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Paistwo

polskuani p0 rusku, bo rozczytujgsig tylko w Statuciena
sz4 szkodg.O czeladfnaszymbywa przytrudniej,bo
spieszydo Tatar6wi ich bezprawia;oni 2eni4sigz
kami albo cudzolo24z niemi i zmuszajqslu2bgclopracy
dzielnej;gorsi oni ni| Zydzi, dmierdzEtak samo; ich naz
'koziniec'odmieniano
w ,kniaf'. Autor nie zostawilna nich
chej nitki, opisal ich zwyczaje,wytkngl znacza1liczbg (Ta
Sm6lskitwierdzil,2e ich nad 10.000staniedo konfederacii.
Istotnietworzyli w polowiewieku pigtna$cielekkichc
i z&adzili dla Turkdwr. 1672chrze$cijan,
jako <Li
osiedleni
kowie>i <Czeremisy>
pod Kamieficem;przeszlipoczgici
Turcji,resztgSobieski
przywi6dlnapowrdtdo sluzbyi odt4d
zdradzalinigdy Rzeczypospolitej.
Ocalelido dzisiaj.
!fl ci4gu XVII wiekuprzeprowadzilRzym unjg
polskichz KoSciolem
katolickirn,zostawiajqc
ich przy jgz
i niektdrychosobliwo6ciach
obrzpdowych;szloz tem do
powolne,zupelneich spolszczenie;
jgzykaojc
zapomnieli
i tylko nazwiskana -owiczi -ewkz ich wkoricuwyr6inialy (
nasowicz,
Piramowicz,
i t" p.); ale w XVII wiekuopinja
checkaich nie uznawala,brzydzilasig zwi4zkiemrnaltefislii
stawiai4cich na r6wni z cyganamii iydami, z kt6rymi
niczyliw handlu,szczegdlnie
wschodnim.
Obruszano
signp.
p. Hadziewicza,kt6ry takie w literaturzeascetycznej
* jakowydawcaczyau
sweimipobokSt. FI. Lubomirskiego,
niekt6rychjego wierszdw? ZabiegliwoSiormjariska
kupc6wtej nacji,ktdrawe l,wowieobokinnychnacyj
serkizami(dla postu)przezywaliich Rusini.
NA BAI,KANIE

Zyl Polak,szczeg6lnie
kresowiec,z Podolaczy Ukrai
i w Turcji, jakowigzieri,zakladniklub posel,i diarjusze
carogrodzkich
czgstoo nich wspominaj4,
np. diarjusz
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*hr*nieckiego
z r. 1640. W Sylistrjiwidzial on Dydytisk4,
r,,r'.r
sig tam bogatowydala,owdowiala,chcialabywr6cid,ddbr
rrchomych
sigwyrzec,mialagotdwkido 80.000zl., aleTurcy
I slrzegli. Rnzrnawialz ieftcami,ktd'rzynieraz uciekali,lecz
ir r.awszeu przeprawy dunaiskiejchwytanol ieden z nich,
pod Lwowem;sprzesyn Hrycia Pluta z Tenetyszcz
{,ir*'rylo,
'Iatar
I go
Turkowiza konia;kazalprosidwuja swegoSteczka
l{riwnem,aby go za 10.000aspr (po dwa szelqgi}wykupil.
(larogrodzie
sig jgzykaturecsiedzieliPolacydla wyuczenia
i Leszczyriski
z Wielkiej Polski; Magnuski
ir:gc,Starkowieski
sturczyl,jak Kr6likowskii Komorowski,
kt6rzywolnocho2emampdl 2ony,p61...
rli i poienilisig;m6wilmi Krdlikowski,
po ?0 latachniewoliwoln4
;rrynaSemionowna
z Wi6niowca
po drodzeschwyrstala.Iliolr z Kornarna,
surmaczOstroroga,
t1\'przezTatar6w,zostalmalarzem,poniewa2ktdry Polakrzeinslanie umienwsadzajAgo na galery,gdziemu $mierdgtrolwapewna,bo pr6cz{rochysucharui wodynic innegonie do'
rnie. Na galerzena kaZtlejlawie siedzialopigciup6lnagich,
smarowaa kat z lagg albopowrozami
irrkw infimiehaczgta>>,
nlrni smolgz.acinalcorazjednegolub drugiego; bardzobylo
tlnrw smakTurkom,gdy dla poslaczterumusielidai wykupif;
I'rl;rcynierazpisarzamina galerzebywali,Raz udal sig galer'r}llii)rn
zamachna dozorcdw
i zalogg,opanowaliokrpti przybili
{i,i brzeguszczgdliwie:
wydanoo tem broszuryp0 wloskui po
pn{sku.
luDiarjusze zaznaczai4wszelakieszczeg6lyobyczaiowe
jeszcze
pierwotny
stary,
1',rkiei SamuelTwardowskiopisywal
!'r,rrnbul,
Lubieniecki
rdwniei niejednopodpatrzyli donosilto
,' hankiecie,
iaki sultandla poslawydal, to o uczcieu paszy
,,"zgstowali
nas po wloskubezprzynufti,nie iak jak my ich>;
I
r'il u nas szlachcicpigkniejje obiad>),o koniachsultafrskich
ir'r koti konialepszy;irebigtazaraz zaszryai4,Lebyich slorlce
rri* iglo), o Turkiniach,jak je opatrui4,i t d, Ks. Mlodzia'

