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stalgia za czasami Jagiełły (s. 262), to zdaje się nie tylko efekt  zawodu, jaki sprawiał mu Kazimierz Jagiellończyk, ale może 
coś więcej. Może to po prostu ślad jego tęsknoty za czasami, w których był rzeczywistym i pożądanym  współpracownikiem 
zmarłego króla. A to już być może tylko krok do prób przewartościowania poglądów  o jego konsekwentnej opozycyjności 
wobec Jagiełły i twardym sprzeciwie wobec kwestii następstwa tronu po nim. Maria Koczerska w swej wnikliwości nie pomi-
nęła znanego przecież, bo drukowanego, ale też jakby lekceważonego fragmentu  z instrukcji dla Pniowskiego, jadącego  do 
Mikołaja V, w którym znajduje się passus o Kazimierzu Jagiellończyku, który objął  tron ex naturali  successione (s. 257). 

W zamykającym  książkę  fragmencie  M. Koczerska dochodzi do wniosku, że Zbigniew Oleśnicki o wiele bardziej był 
kontynuatorem niż nowatorem. Nie rozpoczął  swego pontyfikatu  od wymiany kadry, umiejąc  dobierać odpowiednich ludzi, 
łatwo przywiązywał  się do nich, linię kontynuacji prezentował także w dziedzinie administrowania i gospodarowania w do-
brach stołu biskupiego. Był też Oleśnicki hierarchą,  który prawdziwie umiłował swoją  diecezję. Swietne jest spostrzeżenie 
autorki, że niezależność Zbigniewa wobec króla zapewniał mu fakt,  że nie pełnił funkcji  kanclerskiej lub podkanclerskiej. 
Nie sposób też nie przywołać cytatu z końcowych rozważań M. Koczerskiej: „Czy zatem nie było znamion wielkości w dzia-
łalności kościelnej Oleśnickiego, czy ten pontyfikat  nie wyróżnił się spośród wszystkich innych współczesnych w Polsce oraz 
przeszłych i przyszłych na stolicy krakowskiej? Przeciwnie — był jedyny w swoim rodzaju. Wielkość może się przecież wyra-
żać nie tylko w nowatorstwie, które burzy ład zastany i więcej pozostawia zamętu niż trwałych budowli. Wyjątkowość  jego 
pontyfikatu  wyrażała się między innymi w sprawności działania, zwłaszcza kancelarii, systemie łączności,  w fundacjach,  na 
najwyższą  w kraju skalę, w niezależności od króla, w liczbie załatwionych spraw, choć wymiar sprawiedliwości działał dość 
powolnie. Bez żadnej wątpliwości  nastąpił  wtedy przełom w produkcji kancelaryjnej i w poczuciu wartości dokumentacji pi-
semnej wszelkich działań prawnych. Nie do pogardzenia był wysoki poziom dochodowości gospodarowania w dobrach bi-
skupich. Z pewnością  za zasługę należy zapisać Oleśnickiemu uchronienie diecezji krakowskiej przed głębszą  penetracją 
husytyzmu, którego skutkiem byłoby zniszczenie struktur kościelnych i ich podstaw materialnych. Najbardziej podziwu god-
ne wydaje mi się łączenie  przez Zbigniewa aktywności na różnych polach, przede wszystkim sensu stricto  politycznym i ko-
ścielnym. Umożliwiały mu to intelekt najwyższej próby, umiejętny dobór kadry pomocniczej, która zajmowała się admini-
stracją  diecezji krakowskiej i zarządem  dóbr stołu biskupiego, świetnie zorganizowana łączność  pocztowa i wymiana infor-
macji, zarówno co do spraw wewnętrznych, krajowych, jak w zakresie spraw międzynarodowych i Kościoła powszechnego" 
(s. 277). 

Nie ma powodu, by rozwodzić się nad zaletami i fachowością  w przygotowaniu obszernych aneksów, sprawa jest bo-
wiem oczywista — bez tego napisanie podobnej książki  byłoby mało prawdopodobne lub zgoła niemożliwe. 

W podsumowaniu dotychczasowych rozważań trzeba wyraźnie stwierdzić, że otrzymaliśmy dzieło prawdziwie znaczące, 
jakiego zresztą  należało oczekiwać od największego znawcy poruszanej problematyki. Nie wiadomo przy tym, co bardziej 
podziwiać, drobiazgowe, wyczerpujące  analizy szczegółowe, czy zbierające  te badania uwagi syntetyzujące.  Na największą, 
być może, pochwałę zasługuje fakt,  że Autorka, zajmując  się inną  problematyką,  dała czytelnikowi sporo przemyśleń 
w sprawie działalności politycznej biskupa. Z pozoru nic w tym dziwnego, bo zupełnie abstrahować od tych kwestii nie spo-
sób, ale fakt,  że otrzymaliśmy garść spostrzeżeń, charakteryzujących  się znakomitą  wnikliwością,  pozostanie wielkim osiąg-
nięciem Marii Koczerskiej. Udowodniła ona przy tym jeszcze i to, że nieskrywany podziw dla bohatera naukowych rozwa-
żań nie musi jednocześnie oznaczać spłycenia tych badań, nie musi oznaczać też utraty badawczego obiektywizmu. Bo prze-
cież autorka swego zafascynowania  osobowością  i osiągnięciami  Oleśnickiego nie ukrywa, ale ta fascynacja  jest w pełni uza-
sadniona i jawi się jedynie jako oddanie sprawiedliwości jednostce, która w pełni na ten podziw zasłużyła. 

Jarosław  Nikodem 
Uniwersytet  im. Adama  Mickiewicza 

Instytut  Historii 

Sławomir J ó ź w i a k, Wywiad  i kontrwywiad  w państwie  zakonu krzyżackiego  w Prusach. Stu-
dium  nad sposobami pozyskiwania  i wykorzystywaniem  poufnych  informacji  w późnym średnio-
wieczu, Malbork 2004, ss. 265. 

Monografia  Sławomira Jóźwiaka zasługuje na zainteresowanie. Autor od blisko dekady zajmuje się problematyką 
krzyżacką,  zwracając  szczególną  uwagę na zagadnienia polityczne oraz kwestie związane  z administracją  państwa zakonne-
go. Lata pracy nad krzyżackimi strukturami terytorialnymi pozwoliły mu zebrać pokaźny materiał źródłowy oraz nabyć 
kompetencji w zakresie źródeł produkowanych przez kancelarię zakonną. 

Mimo to należy docenić odwagę S. Jóźwiaka, który zdecydował się zmierzyć z tak trudnym wyzwaniem, jakim było pod-
jęcie badań nad służbą  wywiadowczą  państwa zakonnego. Praca ma w dużej mierze charakter pionierski. Jak autor wyjaśnił 
we wstępie, podstawowym problemem, z którym przychodzi zmagać się badaczowi dziejów wywiadu, jest bardzo skąpa  baza 
źródłowa. Nie trudno ten stan rzeczy wyjaśnić. Działalność wywiadowcza — w jej powszechnym rozumieniu — wiąże  się 
z chyba najważniejszym elementem działalności państwa, tj. z polityką  obronną  i zapewnieniem bezpieczeństwa strukturom 
władzy. Zbierane informacje,  zwłaszcza te o kluczowym znaczeniu, mają  charakter poufny  lub tajny, ich przechowywanie 
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odbywa się w szczególnych warunkach, a w razie zagrożenia są  likwidowane w pierwszej kolejności. Ten sposób traktowania 
materiałów wywiadowczych narażał je jeszcze bardziej na zniszczenie niż innego typu źródła pisane z okresu późnego śred-
niowiecza. Ponadto należy powtórzyć za S. Jóźwiakiem, że wiele danych wywiadu nigdy nie zostało spisanych lub też znisz-
czono je natychmiast po przeczytaniu. Dopiero bujny rozkwit korespondencji na terenie Prus — począwszy  od schyłku wie-
ku XIV — umożliwił szersze i bardziej wnikliwe spojrzenie na organizację i działalność wywiadu krzyżackiego. Zachowała 
się bowiem znaczna część zasobów archiwalnych kancelarii wielkiego mistrza, w skład której weszła też korespondencja 
komturów i prokuratorów krzyżackich z centralą  zakonną. 

Autor sięgnął  do tych archiwów, a także oparł się na licznych wydawnictwach źródłowych, przeważnie opracowanych 
przez niemieckich uczonych, co z racji liczebności zgromadzonych materiałów pozwoliło na maksymalne wykorzystanie do-
stępnych przekazów źródłowych. 

Ramy chronologiczne pracy zostały ujęte szeroko, począwszy  od osiedlenia się Krzyżaków w ziemi chełmińskiej 
w XIII w., aż do wybuchu wojny trzynastoletniej w 1454 r. Jednak z powodu milczenia źródeł właściwy opis służby wywia-
dowczej zakonu dotyczy okresu schyłku XIV i pierwszej połowy XV w., ze szczególnym uwzględnieniem lat 1408-1422. 

S. Jóźwiak, koncentrując  się na aktywności krzyżackiego wywiadu wojskowego przeciw najbliższym sąsiadom  zakonu, 
podzielił pracę na pięć rozdziałów. W pierwszym z nich, Organizacja wywiadu  krzyżackiego,  zawarł podstawowe informacje 
o praktycznym funkcjonowaniu  zakonnych służb wywiadowczych. Nie istniała więc żadna agencja wywiadowcza, choć bez-
pośrednim zwierzchnikiem i koordynatorem pracy szpiegów oraz agentów był sam wielki mistrz. Natomiast ciężar obowiąz-
ków operacyjnych spoczywał na barkach komturów terenów przygranicznych, którzy byli bezpośrednio odpowiedzialni za 
stworzenie i utrzymywanie siatki szpiegowskiej. Finansowaniem przeważającej  części aktywności wywiadowczej zajmowały 
się centralne władze zakonu. Bardzo interesujące  okazały się spostrzeżenia autora dotyczące  technik zabezpieczania pou-
fnej  korespondencji oraz zastosowania szyfrów.  Niestety większość przywoływanych źródeł ograniczała się do lat 
1409-1410, 1418 i 1421-1422. Wnioski generalne wymagały więc zawsze apriorycznego założenia, że zdobyte dowody źród-
łowe odzwierciedlają  ogólną  prawidłowość, tyle że uchwyconą  w krótkim okresie czasu. 

W rozdziale drugim, Priorytety  wywiadu  krzyżackiego  w okresach  pokoju i wojny, S. Jóźwiak próbował przedstawić pod-
stawowe obszary zainteresowań wywiadu krzyżackiego. Dowiódł tym samym, że Krzyżacy zajmowali się wewnętrznymi spra-
wami Królestwa Polskiego i Litwy, jak również, że pozyskiwali o nich niemało informacji.  Nasuwające  się pytanie o jakość 
tych wiadomości pozostało niestety bez odpowiedzi, ponieważ w zamyśle autora problematyka wiarygodności i efektywno-
ści wywiadu krzyżackiego została omówiona w ostatnim rozdziale. Ucierpiała przez to, moim zdaniem, spójność pracy, po-
nieważ S. Jóźwiak w rozdziale II ograniczył się właściwie do zrelacjonowania zapisów znajdujących  się w źródłach, bez szer-
szego ich komentowania. Krzyżacy zbierali m.in. informacje  o miejscach pobytu króla polskiego. Autor spostrzegł, że uzy-
skiwane dane często były fałszywe,  choć część z nich pozwoliła na uzupełnienie itinerarium Władysława Jagiełły opracowa-
nego przez Antoniego Gąsiorowskiego.  Nie padło jednak w ogóle pytanie, do czego miała służyć Krzyżakom ta wiedza 
w praktyce. Zabrakło też w tym miejscu, ale także w rozdziale piątym,  statystycznego wyliczenia (ujętego w procentach), ile 
znanych raportów wywiadowczych wskazywało na właściwe — a więc skądinąd  znane — miejsce pobytu monarchy. Trudno 
wymagać takich wyliczeń dla innej kategorii informacji  wywiadowczych, ponieważ ich weryfikacja  byłaby niemożliwa, jed-
nak w tym konkretnym przypadku sytuacja nie była aż tak beznadziejna. Bardzo interesujące  okazały się natomiast inne 
spostrzeżenia S. Jóźwiaka. Okazało się, że Krzyżacy chętnie obsadzali szpiegami szlacheckie zjazdy generalne i lokalne w 
Polsce, skutecznie monitorowali zmiany na polskich urzędach ziemskich oraz prowadzili rozpoznanie dróg i brodów. Szcze-
gólnie ciekawe były wiadomości wywiadu o liczebności wojsk polsko-litewskich, mobilizowanych do wojny z Zakonem. Au-
tor ostrożnie wypowiedział się pozytywnie o ich wiarygodności. 

Najobszerniejszy i najbardziej interesujący  jest rozdział trzeci — Źródła  i sposoby pozyskiwania informacji  wywiadow-
czych. Trudno jednak powiedzieć, dlaczego dopiero w połowie pracy autor zdecydował się na wyjaśnienia terminologiczne. 
Co prawda sprzyjała temu zabiegowi tematyka rozdziału, lecz po przeszło stu stronach posługiwania się terminami „agent", 
„szpieg", „wywiadowca-informator",  ich tak późne zdefiniowanie  wydaje się być konstrukcyjnym niedociągnięciem.  W roz-
dziale trzecim znalazło się przy tym wiele wartościowych informacji  i spostrzeżeń. Wykorzystanie bogatych źródeł krzyżac-
kich umożliwiło uzupełnienie dotychczasowego stanu wiedzy o karierach urzędniczych poszczególnych panów polskich. Au-
tor pokazał również, że w 1409 r. starosta generalny Wielkopolski i starosta bydgoski Tomasz z Węgleszyna był informato-
rem wielkiego mistrza na temat militarnych i politycznych planów strony polskiej. Okazało się też, że niemało przygranicz-
nych rycerzy i kupców chętnie angażowało się w służbę wywiadowczą.  S. Jóźwiak podjął  próbę wyjaśnienia, dlaczego polskie 
rycerstwo decydowało się na współpracę z Zakonem, jednakże z powodu braku informacji  źródłowych należy jego hipotezy 
traktować jako prawdopodobne spekulacje. Zamieścił ponadto interesujące  uwagi o sztuce kamuflażu  wywiadowców krzy-
żackich, którzy, aby nie wzbudzać podejrzeń, przebierali się za kupców lub duchownych oraz stosowali, jako elementy roz-
poznawcze we wzajemnym komunikowaniu się, odpowiednio dobrane fragmenty  ubioru. 

Lektura tego rozdziału pozostawiła niedosyt. Wyjątkowo  nużące  są  liczne powtórzenia przykładów źródłowych w roz-
maitych miejscach tekstu głównego, co sprawia wrażenie, że autor dla napisania rozprawy dysponował zaledwie kilkunasto-
ma przekazami źródłowymi. Najbardziej jaskrawy przykład takiej praktyki odnosi się do przypadku Rusina Jokola. W pod-
rozdziale Anonimowi wywiadowcy  i informatorzy  S. Jóźwiak obszernie omówił sprawozdanie ze zwiadu Jokola na Litwie 
(s. 178-179), aby nieco tylko bardziej skrótowo powrócić do tej historii w podrozdziale Nieświadomi  informatorzy  (s. 188). 



202 Artykuły recenzyjne i recenzje 

Autor nie ustrzegł się również powtórzeń, omawiając  różne aspekty działalności bardzo aktywnego szpiega, mieszczanina 
toruńskiego, Pietrasza Czyresa. Brak w tym konsekwencji, skoro S. Jóźwiak wcześniej stwierdził (s. 132), że materiałów 
źródłowych o Czyresie zachowało się wyjątkowo  dużo i było w czym wybierać. 

Ponownie budzi też wątpliwości  konstrukcja pracy oraz sposób podejścia do informacji  źródłowych. Autor jakby nie 
zwrócił uwagi, że wiele wiadomości wywiadowczych, gromadzonych dla Krzyżaków wcale nie miało poufnego  charakteru, 
co więcej, nie wymagało chyba specjalnych zabiegów dla ich pozyskania. Wystarczyło pojeździć w roli kupca po kilku miej-
skich targowiskach, aby zorientować się, co i jak ludzie mówią.  Autor konsekwentnie nie komentował informacji  wywia-
dowczych, które swobodnie można było traktować jako plotki lub pogłoski, nie podlegające  weryfikacji.  Oczywiście do-
strzegł wątpliwą  jakość takich informacji,  uznał jednak, że „takie doniesienia [...] przez władze zakonne były traktowane po-
ważnie" (s. 191), chociaż później zaznaczał, że Krzyżacy liczyli się z marną  jakością  zdobywanych wiadomości (s. 239), co 
nie uchroniło ich przed nierzadkim uznawaniem informacji  fałszywych  za prawdziwe (s. 240). W zestawieniu wnioski te 
brzmią  nieco osobliwie. Zabrakło też wyodrębnienia tzw. „białego wywiadu", którym tak naprawdę parała się większość wy-
wiadowców krzyżackich. 

Trudno też zgodzić się z konstatacją  Autora, że książę  Witold był informatorem  krzyżackim, ponieważ czasem powia-
damiał ich o nastrojach politycznych w Królestwie (s. 185). Należy odróżniać działalność agenturalną  od działalności poli-
tycznej, a Witold właśnie ze względów politycznych podzielił się z Zakonem wiadomościami, które posiadał skądinąd. 

Swiadome zaniechanie przez S. Jóźwiaka próby weryfikacji  danych wywiadowczych jednocześnie z ich omawianiem ma 
jeszcze inne konsekwencje. Po pierwsze — stwarza wrażenie, że nie została do końca przeprowadzona krytyka źródeł, po 
drugie — pozwala tylko w niewielkim stopniu podjąć  niezwykle ciekawy problem wpływu informacji  wywiadu na politykę 
zakonną,  po trzecie wreszcie — sugeruje, że autor bez zastrzeżeń wierzy, iż np. podstoli ziemi dobrzyńskiej mógł w 1409 r. 
nieświadomie (sic!) wyjawić Krzyżakom plany militarne strony polskiej (choć w rzeczywistości napomknął  on o zbliżaniu się 
polskiej armii pod wodzą  króla), albo, że jacyś chłopi dowiedzieli się w Pułtusku o szczegółach przygotowań wojennych ar-
mii litewskiej, o czym donieśli Krzyżakom. 

W rozdziale czwartym — Działalność  kontrwywiadowcza  S. Jóźwiak skupił się na sposobach zapobiegania aktywności 
wywiadowczej przeciwników w państwie zakonnym. Pokazanie konkretnych rozwiązań  praktycznych ma dużą  wartość po-
znawczą.  Podobnie należy ocenić odkrycia w sprawie podejmowania czynności prewencyjnych przeciw aktywności opozycyj-
nej poddanych krzyżackich, zwłaszcza metod wykrywania i rozbijania spisków. Potwierdziła się również głoszona od jakie-
goś czasu teza historiograficzna  o wielkim zaskoczeniu, którego doznali Krzyżacy bezpośrednio po klęsce pod Grunwal-
dem, kiedy wiele miast i zamków bez walki poddało się armii Jagiełły. S. Jóźwiak wykazał się przy tym godną  uznania do-
ciekliwością  badawczą  i umiejętnością  wnikliwej analizy źródeł, w których interesujące  go informacje  często były zawarte 
w sposób pośredni lub wręcz ukryty. 

W rozdziale piątym  — Wiarygodność  pozyskiwanych informacji  i efektywność  wywiadu  krzyżackiego  — autor dokonał nie 
tyle weryfikacji  znanych mu źródeł wywiadowczych, co raczej pokazał troskę Krzyżaków o jej przeprowadzenie. Temu także 
miało służyć sprawdzanie informatorów.  S. Jóźwiak zdołał jednak uchylić się od bardziej jednoznacznej odpowiedzi na sfor-
mułowane w tytule rozdziału problemy, chociaż wydaje się, że uznał wywiad krzyżacki za sprawny. Brakuje jednak dla tego 
wniosku badań porównawczych. Efektywność  wywiadu autor potraktował jako cechę niesprawdzalną,  stąd  wysnute przypu-
szczenia tak naprawdę niewiele wniosły. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że całość poruszanego zagadnienia została przez 
S. Jóźwiaka zaniedbana, z dużą  stratą  dla kompletności pracy. 

Na koniec należy podkreślić, że praca ma duże znaczenie naukowe ze względu na oryginalność podjętego tematu, co 
nadaje jej pionierskie znaczenie. Nie można odmówić autorowi wykonania solidnej kwerendy archiwalnej oraz wnikliwej 
analizy źródeł. Główną  słabością  pracy wydaje się jej zubożenie o istotne wątki,  pozwalające  na dokładniejszą  ocenę rzeczy-
wistej efektywności  wywiadu krzyżackiego. Zabrakło indeksów oraz, o czym była już mowa — opracowań statystycznych. 

Wojciech  Kozłowski 
Warszawa 

Peter E s c h e n l o e r , Geschichte  der  Stadt  Breslau,  wyd. i wstęp Gunhild R o t h, 2 vol., Wax-
mann (Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, Bd. 29), Münster-New 
York-München-Berlin 2003, ss. 1109. 

Badaczom późnośredniowiecznych dziejów Sląska,  a zwłaszcza historykom Wrocławia Piotr Eschenloer jest kimś rów-
nie bliskim jak Jan Długosz mediewistom (i nie tylko) studiującym  historię Polski. I, jak się zdaje, porównanie między 
współczesnymi sobie (niemal rówieśnikami) kronikarzami i sekretarzami na tym się nie kończy. Są  bowiem uprawnione 
również porównawcze rozważania nad ich rolą  w życiu politycznym i w administracji — Długosza w Polsce i kościele kra-
kowskim, Eschenloera we Wrocławiu i władzach tego miasta, a nade wszystko nad trwającym  po dzień dzisiejszy wpływem 


