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Przy pożegnaniu J.O. Trybunału Koronnnego
Imieniem Prześwietney Palejłry Lubclfkiey
przez Urodzonego Ludwika Krufzvnfkiego
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i Szczęśliwiaiący w fzczcgulności każdego Obywatela
i życie* waruiący majętności Szlacheckich, ltrzegacy
•Prawa, fwobod, y wolności, od ultanowicma Sądów
>Trybunału Koronnego, f f ) wiek, blitko iuż drugi
| dochodzi Jaśnie Wielmożni Panowie.
W tym icdnak przeciągu lat, kto tylko pamiętać, flylżeć, albo czytać da*
wne wiadomości ^nógł, przyzna pewnie, że żadne Sądów wipomnionych Iprawowanic, bez iwoiey nic zóttało nadgrody.
Cnotliwie bowiem podiętym pracom gdyby infzey nie dano za
płaty, iedyna pamięć y ttawa ieft dla nich zupełnym zado*
lyć uczynieniem. ^ lubo famo przyrodzenie fprawom ludzkim
któregożkolwiek rodzaiu, tę nadało włatność, że do twego bądź
prędzey, bądź pcźniey dążą końca, z tą iednak różnicą; że ftawnych Mcżow dzieła, yhtatecznc na powierzonych Urzędach
wytrwania'', acz w czatie zwyczaicm, lub prawem przepifanym,za
kończone, w grubey niepamięci nie grzebie popiołach, * * Ża
dne wprawdzie cnotliwe dzieło ukryć tię nigdy nic może, nawet
na czas ukryte nie iclt za (zkodą, nadeydzie bowiem dzień tako
wy, który lub przyćmione, lub długo ftarością wieków przycif
Roku P. i ? 78. * Laborum, virtutis, periculorumque merces
laus & gloria. Cic;pro Archia. * * Nulla virtus latet & latuilfe non iyfius eft damnum, veniet qui conditam, St fstculi fui malignitat* compreffain dies eluccfcct. Sen: Ep: io.

inionc, wydzwignie, wyiawi, y oświeci. Któż prolzę nic widzi,
że w uftawiczncy żyią, y wiecznie żyć będą pamięci, w pokoiu
rada, w woynie dzielnością znakomicie wlławicni, że obcych nie
wfpominam, nafi dawni Polacy, kiedy micyfca te, które bitną od
wagą naznaczyli, Urzędy, które tprawowali przykładnie, zawfzc
żywą y żadnemi nie zatartą wiekami fprawuią im Iławę * In
ne bowiem rzeczy przez miałkość pamięci ludzkiey, w zapo
mnienie idą, lecz umyfłu wyborne dzieła, iako (arna dufza Ikażitelności wfzelkiey nic podpadają. Ztąd wynika, że gdy wyraźny
Prawa f nakaz w dniu dzificyfzym Urząd W afzJ.J, W. W . Pano
wie kończy, a Urząd wyfoki, bo zlecone namieitnićtwo Nayiaśnicyfzcgo Pana, nituchybnic też zaczyna łię cnot.dziclności y po
wagi Wafzey Iława wiekopomna, całemu na widok wyltawiać fie
światu, mnie zaś acz kralomowlką Iżtuka mówić przyciężfzy,
chęci iednak y żądaniu miły, Was niewylławionych Sędziów po
żegnania gdy iclt poi uczony obowiązek; ten dwoiakic we mnie,
a lobie przeciwne fprawuie pomielżanie. Pierwlze z przerażają
cego oczy przypatrzenia fię nieznośnym Oyczyzny, y iey Ziemianow żalom, obwiniających wymiar Prawa na przyfpiefzenic
czafu y dnia dzifieyfzcgo narzekaiacych, w którym Was z mieyfca tego, z znacznym utrac^ią ufzczerbkiem.
Wtóre tak rozu
mu, y pamięci liły przcwyżlżaiące przymioty Wafze, iako y w
tym tu święter fprawicdliwości przybytku niedocieczona liczba,
wfzyltkich zgromadzonych myśli, ciekawym badaniem iię,w Was
nie tylko one liczących, czczących, y wywyżfzaiacych, ale nadto
w widocznym żywych pamięci obrazie, przyfzłey potomności
na wżor wyftawuiących,
Wtey
* Cartera omnia brevi dilabuntur, ingenii egregia facinora, ficnti
anima immortalia fnnt. Sa/ujf Jugurt prooet».
f A. 1670. tit.O rdynacya Trybunału Herotwego%Limita Trybunału Koron; w Lublinie na
Swijty Iomafz.

W tcy tedy dwoiakicy (prawie czas mi do mówienia pozothły
nie oa żałofnym ubolewaniu z nienadgrodzoney utraty Wafzey
trawić, ale przyzwoiciey pierwialtkowe z powzietcy o Was fL*wy
naftępuiących pochwał poświecić Wam należy ofiary.
Które
przedfiewziecic tym chetniey wykonać pragnę, im lepicy poznaję,
że rzecz ta Wam famym nie porównani Sędziowie powinna ieit,
* bo iako należytą gardzić chwałą, gdy ieft iedyny cnoty, ze
wfzech nayfinacznieyfzy owoc, nikczemna,-tak żadney inney nadgrody godne zabawy Wafze niewyinagaią, prócz wypracowanych
pochwał, ile że te przytżlym wiekom do wiedzenia potrzebne, do
naśladowania pożyteczne będą.
Jeżeli bowiem kogo włafna
chęć do dobrego nie wiedzie, tego przynaymnicy zoitawiony przy
kład łatwiey do cnoty nakłoni.
Lubo zaś za potomnego powierzoną fobie mocą władania
Wafzego, łłufznic Wam należące nieprzeliczone odi»uraliśae
pochwały, atoli z tych ic^ne dla pozyfkania w fądzeniu lalki, in
ne, ofobliwie obwinionych przez boiażh obfzcrney władzy Wafżey, inne dla korzyści doltatkow y bogaćtw podchlebnym wkradnicnicm fię w fcrca, a wfzyftkic dla obrzydłego podchlebdwa włafney potrzeby, lub wymyślnego zylku nadgrody mogły
bydź fprawowane.
W ięc ta Wam iako ludziom wielkim naymiifza niech będzie pochwała, która nie z przyczyn przypadko
wych dotłoynosci, ale z włafnych umyfłu Wafzego darów przy
znana będżie. Wlzak icżcli godności y urzędy fwoy fzacunck
biorą od cnoty, równie pochwała ich na niey fię gruntuie. **
Ile żc te czeltokroć na mniey Ipofobnych wkładane bywaią.lccz
Aj
chwa* Levis eft enim juftam gloriam, qui eft frućtus verar virtutis honefliffimus, repudiare. Ci:: in Pifin: ** Honores enim improbis con
tingere poffunr, gloriam parare ni/1 virtute prarftantes non polfunt.

l/ocr. ad Nieod.

chwałę pozylkać z Urzędu, famey cnoty tak dalece vr?aściwe
ielt dzieło, że cen bodziec nie tylko kochających Oyczyznę nienaganionych Mężów w chwalebncy utwierdza uflfudze, ale nadto
zdrożnyt_h w obrębach wymierzonych prawami zachowań utrzymnie, y zaftanawia. '* Żaden wprawdzie z tym ufiłowanicm, o
cnotę w ullugach Rzeczypofpolitey nie itarałbyfię,gdyby pewney,
a niesmiertelney uczynkom twoim nieobiecywał pamięci. Zwła*tzcza, że bieg życia nafzego prędki y krótki, ziednanicm dalekicy chwały, przedłużyć nieiako, y odzylkać możemy. T ako
wa na Was cnotliwi Sędziowie zlewa fie chwała, owfzem rzetel
nym dłigicm Wam tię należy. WTzyitkie bowiem Wafze na
tym mieyfcu kroki, ktokolwiek ciekawiey rotlrząfnie, lak nieofzacowanego znaydzie warte pofzanowania? tak dalece, że ta
doftoyność Wafza, chociażby żadnemi tłanowionego Prawa nie
była obtłftrzona warunkami, Wafze nicfpracowanc dla powtecchncgo dobra trudy, Wafze nienarufzone fumnienia, Wafz umyli
wfjpaniały w zachowaniu przezornym uftaw fobie doftatccznic
znaiomych, y owfzem Wy fami to Prawo czyniacemi fprawicdliwie nazwać byście fię mogli. W y bowiem J. J. W .W . Pano
wie P. czętto famę w ullanowicniach wyznaczone godziny, wcześnicy na Katufz idąc, poprzedzaliście. Was tak umiarkowana z
łatkawością powaga rządziła, że owa do wynurzenia fierotom poniclionych uafkow przyftępu nic broniła, ta natrętnym odrazę
czyniła. Wam w czas każdemu potrzebny, y (poczynek znużo
nym pożądany fiłom, gwałtowna z przyrodzeniem walką uięty,
dla przybliżenia wyglądaiącym Iprawiediiwości, nienawifny był.
Was nic więcey włatne, iak powfzcchnc bawiło dobro, gdy nicuważaiac na domowe potrzeby, na wvnifzczenic włafności Two
ich,
* Nemo in R P. negotiis cum laude ac virtute vertatur, quin fpe
pjAeritatis, fruftuque' ducatur- Cic:pro Rabirio.

ich, famego zdrowia przy uftawićznym fiedzeniu nadwerężenie,
nie przerwanie włafny pełniliście Urząd.W y wfzelkicmi rozrywka
mi przez poboźney wftrzcmięćliwości ufilne zachowanie, za
bawiać wzdrygaliścic fię. Od Was, że w Iłowie zamknę, opiefzałość y próżnowanie itroniło, a cnoty wfzyitkic niby w nie
przebranym fkarbic, fkład uczyniły, miefzkanie założyły. Któ
re uczynki Wafzc więcey Wam zaprawdę przez takowe umar
twienia fię w codziennych pracach, przynof/ą fławy, niż onym
wojownikom zwycieftwo z poftronnych nieprzyjaciół odnofzącym, ile że uczonych zdaniem, trudniey iett daleko fiebie zwy
ciężyć niż nieprzyjaciela.
Y kiedy w niezamierzonych pochwał Wafzych granicach
iuż tc czyny y fprawy, na które wfzyfey chętnie patrzą, iuż owe, które głębiey w Was utkwione, ściślej uważam; boię fię, abym iedne fławiąc drugich niepominął, a daieła niedofkonałego
y podobnego owemu gmach jaki okazały z powierzchowncy
lzczegułnie udatności y kfiztałtu, a nie z wewnętrznych nieró
wnie celnicyfżych, y ofobliwfzych piękności y ozdoby zalecają
cemu, niezofiał wynalezcą. Nie mafz bowiem takiego, komuby
wiadomo niebyło, a wiadomo z podziwieniem, niemafz, któryby
nie chwalił uważaiąc fprawiedliwość Wafzą tego umiarkowania,
famę zbrodnie mordować, y zabiiać, ludzi zoltawiwlzy zdrowo.
Gwoli czego wfzyfey niemal do tey Praw Koronnych świątnicy
zafiadaniem Wafzym uczczoney, przychodzący, widząc Was w
ftuchaniu (praw niclłefknionych, w tychże zrozumieniu przenika
jących, w fądzeniu jednomyślnych, w prawię biegłych, w pełnieniu
podiętych obowiązków pilnych, niczego ufilniey, iako Iławy z
dobrem y wdzięcznym Rzeczypofpolicey złączoney, nie pragną
cych, nic tylko że was z obfita uprzeymością fzanowali, ale u(Uwicznic w tcy myśli wątpliwych brodzili głębiey, zkąd to poiżlo;

(Vio: że wieki teraznieyfze poniekąd pofpolitym zdaniem, (każo
ne, świątobliwemu (prawami takich Sędziów, czułością o dobro
powfzechne, cudownie przywrócone fą do picrwfzey dawnych
czafow (zczcśliwości? nadto które niegdyś z Itarych powieści,
albo z czytania, przykłady, a przykłady rzadkie Sędziów do
brych wiedzieć mogli, te w Wafzym obliczu przypominać,y któ
re przedtym myślą poymowali, tych, oczyma oglądaiąc, y z twa
rzy Wafzey czytając, ieżeli tylko nie chwalebnieylzych, nauczyli
li ę.
Użyczyłyby mi Nieba takiey w wyliczeniu y wybawie
niu zdolną wymową, łatwości, iaką w działaniu zacnych czynów
Wam dały łafkę; która y w rozfpieraiących fię tę wymagała prze
zorność, że (krzętnie pierwey nadchodzące roztrząfali (prawy,aby czci godnych ulzu Walzych naymnicyfzą nie obrazili nicfprawicdliwością; y ofądziwfzy fię obwinionemi, godzili fię zobopolnie, boiąc fię w Sądzie Walżym, zaflużoney nagany. Prze
ciwnie obfzernc, trudne, zawiłe albo zaległe (prawy, pożądany
z radością odnofiły (kutek. Z nic mnieyfizym yto podziwicniem,
bo coż ich ( pytam fię ) tak trudnego, iako w rozfądzeniu lporck oboiey (Irony wzaiemnic bydż kochanym? Dla czego nie
tylko mniey Iłufzncy dochodzący (prawy, otrzymawfzy, czego
fię fpodziewał, gdy zolłał przekonany y ufpokoiony równia iak
wygraiący Was czcił, y wielbił; ale * ztąd u wfzyltkich prawie
taka Wam cześć, taka uroiła powaga, żc pofpolicic nic więccy
od wygraiących, iako przegraiących w Sądzie Wafzym, rzad
kim trefunkicm odbieraliście pochwały.
Ale
* Qua ex re apud omnes undicp gentes, tanta illis veneratio, tan
tum verat majeflatis acccfsir, ut faepe ab hoflibus non minus falutis ad
cives rcportaiinr, quam ab ipfis ad hofles attulifient Morus Lib. 2. dt
K. P. Utop:

A le nić ai koniec iawney y iafney poefcwały*Waf/ey, gdzież
lak fkryty kąt, odległy kray? gdzie ttan ludzi takowy? aby
Was nie chwalili? komu tayno, iak wiele Wam dłużna Ojczyzna,
którzy powierzoney mocy doltoieńftwcm zawiadując, onęścic za
chowali; wfzakże niewygafley pamięci Męża, niegdyś Wielkie
go Kanclerza Zamoyikiego świadećtwcm: f Zachowaniem Praw
Oyczyitych utrzymuie fię Ppokoyność RzeczypoCpolitey, y icy
całość dotąd trwa nienarulzcnic, dokąd Prawa fwoie maią wy
pełnienie. A do tego, gdy Rzeczpofpolita cokolwiek tylko mieć
mogła, bo Senat, Stan Rycerfki Miaita, pofpolftwo, życie nas
wlzyftkich, dobra y maietności nic niewyłączaiąc, bo całą W iel
kopolskiego y Małopolskiego Kraiu oblzerną rozległość, Wam
wrodzeniem, Synom ukochanym, pieczołowitością, itaranicm, raczey Oycom Oyczyzny, bo praw Oyczyitych Stróżom, a Wiel
kim Sędziom oddała, z doświadczenia maiąc, że nie tak mocne
mury, obronne y niedobyte twierdze, nie tak liczne obywatclow gminy, bogate fkarby, nie tak dofiatnic dochody, lprzyiaznione tąfiedzkich Narodow przymierza, iako mądra, y na pra
wie wfpieraiąca fie Sędziów Sprawiedliwość broni iey, y itrzeżc.
Ci nachyloną ku upadkowi dzwigaią, ci kwitnącą uzbraiaią, y
wzmacniała, ci naoftatek wPzelkic niebcfpieczcńitwa przezornie
odwracają. Co gdyście Mądrzy Sędziowie z ofobliwlzą wypeł
nili pracą od powzietey chwalebnie cnoty na krok nic oditepuiąc, nic moia rzecz iclt w tym krótkim czafic, winney Wam za
trudy poniefionc zapłaty oświadczyć wyrażenie, które w
przylzłe wieki od wSzyftkich, iako dla pofpolitego podięte do
bra, (owicie odbierać będziecie.
O ! gdyby teraz z cieniów śmiertelności, ow mądry y wo-

B
f - W Mowie »4 Sejmie i/Sf. mianejf.

ienny

ienny Król STEFAN, BATORY, za powodem nigdy dofyć
niewychwalonego Jana Zamoyfkiego Kanclerza, y Hetmana na
ow czas razem Wielkiego Koronnego, Sądów TR YBU N AL\J
Koronnego pierwfzy Ultanowiciclpowllał? O l iakby niezayrzał
chwalebną ( że ią tak nazwę ) zazdrością, Nayiaśnicyfzcmu nam
fzczęśliwie Królującemu A U G U S T O W I III. z Królów naylcpfzemu, a Panu u Twoich nayukochańfzemu? gdyby widział
Was, namieitniczą Jego powagę w tych Sądach przyzwoicie
piattuiących, dobra poipolitego niezmrużonym okiem ilrzegących, wydobywających przywaloną niewinność, obwinionych po
Oycowiku poprawuiących, przyftoyność y cnotę uprzeymie ko
chaiących, Sierotom iprzyiaiących, prawnie, co komu należało,
przywracających, na odwrot co niefprawiedliwie pofiadał odcymuiących, a w ollatku fzczęścia odmiennego przeciwnością po.
walonych, pobożności Wafzey pomocą, w górę wydzwignionych. Tu iię zaftanowcic zacni Sędziowie, a iak z czyllego żrzodła na wytryikaiącc pochwał Twoich (trumienie rzućcie oko, gdy
ninicyfzym tądzeniem włafny obowiązek Paniki, z niewyftawionym odprawiliście, y (kończyli zafzczytem.
Y iuż ofnowe mowy rozpoczętą, cierpliwości Wafzey w
fluchaniu nie obrazaiąc, gdy (krocie zamyślam, nayoczywiftfzych
pochwał dowodow y tym olbbliwfzych, że rzadzey widzianych,
zapomnieć nie mogę; które nie tylko Wam widoczną zarabiaią
ftawe, ale y wykonywaniem władzy fwoiey uftawiczną czynią
powagę.
Bym zaś ciekawości Wafzey rychleyfzcgo uwiado.
mienia oczekuiącey, nie martwił, fam mówić nie będę: niech tcy
prawdy dowodzą dawno pamiętne w Ziemftwie tuteyfżym rowney
liczby uftaw Wafzych pozoltałc opify, T eć to Tą y będą nieumorzone flawy, y powagi Wafzey na zawiże utkwione znaki,
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zachęeaiące ponęty, które przyfzła potomność wiernie na
śladować, y utlawicznic Panować będzie.
* Żadnej bowiem
pewnieyfzey y trwallzcy Iławy Sędziowie nie zoltawuią po fobie,
oprocz, którą im, wyrokow przez nich fprawicdliwic wydanych,
pozoftałe ziednywaią Kfięgi. Ze zaś pochwały Wafzcy z groma
dy fiow licznych nic miarkuię, kiedy tey ani obfzernie pifzącc
pióro, ani niczyi dowcip nie wyrówna, ztąd mey chuci niezakładam na tym. Któryż bowiem ieft tak obfity doftatek dowcipu?
który tak dofkonały y przenikający mówienia rodzay znaleść fię
może, którymby ktożkolwiek nie rzekę flow okryśleniem, ale przynaymniey rachowaniem ogarnąć dokazał? Przeto Naygodnieyfi Sędziowie kiedy każdemu z ofobna przyzwoitych Palcflra
Naiza za łafki świadczone, dziękczynienia niewyftarcza; a do te
go gdy pozoftaią ieizcze niektóre rzeczy, o którychbym mil
czeć bez nagany nie powinien, tylko że mnie w tym przedficwzieciu fzezupłego, a (kracaiącego fię czafu fkapość wyręcza.
Więcey mi nie zoltaic prócz Wam Jaśnie Wielmożni Pa
nowie Duchownego y Świeckiego Stanu Nayzacnieyfi Sędzio
wie, życzyć PliniuTża Iłowy: iż iako * * prawdziwą wfpaniałość umylłu, rzeczy każdey fumienne roztrząfnienie, Oyczyzna
lawnic w Was uznawała, tak przyzwoita, y należytą tym zaflugem nadgrodą, hoynie, y obficie nięchay udaruie.
Aże pierwfzc urzędu tego zafzczycałeś mieyfce Jaśnie Wiel
możny Nayprzewielcbnicyfzy Mości Xięże A D A M IE na Krafnym KRASIŃSKI, Bifkupic Kamieniecki, T R Y B U N A T U Ko
ronnego Godny PREZYDENCIE, y tą ofobliwością: że nicE2
<
■
pier* Nullam enim fui Principes memoriam ampliorem, prseter eam,
quam monumenta tribuunt literarj.rclinquunt.fforo/o^: Princ:L.2.c. i f .
* * Vera magnitudo animi omnia ad confcientiam refert, re&eque
fa&i mcrccdcm, ex ipfo faćto petit. Plin: L . /. Ep: 21.

picrwey one zafiadłeś, niż wfzyftkićh zniewoliłeś ferca y chęci.
Niech Ci zatym w podziwieniu nic będzie, gdy y przy tym
wzwyczaionym, Tobie powinnym oświadczeniu, wfeyitkich oczy w fiebie wlepione oglądafz, niby w ciekawości tęczą, bo ia*'
ko w tey rozlicznych farb wydaią fię wzory, tak w Oto bic
Twoicy z wfzelkich dotkonałości zebrany upatrujemy wizeru
nek. Coż bowiem widocznicy wydmie lic? tylko że na Cię pa
trząc każdy fzanure, Ciebie mówiącego fltaswi, fłuchaiąc zba
wiennych Twych zdań,świętym ynieporównanym bydz rozumie.
Należałoby tu nie zrachowanc wielkiego Imienia KRASIŃSKICH
ozdoby, wiekopomnych dzieł Iławę y pochwały przypomnieć;
gdyby mi y Twoia wrodzona Ikromnośc nie tamowała drogi, y
fzcziipłość czafu tak znaczney niewyttarczaiąccgo robocie.
Wfzakżc te, Kronik y dzieiow Polfkich wiadomi, z zadumienicm bardzicy czcić y fzanować, niżeli niedottatecznic wyliczać
y (ławic zwykli. Twego zaś wfpamałego umylłu włafność, BO aU
wiarę, Kościołowi pobożność, Oyczyznie miłość, Sądom biegły
■ Prawa umiejętność, że w Iłowie zamknę, wtżyttkim wlżyttko fprawuiąca tego dokazała, że nie tylko o wizcch Obywatelow ufzy orfobliwfzych przymiotów Twoich Iławna obiiała fię pamięć, ale
y Nayiaśnicytzemu Panu nietayną była; który iako prawdziwy
dobrego miłośnik, zadatkową tym czafcm dalfzych łafk Twoich,
Billuipitwa Kamienieckiego uczcił Cię doftoynością. Teraz wię■ ccy nie brakuic, tylko iako nie dawno między Urzędnikami Ko
ronnemu naypierwfzą godność Sekrctartka trzymałeś, tak żeby
śmy Cie nayrychley pierwtzym w Senacie zafzczyconego mieyIccm oglądali, uprzeymie życzemy.
Równym ciężar ten chwalebnie dźwigaiący zafzczytem Ja
śnie Wielmożny "Mości Panie ADAMId) z Pifarzowić PISSA-*
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RZCW SKI, W oyłki Ośwrecłmtklego y ' Zatorfkiego XiefttJ»,
Dzwinogrodzki
Starofto Trybunału Koronnego zacny'Mar ■
fzałku, ciekawie myślę; kcorego Iłów zażyć mam dottatku da
wyrażenia olobliwych, iuż Starożytnego a fławncgo Domu zaffug, iuż Ofoby Twoicy cudnych Przymiotowi Tyla y taka za*
itte pochwał Twoich liczba ieft, żc żaden wiek o niey niezamilknie, taka wytwornuśc, że fzanować ią będzie* taka ofobliwość, że naśladować icy nigdy nie przedanie, Winfzować, y fłu(żnie chlubić fie może Woiewodztwo Krakowfkie, mianowicie
Oświecimtkic y Zatorłkie do niego przyłączone f Xieltwa, gdy
Cię z zafłużoney na ten Urząd wybrawtży iednoitaynym zezwo
leniem Fa-nilii, z tą ufilnością y niewypowiedziana czcią obją
łeś go, że nie mogące fię w niewiadomości cieniach, fzacownych
przymiotów Twoich ukryć światło, a wynikaiącemi oneż oświe
cając promieniami Marfzafkowfką na Ręku Twoich tiłożyły Ł a 
tkę. Jaką zaś roftropnością, na cym od wielu pożądanym Sto
pniu poftępować umiałeś, y iak wicie obiąłeś pochwał, przypo
minać chącemu,naydłuż(ży czas Iedwicby wyrowna?;nie jednogo
dzinne bowiem tego wyftawicnic, na coś pilnie przez pięcnattomicficczne na łonie
Twoim
fprawicdliwości pialtowanrc
pracował. Dofyć że Ciebie w obcowaniu przyiemność, w mó
wieniu łagodność, na ubogich łaikawość, złych wyitępnych gro
mienie, dobrych poważenie y kochanie, tak ubogaciło; że Crę
dobroć kochać, Iprawiedliwość bać fię kazała. T y bowiem z
przyrodzenia (amtgo dobrodzieyitwa, taką doikonałością, acz w
Mdkim dopiero wieku udarowany ietteś, że owych mądrych y
dawnych zdaiefz fię prawic przewyżfzać mężow.Nieprożną prze*
io, ale prawdziwą obietnicę czynić tobie możemy: że Cię wpręt" B3
“ ce»'
f
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ce, w Radach Seymowych y Senatu, na Krześle fiedzącego,mie
dzy fędziwęmi cbaczemy Tanami.
Już tedy dłużey Was J.J. W . W . oboyga zgromadzenia Pr
dziowic nie bawiąc, chciałbym icizczc w pamięciach Waf/y
za niewygafte dla Oyczyzny przyjęte prace, iak nayzupełniey
fze powtórzyć.dzięki, tych gdy . zdolnie nie potrafiam, błagam
Was, aby ta wina nieudolności raczcy móiey, a nie wyborowi
zaflug Wafzych przypifana była. Gdyż ieżcli bym podług
nieogarnionych zaftug Ich, przyzwoite pochwały przed Wami
złożyć p ragnij y po wtzyitkiey Polfzcze Iławnic w nieprzerachowanych mieyfcach, okazuiace fie zgromadzić u iłotyał;
y rzeczy niepodobnych, a fiły moic fzczupłe przewyżfzaiąćych,
zdałbym fię podiąć; y mowąbym lubo nad zwyczaj? długą nie
tylko cożkolwiek, ale nawet po naymnieyfzey czćści Was do.
ftatccznic nie wychwalający, trudnił. A tak izeroceViówiąc zdał
bym fię'nic nie mówiącym^
Z tym wfzyftkim kiedy ża
dnym fpofobem Wafzey dla Króla, Oyczyzny, y nas famy h
zupełnie wyflfawić nie zdołam przychylności y zaiług, któ
rych cała zabawa, żądanie, myśl,'y cały Urząd, niczym więceyj nie był, tylko ftateczna, uftawiczną, y nicprzełamaną do
bra powtzechnego, obroną, Zawdzięczy, nie wątpię, Nayiaśnieyfzy Pan, z tym zafzczytem namieltniczc Jego zakończone Sądyj
nadgrodzi Oyczyzria trofkliwe, y uprzykrzone trudy Walże,^dła
iey miłości podięte. Nadgrodzi w refzcie, Iława, y pamięć po
Was wieczyście pozoffała; którey fprzyiaiąca Palefira Nifza,
przy zaleceniu wiernych Twoich ufług prawdziwym na zawlżc
poltawać obowiązuje fię świade&wem.

