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polsku ani p0 rusku, bo rozczytujg sig tylko w Statucie na *hr*nieckiego z r. 1640. W Sylistrji widzial on Dydytisk4,
r,,r'.r sig tam bogato wydala, owdowiala, chcialaby wr6cid, ddbrsz4 szkodg. O czeladf naszym bywa przytrudniej, bo

spieszy do Tatar6w i ich bezprawia; oni 2eni4 sig z rrchomych sig wyrzec, miala gotdwki do 80.000 zl., ale Turcy
kami albo cudzolo24 z niemi i zmuszajq slu2bg clo pracy I slrzegli. Rnzrnawial z ieftcami, ktd'rzy nieraz uciekali, lecz

ir r.awsze u przeprawy dunaiskiej chwytanol ieden z nich,dzielnej; gorsi oni ni| Zydzi, dmierdzE tak samo; ich naz'koziniec' odmieniano w ,kniaf'. Autor nie zostawil na nich
chej nitki, opisal ich zwyczaje, wytkngl znacza1 liczbg (Ta
Sm6lski twierdzil, 2e ich nad 10.000 stanie do konfederacii.

{,ir*'rylo, syn Hrycia Pluta z Tenetyszcz pod Lwowem; sprze-

Istotnie tworzyli w polowie wieku pigtna$cie lekkich c
i z&adzili dla Turkdw r. 1672 chrze$cijan, osiedleni jako <Li ir:gc, Starkowieski i Leszczyriski z Wielkiej Polski; Magnuski
kowie> i <Czeremisy> pod Kamieficem; przeszli poczgici
Turcji, resztg Sobieski przywi6dl napowrdt do sluzby i odt4d
zdradzali nigdy Rzeczypospolitej. Ocaleli do dzisiaj.

!fl ci4gu XVII wieku przeprowadzil Rzym unjg
polskich z KoSciolem katolickirn, zostawiajqc ich przy jgz
i niektdrych osobliwo6ciach obrzpdowych; szlo z tem do
powolne, zupelne ich spolszczenie; zapomnieli jgzyka ojc
i tylko nazwiska na -owicz i -ewkz ich wkoricu wyr6inialy (
nasowicz, Piramowicz, i t" p.); ale w XVII wieku opinja
checka ich nie uznawala, brzydzila sig zwi4zkiem rnaltefislii
stawiai4c ich na r6wni z cyganami i iydami, z kt6rymi
niczyli w handlu, szczegdlnie wschodnim. Obruszano sig np.
p. Hadziewicza, kt6ry takie w literaturze ascetycznej
swe imip obok St. FI. Lubomirskiego, * jako wydawca czy au
niekt6rych jego wierszdw? ZabiegliwoSi ormjariska
kupc6w tej nacji, ktdra we l,wowie obok innych nacyj
serkizami (dla postu) przezywali ich Rusini.

NA BAI,KANIE

Zyl Polak, szczeg6lnie kresowiec, z Podola czy Ukrai
i w Turcji, jako wigzieri, zakladnik lub posel, i diarjusze

I go 'Iatar Turkowi za konia; kazal prosid wuja swego Steczka
l{riwnem, aby go za 10.000 aspr (po dwa szelqgi} wykupil.
(larogrodzie siedzieli Polacy dla wyuczenia sig jgzyka turec-

sturczyl, jak Kr6likowski i Komorowski, kt6rzy wolno cho-
rli i poienili sig; m6wil mi Krdlikowski, 2e mam pdl 2ony, p61...
;rryna Semionowna z Wi6niowca po ?0 latach niewoli woln4
rstala. Iliolr z Kornarna, surmacz Ostroroga, po drodze schwy-
t1\' przez Tatar6w, zostal malarzem, poniewa2 ktdry Polak rze-
insla nie umien wsadzajA go na galery, gdzie mu $mierd gtro-
lwa pewna, bo pr6cz {rochy sucharu i wody nic innego nie do'
rnie. Na galerze na kaZtlej lawie siedzialo pigciu p6lnagich,

irrk w infimie haczgta>>, a kat z lagg albo powrozami smarowa-
nlrni smolg z.acinal coraz jednego lub drugiego; bardzo bylo
tlnr w smak Turkom, gdy dla posla czteru musieli dai wykupif;
I'rl;rcy nieraz pisarzami na galerze bywali, Raz udal sig galer-
'r}llii)rn zamach na dozorcdw i zalogg, opanowali okrpt i przybili
{i,i brzegu szczgdliwie: wydano o tem broszury p0 wlosku i po
pn{sku.

Diarjusze zaznaczai4 wszelakie szczeg6ly obyczaiowe lu-
1',rkiei Samuel Twardowski opisywal jeszcze stary, pierwotny
!'r,rrnbul, Lubieniecki rdwniei niejedno podpatrzyl i donosil to
,' hankiecie, iaki sultan dla posla wydal, to o uczcie u paszy
I ,,"zgstowali nas po wlosku bez przynufti, nie iak jak my ich>;
r'il u nas szlachcic pigkniej je obiad>), o koniach sultafrskich

ir'r koti konia lepszy; irebigta zaraz zaszryai4, Leby ich slorlce
rri* iglo), o Turkiniach, jak je opatrui4, i t d, Ks. Mlodzia'carogrodzkich czgsto o nich wspominaj4, np. diarjusz


