


Mówi w ośmiu językach, ale w żadnym 
z nich nie ma nic ciekawego do powiedzenia

"
"

Portret Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego, króla Polski, Muzeum 
Narodowe w Warszawie

Portret księcia Jeremiego 
Wiśniowieckiego, Muzeum Narodowe 
w Warszawie



Portret Mehmeda IV,  
Muzeum Regionalne Ptuj Ormož

... w polu zsiadłszy z konia, przepraszał mię; 
wyrzekł się wszystkich i tureckich protekcyj 
i przysiągł ze wszystkim wojskiem być 
wiernym Króla JMci poddanym"

"

W starym (zamku) nasi sami zapalili 
nieostrożnością prochy, gdzie na 
700 ludzi naszych zginęło

"
"

Panorama Lwowa w 2 poł. XVIIIw., Zygmunt Rozwadowski, 1929 r., Lwowskie Muzeum Historyczne



Tatarzyna goniąc, jakby też motyla 
po powietrzu gonił

"
"

– Fragment Pieśni V Jana Kochanowskiego

Jedny za Dunaj Turkom zaprzedano,
Drugie do hordy dalekiej zagnano;
Córy szlacheckie (żal sie mocny Boże!)
Psom bisurmańskim brzydkie ścielą łoże"

"
– List Sobieskiego do króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego,  

8 października 1672 roku

Ruszywszy się z pod Narola o północku, 
przyszedłem zaraz równo z świtem pod 
Cieszanów, y Lubaczów goreiącym zastał."

"

Portret murzy tatarskiego, 
według ryciny z około 1650 roku, 
Aleksander Lesser, Muzeum 
Narodowe w Warszawie 

Tatarzy w straży przedniej,  
Józef Ryszkiewicz, 1909 r.,  
Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie



… pradziad, dziad, wuj i brat rodzony od 
pogańskiej położony ręki; jakiego przykładu 
w domach, lubo rycerskich i wojennych, 
podobno mało się trafiało"

"

– Jan Chryzostom Pasek

Ja tedy, wiedząc dobrze tryb podjazdowy, poszedłem 
tedy na Bełżyce wszystko manowcami a lasami. Nie 
zdało się to panom pospolitakom; poczęli narzekać, 
że to nie bitym gościńcem, że to czasem koń usterknął 
się na pniaku, czasem gałązka przez gębę zacięna

"

"

Portret Jana III Sobieskiego, króla Polski, Muzeum Narodowe w Warszawie



nigdy prawie nie śpiąc, nigdy nie rozbierając 
się, ognia nie niecąc, mało, ledwie co jedząc, 
bo w spustoszałym kraju o chleba bochenek 
trudniej było niż o tysiąc Tatarów"

"

– Jan Chryzostom Pasek

Po wzięciu Kamieńca puścili Tatarowie zagony 
głęboko, aleć się im nie poszczęściło z łaski bożej, 
kiedy wojsko nasze na imię króla pobożnego 
wszędzie ich potężnie biło; pod Niemirowem, pod 
Komarnem, pod Kałuszą naginęło tego jako psów, 
a w lasach, po błotach najwięcej tego nabili chłopi.

"

"



Kronika sławetnie urodzonego Sługi Bożego Eliasza 
Dubniewicza i żony jego Marii, która wzięta do 
Kamieńca Podolskiego w 1672, do niewoli tureckiej, 
do Konstantynopola wywieziona i sprzedana, 
przebywała przez 27 lat i dzięki Dobroczynnemu Bogu 
powróciła do Ojczyzny swojej w Roku Pańskim 1699

"

"


