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Podróże Rosjan na zachód czy południe Europy w czasach nowożytnych nie należały do zjawisk częstych. Nie sprzyjała im 
moskiewska ksenofobia  właściwa nie tylko duchowieństwu prawosławnemu, ale także i rosyjskiej szlachcie. Dopiero wstąpienie 
na tron Piotra I wpłynęło na ożywienie kontaktów Rosji z zagranicą. 

Większość wyjazdów podporządkowana  została wówczas celom praktycznym. Miały one służyć lepszemu poznaniu 
osiągnięć  cywilizacyjnych Europy z myślą  przeniesienia ich na grunt rosyjski. Motywacja taka towarzyszyła Piotrowi Tołstojowi, 
który w 1697 r. z Moskwy przez Smoleńsk, Mohylew, Polskę i Austrię dotarł do Włoch. Mimo swoich 52 lat (zwykle po naukę 
wysyłano młodzież) miał on nauczyć się rzemiosła morskiego, poznać zasady nawigacji, które już od dobrych kilku lat 
fascynowały  cara. Bez nowoczesnej floty  trudno było bowiem marzyć o dostępie do morza. Przed wyjazdem, tak jak to było 
w zwyczaju, Tołstoj otrzymał polecenie spisywania ważniejszych wydarzeń, z podróży. „Dziennik" jego nie jest jednak zwykłym 
zapisem tego, co widział. Znalazły w nim również odbicie zainteresowania, pasje oraz talent literacki Tołstoja. Można do niego 
odnieść niezwykle celną  uwagę Hanny D z i e c h c i ń s k i e j : „Podróż przelana na karty dziennika czy relacji to nie tylko 
sposób zamanifestowania  gustów estetycznych, równie dobitnie pozwala ona wyrazić emocje religijne ewokowane zetknięciem 
się z miejscami świętych pamiątek,  z architekturą  sakralną,  a przede wszystkim — relikwiami" (O staropolskich dziennikach 
podróży. Warszawa 1991, s. 25). Traktując  o zainteresowaniach literackich Tołstoja należy przypomnieć, iż był on praszczurem 
wybitnego pisarza rosyjskiego Lwa Tołstoja, a także i innych Tołstojów, którzy weszli do historii literatury rosyjskiej. 

Do zajęcia się „Dziennikiem" Tołstoja zachęcił Autorkę Franciszek S i e l i c k i . Zasługi tego badacza w dziedzinie 
przyswojenia kulturze polskiej zabytków piśmiennictwa ruskiego i rosyjskiego są  znaczne. W jego tłumaczeniu i opracowaniu 
ukazały się m.in.: „Powieść doroczna" („Powieść minionych lat", 1968), „Podróż bojarzyna Borysa Szeremietiewa", 1975 oraz 
„Kroniki staroruskie", 1987 (wraz z E. Goraniem i H. Suszko). 

Prezentowana publikacja pozwala nie tylko bliżej poznać horyzonty Tołstoja, po powrocie z Włoch posła rosyjskiego 
w Konstantynopolu, później zaś wybitnego dyplomaty i bliskiego współpracownika Piotra I, lecz także jest ciekawym 
przyczynkiem do historii stosunków polsko-rosyjskich w końcu XVII w. Polska była w tym okresie ważnym pomostem 
w kontaktach Rosji z Zachodem. Wielu dygnitarzy rosyjskich znało język polski. Tłumaczenia utworów literackich, kronik, 
rozpraw naukowych sprzyjały przenikaniu polonizmów do języka ruskiego. Sporo terminów polskich zaadoptowanych do tego 
języka zawiera również wspomniany „Dziennik" (s. 70). Niekiedy czytelnik odnosi wrażenie, iż istniejące  w języku ruskim 
możliwości leksykalne były zbyt ubogie, aby oddać nazwy urzędów, bogactwo zwiedzanych obiektów, czy też detali 
architektonicznych. Zachodziła więc konieczność odwołania się do języka polskiego, który dla Tołstoja był zrozumiały i bliski. 

Trasa wojażu prowadziła utartym szlakiem, przemierzanym wcześniej przez innych podróżników. Na jej drodze znajdowało 
się wiele rezydencji magnackich, kościołów, instytucji kulturalnych i szkół. W Chwostowiczach na Białorusi podziwiał Tołstoj 
cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem,  przywieziony z Rzymu przez Mikołaja „Sierotkę" Radziwiłła, natomiast z okazji 
pobytu w Lachowiczach nie omieszkał zaznaczyć, iż kilkanaście lat wcześniej (1660) pod tym miasteczkiem Polacy rozbili pułk 
kniazia Iwana Chowańskiego. Do Warszawy zjechał w czasie nowej elekcji po śmierci Jana HI Sobieskiego. Z tego powodu miał 
kłopoty ze znalezieniem miejsca w centrum miasta i dopiero diak rezydujący  w stolicy Polski, Aleksy Nikitin, znalazł mu locum 
na Pradze. Zwiedzanie Warszawy,w której przebywał pięć dni, rozpoczął  od Zamku Królewskiego, gdzie w jednej z komnat 
spoczywało zabalsamowane ciało zmarłego króla. Szczegółowo opisał wygląd  sali żałobnej, nie pomijając  żadnego z detali 
trumny i katafalku.  Autorka słusznie sugeruje, iż jest to jedyny tak dokładny opis komnaty żałobnej pozostawiony potomnym 
przez cudzoziemca. 

Obok Warszawy, której poświęcił sporo miejsca i uwagi, szczególnie zainteresowała go Częstochowa, do której dotarł 10 
maja 1697 r. Klasztor Ojców Paulinów, jako znane sanktuarium maryjne, wzbudził szczególną  ciekawość Tołstoja. Być 
może, iż zanim dotarł do Częstochowy, już coś o nim wiedział. Nie był bowiem pierwszym Rosjaninem na Jasnej Górze. 
Przed Tołstojem odwiedził klasztor Iwan Jawlew (1657), poseł Aleksego Michajłowicza do Jana Kazimierza. Mimo iż wizyta 
Tołstoja nie znalazła adnotacji w źródłach klasztornych, na podstawie „Dziennika" wiemy z całą  pewnością,  że w klasztorze 
przebywał. Opisał położenie klasztoru, cudowną  ikonę (którą  porównał z Matką  Boską  Włodzimierską),  skarbiec, cele 
mnichów, aptekę, refektarz,  odnotował, że w klasztorze była akademia, gdzie uczono wyższych nauk i nawet włącznie 
z filozofią  (s. 101). 

Zasługą  Marty K o ł o d z i e j jest to, iż przybliża czytelnikowi polskiemu ważne i oryginalne źródło. Poza obszernymi 
fragmentami  tekstu samego „Dziennika" w opracowaniu znalazło się sporo cennych wiadomości o Tołstoju, jego dworskiej 
karierze oraz erudycyjny rozdział omawiający  „Dziennik" na tle epoki. Brak starannej korekty spowodował jednak, iż w książce 
znalazło się kilka przekłamań. Urzędem centralnym, w którego kompetencji były sprawy polityki zagranicznej Rosji, do 1717 r. 
był Prikaz Poselski. Tołstoj sporządzony  przez siebie opis Turcji przesłać mógł zatem tylko do Kancelarii tego Prikazu, 
Kancelarii Poselskiej, nie zaś do Izby Poselskiej (s. 21), gdyż takiej instytucji w Rosji po prostu nie było. Wasyl II Wasylewicz 
formalnie  władzę w państwie moskiewskim objął  nie w 1435 (s. 16), lecz w 1425 г., mając  zaledwie 10 lat. Kolumna Zygmunta Ш 
ustawiona została w Warszawie w 1644, a nie w 1664 r. (s. 96, przypis 105). Mimo iż w indeksie występuje wieś Dżbów pod 
Częstochową  (s. 129), w samym tekście nie wyjaśniono nazwy (Zbow), co jest pewną  niekonsekwencją.  Te i inne mankamenty 
(jak np. niezbyt dokładne przypisy) obniżają  nieco ocenę tej niewątpliwie  pożytecznej książki. 
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