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DZIAŁALNOŚĆ DYPLOMATYCZNA I AGENTURALNA
JANA BĄDŹ PIOTRA ROMASZKIEWICZA W LATACH 1648–1655

ABSTRACT: This article is devoted to Jan, or Piotr, Romaszkiewicz, the Armenian, who 
worked at the royal office of the Vasa dynasty. To this day there are lot of controversies 
about him, because of his dyplomatic and spy activities, on the orders of hetmans of Po-
lish Crown. Romaszkiewicz was a dispatch rider assigned to many diplomatic missions; 
because of his excellent knowledge of Oriental languages he could accomplish them per-
fectly. He collaborated with Stanisław Koniecpolski and Mikołaj Potocki, passing them 
intelligence about Tatar and Turkish army. In an unknown way, he also helped to set free 
Po lish captives from Turkish prison, eventually being imprisoned himself. Without doubt 
Romaszkiewicz contributed a lot to the relationship between Poland and The Crimean 
Khanate. Surely, this historical figure deserves more attention and research.

Obok znanej i szeroko prowadzonej działalności handlowej, ludność ormiańska, 
zamieszkująca obszar Rzeczypospolitej oddawała jej znaczne usługi na polu dyploma-
cji1, a jak pokazuje przykład Romaszkiewicza, także w specyficznej dziedzinie wywia-
dowczej. Wiek XVII charakteryzował się licznymi konfliktami między Polską a Turcją 
i Krymem. Czasy te nie zawsze mogły sprzyjać rozwojowi stosunków handlowych z kra-
jami sąsiadującymi od południa i wschodu. Polskie kupiectwo w dużej mierze podupadło 
w handlu z państwem osmańskim i Chanatem Krymskim, co spowodowało, że na miej-
sce kupców polskich wchodzili Ormianie, wyróżniający się dobrą znajomością języków 
i kultur Wschodu, którzy dodatkowo mogli jednocześnie spełniać funkcje pośredników 
w kontaktach na linii Rzeczpospolita–Stambuł. Wielokrotnie się zdarzało, że ludność ta 
przekazywała informacje dotyczące spraw politycznych i militarnych świata muzułmań-
skiego2. Można powiedzieć, że kupcy wywodzący się z tej nacji, dzięki swoim stałym sto-
sunkom handlowym ze Wschodem, odegrali niemałą rolę w zaznajomieniu całego świata 
szlacheckiego z kulturą i obyczajami świata muzułmańskiego3.

Kupcy ormiańscy dzięki doskonałej znajomości obyczajów Wschodu potrafili, sobie 
znanymi sposobami, rozwikłać i załatwić zawiłe sprawy w kontaktach dyplomatycznych 
Polski ze światem islamu. Dlatego też, mimo pewnych niedociągnięć z ich strony, często 
byli angażowani do służby dyplomatycznej we wschodnich kontaktach Rzeczypospolitej. 
Dodać należy, że to właśnie hetmani koronni byli odpowiedzialni za nawiązywanie kon-
taktów dyplomatycznych z Turcją, Siedmiogrodem, Mołdawią czy Chanatem Krymskim 
i to właśnie oni byli mocno zainteresowani współpracą z Ormianami4. Rzeczą również 

1 K. Wróbel-Lipowa, Działalność dyplomatyczna Ormian polskich w XVI–XVIII wieku, 
w: Studia z dziejów kontaktów polsko-ormiańskich, pod red. M. Zakrzewskiej-Dubasowej, 
Lublin 1983, s. 106.

2 Ibidem, s. 108.
3 B. Baranowski, Przyczynki do stosunków Karaimów polskich ze wschodem muzułmańskim, 

„Myśl Karaimska”, R.12, 1937–1938, z.11, s. 9. 
4 Dyplomacja hetmańska stanowiła interesującą cechę ustroju Rzeczypospolitej. O tym proble-

mie pisał m.in. W. Zarzycki, Dyplomacja hetmanów w dawnej Polsce, Warszawa-Poznań 1976. 
Tam dalsza bibliografia.
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często spotykaną za panowania dynastii Wazów było zatrudnianie przedstawicieli ludno-
ści ormiańskiej w kancelariach. Przykładem mogą nam służyć m.in. Stefan i Krzysztof 
Serebkowiczowie, Teodor z Kamieńca, Mikołaj Wartenserowicz lub Sefer Muratowicz, 
który w 1602 r. udał się na dwór Abbasa I Wielkiego, sułtana Persji, gdzie jego zadaniem 
było nawiązanie kontaktów handlowych5. Trzeba również dodać, że ludność ormiańska 
miała takie samo znaczenie jak Tatarzy litewscy dla Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Już od XVI w. Ormianie czynnie służyli w kancelariach jako tłumacze, a nawet sekreta-
rze królewscy. Doskonale nadawali się do służby dyplomatycznej, ponieważ byli dobrze 
zorientowani nawet w intrygach dworu w Konstantynopolu czy Bakczysaraju. Trzeba jed-
nocześnie dodać, że nie cieszyli się oni popularnością wśród magnaterii, która obsadzana 
była na stanowiskach tzw. „wielkich posłów”. Często szlachta zarzucała im sprzedajność 
wobec Turcji, a także przedkładanie spraw handlowych nad interes Rzeczypospolitej6.

Tematem niniejszego szkicu jest Ormianin związany z polską służbą dyplomatyczną, 
a mianowicie Jan bądź Piotr Romaszkiewicz. Do dnia dzisiejszego nie udało się usta-
lić jego prawdziwego imienia. Jego nazwisko również może mieć inne brzmienie – jak 
słusznie zwraca uwagę Mirosław Nagielski, w źródłach można znaleźć też wersję Ro-
maszkowicz lub Romaszkowic7. Ciężko także ustalić datę jego urodzenia, nie mówiąc już 
o miejscowości, z której pochodził. Pewne jest natomiast, że przez długie lata był związa-
ny z kancelarią Władysława IV, a później Jana Kazimierza Wazy, gdzie mógł przepraco-
wać nawet trzydzieści lat. Dzięki biegłej znajomości języka tureckiego czynnie pracował 
jako tłumacz korespondencji przysyłanej z krajów muzułmańskich8.

Prawdopodobnie w połowie lat trzydziestych XVII w. znalazł się w najbliższym oto-
czeniu Stanisława Koniecpolskiego, hetmana wielkiego koronnego, którego zadaniem 
było prowadzenie szeroko zakrojonej dyplomacji z sąsiadami Rzeczypospolitej9. Dzię-
ki biegłej znajomości języka tureckiego, stał się ważnym współpracownikiem hetmana, 
czego dowodem są jego liczne poselstwa do Stambułu, Jass i Krymu. Niewątpliwie do-
nio s łym wydarzeniem z punktu widzenia rozwoju jego kariery była wyprawa wraz ze 
Sta nisławem Oświęcimem do Turcji w 1636 r. w charakterze tłumacza  i gońca10. Mu-
siał się dobrze spisać skoro w roku następnym został ponownie wysłany do Stambułu, 
gdzie miał poznać zamiary sułtana tureckiego, który bacznie obserwował sytuację na linii 
Polska–Kozaczyzna–Chanat Krymski11. Romaszkiewicz w tym czasie dostarczał wielu 
ciekawych informacji hetmanowi wielkiemu, a także zbierał niezbędne doświadczenie 
wywiadowcze. W 1637 r. nawiązał m.in. pierwsze kontakty z hospodarem mołdawskim 
Bazylim Lupu, a także z różnymi murzami tatarskimi12. W swoich raportach często wspo-

5 K. Wróbel-Lipowa, op. cit., s. 109–110.
6 B. Baranowski, Ormianie w służbie dyplomatycznej Rzeczpospolitej, „Myśl Karaimska” 

R. 24, 1946, t.1, s. 123-124.
7 M. Nagielski, Romaszkiewicz Jan bądź Piotr, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXXI, 

Wrocław 1988, s. 620.
8 K. Wróbel-Lipowa, op. cit., s. 110.
9 Hetman dzięki swoim szerokim uprawnieniom stał się „szefem dyplomacji”, warto również 

nadmienić, że Stanisław Koniecpolski utrzymywał wielu rezydentów i agentów na terenach księstw 
naddunajskich i Turcji, te zagadnienia poruszył ostatnio P. Gawron, Hetman koronny w systemie 
ustrojowym Rzeczypospolitej w latach 1581–1646, Warszawa 2010.

10 M. Nagielski, op. cit., s. 620.
11 S. Koniecpolski do Władysława IV, Podhorce 10 V 1637, w: Korespondencja Stanisława Koniec-

polskiego hetmana wielkiego koronnego 1632–1646, oprac. A. Biedrzycka, Kraków 2005, s. 360.
12 [Jan lub Piotr] Romaszkiewicz do Stanisława Koniecpolskiego, Baba 28 V 1637, w: ibidem, 

s. 374.
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minał hetmanom o sprawach tureckich, o wysłaniu nowego chana na Krym czy o istnie-
jącym niebezpieczeństwie napadu na Polskę. Już wtedy informacje zbierał od różnego 
rodzaju niższych urzędników osmańskich, z którymi – jak to mówi B. Baranowski – był 
„za pan brat”13.

 Dwa lata później brał natomiast udział w poselstwie do Bakczysaraju, gdzie miał 
przekonać chana Bahadura Gereja do uwolnienia uwięzionego wcześniej posła – Krzysz-
tofa Dzierżka. Była to jednak jego pierwsza porażka dyplomatyczna, ponieważ wrócił 
do kraju z pustymi rękoma14. Koniecpolski pomimo to nie tracił zaufania do swojego 
podwładnego i dlatego już w roku następnym, tj. w 1640, Romaszkiewicz wspomagał 
Wojciecha Miaskowskiego jako tłumacz, gdy ten wybrał się do sułtana w celu zawarcia 
pokoju wieczystego. Należy jednak zaznaczyć, że obaj posłowie zbytnio się nie polubili, 
czego dowodem są słowa samego Miaskowskiego, który stwierdził, że Romaszkiewicz 
nie zawsze mówił prawdę15.

 Romaszkiewicz, pomimo że zyskał sobie zaufanie Stanisława Koniecposkiego, jak 
i Władysława Wazy, miał również wielu wrogów. Szlachta nie ufała mu, ponieważ nie 
był im równy ze względu na pochodzenie16. Często popadał w długi, co spowodowało 
wrogość m.in. niejakiego Omeliana Murata, mieszkającego w Zamościu17.

 W roku 1640 ponownie brał udział w legacji do Turcji. Spotkał się tam m.in. z Ome-
rem Agą, którego nazywa w swojej relacji „konfidentem Cesarza Tureckiego”. Prosił on 
Ormianina, by ten przekazał Koniecpolskiemu wieści mówiące o przygotowaniach do 
wojny z Rzeczpospolitą, prowadzonych przez sułtana. Miał także okazję zaznajomić się 
z sytuacją w dalekiej Persji i Indiach, co może dowodzić o jego dużym zaangażowaniu 
w misje dyplomatyczne18.

 Niestety, mało wiadomo o jego działalności po roku 1640 aż do 1648. Z całą pewnoś-
cią w tym czasie służył często hetmanom jako goniec. Nie da się ukryć, że rozgłos uzyskał 
za czasów powstania Chmielnickiego. To właśnie ten konflikt spowodował, że wśród pol-
skiej dyplomacji stał się niezwykle ważną osobą, która przyczyniła się do relacji na linii 
pomiędzy Rzeczpospolitą z jednej strony, a Kozaczyzną i chanem krymskim z drugiej.

Pod koniec 1647 r. i na początku następnego roku Romaszkiewicz niewątpliwie spotykał 
się z ważnymi osobistościami państwa tureckiego. Jego działania jednak owiane są wiel-
ką tajemnicą. Nie można jednoznacznie powiedzieć, jakie zadania otrzymywał od Mikołaja 
Potockiego, w czasie gdy hetman wielki był wdrażany w plany wielkiej wojny z Turcją19. 
Szczególna aktywność Romaszkiewicza na polu dyplomacji nastała wraz z wybuchem po-
wstania Chmielnickiego. Pierwsze strzały padły w styczniu 1648 r., kiedy to Bohdan Chmiel-
nicki rozbił oddziały koronne pod Chortycą. W następnych walkach, które miały miejsce pod 
Żółtymi Wodami i Korsuniem, powstańcy kozaccy mieli wsparcie Tuchaj-beja i ordyńców, 
co spowodowało kolejne polskie interwencje dyplomatyczne w Stambule.

13 B. Baranowski, Ormianie w służbie dyplomatycznej…, op. cit., s. 129. 
14 M. Nagielski, op. cit, s. 620.
15 Wielka legacja Wojciecha Miaskowskiego do Turcji w 1640 r., oprac. A. Przyboś, Warsza-

wa-Kraków 1985, s. 101.
16 M. Nagielski, op. cit., s. 621.
17 M. Zakrzewska-Dubasowa, Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982, s. 146.
18 Essentialia relacji niejakiego Romaskiewicza,…, sługi pana krakowskiego, który powrócił 

z Konstantynopola od Mehmet Baszy Kajmakana 22 Januarii 1640, „Przyjaciel Ludu” R.11, 1984 
t. 1, nr 7, s. 51–52.

19 Mikołaj Potocki został mianowany na stanowisko hetmana wielkiego koronnego w 1646 r. po 
śmierci jego mentora Stanisława Koniecpolskiego i tym samym stał się odpowiedzialny za prowadzenie 
polityki zagranicznej. Początkowo był jednak przeciwny wojennym planom Władysława Wazy. 
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 Zupełnie nowa sytuacja nastała wraz z wzięciem do niewoli hetmana Mikołaja Po-
tockiego. Kasztelan krakowski wraz z Marcinem Kalinowskim, hetmanem polnym, i in-
nymi dostojnikami trafili do niewoli. Miejscem ich przetrzymywania okazało się Czu-
fut-Kale (Gródek Karaimski). Romaszkiewicz w latach 1648–1650 pracował jako agent, 
spędzając głównie czas w księstwach naddunajskich, donosząc polskim władzom o fak-
tycznych działaniach hospodara mołdawskiego Bazylego Lupu, a także w Turcji, gdzie 
próbował wymóc na tamtejszych dostojnikach kroki skierowane przeciwko Tatarom. Bę-
dąc przy królu pod Zborowem, w 1649 r. otrzymał list z instrukcjami, z którym przedarł 
się do otoczonego kanclerza Ossolińskiego. Warto zauważyć, że w tym czasie nie darzył 
go zaufaniem m.in. Andrzej Firlej, kasztelan bełski, który był zdziwiony faktem, że do 
tak poważnej misji Romaszkiewicz został wybrany przez samego króla Jana Kazimierza 
Wazę. Tak oto została przedstawiona ta sytuacja: „Post Solis occasum Pan Romaszkiewicz 
przyjechał z listami do JMPana Bełzkiego; gdzie ich MMpanowie Komissarze dają znać 
o zawarciu pokoju, i że jutro sami u nas być mają. To poselstwo Pana Romaszkiewicza 
inter spem et metum nas zostawiło. Jedni bali się zdrady, czy nie są to figle Chmielnickie-
go, aby nas mógł explorari, boby tak lekkiej osobie Król JMć nie powierzał tak poważnej 
sprawyprzodojazdem przed Panami Komisarzami”20. Przed sejmem 1650 r. wybrał się 
w kolejną podróż do Bakczysaraju, gdzie wobec przygotowań do kolejnej wyprawy na 
Rzeczpospolitą przyjęto go źle, traktując go jako szpiega, może i słusznie21? Nie można 
jednak wykluczyć, że pod pozorem misji dyplomatycznej miał jednak zbierać informacje 
na temat liczebności i stanu przygotowań Tatarów do wyprawy.

 Dzięki wzmożonej działalności kanclerza Jerzego Ossolińskiego i hospodara Bazyle-
go Lupu udało się uwolnić Mikołaja Potockiego, a nieco później Marcina Kalinowskiego. 
Całego okupu nie udało się co prawda opłacić, jednak w zamian za oddanie syna hetmana 
wielkiego, noszącego również imię Mikołaj, i kilku innych dostojników w zastaw udało 
się nieudolnych dowódców wojskowych uwolnić.

 W marcu 1651 r. ponownie widzimy Romaszkiewicza na Krymie, a świadczyć o tym 
mogą słowa hospodara, który mówi: „Romaskiewicz z Krymu powraca i dziś albo jutro 
w Jasieh stanie, którego by Bater aga w Krymie zastał był, tak powiadają, że by stamtąd 
nie wypuścili byli, dla takiej przyczyny, wiedzieć rzetelnie nie mogę”22. Brał wtedy udział 
w negocjacjach dotyczących uwolnienia syna Mikołaja Potockiego i zapewne w tamtym 
czasie pojawił się projekt porwania jeńców z tatarskiej niewoli. Ta zuchwała akcja zo-
stała prawdopodobnie wsparta przez Bazylego Lupu tuż po klęsce pod Batohem, gdzie 
hospodar mołdawski nie mógł liczyć na poważniejsze wsparcie strony polskiej. Pytanie, 
jakie można sobie zadać, brzmi: co skłoniło te osoby do podjęcia tak odważnego i ryzy-
kownego kroku? Niestety, nie da się na nie łatwo odpowiedzieć. Wiemy jednak, że środki, 
jakie przeznaczono Romaszkiewiczowi na wykupienie jeńców z niewoli, były co naj-
mniej nieza do wala ją ce. Według Mirosława Nagielskiego, który korzystał z dokumentacji 
znajdującej się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, fundusz otrzymany 
ze skarbu koron ne go wynosił zaledwie 1700 zł23.

20 Dyrayusz obszerny oblężenia Zbaraża, 30 sierpnia 1649, w: Jakuba Michałowskiego wojskie-
go lubeckiego, kasztelana bieckiego księga pamiętnicza, wyd. Z.A. Helcel, Kraków 1864, s. 468; 
B. Baranowski, Ormianie w służbie dyplomatycznej.., op. cit., s. 130.

21 M. Nagielski, op. cit., s. 620.
22 Cyt. za D. Milewski, Rywalizacja polsko-kozacka o Mołdawię w dobie powstania Bohdana 

Chmielnickiego (1648–1653), Zabrze 2011, s.93.
23 M. Nagielski, op. cit., s. 621.
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Prawdopodobnie pod koniec wiosny 1652 r. Romaszkiewicz przybył do Jass. Wtedy 
to postanowiono uwolnić jeńców dzięki podstępowi. Wraz z Jerzym Kutnarskim omówił 
szczegóły operacji uwolnienia Polaków. Następnie zaokrętował się na statek Turka rei 
Mehmeda, wynajętego i zaopatrzonego przez ludzi Bazylego Lupu. Umówiono się wów-
czas z Turkiem na zapłatę trzech tysięcy talarów, z których 1/3 miała być wypłacona już 
na Krymie, kolejny tysiąc w Stambule, a reszta po wejściu jeńców w granice Rzeczypo-
spolitej24.

Po dodarciu na miejsce, Romaszkiewicz wraz z Turkiem upili strażników i uwolnili 
więźniów, w tym m.in. Mikołaja Potockiego, Jakuba Kalinowskiego i Jacka Szemberka, 
po czym konno przewieźli ich na statek, którym dotarli już do Stambułu. Dzięki wsparciu 
agentów z Mołdawii i cesarstwa udało się opłacić tureckiego właściciela statku. Ogromna 
była wściekłość chana krymskiego, kiedy dowiedział się o ucieczce jeńców. Tych Pola-
ków, którzy uciekali pieszo, wyłapano, lecz już nie zdążono dogonić Romaszkiewicza 
i jego towarzyszy. Islam Gerej III słusznie podejrzewał hospodara o pomoc w ucieczce, 
jednak nie udało się wymóc na nim, by pomógł ich z powrotem schwytać25.

Podejrzenia Tatarów o współudział hospodara w ucieczce Polaków z Czufut-Kale 
wzbudzały poważne obawy w Mołdawii. Warto nadmienić, że hospodar był bliski unik-
nięcia konsekwencji całej akcji, lecz na Wołoszczyźnie w nieznanych okolicznościach 
aresztowano Romaszkiewicza, po czym został odesłany na Krym26. Do dnia dzisiejszego, 
nie wiadomo, kto stał za jego schwytaniem, ale można stwierdzić, że mało prawdopodob-
ne, by był w to zamieszany Bazyli Lupu, o czym może świadczyć chociażby fakt niewy-
dania go przez Romaszkiewicza, gdy ten trafił przed oblicze samego chana krymskiego. 
Początkowo jeniec brał winę na siebie, jednak po czasie, przyciśnięty przez ordyńców, 
przyznał się Tatarom, że akcja była zaplanowana wspólnie z Jerzym Kutnarskim27.

W tym momencie warto stwierdzić, że jego położenie było tragiczne. Znając zwyczaje 
ordyńców z poprzednich lat, można się domyślić, że był źle traktowany (może nawet 
i torturowany). Często Tatarzy cofali pojmanym racje żywnościowe, czyli tzw. „stół chań-
ski”. Nie da się również wykluczyć, że Romaszkiewicz podczas swojego długiego pobytu 
na Krymie zadłużał się u Karaimów z Kale lub u Ormian z Bakczysaraju po to, by prze-
żyć w godziwych warunkach28. Z całą pewnością starania o jego uwolnienie były mocno 
ograniczone przez dwa czynniki. Pierwszym z nich była napięta sytuacja na linii Bazyli 
Lupu – Chanat, drugim zaś klęska pod Batohem, która spowodowała, że Rzeczpospolita 
na powrót stała się słabszym graczem na arenie politycznej w tej części Europy.

 W miejscu tym należy dodać, że dotychczasowa literatura błędnie przedstawiła ope-
racje wykonane przez Jana lub Piotra Romaszkiewicza. B. Baranowski, znakomity zresztą 
znawca dziejów Ormian w Polsce, nie uniknął błędów podczas swoich szeroko zakrojo-
nych badań, stwierdził bowiem, że Ormianinowi w ogóle nie udało się osiągnąć zamierzo-
nego celu29. Błędną tezę również przyjął Władysław Łoziński, który stwierdził, że Mi-

24 Restaurationsbestrebungen des Vasilie Lupul und seine Ankunft in Konstantinopel, w: Frag-
mente zur geschichte der Rűmanen, t. 3, wyd. E. Hurmuzaki, Bucuresci 1884; D. Milewski, op. 
cit., s. 93.

25 D. Milewski, op. cit., s.93–94.
26 Ibidem, s. 95.
27 Ibidem.
28 B. Baranowski, Dzieje jasyru na Gródku Karaimskim, „Myśl Karaimska”, R.25, 1947, t. 2, 

s. 47.
29 Idem, Ormianie w służbie dyplomatycznej.., op. cit., s. 131.; tezę za Baranowskim przyjęła 

również K. Wróbel-Lipowa, op. cit., s. 111.
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kołaja Potockiego uwolnił nie Romaszkiewicz, lecz kupcy neapolitańscy, przeznaczając 
na ten cel sporą ilość gotówki. Świadczyć o tym miał przejazd syna nieżyjącego hetmana 
przez terytorium Włoch30. Rzetelnych informacji nie dostarczy nam również herbarz Se-
weryna Uruskiego, który przede wszystkim uznał Romaszkiewicza za szlachcica, a także 
rotmistrza, co kompletnie mija się z prawdą historyczną. Autor herbarza tak oto pisał 
o nieznanym z imienia Ormianinie: „rotmistrz wzięty do niewoli od Tatarów 1653 roku. 
Ułatwił ucieczkę Potockiemu, synowi hetmana, czem tak rozgniewał Tatarów, że przy 
zawarciu pokoju z Rzeczypospolitą 1654 r., gdy innych jeńców uwolnili, jego zatrzymali 
w wiecznej niewoli”31. Dopiero studia Dariusza Milewskiego udowodniły, w jaki spo-
sób doszło do uwolnienia Mikołaja Potockiego, syna hetmana wielkiego koronnego32.

Sam Romaszkiewicz uzyskał wolność dopiero w okolicach lat 1654–1655, kiedy to 
nastąpiło ocieplenie relacji na linii Rzeczpospolita–Chanat Krymski. W maju 1654 r. na 
pewno nadal przebywał w niewoli tatarskiej, a świadczy o tym chociażby list Stanisława 
Mariusza Jaskólskiego do S. Lanckorońskiego, gdzie pisał: „kiedy do Romaszkiewicza 
przyszło, odpowiedział mi [Wezyr] jako się nie wstydzicie, za złodziejem przyczyniać, od 
wieków Krym takiego wstydu nie miał, żeby kogo z Krymu wykraść miano, jako to on 
uczynił”33. Jak widać postać ta dość mocno ośmieszyła władze w Bakczysaraju, a także 
wpłynęła chwilowo na relacje pomiędzy sąsiadującymi ze sobą krajami. Stwierdzić trzeba 
także, że zawiązanie sojuszu przeciwko Moskwie nie ułatwiło zbytnio Romaszkiewiczo-
wi powrotu na wolność. Należy jednak zwrócić uwagę, że to on naruszył jako pierwszy 
zasady dyplomacji w dość nieostrożny, można wręcz powiedzieć, nonszalancki sposób. 
Na szczęście dla niego udało się mu uzyskać wolność i powrócić do kraju. Nie wiadomo 
niestety, ile wynosiła cena okupu za tego dyplomatę-agenta. Być może wolność zawdzię-
cza swojemu krajanowi z Zamościa Mikołajowi Hadziejowiczowi, który przyczynił się 
do przekonania chana tatarskiego do porzucenia współpracy z Bohdanem Chmielnickim, 
za co został nota bene, nobilitowany w 1654 r.34 O tym jak niechętnie wypuszczono go, 
świadczyć mogą chociażby słowa Wespazjana Kochowskiego, który napisał: „Romasz-
kiewicza nie chcieli Tatarowie uwolnić, którego syna Potockiego hetmana, w zastawie 
będącego, póki zapłata onym za ojca nie stanie, z Krymu uprowadził, za to jako zdrajca 
i jako w niewolą wzięty siedzieć musi”35.

 Pobyt w niewoli pozwolił Romaszkiewiczowi w utrwaleniu języka, na którego na-
ukę pobierał również subsydia w trakcie swoich legacji do Chanatu. Wiosną 1655 r. wi-
dzimy go już na powrót w misjach dyplomatycznych. Właśnie wtedy brał udział w ko-
lejnej misji na Krym, dokąd wiózł odpowiedź Jana Kazimierza na majowe poselstwo 
Dedesz agi. W październiku tego samego roku wraz z oboźnym Andrzejem Potockim 
został wysłany z obozu wojsk koronnych pod Rzeszowem (6 X) do chana Mehmeda 
Gereja IV z prośbą o posiłki w związku z agresją Karola X Gustawa36. Na pewno zmia-

30 W. Łoziński, Prawem i Lewem, Warszawa 2005, s. 159.
31 S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 15, Warszawa 1931, s. 240.
32 D. Milewski, op. cit., s. 96–97.
33 S.M. Jaskólski do S. Lanckorońskiego, Bachczysaraj, 2 V 1654, w: Materyały dla historyi 

Małej Rossyi, wyd. P. Świdziński, t. 2, Kijów 1852, s. 31.
34 K. Stopka, Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków 2000, s. 57.
35 Historya panowania Jana Kazimierza. T. 1 / z klimakterów Wespazyana Kochowskiego przez 

współczesnego tłómacza w skróceniu na polski język przełożona, wydana z rękopisu w roku 1840 
przez Edwarda Raczyńskiego, teraz podług oryginału poprawiona i powtórnie wydrukowana, Po-
znań 1859, s. 188.

36 M. Nagielski, op. cit., s. 621.
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ny, jakie zaszły na dworze w Bakczysaraju, ułatwiły mu rozmowy dotyczące tatarskiej 
pomocy militarnej, którą zresztą Jan Kazimierz po niedługim czasie uzyskał. Można 
się pokusić o stwierdzenie, że Romaszkiewicz zyskał w osobie Andrzeja Potockiego 
(bratanek Stanisława Rewery) poważnego sprzymierzeńca, ponieważ odtąd dość często 
widzimy go u boku późniejszego wojewody bracławskiego, jak i całego rodu Potockich 
herbu Piława37.

*
Omówiona w tym szkicu działalność Romaszkiewicza w latach 1648–1655 pokazuje, 

jak ciekawą był on postacią. Jego misje dyplomatyczne powiązane z działalnością wywia-
dowczą są w dalszym ciągu owiane dużą dozą tajemniczości. Był człowiekiem sprytnym, 
działającym pod presją chwili, co udowodnił m.in. brawurowym uwolnieniem Mikołaja 
Potockiego i kilku innych więźniów z Gródka Karaimskiego. Dalsze lata jego życia poka-
zują, że wiele się nie zmienił i do końca pozostawał na usługach dworu i hetmanów. W la-
tach 1648–1655 nawiązał szereg przydatnych znajomości, oprócz poznanych dostojników 
tatarskich miał również okazję zaznajomić się z Jerzym Kutnarskim, posłami perskimi, 
tureckimi, francuskimi, indyjskimi, a także z samym Bazylim Lupu.

Również w tych latach dał się poznać, jako osoba chciwa i nie zawsze oddająca długi, 
które niekiedy były dość znaczne. Mówiąc o jego długach trzeba zacytować trafnie do-
brane słowa Mirosławy Zakrzewskiej-Dubasowej, która powiedziała: „Jego służba 
w kancelarii koronnej trwała ponad trzydzieści lat, chociaż nie cieszył się zbyt wielkim 
zaufaniem z powodu chciwości, miał za to wielkie znajomości i dobre stosunki na Krymie 
oraz łatwość uzyskiwania kredytu, choć długi niechętnie zwracał”38. Prawdopodobnie 
w tych latach zadłużył się również na Krymie u niejakiego Hadży Jajdara Bohasewicza na 
150 talarów, co spowodowało późniejszą interwencję Mehmeda IV u Jana Kazimierza39. 
Romaszkiewiczowi jednak należy oddać, że był doskonale zorientowany w sprawach 
Wschodu. To dzięki niemu udało się wielokrotnie załatwić różnego rodzaju sprawy, poza 
tym był źródłem informacji o sytuacji u południowych sąsiadów Rzeczpospolitej.

 Jedni powątpiewali w jego uczciwość, drudzy natomiast go mocno chwalili, w tym 
sam król Jan Kazimierz Waza40. Jan bądź Piotr Romaszkiewicz niewątpliwie wykazał się 
dużymi zdolnościami w swoich działaniach, które wywarły wpływ m.in. na relacje pomię-
dzy Polską a Bakczysarajem, Mołdawią czy Turcją.
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