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Szyfry Misji Agencji Wschodniej 
Paweł Krawczyk 

Historia mało znanej polskiej placówki dyplomatycznej jaką była Agencja Wschodnia zaczyna się w 
1841 roku, kiedy książe Adam Jerzy Czartoryski uznał, że dla interesów Polski ważne jest posiadanie 
przyczółka maksymalnie zbliżonego do Rosji, wówczas uczestnika Rozbiorów. W historii Agencji 
pojawia się także interesujący wątek szpiegowsko-sensacyjny, w którym kryptografia grała istotną 
rolę. 

Książe Czartoryski był postacią nietuzinkową – przez pewien czas był doradcą cara Aleksandra I i 
wierzył, że przyszłość Polski będzie nierozerwalnie związana z Rosją carską.  Po klęsce powstania 
listopadowego zmienił całkowicie swój stosunek do Rosji i rozpoczął zakulisowe działania mające na 
celu wciągnięcie Rosji w jak największą liczbę konfliktów zbrojnych, co starał się osiągnąć przez 
wspomaganie lokalnych ruchów narodowo-wyzwoleńczych w krajach Europy Centralnej, Wschodniej 
oraz Kaukazu. 

Sam książe Czartoryski stacjonował w Paryżu, w legendarnym Hotelu Lambert, który stanowił w 
owym czasie, jeśli nie namiastkę rządu polskiego na uchodźctwie, to na pewno był najistotniejszym 
ośrodkiem politycznym realizującym interesy nieistniejącej wówczas Polski na świecie. 
Najważniejszym było oczywiście odzyskanie niepodległości. 

Faktyczną aktywnością na obszarach pozostających w kręgu zainteresowań Czartoryskiego zajmowała 
się właśnie Agencja Wschodnia. Centrala Agencji mieściła się w Stambule, ale jej jawni 
współpracownicy i zakamuflowani agenci przemierzali całą Europę Wschodnią począwszy od 
Bałkanów, Ukrainy, Rumunii aż po Kaukaz Północny, Zakaukazie i wschodnie rubieże Turcji. 

Wszystko to było możliwe między innymi dzięki przychylnej postawie Turcji, która jako jedno z 
niewielu państw miała nie uznać w ogóle Rozbiorów i według niektórych źródeł na 
międzynarodowych spotkaniach politycznych w rządzie tureckim pozostawiano zawsze jedno miejsce 
wolne „dla posła Lechistanu, który nie mógł przybyć z przyczyn obiektywnych”. 

Jednak niezależnie od sympatii dla Polski, Turcja pozostawała w ścisłych związkach gospodarczych i 
politycznych z Rosją i wobec której musiała zachowywać się w sposób dyplomatyczny, zwłaszcza 
wobec drażniących cara niektórych wybryków polskich agentów na Wschodnie. O skali polskiego 
przedsięwzięcia może świadczyć fakt, że agenci Czartoryskiego pojawiali się w Grecji, Bułgarii, Serbii i 
Rumunii. Podróżowali często incognito bądź na fałszywych dokumentach a historie ich ucieczek, 
kamuflarzu czy ukrywania się w ukraińskich klasztorach mogłyby posłużyć za kanwę do filmu 
sensacyjno-przygodowego. 

Zaangażowanie agentów sięgało znacznie dalej niż tylko narody słowiańskie – współpracownik 
Agencji Teofil Łapiński, postać barwna i nietuzinkowa, brał udział w Powstaniu Węgierskim i tworzył 



2 

 

 

pierwsze zorganizowane na wzór europejski działania wojenne wśród Czerkiesów, walczących 
wówczas z Rosją o niepodległość Kaukazu. 

Agenci działali w obcym kraju, pod nosem śmiertelnego wroga i byli faktycznie swojego kraju 
ojczystego pozbawieni. Aktywność dyplomatyczna i szpiegowska w tak niesprzyjających warunkach 
wymagała wielkiej ostrożności i wykorzystania środków specjalnych, do których należała między 
innymi kryptografia i steganografia. 

Spektrum technik kryptograficznych stosowanych przez Agencję było jak na XIX wiek całkiem 
szerokie, czego dowodzą materiały archiwalne zachowane w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie, 
zbadane w latach 80-tych przez profesora Jerzego S. Łątkę. 

Agenci polscy w codziennej korespondencji stosowali co najmniej dwa lub trzy rodzaje szyfrów i 
kodów, a także techniki steganograficzne („ukrytego pisma”) takie jak atrament sympatyczny. 

Pierwszym rodzaje kodu używanym do ochrony nazwisk kluczowych kontaktów lub istotnych miejsc, 
o których pisano w korespondencji była klasyczna książka kodowa. Każdemu słowu, które chciano 
ukryć przypisywano odpowiedni symbol alfanumeryczny. Agent posługiwał się nim konsekwentnie w 
całej korespondencji. Fragment raportu z kwietnia 1850 roku: 

„Przybycie (2, 6+32) nie może być policzonem za pomyślny wypadek dla nas. Jak sam (3+26) powiada 
siła i wszem mocność (3, 12+24) zanadto silne wywarły na nim wrażenie, a już mnimam, że 
pozobowiązywał się (313+22) wbrew przeciwnym postanowieniom (2, 4+52)” 

W cytowanym raporcie  każda sekwencja cyfr umieszczona w nawiasach oznaczała określone 
nazwisko lub nazwę, najczęściej były to nazwiska osób, tajnych współpracowników lub dyplomatów, z 
którymi kontaktowali się agenci. Kluczem do szyfrowania i deszyfrowania była obszerna księga, 
katalogująca kody. 
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Jak można wyczytać z przedstawionego fragmentu księgi kodowej, sekwencja 3+26 tłumaczy się na 
„Cor” (lewa kolumna na dole), co było nazwiskiem Francuza zatrudnionego w konsulacie francuskim 
w Stambule. Inne kody znalezione przez profesora Łątkę w archiwach Biblioteki Czartoryskich 
pozwoliły na całkowite rozszyfrowanie depeszy – i tak 6+32 oznaczało tureckiego dyplomatę Fuada, 
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313+32 - księcia Karla Roberta Nesselrode, ministra spraw zagranicznych Rosji w owym czasie. 
Kodowano nie tylko nazwiska – 18+24 oznaczało ni mniej ni więcej tylko Rosję 4+52 – turecką Radę 
Państwa zwaną „Dywanem”). 

Pracownicy Agencji musieli mieć pewną wiedzę na temat postępów kryptoanalizy w owym czasie – 
skutecznym sposobem na rozszyfrowanie przynajmniej części kodów byłaby analiza tych sekwencji, 
które występują najczęściej i obserwowanie w jakich kontekstach się one pojawiają oraz jakie 
rzeczywiste zdarzenia im odpowiadają. 

Uchronić się przed taką formą kryptoanalizy pomagało agentom stosowanie wielu kodów dla 
jednego, często stosowanego nazwiska. Przykładem może być Michał Czaykowski, szef Agencji, który 
pojawiał się praktycznie w każdym liście wysyłanym przez agentów – na oznaczenie jego osoby 
stosowano kodów co najmniej kilkanaście, wśród nich (MCD), (XIII), (14), (93+29), (IV), (IX) , (VII), 
(Aa), (AGH+) i wiele innych.  

Dzięki tej technice, znanej z szyfrów homofonicznych, unikano zbyt częstego występowania tego 
samego symbolu, co od razu zwróciłoby uwagę kryptoanalityka przy badaniu statystycznym tekstu. 

Inna książka kodowa stosowana przez Agencję była oparta o kompletny słownik ortograficzny języka 
polskiego, w którym każdemu słowu przypisano jeden kod składający się z liter i znaków 
przestankowych. Książka zaczyna się tak: 

z + a - abdykacja 
z + b - abdykować 
z + c - abecadło 
z + d – abiuracja 
 
Dalej występowały inne sekwencje, na przykład słowu „buntownik” przypisany był kod (y mn). Ze 
względu na skomplikowane formy fleksyjne języka polskiego stosowano również dodatkowe 
mechanizmy ich zapisu w oparciu o słowo bazowe. Cyfra dodawana w nawiasie przed kodem 
pozwalała zasygnalizować zmianę przypadku, a plus dodany po kodzie – liczbę mnogą. I tak kod (y 
mn+) oznaczał „buntownicy”, zaś (3, y mn+) – „buntownikom”. Dodatkowo za pomocą cyfr 
umieszonych w górnym lub dolnym indeksie kodów sygnalizowano zmianę czasu (dla czasowników), 
rodzaju osobowego (dla przymiotników), imiesłowy czy też stopniowanie. Przykładowo (w+hh) 
oznaczało „dobry”, zaś (w+hh21) przymiotnik „najlepsza”, przy czym cyfra „2” była w górnym 
indeksie, a „1” w dolnym. 

Systemy stosowane przez agentów udających się w samodzielne misje w nieraz bardzo oddalone od 
Stambułu i dzikie okolice musiały dodatkowo spełniać warunek łatwości stosowania. Ograniczano w 
związku z tym liczbę kodów oraz możliwych kombinacji, uzyskując kod prostszy w użyciu kosztem 
precyzji języka. Agent Łyszczyński jadąc na Bałkany otrzymał książkę kodową opartą o imiona, których 
modyfikacje pozwalały przekazywać podstawowe formy fleksyjne. Słowo „Eugenius” w formie 
podstawowej oznaczało „Polskę”, bez ostatniej litery („Eugeniu”) – „Warszawę”, a „Eugeniuss” – 
„Polaków”. 
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Jednym z najciekawszych szyfrów stosowanych przez Agencję jest szyfr homofoniczny oparty o „tajny 
alfabet” z dodatkowym graficznym mechanizmem generowania klucza. Szyfr był dwuetapowy i 
oparty o spersonalizowany klucz kryptograficzny, generowany w oparciu o hasło znane tylko jego 
posiadaczowi. 

Kluczem osobistym mogło być nazwisko lub sentencja, która nie powinna być nigdzie zapisana – poza 
tymczasowym arkuszem stosowanym przy szyfrowaniu i dekryptażu wiadomości. Słowo było 
zapisywane w tabelce o trzech grupach po trzy kolumny. Grupy trzech kolumn były rozdzielone 
pionowymi kreskami, poziome kreski rozdzielały każdy wiersz, co było istotne przy późniejszej 
reprezentacji graficznej klucza. 

Generowanie klucza odbywa się w sposób zbliżony do techniki szyfru Vigenere’a, znanego z XVI 
wieku – na początku sekwencji wpisuje się hasło, pomijając powtarzające się litery, a za nim kolejne 
litery alfabetu, pomijając te, które były już użyte.  Poniżej przedstawiony jest autentyczny klucz z 
hasłem, którym było słowo „ZDECYFROWAŁ”. 

 

W innej autentycznej tabeli jako hasło zostało użyte słowo „CHRZANOWSKI” – była to tabela 
przydzielona agentowi Władysławowi Chrzanowskiemu. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

C H R Z A N O W S 

K I B D E F G J L 

M P Q T U X Y   

 

Szyfrowanie przy pomocy takiej tabelki polegało na wyszukaniu znaku tekstu jawnego w tabeli, a 
następnie podaniu cyfry oznaczającej kolumnę w której on występował. Ponieważ dana cyfra mogła 
oznaczać literę w jednej z trzech grup a dodatkowo konieczne było podanie wiersza, cyfrę 
umieszczano dodatkowo w graficznym symbolu wskazującym na jej położenie w tabeli. 
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Na przykład według klucza „zdecyfrował” litera „E” byłaby zaszyfrowana następującym symbolem: 

3 

 

Symbol ten oznacza że właściwa litera znajduje się w trzeciej kolumnie grupy wskazywanej przez 
graficzny symbol ją otaczający – taka forma linii występuje tylko w górnym, lewym narożniku tabeli, 
więc deszyfrując wybralibyśmy kolumnę 3 w tym właśnie narożniku, co daje nam literę „E”. 

Z kolei napis „POLSKA” zaszyfrowany kluczem „Chrzanowski” wyglądałby następująco: 

2  1  3  3  1  2 

           

System ten łączył stosunkową łatwość stosowania ze względnym bezpieczeństwem, ponieważ każdy 
użytkownik stosował swój indywidualny klucz szyfrujący. W podstawowej postaci system jest jednak 
podatny na analizę częstościową. 

Z kryptograficznego punktu widzenia był to klasyczny szyfr podstawieniowy, w którym tej samej 
literze przypisywano zawsze ten sam symbol co oznacza, że przy dłuższych tekstach można łatwo 
policzyć częstość występowania poszczególnych symboli,  a następnie z dużym 
prawdopodobieństwem przypisać tym które występują najczęściej te głoski, które najczęściej 
występują w danym języku (w polskim – „EIAO…”). 

Ochronę przed analizą częstościową zapewniał drugi element systemu jakim była tablica 
homofoniczna – każdy znak mógł być szyfrowany na wiele symboli wyjściowych, co widać w poniższej 
tablicy. Stanowi ona uzupełnienie przedstawionej powyżej tabelki szyfrowej z hasłem 
„ZDECYFROWANO”. 

 

Pierwsze dwa wiersze zawierają podstawienia wygenerowane z tej tabelki, kolejne wiersze zawierają 
symbole homofoniczne – agent miał obowiązek używać ich jeśli dany znak powtarzał się w tekście 
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więcej niż raz. Zatem do zaszyfrowania litery „H” za pierwszym razem użyto by symbolu „2 w 
pudełku”, za drugim razem „trójkąta” i tak dalej. 

Fragment rzeczywistej korespondencji z 1850 roku wykorzystującej wszystkie zaprezentowane 
techniki można zobaczyć poniżej. Autor zastosował zarówno symbole z książki kodowej na oznaczenie 
znanych nazwisk lub miejsc, jak i opisany wyżej szyfr homofoniczny do utajnienia nazw i słów, które 
prawdopodobnie nie miały przypisanych własnych kodów. 

 

Opisana technika jest znana obecnie pod nazwą nomenklatora i przypomina nieco szyfry stosowane 
od XV wieku na dworach francuskich jak na przykład Wielki Szyfr Królewski (stosowany przez Ludwika 
XIV) czy nomenklator Marii Stuart. 

Szyfry te są jak najbardziej możliwe do złamania, choć nie przy pomocy prostej analizy częstościowej 
znaków ale przy pomocy analizy częstości grup znaków – digramów i trigramów. Wadą książek 
kodowych było również to, że w razie wpadnięcia w ręce wroga wszystkie przechwycone wcześniej 
depesze były łatwe do rozszyfrowania. Chroniły przed tym częściowo szyfry homofoniczne 
(„tabelkowe”) z indywidualnymi kluczami. 

Agencja musiała zdawać sobie sprawę z różnorakich zagrożeń dla poufności systemu – wśród zaleceń 
dla agentów można znaleźć polecenie wymiany systemów ze względu na to, że dotychczasowe są 
używane już zbyt długo i prawdopodobieństwo wpadnięcia w ręce wrogiego wywiadu jest dość duże. 
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Ale informacji o tym na ile obawy te były skuteczne należałoby już szukać w archiwach rosyjskich… 

Skany dokumentów pochodzą z dokumentów Agencji z Biblioteki Czartoryskich reprodukowanych w 
książce „Carogrodzki pojedynek” Jerzego S. Łątki, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza 1985. 

Informacje dodatkowe 
http://portalwiedzy.onet.pl/44794,,,,agencja_misji_polskiej_na_wschodzie,haslo.html 

http://portalwiedzy.onet.pl/25829,,,,h_tel_lambert,haslo.html 

http://portalwiedzy.onet.pl/14564,,,,czartoryski_adam_jerzy,haslo.html 

http://portalwiedzy.onet.pl/44794,,,,agencja_misji_polskiej_na_wschodzie,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/25829,,,,h_tel_lambert,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/14564,,,,czartoryski_adam_jerzy,haslo.html
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