fekretu, tenże *U.-Łukawiki za fprofne Twe czyny y  za 
przechwałkuprzeciwkoLJ. Zembrzuikiemu , tudzież za niepełnie- 
n i e , a co wiekfza nie uczczenie Ordynanfowuego był w Arefzcie 
u U. Żembrzuikiego , y dopiero na dniu 18  Września za,poprzedza- : 
iącą uroezyitą przyfięgą, y  za warunkami w niey wyrażonemi z  
Arefztu uwolniony zofta ł, -nie zw ierzył fię więc przed Arefżtem,' 
bo krótkość czafu między.powziętą fekretu wiadomością y  Arefżtem 
śrzodkuiaca, ?tndzicź hardość y  zuchwałość iemu prawie przyro
dzona , tym wfęcey iefzcze obietnicami y  Ordynanfami U. Puła- 
fkiego w tym ft?:-kźe famym czafie nadefłanemi y  oświadcz one mi 
podtycona , /zwierzyć fię onemuż nie dozwoliły j n ie .zw ierzył fię 
też pod czas A re fz tu , będąc, .pełen złości y  zawziętości tym Are- 
iztem rozzarzbneyyani fię zwierzył na refzcre po uwolnieniu two
im, : bo zaraz zgwałciwfzy obowiązki przyfięgi fwoiey, dla Warunku 
U. Zembrzuikiego uroczyście wykonaney, a przyfpiefzaiąc (iak te 
raz poznać fię daie) dopełnienie zbrodni Kroloboyftwa z U. Stra- 
wińikim taiemnie ułoźoney, przewiózł fię z fwoią Diwizyą za Wi
l lę ,  y  z  tamtąd więcey pod Komm-endę U. Żembrzuikiego, chociaż 
po razy trzy wzywany nie po wrócił, y owfzem w ziąw fzy  w arefzf 
U. Drozdowikiego Kommiffarza U. Żembrzuikiego uwolnić go nie 
chciał. Z  tych okoliczności niektóre, dowiedzie przyfięga przez U. 
Łukawikiego wykonana y podpifana, a potym nie dotrzymana, z kąd 
on ieft wiarołomcą y krzy w oprzyfiężcą, a inne zrobią niewątpli- 
wemi świade&wa teraz złożone.

-Gdyby «U. Łukawiki zw ierzy ł fię tego fekretu U. Zembrzuikie- 
mu , pewnie nie zwierzyłby fię innym  Cbyczaiem, tylko tak, iak 
iemu był pow ierzony, to ieft pod przyfiegą y  tak oir po w ierzył in 
n ym  z  fobą będącym przyfięgę od nich pod Warfzawą (iak ftychać) 
odebrawfzy. Na ktorymże mieyfcu y kiedy •przyfiągł U. Zern- 
brzuiki ? y  czyli U. Łukawiki pod fubordynacyą U..Żembrzuikiego 
będący mógł żądać od niego przyfięgi ? toć y trzecia okoliczność 
ieft: iawna , iż U. Łukawiki od początku aż do końca nie zw ierzy! 
fię fekretu U. Zembrzuikiemu , a zatym U. Zembrzuiki o nim nie  
•wiedział. /

K k  2 Okaza-
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Okazawfzy iftność y przymioty zeznania U.' Łukawikiego, eo 
iię tycze innych okoliczności, w Artykułach do pytania świadków 
z Strony UU. Inftygatorow y ich donofzących fporządzonych, ku 
przekonaniu U.Zembrzuikiego wymienionych, te ponieważ zawiily 
od Zeznania świadków, więc do nich odwołuię iię , będąc pewien, 
że za mnie odpowiedzą, y zupełnie odeprą-zadaną U; Z e mbrzuikie- 
jnu wiadomość fekretu , ile gdy onego włafne fumnienie za tyfiąc 
świadków ważnieyfze, w niczym nie przeświadczą j wfzakże gdy
by go to przeświadc.zało, albo gdyby przez świadeftwa bydż iię ob
winionym fpodżiewał, nie itanąłby pewnie w ofobie włafney, ani 
na świadków zabierał iię, co iednak zrobił bacząc iię bydż ze wfzech 
miar w tym zarzucie niewinnym.

Koniłytucye lat 1588  o imaniu wywołańcow, y 16 7 3  o fpra- 
wie Kamienieckiey przywiedzione, gdy iię rzecz in fafio nie 
zgodzi, bo na obwinionych, y  teraz fądzonych Banicya włkaza- 
na dotąd nie ie i t , ani ich U. Zembrzuiki w domu fwoim przecho
w y w a ł,  ani im rady y pomocy dodawał y  z niemk nie obcował, 
Sprawa też teraźnieylza nie W rodzaiu Criminis Pcrdiiellioms, do 
ktorego Konftytucya Roku i<573 ściąga fię , ale w rodzaiu inoym  y 
©fobliwym Criminis lafce Majejiatis przychodzi, n ie  będą należeć do 
terażnieyfzęgo przypadku , a zatyrn nie przekonała-U. Zembrzu- 
ikiego.

A gdy nie wiedział o fpiłku U. Zembrzuiki , toć go"zatamować 
nie mógł, aby-zaś komu należało donoiićnie miał, z łoży  na to do- 
# o d y , iż donofił , y  że przez wfzyftkie fpofoby itarał iię o poima- 
nie Iirołoboycy Łukawikiego, będą y na to dowody z  świadectw 
wiary godnych.

Sąd więc Nayiaśnieyizy dla zupełnieyfzego ufprawiedliwie- 
nia niewinności U. Walentego Zembrzufkiego y  doyścia nie zawo- 
dney prawdy tego com p rz e ło ż y ł, czytania Dowodow łaikawie Ru
chać , y  złożone świadeftwa, zważać raczy : z których gdy iię ia- 
w nie  okazuie y  okaże , niewinnie, a potwarnie bydż oikarżonym 

AJ. Zembrzuiki, wyroki fwoie do obmowy Konftytucyi Roku 1588  
przyitofuie, zarzuty wfzelakie w tey mierze naitąpione nie fzko- 
dzić nic honorowi Ur. Zembrzufkiego u zn a, y owfzem wyglu- 
zowanie z K i ią g , wfzeikich w tey mierze zafzłych czynów  na
znaczy. ‘

Ciebie N ayiaśnieyfzy Królu S T A N IS Ł A W IE  AUGUŚCIE tu 
chociaż podług przepifu Prawa nie obecny, Wielkością iednak Ma- 
ieitatu, nie tylko tę Część Europy, ktorey łaikawie Panuiefz , ale 
y  świat prawie cały napełniający , który między innemi obowiąz
kami Padtorum Conventorum1 przyjąłeś na iiebie obronę uciśnionych, 
y  tey iako ieden z naylepfzych na świecie Krolow , nikomu fzuka- 
iącemu , w zdarzających iię dotąd okolicznościach nie ubliżałeś j y 
w tym nadzw yczaynym , a dałby BOG, aby nigdy nie byłym obra
żonego Maieltatu Twoiego przypadku, wzywać z naygłęblżą poko
rą  ośmiela fię U. Zembrzuiki, ku zailonieniu fwey niewinności, od 
tak oftrych y  »pewnie mimo T w e y  w o l i , zawfze każdego ratować 
ikłonney, a nigdy nikogo uciikać nie zw ykłey , wytężonych poci- 
ikow, fzwanku obawiaiący iię.

Was
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Was także J. 0 0 . j .  WW. z wyboru wybranych do te y  Sprawy 
Sędziów , iako przykładnie karzących fprofny Kroloboyitwa Wyftę- 
p e k , tak rownąź zachowuiących przykładność-, w ubefpieczeniu

- niewinności •, y  przy n iey * ocaleniu honoru y  życia , Widzieć y  
wielbić fpodziewa hę tenże Urodzony Zetńbrzufki.

SUMMARYUSŻ DOKUMENTÓW
K u oczyfzczcmu IL Walentego ZembrzulMogo, od UlL

• liiftygatorow Koronnych y  W.  X. Litewfkiego, tudzież 
Ich donoizących Po wodo w, do Sprawy Kroloboyftwa

Przypozwanego, fpiiany, y naSądySeym owe podany.

• D  o k u  1 7 7 1  Dnia 14  Czerwca w Marfzu , Pas na wolny pirzeiazd
- z W arfzawy do Z iem i Zakroćzym ikiey* raz na zawfze W iel- 
: możnemu Fabianowi CholewfkiemU Burgrabiemu Grodzkiemu So-

chaczeWikiemu przez Ur. Zembrzufkiego na ow czas Reymentarźa 
Z iem i Zakroćzym ikiey dany, podpiłem iego Pęki, y  przyciśnienieni 

► pieczęci ftw ierdzony, a przez U. Łukawfkiego Rotmiftrza teyże 
Z ie m i, iż  tylko miał flużyć do bywania w Dobrach J. O. X iężęcia  
Jm ci Opata poprawiony.

Tegoż Roku Dnia 24 Czerwca ż Fortecy, L ift U. Pułaikiego , 
do U. Karczewikiego na ow czas Marfzałka Konfederacyi Warfza- 
w ikiey pifany * a między innemi względem Woyika roźrzgdzenia- 
m i, zabranie U. Zembrzulkiego * iakoby dla żabieźenia dałfzym w 
Z iem i Zakroćzym ikiey kłotniom , y  oddania Kommendy iego UU. 
Modzelewikiemu* y Sutkowikiemu zalecai^cy. M

T u  fię kładzie Status Caufce Strony Inftyguiącey* początek uło
żen ia , y  obiawienia fpiiku Kroloboyikiego przez U. Pułaikiego U. 
Strawińlkiem u* oraz czas zaczętey tey roboty Dnia 15 . Sierpnia 
Wfpomnionego Roku 17 7 1*  y obięcia przez U. Strawinikiego na ten 
koniec Kommendy nad U; Łukawikim wym ieniai^cy Fol. I. a tergó 
§ k *»* Po rozmówieniu Jię w Fortecy

Tegoż Roku 1 7 7 1  Dnia 15  Sierpnia w Fortecy Jafnógotikiey* 
Ordynans U. Pułaikiego* U. Łukawikiemu do łęcżehia’ iię wraź z 

•cał^ Kommendy fwoi$ z  U. Strawiń/kim Rotmiftrzem Starbdubow- 
ikim dany* . "...

Tegoż Roku Dnia 18 W rześnia w Obozie , przylięga przez U; 
Łukaw fkiego, przed U. Zembrżuikim na rliefzkodzenie iem u, ani 

-na honorze , ani na ofobie * na rlie czynienie pod nim- zdrady , y  
•owfzem czynioney prźez kogożkolwiek niebawile doriiefiehie, na 
•kdmmunikowanie korrefporidencyi z innemi Kommendami, lub Or- 
-dynanfow zachodzić mogących f ria nie Obracanie żołdu * lub w y
praw na fwoię potrzebę, tudzież na nie oddalanie lię ód Kommendy 
Ziem i Zakroćzym ikiey beż wiadomości* y woli U: Zembrzuikiego 
wykonana, y  podpifem w łafney iego ręki ftwiefdzona;

Tegoż Roku Dnia 1  Października,z Fórtecy Jafriogorfkiey, L ift 
-U« Pułaikiego do U< Łukawfkiego p ifan y , wdzięczność y ukonten- 

; L I towa-
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towanie z jednomyślności nieodftępney, y  zn.ofzenia Gę z U. Stra- 
wiiiikim mianego w yraża iący , a przez upewnienie wyrobienia u 
Rady Woyikowey Rangi Pułkownikowikiey, tegoż U. Łukawikiego 
do fzczerego około intereiTu U. Strawińikiemu powierzonego ftara- 
nia, zachęca i ą.cy. ' * , . .

Tu fię przywodzi cx StatuCaufce zaświadczenie za U. Żembrzit- 
ikim , iako po tym liście, y w owym czafie nie wiedział o Proiekcie 
Strawińikiemu wiadomym , y  ze dla tey niewiadom ości, gdy tru
dnił Łukawikiernu podanie fię pod Iiommendę li. Strawińikiego, po
wtórnie wydane były Ordynanfe od U. Pułafkiego, tak Łukawikie- 
mu do znofzenia fię z Strawińikim , iako też U. Zembrzuikiemu do 
nieodwłocznego z pod Kommendy fwoiey Łukawikiego wypufzcże
nią. Które to zaświadczenie czyta fię in Statu CaiifceSttony In ity- 
guiącey Fol, 2. a ter go §> — A gdy zaczynał trudnie Łuk awfkienm*

Tegoż Roku 1 7 7 1  Dnia 20 Października w Fortecy Jafnogor- 
ikiey Ordynans U. Pułaikiego , U. Łukawikiernu względem znofze- 
nia fię przez niego we wfzyitkim  z U. Strawińikim , y  dependowa- 
nia od iego Ordynanfow pod animadweriyą Artykułów Woyikowych 
dany.

Tegoż Roku, Miefiąea, y  D nia, z Fortecy L ift tegoż U. Puła- 
ikiego do U. Żembrzuikiego p ifan y, walor Ordynanfu maiący, nie- 
czyilienie U. Łukawikiernu* gdzie indziey od niego deftynowane- 
mu, żadney prźefzkody, ani go iakowemi dyfpozycyami zatrudnia
n ie zalecaiący, inaęzey prżypifaniem w iny za fpoźnienie intereflu 
tem uż U. Łukawikiernu zaleconego grożący.

Tu fię przywodzi oznaczenie przez Stronę Inftyguiącą czafu, 
^afadzotie na zeznaniu famego Łukaw ikiego, iż  przy oddawaniu 
liftu wfpomnionege pod Datą 20 Października, U. Zembrzuiki o fe- 
krecie expedycyi miał zoftać upewniony od U. Łukawikiego ( lubo 
ten iuż dawno, bo zaraz po przyfiędze oderwał fię od Kommendy U. 
Żem brzuikiego, y  przy oddawaniu liftu tego nie znaydował f ię )  
O tym oznaczeniu czafu czyta fię in Stątu Caufo Strony Inftyguiącey 
F o l  3* a tergo §. — Uf Zembrzujki o fekrcęie cxpedycyi

Tu fię daley kładzie ofiiaśnienie ex Statu Caufee na teyże karcie 
od ifow — Po wykonaniu w  rożnych czafie y tnicijfcu tłe , iż  Łukawiki 
(iu ż  dawno nie będący przy U. Żembrzuikim) dopiero po tych liftach 
y  Ordynanfach z innemi wykonał przyfięgę na fekret przed U. Stra
wińikim , y  od niego zaczął dependowac, rozkazow ftuchać f y  że  
przed Dniem 3 1  Października iuż oczekiwał na U. Strawińikiego y  
K uźm ę w M ałey Wił.

Jefzęze fię przywodzi ex Statu Caufee, że iak Łukawiki y  K u 
źnia (oczym  dopiero nadmieniono było) tak y  inni w fzyfcy do ro
boty Kroloboyikiey wchodzący tnufieli przyfięgać, y  przyfięgli na 
fekret, który nie wprzód im był objawiony, aż dopiero po wyko- 
nan ey przyfiędze; iako o tym czyta fię in StatuCaufce Strony In fty- 
guiącey Fol. g. §. — Potym XJ. Strawińjki wybranych ludzi

17 7 2  Dnia 19  Stycznia L ift U. Pułaikiego, na L ift U. żem * 
brzuikiego z oznaymieniem o popełnionym przez U. Łukawikiego 
Kroloboyftwa wyftępku p ifany, odpifuiący ; w yłożenie O rdy n a n - 
fow UU. Strawińikiemu y  Łukawikiernu dawanych, pow inność ka>-
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m
źdego żo łn ierza , Wżgtęderm nie żałowania niczego zaWieraiący * 
a U. Zembrzufkiego za oddalenie od fwoiéy Chorągwi Łukawikiego 
pochwalający»

T u  fię kładą dwa Ëilety J* 0» K iążęcia Jftici Podkomorzego W; 
Koronnego bez daty pifane, odpifuiące na liiiy  V. LitofzewSStiegO 
z  oświadczeniem poimailia Łukawikiego y oddania go na m ieyfce 
wyznaczone pifane* tudzież ofiaruiąceU; Litofzewikiem u Wyrobie
nie y  prźeftanie potrzebnego na tert koniec pafżportu.

Tegoż Roku Dnia i  Sierpnia w W arfzaw ie, Refpons tegoż j .  
O. X iążęcia Jm ci Podkomorzego W* K» na lift U» LitofZewikiego * ż 
ożnaym ieniem  niefpofobności poimania Łukawikiego pifarty, W 
którym dobre zażycie PafżpOrtU dawniey Ü, Litofzewikiem u poiła* 
n e g o * a przez niego nazad potym odeflanego * fwoy znalazło fza- 
cunek.

Tegoż Roku 17 7 2  Drtiâ g Sierphiâ ż Prus BrandebUrikich* L ift 
U. Zembrzufkiego do U* LitofzeWikiego Porucznika piihny, ściganie 
Łukawikiego, y  oddanie go W utftoWione ręce * końcem uhikttieiiift 
niefprawiedliwey fuppozycyi, furowó zalecaiący»

17 7 3  Dnia 16  Kwietnia przed Kfiêgam i Gtodzkiemi Warfea* 
w ikiem i z Strony Urodzonego W alentego Zembrzufkiego koficeift 
cczyfzezenia niewinności fwoiey* od zàizutU W PrzypozWie za
danego zaniefiony Manifeih

Z  Strony U. Zembrżufldegó złożonych Summaryulzetti 
immédiate wyrażonym Dokumentów * Jüftylikacyà* 
przez Ur* Francifzka Winnickiego Patrona KommiiTyi 
bkarbowey Koronney U* Zembrzüfkiemti takie dla O* 

brony* w Sądzie Seyrnowym przydanego czyniona;

#T iVM fkuteczńiey* przydany do ôbfôny Ü» ŻembrzUikiegó fpodzie- 
wam iię wykonywać powołania mego obowiązki * im doftate* 

Czniey przeświadczony żóftaię * żo Sąd J* 0 0 . J , WW» M iłościwych 
Panów f Powagę N ayiaśnieyfzey RzećZypofpolitey prezbntuiący * 
ieżelić  o dofioieńitwo Naylepizego żKtoloW  ftayiaśnieyfzego Pana 
łaikaw ie nam Panującego gorliwy j ieit razem* y  nayW yżfzym nie
winności obrońcą»

Wfzakże ftyfzeiiście j*ÔO» J.WW» Sptawy tey Wybrani Sędzio
wie f poprzedniczo kollegow moieh za U. ZertibrżUlkim czynione 
Remoniiracye* iż nie ieft rzeczą ńafżą bronić y wymawiać wyftęp- 
kuf boday nigdy wiekami niewfpotńniońego KiOłoboyftwa, ktorego 
fzkaradność wfzyftkich trafiających fię zbrodni w iedno zebranych * 
J>rzewyżfza ftüarf»

Bo któż nie widzi wypływających z tego (obronił Bog) wyko
nanego zamyftu j  niefzezęśłiwych ikütkow * nieprzeliczonych od 
% hukanego y z karności Praw Wykiełżnanego gminu Kryminałów, 
łupieftwa* zaboyftwa* krzyw Optżyfięftwa* bluźhierftwa, y każde
go rodzaiu niecnot? ktoź ich przyczyną? ieżeii nié wściekłą za* 
iadłością zaiüfzeni Kroloboycy ? nie godni wfpomnienia po w fze*
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cliney zacnego Narodu Matki w yrodkowie? przydaym yfz do przy
czyny tych w yftępkow , dobroć y  niewinność obrażonego P an a, 
dołożmy zdeptany na Ofobie Jego Maieftatu powagę , zafzczyt Na
rodu zw ażm y nakoliiec świętokradzkie na Pomazańca Bolkiego 
targnienie fię ! a te tak ftrafzne w iedno zebrane K rym inały , mo- 
g a ż  b y d ź  przez kogo? k ę d y ?  y kiedy? wymowne? nigdy, y owfzem 
na każdego cnotliwego wkładaią obowiązek wołania do fprawiedli- 
w o śc i: Tolle malum de medio viventium,

Samym tylko ieft nafzym celem obrona n iew in n ości, ktorey 
na każdym mieyfcu od potwarzy bromc, onę od ikazy zachowywać, 
p r z y  n i e y  obftawać, równie każdego ieft powinnością.

W tym to ftartie U. Zembrzulki ftawa w Obliczu Sądu J. 0 0 . 
J  WW M iłościwych P an ów , w ierny Nayiaśnieyfzemu Krolowi 
poddany, w ie rn y 'y  O yczyźnie fw oiey O bywatel, w należytym  
fpofobie ufzanowania w innego Monarfze nikomu meuftępuiący 
kroku atoli od winowaycow zbrodni Kroioboyftwa złośliw ie fpo- 
w arzon y, a od Strony Inftyguiącey o wfpołeczność niewinnie ob-

Wln* A iako Strona Inftyguiąca olkarźenie fwoie na tych pryncypal- 
nie zafadza fundamentach, raz źe przed Akcyą nnał fobie U. Zem - 

' brzułki kommunikowany od Łukawikiego, y Strawińfkiego fekret, 
drugi raż że po Akcyi przeftawćł z U. Łukawfkim, onemuż rady y  
pomocy dodawał, a przeto ftał fię podług Prawa zbrodni obrażonego
Maieftatu wfpołecznikiem . . . . . . .  r

Tak na obalenie tych machin wtesme lak z piany burzącey fię 
w yftaw ion ych ; pokłada U. Zembrzulki Dokumenta, ktoremi przy 
Inkw izycyach z llrony fwey wyprowadzonych, iawno okaże, iak 
daleki od wiadomości fekretu przed Akcyą zoftaw ał, tak y  w czafie 
tyykonaney Zbrodni ni oczym  nie W iedział, a po wykonaney, Ł u - 
kawfkiego zbrodnie fchwytać y do W arfzawy oddać itarał fię. A tak 
nie na kare, lecz na pochwałę zafluźył. Do których Dokumentów 
czytan ia  przez Summaryufz ułożonych przyftępuiemy.

imo. Roku 1 7.7-1 D nia 14  Czerwca w m arfzu , Pas na wolny prze- 
•iazd z W arfzawy do Ziem i Zakroczym lkiey, raz na zawfze U. 
Fabianowi Cholewfkiemu Burgrabiemu Grodzkiemu Sochacze- 
wikiemu przez U. Zembrzulkiego na ow czas Regim entarza 
Z i e m i  Zakroczym lkiey dan y, podpifem ręki iego , y  przyci- 
Śnieniem pieczęci ft wierdzony, a przez U. Łukawikiego Rot- 
miftrza teyże Z ie m i, iż  tylko miał Iłuźyć do bywania w Do
brach J.O . X iażęc ia jm ci Opata poprawiony.

Ad im a m.Prócz Jn kw izycyą dowieść fię mianych okoliczności, l e  
Łukawlki na nieiaki czas przed uknowanym Kroioboyftwa za- 
m ylłem , żoftaiąc pod Kommendą U. Zem brzulkiego, był m a 
nienawifny y  niepoflufzny żo łn ierz , a raczey iawny y  złośli
w y na zgubę dążący Kommendanta fwego nieprzyiacie/ 1 o- 
kazuie fie tym Dokumentem, zuchwałość onego przeci wko U- 
Żembrzulkiemu widoczniey ze o to , Ordynanfe y  Pafzporty 
Kommendanta fwego odmieniać, y  poprawiać odważał fię , a 
jako rzecz fpUku Kroioboyftwa, fekretem między zbrodniami

była,

1 4 °

http://rcin.org.pl



b y ła , y  nikomu prócz zaufanym y  doznanym przyjaciołom , 
obiawioną bydź nie m ogła, tak U. Zembrzuikiemu w nienaw i
ści od Łukawikiego zoftaiącemu powierzoną nie była.

sdo. Tego z, Roku, Dnia 24 Czerwca z Fortecy , liii: U. Pułaikiego 
do U. Karczewikiego na ow czas Marfzałka Konfederacyi War- 
fzaw ikiey pifany, a między innemi względem W oyika rozrzą- 
dzeniam i, zabranie U. Żem brzuikiego, iakoby dla zabieźenia 
dalfzym w Ziem i Zakroczym ikiey kłutniom , y oddanie iKom- 
mendy iego Urodzonym Modzelewikiemu, y Sutkowikiemu za
lecaiący.

Ad 2 dum. Tak daleko złość obwinionego Łukawikiego wygurowała, 
przeciwko U. Zembrzuikiemu, źe nie maiąc dofyć na tym, iż 
fam Ordynanfow U. Żembrzuikiego nie Ruchał, ale na zrzuce
nie onego z Kommendy naitępuiąc, do Częftochowy opifywać 
w ażył fię. Czym  fprawił to : w U. Pułaikim , źe równie po- 
w ziąw fzy  przeciwko U. Zembrzuikiemu nie chęć, wydał dy- 
fpozycyą na zabranie onego, y  oddanie pod Kommende U. M o
dzelewikiemu. A tu widzieć można , źe y  U. Pułaiki maiąc 
w niechęci U. Żembrzuikiego, nie mógł mu powierzać fekretu, 
owfzem wnofić należy , iż dla tego chciał mieć oddalonego od 
Kommendy U. Żem brzuikiego, aby tym łatw iey fekret mógł 
bydź zachowany, a zam yił mimo wiedzy U. Żembrzuikiego pe- 
w n iey  do ikutku doprowadzony zoiłał.

gtio. Tu iię kładzie Status Caiifcc Sttony Inftyguiącey, początek u- 
łożenia, y obiawienia fpiiku Kroloboyikiego przez U. Pułaikie* 
go, U. Strawińikiemu, oraz czas zaczętey tey roboty Dnia 1 5  
Sierpnia wfpomnionego Roku 1 7 7 1 ,  y  obięcia przez U- Stra- 
wińikiego na ten koniec Kommendy nad U. Łukawikim w ym ie
niający Fol. 1 .  a tergo §. Po rozmówieniu iię w Fortecy Jaino- 
gorikiey.

Ad gtium. Wipieraiąc daley nie wiadomość U. Żembrzuikiego o u- 
knowanym zamyśle , dowodem będzie tak przywiedziony od 
Strony, In ftyguiącey M anifeft Straw ińikiego, iako y famey 
ftrony przekonanie, że pierwfzy początek fpiiku, ftał iię mię
dzy dwoma ofobami, Pułaikim y Strawińikim, a ftał iię w C zę- 
Rochowie, kędy U. Zembrzuild, ani poftał, ani też znayduiąc 
fię w Z iem i Zakroczym ikiey, mógł wiedzieć, co fię o mil kil- 
kadziefiąt, y to fekretnego między dwoma dzieie.

4fo. Tegoż Roku 1 7 7 1  Dnia 1 5  Sierpnia w Fortecy Jafnogorfkiey, 
Ordy na ns U. Pułaikiego, U. Łukawikiernu do łączenia iię wraz 
z całą Kommendą fwoią z U. Strawińikim Rotmiftrzem Staro- 
dubowikim dany.

Ad 4tum. Ten to ieft Ordynans * który taiony bywał przed U. Zem - 
brzuikim fuppozycyą iednak o zdradzie przeciw lobie knowa- 
ney fprawuiąc.y, ten ieft Ordynans, który korrefpondencyą z 
Częftochowy przez Łukawikiego m iewaną okazyw ał, y do
piero przy zabraniu, y ofadzeniu w areście Łukawikiego przez 
U. Żembrzuikiego ( iak iaśniey odkryie In k w iz y c y a ) przy 0- 
brazie na Łukgwildm wifzącym  ieft znaleziony, ten tedy Or
dy qaiis troiaką przynofi dla U. Żembrzuikiego obronę., pier-

Mrh •' wfzą,
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• w fzą , iż  gdyby U. 'Zembrzuiki wiedział o ułożonym-Ą)ifki^t 
n i e  byłby tayny tenże Ordynans onerau , ktorego aż oto mo
cą gwałtowną doitał od Łukawikiego, druga, iż tym Ordynan- 
fem *wyięty zoftał Łukawiki z pod Kom m endy U.-Zembrzu- 

•fk iego, przez.co uikutecznienia powziętych myśli na Krolo- 
boyftwo, chociaż niewiadomy U. Zembrzuiki- przezdyfpono- 
wania w trafiać fię mogące na czas okazye U. Łukawikiego, ia- 
ko iuż nad nim niem aiący Kommendy, zatamować nie mógł. 
T rzecia , iż  przez w ypytyw anie fię, coby był zakoniec dyfpo- 
nowanego łączenie fię z U. Strawińikim , domyślania fię fa- 
memu zatrzym ał okazyą , gdy zabrany w arefzt Łukawilti- e- 
św iadczył, iż  maią iść do W arfzawy, a tam Gwardyą Koron
n ą iuż umowioną zabrać, przeto odpowiedź Łukawikiego 
przy wzięciu tego Ordynaniu uczyn iona, znoń nakoniec o- 
koliczność -w oikarżeniu -U. -Zembrzuikiego przyw iedzioną, 
(iakoby U-- Zembrzuiki m iał przedfcimiiś wymówić fię j iż  w 
krotce w W arfzaw ieftraiżna ftanie fię akcya, o ktorey powie
dzieć nie mogę,,) bo ieżełi mógł to mówić- U. Zembrzuiki ina- 
czey tłomaczyć nie m ożna, i a k i ż  akcya ftrafzna w Warfza- 
w ie pewno z zabrania Gwardyi byłaby. Stofowac zaś tę itra- 
fzną akcyą do akcyi popełnionego Kroloboyftwa, nie można, 
bo to: w yżfzem i dokumentami iafno dowiodło fię, że :U. Z em 
brzuiki o tym ani wiedział, ani Wiedzieć mógł.

$to. Tegoż Roku Dnia 18  Września w Obozie , przyfięgą przez U. 
Łukawikiego przed U. Zembrzufkim na nie iżkodzenie iemu , 
ani na honorze, ani na ofobie, n ie  czynienie pod nim zdrady, 
y  owizem czynioney przez kogożkolwiek nie bawne doniefie- 
n ie ,  na kommunikowanie korrefpondencyi z innem i Kom - 
mendantami, lub Ordynanfow zachodzić mogących , na nie o- 
bracanie żołdu lub wypraw na fwoię potrzebę , tudzie-ż na nie 
oddalenie fię od Kommendy Ziem i Zakroczym ikiey bez wiado
mości, y woli U. Zembrzuikiego wykonana y  podpifem właiiiey 
iego ręki itwierdzona.

Ad $tum Oladzenie Łukawikiego w arefzcie ieft dowodem głowney 
m iędzy te-mi dwiema ludźmi n ien aw iści, a przeto nieodbitey 
konfekwencyi, iż  fekret takowy nieprzyjacielowi powierzany 
bydź nie m ógł, lecz iefzcze tym gruntowniey wfpiera fię ta 
niewiadomość wykonaną od U. Łukawikiego przyfięgą , bo na 
coź obowięzywać było potrzeba Łukawikiego przyfięgą, iż  U. 
Zembrzufkiemu, ani na honorze, ani ofobie lżkodzić nie bę
dzie, zdrady pod nim czyn ić nie ma, y  owfzem czynioną do- 
nofić powinien, oraz korrefpondencyi-z innemi Kommendan- 
tami, iako też Ordynanfow' kommunikować będzie, gdy by byl 
upewniony y uwiadom iony, źe te Ordynanfe łączenia fię z  
Straw ińikim , te korrefpondencye m iewane z U. Pułaikim , 
nie ku iego pryw atney zdradzie (iak fobie zawfze tłum aczył) 
ale ku innemu końcowi 5 to ie i ł : Zabrania Nayiaśnieyfzego 
Króla czynione y robione b y ły , w nofi fię przeto nie znaio- 
mość celu Ordynanfow y korrefpondencyi, y do tego momen
tu niewiadomość uknowanego zamyiłu Jiroloboyitwa. Daley

ta
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ta przyfięga ma to wyraźnie w fobie, źe U. Łukawiki mimo 
wiadomości U. Zembrzuikiego, nie ma fię oddalać od Kommen- 
dy iego. Jakże by mógł U. Zembrzuiki wftrzymywać przy fo
bie Łukawikiego, gdyby w iedział, źe on mu/i fię oddalić do 
W ariźawy , dla poimania Nayiaśnieyfzego P an a , ale wnofić 
inaczey nie można z tey p rzyiięg i, tylko źe U. Zem brzuiki 
maięc fobie głow-nego n ieprzyiaciela , troikiiwy o rangę, y 
życie fwoie, lubo mu, iak fię namieniło U. Łukawiki treść Or- 
dynanfow, liliow, y  korrefpondencyi do zabrania Gwardyi ś.cią-, 
.gaięce fię bydź explikował, przecież U. Zembrzuiki nie dowie
rzając temu , przy dawnieyiżym  mniemaniu fwoim, źe to ku 

.zdradzie iego dzieie fię, zoftaiąc, tym końcei^i warunki befpie* 
^czeńftwa fwego c-pifał tą przyfięgą..

Nakoniec iefzcze z tey przyiięgi wynika ieden ku obronie 
W. Zembrzuikiego argum ent, iż  ten -Łukawiki przyfiągłfzy j 
źe bez woli y wiadomości U. Zembrzuikiego -od Kommendy 
oddalać fię nie będzie , złamał tę Bogiem zaświadczone przy

rzeczen ie , bo niebawnie wypufzczony z arefztu nowe na ofo- 
*bę U. Zembrzuikiego powtarzając przegrożki (o  czym Inkwi- 
z ycya mówić będzie) z całą fwą Kommendą przeprawił iię za 
W iflę , y  w ięcey nigdy do Kommendy U. Zembrzuikiego nie- 
powrociŁ .

Stał iię przeto iawnym k rzyw o p rzy fię icą , iłracił wiarę 
Bogu przyrzeczony, a zatym y  w żadnymSądzie mieć iey  nie 
może y ni ep o winien.

-Z tąd idzie, źe oikarżenie iego przeciw U.Zembrzufkiemu, 
ieżeli iakie naftąpiło , prócz innych odwodow, źadney uwagi 
y  mieyfca w Sądzie Kfayiaśnieyfzym  mieć n ie może.

6to. T egęź  Roku Dnia i  Października z Fortecy Jafnogorikiey liii 
U. Pułafkiego, do U. Łukawikiego pifany, wdzięczność y ukon
tentowanie z iednomyślności nieodftępney, y  znofzenia fię z 
U. Strawińikim mianego w yraźaiący, a przez upewnienie w y
robienia u Rady W oyfkowey rang] Pułkownikowfkiey, tegoż U. 
Łukawikiego do fzczerego około intereifuU. Strawińikiemu po
wierzonego ftarania, znchęcaiący.

Ad 6tum. Ten liii ex StatuCaufce w yięty kładzie iię na to, źe U. Ł u 
kawiki mimo wykonaney przyiięgi kontynuował korrefponden- 
cye, a o nich niedonofił U. Zemb-rzuikiemu.

?mo. Tu iię przywodzi ex Statu Cmjce zaświadczenie za U. Zembrzu- 
ikim, iako potym liście, y w owym czaiie nie wiedział o Pro
jekcie Strawińikiemu wiadomym, y źe dla tey niewiadomości, 
gdy trudnił Łukawikiemu poddanie fię pod Kommendę U. Stra- 
w iń ik iego , powtórnie wydane były Ordynanfe od U. Pułaikie- 
go, tak Łuka wili i emu do znofzenia fię zŚtrawińikim , iako też 
U. Zembrzufkiemu do nie odwłocznego z pod Iiommendy fwo- 
iey  Łukawikiego wypufzczenia. Które to zaświadczenie czyta 
fię in Statu Caufce Strony Inityguiącey Fol. 2. a ter go §. A gdy 
zaczynał trudnić Łukawikiemu.

Ad jmum, Do tąd czynione niewiadomości U. Zem brzuikiego w y
wody, potwierdza przyznanie Strony Inftyguiącey j nad kto-

Mm 2 re,
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r e , źe nic gruntownieyfzego do probacyi znaleść nie można, 
iak włafne ftrony przeciw fobie w yznania ta Ailegaeya z In- 
d lik ty publiczney-Strony Tnityguiącey w yię ta j «na wyzna
niach więźniów (acz przeciwnych ftronie m óiey) zafadzona, 
tu ie ft: dla zafpokoienia fnuć fię mogących powątpiwań po
łożona.

$vo. Tegoż Roku 1 7 7 1  Dnia 20 Października w  Fortecy Jafnogor- 
ikiey Ordynans U. Pułaikiego, U. Łukawikiernu względem zno- 
fzenia iię przez niego we wfzyftkim z  U. Strawińikim y depen- 
dowania od iego Ordynanfow pod animadwerfyą Artykułów 
Woyikowych dany.

$no. Tegoż Roku, Miefiąca, y Dnia z Fortecy lift tegoż U. Pułaikie
go, do U. Żembrzuikiego pifany, walor Ordynanfu maiący, nie 
czynienie.U . Łukawikiernu, gdzieindziey, od niego deityno- 
w anem u, źadney przefzkody , ani go iakowemi dyfpozycya- 
mi zatrudnianie za lecaiacy, inaczey przypifaniem w iny za 
fpoźnienie intereffu temuż U. Łukawikiernu zaleconego gro- 
źący.

Ad Svum ^f gnum. Ten  Ordynans w yięty  z Indukty Strony Inftygu- 
iącey, iako też lift do U. Żembrzuikiego pod- tą Dotą pifany od 
U. Pułaikiego, wymawia U. Żembrzuikiego od zadaney mu wia
domości fpiiku, owfzem okaznię go fprzeciwiaiącym fię da- 

- w nieyfzym  Ordynanfom U Pułaikiego, wypùfzczenie z pod 
Kommendy fw ey Łukawikiego zalecaiącym , których krętu, 
gdyby U. Zembrzuiki był wiadomym, pownoby U. Pułaiki nie 
opuścił przyftofować tey wiadomości iego do pobudki tym  pręd- 
fzego z pod Kommendy fw ey uwolnienia.U. Łukawikiego. Nad 
to nie śmiałby nigdy, U. Pułaiki furowo tak grozić U. Zembrz-u- 
fkiemu przypifywania w in y z poźnionegp in tereffu , bo oba
wiać fię był powinien , aby U. Zembrzufki tą groźbą urażonyj 
n ie  odkrył fekretu, wfzakźe w takich okazyach w ięcey , ba 
wfzyftko łagodność y proźba dokazywać , a mus y groźba nic 
zgoła ikutecznego u czyn ić , owfzem zamierzone pfuć zw ykła 
ułożenia.

it>mo. Tu fię przywodzi oznaczenie przez Stronę Inftyguiącą cza- 
fu , zafadzone na zeznaniu famego Łukawikiego , iż  przy od
dawaniu liftu wfpomnionego pod datą 20 Października U. Zem - 
•brzuiki o fekrecie expedycyi miał zoftać upewniony od U. Łu- 
Ławikiego (lubo ten iuż dawno , bo zaraz po przyfiędze oder
w ał fię od Kommendy U. Żembrzuikiego y przy oddawaniu liftu 
tego nie znaydował fię) o tym oznaczeniu czafu czyta fię in 
Statu Caufce Strony In ftyguiącey F o l 2. a tergo §. U. Zembrzu- 
iki o fekrecie expedycyi &c.

Ad iomurn. Ten ieft pierwfzy y fzczegulny zarzutu wiadomości U. 
Zembrzuikiemu uczynionego dowod, iakoby przy oddawaniu 
expedycyi po w yźey  przeczytaney m iał fobie U. Zembrzuiki 
obiawiony Kroloboyftwa fekret. Ale czym w fparty? nie w i
dzę, tylko czczą w teyźe Indukcie allegacyą, na dobrowolnym 
wyznaniu Łukawikiego zafadzoną: T e zaś wyznanie w tey 
mierze ieźeli ieft iakie. C zy może przekonywać U. żem brzu

ikiego;
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fliiego; z naftępuiącyeh uwag S§d N ayiaśn ieyfzy poznać raczyj 
ma mowie Łukawiki, ze przy oddawaniu expedycyi Fekret w y- 
iaw iony U. Zembrzuikiemu, a Łukawiki po wykonattey przy=. - 
fiędze Jub die 18  W rześnia, zaraz w j iechał od U. Zem bizui 
ikiego y w ięcey do niego nie przybył, ria co prócz InkWizy- 
cyi będzie dowodem poniźfza z teyze Indykty ilrony w yięta 
okoliczność czafu , że przed dniem .31 Października Łukawiki 
ża Wiftą w M ałey Wfi oczekiwał Strawiriikiego, y Kuźiiiy bio
rąc zaś czas daty liftu tego dnia 20 do 3 1 ,  a niiarkuiąc przeciąg 
czafu przeftania go z Częitochowy pod Zakroczym , y do tegó 
przyiłofować daw nieyfźe, bo przed dnieiii 3 1  ziechartie dó 
M ałey Wfi Łukawikiego, iawno widzieć iię daie, że Łukawiki 
przy oddawaniu tego liftu U. Zembrzuikiemu nie był przyto
mny* A iakź© mógł wiedzieć * y twierdzić , że U. Zembrzu
ikiemu był obiawiony fekret? nie mógł zaiite widzieć y -Wie
dzieć tego przyczym przytomny nie zoftawał. Daley, gdyby 
mówił tenże Łukaw iki, iż flyfzał o ty m : Odpowiedź łatwa z 
Prawa ; źe ieźeli świadek choć przyfięgły , choć ! 'ofnńi exce- 
ptionc major ex auditu deponens nullam facit probationem, iakoź da
leko w ięcey ma bydź dana wiara gołoflownemii zeznaniu Łu- 
kawildego! tego? który głównym U. Zembrzuikiego nieprzy
jacielem  bydź okazuie iię ?  tego? który pod przyfięgą odwa
ż y ł iię kłamać > a bez przyfięgi miał by prawdę pbwiedzieć ? 
L ecz  nie dość na tym iłyfzał o tym obiawietiiu uczynionym  
U. Zembrzuikiemu — pytam więc od kogo? wfzak o ty iu , iak 
fię teraz wydaie nikt nie wiedział, tylko Strawińiki ? Strawiń- 
iki całą Hiftoryą z okolicznościami wywodzący w M anifeście 
przytoczonym  od Strony Inftyguiącey nic o tym  nie mówi ?  
toć nie od niego U* Zembrzuiki mufiał bydź uwiadomionym, y  
nie od niego U. Łukawiki o tym uwiadomieniu ftyfżał. To  
pewnie od kogo innego ? a iakże kiedy nikt prócz StraWinikie- 
go nie w iedział? ba y  fam Łukawiki iak fię exkużuie w Indu- 
kcie fw oiey, iż  dopiero po w ykonaney przyfiędze ti chłopa Ję -  
drzeia w M ałey Wfi, iuż po oddanym liście U. Zembrzuikiemu 
miał fobie obiawiony ten zamyfl Kroloboyitwa. Ale na refzcie 
ten ktoś donofzący o tym Łukawikiemu mufi bydź człowiek ? 
mufi mieć nazwifko? za coż go niewym ienić na wfpatcie fw ey 
pow ieści? a wymienionego za co Strona Iniiyguiąća nie bie
rze na świade&wo do przekonania U. Zembrzuikiego ? A prze
cież czytać będzie Sąd N ayiaśnieyfzy pytania świadków ku 0- 
ikarźeniu U* Zembrzuikiego dążące, tey iednak ńay w ażniey- 
fzey  okoliczności obiawionego U.Zembrzuikiemu fpiiku kiedy? 
przez kogo? y iakim fpofobem naitepionego iiie znaydzie,

A z tąd iafno widzi Sąd J.OO. J.W W . M iłościwych Pańow, 
źe powieści Łukawikiego przeciwko U.Zembrzufkieiriu fą fzcze- 
rym  fałfzem z zailarzałey, a tey  głow ney nienawiści ku obel- 
źen iu  niewinnego złośliwie pochodzące* 

l i m *  T u  fię daley kładzie obiaśnienie cx 'StaiuCaufa; na teyże kar
cie — po wykonaniu w rożnych czafie y mieyfen &c: iż Łuka
wiki (iu ż  dawno nie będący przy U. Zem brzuikim ) dopiero po

Nn tych
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tych liftach y ordynanfach z innem i wykonał przyfięgę, na fe* 
kret przed U. Strawińikim, y  od niego zaczął dependować, toz- 
kazow ftuchać , y że przed dniem 3 1  Października iuż oczeki
wał na U. Strawińikiego y.Kuźm ę w M ałey Wii. 

izmo.. Jefzcze iię przywodzi cx StatuCaufce, ze iak Łukawiki y  Ku
źnia (oczym  dopiero namieniono było) tak y inni wfzyfcy do 
roboty Kroloboyikiey wchodzący muiieli przyfiegać , y  przy
sięgli na fekret, który nie w przód im był obiawiony, aź do
piero po wykonaney przyfiędze ; iako o tym czyta iię in Statu 
Caufce Strony Inftyguiącey Fol. 3 .  § — potym U. Strawińiki w y
branych ludzi &c.

Ad umum b9 i2mum. T a  okoliczność w w yżfzey Juftyfikacyi wfpo- 
mniona kładzie iię na dowody ze Łukawiki dopiero po przyfię- 
dze wykonaney w M ałey Wii żoitał uwiadomiony fam o fekre- 
cie ,. a iakźe miał wiedzieć > źe U* Zentbrżuikiemu przed iego 
wiadomością miał bydź obiawiorty; A źe £0 Wykon arie y  przy- 
iiędze zaraz ż M ałey Wii hetfztowie łotrowikiey kupy ptofto 
rufzyli ku WarfzaWie j  y  ź IŁ Zembrzuikim żaden z nich nie 
widział iię, toć explikuie iię dokładnie U. Zembrzuiki, iź y  w 
czaiie wykohyw ariey Zbrodni iiió Wiedźiał o hiey. 

i$tio. 1 7 7 2 dnia 19  Stycznia liii U; Pułaikiegój ha liii U. Zembrzu- 
ikiegd z oznaymieiiieiti o popełnionym ptżeź jjj Łukawikiego 
Krolóboyftwa wyftępkU pifany $ odpifuiacy \ w yłożen ie órdy- 
nartfoW UU. Strawińikiemu > y  Łukawikiemli dawanych; po
winność każdego żołnietza* wźględem iiie żałowania nicze
go zawierający $ a tL Zembrźliikiegó za oddalenie od fw oiey 
Chorągwi Łukawikiego pbchwałaiąeyi 

Ad letkim. Całe oikarźenie Strony Inftyguiącey przed Akcyą po
pełnionego Ktyihiriałii na zadaftey wiadomości tego fpiiku IŁ 
Zehibfżuikiemu, zafadża fię ; z ktoregó źarźbtu oczyfzczaiąć 
fię teriże Pozwany dowiódł poWyżfzemi Doktimehtami przez 
w fzyfikie bkołiózttóśćl roztrząfanem i* że bd ćzafu utworzo- 
n ey  pod dnieli! tg  Sibfpłiia kokii myśli Krolbboyikiey, 
do dnia wyiazdii z M ałey Wii dó W arfzawy Kfoloboycow na 
wykonanie tych okrutnych zamyitdw fwoićh, nic hie wiedział, 
y  wiedzieć nie mogł. Atoli na iako haydokładnieyfze wfpar- 
cie daney od iiebie Juftyfikacyi iłuźyć będzie lift dopiero prze
czytany, że U. Zem brzuiki pb Akćyi dopełnionych zamyiłow, 
powfzechnie o tym przypadku dopiero U w iad o m io n yn ie  za- 
miefzkał oikarżyć tę czynność Łukawikiego y innych przed U. 
Pułaikim hayWyżfzyfn na ow czas Kommendańtem , oświad- 
cza iąc : że ieźeli koniec źałóżohy ieft formowania związków 
dla wypełnienia okrutnych Kroloboyftwa zamyiłow, gotow za
raz onźe porzucić.- Tego liftu mieć nie może U. Zembrzuiki, 
bo w ręku IŁ Pułaikiego iako do hiego pifany znayduie iię. A- 
toli z In kw izycyi o tych konteńtach onego Sąd N ayiaśnieyfzy 
doczyta fię, prócz których widzieć, y z refpońfu dopiero prze
czytanego można, iż iako, do tego momentu nic iię nigdy nie- 
zw ierzano U. Zembrzuikiemu, tak poźniey y  zawfze chciano 
mieć przed nim utaiony ten fekret. Gdy U. Pułaiki w żndzl-

. ‘ w ieńi» ,
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wieniu, iakoby o pierwfzy raz ftyfzaney hiftory opacznie Or- 
dynanfe fwoie w tym liście tłomaczy. Gdyby zaś był w ie
dział U. Zembrzuiki o tych zamyftach przed y pod czas Akcyi, 
n ie  mógłby U. Pułaiki zapierać fię przednim  wydanych od 
iiebie na ten koniec Ordynanfow', ani onych ińaczey tłoma- 
czyć, nad wiadomy ich wykład., . . v ,

i4to. Tu fię kładą dwa Billety J. O. X cia Jmci Podkomorzego W. K : 
bez daty pifane, odpifuiące na lifty U. Litofzewikiego z oświad
czeniem  poimania Łukawikiego', y  oddania go na mieyfce w y
znaczone pifahe , tudzież tj; Litofzewikieftiu wyrobienie , y  
przeflanie potrzebnego ha ten koniec Pafzportu: .

i$to. Tegoż Ręku Dnia 1  Sierpnia w Warifzawie refpohs tegoż J.O ; 
X cia Jmci Podkomorzego W. K. ha lift tk Litofzew ikiego, z  
óznaym ieniem  niefpofobności poimania Łukawikiego pifany* 
w którym dobre zażycie Pafzportu dawniey tj. Litofzewikieniu 
poRanego, a przez niego hazad potym odeftahego, źe fwóy zna
lazło fzacunek; oświadcżaląćjr. „  4

i6to. Tegoż Roku Dnia ¡8 Sierphia z Prus Brarideburikich; lift U. 
Żembrzuikiego do U. Litofzewikiego Porucznika pifany, ściga
nie ŁukawikiegÓ, y oddanie go umówione ręce, końcem uni- 
knienia niefprawiedliwey fuppbżycyi furowo zalecający;

Ad 1 4 , i y ,  & 1 6 .  Dotąd czytane były Dokiimenta iuż to nienawiść 
po między Łukawikim, a tj. Żembrztiikini miana, a z tąd n ie
możność zwierzania iię tak w ielkićy zbrodni fekretu wno.fzą- 
fce, iuż z okoliczności bzafu; y.m ieyfe uknowanego, y  odkry
tego pomiędzy Krolóbojrcami fekretu ; hiebjrtrióść tam y nie- 
wiadomość U. Żembrzuikiego dowodzące, iuż to: taienie y u- 
krywanie koffefpbndehcyi y  ordynanfow fpifek w fobie zawie- 
raiąbych przed wiadomością U. Żembrzuikiego okazujące, iuż 
nakohiec Łukawikiego zbrodnie o krzywoprzyfięitwo y kłamli
wą potwałz ha U. Żembrzuikiego miotaną przeświadczaiace; 
zupełną przeto hiewinnbść U. Żem brzuikiego; y  niewiado- 
mość tey zbrodni, przed y  pod czas w ykonyw aney Akćyi pro-

bui?ć® ; r  I V
T eraz przyftępuymy do odparcia drugiego iuż po Akcyi 

zarzutu dawaney iakoby rady, pomocy, y  przeftawahia,' z Łu 
kawikim zbrodnią , który zarzut iako fundamentu Prńwa nie- 
maiący, y  bez terminu przeciw U. Zembrzuikiemu oto  wyda
nego w ńieiiońy,’ luboby odpowiedzi mieć nie powinien, riie- 
chce iednak U. Żembrzuiki famą prawriością bronić ftę, alelfto- 
tą rzeczy niewinność fwoię okazuie. Bó ikbro tylko dowie
dział fię o tułąiącym fię w Ziem i ŻakfoćzyihSfkiey Łukawikim,

'  chciał go m ieć zchwytahego: Dlń ćźego w ięc zlecił U. Lito- 
fzewikiem u pod Kommeńdą fwoią zpftaiącemu* aby zbrodnię 
Łukawikiego przejąć ifioźńj byłb. fetory oto  j# tyrń ihtefeflie 
zgłafżał fię J. O. Xiąźę'ciu Podkomorzemu W. K . A  źe do te
go był powodem U. Zem brzuiki,’ kładzie fię lift ónegbź do U :J 
Litofzew ikiego p ifan y,’ dawnieyfze fwoie dyipozycye pól- 
inaniu Łukawikiego przypomiriaiacy.

Znifźćźeią! przeto zarzuty w Iń kw iżycyi um iefzćzohe;
Kii 2 - źe '

„ . 147

http://rcin.org.pl



I4S
Że U. Zembrzufki, pieniędzmi, koniem, y  inńemi podarimka* 
mi Łukawikiego 1‘upp,edytował, bo to wfźyftko końcem wpro* 
wadzenia Łukawikiego w poufałość z fobą działo i i ę , w kto- 
tey o to hitami temi prawdziwie okazany koniec poimania Łu
kawikiego znaydowirł iię. Toć y tu nie tylko nic nie w inien 
U. Zembrzufki, ale za fwoią ilaranność pochwały ieft godzien. 

i?mo. 17 7 3  Dnia 16  Kw ietnia przed Kiięgami Grodzkiemi Warfza- 
Wikiemi z ftrony U, Walentego Zembrzuikiego, końcem oczy- 
fżczenia niewinności fwoiey, od zarzutu w Przypozw ie zada* 
ńego zanieiiony Manifeft*

Ad i.pjnum. Nie ikaźony nigdy hortor y ftawa U.Zembrzuikiego przeź 
potwarż rzuconą nań zadanego wfpołeczeńftwa zbrodni, aby 
plamy nie odniofta porządkiem przepifanym Prawa do K iiąg 
publicznych zanieiiony ieft ten M anifeft, aby każdy w tych 
Aktach czytaiąc zaikarżenie iedney, zaraz czytać mógł y  od* 
powiedz oczyfzczaiącą drugiey ftrony, Y to ieft niepoślednim 
niew inności dowodem, ¿e  U. Zembrzufki w tak itrafznym za
rzucie fobie uczynionym , nieuftrafzony, śmiało przed Akta
mi publicznemi ikarży iię na Twoich oikarżycielow , a maiąc 
po fobie niewinność fumnfenia, Prawo, y fprawiedliwość Są
du J.OO. J.W W . Miłościwych Panów , ftawa nieftrwożony ku 
dowodzeniu niewinności fw o iey , w yźfzem i Dokumentami 
wfparty. Na którym luboby dofyć bydż powinno. Atoli nię- 
chce nic zoflawić bez dokładney odpowiedzi* Dla czego ie- 
fzcze na okoliczności przeciwko niemu do in kw izycyi poda
ne , równie do In kw izycyi z ftrony fw ey w ywiedzioney ocU 
Wołuie iię.

(kiego, przez U. Antoniego Rogalfkiego Metrykanta Kan- 
cellaryi Mnieyfzey Koronney, czyniona.

powodzTWO UU. Inftygatorow y  IchDelatorow przeciwko U.Zem* 
brzuikiemu Przypozw anem u, nie ieft tak porywcze y p łon n e7 

lak w Replice od tegoż U. Zembrzuikiego Zoftało naganione. P rzy- 
V. pozwany bowiem,ieft fzczegulnie w trzech okolicznościach.

W p ierw fzey : Z e  wiedząc y  Widząc determinowaną gromadę 
Krym inaliftow , do W arfzawy na fzkaradny wyftępek wybierających 
£ ę  o tey gromadzie y  o ich zam yflach, komu należało nie donioił, 
ani przeftrzegł.

W drugieyi Iż  podokonanym Krym inale, ofoby niektofe z K ry - 
minałiftow U. Żembrzuikiemu znaiome, nie były imane, owfzem  
do Kommendy iego, iako to Cybuliki, przybierane.

W trzeciey: Ze  U. Zembrzufki Łukawikiego, Zbrodni konpryn- 
cypała w m ieyfcu Kommefidy iego tułającego iię , nie tylko nie- 
przytrzym ał, ale z nim w rady, W mowy, y  w konwerfacye wcho
dził, y onego bronią, końmi, y  pieniędzmi wfpomagał.
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Okoliczność pierwfzą chcąc U. Zembrzuiki przytłum ić ; naga- 
nił Exam en Łukawikiego, iź  iego Depozycya nie ieft doftarczaiącą 
w konwikcyi, przez to, źe ieft wiarołomca, y iako infamifa.

N aco rcponit. imo. Powołanie Krym inaliftow w Exam inach ; 
nie ieft wprawdzie podług Prawa przeciwko powołanym zupełną 
konwikcyą ; ale Stanowi Scmiplcnamprobałionrm ;  y ieft tych ikut- 
kow, źe powołany doftatecznie gdy będzie n iew innym , odwodzić 
fię powinien.

Gdy zaś powołania takiego przy niedoftatecznym odwodzie Po
zwanego , zachodzi przez In kw izycyą Powodow wfparcie, iuź to 
powołanie ftaie iię zupełnym przekonaniem ; y  nie ieft żadną za
wadą, źe powołanie pochodzi od winowaycy, a tym famym iniami- 
fa, y  wiarołomcy, bo każdy Kryminaiifta ieft infamis, a iednak w y
znania takiego per agnitionem przeciwko fobie, la naydoftateczniey- 
fze, w ukaraniu.

Wypierać ile U. Zem brzuiki w te y  pierw fzey okoliczności ża
dnym fpofobem nie może , iżby o fpiiku tak ie j gromady Inkarcera- 
tow, y oraych z a my iłach nie wiedział.

Bo ta expedyeya w oczach iego zachodziła.
Bo nim przyfzło do niey , fam U.. Zembrzuiki tey  Akcyi przy- 

fz łe  ílvutki niektórym ofobom fekretnie przepowiadał.
Bo rozgłofzony pozor tey gromady, iź  dla zabrania Regim en

tu tylko miał zachodzić , w naym nieyfzym  momencie przez famą 
rozumu przezorność tak rozum iany bydź nie mogł.

Nie oddalą w tey fam ey pierwfzey okoliczności zaikarżenia U. 
Zembrzuikiego y Dokumenta Summaryufzem przez niego podane, 
y  też Documenta ku oczyfzczeniu iego iłuźyć nie moga.

Bo iedne z nich iako to L ifty  y Ordynanfe U. Puła/kiego y tey, 
o którą ieft winowany wiadomości w ofobie U. Zembrzuiki ego przy
tłumić nie m o gą , y iłuźyłyby w ten czas tylko, gdyby o wpływa
nie w fam K rym inał wraz z drugiemi był obwiniony.

Drugie Dokumenta fą to L ifty włafne U. Zembrzuikiego y  fą 
Pifmami pro f cribante y które podług Prawa bydź nie mogą żadnym 
dowodem.

W ięc w t e y  pierw fzey okoliczności, źe -wiedział o fpiiku-U. 
Zem brzuiki to plufquam enidens, że wiedział o zamyiłach, tu m oże 
bydź dubium, ale to dtibium Sąd N ayiaśnieyfzy czytaiąc exam ina 
y  depozycye zaprzyfiężone świadków cyrkumftancye ikombinowa- 
w fzy rezoiwować ; nayiepfzą mieć będzie fpofobność, że o tym  
fpiiku niedonioíl y  przeftrzeźenia iak był (  ile Obywatel Narodu 
p o w in ien ) n ie u czyn ił, fam tenże U. Zem brzuiki tego nie prze
czy, a przeto w tey okoliczności pierwfzey ieft culpabilis.

W drugich dwóch okolicznościach przyimowania ex cowplicibiif 
pod fwoię Kommendę nie których ofob, tych nie imania, owfzęm 
z  Łukawikim  konwerfowania iego zapomagania, rozum iem , źe 
In kw izycye oprocz Exam inow z inkarceratow fprawionych, będą 
zupełnym  U. Zem brzikiego przekonaniem.

A  gdy fię te in fądto doftatecznie pokażą Konftytucya 1588- 
T itt. o imaniu W yowłańcow, iuź w Indukcie czytan a , będzie dla 
Sądu N ayiaśnieyfzego wściągnieniu kar na U. Zembrzuikim prawi-

Oo dłem:
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dłem : podług ktorey ci co Infarnifow y  Krym inaliftow przecho- 
w u ią , rady dodaią, onych wfpom agaią, y  z niemi k o n w ertu j, 
równym  karom z wfpołeczeńftwa takiego iak principału podlegać 
powinni.

D U P  L I K  A
Z  S t r o n y  U / W a le n c e g o  Z e m b r z u fk ie g o ,  p r z e z - w ip o -  

.n in io n e g o  U . W ę g r z e e k ie g o  m ia n a .

piLNTE Rńchałiśmyy y  n ie  bez dekaw oścrw idzieć pragnęliśmy^ le 
żeli ftrona Powodowa przy końcu przynaym niey Sądowych fpo- 

ro w , na przekonanie U. Walentego Zem brzufkiego, y  poparcie 
fw oiey  przeciwko niem u konkluzyi Krym inalnie utworzoney, ta
kich użyie probacyi, y Dokumentów, iakie Iionftytucya Roku 15S 8  
do teraźnieyfzego przypadku właściwie należąca, y nie tylko przez 
w fzyftkie ftrony ku obwinieniu ,- y  obronie wzaiem nie używane , 
ale też przyfzłegoSądow ego wyroku prawidłem bydź powinna , 
przepifała: to ieft probationer & Documcnta, certa/'Manifcfta, 'notor¿a, 

fufflcientia.
*A lubo w probacyach , y  Dokumentach tego rodzaiu , ale ufta- 

iącą llrone Powodową , nie ie ft'n ikt,; ktoby iaśnie nie w iedział? 
przecież gdy niektóre okoliczności dnia wczorayfzego przeciwko U» 
Zem brzuikiem u przywiedzione Ryfzeć ile dały, aby więc oneż 
w rażenia iakiego nie u czyn iły , odeprzeć zdaie fię bydź potrzeba.

Mowiono wczoray, źe U.Zcmbrzufki przcpoi&iedał, JKutki fpijhu: 
a on Odpowiada ,. że nie Kroloboyltw a, * bo fam o nim nie wiedział, 
lecz co wiedział, y przepowiadał w ow czas, to przepowieda y  teraz 
Sądownie iako to:

Gdy U. Łukawikiego w ziął w Arefzt circa mcdios -8 cptcmbris 
ip p iy  y  przy nim  znalazł Ordy nans od U. Pułaikiego -nriany, pytał 
zaraz tegoż Łukawikiego, coby ten Ordynans, y  korrefpondencye z 
U. Pułaikim znaczyły  ? przyłączył y  to , iż  one zapewne wyitara- 
lie  fą na zdradę iego ? na co li. Łukawiki w Arefzćie będący żakli- 
naiąc'lię u pew n iał, że nie na zdradę U  Zembrzuikiego w yfz ły  te 
Ordynanfe, ale ieźeli chce w iedzieć na iaki koniec w yfz ły  , ten 
mu będzie obiawiony , za wykonaniem  przez niego p rz y fie g i; a 
ze  U. Zembrzuiki zuchwałość U. Łukawikiego w żądaniu takówey 
przyitęgi ik arczy ł, y  że ten Ordy nans ku zdradzie iego bydź mu ii, 
źw aw iey  onemu wyrzucał. W ten czas U.! Łukawiki w y z n a ł, że 
takowy Ordy nans m ie na co innego ieft dan y, tylko na zabranie 
Sztandarów Gwardyi P iefzey  Koronney. Y  ten to ie it iftotny fe- 
kret przez Łukawikiego U. Zem brzulkiemu otworzony , a przez 
niego w ty ch , albo im podobnych (  czego nawet dokładnie niepa
lni ę ta) Rowach, obaczycie co fię-w W arfzawie Ranie; Przyiaciołom 
przepowiedziany.

Mowiono daleijy ze Cybulfkicgo przyiql do Jwoicy Dy wizy i U.Zem- 
brzujki) y %c z Łukawjkim chodził w konwcrfacyc, bronią y pieniędzmi 
oncgoi opatrywały to zaś czynił po ivykonancy przez nich Kroloboyftw a
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zbrodni, a zcihjm chmby nie wiedział o fpifku na Kroloboyflwa przed 
wykonaniem onegoz, te wfzclako winien leJbKryminału z przepija Kon- 
jłytuęyi Roku 15887 mc imał wywołańcow.

Odpowiada y na to U. Zembrzuíki (lobo m ebędąc w tey  mate- 
ry i Pozwanym, odpowiadaćby niepow im en) a nayprzod; co fię ty 
cze przyięcia Cybulfkiego, ż e te g o  za pierwfzą zalzłą R ekw izycyą 
wydał rekw iriiiącem u; a co fię tycze U. Łukawskiego , -rozmawiał 
z nim wprawdzie w W fi Zeleohach , ale on b y ł ma ten czas famo- 
piąt, y  zbroyno w fzyfcy, a U. Zembrzuiki z iednym Towarzyszem 
y  iednym Chłopcem, Dał też onemu źądaiąeemu na ow czas pa-rę 
piftoletow, y affygnacyą do JCiędza w W fi R zew inie będącego na 
kwotę pieniężną -, które y wielości nie pam ięta, -a ze  w tedy żądał: 
Łukawiki zamiany koniaTwego za innego, U. w ięc Zem brzuikiTo- 
w arzyfzow i fwemu kazał dać k o n ia , na którym bedział dla tegoż 
U, Łukawikiego. To zaś wfzyiiko «czynione było na ten  koniec, 
iż gdy otwartą fiłą imać go nie było m ożna, aby go poknał łago
dnością, y datkiem } iakoź przy ty d i datkach radził tenże U. Zem - 
brzoiki Łukawikiem u, aby fię przenioR dla befpieczeńita na Body, 
co gdy on zrobić u p e w n ił, U. Zembrzuiki z nim roziechawfzy Się, 
zaraz dał znać Banu Jabłońikienui przez Woyíko RoíTyiíkie na po-i- 
maflie Łukawikiego używ anem u, aby go fzukal na Budach, gdyż 
go tam znaydzie. Tym  w ięc fpofobem U. Zembrzuñú zrobił tyle, 
ile zrobić było w lego m ożności, a z Konitytucyi Roku 1.588  fo d  
tytułem o imaniu wywołańcow, nie można formować akeyą K ry  m i-- 
ńalną przeciwko U, Zembrzuikiemu , bo lubo U. Łukaw iki b y ł In - 
famis z fwego u czyn ku , ale nie b y ł iefzcze z Dekretu przyzwoite
go Sędziego. 'W fzakże tu Krolowie fam i od naydaw nieyfzychcza- 
fow nie mogą kazać imać nikogo, chyba by był Prawem przekona
n y , bo to ieit zawiafą wolności Narodu P o lik iego , przy Paktach z 
Królami uroczyście warować zw ykłą .

Ale daymy, ze Łukawfki byiiuż w  ow czas wywolańcm. Któż 
go imać był pow inien ? odpowiada U. Zembrzu/ki Rowami rzeczo- 
n ey K on itytu cy i, że Staroitowie lub ftrona Prawem  przekonywa* 
iąca , bo tym tylko imać w oln o , y  to iefzcze nie w D worach Szla
checkich , chyba za zezw oleniem  dobrowolnym Szlachcica $ kogo 
w ięc innego ( ie ż e li m ożna) nie zaś U Zembrzufkiego przekony
wać n ależy , ile gdy.U. Zem brzuiki U. Łukawikiego w  Domu Twym 
nie chow ał, ani mu rady y pomocy dodawał, ani z nim in vilipcn- 
dium yfunsCommunis obcował, a za tym przeciwko temu Prawu w 
niczym  nie wykroczył.

Argumentowano n iżey: ze wyznanie dobrowolne U.Łukaw[kiego 
iejł probatio femi plena przeciwko U. Zcmbrzufkicmu, a Inłamzycyc do
pełniały refoty, y tym fpofobem U. Zembrznfki plcnc convincitur.

Przeciwko temu Argumentowaniu iuż na dniu onegdayfzym  
przy fprawie U. Zembrzufkiego doftatecznie odpartemu , nie udaie 
Re U. Zembrzüfki po odpowiedź do Prawa powfzechnego (luboby 
tam naydoikonalfzą mieć m ógł) lecz używ a on eyże , z tego Prawa, 
które iem u , iako Obywatelowi W oiewodztwa M azowieckiego za 
obronę, a Sądowi w fprawie z Obywatelem tegoż Woiewodztwa za 
prawidło fądzenia, brać przyftoi, to iefi, używ a Prawa ftarodawne-
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go Mazowieckiego pod czasÆoronacyi godnay pamlçcLKrolà.Stefa- 
na w Roka 15 7 6  pbd tytułcmlZwyczaie Woiewodztwa Mazowieckiego, 
w  Kfiege Praw .Kroleflw a tego w  prowadzonego /« na karcie 934 . — o 
wiedzeniu świadków wyrażonego terni J ło w y : świadkami y  Rękoimiami 
rzeczy okoto Urzędu Ziem/kiego, o koto zwij czaiu Jła r ego y zachowania, 
iśc nie mai a-, ani mogą, krewni bhfcy lfc r ale. może bydz świadkiem Szla
chcic któregokolwiek Powiatu, y.ZiemicMazowieckiey tegoż IVoiewodz- 
tw a , chociażby tez mialRodzice zyweg tylko ma bydż dobrcyJlaw y, a 
w  podczciwości Jw ey niepodcyrzany &c. A gdy Starodawni Prawo- 

». dawcy * w rzeczach Ziemikich mnieyfzego momentu z terai przy
miotami świadków mieć uftanowili, a coź mówić, n a le ży , o. świad
kach, y  ich przymiotach.w tak.ważney, iaka ieft terainieyfza, ma* 
te ry i?  pewnie nieco innego, tylko żę powinni bydzomnfcxceptio- 
nem majores ,■»na czym U.,Łukawikiemu-w cale.zbywa. i Ze.zaś to 
Prawo prawidłem bydź powinno do Sadzenia fprawy ninieyfzey co 
do U. Zembrzuikiego, przy wodzi,na tenkoniecfKohftytucyaRoku 
1 6 3 1  Fól. 70 4 Tit. Excepta Mazowieckie w  tym brzmieniu: Iz  Excepta 
pewne Woiewodztwu Mazowieckiemu Prawem dawnym Ja  warowane, 
według których w Sadzeniu Sad każdy zachować fię  powinien, przeci
wko którym , iz Bckreta w  'Trybunale Koronnym ferowane bywała , 
authoritatc-prœfentis Convcntûs uflanawiamy, abygTrybunat w  Sadach 
y  Dekretach fwoich podług Except JP o  lewo dz t w  u Mazowieckiemu J Î  nza- 
cych in pojterum fię  zachował. Juz tedy -wyznania U. Łukawfkiego 
łęczyc z wyznaniem  świadków wprowadzonych, a świadkow/Oby- 
wateiow dobrey iîawy y w podciwości nie podeyrżanych (do których 
depozycyi U.iZembrzuiki odwołuie- fie) niepodobna.

A na refzcie mawiono : ze Pijma, które względem donofzcnia o 
Łukawjkim umicfzczonc fiac w Swnmaryufzu Dowodow U. Zcnibrzu(kie
go 7 Ja to pijma za pifzcpcym, a zatym nie ftanowią obrony dla, U. Zem- 
brzujkiego.; Odpowiada y na to.U. Zem brzufid , a nayprzod, źe lam 
z  ofoby fwoiey będąc podległy Kommendzie U.-Puła/kiego G en e
ralnego w o w  czas D yw izyi Mazowieckich y innych Kommendan- 
ta, y  onegoź nie tylko iako Kommendanta , ale te ż  iako fobiemie- 
naw iiłnego , a w tedy ie fzcźe <œquilibritim m rzymuiąeego obawia- 
iąc fię , n ie mógł otwarcie donoiić U. Łukaw ikiego, ale to zlecił 
wykonać U. Litofzewikiem u Porucznikowi fwemu , od ktorego do 
Sprawy tera in iey fzey  powierzone ma te Pifma teraz pokładone. 
Odpowieda daley, iż  L ift odpowiedaiący U. Pułalkiego pod Rekiem 
17 7 2  Dnia 1 3  Stycznia Av Summaryuizu iego w ym ieniony, nie był 
n igd y , y dotąd nie ieft w rękach iego, -ponieważ tenże liftrażen i 
z  tym , który go miał oddać U. Zembrzuikiemu, zabrany zoftał przez 
Woyiko Roffyiikie , y  dopiero teraz do Sprawy n inieyfzey przez 
Kopią przepifać pozwolony ieit p używa tey Kopii U. Zembrzuiki 
na ten fzczegulnie koniec , aby tym  dokładniey ufprawiedliw-ł iię 
w zarzucie wiadomości fpi/ku Kroloboyftwa.

A tak odpowiedziawfzy na niektóre zagadnienia Strony, w re
fzcie z a ś , : tudzież y  w  tych famych zagadnieniach , odwołuiąc hę* 
do In kw izycyi, fpodziewaRę U. Zembrzuiki zoftać przy konkluzyi 
na dniu onegdayfzym z Arony iego*deklarowaney.
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Jm c i Pana Jan a O śniałow fkiegó D w orzanina j .  K .  M ci) 
D c la to ra  w  Spraw ie Krym irialney* po w fzyftk ich  w y ie y  

w y ra ż o n y ch  Induktach y  R ep likach  na Sądach 
Seym ow ych* miana*

Już fię ilało dofyć }. OÓ. J. WW. Sędziowie zadaniom obwinia 
nych, pozwoliło fię aź nad to itiiłoiierdziu * Wyftępek tak fzka* 

radny, wyitępek na famo wipómhienie tak ftrafzny, któryby obwi
nionego bez źadney zwłoki * na nayokrutnieyfzą karę wikazać po
winien * tyie u Was znalazł miłofierdzia* że nieehcąć y w tak 
fzkaradney zbrodni famą fię tylko rządzie fiirowością * pozwolili
ście y przeciwńey itrohie wfzelkiey* chociażby ż famych tylko wy^ 
biegów wylżukaney obrony; już Niedziel kilka upłynęło, któreście 
pozwolili do roztrząśnienia tey zbrodnią dziwuią fię tak długiey Wa- 
1'zey cierpliwością nawet obóiętiii * ufilność pochwalaią wfzyfcy, a- 
miłofierdzie przynaymniey w przedłużeniu życia nad co iię więcey 
fpodziewać nie mogą: wielbią obwinieni*- .

Stało fię zadofyć nayściśleyfżym Prawa prżepifom * przez tak 
długi czas doftatecznie były wyprowadzane iak z itrony nafzęy do
wody , tak z firony delinkwentow y obwinionych Obrony; Macie 
za iawne , macie za oćzywiite * cokolwiek iię czyli ż podanych do- 
wodow ztWierdziło* czyli ż dobrowolnego wyznania wyiawiłó* 
nie zoitaie tylko Wam dopełnić * nam wyglądać Sprawiedliwości * 
Wam, którzy tak wiele znacie fię bydż winnemi Oycźyźrtie y Kró
lowi , ilam * którzyśmy przy obrortie Nayiaśnieyfzego Pana flodkó 
to nawet y wfpómnieć z chęcią życia nafże ażardowali * w czyni 
lubo padł na nas los * wyznać mogę nayniefzczęśliwfzy* ze ż Ofob 
riafżych trupami rtie zalegliśmy y nie zatamowali tych wściekłych 
na Króla zapędów, padły y złośliwych ięzykow pociiki, nie od in
nych iednak fpodziewam. fię ludzi * chyba od tych’ , którzy mało w 
podobnych okolicznościach doświadczenia * a mniey iefzcze cnoty 
w przywiązaniu do Monarchów fwoich mieć zwykli * iakobyśiry 
życia nafzego przy obronie Łafkawego Króla, a ukochanego nam 
Pana ofzczędzać mieli * lecz nie tylko zewnętrznego przekonania,’ 
ale też y z wyznania tak ltawaiąćych delinkwentow ,- iako y wpro
wadzonych świadków* tudzież ż położonych w Nayiaśnieyfżym Są-‘ 
dzie obdukcyi y prezent, pewni iefteśmy z tey ćżarney potwarzy 
oczyfzcżenia, y fprawiedliwego Nayiaśnieyfzego Sądu tiznaLnia* 
iż nic nie opuściliśmy, ćo na flug obowiązanych ku Panu, na 0- 
bywatelow wiernych ku Laika wemu Kro Iow i przynależało. Nie' 
wfpominam o ciofach na moiey Włafney ófobie pohiefionych, O 
twarzy prochem ofypartey, do dziś dnia zaświadczaiącey * o koniu 
podemną rannym poftrzelonym y blifko karety upadłym * bo znam* 
iż ta krzywda przeciwko krzywdzie Króla , krzywdzie Oyczyzny * 
cieniem nawet mienić fię nie może. Miiam więc to Wfzyfiko , a- 
¿ebyńl fię nie zdał przytłumiać nayżywfzych pobudek, które rodzi 
W Was miłość Króla y miłość Oyczyzny* tey iikochaney Matki*
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*S4
którą nayw ięcey z  krzyw dzono, naycełnieyfzą Je y  rzecz wzięto * 
gdy wzięto R aw ę, dotąd nie pofzlakowany był nafz Naród ó iakiź- 
kolwiek fodftęp f lub zdradę, dopieroź zaboyftwo K ró la : wydarli 
Narodowi tę tak w ielką z a le tę , odarli O yczyzn ę , te fzkatadne po
czwary z nayśw iętn ieyfzey fukienki, iaka ieft miłość KroloW.

- Stała iię  O yczyzna teraz pośmiewiikiem wfzyftkim Narodom , 
ze  wolnie obranego Króla w łalne iey  członki zabić y zgładzić Uiiło- 
wały* Plama to ieft dla Narodu tak 1’zkaradna, ktorey trudno zagła
dzić , rana tak c iężk a , ktorey nie podobna zago ić , chociaż nayiu** 
tow fzą y  nayprzykładnieyfżą karą.

M itoiierdzie, które gdzie indziey użyte* Zdobić fądzących zw y
k ło  , tu mieyfca wcale mieć nie może ■, gdzie idzie o zgw ałcenie 
Praw Boikich, Praw Narodowych , gdzie idzie o hańbę wyrządzo
ną y  ranę zadaną O yczyźn ie , Woła ona do W as, y gcfyby m ogła, 
użyłaby ńayprzeraźliwfzych w yrazów  do w mówienia fprawiedli- 
Wey zemfty.

Wprawdzie dobróć tego Monarchy pókażuiąca iię nawet kii nle- 
Iprzyiaćiołom fwoim aż nazbyt łafkaw ą, radaby naywiękfzą ofoby 
fw oiey uiażę puścić bezkarną* Do Was iednak ]. 0 0 . ]. WW. Sę
dziowie należyć będzie krwi y targnienia iię na drogie życie  K ró
la  , które ieft równie życiem  W afżym, życiem  całego Narodu, do- 
pomnieć iię u tych dzikich y zaiadłyćh zw ierzów  , wniść w n ay- 
Ikrytfze do tey bezbożności fp iknienia, dochodzić nayściśley nie
godziwego tia Zaboy ż przyfięgania iię , a ukochaney O yczyźnie 
zw łoką nawet famą ukarania tey nie czynić krzyw d y, aby ta dłU- 
ż e y  w wnętrznościach y  na łonie fwoim utrzym ywała to Wspomnie
n ia  niegodne plemię. Niech nie odnawia żalów kochaiącym Oy- 
fczyznę S yn o m , y  w iernym  Krolow i poddanym famo nawet na te 
Wściekłe poczwary w eyrzenie. W ygładźcie ie z O ycZ yżn y, aby 
nawet y  ślad tey wściekłości nie zo fta ł. Niech widzi potomność 
św iętą gorliwość W afzę , gdzie idzie o ftawę O ycZyżn y, o całość 
W aizych Monarchów, tego iię od Was przez obowiązek moy nayu* 
fi In iey  doprafzam*

J E G O  K R O L E W S K I E Y  M O Ś C I  M I A N A
ZA KROŁOBOYCAMI W IZBIE ŚENAYOftSIEY

iJ i fe  iAiffo Sędzia W tym  dzifiay mieyicu żaiiadam , bo riim bydź W 
tey fprawie nie m ogę, lecz na to ty lk o , abym prawdzie te Wy

dał świade&wo > ktorego nikt hademnie lepiey wydać nie może# 
W iniehem  życie temu Janow i K u źm ie , ktetego tu macie przed ó- 
czam i. W nocy owey, z  3  na 4 Nowetnbra 1 7 7 1  ro ku , gdym iuż 
b y ł w ręku potywaiących mię ludzi, iłyfzałem  ich kilkokrotńie mó
w iących  do tegoż Kuźm y, na ow czas Rotmiftrza fwego: ,, pozwol 
a  nam go rozfiekać ,, a 011 im za kożdym razem zakazywał. On
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ich pierwfzy do litościwlzego ze  mnę obchodzenia n ak łan ia ł, y  
nawet do uflug niektórych , mnie W tedy nieodbicie potrzebnych j 
rozkazem  fwoim  p rzyn aglił, iako to : ze ieden mufiał ini w łafńey 
iiftępić czapki -, drugi bota; a nie ftiałe tó W tedy b yły  dla mnie da
ry  > kiedy noc Iłotna ranę w głowie rtii ię trz y ła , kiedy IkrWawio- 
ina noga beż trzeWika , bez obuWia żadnego, niewym ownę mi co 
m oment pomnażała boleść. Potym potrafił fźtlicznie oddalić dwóch 
¡oftatnich fwych tow arzyfzow $ a iak tylko fam ze mnę z o ila ł, tak 
zaraz Królem  fwoim bydz mnie uzrtał * a w krotce potym , lubo 
maięc broń w ręku * a mnie widźęc y  bezbronnego , y  rannego , y  
Wcale na li łach zem dlonego, fam dobrowolnie padł mi do n o g , Iłu* 
ż y ć  obiecał, a co więkfza, moiey fię zupełnie łafce y  woli tak pod
dał y  p o w ierzy ł, źe lubo miał iefzcze czas y  fpofobność u cieczki, 
w olał przy mnie z o lła ć , wolał mi Iłu źyć , y  te mi Iłowa powie
dział: ,, Ja wiem, źe mię śmierć czeka w W arfzawie, ale cię iuż 
j ,  nieopufzcźę P a n ie , poki cię tam nie odprowadzę. ,-, W tedy 
do gruntu ferca przeięty tę iego rezolucyę dałem mu Iłowo, źe farii 
będę życia iego obrońcę. On na te upewnienie zaraz ochoczo po- 
c z ę ł mi flu ź y ć } on mię doprowadził do tey chaty m łynarikiey j 
W ktorey doczekałem przyzwoitego z  W arfzawy konw oiuj y  taih 
gdym przez godzinę na podłey, lecz w te d y  fźacow ney pościeli 
nieco fp oczyw ał, był on poniekęd znoWu partem życia  m ego , a 
ftał fię onego łłroźem. M ufiał fam czuć dobroć tych wfzyftkich o- 
jłatnich poftępkow fwoich, mufiał zupełnę w Kroiewikim  Iłowie po* 
kładać u fn ość, gdy nie przym ufzony * dobrowolnie przyfzedł dó 
W arfzaw y, idęc fpolnie ż całym  tym  orfzakiem * ditory mię na ów 
czas otaczał« Nikt go nie m iał rta okU, mógł był fto razy jfchronic 
fię y zn ik n ęć ; ale fam pierw fzy pokazał mi fię w Zamku * znać że  
mi w ie r z y ł ; niepowinien w ięc bydź zawiedziony. Uifzćzam fię 
w  m ym  Iło w ie , mówię Za nim , a bardziey faiii Za foba. Moia by 
była hańba, moy żal nieukoiony, gdybym ia hiechćęcy ftał fię przy
czyn ę  zguby takiego człow ieka, który mię ód śmierci ratował kil* 
kokrotnie, y  który mi dał dowod tak w ielki fwoiego o moiey” rzetel
ności fzacunkui

Przezacni Sędziowie 1 y  Wętpić fobió niepbżwaiam* źe w y  
zbyt dobrze czuiecie , czego wafza włafrta fzlachetność pó was w  
tey  m ierze wycięga« Nie czyńcie Wiarołomnym Króla wafzego j 
K róla, ktorego kochać tyle  raźy oświadczaliście lię,. Króla, które
mu by ledwie nieprzyfzłó okropnieyfzę Zachowywać pamiętkę w y i 
ratow ania, ń izli niebefpieczeńftwa fw egb, gdyby ten m iałg in ęć, 
który mię wyratował, a za to iedynie, źe fię mnie pow ierzył. Wy* 
którzy tylekroć krew y  życ ie  za doftoieńftwo moie w ażyć ofiaro
w aliście , nie zadawayćie dufzy moiey takowey rany, która by fię 
gorfzę ftała nad te* ktorem na ciele pohofił, gdyźby ml wafz dekret 
dla K uźm y niepom yślny dbbiiatniego dnia życia m oiego , fwobo- 
dnego nie zollaw ił momentu , gdyżby obraz krwawy w ybaw icieli 
mego iako mściwa m ara, niewdzięcznika imię y  wiarołom cy ulła- 
Wnie przed oczy Wyrzucał« >

Jako kochaięcy mię Polacy, Zalłoricie m ię ód tak ohydnego us 
dręczenia« Jako Sędziowie, pamiętaycie na to, źe  ifeźeli raz zgrze^
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TzyłKuim a, kilka razy naywiękfzą, która bydź może zaffugą j 
pokrył, zmazał y fowicie nadgrodził winę fwoią. Jako Statyści, 
ludzie, a naybardziey Chrześcianie , dobrze znacie , źe byłoby to 
naywiękfzym błędem odrażać .od poprawy j byłoby to pogrążać w 
<defperackim dokonywaniu koźdey, raz rozpoczętey, zbrodni ko- 
żdego, takiego nawąt człowieka, któryby iefzcze do poprawy był 
fpofobnym, gdyby intehcya grzechu była karany, anayuźyteczniey-' 
fza onego poprawa zoftała bez nadgrody.

Ale iefzcze raz mówię: zdaie mi iię, że krzywdziłbym oświe
cony fprawiedliwość wafzą y dobroć ich ferca, gdybym powątpiwał 
o tym,„ że Kuźnia żyw y wolen będzie, y nie rozumiem, żeby fro- 
gośę lofow moich mogła fię tak daleko rościągać, aby ufność, w kto- 
rey do was nayźywfze moie proźby o to zanofzę, miała bydź za
wiedziony i

Płynęły do tychczas Z  uił mych Iłowa, które dyktowały honor 
y wdzięczność, ile do tych mówiąc, którzy tych powodow moc tak 
dobrze znaią, y one zapewne równie ze mną dzielą*

Długo wątpliwie fam z fobą ważyłem, 'czyli miałbym w fpra- 
wie drugich arefztantow także otworzyć wam myśli moie, czyli 
też w bęzftronnym milczeniu doczekiwać fpokoynie mądrego y 
lprawiedliwego fądu wyrokow.

Aliści głos wewnętrzny, głos przeświadczenia dufzę moią 
przenikaiący woła na mnie y mówić każe to, bez czego wyrażenia 
me ferce ufpokoionym bydź nie może*

Pomniycie profzę, zacni Sędziowie, ha ow Czas zamętu y po- 
miefzania powfzechnego, gdzie lud profiy y mało światła maiący 
naturalną fobie ikłonnością łatwo wierzył, źe ten miał prawo roz
kazywać, kto mu rozkazywać odważał fię, ofobliwie, gdy mu nikt 
nic przeciwnie nie mówił. W ciemnym więc ludzi gatunku tych 
wyfzukano, którzy mieniąc lię bydź do żołnierlkiego poflufzeńilwa 
obowiązanemi, podięli fię to fpełnić, w czym tylko woienne nie- 
befpieczeńftwo, ale nie grzechu winę przewidzieli.

Gdy na ich omamienie świętości nawet zażyto pozoru, gdy 
groźnym ślubem trwożliwe nieoświeconych ludzi zawiązano fu- 
mnienia $ iuż wyftępku, iuż grzechu więkfzego nie znali ci ludzie 
nad niepoflufzeńftwo. A leżeli nie znaiąc miary wyiiępku grze- 
fzy li, czy można ich też tak bardzo winnemi nazwać ? a ieźli nie 
fą bardzo winni, czy móźnaź ich bardzo karać ?

Wfzak lłyfzany w tey Izbie Łukawikiego wywód, wyłufzczył 
dość iaśnie, źe na życie moie nie godził, poimania tylko ofoby 
moiey miał zamyiłj y w wykonaniu nawet tey imprezy niechce
nie , wfiręt od zbrodni ofiatniey dość iawnie pokazał. Na ofiatek 
nie fpełnił zupełnie dawnych nawet fobie rozkazow. Nie Zbliżył 
fię do ofoby moiey na ow czas, y przed zakończeniem tey fceny 
oddalił fię od niey.' Ale choćby nawet pokazał fię był w niey czyn- 
nieyfzym, powtarzam y nie darmo tę uwagę: pomniycie iaki to 
\y\ czas!

Martwą bydź fię zdała prawna narodowa zwierzchność j fa- 
Tno ley milczenie moc rozkazywania zdało fię zoftawować primo 
•tmpanti A czegóż nie miała dokazać przybrana w płafzcz pobo

żności
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żności y  patryofyzmu chytrość, gdy dziw ny ikład okoliczności, któ
rego  tu w yłufzczać (ile  wam tak dobrze pam iętnego) nie mafz po
trzeby, w ftrzym ywała, pętała poniekąd iilrjość fpręźyń rządowych? 
W iecey powiem :

Dziwować fię można, źe prędzey ten fię n ie z iścił przeciwko 
ofobie m óiey trafiidek, uw ażaiąc, w iele to przeciwnych ofobie y 
doltoieńftwu memu kłamftw y m axym  pilnie ód lat kilku w Oyczy- 
źnie n a fz e y , z rożnych ftron y rożnych powodow rozfiewano ? 
W iele rożnego gatunku uciikow iuź w ten czas lud biedny ponofił, 
a których winę ci fatrii 'nayczęściey*, k tórzy ich byli przyczyną 
fz tucznie y złośliw ie n a ‘mriie obracali. Wfzak ten fam Kuźnia > w 
tym iam ym  czafie, gdy fzedł ze mną przez las Bielańiki, pytał mię 
fię : czcmwn mkazat ścgac-.po domach iuz nawtt nicchcqcqdaley woio- 
wac Szlachtę? a tak fię właśnie zdarzyło było, ze tego fain ego dnia 
w poranku uprofiłem fobie b y ł, od moc na to maiącego , Obietnicę, 
która w krotce potym y zifzczona była publicznym obwiefzczenicm, 
zc kto woiowac przeftanie yw dom uófiydzu , tcgó zaprzefżłe żadnym 
iuz Jpofobem wcxowac niehędą.

Takiem i to tałfzami uftawnie podżegano umyfty ludzi odwa
żnych , cierpiących , a niemogących przez ftan y edukacyą fwoią 
doyrzeć prawdy.

O toż tę to fą przed oczami wafzem i niefzczęśliw e cudzey o- 
błudy ofiary , którzy w dwuletnim iu źb li/ko  w ięzieniu  nędze y  
kaydahy Ź.nofząc, długo trwałym  cierp ieniem , iuź bardzo wielką 
odprawili pokutę za grzech , ktoregoiakim  był nie znali. Ignofce 
cis Pater, quia ncfciunt quid faciunt. Dafuy im O yćze , bo niew ie
dzą có czynią. Tak m ówił Bog do Boga; a w yż  inaczey powie
c i e ? . . .  Przezaćni M ężow ie, w tym Sędziowikim  zafiadaiący kole, 
do których dziś mówię n ie  iako fpolnik (bo w tey fprawie bydź fę- 
dzią nie mogę )  ale iako te n , który fię przez urząd fwov Krole- 
wiki obowiązanym czuie w kożdey o k a z ji , w kożdey materyi to 
wlżyftko mowie y  czynić-, co do oświecenia umyftow , co do świa- 
deftwa prawdy, do uchylenia iladm ierney frogości potrzebnym bydź 
fądzi. Mówcie wraz ze mną przewielebni Bi/kupi do zacnych kol- 
legow ; mówcie iako c i , którzy miłofiernego Boga pierwfi y  bliżfi 
na ziem i iłudzy y Kapłani krwi przelewu naybardziey bronić macie 
zaw fze za powinność i, moWcie godnym Senatorom , Miniftrom y  
Polłom wfpół ż wami fadzącym, źe Znam ich do mnie przyw iązanie; 
wiem źe fię brzydzą niegodziwym Krołoboyiiwem , y  źe fą troikli- 
w i o moie y  o przyfzłych Krolow befpieczeńftwo: y  fprawiedliw# 
w tym  ieft ich troikliwość.

T ey  dogadzaiąc , macie w ręku fpofob. Wfzak iefteście w fzy- 
fcy, przezaćni Sędziowie, uczeftnikami prawodawczey mocy ; po- 

- ftanowcie prawa, ktoremi by nie tylko kary na przyfzłych Krolo- 
boycow nayoftrzeyfze przykazane b y ły , nie tylko od nich dyfpen- 
fowania famym Krolom moc była bdięta: ale to poftanowcie, żeby 
było w mocy uftawnie trwającego y błifi jeg o  ofoby Krolew ikiey u- 
rzędu, w ięzić, fądzić y karać, nie czekaiąc Seymu , nie tych ty l
ko, ktorzyby razić ofobę Królew/ką w szy li fię , ale każdego który
by śmiał powijać na iego doftoieiaftwo publiczną mową lub pifmem,

Qq y ¿e fiy
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y żeby ten urząd miał moc y n i fz ć z y ć  y kazić z ohyda: natyełi^ 
miaft wfzelkie , bezimienne n aw et, ale. obraźliwe ofohia y dofto- 
deńitwu -Króle.wikiemu pifma. j. Do tych czas niedołeżność Magb 
ftratar y tyfięczne wybiegi , możność zapytania* nawet o naywa- 
żnieyfze  przeftępftwa, częfto u nas czynią niepodobny, albo tylu 
zwłokom y okolicznościom podlega, żę czas y łatwość zoftawuie 
chcącym źle cz y n ić  do bardzo wielu y wielkich dla całego kraiu 
Szkodliwości. Ż  których iedna z  naywiękfzych ieft ta, że nacifka- 
n y  lud pofpolity nowy ,iakaś./Częito z nienaćka lamorcily mocy \ a 

'n ie  widząc źadney iey przeciwney, fam zaś nie-maiyc fił poiedyń- 
czych do odporu wyjtarczaiycych , ma łatw o, y  prawie mieć mufi, 
za prawe, takowe rozkazy, którym fię nikt w kraiu nie opiera, 
których autentycznie nikt nie gani. Niech ten defekt będzie tylko 
u nas wykorzeniony na czaä przyfzły , a nie będzie racyi.obawiać 
iię zarzutu , który wiem ,, żeieftod^ wielu czyniony, ze iesli tym , 
których, [prawa teraz ągituie f ig  będzie życie darowane, .nikt Jw cgo pe
wnym .nie zofianic..

Ja tak mówię , tak ieftem przeświadczony. Śmierć tych are- 
fztantow okropne opodal puści zatrwożenie, ale umylłow nie u le
c z y ; zoftawi tylko Itrach daley kiedyżkolwiek rościygać iię maiy- 
cey frogości, albo wrażać będzie pozor bardziey zem fty krwiochci- 
w ey  , niż potrzebney tak c ię ż k ie j kary. '* Przeciwnych w łaśnie 
trzeba nam Łękurftw.

Trzeba dowodu iak nayokazalfzego, iż ieżli były frogości, uei- 
iki, y  niefzęzęścia w kraiu nafzym w przecięgu lat kilku j nie ode- 
mnie pochodziły, nie w m oiey mocy było im zapobieżeć. - Trzeba 
przymufić tych, którzy mię złym , tyranem , okrutnikiem, n azy
w a li, do. poprawy niefprawiedliwęgo zdania. Moy przypadek na 
dniu trzecim  Nowembra^ dofyć prześw iadczył, ż e ie it  potrzebne 
dokładnieyfze y. fprawnieyfze obwarowanie ofoby y  doftoieńftwa 
Króle wikiego (y  te trzeba obmyśleę)* ale razem dał widocznie po
znać , iak głęboko-wrażać potrafię przeciwne prawdzie mniemania 
o rzeczach, ofobaeh y dobroci lub złości uczynków, w iłabe umyfiy 
z  fiebie dość światła mieć nie mogęcych , zapędzony b e z  hamulca 
duch zawziętości y niezgody. .  ̂ ■

-Bogdayby! ternoiefzczęfny duch niezgody przepadł- y zniknęł 
raz z oczu riafzych ! Ale to bydż nie może y nigdy fię nie ftaoie , 
poki ty Panie nayw yżfzy  ,•• który władafz kożdym rufzeniem  ferc 
y m y ś li  ludzkich, nie ulituiefz fię nad Polfka, tylu iuż /karana pla
gam i. Nie godzi nam fię zgruntować fędow twoich przepaściftość j 
ale godzi nam fię ciebie o miłofierdzie profić y godzi fię nam prze- 
biiać niebiofa goracemi;modły. Day P an ie , day nam w-fzyitkim 
ducha zgody, ducha w zaiem n egou raz darowania: niech brat na 
brata, obywatel-na obywatela nie naitępuie j niech w momental
nym  tryumfie nie gotuie fobie przyfzłych, a całowiecznych fumnie- 
nia zgryzot y Iławy ufzczerbku, O yczyzny zaś, a przeto y  włafne- 
go., upodlenia y  upadku. Ale wracam fię do zamierzonego mowie 
m oiey końca.

Wfzak miłość y przywiązanie wafze do ofoby moiey , równie 
Tako łlanu waizego powołanie włada wami w wykonywaniu aktuai-
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4iey w afzey i^dżioWłkiey funkćyi. “Niechże przekładania, niech 
proźby moie, miaią w umyiłach.y fercach wafzych pożądany ikutek, 
Wfzakem ia u rażon y, moia fprawaj a ia w asp ro fźę , zaklinam , 
niech iię krew nie ieie. Ale co powinno mym zdaniem naybar- 
ułziey was determinować, ieit ta uwaga: że każdey kary ten ieit ty l
ko koniec, aby w czas przyfzły y od wyitępk-u oditrafzyć, y powfze- 
chność ubefpieczyć. Tym  zaś dwom końcom lianie fię zadofyć 
przez ikutek oitrego poiianowieiila now ego, które uczynić w Oy- 
-czyźnie nafzey w yżey  doradziłem.

A leżeli affekt y eitymacya wafzn dla mnie, Przezacni Sędzio- 
-wie, z użaleniem  przyznały kiedy, źe n iew innie ucierpiałem wie
je  , że fzcźera miłość moia: dla O yczyzuy , y  nieoditępny o nią y 
za nią itarunek nie zdał hę zaiługiw aćna tyle gorzkości y umar
tw ień wfzelkiego gatunkuj ieit w mocy w afzey znaczną mi w nich 
przynieść-ulgę. Daruycie mi życia tych arefztantow, to za nay- 
w iękfzy od was przyime prezent. Poki fam żyć będę, nayżyw fzą 
wam za to, Przezacni Sędziow ie, będę miał wdzięczność. A gdy 
-tandem bieg natury przynieiie koniec ikołatanemu tylą troili a mi 
niefzczęńliwemu życiu memu, fíodzey, fpokoyniey przynaymniey 
-konać będę, gdy ikutek pomyślny tera in ięyfzey  moiey do was pro- 
zby z tym więkfzą ufnością te mi oitatnie ferc.a uftom poda iłowa 
-do B o ga : odpuść namnafze winy} iako y  my odpufzczatny.

O B L A T A  D E K R E T U
Sądów Seymowych w wyżey wyrażoney Sprawie Cri- 

minis Regieidii Ferowanego.

AStum in Curia Regia Varfcvicñfi Feria 'Qiúnta 

Pojlridie Fefii San tíi JEgidij Abbatis videlicet L ie  

Secunda Menfis Scptembris Anno Lomini Milíeji-

mó Septingcntcjímó Sepluagcfimb Tertio.
* 1 /

A D  Officium & Afta praefentia Caftreniia Capitanealia Varfavienfia 
perfónaliter veniens Generofus Jofephus Bieñkowíki Burgrabius 

Caitreniis Varfavieníis Kjdem Officio & Aftis ęjus Decretum in Con- 
.ventu Regni Generali in Caufa Criminis Laefae Saetee Regiae Majefta- 
tis prolatum intrócontcntum obtulrt & ad ingroffandum in Afta prae
fentia porrexit tenoris talis: . ‘ ;

,, Aftum Varfaviae inConventu Regni Generali Extraordinario 
„  fub vinculo Confaederationis modernae ordinum agitato Feria Se- 

cunda poít Peftum SanftiíTimae & IndividuaeTrinitatis próxima vi- 
„  delicet Die Séptima Menfis Junij Milleíimó Septingentefimo Se- 
v  ptnageíimó Tertio Anno. ■»

Nos Proceres, Senatores, M iniftri Status, lina cum Nuntiis 
i . Terrarum  Regni Poloniae , & Magni Ducatus Lithvaiiiae ed deci- 

dendam cauíam infrafcriptam Criminis Regicidij infranominandis in-
Q q2 culpa-
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; culpatis obje& i, á Statibusv Reipublicae Poloniae defignati, poftea 
quam iidem Generofi Terrarum Nuntij juramentum corporate fuper 

. ju fte  judieanda hacce Caufay Rotha per Magníficos Süpremurií fie - 
g n i , & Curiae Magni Ducatus Lkb^ariiae, ¿ Marefc’halcos, ipfis pro- 
nunciata praeftiterint.*-■ In  caula éadem &  actione judiciaria per Ge- 

‘ norofos Tnftigatores ,* ac Vice-Inftigatores R egn iy  & Magni; Dúca- 
tíis Lithvaniae e x  muñere Ofíicij fui agentes*, earumque Delatores 
Generofós^Jóannem Osríiaiowíki Aulicum Sacrae Regiae M ajeitatis,

; &  Francifcum Przeuiki contraTnfrafcriptos Regicidas refpeftu Cri- 
m inis laefae Sacrae Regiae'Majeftatis1 in Perfona SeixhilTimi STA N I- 
S L A I A U G U ST! Regís Poloniaexomilft inculpatos ad Judidum prae- 
fens Conventus Regni Generalis initituta ex citationisque i.ifra- 
fcriptis litetalibus, ufcpotei^yfima contra Geherofos Nobiles, &  cu
jus vis conditionis homines ,' Stahislaum Strawinfki yV alehtinum

- Lukawíki f  Joaniiem Kuzm ay Joahnem Wotyiiiki vocitatum Wach-
- miftrz , cujosvis nominis Gadomiki incoláhiHPalatinati!is; P locehfis, 

Deodatuni bTankemberg, five Offémbergy Valentiríüm Péfzyñ ík i, 
Micháélem Tubalowicz , Antoniuní' W egrzyneb vocitatum , quo- 
rumv-is nonlinüm T afzyn ik i,^Majb'toiki*;• ZböinikiyvMichaliki,* Sa- 
c z y n ik i, Cybuliki /-Zwierzchlewiki ,-* Bielawfki commuñitée vöci- 
tatum Trzyw ^s y Wafriewiki ylRierriadkiy Troiano'w/kif *Z wöiinfki-, 
Sokolowiki, • Falkówíki, Rybicki, Lenkie^/icZ, Siém iatkowiki,' 0 - 
ltrow lki, G n atow ik iy-Z arzycki, "Konopka f  HorHyniki) Joannem 
Stepaniki citaiosvpro e o : TQuiT-iideai fpecificati' citati exequendo 
mandata Génerofi• C afiih iri: PuMkT Principalis y> licet fc iv erin t,

* quod -in vita & M ute Reg um fä lus'commifn is Reipüblicge confiitat, 
nec v e riti paenas" atrodifimas' in-Regicidäs- iancitas facta execrabili 
confpiratiöne in v i tarn■ S eren iffniir STAN I SL  A IA U G U S T I Regis 
Poloniae hue VárfaWiam- ad;iSedem Regiam Anno Millefimö Septin- 

•gentefimö Septuagéfimó Primo pro expléndo Regicidio modo clan- 
deítino eaelatis armis - in currihus íub fpec-ie conductorum viftüaliüm 
dolosé contulenint tándem Die T ertia Menfis Novembris An ni ejus- 
dem Millefimí Septingéntefimí Séptuagéñmi Primí lera jam nocte

- facía obfellione Plateae Kapitülna diclae in eundem Sereniífimum Re
gem Polöhiae publica Platea Miodowa vocitata hic Varfaviae fita 
AíTiftentibus Aulicis & Curifiénbüs Rlreda difcedentém ex  iiifidiis e- 
rumpfentes, aniffio deliberato violenter irruerurit ad Rheuam * in 
qua Serenilfimus Rex deedebat bombardas & Sclopeta globis ónuíta 
exploferünt , y Rhedam globis perforár'unt, curienfés Seréhiiiimüm 
Regem Poloniae , ' defenderites, alios vulnerarunt, alios difperfe- 
r u r i t a c  ünüm PediíTequum /  Georgiüm B iczow , tribus globis*'tra- 
jeftum , é vita fuftiilerünt, : defnúm in- Séfénlílimum Rpgem Sacri
legas mánus in ie c e ru n tE u m q u e  ah ictibus globórum Divina Pro
videntia Talvatüm ex Rheda e x ’traxeTünty veíies ipfius lacerarünt, 
vulnus lethale capiti e jusdnflixerunt, deinde extra Civitatem h  
Follas VarfaViénfes edüxerhnty^Eündem crüdelitér trücidare & vi
ta privare (nifi Ilium DEUS Omnipotens, ab ejusmodi feeléfio Sie- 
cari atu cufiodiffet) v o lu e rü n ta l ja q u e  feelera &eonatus in Perfo- 
nam Sacrae Regiae Majeñatis ipfis per partem acloream probanda, 
píout haee omnia vifiones, & proclamationes, Cade veris,* Officiose

faclae
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i t f l
fa&ae fufius obloqutmtur , patrafunt, qua ex  eaufa Regnum Poloniae 
íummo periculo expofiierunt, qua propter, ut iidem citati praeex- 
prefíi rei eiíe Criminis laefae Sacrae Regiae Majefíatis adinveniautur,
& declarentur, ac pro ejusmodi nefando Crimine Paenis Severiflimis 
Criminalibus mulctentur, &  haec omnia quae Jus & Juftitia poftula- 
verit in caufa praefenti ftatuantur, per Minifterialem Regni gene
ralem edita & exportata in originali fuo valvis Praetorii , Civitatis 
Antiquae Varfavise: in copiis verö portis Civitatis ejusdem affixa, 
deinde coram A&is Cafirenfibus Varfavienfibus Feria Sexta poft Do- 
minicam Reminifcere Quadragéfimalem videlicet, Die Duodécima 
M eníis Martij Anno praefenti recognita. Tum  ex altera citatione 
contra Generofum Cafimirum Pulaíki pariter refpeftu Criminis 
Regicidij in Perfona laefae Sacrae Regiae M ajefíatis commifíi, haee 
formalia objeña complemente : Quia tu , nefcitur quo e x  motivo &  
odio contra Sereniífimum ST A N ISL A U M  AUGUSTUM  Regem 
Poloniae ductus, executionem execrabilis facinoris Regicidij praefa- 
tis'Generofis Strawiñíki & tukaw íki com m ifilti, eumque in finem 
mandata tua ad Generofum Lukawíki dediíti, qui Generofi Strawin- 
ik i,  & T ukaw íki, cuna aliis complicibus atrociflimum Crimen Re
gicidij Anno Millefimó Septingentefimó Septuagefimó Prim o, Di© 
T ertia  Novem bris, hic Varfáviae in Sereniffima Regis Perfona ex- 
p lentes, in eandem Sacram Perfonam Sacrilegas manus injecerunt, 
variaque fcelera & conatus in vifionibus, obductionibus Ofíiciofis, 
fufius expreífa futuro in Term ino proponenda, &deducenda, ia  
faepefata Serenifíima Perfona Regia illiusque aulicis & curienfibus 
perpetrarunt, praefatamque Sacram Perfonam interficere (n ilí il* 
lum DEUS Omnipotens S'alvaífet) voluerunt. Poli verö patratum 
hocce Crimen cum dictis Generofis Strawiñíki, & T ukaw íki, Prin- 

, cipalibus Regicidis , Communicationem habuifti, ipfos pecuniis ju - 
v a ft i, nec cüm apüd te in Fortalitio Cz^itochovienfi fuerant, eos- 
dem detinuifti, fautorque ipforum é x tit ift i, &  primatiam compli- 
citatem Criminis Regicidij in fe traxifti, qua propter citaris íiv© 
adcitaris ad videndüm & audiendum te Criminis laefae Majefíatis Re
giae reum eíTe adinveniri, &  declaran, & pro ejusmodi nefando 
crim ine paenas criminales feveriíTimás fuper te exten d i, éaque o- 
m n ia , quae jus & juftitia poftulaverit hac in caufa d ic i, ftatui &  
fententiari, citatione eadem fuíiüs praemiíta omnia fuo in tenore 
obloquente, in originali fuo ad Bona W iniary per M inifterialem  
exportata, ibidemque pofita , ad Afta Caftrenfia Cernenfia Sabba- 
tho poli Dominicana Reminifcere Quadragefímalem Die Decima T er
tia M eníis Martij Anno praefenti per M inifterialem  relata. Tum 
quoque ex  citatione Tertia contra Generofos cujusvis nominis Dro- 
zdowíki & M ariannam Tukawíka,, Generofi Valentini Tukawíki 
confortem ad incidentiam caufae contra Generofos Valentinum Tu- 
k aw ík i, Stanislaum Straw iñíki, aliosque Regicidas inculpatos in- 
ftitutae, in ferie tali. Quia vos licet fciveritis de confpiratione & 
machinatiorte in vitam Sereniifimi Regis Poloniae per fupramentio- 
natos Regicidas fafta , vos nihilominus non modo hanc confpiratio- 
*iem cohibere non curaítis, y erum etiam  de ejusmodi execrabili 
^onfpiratione &  in fid iis, cui intererat;  non detulifíis ¿ per quod
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Crim inis laefae Majeftatis & Regicidij conatumque in Perfona Sere- 
nifiimi Regis Poioniae Anno Miliefimó Septingentefimó Septuage- 
fimó Primó , Die Tertia Mentis Novembris patratorum complices, 
diredé vel indiredé , extitiftis, pro quibus omnibus citamini, five 
adcita m in i, vos Criminis laefae Majeftatis reos elfe ad in ven iri, ac 
vos ratione ejusmodi complicitatis paenis adaequatis aífici, in origi- 
naii fuo valvis Praetorij civitatis antiquae Varfaviae, in copiis vero 
portis Civitatis ejusdem affixa, & per Mimfterialem publicata, ac 
coram Adis Caftrenfibus Varfavienfibus Die Duodécima M enfis'M ar- 
tij Annó praefonti recogmta. Demum ex citatione quarta contra 
Generofum Mathaeum Gadomíki olim Generofi Jacobi Gadomfki F i- 
lium in verbis fequentibus: Quia t u , cum fupramentionatis Cri- 
m inis Regicidij ineulpatis aufus es Annó Miliefimó Septingentefi- 
jtió.Septüagefimó Prim ó, Die Tertia  Novembris hue Varfaviae in 
Perfonam Sereniifimi Regis Poioniae Sacrilegas manus iniicere, va- 
riaque fcelera , ac conatus in eadem Sacra Perfona fufiüs tibi futu
ro in termino proponenda perpetrare. Qua propter citaris feu po- 
tius adcitaris, te Criminis laefae Sacrse Regiae Majeftatis reum effe 
«dinveniri &  declaran , ac pro ejusmodi nefando crimine paenas 
Criminales feveriifimas fuper fe extendi per Minifterialem edita, 
ad fortemque, ejusdem Generofi Gadomíki in Bonis B ie n k i, Kar- 
kuiy nuncupatis, fitam exportata & ibidem pofita coram A dis Ca
ftrenfibus Capitanealibus Ciechanovienfibus, Die Décima Odava 
M entis Martij Annó praefenti recognita; ad extremum e x  citatio
n s  quinta contra Generofum Valentinum Zembrzutki inexpretfio- 
ne tali; Quia tu , licet feiveris de fada confpiratione & machina- 
ticne infidiisque in vitam Sereniifimi Regis per fupramenticnatos 
Regicidas fa d is , tu nihilominus non modo hanc confpirationem 
cohibere non curafti, verum etiam de ejusmodi execrabili confpi- 
ratione & (infidiis (cui intererat) non detulifti, per quod Criminis 
laefae Sacrae Regiae Majeftatis & R eg ic id ij, conatuumque in Perfo
na Sereniifimi Regis Poioniae Annó Miliefimó Septingentefimó Se- 
ptuagefimó Prim ó, Die Tertia Novembris patratorum complex di
redé vel indiredé e x t it ift i, paenasque complicitatis eo nim ihe in 
fe tra x ift i, pro quibus decernendis citaris te Crim inis laefae Sacrae 
Regiae M ajeftatis reum effe ad in ven jri, ac ratione ejusmodi com
plicitatis paenis adaequatis aífici ad Bona Naborowa per M inifteria
lem  exportata, ibidemque pofita coram Adis Caftrenfibus Zakro- 
cim enfibus, Die Décima Quinta Mentis Martij Annó praefenti re
cognita, ex  omnibus vero praemiífis citationibus literalibus, ad in- 
flantiam Generoforum Inftigatorum , & Vice-Inftigatorum , Regni 
&  Magni Ducatüs Lithvaniae, eorumque Delatorum Generoforum 
Joannis Osnialowiki Auiici Sacrae Regiae Majeftatis &  Francilci 
Przeu ik i, infiftendo Legibus Regni ac Refultatis Senatus , tum vi- 
iionibus, obdudionibus? agentium, diftindim editis, ac contra G e- 
nerofos Strawiniki^ L u k a w ik i, aliosque in citatione prima ex- 
preflos, tum quoque contra Generofum Drozdöwtki & xMariannam 
Lukawika in Comitiolis Terrae Varfávienfis ante conventionalibus, 

- jam  vero contra Generofum Cafimirum Pulafki in Comitiolis iti- 
>dem ante comitialibus Terrae C érnenfis, contra Generofum Gadöm-

iki
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iki in Comitiolis ante Conútialibus Terrae Ciechano Vien lis. Ad 
extremum contra Generofum Zembrzulki in Comitiolis ante Ccmi- 
tialibus Terrae Zakrocimenfis, attellatis Generoforum Marefchalco* 
rum Comitiolorum recenfitorum fuper id datis probantibus, ju xta  
difpofitionem legis coram Nobilitate ibidem congregata produ&is &  
publicatis ad Judicium praefens Conventüs Regni Generalis deve- 
nienti , re&eque in Diem hodiernam fupenus in a&u fpecificatum 
cadenti partes ad juriparendum acclamare inculpatosque Incarcera- 
tos infrafpecificatos ex carceribus ftatuere mandamus. Quo in ter*» 
mino poll acclamationem caufae praefentis ad judicandum juxta u- 
fu m , & praxim Juris Regni Noftri folitam vocatae, partibus utpote 
Generofis Stanislao Koftka Kraiewlki In ftigatore, & Ignatio Sa- 
ryufz Gonroliiiíki Vice-Infiigatore R eg n i, nomine Generoforum 
Initigatoris & Vice-Inftigatoris Magni Ducatiis Lithvaniae, eorum- 
que Deiatoribus Generofis Joanne Osnialowlki Aulico Sacrae R e g i*

- Majeftatis & Francifco Przeulki Actoribus perfonaliter, Genero- 
fo Valentino L u kaw lk i, Jonne K u zm a, Valentino Pefzyn ik i, Jo* 
fepho C ybuiik i, Marianna Lukaw lka, Deodato Frankem befg, five 
Offemberg, citatis & ex  carceribus fiatutis, perfonaliter, Gene- 
rofo Valentino Zembrzulki itidem citato perfonaliter comparen* 
tibus. ,

Nos Proceres , Senatores , M iniitri Status, R e g n i, & M agni 
Ducatiis Lithvaniae, ac Nuntij Terrarum Quandoquidem ad digno- 
fcendam praefentem caufam audiendasque Criminis Regicidij fuprá 
fpeciíicatis inculpatis obiiciendas accufationes, accedendum nobii 
fit ante om nia, ne recenliti inculpad indefenfi maneant, iisdem 
Generofos advocatos utpote Valentino Lukawlki Generofum Cipria* 
num Sow in lk i, Joanni Kuzm a Generofum Valentinum Rz^tko* 
wiki , Valentino P efzyn ik i, Jofepho C ybuiik i, Deodato Frankem- 
berg, five Offemberg, Generofum Andream Przezdziecki, M a- 
riannae Lukawlka Generofum Vi&orinum W ifzo w aty , Generofo 
Valentino Zem brzu lk i, Generofos Michaelem W fg rze ck i, Fran-* 
cifcum W in n ick i, & Stanislaum B aczyn lk i, qui caufam eorum o* 
mni m cliori modo pro Pleniori Judicij noltri informa tione tuean- 
tu r, addimus, temporisque interffitium ad expoftulationem Incul- 
patorum ad Diem Decimam Quartam. Menfis & A nni praefentium dá* 
mus , & Concedimus, Aftumque praefentem ad Terminum eunderd 
limitamus.

In  Term ino vero ex  L im itatione incidenti Nos Proceres, Se* 
natores, M im ftri Status, Terrarumque N u ntij, Regni &  M agni 
Ducatiis Lithvaniae, Partibus iisdem ut fupra Comparentibus, In* 
carceratisque Statutis, caufam inducere Mandamus. Et licet qui- 
dem Generofus Valentinus Zembrzulki Indiftionem fuam contra 
Generofos Inftigatores Regni, & M agni Ducatiis Lithvaniae eorum* 
que Delatores pro paenis refpeftu 2c li indebite contra fe Inffituti 
a&oratus occafione Criminis Regicidij effigurati illa fam , estndeffi 
praefenti in Actu ccnnotari poftulat, cum tamen haecce Indi&io fine 
nllo Term ino e x  parte ejusdem Generofi Zem brzulki edito ( ju x ta  
praefcriptum Legis Regni fubfillere non valens) poltulata effe pro- 
batur- jProinde Indiftione eadem Qefle?ofi %embrzuiki rem ota,
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ac íufíicienti Comparitione adinventa , Partibus Jure inter fe expe- 
n r i Mandamus. In experimento Controveríiis Patrium ütrarum- 
que coram Noftro Judicio proiixe fadis turn Propofitionibus & Re- 
fponfis earundem exauditis Decidendo Citationes Partis adoreae prae- 
fens ad Judicium Noítrum Conventus Generalis Regni editas Supe- 
rius exaratas. Quoniam caula praeíens refpedu nefarij ac execra- 
bilis Criminis Regicidij in Perfona Sereniifimi S T A N IS L A I AU- 
GrüSTT Poloniarum Regís Domini Noftri Clem eníiifim i, deteftabili 
iludió, fcelefíoque Inculpatorum (u t  ipíis hoc obiicitur) conatu t 
patrati ad Judicium Noítrum introducta fine fufficjentibus Probatio- 
mbus ac dedudionibus quám pleniflimis circumílantias Machinatio- 
n is ,  Confpiratioms, violenti Conatus, ac ipíiusmet exofi & impij 
facinoris hujusce Criminofi revelantibus, dignofci, & decidi non 
valet. Quocirca praedidos Incarcerates Statutos Valentinum Luka- 
w ik i, Joannem Kuzma , Valentinum P eízyñ ík i, Jofephum Cybul- 
jk i ,  Deodatum Frankem berg, five Qñemberg, Mariannam Luka- 
wífca, atque inculpatum Generofum Valentinum Zem brzuíki, ad 
liberum Exam en per eosdem fuper circumftantias objedi Criminis 
Regicidij coram M agnificis ac Generofis ex  Senatu & Ordine Eque- 
R ri Delegatis deponendum defiinamus, & in fupplementum ejus
dem liberj deponendi E xam in is, neceíTarium eífe Scrutinium e x  
Teílibus fide dignis rei geftae bene gnaris, & quidem per Genero- 
fos Iníligatores R eg n i, & Magni Ducatíis Lithvaniae, Eorumque 
Delatores in probandis objedis. Jam vero per Incarceratos ac alios 
incujpatos, in reprobandis eisdem coram Delegatis e x  Senatu ut- 
pote Reverend iííimo Antonio Onuphrio Ok^cki Epií'copo Cheímenfi, 
M agnificis Mathia Lanckoroñíki Palatino B raclav ien fi, Jofepho 
Duce Radziwiil Palatino Minfc.en.fi , Generofo Cafimiro W ykowíki 
Caftéllano Viiogrodenfi ; E x  Ordine vero Eqü eítri, idque e x  Pro
vincia Majóris Poioniae Generofis Przyiubfki Judice Terreítri Bre* 
ítenfi Cujaviae, ex  Palatinatu Junivladislavienfi, Petro Sumiñíki 
Pocillatore D obrzineníi, & ex  eadem Terra N untiís, ex  Provin
cia M inoris Poioniae Generofis Benedido Tarkowfki Pincerna M iel- 
n icen fi, & ex  eadem Terra Palatinatus Podlachiae, Paulo Sudy- 
jnontowicz Czeczel Praefedo Arcis Zwinogrodenfis, ex Palatinatu 
Braclavienfi , N untiis, ex  Provincia vero M agni üucatús Lithva- 
niae Generofis Boguslao Dunin , Tom afzewicz Judice Cafirenfi Bra- 
stavien fi, & ex  eodem D iílridu Palatinatus V iin en fis, Michaéle 
Prufzanowíki Pocillatore R zeczycenfi, & ex  eodem Diftridu Rze- 
czycenfi N untiis, educendum adinvenimus. Quibus Reverendiífi- 
nio Magnificas & Generofis Delegatis ut Scrutinia ac Libera Exam i
na abfentia non nullorum, non obftante, dum modo fex  ex eisdem 
adfint praeviis Interogatoriis per Partes confcribendis , fubferiben- 
dis, partique per partem ab invicem  communicandis, & fi neceflitas 
exigerit partes pro deponendo Teítimonio quos voluerint adeitent, 
adcitandi vero fubrigore Legis Comparere tenebuntur, expediant, 
Juramentaque fuper Incorruptionem teftium , a quo Intererit exci- 
piant eademque Scrutinia, tum & libera Incarceratorum Exam ina in 
obfigillatis Rothulis Partibus extradant, injungimus, Adumque pres
ienten! ad Diem Vigefimam Septimam Mentis Julij limitamus. Ad
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illationem vero Generoforum Inftigatorum Regni & M agni Dücatüá 
LithVartiae iii Judicio íloíiro praefenti Comitiali, idque rátione Mani* 
feitationis per Generofum Stanislaum Strawiñíki coram'Aftis Caftren* 
fibus V i In en fibus, Die Nona Menfis Aprilis, Annó currenti laeíivé 
faftae, & ex  iisdem Aftis alithentice extraditae, faftam, eisdem Ge* 
ñerofis Initigatoribüs R egn i, & Magni Dncatüs Lithvaniae falvarñ 
aftionem, ubi de Jure cum eadem Cancellaria Cafirenfi Vilnenii ree
fer v a mu s.

Tandem in Term ino e x  ultimaría iimitatiorte incident! Par* 
tium eariindem , ut fupra^comparentium Controverfiis, etiam poll: 
edufta Scrutinia renovatis , exaUditis, teneri easdem Partes repo* 
nerę Scrutinia, ac libera Exam ina corarti Reverendiifim o, Ma* 
gn ific is , ac Generoiis Delegatis edilci injunfta cenfemUs , idqüé 
in ftan tan ee, & quoniam haecce Scrutinia praevio Decreto Feria 
Ter.tia.poft Feftum Sanfti Jacobi Apofioli, videlicet Die Vigefima 
Séptima M eiifis Julij Annó praefenti ad Afta Caftrenfi a VarfaVien* 
fia porrefto, edufta, turn libera Exam ina Sigillis obfigillata repo* 
fuer-unt, Joannes verb Kuzma Scrutiniis iisdem eduftis fe fubiicit, 
Prointie Satisfaftione hoc ill punfto Senterttiae lloitrae partibüs a- 
gnita , Nos Proceres, Senatores, M iniitri Status una cüm Nuntiíá 
Terrarum  Regni & M agni Ducatüs Lithvaniae ad refetVationem, & 
leftionem  liberorum Exam inum , ac Scrutiniorum fefe contuli* 
mus* Quibus leftis maturaque deliberatione ex  Oítinibüs Circpm* 
fiantiis perpenfis, &  trutinatis.. Quantum fpeftat aftoratum Ge* 
neroforum Inftigatorum & Vice-Infiigatorüm  R e g n i, ac Magni Du?* 
catüs Lithvaniae eorumqUe Delatorum Generoforum Ośniałowiki 
Aulici Sacrae Regiae M ajeltatis, & Francifci Przeüíki contra G ené- 
rofos Cafimirum P u ła ik i, Stanislaum Straw iñík i, Valentinum Łu* 
kawjjki, Joanrtem K u im a , Joannem W o íyñ ík i, Déodatüiíi Fran* 
kernberg, five Offemberg, Valentinum  Pefzyñíki, M icháélem Tu- 
b a low icz , Antonium W ęgrzyn ek , Joíephüm Cybülíki, QüorUrri* 
Vis Nofflinum T a fzyñ ík i, MajeWíki, Zboiñíki, Michalíki, Saczyñ* 
í k i , Z w ierzch lew ík i, Bielawíki coinmunitet Vocitatüm T rz y w ^ s, 

afilewíki, Biernacki, Troianowíki, Zwóliñíki, Sokołowiki, Fal* 
kow íki, R yb icki, L en k ie w icz , SiemiatkoWÍki, Üftrowíld, Gna* 
to w ík i, Z a rz y ck i, Konopka, Hordyñfki, Joannem  Stepaíiíki in* 
ftitutum. Quoniam ex  fpontaneis Incarceratorum fiatUtorum per 
libera exam ina faftis agnitionibus, turn & juratoriis eduftis ScrU* 
tiniis evidentiflime & clarifiime conitat, quomodo Stanislaus Stra* ’ 
wiń/ki incola Provincias Magni Ducatíis Lithvaniae , Diftriftus Sta* 
todubovienfis (ptóut fe aflerit) primus & principalis nefariae in Pet* 
fonam Sereniílimi S T A N IS L A I A U G U ST! Regis Polonia Domini 
Nofiri Clementiflimi conjurationis, confpirationis, & machinado* 
nis M anual!s executor, quamvis eX Gratiofa Sereniífim i Regis mu* 
nificentia ad petita fuá beneficio aelemofynae inopiám éjüs fuffra* 
gante (prout id in fcripto Certo, Annó M illefimó Septingénteíimó 
Septuagefimo dato, aperte fatetur) affeftus, attamen ingtatus &  
immemor beneficij ifiemet Strawiñíki mérito perpetua nominis fui 
ignonim ia obíiterandüs fcelefto Generofi Cafimiri Puíaíki Superin* 
duftus Studio , non folum SereniHimam Perfonam R egiam , vetuirt *

S» &  Uni*
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&  Un i ver fam Rempublicam (q-ose in falute '& incolumitarte Régís vél 
máxime in hoc lugubri rerum Statu m titur) in Summum Perićulum 
tedigere fatagens, totam hanc deteitabilem machinationém effe- 
Cuando, imprimis Valentinum Lukawíki-, M artini Lukaw íki, Sc 
Evae Menderiika Oonjugum, ex Palatinatu Sandomirienfi proceden* 
tium  Filiu m 7 quern huic nefario Regicidij Crimini periicierido pa* 
rem effe cognoverat^ Mandatoque Generofi Cafimiri Pułaiki ex au* 
thoritate ejus in Fortalitio Częftochovienfi Die Décima Quinta 
M eniis Augufti Millefimó Septingentefimó Septuagefimó Primó A n 
n o , eidem Valentino Lukaw íki, ut cum toto Comitatu fuo Stani* 
slao Strawińiki pareat, ac obediat, dato, fubfcriptoque obitriftum, 
iic in poft praeftito per eundem fuper fidelitatem in Sylva fub Villa 
Maławie-ś nuncupata Juramento, eo magis obfirmatum habebat, in  
veru m , ac hdelem hujus nefarij Criminis Regicidij Soeium aflum- 
p lit> eique poll fubaiternum Mandatum, Generoii Cafimiri Pułaiki 
priori finule Die Vigsiim a O&obris Anno Millefimó Septingentefi* 
mo Septuagefimó Primó in Fortalitio Cz^itochovienfi datuatuni, 
Śecretum id patrandi Criminis Regicidij revelavit* -Hi itaque pri- 
mi machinationis in Perfonam Regiam faćbe & exequendae fceiefti 
antefignaili, facile in unum Crimen convenientes impio faciriori 
exequendo, impia etiam media adhibentes, militarern Turmara 
Valentini Lukaw íki, armis inftru&am j (quam ipfe fub íignis reti- 
nebat eamque ab omni poteltate Generofi Valentini Zembrzufki 
exemptam ex  Difpofitione Generofi Cafimiri Pułaiki L iteris ejus 
Die Vigelim a Oćtobris Annó Millefimó Septingentefimó Septüage- 
mó Primó ad eundem Generofum Zcmbrzuíki fcriptis tefiantibus 
pro libitu fuo circumducebat) ad caufam certam ad Villam Maławies 
lub Oppido Zakroczym  íitam fpe&antem conduxerunt, ac ibidem U* 
trique (quantam in fe refcinebant malitiam) hofce ftipendiarios fiíos 
jurejurando Valentino Lukawíki Rothám Juramenti pronunciante, 
omnesqué ad Pfaeítandüm Juramentum Animoíitate fuá fuperindu- 
cen te , per binos gregarios milites in eandem gazam feorfive Con- 
ducendo f ad extremum Ultimos tres, K u źm a, Gadomíki &  ter- 
tium de cognomine ignotum obfirinxerant, ac tune primum poíi 

' expletum Juramerítum fecretum ad usque inter Straw ińik i, &  Lü- 
kawíki laten s, &  compreífum omnibus his Juramento obftriftis te- 
veláru n t, quod Sereniflimum ST A N ISLA U M  AUGUSTUM  Re* 
gem Poloniae omnino captivandum aut é vivis fufferendum man
dato Generofi Cafimiri Pułaiki ipfis praecomiffum f it , enuntiarunt i 
futuros faufios dies pacem que, ac tranquillitatem püblicam, hoc 
fafto fubfequendam, fruftus óptimos ex nequiifima caufa everituros 
dolosé ac commentitie praedixerunt. Hanc itaque conjuratam in  
vítam Śerenilfimi Regis Armatorum Latronum Catervam , nume- 
rum triginta trium Perfonarum comple&entem, ex  Majori comi
tatu Valentini Lukawíki numero fele&am robuftiorem, in equis 
melioribus ex Villa M aławies edu&am i re&é Varfaviam ducendo, 
caelatis armis inC urribus, Decem e x  Villis Bonorum Czerwiñíko 
condu&is faeno, aven a, ac aliis vi&ualibus impletis equis^que ad 
currus eosdem ligatis in Sylvam  conduxerunt, ibidemque cum háó 
łatrontim caterva ad morem Ruíticorum &  nautarum veílibus ad id
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per Valentinum tukaw íki cortquifitis induta, pernoftArunt, in Cra
ft in o Varfaviam tendendo, Stanislaus Strawiniki, Joannem Kuzina^ 
Valentinum Pefzyniki ) cum fámulo Valentini tukaw íki W fg r¿y - 
nek vocitato , equum fuum (q u i curribüs alligari non valebat) 
ducendum ipfi comittendo 7 utque fub fpecie & nomine famuli fui 
priüs Varfaviam adeat, Cuftodes foffarum de adventu Stanislai Stra
winiki > ac fi 7 vi&ualia Varfaviam conducentis , mox fubfequendo 
tempeftive certificet* & fáciliorem fiero vefpere per foffas V arfa- 
Vienfes tranfitum procuret, fubordinavit. Dolus itaque hic aftutè 
compofitus, ad vota fucceflitj Etenim  Stanislaus Strawiniki cuiA 
curribus præmiflis ad apparentiam vi&ualibus re vero ipfa armis o- 
netatis , ipfo vefpere unà cum tukaw íki currum quatuor equis lí- 
gatum , more & ornatu aurigæ vehente *, aliisque complicibus cori- 
juratis fuperveniens, cuftodes foffarum facile hac fub fpecie -, quod 
Victualia Generofi Rafaiowiki ante hac aliquoties condueebat de¿ 
cep it, currusque fuos turn & conjurât os nonnullos nomina & hâ- 
bitum Rufticorum ftmulantes , Reliquos vero ad morem & Veft^tuiri 
Nautarum indutos , facile per foffas ad urbem immiflos habuit , qui 
omnes ad ftabulum extraclauftrale Conventus Ordinis PraedicatorunE 
fub Titulo San.&i Hyacinthi in Nova Ci vítate Varfavienfi fiti hac 
nocte congregad (u b i idem Strawiniki & Antea cum Viftualibus 
Generofi Rafalowiki confiftere folebat) eodem in itabulo turn cur
ribus & equis, (praeter Valentinum  tukaw íki qui ëa ho&e uxorem  
fuam hic Varfaviæ in Platea Chmielna di&a habitantem adiit) per- 
noclârunt, fubfequenti verb Die nempe Tertia Meniis Novembris 
A n n i M illefim i Septingentefimi Septuagefimi Primi occlufos omhes 
(praeter Joannem  Kuzma 7 cum uno gregario m ilitë caüfa èmëndi 
propter Gadomiki equi emiffum) ne forlan nefanda hæcce Regicidij 
machinado prodatur, ac reveletUr * potü ac vi&ualibus neceffariis-î 
que quibusvis ipfis tarnen fubminiftratis j Strawiniki * tukaw íki 
prima exequendæ Conjurationis Capita detinuerUnt; Deinde idem 
Strawiniki explorâtione de loco , tempore* egreffüqüe Serehifiimi 
Kegis ex Arce folitaque.Kefidentiâ ac omnibus eitcurrlftahdis pro
pria in Perfona, fada omnibus côrtjüratis in ftabülö præfato dégeii- 
tibus retu lit Igitur rëcenfiti Regicidæ tenebrofæ noftis ac ad exé- 
quendum feelus id aptiflimæ beneficio ufi * per fuos Principales ahte 
fignanos Strawiniki , tu k a w ík i, &  K ü zm a, inftrudi ad arma (quaö 
ipfis fcæleftus furor fubminiftraverat )  convolavêre * editoquè per 
Stanislaum Strawiniki fig n o , ut ipfum omnes fequantnr * eiqüe ob
tem pèrent, ac quæ ipfe fecerit* vel facienda tiiandavedt* firië 
omni refipifeentia celeriter peragant, neceflitate pöftülante armá 
fua pulvere fu lfureo, ac globis plumbeis onufta explodant * è ftabu- 
lo præfato fie informad ad mediam nonam horairi temporis vefper- 
tin i eggrefîi i difpartito in tres Claffes comitatü fuo idiomate Rufli- 
c o , ne agnofeantut loquendo * Obfeifioilem Platearum Kapitùlna & 
Miodowa diftarum fecêre, ibiquè Sereniífimi Regis è Palatio Má- 
gnifici Ducis Czartoryiki Suptemi Magni Dùcatus Lithvaniæ Càri- 
cellarij eggreffu expeftato, cuna Sefeniflimus R ex è locO Palatij re- 
cenfiti Rheda veheretur ; Iidem Coïijürati Regicidæ (quorum No
mma aures noftræ audire abhorrent) vefanno furore adi, dato in te f
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fe figno , Rhedam, in qua-Sereniffimus ReX fedebat, in  locoTIá» 
teae Miodowa nuncupate, Summa celeritate repente ac fubitö hinc 
& inde accurrentes, vociferantes, violento conatu luper aggredien* 
do, terribile ac adhucusque inauditum fpeftaculum edidére, etenirü 
poít primam explofionem Stanislai Straw iñíki, quá equüs unüs Ge* 
nerofi Ośniałowiki ceciderat, plurimi confertim Arma ad Rhedam 
Regiam explodentes, Aulicis Regiis , ut pote Generoiis Ośniałow* 
íki, Bachmiñíki, & Przeüíki, ac aliis Curienfibus huic fcelefíae Re¿ 
gicidarum Catervae licet animo prompto, & armis quae pro tune ad 
manus habere poterant, & praecipue Generoiis Ośniałowiki, & Bach-* 
miñíki explofione ex fclopeto, & vibratá framea refiiteiitibus, ta
rnen praefuperante vi & numero eorum nefariorum Jiorumce hoitti* 
num (fi nomen id Hominum, fiquidem omnia humanitatis Jura exue- 
runt, m erentur) rejeftis nonnullis, ut pote.Ge.orgio Biczaw Pedilfe- 
quo globis plumbeis per explofionem armorum trajefto, & caefo, Ge-* 
nerofis O śniałow iki, Bachmiñíki Aulicis Simone Mikuliki Pediife^ 
quo, -Valentino fchnowíki, ac Simone Chmielewiki, nonnullis vul- 
neratis, & aliis concuilis praemifla omnia obduftionibus coram Officio 
Marefchalcaii Regni Anno Millefimö Septingerttefimó Septuagefimo 
Primó faft i s , tum proclamatione cadeveris é vita fublati, Georgij 
BiczaW pleniüs id enarrantibus , caeteris autem tumultu oppreffis &  
diíperñs Sereniffimam Perfonam Regiam  é Rheda multis jam  explo- 
fionibus perforata defilentem, Deique Omnipotentis incomprehen- 
íibilifed evidenti Providentia ab iftibus exploforum armorum falvurrt 
& illaefum, aft in eodem tempore per quemdam Joannem W oíyñíki 
Vocatum Wachmiftrz fceleftse eorundem RegicidarumTurmae confo- 
cium vibratá frameá fauciatum, inaudita vixqüe credibili rabie feris 
potius congrua, violentiffimo conatu arripuerunt, arreptum equo 
uni ex curienfibus R egiis accepto ultronee in jeftu m , duriffimoque 
&  infupportabili modo omnium laefionum exptobrationum & con- 
cuflionum genere affeftum, per Plateam Miodowa nuncupatam ver
só s Armamentarium R egn i, usque ád Fofías Civitatis Varfavienfis 
duxerunt. In  quo loco haecce deteitabilis Regicidarum Turma Prae- 
feftum fuum Joannem  Kuzma fequéns, etenim  Straw iñíki, & Łu- 
kawiki in aliam partem Regem occifum efie putantes, jam recefferant, 
Sereniffimum Regem Noltrum é vi vis fufferre conando , penniffio- 
nem  Praefefti fui Joannis Kuzm a fuper id atrox crimen explendum, 
dandam & vel máxime quidam W afiiewíki vocitatus ultronee & ali- 
quoties exoptabant, fed vetante femper eodem Joanne Kuzm a tem- 
pusqué aliud commodius ad peragéndum facinus iu ipfis pollicente , 
quinimo ut ab Injriis quibusvis Sereniffimo Regi inferendis abfii- 
neant, jubente, Turm a eadem M ílitaris mitiüs fe gerere caepit. Ita- 
qué transgrediendo Fofías Varfavienfes dum equus cui Sereniffimus 
R ex  ínfedebat, in Foffis eisdeffi luto inhaeffiíTet, veftitusque Regius 
Superior pelle fubduftus globís perforatus, in lutum id prolaberetur, 
pesque unus Sereniffimi Regis calceamento denudaretur, eo tempo- 
re Kuźm a Sereniffimum Regem Infignio Aquilae Albae privavit, res- 
que nonnullas circa Sereniffimum Regem praeventas íibi appropriavit, 
in lócumque equi luto ut fupra inhaerentis fuum proprium equum Se
reniffimo Regi ac ocream cum calcare a fuo Gregario M ilite acceptam

uederat,

http://rcin.org.pl



d'ederat, &  peiveñiendo ad locum propinquurri in quo Vigilias fuas 
M ilites Exercitus Roflici agebant, poltquam Joannes K u ím a ad In^ 
terrogationem M ilitis ejusdem Mofchovitici more folito quis invade- 
ret? percontantis pariter Idiomate Ruflico refpondideritj hoc in mo- 
mentó Idem Joannes Kuzma Militibus fuis adhuc eüm fequehtibus 
verfus Sylvam  propinquam caufa explorandi filccurfus (ut agebat) 
fperati abire mandavit* Ipfemet vero folus cum Sereniflimo Rege ü 
comitatu fuo reli&us per varios locos devios Sylveiires nonntillos pa- 
ludofos in nofte illa oberrans , a loco ubi Regem ducere in Animó 
propofuerat deviavit, ac viae nefcius, quonam fe verteré debeat, ill 
dubio habuitj fed Sereniflimo Rege fitus iocorüm melius nnimadver- 
tente, eundemque Kuzm a quod fub Mariemont exiitant admonen- 
te, ac quorfum ultra procedere velint? percontante; Tim e demunt 
fceleftus ille iiccarius mirabili hac in re Omnipoteritis D EI Provi- 
dentia Sereniflimum Regem Noftrum falvum & incolumem in tanto 
v ix  credibili perieulo vifibili pene opere iuflinente* verbis Regiis 
commotus ipfemet fefe refle&ens mox ira* & furore abjeóto * ad pe
des Sere niflimi Regis provolutus, eosdem amplexus * abominabilis 
Griminis fui contra Regiam Perfonam tanto aufu comifli veniam an- 
x ié  & humillime deprecatus eít, ac ultro á Sereniflimo Rege reCede- 
re (licet poffet) nolens* Venia per Sereniflimum ciementiflimurri 
Regem  Ñoftrüm tanto Crimini, lieroicae virtutis opere non abnega- 
ta* quinimo verbo Regio fpoponfa eundem Sereniflimum Regem ad 
propinquum Molendinum penes Mariemont fitum, conduxit, ibidem 
verb cum Sereniflimus R ex hifce moleftiis inflifto vulneré tarn longo 
itinere pedeftri labefa&us ipfometque frigofe eo tempore authumnali 
folito affli&us* paululum recubuiifet, idem Joannes Kuzm a Perfo
nam Regiam hocce in loco quousque Rheda Varfavia una cum afli* 
ltentia M ilitari congrua conduéla fuit* fideliter cuftodivitj his igitur 
omnibus deflendis circumftantiis Scrutiniorum ac liberorum exami- 
num contextu fufius explanatis aures noftras ac ipfam mentem per- 
firingent’ibus confideratis* Quantum fpe&at Perfonas Cafimiri Pu- 
íaíki Principalis, Stanislai Strawiniki* Valentini Lukawiki Manua- 
lium Crim inis Regicidij Executorum $ Siquidein Praefatus Cafimirus 
Putaiki tarn liberorum Examinum depofitionibus, quam Scrutinio- 
xum contextu plenarie in Crimine Regieidij convincitür & imprimis 
Stanislaum Strawin/ki in Fortalitio Cz^llochovienfi (  prout id ipfi 
M anifeflatione ejusdem Stanislai Stráwiiífki Coram Aftis Caftreriii- 
bus Vilnenfibus Die Nona M eníis Április Annó praefenti fáfta obiici - 
tur * ad nefarium id Crimen Regieidij fupradefcriptum fubordihaife^ 
Deinde Valentino Eukawlki Mandata fuá bina in Fortalitio Cz$fto- 
chovienii in fcripto dediffe, literas ad eunde'm (ut Mandatis Stanislai 
Strawiniki pareat, ac eadem exequatur) fcripiiffe* poll patratum ve
to jam  Crimen cum eodem Lukawiki in Fortalitio Czeftoehóvienfi 
PeFfonaliter exiflen ti, collocutum fuiife* eum pecuniis juvaffe^ ut- 
que fe fub alieno nomine caelet fuafifle $ Jam  Vero Stanislaus Stra-. 
w inlki, & Valentinus Lukawíki de prima complicitato, Executions' 
inanuali hujusce Crim inis per fuper induftiónem complicum omnium 
ad Cortjurationem in Villa Matawies fuper Regieidij fcelus delibera
te ac notorie faftam , adhibitqsque omnes modos in caelatis armis
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çisque Varfaviam fub fpecie vidualium  in turribus condudis compll- 
cibus vero fuis veitim entis ad morem Ruiticorum & nautarum (per 
tu kaw ík i conquifitis) indutis affociatis nec non ipfarttet confpira* 
tione, conjuratione, machinatione violentoque cortatu in Perforta 
Serenifiimi S T A N IS L A I A U G U S ÏI Regis Poioniæ a&üaliter atién
talo clare & fufficienter iisdemScrutiniis & liberorum exam inum  de- 
poiitionibus arguuntur, & convincuntur» Quapropter quamvis fee* 
leftis bis primis ficcariis pænas adæquatas unquam excogitan poffe 
feiamus , nibilominüs tarnen ut pæna ejusdem feeleris in ipfos tan- 
quam autbores redundet, ipia quoque nefarij Crim inis hüjus notorij 
ac deliberati memoria (fi poifibile eft) fùpprimatur, recenfitos Cafi- 
mirum Puiaiki, Stanïslaum Strawiniki, Valentinum tukaw íki, im 
primis reos effe Crim inis læfæ Sacræ Regiæ M ajefiatis damnamusj 
Jllosque üti Perfonæ Regiæ violatores, fuperaggreiTores, -& parrici
das honore, fanla, Prærogativisque quibusvis Ordini Equefiri fervien- 
tibus, perpetuo privamus» Infamesque ipfos ac honore privatos effe 
declaramus, ac ad eandem Infaûliam  ad fonum Tubæ proclamandam 
M inifterialem  addimus $ Cúm vero iidem Cafimirus Puiaiki, Stani
slaus Straw iniki, Valentinus tukaw íki Infam es non tantum priva
tion! honoris , &  faiïiæ fubeffe debeant, ait etiam corpora illorum 
tanqüam infinim ent a reaiia nefarij fcôleris pænis atrociflimi«! afili- 
genda fu n t;- Ideo quo ad pænas corporales licet multo m ajores, & 
feveriores in exquirendo pænarum gen ere, & tanto Crim ini nun- 
quam fatis corfefpondentes ptom eruerünt, confiderata tarnen pro 
eisdem inculpatis Sacræ Regiæ Majefiatis ex  innata ejus dem entia  
&  pietate, Interceffione, ad Judicium noftrum fada, ad mitiores con- 

, ffefeendendo, easdem fuper bifee fceleftis tarn Valentino tu k aw ík i 
Incarcerato, quam Cafimiro Puiaiki, & Stanislao Strawiniki ad præ- 
fens profugis, non comparentibus, & dein de ubivis reperibilibus, Ca- 
ptivandis, tali modo exüendendas decernimus, ut quilibet eorum Ca- 
pite p ledatur, manus ferro abfciffæ palis circa vias publicas affigan- 
tur, pofi aliquot vero tempus igne comburantur, & ciñeres diflipen- 
t u r , corpus vero quod übet, eorum ftatim pofi decollationem ferro 
dismembretur, ac deinde in Rogo comburetur, &  ciñeres in aerem 
proijciantur, pro quorum reali, & indilata ex  Perfona Valentini t u 
kawíki Incarcerati Executione ad Magnificum Suprem um Regni Ma- 
relcbalcum ; Jam  vero Cafimirum Puiaiki, Stanislaum Strawiniki in 
pofi captivandos ad Officium quodvis etiam villanum pro eadem præ- 
mifforum facienda Executione remittimus. In Reliquo quoniam hi 
nefarij homines jam  damnati juxta Leges Communes Regni indigni 
efle Judicantur, ut Bona ac haereditates fuas ad pofteros transmittant. 
Ideo inhærendo iisdem Legibus R egni Bona eorum rea iia , utpote 
Cafimiri Puiaiki e x  divifione ceffa, vel cedenda mobilia, & immo- 
bilia, fummasquè pecuniarias ubivis reperibiles tum Straw inik i, & 
tu k aw ík i ubicunque in Regno Poioniæ Provinciisque annexis exi- 
itentia, Fifco & Delatori, a g e n ti, adjudicamus, ita ut Succeffores 
eorum tarn defeendentes , quàm collatérales nihil fibi in prædi&is 
Bonis ufurpare poffint, arbitramur. Salvis tarnen Juribus Generofse 
Puiaika Capitaneæ Vareceniis Matris, ac tu kaw ika Valentini tu k a- 
wiki Confords tum Creditorum Jura fua ante patratum hoc nefandum 
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Crim en habendum effe volumus. Ad extrem um  cum &  liberi ne= 
fariorlim horum ficcariorum juxta Jura Communia maiitiam genito* 
rum fuôrüm immitaturi quandoqüe præfumuntur ideo Filium  Va- 
len tin i Lukawiki m inorennem nomine Joannem  , jam autem Sta* 
iiis la i Strawiñíki (fi exiftunt) ä qUibüsvis Juribüs Prærogativis, &  
ftemmate Ordini Eqüeítri ferviëntibus in perpetuum abjudicamus -, 
utque his exoiis cognominibus Patrum fuorum non utantur, iieqüë 
n-omeii ilobiiitare affumant, præcipimüs; Quantum attinet perfo* 
nam Joannis Kuzm a qui propria oris Cohfeffioiie cíe tota hac nefaria 
machinatione, conjüratione, tüm & Serutiniis pleniffime convinci- 
tur, licet quidem ifiemet exöfüs Joannes Kuzm a in fimill cütli aliis 
non modo conjurationis, & riiàchinationis in Perfoiiam Regiam , vë* 
run- & ipíiüsmet realis violenti conatus cohftfcius, qui fimul cürïî 
aliis Rhedam Reglam accürrens, difperfisque vi aulicis & ciltiett fibus 
Sereniffimum Regëm  eqUO violentiffime inje&uirv, Varfavia eduxit, 
pænas fimiles ficut Strawiñíki & Pülaíki acEukawíki jamCondëmna* 
ti, jufte m ereretur, cüm tarnen SctUtiñiis iisdem ác depöfitionibüs 
liberorüm Exam inüm  Lücide ptobatür, quomodo poft has ómüeS Su* 
periüs expreílas illatas Sereniffimo R egi laefioñes & molefíias ícele* 
fta hæc Conjuratorum Turma terribili fürore commota Sereniffimum 
Regem  omnino, è vita fufferre* uno ex  ipfis W afilewíki nuncüpató, 
id fcelus flagrantiffiuie perpetrare appetentè, coiiábatUr, ptædifturü 
Kuzm a hancce conjuratorum rabiem fuafü füo cohibüiífe, eoqué mo* 
do toti Nofîræ Réipüblicæ défideratiffimàm Sereniffimi Regis vitam  
cura , & opere propr-iö ab iftibus jam  pene immihentibüs falväm fu* 
ítinuiífe , deinde nulla vi compülfüiri beüevolé ac fpontanëë ad pe
des Regios devolutum Crimen fuum aghofcendo íüppliciter vehiairl 
à Sereniffimo Rege éxoraífe, &  adhüc aririatum , cüm faltem fügerë 
potuiífet, tarnen defereré Sereniffimum Regem  ñolüiíTe, imö addü*. 
fto eodem Sereniffimo Rege ad molendinüm penes M ariémont fitüm, 
doñee Rheda & copia militaris cüm afíliientia curien!! adVeñit, cu* 
fíodiam præbuiffe , idcirco licet hoc in punfto de motivo caufaqUe 
reali ejusmodi fubfeqüentis aftus Utrüm ex  virtute & ratione falvail* 
di Sereniffimi Regis,. an tantum ex timoré poertæ fübfécutüs fit pal* 
pabiliter informar! non valemüs, tarnen ex rätionibüs & CircUmítan- 
tiis præmiffis nos perriioventibüs eundem Joalinefri Küzma à paenâ 
mortis liberam us, nihilominus hominem hune qui tarii ñefariüni 
Crimen non modo animo füa coíiciperé, vetupl re ipfa violentó cö* 
natu attentare aufus efi, Velüt monftrüm natüræ, qüem folüm füp* 
portet, & communia terræ alartt prodtifta, haüftüsquë aeris pér Re* 
gnum hocce Poloniæ meabilis vivefaciat indignurîi, ex  ditiönibus 
R egni Poloniæ non remoranter imo in tempore qüaiii citiffimo amo* 
vendum  elfe ceniem us, ipfumqüe in petpetuum ëxiliütn è Regno 
Poloniæ annexisquè Prövinciis ptofcriptüm impeiifis ærarij publici 
ad fines Regni tantüm conducendum, ita üt füb nutlo prætextu irt 
ditiones Reipüblicæ r e v e r t i, aut easdem qüomodolibét intrare am* 
plius audeat, ftatuimus. Qüod fi vero idem Joâniies Küzma q'IOVis 
in  tempore Decreto præfenti conträveniendo in ditiönibus Regni 
Poloniæ repertus & deprehenfus fuerit, eurtdem captivandum, äc äd- 
Cüjusvis delationem> cöram quovis Magiftratu étiam villano paena
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ifiotltis löge Millefimi QuingentefiaiiÜ&üägefimi O&avi Ahni dé* 
fcripta fine Omni dilaiione mul&andum elfe fententiamus. Quan
tum fpe&at perfona'm Jofephi C.ybuliki rundem uti praemifli Criminis 
Regieidij a&ualem coitlplicem conjuratum * ac manualem Ekecuto* 
rem pa’riter reum éffe Crim inis laeíre Sacrae Regiae Majeftatis damna* 
ifiu s, eurrVqUe imprimis hcrnore , fama * praerogativisqúe quibusvis 
Ordini'Equeftri feívierítibus perpetuo priva-mus-, infamemque ipfum 
ac honore privatum dedaramus & ad proclamandam eandem in fa* 
riiiam Minifteriäläm addimus, ipfum verb paena colli afficiendum* 
arbitramur, ac pro facienda Execirtione ad Jurisdi&ionem Marefchal- 
calem Regrii rem ittim us, Bona aütem ac haereditates quasvis reales 
ubi vis reperibiles ejusdem Jofephi Cybuliki jam damnati Fifco & De- 
lätoribus cedertda ita ut Succeffores tarn dire&i quam collaterales n i
hil fe in illls habere praffumant, (falvis tarnen Juribus creditorum 
réfpectu débitofUm ante patratum Crimen Contra&orum) fíatuimus» 
Deniqúé liberos ejusdem Cybuilki a quibusvis Juribus Dignitatibus 
Officiis Ordini Equeftri fetvientibus perpetuo abjudicamus, utque 
exofo hoc nomine Patris non utantur, neque nomen nobilitare affu- 
marit injunglmus. Quo ad perfonas Valentin! Pefzyiííki & Dcodati 
Frank emberg five Oifemberg licet quidem deducitur tarn ex con
textu Scrutiniorum quam liberorum examinum depofitione,Valenti- 
num Pefzyniki non effe ex  numero Turril® conjurat® militaris ve 
rum ad cuftpdiendos currus eorum afflimptum fuiife nec in a&u hu- 
jüsce nefarij Criminis extitiffe ied potu gravatum in ftabulo extra- 
claufirali Conventus Ordinis Praedicatorum in Nova Civitate Varfa- 
vienfi lito, d íca  éosdem cürrus reli&um effe, jam autem Deodatum 
Frankembefg five Offeffiberg non fponte fed coa&e aftu & dolo Lu- 
kawiki fedu&um effe eündem cafu eqüo excufum eumque fequentem, 
a&um praeiiiiffum difti fcelefti facinoris non attentafle, patet, cum 
famen conjürátionéiíi Regicidarum ipfis notam caelaverunt, eumque 
non revelarunt, & cui intererat non detulerunt. Ideo hofce Pe- 
fzynlki & Frankémberg five Offembefg hornore* & fama privamus* 
Infamesque ipfos declaramus, ac ad publicandam eandem Irifamiam 
ad fonum T u b ® protfiulgandam M inifterialem  addimus, &  nihilomi- 
nus eosdem PefZyniki & Frankemberg five Offemberg ad Carceres 
Fortalitij Cariienecellfis Podoliae fumptu aerarij publici transmitten- 
dos & quousqüe viXerint detinendos ac ad perpetuos labores adigén- 
<Íos deftinamus. Qua vero ad Perfonas Michaelis Tubalowicz & Siq- 
czew lki Criminis Regieidij eomplicum in Cafceribusque jam vita 
fun&orum, fiqüiderfl feelefta corpora eorundem nefarioruiii homi- 
rium jam in cinéres redafta effe putarítür paenis ad®quati9 pro Crimi- 
nali aufu Cortíplicitateque Regieidij a&ualiter comiffa extorquen non 
valent j Ideo nomina ipforüm Infamia perpetua ignonimia afficien- 
da effe volíiíüus, ac qUat^nus eaderñ. in tabülis cum deferiptione Pa- 
trati per illos Criiúinis eXprimahtur in loco furcarum five fupplicij 
funibus alligatis fupendaíítur, ficque perpetuo edurent fententiamus. 
Demum quo ad Perfonas Joaftnis W olyñíki vocitati Wafchmifirz, A n- 
tonij W qgrzynek in fervitiis Lükawíki exiftentis quorumvis nomi- 
num fie vocitatornm Tafzyñíki, M ajéwíki, Zboiñíki, Michalíki, Sa- 
czyñlki, Wierzchiewíki, Bielawíki eommuniter nom inatiTrzyw asr 
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W alifiw iki, Biernacki, Trojanowiki, Zwollniki, Sokoiowiki, Falko* 
wiki, Rybicki, Lenkiew icz, Siemiatkowíki7 Üítrowíki, Gnatowiki, 
Zarzycki, Konopka, Hordyń/ki, Joannis Stepaáíki, Mathæi Gadom- 
iki, nec non eujusvis noininis Drozdcwíki, lub Commenda Generofi 
Valentin i Zembrzufki protunc e x iíten tis , Term ino difiindo con
vent! omnes hosaduales conjurationis, machinationis, ac violenti 
conatos nefarij Crim inis Regicidij complices, Liberorum Examinum 
depoíitionious, &  n exu  Scrutin loi um redargutos , prófugos, & non 
comparentes reos eífe Criminis iæfæ Sacræ Regiæ Majefiatis damna-’ 
mus, & tanquamPerfonaeRegiæ Violatores l'uper aggrefforcs & par-N 
ricidas honore, fama, prærogativis quibusvis ac immunitatibus Ordini 
Equefiri fervientibus (eos qui inter illos nobiles reperiuntur) priva- 
mus, om nés autem infames honoreque privatos effe declaramus, ad 
publicandamque hanc dnia mi am ad forium tubæ promulgandam Mi* 
nifierialem  addimus. Siquidem vero corpora fcelefta ifiorum Regi* 
cidarum nunc profugorum ad præiëns pænis condignis m ulâari non 
poffunt. ddeo eosdern obi præveniri poterit captivandos & coram 
quovis Magiftratu-etiam Villano pæna capitis juxta obloquentiam le-, 
gum Regni & fignanter Conftitutionis Anni M illefim i Quingentefi* 
mi Oduagefimi Odavi indilate fuppliciandos decernimus. Bona ve* 
t o  îpforum quævis realia ubicunque in Dominiis Regni Poioniæ, & 
Magni Ducatûÿ Lithvaniæ coníifientia, mobilia & immobiiia, Fiíco 
¿ł Delatori cedenda. Salvis juribus creditorum refpedu debitorum 
ante comiffum fcelus contradorum cenfemus. Succeffores autem 
eorum tarn defienden tes quam collatérales A Bonis iisdem ita ut in 
ipfis nihil Piabere præiumant in perpetuum abjudicamus, Denique 
iiberos eorum Tionoribus, Dignitatibus, acOfficiis quibusvis Régni &  
Magni Ducatùs L ithvan iæ , quo ad Perfonas nobilium turn quoquë à 
Civitatenfibus quo ad Perfonas Plebejorum privamus Xt pro incapad- 
bus in perpetuum pronuntiamus. -Quantum attinet Adoratum contra 
Mariannam Łukawika , Vaientini Łuka-wiki confortem Inftitutum 
hac in Cathegoria Lbero Examine ac Scrutiniis Juratoriis ledis. Ma* 
turaque delitieratione trutinatis licet quidem præfata Marianna Łu
kawika de complicitate Criminis Regicidij initioque detefiabilis con- 
jurationis fupradefcriptæ per rationem habitæ de eadem. à marito fuo 
n'otitiæ eo magis pænalis quia non proditæ redarguitur, cum tarnen 
Judjcio noftro fufficienter deducitur prædidam Marianna Łukawika 
Varfaviæ manentem maritum fuum ad fe immediate ante patratum, 
Crimen Regicidij iupervenientem quid hic ageret interogaiîe, audi
to verô à marito refponfu patrandum fcejius enunciante ftatim metu 
correptam, plangentemquè fe in felicem contejftari cæpiffe , led à 
malévolo afiutoquè marito refponfum fuum improvifepronunciatumr 
fiatim lupprimente, uxori vero nimiam credulitatem, & imbecillita- 
tem fæmineam, exprobrante, feque id fielus nunquam aufurum con- 
teftante, fedudam nullam fufpitionem infelici eveîitui parem animo 
imbecilli concipere potuiffe, imo huncce maritum fuum cui JureJu^ 
rato omnem lidem fervandam non vanè putavit in circumftantia , 
ficut fperabąt, quia difiurfus gratia fubfecuta immerito accufandum 
ratam effe , ideoque nullius -in hoc Crimine cömplicitatis confiiam 
cum F ilio , fupellidili univerfa, ac parato peculio Varfaviæ mänfiffe
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ñeque fe (ut potuerat) abfcondifle^qua propter Nos attentispraemiflis 
circym ílantiis á complicitate.per notitiam Criminiś. Regicidij Mari- 
annae Łukawfka imputata-, eandem.plenarié relevantibusjapiana ápae- 
nis Criminalibus per partem a&cream praeteníis -.liberam pronuntia- 
mus, nihilominus cum-In tali gravifíima circumftantia etiam quaevis 
leviífima verba malitiam aut feditionem contra Regiam Perlón am 
praefeferentia obfervanda , examinanda ,í '& .deferenda eífe debeant. 
Qua propter toties di&amMariannamXuka.wiką:pra inanimadverfio- 
ne in haccé occafione c orn m ida pacsn i s in  fr a fcrip t i s fu  b e fíe i tatú i mus, 
eámque-ad domum corre&ionis ad Varfaviam-fitam deítinamus, ac ut 
ibidem per fpatium trrum.annorumcomputatis viginti duobuś Menfi- 
bus jam  in carceribus perpefíis ¿etineatur cenfemus ,*&  im aggrava- 
tionem paenae maritidui, quatenus.ab kinc cognomine ejus. non uta- 
tur, injungimus: Ád extremum quodntereft a&oratum contra Gene- 
rofum Valentinum Zembrzuíki itidem refpe&u complicitatis Crimi- 
nis Regicidij pariter perhabitam de- eodem Regicidij fcelere notitiam 
commiífi inftitutuxn, fiquidem praefatus Generofus Valentinus Zem - 
brzuíkidepofitione^ Valenti ni.Łuka wild jam  neci addicti, provocatus 
de habita- fupradicti fceleris Regicidi} notitia immediate-ante fubfecu- 
tam ejus executionem  ipfi re velati, acciifatus hacGn circumftantia 
Scrutiniis pieneunon convinciturj :Eten im  unius tantum teftisdepo- 
iitione Crimen receniitum adhuc ante peraftioneiu ejus tem peftive, 
quia ante fex  feptimanas-per Łukawiki Gen'erofoValentino Zembrzu
íki revelatum fuifl'e,c.recog 11 ofeentis arguitur, eircumftantiaque haec 
p e f Valentinum Luka-wild penitus eit abnegata, ac cum aliis/tefdmo- 
niis<& depofitionibus tum quoque mandatis ac literis per Cafimirum 
Pułaiki adŁukawiki fcriptis ipiummet Łukawiki de hoc Crimine cer
tain notitiam ac dire&um Caíimiri Putaíki mandatum non prius quam 
Duodecem Diebus ante patratum feelus habüiíle , probantibus, non 
coalefcitvDepoíitio autem Valentini Łukawiki qua Generofus Zem - 
brzufki provocatur,..uti -ab homine ipfrinvifo, ac contextu Scrutinio- 
rum teftante rixis,% &  contentionibus p lu r k n is fe r m e  continuis 
fummopere Generofo Zem brzuíki offenfo nullomado eundem G ene
rofum Zembrzuíki fufficienter convineere valet, cum tam&ndisdem 
Scrutiniis ac liberi Exam inis depofrtionibus probatur, Generofum 
Zembrzuíki faepe faepius cum Łukawiki in unum iocum conveniife, 
eundemqué GenerofunuZembrzufki circa Oppidum Zakroczym  ubi 
detéftabilis conjuratió Regicidarum fovelkitur ,,.in  propinquis locis 
femper ver fatum turmas-fuas militares ibidem circumduxiife poft pa
tratum autem Crimen Regicidij plurimos conjuratos, prófugos, ad 
huncce Generofum Zembrzuíki congregatos^apud eundem recepta- 
culum inveniffe, idcirco attentis his circumftantiis praefumptionem 
quandam in fe praefeferentibus deeernimus. Quatenus in fuplemen- 
tum Scrutiniorum edu&orum idem Generofus Valentinus Zembrzu- 
jk i medio corporali juramento in earn rotham praeítando: Quia de ma- 
ehinatione , * &  conjuratione inPerfonam  Sereniflimi S T A N IS L A I 
A U G U STI Regis Poloniae fa&a, ante fceleftum id PatratumGrimen 
ilullo modo feivit ^ nequ^conjuratos Regicidas con id io , aut aliquó 
adminiculo juvavit, evadat, idqué inítantanee. Quod juramentum 
fiquidem in  facie Judicij Noítri Rotha praefcripta praeítitit; Idcirco
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fatisfaftione agnita huncce Generofum Zem brzuíki ä paenis Crimina- 
libus perPartem aftoream pr®tenfis, &  conclufis, liberamus. Nihilo- 
minus quoniam ex eisdem eduftis Scrutiniis fufficienter conftat Ge- 
nerofum Valentinum Zembrzuíki nonnullos Regicidas polt patratum 
jam  Crimen ad ipfum convolantes in Turma fuá militari fuítinuifíe, 
eosque foviffe, Valentino Lukawíki Floreaos Centum Qtiinquaginta, 
ac unum par fclopetorum -dedíffe, eundemque Lukawíki >multoties 
fine comprehenfionis qusefitum, & vifum non tarnen comprehendiffe, 
h ®c  vetó omnia multo poít patratum Crimen Regieidij elapfo tempo- 
re egiffe, quo circa nos,pro ejüsmodi quadam corm iventianon poffa 
evadere p®nas infraferiptas huncce Generofum Zembrzuíki arbitra
mur, ac quatenus is idem iGenerofusZem bizuikiTurrim  SuperioTem 
Marefchałcalera Regni Feria Secunda poít Feftum.Nativitafcis Beatifíi- 
m ®  Virgin is M ari®  ideft D ie  Decima Tertia M eníis Septembris A n
no pr®fenti ingrediatur, ejusqué fefiionem per fpatium unius A nni 
integri fine intermifíione continuet, &  exp le at, fub peenis legibus 
Regni deferiptis mandamus. Executionem  vero ¿p®n a r u m C r i m i n a- 
liu im e x  Perfonis Valentini Lukawíki & Jofephi Cybulíki Decreto 
p r®fen ti irrogatarum in  fpatio duarum feptimanarum ab Aftu publi- 
cationis pracíentis Decreti Die V igeíi rna'ü ft a va Al en fi s Augufti Annó 
currenti peraft®, explendam deceraimus.

Libera^x'am ina, Juratoria Scrütinia in bac prcefenti caufa edu- 
fta, Sigillo Cailrenfi Varfavicnii Obfigilianda, & in Archivo Cancella- 
r i ®  Caftrenfis Varfavieníis repon end a, & confervanda effe volumus.

. Ad extremum cognomina impiorum Regicidarum terminiscom- 
prehenfa proceffu fpectficata fi & quatenus per eofdem Regicidas jam  
damnatos abufive vebnon a ííumpta, ¿nihil quidquam honori ®ftim a- 
tioni ac B o n ®  fam ® Familiarum Regni Polom ® & Magni Ducatus L it  
th van i®  eisdem nomkiibus gaudentium nocere debere declaramus * 
Decreto noffro pr®fenti ad pr®miffa mediante, quod aftis comitiaii-> 
bus Decretorum C ancellari® Regni infcr;bi, & de toto fuo tenore in- 
groffari, atque ex eisdem fideliter de verbo ad verbirm depromptum 
in forma authentica extradi pofiulantibus permifimus, commiíimus* 
que. Stanislaus Lubomirfki Supremus Regni Polon i® Marefchalcus 
Locus SigilliSuprem i Regni Marefchalci. Poít cujus quidem Decreti 
fuperius pr®inferti in Afta pr®fentia ingroffátionem originale ejus
dem circa Afta pr®fentia reliftum éít -- Mathias Sobolewíki Notarius 
Terreílris Caftren: V a rfa v ie n :— Correxit Puchała -  fiedum  cum 
Original! per Kurczewiki.

Relatio publicarse psense infamise iuper introcontentis, 
Criminis Reąicklii Prmcipalibos Comprinapalibus, 
ac Complicibus,

Afíum in Curia, Regia Varfammfi Feria Quinld in Cra- 
ftino Fcfli Nativitatis BeatiJJimce Vir giras Maria videli
cet, Die Nona Men/is Septembris Anno Domini Milicji- 
mö Sep tin gent ejimo Scptuagefimb Tertio.

A D  Officium &  Afta pr®fentia  Caftrenfia Capitanealia Varfavienfia
Uu 7, \ perfo-

i r  5
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perfonaliter venientes Minifteriáles Regni'Generales Nóbiles F e lix  
Jabłońiki & Albertus Dzierźyńiki Authentici & Jurat! in vim  fu» 
veras ac fidelis Relationis palam ac liberé recognoverunt. Quia ipfi 
habitís fecum Nobilibús; ut pote í-gnatio Jazw iáfk i & Joanne Grabo- 
wíki , íibi oaufa eyidentionis Teftimonij adhibitis, paenam Infamiae 
perpetuas fuper Cafimiro Pulaíki, Stam slao.Straw iiíiki, Valentino 
Lukawíki, Joanne Wolyníki,.Deodato Fnankemberg íive Offemberg, 
Valentino Pefzyiiíki, Antonio -W ęgrzynek , Jofepho Cybülíki, Jo 
anne Stepa ñik i , Math oeo Gad omíki, & quor u m v i s-Nóminum Tai z y ñ- 
íki, Majewíki,-Zboifííki, Mich-aliki* Saczyñíki, Zw ierzchléw íki, Ble- 
law fk i, Communiter vocitatum T rz y w ^ s , Waíilevvíki, Biernacki, 
Trojanowfki, Żw olm ikifSokołow fki, Falkowfki, Rybicki, L en k ie 
w icz, Siemiatko.wíki, Offcrowíki, Gnatowíki, Zarzycki, Konopka, 
Hordyńlki, Drozdowíki Regicidis Decreto Comitiali Conventos Re- 
gni Generalis, Die Séptima M enüs Junij Anno praeíenti M illeümó 
Séptingenteftmé Septuageümd T ertio , proiato irrogatam publicari- 
que injunftam ex Mandato ejusdem Judicij Comitialis Regni, in foro 
Civitatis, Antiquae & Nova* Varfaviae, atque ante Portam GivRatis 
Novae Varfaviae, tum in Suburbio Cracovienü -ad Sonum Tubae alta 
fuá praeconia voce pubiicaverunt, praediftosque Regicidas refpe&u 
Crirninis Regicidij Conviftos infames ac profcriptos honore, fama, 
omnibusque pra^rogativis Ordini Equeítri fervientibus (quo ad Perl'o- 
nas Status Nobilitaris)- nec non Civitatenübus, quo ad Perfonas Ci~ 
vitatenfes, -privatos effe, Bona vero illorum immobilia & mobilia o- 
innia, tum fummas quasvis pecuniarias, Fiíco abnoxias éíTe; Liberos 
vero illorum a Dignitątibus & praerogativis Ordini Equeítri & Perfo- 
nis Civitatenübus fervientibus abjudicatas e ffe , in  perpetuumque 
incapaces declaratos. Ipfosmet vero Regicidas fupta fpediüeatos pró
fugos capfcivandos ac coram quovis Judicioetiam  Villano fuplician- 
dos, paenaeque Decreto memorato Comitiali Regm fuper ipfis irro- 
gatae fubiiciendos, proclamaverunt, & pubiicaverunt, ad notitiátn- 
que omnium indubiam deduxerunt, de quo praefentem fecerünt Re
lationen! Locus Sigilli Caítrenüs Varíavienfis — Puchała,' manu 
propria — Lectum per Raciboríki. —

%76
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Í N D E X
íh hoc Crimimli ProceíTu contencorurih

pU N K T  ex Éefultáto Rady Senatu , die g. zaczętey, a dite 15*. Fe- 
bruarij Anno 1773. publikowaney, względem popełnionego 
Xroloboyílwa. i ;

Relatio editi Mándati contra Strawińlki , Lukawíki, 6>c alios Regi
cidas pro Judiciis Cbmiciálibús. . 5;

Relatio editi Mandati contra Lukawíka &  D'rozdowíki pro Judiciis
Gomicialibus 4.

Relátio jpUbíicáti Maftdati in Comítiolis ánte Comiciaíibus Terraí 
Varfavieníis, contra Strawińlki, Lukawíki, &  alios Regici
das, pro Judiciis Comiciaíibus editi <5;

Relatio pubiicati Mándati iü Córhitiólis ante-Cómitialibus lerrae 
Varfavieníls, contra Lukawíka &  Drozdowlki, pro Judiciis Oo- 
micialibus editi

Relaikib Mandati contra G; Cáíimirum Pufaíki pro JudiciisCorhieiá-
libus editi i r .

Relatio pubiicati Mándati in Cbmiciolis ante Comiciaíibus Terrae 
Cernenfis, cbntra G; Cáíimirum Pułaiki pro Judiciis Comicia- 
libus editi Í3;

Relatio Mandati contra G. Valentirtum Zembrzulki¿ pro Judiciis
Gomicialibus editi j£ ;

Relatio pubiicati Mandati Die aífignatorum, non tamen fubfecu- 
toruni, Gomitiolorum ante Comitialium Tem e Zakroczymeh- 
fis, contra G. Valentinum Zembrzulki * prd judiciis Comicia- 
libus editi i8¿

Relátio pubiicati iterató Mándati* in Comiciolis ante Comiciaíibus 
Terrae Zakroczymeníis, contra G. Válentinum Zembrzuíki pro 
Judiciis Gomicialibus editi a i .

Relatio Mañdáti Cbntra G; Máthaeüm Gadoniíki * pío Judiciis Co-
micialibus editi 24,

Relatio Pubiicati Mandati, Die aífignatorum, non tameh íubíecu- 
torum Comiciolorum arite-Corincíaliuní Terraí Ciechanovien- 
fis, contra G. Mathaeum Gadomíki, pro Judiciis Gohíiciálibíis 
editi 26.

Reíatio Pubiicati iterató Mandati, in Cómiiiblis ante Cbmitialibns 
Terrae Ciechanovieníis, contra Generbfiim Matflaeüíh Gadom- 
fki, pro Judiciis Comiciaíibus editi *7.

Konfiytiidya Seymowa o odfadzeniu Sprawy, refpećhi Criminis 1¿ -  
1«  Majeftatis Regise r ' '  29

a Status

http://rcin.org.pl



 ̂ jfofc
Status Caufc pTzez Û. Jana Nepomucena Słominlkiego M etry kanta

Kancellaryi Wiekfzey Koronney, przed Sąd Śeymowy Dnia 7. 
Czerwca 1773. Roku wprowadzony ex parte ÜU. InAygatorow 31*

’Odpowiedź z Arony U. WalentegoŁukawikiego, na powodżłwo Uro
dzonych InAygatorow Koronnych y  W. X . L itt: y  ich Dela- 
torow do Sądu Seymowego w Sprawie obrażenia MaieAatu 
wprowadzona, przez U-Cypryana Sowinikiego Patrona AAeAo- 
ryi Koronney, dla obrony Łukawlkienm przydanego, w tym 
że Sądzie uczyniona 40.

Odpowiedź z Arony tJ. Walentego Zembrzulkiego w Sprawie o za
rzuty w fpołeczeńAwaKryniinału KroloboyAwa, iakoby przeż 
wiadomość popełnionego, na Sądy Seymowe od UU. InAyga- 
toro w Koronnych y W. X . L itt: tudzież Ich Delatorow Po wo
do w Przypozwanego ? przez U. StaniRawaBaczyóildego Patrona 
KommiAÿi Skarbowej, temuż U. Żembrzuikiemu dla obrony 
w Sądach Seymowych przydanego, uczyniona 43*

Replika in AcceiTorio z Arony UfodzonychlnAygatorOw Koronnych 
y  W. X . L . y  Ich D elatorow, w Sprawie przeciwko obwinio
nym refpeftu Criminis læfæ MajeAatis, w Sądzie Seymowym, 
przez UU. Antoniego Opelewikiego y  Pawła Białobrzelkiego, 
Patronow AAeAbryi Koronney, czyniona 51*

Mowa Jmci Pana Jana Ośuiałowikiego Dworzanina J. K. M ci, Dela- 
tora w Sprawie Krym inalney o KroloboyAwo, na Sądach Sey- 
mowych miana 52»

Akt J J . WW. Delegowanych ad Scrutinia &  Examina expedyowa" 
ny, w Kiięgach drrodu Warfzawlkiego Die 27 Ju lij 1773 ^ nnó 
Oblatowany 57*

K ontynuacja Indukty odUU. InAygatorow Koronnych, wraz z o- 
Aateczna przeciw wfzyAkim Pozwanym y  przekonanym o ten 
Kryminał, Konkluzyą, przez U. JanąNepomucena Słominikie- 
go Metry kanta Kancellaryi W if kfzey Koronney, czyniona. 60.

Kontynuacya dalfza Indukty także z PoWodztwa UU. lnAyguto- 
row Oboyga Narodow, y  IchD elatorow , w Sprawie o g w ał
towne y  nayizkaradnieyfze MaieAatu , y  w nim Ofoby Nay- 
iaśnieyizego Pana obrażenie, przeciwko Inkarceratom, y  ich 
wfpołecznikom nieprzytomnym w Terminach wyrażonym , 
po expedyowanych Scrutiniach y  lnkw izycyach , przez U, 
-Antoniego Rogallkiego Metrykanta K ancellaryi M nieylzey *
Koronney 69.

Odpowiedź na Induktę UU. InAygatorow, y  Ich Delatorow, ż Aro
ny U. Walentego Łukawikiego, przy złożeniu Inkw izycyi, z 
mocy Dekretu Sądu Seym owego, w yw iedzioney, w tym że 
Sądzie, przez U. Cypryana Sowinikiego Patrona AiTeAbryi Ko
ronney, przerzeczonemu U. Łukawlkiemu, dla obrony przy
danego, czyniona 77.

Odpowiedź z Arony U. Jozefa Cybulikiego, Uczciwego Walentego 
Pefzyńiktego,, y  Bogumiła Frankemberka, o wfpołecznoś K ry
minału KroloboyAwa olkarżonych, na lndukte od UU. InA y- 
gatorow Koronnych y  W. X . L itt :, tudzież Ich  D elatorow , 
po expedyow anychînkwizycyach, w Sądzie Seymowym m ia
na, przez U. Jana Przezdzieckiego Patrona Referendaryi K o

ronnej,
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Fol.
’róńney, y  Kommiifyi Skarbu Jtoronnegó, tymże óikarźonym 
dla obron/ przydanego, czyniona* 88*

Eeplika ż Strony UU. Initygatorow Koronnych y  W* X . L itt :, tu
dzież Ich Delatorow, przez U. Pawła Białobrzeikiego Patrona 
AiTeiioryi Koronney, w Sadzie Seymowym miana, na w yżey 
wyrażone odpowiedzi, od Łukawikiego, Cybulikiego, Pefzyń- 
ikiego y  Frankemberga, czyniona 9?*

Powtorna Odpowiedź z Rrony U* Cybulikiego, Pefzyńikiego, y  Fran- 
kiem berga, przez U* Prźezdzieckiego Patrona, tymże obwi
nionym przydanego, w Sadzie Seymowym czyniona lóy.

Odpowiedź z ikrony Jana Kuźtny, o Kryminał Kroloboyitwa obwi
nionego, na Powodztwo UU* Initygatorow Oboyga NarodoW 
y  Ich Delatorow, po expedyowanych Scrutiniach y  Irtkwizy 
cyach, przez U. Walentego Rzętkowikiego Patrona AiTeiToryi 
Koronney, przerzeczonemu Kuźmie dla obrony przydanego , 
w Sadzie Seymowym, czyniona 109»

Eeplika z itrony Uli* Initygatorow Oboyga Ńarodow y  Ich Delatd- 
row, na Odpowiedź Jana Kuźmy Inkarcerata, o Kryminał Kro
loboyitwa przekonanego, po expedyowanych Scrutiniach y  
Inkwizycyach, w Sadach Seymowych przez U* Antoniego 0- 
pelewikiego Patrona AiTeiioryi Koronney, czyniona 115»

Duplika z itrony Jana Kuimy przez U» Walentego Rzętkowikiegó
Patrona, miana 1194

Obrona Z przydania przfez Dekret Seymowy, ód tT* Maryańny Ł u 
kawikiey, o wfpolność wyitypku obrażonego M aieitatuKrole- 
wikiegOj obwinioney, y  Przypozwaney, przez U. Wiktoryńa 
Wifzowatego Żupnika yKomornikaZiemi Łomżynikiey, przed 
Ss^dem Seymowym w Izbie Senatorikiey, uczyniona iaas

Eeplika z itrony UU* Iiiitygatorow Oboyga Uarodow y  Ich D ela
torow, na Odpowiedź Maryanny Łukawikiey, o fpołeczeńitwo 
Kroloboyitwa przekonaney, po expedyówanychScrutiniach y  
Inkw izycyach, w Sadzie Seymowym, przezU* Antoniego Ope- 
lewikiego Patrona AiTeiToryi Koronney, 'miana lag*

Odpowiedź naReplikę z itronyUU* Initygatorow Koronnych y  Litt: 
przeciwko U* Maryaunie Łukawikiey uczyniony, z Ttrody U. 
Łukawikiey ̂  przez tegoż U. WiTzowatego, czyniona 139«

Sprawa U* Walentego Zembrzuikiego w propozycyach: 1 ino że U* 
Zembrźuiki niewiedział o fektecie uknowanego Kroloboyitwa, 
przed wykonaniem onegoż, a zatym nie mógł zatamować w y- 
itępku tegoj 2do że po wykonaney zbrodni Kroloboyitwa, do- 
Wiedziawfzy ity o nieyże, donoiił komu należało, y  o poima- 
nie U. Łukawikiego Kroloboycy itarał iię , w prowadzona na 
Sadach Seymowych przez U. Michała Węgrzeckiego Burgra- 
biego Grodzkiego War zawikiego, Patrona, tetouż U* Zembrzu- 
ikiemu dla obrony przydanego

Silmmaryufz Dokumentów ku oczyfzczeniu U. Walentego Zetn- 
brzuikiego od UU. Initygatorow Koronnych y  W. X . L itt;, tu
dzież Ich donofz^cych Powodow, do Sprawy Kroloboyitwa 
Przypozwanego, fpifany, y  na S^dy Seymowe podany 1 3 ^
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m
Ż  Arony Ü. Zembrzulhiego złożonych Summarynfzem immediate 

wyrażonym Dokumentów, JuAyAkacya przez U. Francifzka 
Winn ickiego Patrona KommiAy i Skarbowey Koronney, U. Zem- 
brzulkieinu także dla obrony w Sądzie Seymowym przydane
go czyniona 13  c).

Replika od UU. íhAygáto'row na Indukte ze Arony U. Źembrzu- 
ikiego, przez U. Antoniego Rogallkiego Metrykanta Kancel
lary i M niéyfzey Korońney, czyniońa - 1 4 8 »

Duplika z Arony U. Walentego Zembrzulkiego, prżeż wfpomnio-
ńego U. Węgrzeckięgo miana 150*'

Mowa Jmci Pana Jána Ośniałowikiego Dworzanina J . K. Mci Dela
tora w Sptawie Kryminainey, po wfzyAkich wyżey wyrażo
nych Induktach y  Replikach na Sadach Sejm ow ych, mia« 
na 153»'

Mowa JegoKrolewlkieyM ości miana za Kroloboycami w Izbie Se-
natorlkiey 154»

Oblata Dekretu Sądów Seymówych w w yżey wyrażoiiey Sprawie
Criminis Regicidij ferowanego 159;

Reiatio publicatae pamae Infamias, fuper introconténtis Criminis R e
gicidij Principalibns, Comprińcipalibus, ac Complicibuś 175;'
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