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Maria K o c z e r s k a , Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu

1423-1455, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004, ss. 502, tabele, il.

Historycy, zajmujący się późnym średniowieczem, otrzymali zapowiadaną i oczekiwaną z ogromnym zainteresowaniem
monografię poświęconą Zbigniewowi Oleśnickiemu pióra najwybitniejszego współczesnego znawcy biskupa krakowskiego
Marii Koczerskiej. Autorka, która tej niezwykłej postaci polskiego i nie tylko polskiego XV w. poświęciła szereg drobniejszych rozpraw, we wstępie swej książki stwierdziła, że nie zdecydowała się na napisanie biografii Oleśnickiego, bo nigdy nie
interesowała ją czysta polityka, a bez niej nie ma możliwości podsumowania życiowych dokonań biskupa krakowskiego
i kardynała. Maria Koczerska postawiła sobie za to dwa główne cele, przystępując do pracy nad Zbigniewem Oleśnickim widzianym w świetle jego rządów biskupich: pokazanie funkcjonowania Kościoła krakowskiego (rozumianego zgodnie z duchem czasów, w których żył Oleśnicki, a więc zarówno jako kościół katedralny, jak i szerzej rzecz ujmując — diecezja krakowska oraz ludzie „którzy w pewnych materialnych ramach ten Kościół tworzyli") w czasach jego pontyfikatu, i osoby samego Zbigniewa jako hierarchy Kościoła, by spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy w sferze działalności kościelnej również widać znamiona wielkości tej postaci (s. 6). Autorka podkreśla jednocześnie, że jej praca ma wyraźnie źródłoznawczy
charakter, „a wytwory pisemne działalności Zbigniewa Oleśnickiego i urzędników biskupich" interesują ją „prawie na równi z samą działalnością biskupa". Stało się tak przede wszystkim dlatego, że źródła te — w przeciwieństwie do biografistyki
średniowiecznej i historiografii — oddają poglądy, mentalność i osobowość autora. One też skłoniły M. Koczerską do napisania osobnego rozdziału poświęconego osobowości Zbigniewa Oleśnickiego (s. 7). Uprzedzając nieco dalsze uwagi, pragnę
przyznać się do pewnego sceptycyzmu, jaki zrodził się we mnie, po przeczytaniu wstępnych uwag Autorki. Z jednej strony,
nie do końca byłem pewien, czy ten rozdział jest odpowiedni do tak zakrojonego tematu rozprawy, z drugiej zaś, obawiałem
się, czy przedstawione w nim uwagi będą w stanie wyjść poza pewien stereotyp, nierzadko typowy przy tego typu rozważaniach. Od razu też powiedzmy wyraźnie, że jeśli się zawiodłem, był to zawód, jakiego życzyć sobie może każdy czytelnik.
Rozdział bowiem poświęcony osobowości Oleśnickiego jest po prostu non plus ultra.
Bardzo obszerna monografia składa się ze Wstępu (s. 5-8), ośmiu rozdziałów, przedstawiających kolejno literaturę
przedmiotu i podstawy źródłowe pracy (s. 9-37), personel kancelarii i dworu biskupiego (s. 38-77), formę zewnętrzną i formularz dokumentów biskupich (s. 78-126), rolę instrumentu notarialnego w kancelarii biskupiej (s. 127-154), problem
uwierzytelniania dokumentów i listów Oleśnickiego (s. 155-172), rolę wikariuszy generalnych in spiritualibus, oficjałów generalnych krakowskich i biskupów sufraganów z czasów pontyfikatu Oleśnickiego (s. 173-215), stosunki biskupa z krakowską kapitułą katedralną (s. 216-248) i wspomniany już rozdział poświęcony określeniu osobowości Zbigniewa (s. 249-274),
podsumowania zatytułowanego: Zamiast zakończenia: Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki — nowatorem czy kontynuatorem? (s. 275-278), zestawu źródeł rękopiśmiennych (s. 279-281), bibliografii (s. 282-303), spisu skrótów (s. 304-309),
trzech aneksów: Regesty dokumentów datowanych, wystawionych przez Zbigniewa Oleśnickiego w latach 1421-1455 (s. 310-432), Spis dokumentów, których Zbigniew Oleśnicki był współwystawcą lub gwarantem, dotyczących głównie spraw publicznych
(s. 433-435), Arengi dokumentów biskupich (s. 436-446), streszczenia w języku angielskim (s. 447-453), indeksów osób
i miejscowości, sporządzonych przez P. Węcowskiego (s. 454-496) i spisu ilustracji (s. 497-500).
W rozdziale I autorka wnikliwie i obszernie scharakteryzowała źródła, które stanowiły podstawę jej pracy. Szczególną
rolę wiązała z dokumentami, stanowiącymi podstawę źródłową rozprawy („Pragnę bowiem udowodnić — pisze M. Koczerska — przez drobiazgową analizę treści wybranych dokumentów, zawartej w kolejnych, zgodnych z formularzem, formułach
dokumentowych, że każdy dokument stanowi w rozumieniu i zamiarze wystawcy, komunikat przekazywany odbiorcy. Konkretnemu odbiorcy, jeśli jest on precyzyjnie określony, a także wszystkim, którym wypada, tak obecnym jak i przyszłym,
zgodnie z formułą promulgacyjną, stosowaną w wielu dokumentach, w tym — także w dokumentach Zbigniewa Oleśnickiego: «significamus universis, quibus expedit, tam presentibus quam futuris noticiam presencium habituris»" (s. 13). Ponadto
analizie poddała, obok stanowiącej dla niej bardzo ważną rolę korespondencji, informacje zachowane w Liber antiquus privilegiorum, Formularzu wilanowskim, Acta actorum, księgach konsystorskich i dziełach Długosza.
Rozdział II rozpoczynają uwagi terminologiczne, odnoszące się do kurii biskupiej. Dla M. Koczerskiej kuria to „urząd
skupiony wokół biskupa, umożliwiający mu realizację wszystkich funkcji wynikających z tej wysokiej godności kościelnej,
jak również funkcji państwowych, które spełniał biskup z racji piastowania tej godności oraz realizację osobistych celów
jako człowieka, a także członka rodziny i rodu, funkcjonującego w ramach społeczeństwa średniowiecznego" (s. 38). Autorka nie stosuje zarazem alternatywnego określenia dwór biskupi na określenie kurii, ponieważ dwór oznacza dla niej „część
świecką kurii, przeznaczoną do realizacji ściśle osobistej obsługi osoby biskupa, jak również jego funkcji reprezentacyjnej,
jako pana feudalnego" (s. 39). Zanalizowany i zaprezentowany materiał pozwala w pełni zaaprobować dokonane w pracy
rozróżnienia. Maria Koczerska zwraca również uwagę na autonomię trzech urzędów: kurii biskupiej, działającej przy osobie biskupa, oficjała generalnego krakowskiego z konsystorzem i generalnego wikariusza in spiritualibus z własną kancelarią. Każdy z tych urzędów miał różne umiejscowienie i każdy posiadał odrębną kancelarię (s. 40). Ludźmi wchodzącymi
w skład kurii biskupa byli notariusze, kapelani, członkowie jego dworu świeckiego i kancelaria biskupia, choć w źródłach
przez nią produkowanych nie używano tego terminu. Swoje otoczenie Oleśnicki nazywał familią, do której autorka zalicza
wszystkie osoby, przebywające na stałe u jego boku (personel kancelaryjny, urzędników centralnego zarządu gospodarczego
dóbr stołu biskupiego, kanoników, którzy stale przebywali na jego dworze), co oznacza, zdaniem M. Koczerskiej, że termin
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familia pokrywał się w zasadzie z terminem kuria biskupia (s. 40-42). W dalszej części rozważań wiele miejsca poświęcono
charakterystyce personelu kancelarii i dworu biskupiego (s. 43-77). Z uwag szczegółowych warto może zasygnalizować różnice zdań w sprawie identyfikacji notariusza Bartłomieja z Górki (s. 59, A. Gąsiorowski uważał, że był on synem Jana z Mileszynej Górki w diecezji gnieźnieńskiej) i polemikę z Z. Górczakiem, odnoszącą się do Marka z Przemyśla, który, zdaniem
autorki, nie był notariuszem Oleśnickiego (s. 65). Personel kancelarii Zbigniewa od lat 40-tych musiał liczyć ok. 10 osób
(s. 67). Osobne uwagi poświęcono urzędnikom centralnego zarządu gospodarczego dóbr stołu biskupiego (podskarbi i skarbnik, s. 68-72). Dwór świecki biskupa składał się z 12 osób potwierdzonych źródłowo, ale, zdaniem autorki, listy świadków
dokumentów Oleśnickiego tylko w małym stopniu odzwierciedlają liczebność jego świeckiego personelu. Dwór biskupa był
dworem wielkiego pana, ale zarazem, co zasługuje na szczególne podkreślenie, Oleśnicki prowadził w swych dobrach bardzo racjonalną i oszczędną politykę gospodarczą, co odróżniało go korzystnie od innych przedstawicieli współczesnego mu
polskiego episkopatu (s. 72-74). W otoczeniu Oleśnickiego znajdowali się również jego krewni. Na początku byli to jego
trzej stryjowie, później brat Jan Głowacz, a także inni krewniacy (s. 74-76). Podsumowanie tego rozdziału kończy się osobnym fragmentem zatytułowanym Wnioski (s. 76-77). Podobną metodę autorka zastosowała do pozostałych rozdziałów (wyłączając rozdział IV), co bez wątpienia, biorąc pod uwagę ilość zgromadzonego materiału, uznać należy za zabieg równie
pożyteczny, co potrzebny.
Rozdział III ma charakter wybitnie źródłowy. Osobnej analizie poddano kilka szczegółowych zagadnień. Autorka zajęła się miejscem przechowywania dokumentów biskupich (s. 78), materiałem pisarskim (s. 78-81), schematami formularzowymi i formułami dokumentów (s. 81-94). Formularz dokumentu dostosowany był do jego rodzaju. Inny w przypadku dokumentów fundacyjnych, inny w dokumentach erekcyjnych bractw religijnych, dokumentach inwestytury i instytucji na beneficja, na mandatach sądowych, mandatach, zwanych processus. Pełny formularz miała jedynie pierwsza grupa dokumentów, najbardziej skrótowy układ formuł miały mandaty. W uwagach poświęconych miejscu sprawowania funkcji biskupich
(s. 94-95) M. Koczerska zauważa, że 73 % ogólnej liczby dokumentów Oleśnickiego wystawionych było w Krakowie, w innych miejscach wystawiano dokumenty „mniejszej wagi", nie mające charakteru dokumentów uroczystych (inwestytury i instytucji na beneficja, odpustowe, mniejszej wagi dokumenty w sprawach gospodarczych). Te „mniej ważne" dokumenty wystawiano w dworach biskupa w Złotej, Kunowie, Radłowie, Swieciechowie, Bodzentynie i Kielcach. Na uwagę zasługuje
konstatacja, mówiąca o tym, że Oleśnicki rzadko załatwiał sprawy swej diecezji wtedy, gdy przebywał u boku króla. Bardzo
ciekawie brzmią analizy, odnoszące się do itinerarium Oleśnickiego (s. 95-104). Maria Koczerska nie przywołuje w książce
itinerarium biskupa, choć stwierdza, że na własny użytek zestawiła je w niepełnej formie (przyp. 77, s. 95). Próba skonstruowania pełnego spisu miejsc pobytu Zbigniewa wiąże się bowiem z kilkoma poważnymi trudnościami: łatwiej zrekonstruowac tę jego część, która oświetla publiczną działalność biskupa (wyjątkiem są lata 1441-1446), trudności zwiększają się dla
okresu po 1451 r., ponieważ kończą się wydawane drukiem kodeksy dyplomatyczne, trudności dotyczą także kościelnej sfery działalności Oleśnickiego (odnoszą się do jego pobytów w Iłży, Bodzentynie, Kielcach, Radłowie czy Sandomierzu, nie
wiadoma bowiem z reguły, w których z tych miejscowości biskup przebywał w danym roku). Autorka stwierdza, że prawdopodobną wydaje się hipoteza o cyklicznych objazdach diecezji krakowskiej. Ważne jest spostrzeżenie, ustosunkowujące się
do informacji podawanych przez Długosza, który twierdził, że Oleśnicki Wielki Post spędzał zwykle w Sandomierzu. Okazuje się, że biskup, zgodnie z wymogami prawa kanonicznego, Wielkanoc spędzał raczej przy swej katedrze (jest to pewne
dla 10 lat jego pontyfikatu, w przypadku dalszych czterech wysoce prawdopodobne, a pobyty w Sandomierzu potwierdzone
lub prawdopodobne są tylko dla sześciu lat, s. 95-97). W dalszej części tego rozdziału autorka zajęła się dokumentami odpustowymi, brackimi, instytucji na beneficja i mandatami (s. 104-108), w bardzo interesujący sposób przedstawiła problem
iluminacji dokumentów biskupich (s. 108-118), zanalizowała też podwójne oryginały dokumentów (s. 118-122). Rozdział
kończą uwagi, próbujące oszacować liczbę dokumentów i listów Oleśnickiego (s. 122-125). Przy obecnym stanie kwerendy,
stwierdza Autorka, można się doliczyć ok. 350 datowanych i niedatowanych dokumentów Zbigniewa, ale zapewne jest to jedynie część produkcji kancelaryjnej. Starannie przechowywano i kopiowano bowiem tylko niektóre dokumenty, głównie
wieczyste. W przypadku listów, które pisano wyłącznie na papierze, można dostrzec dbałość o ich formę zewnętrzną w zależności od adresata i dostrzegać ich bardziej osobisty charakter, gdy kierowane były do niektórych osób, z którymi biskup
czuł się w różny sposób związany (np. do Piccolominiego czy Lasockiego). Zachowało się ok. 100 listów Oleśnickiego, przede wszystkim z ostatniej dekady życia, z czego można wnosić, że w ciągu całego pontyfikatu biskup mógł napisać ok. 300 listów, choć z powodzeniem mogło ich być jeszcze więcej. Gdyby natomiast brać pod uwagę wszystkie listy (np. o charakterze
kurtuazyjnym, polecającym, przy załatwianiu spraw gospodarczych), listów tych mogło być nawet kilka razy więcej. Bardzo
istotnym spostrzeżeniem natury ogólnej jest następująca uwaga: „Oleśnicki traktował dokument jako formę przekazu osobistych treści — jako swoistego rodzaju pamiętnik lub też organ prasowy, mównicę. W sposób szczególny służyły do tych celów arenga i formuła motywacyjna, zamieszczona w narracji" (s. 104).
W kolejnym rozdziale, po uwagach ogólnych poświęconych badaniom nad notariatem publicznym w Polsce (s. 127-128), autorka stwierdza, że w dokumentach Oleśnickiego nie stosowano ściśle reguł używania formy instrumentu notarialnego wymienionych w statutach Piotra Wysza. Tylko w dokumentach, w których „chodziło o wykonanie inserowanego
w dokumencie biskupim mandatu papieża lub soboru", i w tych, w których widymowano jedynie obcy dokument, czyli sporządzano urzędową kopię, stosowano oba rodzaje uwierzytelnienia dokumentu — pieczęć biskupa i znak oraz subskrypcję
notariusza publicznego, oraz zmienione odpowiednio formuły korroboracyjną i datacyjną. Formą instrumentu notarialnego
(obok własnej pieczęci) Oleśnicki posłużył się w ok. 19 % swych dokumentów (s. 154).
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W rozdziale poświęconym pieczęciom Oleśnickiego M. Koczerska stwierdza, że dziewięć znanych pieczęci biskupa
z całego okresu jego pontyfikatu świadczy o roli, jaką im wyznaczał w zakresie ideologii i godnego reprezentowania własnej
osoby. Na szczególną uwagę zasługują dwa tłoki pieczęci większej (ze świętymi Stanisławem, Wacławem i Florianem —
s. 158-161) i pieczęć kardynalska (s. 166-167). Tę ostatnią zapewne wykonano poza granicami Polski. Kancelaria biskupia
ściśle przestrzegała zasad uwierzytelniania ważnych dokumentów większą pieczęcią biskupią lub kardynalską w czerwonym
wosku, zawieszaną z reguły na czerwonych lub dwubarwnych sznurach. Pieczęć mniejszą zawieszano na pasku pergaminowym do mniej ważnych dokumentów lub korespondencji, która w czasie kardynalatu była uwierzytelniana sygnetem kardynalskim Oleśnickiego. Pieczęci mniejszej używano poza Krakowem (s. 161-164), większa musiała być zatem na stałe przechowywana w stolicy diecezji. Gdy Oleśnicki przebywał w Krakowie, pieczęć znajdowała się w pałacu biskupim przy
ul. Franciszkańskiej, gdy wyjeżdżał, mogła być przechowywana w pałacu lub w skarbcu katedralnym (s. 165).
Niezwykle cenne informacje zawarła Autorka w rozdziale VI. Stwierdza ona, że obsada urzędów wikariusza generalnego in spiritualibus i oficjała generalnego krakowskiego wyrażała zasady polityki personalnej Oleśnickiego, która sprowadzała się do nominacji osób zaufanych, oddanych i kompetentnych oraz utrzymywania ich na tym samym urzędzie przez długie
lata, co świadczy jedynie o słuszności dokonywanych wyborów (s. 176). M. Koczerska dostrzega, nie zauważany w dotychczasowej historiografii, fakt, że tytulatura oficjała miała „charakter obiektywny — był to oficjał (generalny lub nie) krakowski, gnieźnieński, itp., podczas gdy tytulatura wikariusza generalnego in spiritualibus zwykle, choć nie zawsze podkreślała
związek wikariusza z biskupem. Wikariusz bowiem nazywał siebie wikariuszem generalnym takiego to a takiego biskupa"
(s. 179-180). Oficjał sprawował władzę delegowaną przez biskupa, ale władzę zwyczajną, „tj. stanowił z biskupem jedno forum, co oznacza, że nie było odwołania od wyroku oficjała do sądu biskupa". Wikariusz generalny był natomiast zwykłym
zastępcą biskupa. Oficjał mógł, wyjeżdżając poza stolicę diecezji, ustanowić swego zastępcę, zwanego surogatem, natomiast
nie mógł tego uczynić w diecezji krakowskiej wikariusz generalny in spiritualibus (s. 180). W czasie pontyfikatu Oleśnickiego urząd oficjała generalnego krakowskiego pełniło pięć osób (Andrzej Myszka, Tomasz z Chrobrza, Jan Elgot, Rafał ze
Skawiny, Jan Pniowski), urząd wikariusza generalnego in spiritualibus cztery osoby (Andrzej Myszka, Tomasz z Chrobrza,
Jan Elgot, Rafał ze Skawiny). Wszyscy oni w momencie obejmowania urzędu byli kanonikami krakowskimi, wywodzili się
ze średniej szlachty, wszyscy (poza Andrzejem Myszką i Rafałem ze Skawiny) posiadali wykształcenie uniwersyteckie
(s. 180-185). Następnie autorka przedstawiła sylwetki Jana Elgota i Rafała ze Skawiny, będących głównymi współpracownikami Oleśnickiego (s. 185-189). Pomijając szereg bardzo istotnych ustaleń poświęconych im obu, koniecznie trzeba zacytować następujący fragment: „Na przykładzie tandemu Oleśnicki — Elgot można przekonać się, jak zwodnicze jest przekonanie historyków, że znaczenie i bliskość danej osoby w stosunku do władcy, biskupa itp. prominentnych osób, może być oceniane na podstawie frekwencji w testacji dokumentów władcy, biskupa itp., jak również m.in. stałego towarzyszenia im we
wszystkich podróżach. Często bowiem odpowiedzialny, dojrzały i lojalny współpracownik, pozostawiony w stolicy kraju lub
diecezji, decydował o powodzeniu planów władcy lub hierarchy, podczas gdy dworzanie, będący stale u jego boku, pełnili jedynie funkcje pomniejsze, ściśle wykonawcze" (s. 189). Można jedynie żywic nadzieję, że to spostrzeżenie o kapitalnym znaczeniu nie przejdzie w historiografii bez echa i skłoni do refleksji. Dalszą część rozważań poświęcono miejscu sprawowania
urzędów oficjała i wikariusza generalnego in spiritualibus (s. 189-190), personelowi konsystorza i pobieranemu przez niego
wynagrodzeniu (s. 190-191), przekazywaniu akt i wypisów z ksiąg sądowych (s. 191-192) surogatom (byli nimi — powołani
przez Elgota — doktorzy dekretów Stanisław z Uścia i Paweł z Zatora oraz Maciej z Milejowa, natomiast przez Rafała ze
Skawiny — Tomasz z Bochni czy Piotr z Ossowy, s. 192-193), asesorom, których w sprawach spornych dobierał sobie oficjał
lub przydawał mu ich biskup (byli nimi np. Dziersław z Borzymowa czy Adam z Będkowa, s. 193), sądowi komisarycznemu
(s. 193-195). Sporo miejsca poświęciła M. Koczerska ingerencji Oleśnickiego w wymiar sprawiedliwości w diecezji krakowskiej (s. 195-199), problemowi apelacji do metropolity oraz Stolicy Apostolskiej (s. 199-200), kompetencjom wikariuszy generalnych in spiritualibus (s. 200-203), formularzowi dokumentów oficjała i wikariusza in spiritualibus (s. 203-206), ich pieczęciom (s. 207-210), roli sędziów polubownych (s. 206-207). Rozdział kończą uwagi o biskupach sufraganach Oleśnickiego (dominikanin Jarosław do 1444 r. i franciszkanin Jerzy, występujący w źródłach od 1445 do 1461 r., obaj nosili tytuł biskupa leodycejskiego — s. 210-213).
Kolejny rozdział poświęcono stosunkom Oleśnickiego z krakowską kapitułą katedralną. Dokumenty wymagające
współdziałania biskupa z kapitułą Oleśnicki wystawiał podczas kapituł generalnych na święta Oczyszczenia NMP, św. Stanisława i św. Michała. Autorka podkreśla, że biskup bardzo dbał o to, by uzyskać konsens kapituły w sytuacji, gdy wymagało
tego prawo. Dotyczyło to alienacji dziesięcin, lokacji miast i wsi, przywilejów dla sołtysów lub wójtów w majątkach stołu biskupa, erekcji kaplic i ołtarzy w obrębie katedry z własnej inicjatywy biskupa lub z inicjatywy poszczególnych kanoników,
wikariuszy lub całego ich zgromadzenia. W tabeli (s. 220-222) przywołano wykaz wszystkich dokumentów Oleśnickiego,
które uzyskały konsens kapituły. Tabela ta pokazuje zarazem częstotliwość uczestnictwa Oleśnickiego w kapitułach generalnych (nie jest to jednak pełen obraz uczestnictwa, bo część dokumentów mniejszej wagi zapewne zaginęła). Biskup
w czasie swego pontyfikatu wziął udział w 57 kapitułach generalnych na 94, które w tym czasie się odbyły (s. 222-223). Dalsze fragmenty zawierają uwagi o procedurze kancelaryjnej uzyskiwania konsensu kapituły (s. 224-226) i współdziałania kapituły z biskupem w rewindykacji dóbr (s. 226-227). Szerzej autorka omówiła kwestię prowizji biskupa na prebendy kapituły krakowskiej (s. 227-233). W czasie swego pontyfikatu Oleśnicki bardzo dbał o swe uprawnienia do udzielania prowizji na
wszelkie beneficja, szczególnie na prebendy w kapitule katedralnej. Prowadził przy tym politykę polegającą m.in. na przekazywaniu prebend katedralnych i prałatur kolegiackich dla swych krewnych i współpracowników, przy czym starał się za-
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chować w tym wypadku jakby zasadę równowagi, nie przechylając szali na korzyść rodziny. Protegował również synów
współpracujących z nim możnowładców krakowskich — Tarnowskich, Koniecpolskich i Tęczyńskich (s. 229-233). Po dwóch
krótszych podrozdziałach („Gracje biskupa dla członków kapituły" i „Dary biskupa dla kapituły" — s. 233-235), znacznie
więcej miejsca poświęciła autorka dwóm następnym („Notariusze kapituły i fundacja beneficjum dla notariusza kapituły",
„Statuty kapitulne Zbigniewa Oleśnickiego" — s. 235-243). Rozdział kończą fragmenty, odnoszące się do aktywności kapituły katedralnej za czasów pontyfikatu Oleśnickiego (s. 243-247).
Ostatnim, VIII rozdziale już wspominałem. Przerasta on oczekiwania czytelnika. Mimo że Autorka zdawała sobie
sprawę z ryzyka, jakie niosła ze sobą próba określenia osobowości Oleśnickiego na podstawie jego listów i dokumentów
(s. 250), na szczęście dla historiografii ryzyko to podjęła. Czego zatem możemy dowiedzieć się o Oleśnickim na podstawie
tego rodzaju źródeł? Obok ewidentnego preferowania przez niego kultu patronów diecezji krakowskiej, biskup żywił kult
do św. Wojciecha, co M. Koczerska słusznie uważa za przejaw jego patriotyzmu ogólnopolskiego i odzwierciedlenie jego
świadomości państwowej (s. 254). Dary, które biskup przekazał w testamencie katedrze krakowskiej (złoty kielich) i berło
dla rektora Akademii Krakowskiej miały wprawdzie świadczyć o jego własnej świetności, ale zarazem herby, znajdujące się
na berle „odzwierciedlały świadomość państwową i narodową kardynała" (s. 254-255). W ogóle patriotyzm Zbigniewa nie
ulega wątpliwości (dodajmy, że polska historiografia szczęśliwie już dość dawno to niezaprzeczalne stwierdzenie zdołała
zaaprobować), ale — zdaniem M. Koczerskiej — w ostrym sporze z Kazimierzem Jagiellończykiem i „przy bezwzględnej realizacji swoich marzeń o godności kardynalskiej zatracał ostrość widzenia, gdzie znajduje się dobro ojczyzny. Niemniej w jego wystąpieniach na zewnątrz, np. w korespondencji z papieżem, nie znajdujemy niczego, co mogłoby narażać na szwank
godność Królestwa i króla" (s. 257). Jest to bodaj jedyna kwestia w książce, z którą (przynajmniej nie do końca) mogę się
zgodzić. Wydaje się bowiem, że konflikt z Kazimierzem należy widzieć jednak w nieco szerszym, a przy tym bardziej skomplikowanym (co zarazem, nie ukrywajmy tego, oznacza, że trudniejszym do jednoznacznego rozstrzygnięcia) kontekście.
Autorka łagodzi nieco zarzut pod adresem Oleśnickiego, bardzo słusznie twierdząc, że biskup krakowski był przekonany
o tym, że kandydatura Kazimierza była dla Polski najbardziej pożądana (tamże). Konflikt tych niewątpliwie wielkich i mocnych osobowości, obok względów czysto charakterologicznych, te zaś wydają się czymś oczywistym i nie powinny podlegać
dyskusji, miał drugie — o wiele poważniejsze i trudniejsze do przezwyciężenia — dno. Nie sposób o tym, rzecz jasna, pisać
w tym miejscu szerzej, można to jedynie spróbować ująć w kilku słowach. Obok względów oczywistych, a tymi były stosunki
polsko-litewskie, od 1440 r. układające się szczególnie źle, z ciągłą obawą, że unii nie da się być może przywrócić, a w każdym razie niemal na pewno nie na takich zasadach, na jakich funkcjonowała wcześniej, szczególnie groźne wydawało się to,
że Kazimierz „stał się Litwinem" i „tym Litwinem" pozostał przynajmniej przez pierwsze lata swych rządów w Polsce (choć
wiemy, że dość szybko zaczął realizować przede wszystkim politykę dynastyczną). Że to mogło stanowić dla Polski zagrożenie (dopiero analityczne badania, które są palącą potrzebą historiografii, mogą z większą pewnością udzielić odpowiedzi na
pytanie, czy tym zagrożeniem nie stał się na krótki czas rzeczywiście), zwłaszcza że od początku związku obu państw Polacy
robili wszystko, by zachować teoretyczną, gwarantowaną zapisami aktów unii, przewagę nad Litwą, pozwala, jak sądzę, spojrzeć na opozycyjnośc Oleśnickiego nieco innymi oczami. Inna rzecz, że historiografia będzie w końcu musiała spróbować
odpowiedzieć na pytanie, która z wizji — ta Oleśnickiego, czy ta Kazimierza — mogła być dla Polski i unii korzystniejsza.
Tę odpowiedź muszą jednak poprzedzić gruntowne badania, a nie opieranie się na dotychczasowych ustaleniach. W sprawie kardynalatu polemizować nie zamierzam (to jest kwestia — wbrew pozorom — niezwykle skomplikowana), choć może
być przykładem, bardziej może zrozumienia niż usprawiedliwienia postępowania Oleśnickiego, była jego wstrzemięźliwość
z okresu bazylejskiego, o czym M. Koczerska zresztą bardzo trafnie pisze. To Oleśnicki bardziej jako polityk. A jako człowiek? W tej kwestii ustalenia autorki są znaczące. Zbigniew to człowiek, który mimo że mało podróżował poza granice Polski „nie był z całą pewnością biskupem na skalę lokalną. Umiał podtrzymywać i nawiązywać istniejące kontakty; w korespondencji dostosowywał ton listu do upodobań adresata". Był też do ostatnich lat życia ciekawy świata (s. 263, 265). Posiadł zdumiewające umiejętności socjotechniczne (s. 263-264), cechowała go konsekwencja i maestria w pozyskiwaniu środków materialnych, które służyły diecezji i pozwalały realizować plany polityczne, a także inwestycje rodowe (s. 265—267).
Wrażenie robią uwagi o pobożności biskupa, jego szczególnym kulcie Matki Boskiej, staraniach o kanonizację Jacka Odrowąża i Jadwigi (s. 271-272), o jego profilu pasterza diecezji, surowego i wymagającego wobec duchowieństwa, a zarazem
nie budzącego lęku wśród współpracowników, długoletnie zaś i harmonijne kontakty z nimi wyraźnie wskazują na umiejętnośc współżycia z ludźmi (s. 274). Wielką zasługą M. Koczerskiej jest też zwrócenie uwagi na ostatnie lata Oleśnickiego.
Szczególnie może na walkę z postępującą chorobą i starością (ale nawet w tym czasie Zbigniew nie przestaje być politykiem, który umiejętnie potrafi wykorzystać to jako pretekst usprawiedliwiający swą nieobecność na sejmach, na których
z zupełnie innych powodów nie chciał być obecny), której przeciwstawiał się dzięki ogromnej sile woli i zabiegom lekarzy.
Czynny do samego końca, Oleśnicki w dniu śmierci, co warto podkreślić, na klęczkach wysłuchał mszy. Ten nie pozbawiony
wad człowiek, który nie umiał pozbyć się skłonności do przypominania i wypominania swych zasług (s. 261-263), bardzo
przeżywał utratę sił, zmniejszającą pełną aktywność. Maria Koczerska cytuje jakże często zapominane słowa z jego sławnego listu do Tęczyńskiego z 1454 r., w którym napisał: „Nie zniosę, abym był, będąc wiekowy i stary, lekceważony i wyszydzany, podczas gdy będąc młodzieńcem, nie byłem lekceważony i wyszydzany" (s. 273). Autorka zwraca również uwagę na dwie
kwestie, które, moim zdaniem, mają ogromne znaczenie nie tylko dla określenia osobowości biskupa, ale również powinny
skłaniać do refleksji nad oceną działalności politycznej Oleśnickiego, szczególnie grupę historyków, patrzących na to zagadnienie w sposób wyraźnie jednostronny. Korespondencja Zbigniewa z ostatnich lat życia, w której często pobrzmiewa no-
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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 pominęła 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 dobrach 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 działalności 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 wyrażać 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 pisemnej wszelkich działań prawnych. Nie do pogardzenia był wysoki poziom dochodowości gospodarowania w dobrach biskupich. 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 godne wydaje mi się łączenie przez Zbigniewa aktywności na różnych polach, przede wszystkim sensu stricto politycznym i kościelnym. Umożliwiały mu to intelekt najwyższej próby, umiejętny dobór kadry pomocniczej, która zajmowała się administracją diecezji krakowskiej i zarządem dóbr stołu biskupiego, świetnie zorganizowana łączność pocztowa i wymiana informacji, 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 bowiem 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 sposób, ale fakt, że otrzymaliśmy garść spostrzeżeń, charakteryzujących się znakomitą wnikliwością, pozostanie wielkim osiągnięciem Marii Koczerskiej. Udowodniła ona przy tym jeszcze i to, że nieskrywany podziw dla bohatera naukowych rozważań nie musi jednocześnie oznaczać spłycenia tych badań, nie musi oznaczać też utraty badawczego obiektywizmu. Bo przecież autorka swego zafascynowania osobowością i osiągnięciami Oleśnickiego nie ukrywa, ale ta fascynacja jest w pełni uzasadniona 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. Studium nad sposobami pozyskiwania i wykorzystywaniem poufnych informacji w późnym średniowieczu, 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 zakonnego. 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 podjęcie 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

