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STANISŁAW PIGOŃ

RELACJA IMC PANA JANA PASKA 
Z POSELSTWA DO MOSKWY 1671—1672 R.

Copia listu JEMści Pana Jana z Hosławic Paska, Horod. Sm oleńskie ol, 
Dworzanina JKMści do JEMć Pana Pisarza Grodzkiego M inskie£, pisanej! 
de data 10 Aprilis  A£ 1672 z Stolicy.

Z umysłu zatrzymano po te czasy do Litwy posztę, nie dla czego 
innego, ieno aby doskonalsza o wszystkim mogła doyść tak Korony 
Polskiey iako y Xięstwa Litt, wiadomość.

Już tedy za łaską Bożą z pożądanym odprawuiemy się po wielu 
hałasach pokoiem, który nam ośmnasty i dziewiętnasty ziazd zaled- 
wo d. 9 Aprilis skończył. Sam Pan Bóg szczegulnie nasze broni Pań
stwo! Podobno by przyszło tego roku X-twa Litt, dokończenie. Mno- 
hohreszny hetman siewierski za radą Tukalskiego, metropolity kiiow- 
skiego, taiemmie zniósł się był z Doroszenkiem y z nimże samym, któ
ry z tureckiemi woyski na Koronę, a on z Tatarami i Siewierskiemi 
Kozakami na Litwę miał uderzyć i wprzód zakładał sedem belli koło 
Krzyszewa! Iakoż samowolnie był zaiachał granicy województwa 
mścisławskiego iakoby pod pretextem ukazu moskiewskiego, aż po 
Soż, ażeby zreczniey będąc mógł swoiego dokonać przedsięwzięcia. 
Miał i Homel zaraz wyciąć y opanować; zamki nad Dnieprem będące 
praktykami miał poodbierać y pewnie by tego dokazał. Osobliwie 
zaś o Mohilewie naprzód zamyślił.

Nie dopuścił P. Bóg szyrzyć się złości. Postrzegli zamiary ludzie 
Cara JEMści przy nim będący, wzięli tedy onego, związali! Listy 
Tukalskiego, praktyki conferencii z Doroszenkiem pobrali y samego 
tu okowanego tu na Moskwę wezora d. 9 Aprilis przyprowadzono na 
wozie. Rozumiemy, że pala nie minie, iako powiadają. Przyiento tu 
wielką assistentią pospólstwa, prowadzono tak iako niewiedzieć ia- 
kiego złoczyńcę. Za włosy targali, pięściami dosięgali na wozie, plwali
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w oczy, wołali: — zmiennik, zmiennik! Jeden przed drugim uganiali 
się do włosów iego, pospólstwo, gmin, z krzykiem, hałasem. Ucier
piał cokolwiek, poki doprowadzono przez miasto do zamku. Aleby 
opowiadać o tej tradycii, bo nas z umysłu, kto chciał, proszono, aby
śmy widzieli ten iego wiazd. '

Cały dzień wczorayszy i onegdayszy strawiliśmy w zamku, aż 
godzin w noc trzy abo więcey trawiąc. Ledwo uspokojone punkta: 
Kiiowa oddania terminu y dnia pewnego nie ma, tylko do kommisiey 
odłożono. Kozacy od Soża ustąpić maią nazad y podobno ustompili iuż. 
Posiłki na wojnę turecko daie Car JEMść — Kałmyków, Nochajców, 
Dunców londem y wodą. A że zaporoscy Kozacy teraz dali się słyszeć, 
że gotowi i że na morze w państwo tureckie, była w tym wielka con- 
trowersia o nich, bo w paktach andruszowskich postanowiono, że do 
pokoiu tak Król JEMść iak i Car JMć zależeć ma. A że do tych czas 
byli na posłudze Króla JMci z Hanękiem, było hałasu niemało. Te
raz już władzę przywłaszczyli sobie do połowicy Zaporoża, y posyła 
Car JMć pieniądze y sukna, aby zaraz na morze szli y zaczęli [?]; 
posyła, [...] *, że y ten czwarty posiłek Królowi JMci ofiarowali, 
swoich ludzi moskiewskich y Kozaków Siewierskich nie ruszaiąc. 
Domagali się IchMć serio o posiłki pieniężne na woysko; żadną ży
wą miarą nie mogli nic wymóc.

Chwała Bogu, że i tak ten skończony pokoi. O punktach siła pi
sać, które pozwolono; za przybyciem da Bóg naszym będzie WMci 
Dobrodzieiowi wiadomo. D. 9 Aprilis, wczora iuż za łaską Bożą przy
sięgli nasi Ich Mć PP. Posłowie z Pany moskiewskimi kommissa- 
rzami na S. Ewangeley. We wtorek da Bóg Car IMć ma przysięgę 
wykonać, a we czwartek Wielki do ręki Cara IMci y po expeditią. 
W piątek abo w sobotę Wielką w drogę. Spodziewamy się, że nas od 
Świąt nie puszczą, a choćby puszczali, rozumim, że Ich Mść zatrzy- 
maią się dzień y drugi.

Dziś, w  Kwietną Niedzielę byliśmy wezwani od Cara IMć do 
ceremoniey tey piękney. Była processia pod figurą Chrystusa Pana 
do Jerozolimy iadącego. Było się czemu przypatrzyć. Dla Ich Mściów 
y nas wszystkich z umysłu zbudowano theatrum; wszystko nam było 
widać iak na dłoni, bo niedaleko tuż przed nami ita się odprawowała 
ceremonia.

1 Jedno słowo nieczytelne.
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Cara IMć pieszą idącego z zamku y nazad powracaiącego witali 
Ich Mć P. P. Posłowie, zszedłszy z ganków. Wielce Pan pokorny, 
grzeczny y wspaniały.

Było drzewo rayskie śliczne przyozdobione, na którym liście zło
tych blaszek, owoców wszelkich rozmaitych, cytryn, limoniey, po
marańcz, jabłek, fig, orzechów włoskich, rozymków było nader gwałt, 
kształtnie y misternie polepionych. Jak sama [ . . . ] 2 tak wielkie 
drzewo, na nim czterech ubranych chłopców siedzieli na gałęziach 
spiewaiąc: Hosanna na wysokościach! To drzewo stało na saniach 
pięknych, suknem i ozdobnemi materyami usłanych, dokoła maiąc 
koło siebie balasy malowane y schody blachami srebmem i wszendy 
pozbiane, rogi u balasów, także u sani blachy srebrne. Sześć koni 
przybieranych ciągnęło te sanie, które konie piękne, carskie, prowa
dzili w ręku masztalerze, z nóg do głowy przybrane wszystko sze
ściu. Od munsztuku aż do kłemba końskiego trzy kitaiki złożone 
w mies[cach]3 kształt cugla wisiały: zielone, białe i czerwone. Kapy 
na koniach czerwone y na nich herby białe z literami polskiemi, 
o których ieszcze nie mamy wiadomości y herby nie wiemy iakie 
były, bo nie orły, ale lwy, Pogonie etc. Te konie sześć, trzy w rząd 
szły.

Processia iako powróciła nazad z mieysca nazywaią Łobnego, 
wszystek lud przed Carem Imć wprzódy poszedł, tylko duchowień
stwo y niektórzy boiarowie zostali. Tymczasem sukna po drodze 
kładli, słali aż do samey cerkwi z zamku. Po drodze czyściusięko 
wychendożono y piaskiem nowym wraz potrzęsiono4. Skoro sukna 
posłane były, poszło dwóch w  ubierze cerkiewnym niby uczniów po 
oślicę, która stała uwiązana, ubrana z głowy aż do kopyt w  odzienie, 
u słupa w labirencie ogrodzonym suknem czerwonym, u którego 
wzięli ią tedy ci duchowni y prowadzili do tego mieysca, kędy sam 
Car IMć stał z duchowięstwem y boiarami tylko dumnemi.

Tam wsadzono na te oślice — po błogosławieniu ludzi na wszyst
kie strony, których niezliczona liczba była — na te oślice (ale koń 
był z umysłu uczony, nie oślica, letko barzo postempował) Metropo
litę Nowogrodzkiego, który siedział na bok, trzymał krzyż y xięgę 
w rękach, krzyżem lud żegnał. Po obu stronach prowadzili z wszel

2 Jedno słowo zniekształcone i nieczytelne.
* Słowo zniekształcone; może: w m i e ś c i e ,  może jeszcze inaczej.
4 W  rkpsie omyłkowo: potrzęsionego,
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ką rewerentią duchowni, a sam Car IMć in regali vestitu  za koniec 
cuglów trzymał w przedzie idąc pieszo. Pod rękę Cara IMć prowa
dziło dwuch boiarskich domnych synów.

Tam powracając nazad trochę przed Ich Mć Pany Posłami iakoby 
zatrzymał się. Ich Mć krótką oracią winszowali Carowi IMć zdrowia, 
y słyszał dobrze, bo mimo nas szedł.

Proszo Ich Mć na obiad carski, który dostatni przyniesiono do 
dworu poselskiego od ryb, bo ryby wolno. Snać wszelką wygodę, 
rewerętią, łaskę y honor mieli tu Ich Mć P. P. Posłowie, iako od 
wieków nigdy, powiedają, żadni posłowie nie mieli przedtym. Chwa
ła Bogu, że s pokojem powróciemy.

Wczora tenże zmiennik mnohohresznik, skoro go przyprowadzo
no, przyznał się, że ordynowany był pułk starodubowski, skoro po
słów mieli nas odpuścić y do Turek zaprowadzić. Strzeż Boże, nie- 
wezesno mielibyśmy peregrinatią w drogę nie obiecaną.

Więcey tu do oznaymienia, co się tu dzieie, na tey karcie pisać 
nie podobno, do ustney da Bóg za przybyciem moim odkładam oonfe- 
rętij.

Szczegóły historyczne zawarte w powyższej relacji nie przynoszą na ogół 
now ości. Sprawy poselstwa z r. 1671— 1672 są znane, opowiedział je W. Kochow- 
ski w  /V  K lim akterze5. Można by nawet mniemać, że Kochowski znał je w ła
śnie z naszej relacji; zdaje się tego dowodzić zgodność w błędzie. Kiedy Kochow
ski — opowiedziawszy o zapobieżeniu konszachtom atamana Kozaków zadnie- 
przańskich Damiana Mnohohresznego z Doroszenką i Turkami — dodaje, że 
„zmiennik" został okrutnie stracony, zgadza się w  tym z Paskiem, który zapo
wiadał, że „pala nie minie, jako powiadają". W rzeczywistości ataman Mnoho- 
hreszny został ukarany nie śmiercią, ale zesłaniem do Jakucka.

Pod innym natomiast względem relacja powyższa pozwala skorygować infor
macje Kochowskiego, który pisał swój Klimakter  niemal w dwadzieścia lat po 
wypadkach. W jego opowiadaniu czytamy, że car A leksiej I trzymał poselstwo  
polskie w M oskwie bez odpowiedzi niemal rok, umowę zawarł jakoby dopiero 
z początkiem roku 1673. Że się Kochowski m ylił w chronologii, można było 
w idzieć już z O jczys tych  spominków  Ambrożego G r a b o w s k i e g o ® ,  gdzie 
znajdujemy list ks. Aleksandra Kotowicza, towarzyszącego posłowi w ojewodzie 
Gnińskiemu, z wiadomością o przyjeździe poselstwa do M oskwy już 12 grudnia

- 5 Roczników Polski Klimakter IV. Obejmujący dzieje Polski pod panowaniem
króla Michała, przez W espazjana z K o c h o w a  K o c h o w s k i e g o .  Tłuma
czenie polskie. Lipsk 1853, s. 288 n.

* O jczys te  spominki  w pismach do dziejów  dawnej Polski. Z rękopismów  
zebrane przez A. G r a b o w s k i e g o .  T. 2. Kraków 1845, s. 151 n.
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1671 roku. Z ogłoszonej teraz relacji widzimy, że pertraktacje trwały nie rok 
z okładem, ale tylko trzy miesiące, do pierwszych dni kwietnia 1672 roku. 
W szystko zatem, co Kochowski powiada o przewlekłych negocjacjach, jest n ie
ścisłe.

Ostatecznie są to szczegóły drobne i nie usprawiedliwiałyby może publika
cji dokumentu. Że się go tu ogłasza, i to ogłasza na kartach czasopisma histo
rycznoliterackiego, przyczyna jest inna. Sprawiło to — nazwisko korespon
denta. Był nim imć p. Jan Pasek ,,z Hosławic", a w ięc krewniak Jana Chryzo
stoma, i to nas w łaśnie zaciekawia. Jaki krewniak?

Z Pamiętników  w iemy, że jedna odrośl rodu Pasków gosławickich, stryj 
Jan — nie usiedział na chudej mazowieckiej ojcowiźnie, ale poszedł szukać 
fortuny do odległego Smoleńska, gdzie ją zresztą znalazł. Został sędzią grodz
kim i horodniczym smoleńskim, nadto posesjonatem  na 300 włókach ziemi, no 
i protoplastą rosyjskiej linii Pasków. Po utracie Smoleńska z trzech synów  jego  
jeden tylko Jan opowiedział się przy Polsce, dwaj drudzy, Damian i Piotr, 
wrośli w społeczeństw o ro sy jsk ie7. O owym Janie, swym bracie stryjecznym, 
wspomina również autor Pamiętników  parokrotnie pod r. 1662, jako o kanclerzu  
związkowym  w ojsk litewskich.

Ogłoszona obecnie relacja pozwoli odsłonić inną jeszcze stronę jego dzia
łalności publicznej — na polu dyplomacji. Jest to trzecie z kolei św iadectwo  
o uczestnictwie Jana Paska w legacjach polskich w ysyłanych do M oskwy.

Jedną znajdujemy w podanej przez Niem cewicza 8 relacji o poselstw ie Bie- 
niew skiego, w ojew ody czernichowskiego, z roku 1667. W poczcie posła znajdo
wał się także' Jan Pasek, horodniczy sm oleński i dworzanin JKMci. Dowiadu
jemy się stamtąd, że kiedy zespół poselski ofiarowywał carowi dary, i on z ło 
żył Jego W ieliczestw u „czarę w ielką złocistą". Inną relację z r. 1678, o jego  
awanturniczej przygodzie nocnej w M oskwie, w ydobył z Pamiętnika  B. Fr. Tan
nera Aleksander Kraushar i podał w błędnie zatytułowanej notatce ®.

Obecnie ogłoszona relacja daje go nam poznać jako członka poselstw a  
z roku 1671— 1672. Najwyraźniej, korzystając zapewne z jego znajomości języka, 
używano go w tym charakterze częściej. W idzimy z niej, że pełnił on tam 
funkcje jakby sekretarza; on w M oskwie zredagował naprędce tym czasową 
wiadomość o ukończeniu pertraktacji. A że miał przy tym przyrodzoną cieka
w ość różnych osobliw ości, dołączył do niej interesujący obrazek manifestacji 
ulicznej przeciw Mnohohresznemu i równie interesujący opis wystaw nej pro
cesji w  niedzielę palmową.

7 Zob. J. Ch. P a s e k ,  Pamiętniki. Wyd. J. C z u b e k .  Kraków 1929, s. VII. 
B i b l i o t e k a  P i s a r z ó w  P o l s k i c h ,  nr 81.

8 J. U. N i e m c e w i c z ,  Zbiór pamiętników o dawnej Polszczę. T. 5. W ar
szawa 1822, s. 463.

9 A.  K r a u s h a r ,  Stryj Imci p. Paska. A t e n e u m .  I, 1896, s. 184. — Że 
to nie stryj, lecz stryjeczny, sprostował już C z u b e k  w studium Jan Chry
zostom z Gosiawic Pasek w  oświetleniu archiwalnym. Kraków 1898. Odb. 
z R o z p r .  W y d  z. F i l .  PAU. T. 28. Zob. przyp. na s. 29—30. W takim atoli razie 
zgodzić się należy, że skrót jego tytułu, wypisanego tutaj na czele relacji, czytać 
trzeba nie: horodniczy, lecz horodniczyc.
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Relacja ta dziwnym trafem aż dotąd została nieznana. W szyta w gruby 
kodeks Acta sub Michaele  (z biblioteki Tadeusza Czackiego), nie wykazana 
w  Katalogu  Józefa Korzeniowskiego (a zatem i w Indeksie  Karola Piotrowicza), 
ukryła się w Archiwum Czartoryskich (rkps 404, s. 403—405), gdzie uszła uwadze 
naw et Jana Czubka, skrupulatnego poszukiwacza szczegółów  genealogicznych  
P ask a10. Jest to kopia współczesna, tu i ówdzie w brzmieniu nieco zniekształ
cona przez kopistę. W  ogłoszonym obecnie tekście unowocześniono interpunkcję 
i wprowadzono niejaki ład w  gospodarkę dużymi literami; zresztą uszanowano 
szatę językową i pisownię dokumentu nienaruszoną.

10 Za zwrócenie mi uwagi na kodeks Çzartor. dziękuję serdecznie p. mgr 
M. Kleszczowej.


