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OD REDAKCJI
Tom 113 „Archeionu” dedykujemy prof. dr. hab. Andrzejowi Tomczakowi,
który w roku 2012 obchodzi³ piêkny jubileusz 90-lecia urodzin. Pan Profesor opublikowa³ kilkadziesi¹t prac na ³amach naszego czasopisma, a wszyscy niemal¿e
archiwiœci w Polsce czuj¹ siê Jego uczniami. Nie ma bowiem wœród nas osób,
które nie korzysta³yby z Jego dorobku w trakcie studiów czy te¿ w okresie pracy
zawodowej. Sk³adaj¹c gor¹ce podziêkowania Panu Profesorowi Tomczakowi za
bogaty plon jego ¿ycia i zawsze pe³ne ¿yczliwoœci wsparcie, pragniemy zwróciæ
uwagê na Jego wielkie przywi¹zanie do dziedziny archiwalnej i pe³ne uto¿samianie siê z naszym œrodowiskiem zawodowym.
Realizuj¹c zapowiedzi Rady Redakcyjnej i Redakcji zamieszczone w tomie
poprzednim, staraliœmy siê, by tom obecny s³u¿y³ odbudowaniu pozycji „Archeionu”, naruszonej dotkliwie w okresie poprzednim, kiedy to czasopismo zniknê³o
na okres kilku lat z pó³ek ksiêgarskich, a tym samym z r¹k czytelników. Utrzymanie regularnoœci wydawania poszczególnych tomów jest przedmiotem naszej sta³ej troski i starañ. Chc¹c zrealizowaæ to zadanie, musimy nadal zabiegaæ o odzyskanie utraconego zaufania autorów i zainteresowania czytelników.
Wyra¿amy nadziejê, ¿e wydaj¹c tom 113, czynimy kolejny krok przybli¿aj¹cy
nas do realizacji tego zamierzenia. Pozyskaliœmy w nim do wspó³pracy wybitnych
znawców problematyki archiwistycznej z kraju i zagranicy. Tak¿e dobór tematyki, w której wyzwania epoki cyfrowej podejmowane s¹ obok spraw zwi¹zanych
z kwestiami metodyki archiwalnej, dotycz¹cymi Ÿróde³ z epoki przekazów analogowych, archiwoznawstwa, dyplomatyki i historii, winien byæ w tym pomocny.
Odczuwamy sta³y niedosyt, redaguj¹c dzia³ naszego czasopisma poœwiêcony
omówieniom i recenzjom publikacji z zakresu archiwistyki i dziedzin pokrewnych. Nap³ywaj¹ce do nas propozycje tekstów recenzyjnych oraz zabiegi o pozyskanie kompetentnych recenzentów, w szczególnoœci bogatej literatury œwiatowej,
jak dotychczas niezbyt skuteczne, stanowi¹ w chwili obecnej przedmiot naszej
najwiêkszej troski.
Ponawiamy zatem zaproszenie, kierowane do wszystkich przedstawicieli dziedziny archiwalnej w naszym kraju i poza jego granicami, do wspó³pracy z Redakcj¹ „Archeionu” i jego Rad¹ Redakcyjn¹. Uwa¿amy bowiem, ¿e „Archeion” od
1927 r. by³, i powinien pozostaæ, najwa¿niejsz¹ p³aszczyzn¹ wymiany myœli i doœwiadczeñ archiwistów, zarówno uczonych, jak i praktyków, z pasj¹ i nieustann¹
refleksj¹ uprawiaj¹cych ten trudny, lecz jak¿e wa¿ny zawód.

W DZIEWIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ URODZIN

imieniu œrodowiska archiwistów zatrudnionych w archiwach pañstwowych pragnê wyraziæ najg³êbszy szacunek, jaki ¿ywimy wobec Pana Profesora Andrzeja Tomczaka, nestora naszego zawodu w Polsce. Dla nas Profesor Andrzej Tomczak jest wielkim mistrzem, przekazuj¹cym wiedzê zwi¹zan¹ z archiwistyk¹ i dziejami archiwów,
a tak¿e wielk¹ wra¿liwoœæ na wszystkie sprawy i problemy dotycz¹ce tej wa¿nej czêœci polskiego dziedzictwa kulturalnego.
Profesor Andrzej Tomczak zwi¹za³ swoje ¿ycie z dzia³alnoœci¹ archiwaln¹,
bez reszty uto¿samiaj¹c siê ze œrodowiskiem archiwistów. Sta³o siê tak w momencie, gdy jako praktykant przekroczy³ progi Archiwum G³ównego Akt Dawnych w roku 1947, by trafiæ tam pod opiekê Jadwigi Karwasiñskiej i Adama
Stebelskiego. Wielkie walory Jego intelektu, pracowitoœæ i zaanga¿owanie
s³u¿¹ od tego czasu archiwom i archiwistom. Dzia³alnoœæ Pana Profesora na
tym polu zawsze mia³a ró¿norodny charakter, przy czym szczególnie istotne
okaza³y siê Jego starania na rzecz tworzenia oœrodka dydaktycznego i naukowego na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu, obecnie w ramach Instytutu Historii i Archiwistyki, a nastêpnie Jego nadzwyczaj wa¿ny udzia³
w funkcjonowaniu tej placówki. Prace naukowe Pana Profesora i dorobek dydaktyczny wesz³y na trwa³e do osi¹gniêæ humanistyki polskiej. Licz¹ce kilkaset osób grono studentów i absolwentów UMK, w tym jak¿e liczna grupa Jego uczniów, to elita œrodowiska archiwistów w Polsce. Trudno wrêcz wyobraziæ sobie archiwistykê i dzia³alnoœæ archiwaln¹ w Polsce bez tego wielkiego
wk³adu Pana Profesora w jej rozwój i funkcjonowanie.
W tych warunkach rzecz¹ godn¹ podkreœlenia i wielkiego szacunku jest
fakt, ¿e Pan Profesor nie zamkn¹³ siê w swoim gabinecie, i w murach uczelni, a prowadzi³ przez ponad pó³ wieku niezwykle aktywn¹ dzia³alnoœæ na p³aszczyŸnie krajowej i miêdzynarodowej. Obficie obdarowywa³ sw¹ wiedz¹ i inspirowa³ pracowitoœci¹ rozliczne instytucje i osoby, które z hojnoœci tej w szerokim zakresie korzysta³y. Wœród obdarowanych w ten sposób na czo³o wysuwaj¹ siê wszystkie bez wyj¹tku archiwa pañstwowe, w tym Naczelna Dyrekcja
Archiwów Pañstwowych. Pocz¹wszy od roku 1965 — chwili, gdy dr Andrzej
Tomczak powo³any zosta³ do Rady Archiwalnej, a¿ po ca³¹ pierwsz¹ dekadê
XXI w. — nie prowadzono w Polsce wa¿nych prac i dzia³alnoœci archiwalnej
bez Jego osobistego zaanga¿owania czy intelektualnego wsparcia. Znalaz³o

W

to wyraz w rozlicznych publikacjach, takich jak np. seria przewodników po
zbiorach archiwów pañstwowych, której Pan Profesor by³ redaktorem. Równie wa¿ne by³o zaanga¿owanie Pana Profesora w funkcjonowanie cia³ kolegialnych — oprócz wspomnianej ju¿ Rady Archiwalnej, nale¿y przypomnieæ
Jego udzia³ w pracach zespo³ów naukowych i grup eksperckich zajmuj¹cych
siê opracowaniem rozwi¹zañ z³o¿onych problemów prawnych (na czele
z przygotowaniem projektów ustawy archiwalnej), metodycznych, organizacyjnych i kadrowych. Przez dziesiêciolecia bowiem Rada Archiwalna pe³ni³a
zadania Rady Naukowej pañstwowej s³u¿by archiwalnej, posiadaj¹c uprawnienia do wystêpowania o nadawanie stopni i tytu³ów naukowych.
Znaczna czêœæ dzia³alnoœci Pana Profesora w dziedzinie archiwalnej przypad³a na trudny okres w naszej historii, pocz¹wszy od zakoñczenia drugiej
wojny œwiatowej po rok 1989. Jest to czas, w którym powsta³y wa¿ne dzie³a autorstwa Profesora. Dziêki niezwykle wysokiemu poziomowi naukowemu zachowuj¹ one w ca³ej pe³ni swe znaczenie. Na ich podstawie i dziêki nim pozyskaliœmy wiedzê na temat dziejów archiwów polskich i ich roli w funkcjonowaniu pañstwowoœci polskiej na przestrzeni stuleci oraz w ¿yciu spo³eczeñstwa.
Dziêki tej wiedzy, a tak¿e pod wp³ywem wielkiego uwra¿liwienia Pana
Profesora na problemy zwi¹zane z dziejami i funkcjonowaniem archiwów,
liczne zastêpy archiwistów sprawniej zmaga³y siê przez dziesiêciolecia z nie³atwym losem pracowników sk³adnic akt, archiwów zak³adowych, archiwów
pañstwowych, archiwów uniwersyteckich i wielu jeszcze innych instytucji
obarczonych obowi¹zkami w dziedzinie archiwalnej. Patrz¹c z tej perspektywy na trud ¿ycia i aktywnoœæ zawodow¹ Pana Profesora, zwróciæ nale¿y uwagê na przyk³ad postêpowania i zaanga¿owania, wiêcej, ca³kowite uto¿samianie siê z problemami archiwów i archiwistów. Pan Profesor by³ i jest piêknym
wzorem postawy uczonego, wybitnego intelektualisty, a zarazem cz³onka spo³ecznoœci zawodowej, która mimo braku powszechnego uznania i wielkiego
presti¿u, œwiadoma fundamentalnej roli w funkcjonowaniu pañstwa i ¿yciu
spo³eczeñstwa, pozostaje wierna — wbrew wszelkim przeciwieñstwom — idea³om swego zawodu.
Przekazuj¹c najserdeczniejsze podziêkowania za wszystko to, czym Pan
Profesor tak hojnie obdarzy³ naukê polsk¹, archiwa i archiwistów polskich,
serdecznie gratulujê wielkiego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego.
W³adys³aw Stêpniak
Naczelny Dyrektor Archiwów Pañstwowych
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JANUSZ TANDECKI
(TORUŃ)

PROFESOR ANDRZEJ TOMCZAK — SYLWETKA UCZONEGO

W roku 2012 prof. dr hab. Andrzej Tomczak, wybitny archiwista i znawca
historii nowo¿ytnej i najnowszej, ukoñczy³ 90 lat1. Andrzej Tomczak urodzi³ siê
12 wrzeœnia 1922 r. we wsi Biesiekierz Górzewo, ok. 30 km od £odzi, w dawnym powiecie Brzeziny (obecny Zgierz), jako syn Anieli z domu Twardowskiej
oraz Józefa. Jego dziadkiem by³ Kazimierz Twardowski, twórca polskiej filozofii uniwersyteckiej, profesor i kierownik katedry filozofii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1895–1930, a stryjem biskup sufragan ³ódzki Kazimierz Tomczak, znany ze swej niez³omnej postawy patriotycznej zarówno podczas okupacji hitlerowskiej, jak i póŸniej, w okresie PRL. Mê¿em ciotki
profesora, Marii Twardowskiej, by³ filozof i logik Kazimierz Ajdukiewicz2.
Szko³ê powszechn¹ i prywatne gimnazjum Aleksego Zimowskiego A. Tomczak
1 Jubileusz ten zosta³ uczczony, nie licz¹c specjalnych uroczystoœci zorganizowanych przez
UMK, SAP i inne instytucje naukowe i spo³eczne, m.in. wydaniem przez SAP i NDAP ksiêgi pami¹tkowej pt. Silva rerum opera historia, diplomatica et archivistica continens, Andreae Tomczak dedicata, red. W. Chor¹¿yczewski, M. Hlebionek, Toruñ–Warszawa 2012.
2 Wiêcej informacji dotycz¹cych biografii i dorobku naukowego A. Tomczaka znaleŸæ mo¿na
m.in. w publikacjach: M. Go³embiowski, Jubileusz Profesora Andrzeja Tomczaka, „Archeion” 1994,
t. 93, s. 325–334; S. Was[ilewski], Jubileusz wybitnego uczonego, turysty i krajoznawcy w Toruniu,
„Wierchy” 1992, t. 58, s. 128–129; S. Kalembka, M. Wojciechowski, S³owo wprowadzaj¹ce [w:] Historia i Archiwistyka. Ksiêga Pami¹tkowa ku czci Profesora Andrzeja Tomczaka, Toruñ 1992,
s. 7–10; Z tajników „uniwersyteckoœci”. Rozmowa z Profesorem Andrzejem Tomczakiem, „Z Teki
Archiwistów” 2000, nr 2, s. 4–26; J. Tandecki, Andrzej Tomczak [w:] Odnowienie doktoratów Profesorów Mariana Biskupa, Jerzego K³oczowskiego i Andrzeja Tomczaka, Homines et historia I, Toruñ 2000, s. 37–51; idem, Przedmowa [w:] A. Tomczak, Studia Historico-Archivistica, Toruñ 2002,
s. 7–11; idem, Profesor Andrzej Tomczak, cz³owiek, uczony, nauczyciel. W osiemdziesi¹t¹ pi¹t¹ rocznicê urodzin, „Archiwista Polski” 2007, nr 2, s. 17–26; R. Koz³owski, Historycy na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Nauk Historycznych UMK w latach 1945–2005 [w:] Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Miko³aja Kopernika (1945–2005). Wybrane problemy, red. J. Sziling, Homines
et historia VI, Toruñ 2006, s. 9–161; Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Miko³aja Kopernika 1945–2004. Materia³y do biografii, red. S. Kalembka, Toruñ 2006, s. 695; Dorobek naukowy i dydaktyczny toruñskiego oœrodka archiwistyki, red. H. Robótka, Toruñ 2011, s. 271–314, tam te¿ bibliografia prac prof. Tomczaka z lat 1949–2010.
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ukoñczy³ w pobliskiej £odzi, tam te¿ rozpocz¹³ naukê w liceum humanistycznym, któr¹ przerwa³ w drugiej klasie wybuch drugiej wojny œwiatowej. Po w³¹czeniu £odzi do Rzeszy przedosta³ siê do Generalnej Guberni, gdzie pracowa³
zarobkowo m.in. w podwarszawskich M³ocinach, póŸniej w Skolimowie, a nastêpnie w G³ownie k. £owicza. W 1941 r. wst¹pi³ do Zwi¹zku Walki Zbrojnej.
W roku nastêpnym zda³ maturê w warszawskim tajnym Liceum œw. Stanis³awa,
po czym uczy³ w G³ownie na tajnych kompletach z zakresu czteroklasowego
gimnazjum jêzyka polskiego, historii i geografii. Wiosn¹ 1944 r. znalaz³ siê
w plutonie Kedywu Obwodu Brzeziny-Koluszki ZWZ-AK (pseud. „Kmicic”,
„Babinicz”).
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej rozpocz¹³ studia historyczne, pocz¹tkowo (w kwietniu 1945) na uniwersytecie w £odzi (studiowa³ tu m.in. historiê œredniowieczn¹ pod kierunkiem S. Zaj¹czkowskiego, nauki pomocnicze historii u A. Gieysztora i archiwistykê u A. Stebelskiego), a nastêpnie (od 1946) kontynuowa³ je na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu (UMK), gdzie prof.
Ludwik Kolankowski, wspó³organizator toruñskiej uczelni oraz jej pierwszy rektor, zaproponowa³ mu stanowisko zastêpcy asystenta. Na studiach przyjaŸni³ siê
m.in. z póŸniejszymi profesorami: Marianem Biskupem, Tadeuszem Grudziñskim, Wac³awem Odyñcem, Jerzym Serczykiem i Iren¹ Janoszówn¹. W trakcie
studiów zainteresowa³ siê równie¿ archiwistyk¹ i w rezultacie odby³ praktykê zawodow¹ w Archiwum G³ównym Akt Dawnych w Warszawie (1946–1947) pod
opiek¹ Jadwigi Karwasiñskiej i Adama Stebelskiego, znakomitych polskich archiwistów. Na podstawie pracy pt. „Walenty Dembiñski, ostatni kanclerz Polski Jagielloñskiej”, któr¹ napisa³ na seminarium prof. L. Kolankowskiego, uzyska³
w 1948 r. magisterium z filozofii w zakresie historii.
Bezpoœrednio po studiach podj¹³ pracê naukow¹ i dydaktyczn¹ na UMK jako
m³odszy asystent, a nastêpnie asystent. W tym okresie interesowa³ siê przede
wszystkim histori¹ nowo¿ytn¹. Na podstawie dysertacji pt. „Walenty Dembiñski
i jego ród”, której promotorem by³ prof. L. Kolankowski, otrzyma³ na Wydziale
Humanistycznym tego¿ uniwersytetu (1950) stopieñ doktora nauk humanistycznych3. Andrzej Tomczak — obok innych znanych póŸniej polskich uczonych
(Mariana Biskupa, Tadeusza Grudziñskiego, Kazimierza Jasiñskiego czy Jerzego
K³oczowskiego) — zalicza siê do tych przedstawicieli nauk historycznych, którzy
jako pierwsi osi¹gnêli ten tytu³ na uniwersytecie w Toruniu. Wkrótce potem, jeszcze w 1950 r., w czasach nasilenia przeœladowañ stalinowskich, zosta³ zmuszony z powodów politycznych (m.in. odmowy wst¹pienia do utworzonego wówczas
Zrzeszenia Historyków Marksistów) do opuszczenia uniwersytetu toruñskiego.
Przeniós³ siê wówczas do £odzi, gdzie w sierpniu 1950 r. podj¹³ pracê w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym, pocz¹tkowo na stanowisku archiwisty, a od
3 Praca ta zosta³a opublikowana póŸniej pt. Walenty Dembiñski, kanclerz egzekucji (ok.
1504–1584), Toruñ 1963.
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1955 r. kustosza archiwalnego. Wczeœniej (od 1953) kierowa³ Oddzia³em Zbiorów
i Kolekcji tego¿ archiwum, opracowuj¹c g³ównie zespo³y akt podworskich oraz
zbiory kartograficzne. Zaj¹³ siê wtedy tak¿e metodyk¹ archiwaln¹, wspó³tworz¹c
m.in. „Instrukcjê o porz¹dkowaniu zasobu kartograficznego w archiwach pañstwowych” (Warszawa 1956), oraz pracowa³ nad tzw. kwerend¹ wiejsk¹. Niektóre
z opracowanych wówczas akt i pomocy archiwalnych zosta³y og³oszone drukiem4.
Po prze³omie politycznym, zwi¹zanym z wydarzeniami paŸdziernikowymi
1956 r., Andrzej Tomczak wróci³ na Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu
(1957), gdzie zwi¹za³ siê z istniej¹c¹ tu od 1951 r. Katedr¹ Archiwistyki i Nauk
Pomocniczych Historii (obj¹³ w niej stanowisko adiunkta). Od tej pory tematyka
archiwalna i nauki pomocnicze historii sta³y siê najwa¿niejszym przedmiotem jego dzia³alnoœci naukowej i dydaktycznej. Stopieñ naukowy doktora habilitowanego w zakresie historii nowo¿ytnej i nauk pomocniczych historii (ze szczególnym
uwzglêdnieniem archiwistyki) uzyska³ w 1964 r. na Wydziale Humanistycznym
UMK, na podstawie opublikowanej przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu,
w tym samym roku, rozprawy pt. Kancelaria biskupów w³oc³awskich w okresie
ksiêgi wpisów (XV–XVIII w.)5 oraz kolokwium habilitacyjnego. Rok póŸniej
(1965) zosta³ docentem w powo³anym do ¿ycia w 1956 r. Instytucie Historii UMK
i kierownikiem Zak³adu Archiwistyki (dzia³aj¹cego jednak nadal w ramach istniej¹cej do 1969 r. Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii), a od 1 lutego 1968 r. szefem ca³ej specjalizacji archiwalnej na kierunku historia (wczeœniej
pracowali na tym stanowisku m.in. tacy wybitni jego poprzednicy — archiwiœci
praktycy, jak: prof. Wojciech Hejnosz, prof. Ryszard Mienicki czy Franciszek Paprocki). Andrzej Tomczak szybko rozwin¹³ i umocni³ zak³ad, tworz¹c z niego znany w ca³ej Polsce z wysokiego poziomu nauki warsztat kszta³cenia kadr archiwalnych. W 1969 r., wraz z ogóln¹ reform¹ uniwersytetów, Katedra Archiwistyki
i Nauk Pomocniczych Historii uleg³a likwidacji. Jej zadania naukowe przej¹³ Instytut Historii UMK, który — m.in. dziêki staraniom Andrzeja Tomczaka i osób
zwi¹zanych z nim prac¹ oraz badaniami naukowymi — na mocy rozporz¹dzenia
Ministra Oœwiaty i Szkolnictwa Wy¿szego z 6 sierpnia tego¿ roku, zmieni³ jako
jedyny w Polsce nazwê na Instytut Historii i Archiwistyki. Zadania dydaktyczne
dawnej katedry zosta³y podzielone miêdzy dwa samodzielne od tej pory zak³ady:
Archiwistyki oraz Nauk Pomocniczych Historii. Rok 1969 zapisa³ siê w pamiêci
profesora równie¿ tym, ¿e o ma³o wówczas nie zgin¹³ w katastrofie kolejowej, do
której dosz³o na pocz¹tku listopada pod Zgierzem (zginê³o w niej 5 osób, a 50 zosta³o rannych), jednak szczêœliwie uda³o mu siê wyjœæ z niej bez obra¿eñ. Od 1973 r.
Andrzej Tomczak by³ równie¿ zastêpc¹ dyrektora Instytutu Historii i Archiwisty4

Zob. np.: Trzy inwentarze dóbr szlachty ³êczyckiej z lat 1674 i 1727, wyd. A. Tomczak, A. £yszkowska, „Teki Archiwalne”, R. 1, 1953, z. 1, s. 44–57; J. Fija³ek, A. Tomczak, S. Trawkowski, Katalog planów miast w zbiorach Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w £odzi, Warszawa 1955.
5 A. Tomczak, Kancelaria biskupów w³oc³awskich w okresie ksiêgi wpisów (XV–XVIII w.), Toruñ 1964, ss. 289.
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ki UMK do spraw nauki i kierunku archiwistyki (urz¹d ten sprawowa³ do 1978 r.
oraz w latach 1981–1987), a w okresie 1973–1990 r. pe³ni³ te¿ funkcjê kierownika Studium Podyplomowego Archiwistyki.
Na mocy uchwa³y Rady Pañstwa z 4 kwietnia 1974 r. Andrzej Tomczak uzyska³ tytu³ profesora nadzwyczajnego, a nastêpnie profesora zwyczajnego (19 lutego 1981). W 1990 r. Polska Akademia Umiejêtnoœci (PAU) w Krakowie wybra³a
go na cz³onka korespondenta, w 2005 r. zosta³ cz³onkiem czynnym PAU. W 1992 r.
profesor przeszed³ oficjalnie na emeryturê, jednak¿e do 2006 r. pracowa³ na czêœci etatu, a do dzisiaj prowadzi (w zmniejszonym wymiarze) zajêcia ze studentami archiwistyki, pisze wiele artyku³ów i recenzji, a tak¿e uczestniczy czynnie
w ¿yciu naukowym Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, ca³ego uniwersytetu
oraz w wa¿niejszych konferencjach archiwalnych i historycznych organizowanych w innych polskich oœrodkach akademickich.
Profesor A. Tomczak jest historykiem i archiwist¹ o bardzo szerokich zainteresowaniach. Obejmuj¹ one kilka wyraŸnie zarysowanych dziedzin, co zreszt¹
w znacznym stopniu wynika te¿ z przebiegu jego kariery naukowej. Wœród jego
dorobku wyodrêbniæ mo¿na, naturalnie bardzo uogólniaj¹c, kilka g³ównych nurtów tematycznych, chocia¿ — co trzeba mocno jeszcze raz podkreœliæ — od okresu pracy w Archiwum Pañstwowym w £odzi (1950–1957) najwa¿niejszym kierunkiem jego badañ pozostaje archiwistyka.
Od zarania swojej kariery naukowej interesowa³ siê Andrzej Tomczak — jeszcze
jako student i uczeñ L. Kolankowskiego — histori¹ polityczn¹ Polski XVI w., o czym
najlepiej œwiadcz¹ wspomniane ju¿ prace poœwiêcone Walentemu Dembiñskiemu,
rozprawy o Bernardzie Pretwiczu, znanym kresowym zagoñczyku, staroœcie barskim6 czy o posiadaczach królewszczyzn w Wielkopolsce i na Kujawach (Stan posiadania królewskiego w Wielkopolsce i na Kujawach w dobie lustracji 1565 r.)7.
Wraz z up³ywem czasu wa¿ne miejsce wœród jego zainteresowañ badawczych
zaczê³a zajmowaæ równie¿ dyplomatyka nowo¿ytna, zw³aszcza rozwa¿ania dotycz¹ce zakresu tej dyscypliny oraz prace o kancelarii królewskiej i kancelariach koœcielnych, czego najlepszym dowodem by³ wyg³oszony na X Powszechnym ZjeŸdzie Historyków w Lublinie referat „W sprawie zakresu dyplomatyki”8, który znalaz³ du¿y oddŸwiêk wœród specjalistów, artyku³ Kilka uwag o kancelarii królewskiej w drugiej po³owie XVI w.9 czy wspomniane wy¿ej dzie³o o kancelarii biskupów w³oc³awskich.
6 A. Tomczak, Memoria³ Bernarda Pretwicza do króla z 1550 roku, „Studia i Materia³y do Historii Wojskowoœci”, R. 6, 1960, z. 2, s. 328–357.
7 Idem, Stan posiadania królewskiego w Wielkopolsce i na Kujawach w dobie lustracji 1565 r.
[w:] idem, Studia Historico-Archivistica, Toruñ 2002, s. 105–131.
8 Idem, W sprawie zakresu dyplomatyki [w:] Pamiêtnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 17–21 wrzeœnia 1968 r. Referaty 2, Warszawa 1968, s. 330–343.
9 Idem, Kilka uwag o kancelarii królewskiej w drugiej po³owie XVI w., „Archeion” 1962, t. 37,
s. 235–252.

PROFESOR ANDRZEJ TOMCZAK — SYLWETKA UCZONEGO

17

W zasadzie ju¿ od czasu studiów profesor interesowa³ siê równie¿ szeroko rozumian¹ archiwistyk¹ i to zarówno archiwistyk¹ jako dyscyplin¹ naukow¹, jak
i teori¹ archiwaln¹10, dziejami archiwów oraz ich organizacj¹. Te ostatnie fascynacje znalaz³y swój najlepszy wyraz — obok innych prac naukowych — w maj¹cym dwa wydania dziele pt. Zarys dziejów archiwów polskich (wyd. 2, poprawione i rozszerzone, Toruñ 1982), które zosta³o te¿ opublikowane w wydanym wspólnie z Halin¹ Robótk¹ i Bohdanem Ryszewskim podrêczniku Archiwistyka (Warszawa 1989). Andrzej Tomczak opracowa³ równie¿ rozdzia³y poœwiêcone archiwom i archiwistyce w Historii Nauki Polskiej (t. 4, 1987; t. 5, 1992).
Inny nurt w badaniach profesora tworz¹ rozprawy poœwiêcone geografii historycznej. Zainteresowania te rozbudzi³ u Andrzeja Tomczaka ju¿ w koñcu lat 40.
XX w. prof. Karol Górski. Ich owocem s¹ np. rozwa¿ania na temat ród³a Noteci
w dobie historycznej (Ziemia Kujawska, t. 2, 1968, s. 5–18), Geografia historyczna w badaniach mikroregionalnych na przyk³adzie parafii Gieczno11 oraz prace
dotycz¹ce kartografii, poœwiêcone zw³aszcza planom miast, wœród których wspomnieæ trzeba kilka bardzo wa¿nych i nadal aktualnych opracowañ o £êczycy i Toruniu. Na podkreœlenie zas³uguje tu równie¿ jego wspó³praca z zespo³em Historii
Kartografii w Instytucie Historii Nauki PAN.
Andrzej Tomczak zajmuje siê tak¿e histori¹ regionaln¹ (g³ównie dziejami ziemi ³êczyckiej, ale nie tylko) oraz edytorstwem Ÿróde³ historycznych (najwiêcej
czasu poœwiêci³ na publikacjê lustracji dóbr królewskich z obszaru Wielkopolski
i Kujaw). W tym miejscu wymieniæ mo¿na np. Lustracje województw wielkopolskich i kujawskich 1564–1565, cz. 1, Bydgoszcz 1961 (wspó³wydawcy: C. W³odarska, J. W³odarczyk); Lustracje województw wielkopolskich i kujawskich
1564–1565, cz. 2, Bydgoszcz 1963; Lustracje województw wielkopolskich i kujawskich 1789, cz. 3, Województwa ³êczyckie i brzesko-kujawskie, Warszawa 1977
(przy wspó³pracy Z. Kêdzierskiej); Lustracje województw wielkopolskich i kujawskich 1659–1665, cz. 2, Województwa sieradzkie, ³êczyckie, brzesko-kujawskie,
inowroc³awskie i ziemia dobrzyñska, Toruñ 1996 (wspó³wydawcy: Z. Górski,
J. Pakulski). Instytut Historii PAN powierzy³ mu te¿ redaktorstwo ca³ej serii lustracji obejmuj¹cej Wielkopolskê i Kujawy.
Profesor by³ tak¿e, co œwiadczy równie¿ o szerokim zakresie jego zainteresowañ badawczych, redaktorem wielu prac zbiorowych, np. wydawnictw zwi¹zanych z jubileuszem UMK czy monografii obrazuj¹cej stosunki polsko-francuskie
na przestrzeni dziejów. Czêsto — co nale¿y podkreœliæ — te ró¿ne kierunki badañ
Andrzeja Tomczaka wzajemnie siê na siebie nak³ada³y, nierzadko nawet w obrêbie jednej pracy, co przynosi³o bardzo interesuj¹ce rezultaty. Opracowuj¹c niektóre biografie, zajmowa³ siê np. z regu³y tak¿e dziejami politycznymi, archiwi10

Por. m.in. artyku³: Archiwalna zasada pertynencji terytorialnej a rozmieszczenie zasobu w archiwach polskich, „Archeion” 1979, t. 67, s. 7–25.
11 A. Tomczak, Studia, s. 417–424.
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styk¹ czy naukami pomocniczymi historii, a przygotowuj¹c pracê jako geograf historyczny, okazywa³ siê byæ te¿ doskona³ym kartografem, regionalist¹, archiwist¹
i historykiem.
Pisz¹c o dokonaniach naukowych profesora Andrzeja Tomczaka, nie mo¿na nie
wspomnieæ, ¿e bra³ on (i bierze do dzisiaj) czynny udzia³ w licznych i presti¿owych
kongresach, sesjach i konferencjach organizowanych w kraju i za granic¹, na
których wyg³asza³ referaty, koreferaty lub komunikaty, m.in. na wspominanych ju¿
Powszechnych Zjazdach Historyków Polskich oraz Zjazdach Archiwistów Polskich, na których jest aktywny do dnia dzisiejszego. Andrzej Tomczak zapraszany
by³ równie¿ regularnie przez papie¿a Jana Paw³a II do Castel Gandolfo, gdzie uczestniczy³ w organizowanych tam od 1980 r. seminariach pod nazw¹ „Nauka — religia — dzieje”. Na spotkaniach tych referowa³ np. wydarzenia 1980 i 1981 r.
w Polsce (w 1982 r., wspólnie z prof. Janem M. Ma³eckim), problem wielkich imperiów w dziejach i zagadnienie ich upadku (1984) czy wyniki najnowszych badañ
nad ustrojem i episkopatem dawnej Rzeczypospolitej (1988), a tak¿e (równie¿
wspólnie z J.M. Ma³eckim) genezê nacjonalizmów w Europie Œrodkowo-Wschodniej (1999) oraz zagadnienie czasu w badaniach historycznych i odpowiedzialnoœci historyka (2003). Teksty tych wyst¹pieñ zosta³y opublikowane w kolejnych tomach zawieraj¹cych materia³y pokonferencyjne12. Profesor sta³ siê te¿ historykiem
tych seminariów, publikuj¹c ksi¹¿kê Od wyprawy górskiej do seminarium naukowego. Przyczynek do biografii Karola Wojty³y — Jana Paw³a II (Toruñ 1999).
Profesor Andrzej Tomczak jest równie¿ ci¹gle bardzo aktywnym cz³onkiem
wielu ró¿nych towarzystw i organizacji naukowych oraz spo³ecznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego — by³ sekretarzem Oddzia³u Toruñskiego
(1959–1966), prezesem (1967–1974), jednym z wiceprezesów (1971–1978),
cz³onkiem S¹du Kole¿eñskiego (1988–1991). Kierowa³ te¿ dwukrotnie Sekcj¹
Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii ZG PTH, Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich, którego (co trzeba tu podkreœliæ) by³ wspó³za³o¿ycielem, a tak¿e
przez wiele lat wiceprzewodnicz¹cym zarz¹du g³ównego (zasiada³ te¿ w Komitecie Redakcyjnym czasopisma „Archiwista Polski”, organu SAP) oraz Towarzystwa
Naukowego w Toruniu (1962), gdzie m.in. by³ sekretarzem Wydzia³u I (1966–1971),
przewodnicz¹cym Komitetu Redakcyjnego Prac Popularnonaukowych
(1966–1974), natomiast w latach 1983–1986 przewodniczy³ Wydzia³owi I, bêd¹c
jednoczeœnie cz³onkiem Zarz¹du TNT. Wszystkie wymienione organizacje
w uznaniu wielkiego wk³adu pracy w ich rozwój i dzia³alnoœæ wyró¿ni³y profesora tytu³em cz³onka honorowego.
12 Zob.: Nauka — religia — dzieje, red. J. Janik, P. Lenartowicz, Kraków 1986, s. 126–142; Nauka — religia — dzieje, V Seminarium Interdyscyplinarne w Castel Gandolfo, 8–11 sierpnia 1988,
Kraków 1990, s. 133–144; Nauka — religia — dzieje, VI Seminarium w Castel Gandolfo, 6–9 sierpnia 1990, Kraków 1992, s. 269–290; Nauka — religia — dzieje, X Seminarium w Castel Gandolfo,
10–12 sierpnia 1999, Kraków 2000; Nauka — religia — dzieje, XII Seminarium w Castel Gandolfo
5–7 sierpnia 2003, red. J. Janik, Kraków 2004.
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Po habilitacji Andrzej Tomczak by³ te¿ przez wiele lat cz³onkiem i wiceprzewodnicz¹cym Rady Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych
(1965–1999), cz³onkiem komitetu redakcyjnego „Archeionu”, zaœ do dzisiaj zasiada w Radzie Naukowej Archiwum Polskiej Akademii Nauk (we wszystkich tych instytucjach przez wiele lat pe³ni³ równie¿ funkcje wiceprzewodnicz¹cego lub przewodnicz¹cego). W latach 1993–1995 by³ cz³onkiem Rady Naukowo-Programowej
Archiwum Pañstwowego w Przemyœlu. Przez wiele lat by³ tak¿e wiceprzewodnicz¹cym Podkomisji Archiwalnej w Komisji Wydawnictw, Informacji, Bibliotek Rady G³ównej Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki oraz cz³onkiem zespo³u dydaktycznego przy tym¿e ministerstwie. Dwukrotnie powo³ano go do Rady Naukowej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk (1975–1977, 1981–1983; obecnie
ci¹gle jeszcze pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego Kolegium wydawców lustracji dóbr
królewskich przy tym instytucie) i do Komitetu Nauk Historycznych PAN, a od kilku kadencji (od 1994) jest równie¿ cz³onkiem Rady Naukowej Instytutu Historii
Nauki PAN. Z jego m.in. inicjatywy dosz³o do podpisania umowy o wspó³pracy
miêdzy UMK a Naczeln¹ Dyrekcj¹ Archiwów Pañstwowych w Warszawie. Od
1992 r. jest (jako delegat UMK) cz³onkiem Rady Naukowej Kasy im. Józefa Mianowskiego, a od 1999 r. Rady Programowej pisma pt. „Nauka Polska, jej potrzeby,
organizacja i rozwój”, wydawanego przez tê instytucjê. W latach 1992–1995 by³ te¿
wiceprezesem Zarz¹du Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajowej (póŸniej by³
cz³onkiem Rady Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz
Wojskowej S³u¿by Polek w Toruniu, a tak¿e przewodniczy³ komitetowi redakcyjnemu tej¿e fundacji), a w okresie od 1994 do 1998 r. dzia³a³ te¿ w Komisji Okrêgowej
w Bydgoszczy G³ównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Profesor jest znanym i aktywnym mi³oœnikiem ksi¹¿ki, zas³u¿onym cz³onkiem Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela, w którym równie¿ wyda³ kilka interesuj¹cych publikacji. Bibliofile toruñscy, doceniaj¹c wielki wk³ad profesora w dzia³alnoœæ tej organizacji, obdarzyli go zaszczytnym tytu³em cz³onka honorowego.
Profesor Andrzej Tomczak ma bardzo bogaty dorobek naukowy, licz¹cy ponad
350 pozycji. Ostatnia — obecnie ju¿ niepe³na — bibliografia jego prac (za lata
1949–2010), zestawiona przez Ireneusza Czarciñskiego, zosta³a opublikowana
w 2011 r. we wspomnianej ju¿ pracy Dorobek naukowy i dydaktyczny toruñskiego oœrodka archiwistyki13.
Pracê naukow¹ i organizacyjn¹ profesora doskonale uzupe³nia prowadzona
przez niego do dzisiaj dzia³alnoœæ dydaktyczna. Mimo ¿e uchodzi³ za bardzo wymagaj¹cego, jest szanowanym i lubianym przez studentów nauczycielem akademickim, z którym ³atwo nawi¹zuje siê kontakt. W trakcie kierowania Zak³adem
13

Wczeœniej bibliografiê publikacji Andrzeja Tomczaka za lata 1949–2001 zestawi³ m.in.
I. Czarciñski [w:] A. Tomczak, Studia Historico-Archivistica, Toruñ 2002, s. 13–32. Autor wykorzysta³ w tym opracowaniu równie¿ publikacjê Bibliografia prac Andrzeja Tomczaka za lata
1949–1991, któr¹ zestawi³ A. Makowiecki [w:] Historia i Archiwistyka. Ksiêga Pami¹tkowa ku czci
Profesora Andrzeja Tomczaka, Toruñ 1992, s. 11–27.
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Archiwistyki rozwin¹³ m.in. wycieczki programowe do ró¿nego rodzaju archiwów, podczas których zapoznawa³ studentów nie tylko z praktyczn¹ wiedz¹ zawodow¹, ale równie¿ przekazywa³ im interesuj¹ce informacje o przesz³oœci i kulturze konkretnych regionów Polski. Jako kierownik specjalizacji archiwistycznej
na UMK nawi¹za³ liczne kontakty ze szko³ami kszta³c¹cymi archiwistów poza
granicami Polski (m.in. w Poczdamie, Pradze, Brnie i Bratys³awie). Przez wiele
lat by³ te¿ opiekunem Studenckiego Ko³a Naukowego Historyków, a nastêpnie
Studenckiego Ko³a Naukowego Archiwistów.
Wykszta³ci³ wielu uczniów. Jego seminarium magisterskie ukoñczy³o ponad
150 osób, z których znaczna czêœæ znalaz³a zatrudnienie w archiwach. Kilku jego
dawnych seminarzystów piastowa³o lub sprawuje jeszcze dziœ stanowiska dyrektorów du¿ych archiwów pañstwowych. Kilkanaœcie lat prowadzi³ równie¿ seminarium doktorskie, które ukoñczy³o oœmiu doktorów. Niektórzy z nich zostali profesorami, a nawet pe³nili funkcjê rektora uniwersytetu. Prowadzone pod jego kierunkiem prace magisterskie i doktorskie porusza³y bardzo ró¿norodn¹ tematykê, zawsze jednak przynajmniej czêœciowo dotyczy³y szeroko rozumianej archiwistyki14.
Podkreœliæ nale¿y równie¿ ogromne zas³ugi profesora Andrzeja Tomczaka dla
organizacji kszta³cenia archiwistów w ca³ej Polsce, i to nie tylko jako autora kolejnych programów studiów archiwistycznych, skryptów i podrêczników akademickich, ale równie¿ jako doskona³ego nauczyciela uniwersyteckiego, imponuj¹cego nie tylko studentom swoj¹ erudycj¹, znajomoœci¹ Ÿróde³ archiwalnych i literatury, a tak¿e dziel¹cego siê swoj¹ wiedz¹ z uczestnikami studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleñ organizowanych przez pañstwow¹ s³u¿bê archiwaln¹.
W jego dotychczasowych, doskona³ych kontaktach z kolegami z pracy, studentami i pracownikami archiwów bardzo pomaga³o mu m.in. zami³owanie do wêdrówek po górach (z regu³y w towarzystwie m³odszych kolegów uniwersyteckich
i swych dawnych uczniów), spacerów i wycieczek krajoznawczych, czêsto mo¿na go te¿ spotkaæ na odczytach, konferencjach i ró¿nych imprezach kulturalnych.
Za zas³ugi zosta³ odznaczony m.in. Srebrnym (1957) i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1967), Krzy¿em Kawalerskim (1975) oraz Oficerskim (1998) Orderu Odrodzenia Polski, a tak¿e Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1979) i Krzy¿em Armii
Krajowej (1994). W 1978 r. zosta³ równie¿ wyró¿niony medalem „Za zas³ugi dla
Archiwistyki”, a w 1980 r. „Za zasluhy o rozvoj slovenskeho archivnictwa”.
Losy ¿ycia i zainteresowania profesora odzwierciedla przynajmniej w pewnym
stopniu zebrana przez niego bogata spuœcizna archiwalna i naukowa, któr¹ przekaza³ w charakterze depozytu do Archiwum Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu.
14 Szczegó³owe zestawienie nazwisk wszystkich magistrantów i doktorantów profesora zob.: Wykazy tytu³ów prac doktorskich i magisterskich napisanych pod kierunkiem Profesora Andrzeja Tomczaka, oprac. H. Duczkowska-Moraczewska [w:] Historia i Archiwistyka. Ksiêga Pami¹tkowa ku
czci Profesora Andrzeja Tomczaka, Toruñ 1992, s. 29–39; Dorobek naukowy, s. 271 n.
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Janusz Ta n d e c k i , Professor Andrzej Tomczak — a profile of the scholar. Andrzej Tomczak,
a prominent archivist and a specialist in modern and contemporary history, was born on
12 September 1922. He graduated from primary and lower secondary school in £ódŸ and also started higher secondary education there, but he interrupted it when he was in the second year due to the
outbreak of World War II. In 1941, he joined Zwi¹zek Walki Zbrojnej (ZWZ; English: Union
of Armed Struggle), and one year later, he passed his final exams in the underground St. Stanislaus
Comprehensive School in Warsaw. Later on, he taught Polish, history and geography in underground
classes in G³owno. In the spring of 1944, he joined the Kedyw squad of the Union of Armed
Struggle/Home Army for the Brzeziny–Koluszki Region.
As soon as WWII was over, he started to study history in £ódŸ (1945), but he continued it at
Nicolaus Copernicus University in Toruñ (NCU). In 1948, on the basis of the thesis entitled “Walenty
Dembiñski, ostatni kanclerz Polski Jagielloñskiej” (English: Walenty Dembiñski, the Last Chancellor
of Jagiellonian Poland) written under the supervision of Prof. L. Kolankowski, Tomczak was awarded a Master’s degree in philosophy, major in: history.
Having graduated from university, he started to work as a research and teaching assistant at the
NCU. In 1950, having studied at the Faculty of Humanities of the NCU, he was awarded a PhD
degree for his thesis entitled “Walenty Dembiñski i jego ród” (English: Walenty Dembiñski and his
family) supervised by Prof. L. Kolankowski. In the same year (1950), he was forced to leave university for political reasons. Then, he moved to £ódŸ and took up a job in the Voivodship State Archives.
In the beginning, he held the position of an archivist, and in 1955 he became an archive custodian.
In 1957, after the October’56 thaw, Andrzej Tomczak came back to Toruñ, where he engaged in the
activities of the Chair of Archival Science and Auxiliary Sciences of History established in 1951.
Since then, archival science and related sciences became the most important areas of his scientific
and didactic activity. In 1964, at the Faculty of Humanities of the NCU, he was awarded a habilitated doctor degree in modern history and auxiliary sciences of history (with special focus on archival
sciences) for his thesis “Kancelaria biskupów w³oc³awskich w okresie ksiêgi wpisów (XV–XVIII
w.)” (English: W³oc³awek Bishops’ Office at the Time of the Register Book (15th to 18th century))
A year later (in 1965), he became an assistant professor in the Institute of History of the NCU and
the head of the Department of Archival Science, and since 1 February 1968, he became the head of
the major in archival science as part of the program of history. Andrzej Tomczak was awarded an
associate professor degree on 4 April 1974 and a full professor degree on 19 February 1981. In 1990,
he became a corresponding member of the Polish Academy of Arts and Sciences in Cracow, and in
2005, he became its active member. In 1992, Prof. Tomczak officially retired; however, he still lectures to students of archival science, though not full time, and actively takes part in the life of the scientific community.
Professor Tomczak’s academic achievements are numerous, including over 350 items. In 2011,
the last bibliography of his works created in the years 1949–2010 (which is already out–of–date) was
published in the publication entitled Dorobek naukowy i dydaktyczny toruñskiego oœrodka archiwistyki (English: Scientific and Didactic Achievements of Toruñ Archives Centre). He also taught numerous
students. His M.A. seminars were attended by over 150 students, the majority of whom found jobs in
archives. For a dozen of years or so, he also held PhD seminars which brought 8 PhD degrees.
For his contributions, he was decorated with the Silver Cross of Merit (1957) and Gold Cross of
Merit (1967), Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta (1975), Officer’s Cross of the Order
of Polonia Restituta (1998) and Commander’s Cross of the Order of Polonia Restituta (2013) as well
as the Medal of the National Education Commission (1979) and Home Army Cross (1994).
Janusz Ta n d e c k i , Professeur Andrzej Tomczak — portrait d’un érudit. Andrzej Tomczak, un
archiviste de premier plan et expert en histoire moderne et contemporaine est né le 12 septembre 1922. Il poursuit sa scolarité primaire et secondaire à £ódŸ, ou il s’inscrit ensuite au lycée;
ses études sont interrompues en deuxième année suite à l’éclatement de la Seconde Guerre
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mondiale. En 1941, il rejoint l’Union de la Lutte Armée (Zwi¹zek Walki Zbrojnej, ZWZ) et, l’année suivante, il prépare son baccalauréat au Lycée Saint-Stanislaus. Ensuite, il enseigne
à Glowno, où il est chargé des cours clandestins de polonais, d’histoire et de géographie. Au
printemps 1944, il rejoint le peloton de Kedyw Brzeziny-Koluszki ZWZ-AK.
Après la guerre, il entreprend des études d’histoire à £ódŸ (1945), qu’il poursuit ensuite,
à partir de 1946, à l’Université Nicolas Copernic à Toruñ (UNC). Il reçoit son diplôme de maîtrise en philosophie de l’histoire en 1948; sa thèse intitulée « Walenty Dembiñski, le dernier
chancelier de la Pologne jagiellone » est rédigée au séminaire du professeur L. Kolankowski.
Après ses études, il devient assistant à l’UNC. En 1950, il soutient sa thèse de doctorat,
« Walenty Dembiñski et sa famille », supervisée par le professeur L. Kolankowski à la Faculté des
Lettres de l’UNC. La même année (1950) il est contraint de quitter l’université pour des raisons
politiques. Il s’installe à £ódŸ, ou il travaille dans les archives régionales d’État, d’abord comme
archiviste et ensuite, à partir de 1955, en tant que conservateur. En 1957, après les événements
d’octobre 1956, Andrzej Tomczak retourne à Toruñ, où il se lie au Département d’archivistique
et des sciences auxiliaires de l’histoire qui existe à Toruñ depuis 1951. A partir de ce moment-là,
l’archivistique et les sciences connexes deviennent son domaine de prédilection et l’axe central
de sa recherche et l’enseignement. Il soutient son habilitation universitaire en histoire moderne
et sciences auxiliaires de l’histoire (avec un accent particulier mis sur l’archivistique). Il soutient
sa thèse en 1964, à la Faculté des sciences humaines de l’UNC; sa dissertation est intitulée
« La chancellerie des éveques de W³oc³awek pendant la période de l’annuaire (XV–XVIII siècles)
». Un an plus tard (1965) il est professeur des universités à l’Institut d’histoire de l’UNC et chef
du Département des Archives; à partir du 1 février 1968, il devient chef du Département des
archives dans la Faculté d’Histoire. Andrzej Tomczak devient professeur extraordinaire le 4 Avril
1974 et professeur ordinaire le 19 février 1981. A partir de 1990, il est membre correspondant
de l’Académie Polonaise des Sciences à Cracovie, dont il devient un membre actif en 2005. En
1992 professeur Tomczak prend officiellement sa retraite, bien qu’il enseigne l’archivistique
encore à ce jour-là et participe activement à la vie universitaire.
La liste des œuvres scientifiques du professeur Tomczak est très riche et comprend plus
de 350 écrits. La dernière bibliographie (actuellement déjà incomplète) de ses œuvres crées dans
les années 1949–2010 a été publié en 2011 (Dorobek naukowy i dydaktyczny toruñskiego oœrodka archiwistyki). Le professeur a formé de nombreux étudiants. Plus de 150 ont suivi son séminaire de master pour ont trouver ensuite un emploi dans les services des archives. Depuis
plusieurs années, Professeur Tomczak tient un séminaire pour les doctorants dans le cadre
duquel huit docteurs ont déjà préparé et soutenu leurs thèses.
Pour son travail, le Professeur a été récompensé entre autres avec la Croix d’argent (1957)
et la Croix d’Or du Mérite (1967), la Croix de Chevalier (1975), la Croix d’Officier (1998) et la
Croix de Commandeur (2013) de l’Ordre Polonia Restituta, ainsi que la Médaille de la
Commission nationale de l’éducation (1979) et la Croix l’Armée de l’Intérieur (1994).
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ZAUFANIE ORAZ KOLIDUJĄCE ZE SOBĄ PRAWA
W ŚRODOWISKU CYFROWYM

„Wszystko to, co ma znaczenie dla istot ludzkich,
rozwija siê w atmosferze tworzonej przez zaufanie”.
Sissela Bok1

28 listopada 2010 r. portal WikiLeaks zacz¹³ udostêpniaæ najwiêkszy jak dotychczas ujawniony zbiór poufnych dokumentów, wywo³uj¹c tym samym wœciek³oœæ w³adz pañstwowych na ca³ym œwiecie, pomimo wielu g³osów popieraj¹cych
tê inicjatywê jako moralnie uzasadnion¹. Ujawnienie œciœle tajnych dokumentów
nie jest niczym nowym. Nowy jest wymiar tego zjawiska. Wspó³czesne zdobycze
techniki pozwalaj¹ w niekontrolowany sposób tworzyæ bazy danych, do których
uzyskaæ mo¿na dostêp z dowolnego miejsca na œwiecie. Ju¿ sama liczba danych
(dokumentów, materia³ów archiwalnych) utworzonych i przechowywanych w postaci elektronicznej sprawia, ¿e roœnie zarówno œwiadomoœæ spo³eczna ich potencja³u informacyjnego, jak i ³atwoœæ ich rozpowszechniania, co z kolei pokazuje
niebezpieczeñstwa, na jakie nara¿ona jest ka¿da z zaanga¿owanych w to stron.
Fakt ten jest jedn¹ z g³ównych przyczyn redystrybucji w³adzy — prawo do informacji staje siê podstaw¹ nowej formy demokracji, która wypowiada pos³uszeñstwo starym mechanizmom. Model wypracowany przez WikiLeaks bêdzie siê
upowszechnia³. Najlepszym przyk³adem tego s¹ TradeLeaks i BrusselLeaks, maj¹ce ujawniaæ oszustwa w biznesie oraz w politycznych dzia³aniach cz³onków
Unii Europejskiej (UE) i które zarazem nara¿aj¹ na szwank prawa jednostki, organizacji oraz w³adz pañstwowych i ich zgodne z prawem poczynania. Nowinki te
sprawiaj¹, ¿e rosn¹ wymogi dotycz¹ce zabezpieczeñ informacji cyfrowej, jednak¿e zdobycze techniki nie rozwi¹¿¹ w pe³ni tego problemu. Stoi przed nami wyzwanie, by zapewniæ jawnoœæ dzia³añ w³adz pañstwowych a zarazem zabezpieczyæ arcana imperii (tajemnice pañstwowe).
1

S. Bok, Lying, New York 1978.
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Interesuj¹ce w tej sprawie jest to, ¿e portal WikiLeaks przekaza³ prawo do wyboru i rozpowszechniania informacji piêciu gazetom, a¿eby unikn¹æ opublikowania dokumentów, które narazi³yby na szwank dzia³ania militarne lub osoby. Tradycyjna prasa wykorzystuje swój autorytet w s³u¿bie jawnoœci i dostêpu do informacji, poœwiadczaj¹c wiarygodnoœæ i autentycznoœæ dokumentów. Funkcja ta jest
niezmiernie wa¿na w sytuacji, gdy nie znamy pochodzenia dokumentów lub mamy prawo w¹tpiæ w œcis³oœæ zamieszczonych w nich danych. Stoi przed nami wyzwanie, by ustaliæ œcis³oœæ, wiarygodnoœæ oraz autentycznoœæ dokumentów oraz
przechowywaæ je w taki sposób, by da³o siê tego dowieœæ.
Warto zauwa¿yæ, ¿e Szwecja, która w 1766 r. jako pierwsza na œwiecie ustanowi³a prawo do wolnoœci informacji, jest krajem, który szczególnie ostro potêpi³
ujawnienie informacji przez WikiLeaks. Potêpienie dzia³añ nie oznacza jednak, ¿e
one siê nie powtórz¹. Islandia niedawno zatwierdzi³a przepisy, które zezwalaj¹ na
publikowanie tajnych dokumentów. Podobnie post¹pi¹ wkrótce inne kraje, m.in.
Niemcy. Tworzenie nowego ustawodawstwa odnosz¹cego siê do dostêpu do informacji wymaga bardzo dobrej znajomoœci œrodowiska cyfrowego, informacji wygenerowanych w tym œrodowisku, ró¿nych form, jakie te informacje przybieraj¹,
oraz sposobu, w jaki informacje te odnosz¹ siê do dzia³añ, transakcji oraz faktów.
Stoi przed nami wyzwanie, by stworzyæ ustawodawstwo i procedury oparte na
znajomoœci tego, co pozwala cyfrowym materia³om archiwalnym staæ na stra¿y
praw jednostek oraz osób, które nimi rz¹dz¹.
W 2009 r. Rzecznik Informacji Publicznej Kanady (Information Commissioner
of Canada) w raporcie pt. Z³owieszcza diagnoza na temat dostêpu do informacji
publicznej w Kanadzie (A Dire Diagnosis for Access to Information in Canada)
napisa³: „Niewydolnoœæ instytucji pañstwowych jest symptomatyczna dla czegoœ,
co moglibyœmy nazwaæ wielkim kryzysem w dziedzinie zarz¹dzania informacjami. Kryzys ten pog³êbia siê proporcjonalnie do tempa rozwoju nowych technologii. Dostêp do informacji sta³ siê zak³adnikiem w tym kryzysie, a wkrótce mo¿e
staæ siê równie¿ ofiar¹. W tej chwili nie dysponujemy ¿adnym uniwersalnym lub
horyzontalnym podejœciem, które pozwoli³oby nam zarz¹dzaæ b¹dŸ uzyskaæ dostêp do informacji w ramach instytucji pañstwowych. Niektóre instytucje nie wiedz¹ nawet dok³adnie, jakiego rodzaju informacje przechowuj¹”2. Wyzwanie, jakie
przed nami stoi, to budowa infrastruktury, która zapewni niezak³ócony i kontrolowany przep³yw autentycznych danych (dokumentów, materia³ów archiwalnych)
od instytucji, które je tworz¹, do instytucji, które je przechowuj¹, bez wzglêdu na
zmiany zachodz¹ce w technologii.
Prawo spo³eczeñstwa do trwa³ego dziedzictwa archiwalnego nale¿y od 1992 r.
do misji realizowanej przez Program UNESCO „Pamiêæ œwiata” (Memory of the
World). Program ten prowadzi rejestr materia³ów archiwalnych upamiêtniaj¹cych
2 Office of the Information Commissioner of Canada (2009). A Dire Diagnosis for Access to Information in Canada <http://www.oic-ci.gc.ca/eng/med-roo-sal-med_spe-dis_2009_4.aspx>.
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zarówno osi¹gniêcia, jak i mroczne chwile w historii ludzkoœci. Program ten zmaga siê w tej chwili z problemami zwi¹zanymi z tworzeniem wytycznych dotycz¹cych ochrony wybranych materia³ów cyfrowych, co pomo¿e ich opiekunom stan¹æ na stra¿y ich autentycznoœci oraz zapewniæ sta³e i pewne warunki do ich przechowywania. Wyzwanie, jakie przed nami stoi, to opracowanie wskazówek dla
krajów, organizacji oraz jednostek posiadaj¹cych ró¿ne zasoby pochodz¹ce z ró¿nych kultur, które ³¹czy Internet, ale dziel¹ z kolei mo¿liwoœci pe³nego wykorzystania potencja³u, jaki w nim drzemie, oraz ró¿nice w zakresie ochrony przed zagro¿eniami, jakie Internet ze sob¹ niesie.
Opisane tu wyzwania pokazuj¹, ¿e œrodowisko cyfrowe stanowi zagro¿enie dla
kilku koliduj¹cych ze sob¹ praw, bezpoœrednio zwi¹zanych z tworzeniem, zarz¹dzaniem i przechowywaniem danych (materia³ów archiwalnych i archiwów),
a mianowicie: prawa do jawnoœci oraz poufnoœci, prawa do dostêpu do informacji oraz do prywatnoœci, prawa do wiedzy oraz czerpania z niej zysków ekonomicznych, prawa do rozpowszechniania czyjegoœ dzie³a oraz jego nienaruszalnoœci; prawa do pamiêci oraz prawa do bycia zapomnianym, prawa do ochrony w³asnego dziedzictwa oraz prawa do jego porzucenia.
W jaki sposób mo¿emy zadoœæuczyniæ tym koliduj¹cym ze sob¹ prawom? Komu (czemu?) mo¿emy powierzyæ opiekê nad obiektami cyfrowymi, które je ucieleœniaj¹, zaœwiadczaj¹, wspieraj¹, wynikaj¹ z nich, s¹ przedmiotem ich w³adzy
b¹dŸ je rozpowszechniaj¹, tak by mo¿na je pielêgnowaæ, szanowaæ, gwarantowaæ
oraz uwa¿aæ za jasne i pewne? Zapewnienie ludzkich praw ucieleœnionych przez
œwiatow¹ spuœciznê dokumentaln¹ jest jednym z filarów demokratycznego spo³eczeñstwa, jak pisa³ Baldassare Bonifacio w 1630 r.: „Nie ma rzeczy bardziej niezbêdnej do tego, by wyœwietliæ oraz przedstawiæ sprawy niejasne, by ochroniæ
dziedzictwo i tron oraz wszystkie sprawy publiczne i prywatne ni¿ dobrze ustanowiony zbiór ksi¹g, dokumentów i materia³ów archiwalnych, i jest to rzecz znacznie lepsza ni¿ stocznie buduj¹ce okrêty oraz znacznie skuteczniejsza ni¿ fabryki
wyrabiaj¹ce amunicjê, jako ¿e szlachetniej wygrywaæ jest rozumem, ani¿eli przemoc¹, prawem, ani¿eli bezprawiem”3; oraz — jak uj¹³ tê sam¹ rzecz Sir Hilary
Jenkinson trzy wieki póŸniej — dokumenty s¹ „dowodem materialnym wydarzeñ
historycznych”4. Po raz kolejny zadam wiêc pytanie, komu lub czemu powinniœmy zatem zawierzyæ ten bezcenny zbiór praw?
Zgodnie z tradycj¹ zaufanie do dokumentów opiera siê na zaufaniu do tych,
którzy sprawuj¹ nad nimi pieczê. Podstawami tego s¹: dobre imiê (reputacja),
które jest pochodn¹ przesz³ych poczynañ oraz postêpowania opiekuna dokumentów; osi¹gniêcia, które okreœlane s¹ jako relacja miêdzy obecnymi poczynaniami
3 L. Born, Baldassare Bonifacio and His Essay De Archivis, „The American Archivist” 1941,
vol. 4, s. 233–234.
4 H. Jenkinson, The English Archivist: A New Profession [w:] The Selected Writings of Sir Hilary Jenkinson, Gloucester 1980, s. 246–247.
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opiekuna oraz normami postêpowania niezbêdnymi do tego, by opiekun móg³ wywi¹zaæ siê z powierzonych mu bie¿¹cych obowi¹zków; kompetencja, na któr¹
sk³adaj¹ siê wiedza, umiejêtnoœci, uzdolnienia oraz cechy niezbêdne do tego, by
z powierzonych zadañ wywi¹zywaæ siê na odpowiednio wysokim poziomie; oraz
zaufanie, które daje pewnoœæ, ¿e poczynania oraz postêpowanie opiekuna spe³ni¹
pok³adane w nim oczekiwania5. Jeœli chodzi o materia³y cyfrowe wytwarzane
przez wspó³czesne spo³eczeñstwo zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej,
to nale¿y zadaæ pytanie, czy wci¹¿ obdarzamy zaufaniem kompetencje, osi¹gniêcia oraz dobre imiê tych, którzy sprawuj¹ nad nimi pieczê? A jeœli tak, to czy powinniœmy? Czy podstawy prawne, na których opiera siê nasze zaufanie, s¹ wystarczaj¹co mocne, by sprawiæ, ¿e zaufanie to zosta³o w³aœciwie ulokowane?
Dziœ natomiast zarówno jednostki, jak i ca³e organizacje coraz czêœciej zapisuj¹
materia³y archiwalne oraz umo¿liwiaj¹ do nich dostêp w wysoce rozwiniêtym œrodowisku sieciowym w Internecie, które zarazem sprzyja dzia³alnoœci hakerów.
W œrodowisku tym bie¿¹ca polityka, praktyki oraz infrastruktura nie pozwalaj¹ nam
na ocenê tego, czy mo¿emy zaufaæ materia³om archiwalnym na podstawie takiego
ich rozumienia, jakie stosowaliœmy w przesz³oœci. Sk¹d wiemy, ¿e ci, którzy przechowuj¹ w postaci cyfrowej dotycz¹ce nas materia³y archiwalne, zapewniaj¹ im nale¿yte bezpieczeñstwo oraz udostêpniaj¹ je tylko tym osobom, które maj¹ prawo zapoznaæ siê z nimi, korzystaj¹c z nich we w³aœciwy i jawny sposób i usuwaj¹c je, kiedy trzeba, oraz wybieraj¹c wiarygodnych dostawców us³ug internetowych do tego,
by je przechowywaæ oraz nimi rozporz¹dzaæ? Kto ustanowi³ regulacje prawne, na
mocy których oni dzia³aj¹, oraz w kontekœcie jakich wartoœci oraz celów?
Mnogoœæ po³¹czeñ oferowanych przez Internet sprawia, ¿e niejako na si³ê stajemy siê jedn¹ spo³ecznoœci¹, w ramach której nie znamy siebie nawzajem. Jako ¿e to
USA stworzy³y Internet, pogl¹dy spo³eczne, polityczne oraz gospodarcze panuj¹ce
w tym kraju znajduj¹ odzwierciedlenie w sposobie, w jaki medium to jest zarz¹dzane, nad którym z kolei bolej¹ inne kraje. Niedawny przyk³ad najlepiej pokazuje ryzyko, jakie wi¹¿e siê z komercyjnym wykorzystywaniem serwisu do wymiany plików w sytuacji, w której nie wiadomo nawet, który kraj sprawuje nad danym serwisem jurysdykcjê. Prokuratorzy federalni USA zablokowali dostêp do oferuj¹cego
mo¿liwoœæ wymiany plików portalu (Megaupload.com) na mocy oskar¿enia o naruszenie prawa zakazuj¹cego piractwa, a nowozelandzka policja aresztowa³a za³o¿yciela tego portalu na mocy oskar¿enia wniesionego przez USA. W rezultacie dane
blisko 50 mln u¿ytkowników portalu zagro¿one by³y usuniêciem6. W przekonaniu,
5 J. Borland, Trusting archivists, „Archivi & Computer” 2009, vol. 19 (1), s. 96–109; L. Duranti, C. Rogers, Educating for Trust, „Archival Science” 2011, vol. 11, issue 3, s. 373–390 <SpringerLinkDOI: 10.1007/s10502-011-9152-3>; zob.: <http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s10502-011-9152-3>; P. Sztompka, Trust, Cambridge 1999.
6 J. Maes, SOPA, PIPA, Megaupload.com, and the United States Government, „Washington
Times” [online], 3 lutego 2012 <http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/politicalpotpourri/2012/feb/3/sopa-pipa-megauploadcom-and-united-states-governme/>.
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¿e istniej¹ce prawo nie poradzi sobie z problemami wynikaj¹cymi z narastaj¹cego
piractwa, Kongres USA uchwali³ ustawê znan¹ jako SOPA (Stop Online PiracyAct),
która wywo³a³a protesty w ca³ym Internecie, co z kolei zmusi³o tê instytucjê do wycofania siê z tej ustawy. Tymczasem Unia Europejska zaproponowa³a dyrektywê
dotycz¹c¹ „prawa do bycia zapomnianym”, która mia³aby narzuciæ ka¿demu
z pañstw cz³onkowskich UE wymóg tworzenia regulacji chroni¹cych w³asnoœæ intelektualn¹ oraz prawo do prywatnoœci w Internecie7. Na szczêœcie, inicjatywa ta
równie¿ nie zakoñczy³a siê powodzeniem. Pokazuje ona jednak, jak trudno ustaliæ
to, co najlepsze w tej dziedzinie. Google ustanowi³ ca³oœciow¹ politykê prywatnoœci dla wszystkich materia³ów zapisanych na platformie Google Cloud8, Twitter
z kolei postanowi³ pójœæ w odmiennym kierunku i przyj¹æ politykê prywatnoœci
obowi¹zuj¹c¹ w kraju, z którego pochodz¹ zapisane na jego platformie materia³y9.
W rzeczy samej, Internet sprawi³, ¿e staliœmy siê niejako na si³ê jedn¹ spo³ecznoœci¹, jednak¿e spo³ecznoœæ ta rozpaczliwie potrzebuje wspólnych podstaw prawnych, które zaprowadzi³yby spójnoœæ oraz równowagê w dziedzinie polityki oraz
praktyk w zakresie rozporz¹dzania obiektami cyfrowymi, zw³aszcza jeœli obiekty te
przechowywane s¹ przez serwisy internetowe oraz media spo³ecznoœciowe.
Tak naprawdê, pomimo kilku dramatycznych wypadków zwi¹zanych z dziedzin¹ dokumentacji, ludzie z regu³y powierzaj¹ w³asne dane (materia³y archiwalne, archiwa) wielu organizacjom, takim jak banki lub firmy telekomunikacyjne.
W rezultacie, nie powierzaj¹ oni dziœ swoich danych scentralizowanej skarbnicy
materia³ów archiwalnych w domu, w biurze lub w urzêdzie, ale rozproszonym archiwom w Internecie, nad którymi pieczê sprawuj¹ inne osoby. Gdzie tak naprawdê przechowywane s¹ ich materia³y archiwalne, w jaki sposób siê nimi rozporz¹dza oraz jak d³ugo bêd¹ mieli do nich dostêp — o tym nie maj¹ oni zupe³nie pojêcia! Wiele organizacji zauwa¿y³o tê zmianê oraz wyra¿a zaniepokojenie tym, ¿e
wziê³y na siebie odpowiedzialnoœæ, z której nie zdawa³y sobie sprawy, tym bardziej ¿e coraz wiêcej klientów zaprzestaje prowadzenia w³asnych archiwów, polegaj¹c w tym zakresie na mo¿liwoœciach oferowanych przez firmy, z us³ug
których korzystaj¹.
Ponadto organizacje dzia³aj¹ce komercyjnie, np. firmy œwiadcz¹ce us³ugi telekomunikacyjne, dystrybutorzy itp., gromadz¹ ogromne iloœci danych, które wykorzystuj¹ w celu zapewnienia wieloœci us³ug, z których wiele skupia siê na dzia³alnoœci marketingowej oraz zmierza do tego, by zapewniæ firmie przewagê nad konkurencj¹. Tak oto kszta³tuje siê œwiat „wielkich danych” wykorzystuj¹cy, wydawa³oby siê, zupe³nie niewinne materia³y archiwalne, takie jak materia³y centrów
obs³ugi telefonicznej, zamówienia zakupu itd., do tworzenia danych, którymi
7

<http://www.bbc.co.uk/news/technology-16677370>.
Google Preview. Privacy Policy 1 March 2012 <http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/preview/>.
9 Twitter Blog. Tweets Still Must Flow <http://blog.twitter.com/2012/01/tweets-still-mustflow.html>.
8

30

LUCIANA DURANTI

mo¿na na nowo pos³u¿yæ siê, by osi¹gn¹æ ca³y szereg celów, w tym tak¿e do pozyskiwania danych. Œwiat wielkich danych wprowadza spojrzenie na tworzone
przez nas dokumenty, które stawia wszystkie dotychczasowe pogl¹dy na g³owie:
wartoœæ pewnych materia³ów archiwalnych mo¿e wzrosn¹æ, jeœli zauwa¿ymy, ¿e
gromadzone w czasie pozwol¹ wytworzyæ dane, których wartoœæ wzroœnie, jeœli
nale¿ycie wykorzystamy ich potencja³, by wesprzeæ priorytety organizacji, zw³aszcza priorytety strategiczne. Niemniej jednak wielkie dane wykorzystaæ mo¿na
równie¿ do promowania demokracji, pocz¹wszy od promowania jawnoœci w sprawowaniu w³adzy pañstwowej, przez wspieranie badañ, a¿ po wk³ad w cele i priorytety wyznaczaj¹ce wspó³pracê na linii pañstwo — obywatele. Dlatego te¿ potrzebujemy ustawodawstwa, prawa oraz strategii, które pozwol¹ nam zachowaæ
kontrolê nad poczynaniami œwiata wielkich danych, tak by w pe³ni wykorzystaæ
mo¿liwoœci, jakie on oferuje, oraz ograniczyæ niebezpieczeñstwa, jakie siê z nim
wi¹¿¹.
Problemy z danymi oraz materia³ami archiwalnymi w du¿ej mierze pokrywaj¹ siê. Czy mo¿na zaufaæ danym? Czy mo¿na zaufaæ materia³om archiwalnym,
z których pochodz¹ dane? Czy s¹ one pe³ne? Czy s¹ wiarygodne? W jaki sposób
powsta³y, kto je wytworzy³ i w jakich warunkach? Czy istnieje wystarczaj¹co du¿o informacji na temat kontekstu, który pozwoli nam je zrozumieæ? Powy¿sze pytania zadaje sobie wiele organizacji, które podejmuj¹ dzia³ania, zrozumiawszy ¿e
posiadane przez nie zasoby danych oraz zasoby archiwalne, z których te dane pochodz¹, s¹ dobrami w postaci cyfrowej, którymi rozporz¹dzaæ nale¿y w sposób
efektywny, jeœli maj¹ im zaufaæ ludzie podejmuj¹cy decyzje w firmie, odbiorcy,
klienci, obywatele itd. Jednym ze s³ów kluczy w tej dziedzinie jest identyfikowalnoœæ, czyli mo¿liwoœæ, jak¹ ma organizacja, by dane, jakimi pos³uguje siê w procesie podejmowania decyzji b¹dŸ zapewniania us³ug, odnaleŸæ w Ÿród³owych materia³ach archiwalnych, z których one pochodz¹. Identyfikowalnoœæ danych i mo¿liwoœæ odnalezienia ich w wiarygodnych materia³ach archiwalnych wyrasta wiêc
na coraz powa¿niejszy problem oraz stanowi podstawê wiarygodnoœci danych
w ogóle.
Odmienne, ale równie istotne problemy powi¹zane s¹ z tym, ¿e jednostki oraz
organizacje, i te du¿e, i te ma³e, coraz czêœciej daj¹ siê skusiæ na us³ugi oparte na
modelu chmury obliczeniowej oraz liczne korzyœci, jakie one oferuj¹. Zasoby
obliczeniowe, które s¹ skalowalne, sprawne, wydajne oraz dostêpne na ¿¹danie,
oznaczaj¹, ¿e wiadomoœci przesy³ane za poœrednictwem poczty elektronicznej, fotografie, dokumenty, materia³y i zespo³y archiwalne mo¿na ³atwo przechowywaæ
oraz dzieliæ siê nimi za pomoc¹ nieskoñczonej liczby obs³ugiwanych aplikacji internetowych, jak równie¿ i to, ¿e zaawansowane oprogramowanie, platformy oraz
infrastruktura dostêpne s¹ dla osób posiadaj¹cych ograniczone œrodki materialne
b¹dŸ dysponuj¹ce sprzêtem o ograniczonych mo¿liwoœciach. Architektura oparta
na modelu chmury obliczeniowej oferuje dostêp na ¿¹danie do us³ug w ca³ej sieci za pomoc¹ standardowych urz¹dzeñ maj¹cych dostêp do Internetu — telefonów
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komórkowych, tabletów oraz laptopów oraz ca³ego wachlarza urz¹dzeñ innego
rodzaju, takich jak konsole, odtwarzacze MP3 czy technologie e-business. U¿ytkownicy mog¹ dzieliæ siê zasobami, korzystanie z zasobów jest monitorowane, na
tej podstawie wystawiane s¹ równie¿ rachunki za us³ugi. Wybieramy us³ugi oparte na modelu chmury obliczeniowej, i coraz bardziej na nich polegamy, a¿eby
kontaktowaæ siê z ludŸmi, zapisywaæ, zabezpieczaæ i przechowywaæ dane, wspó³pracowaæ z innymi, rozpowszechniaæ dane, zapisywaæ materia³y archiwalne oraz
je przechowywaæ. Jednak ka¿da korzyœæ poci¹ga za sob¹ niebezpieczeñstwa,
z których mo¿emy, jednak nie musimy, zdawaæ sobie sprawy.
Model chmury obliczeniowej przywodzi na myœl dominuj¹ce w latach 60.
XX w. œrodowisko scentralizowane, z jednym wszak¿e wyj¹tkiem, takim mianowicie, ¿e w tym przypadku nie zawierzamy zastrze¿onemu oraz scentralizowanemu œrodowisku znajduj¹cemu siê pod œcis³¹ kontrol¹ danej firmy, lecz firmom zapewniaj¹cym us³ugi na ca³ym œwiecie, których formu³owane równolegle do rozbudowy infrastruktury cele oraz priorytety odmienne s¹ od naszych. Relacja oparta na zaufaniu wymaga od nas skrupulatnej analizy oraz namys³u i warto przy tym
podkreœliæ szczególne wyzwania zwi¹zane z powierzaniem danych, materia³ów
archiwalnych oraz archiwów serwisowi dzia³aj¹cemu na zasadzie chmury obliczeniowej. Najwa¿niejsze problemy, które nale¿y dopiero rozwi¹zaæ, to sprawy w³asnoœci, jurysdykcji oraz prywatnoœci. Problemy d³ugoterminowe dotycz¹ce odpowiedzialnoœci za przechowywanie, dostêp oraz ochronê, z których ka¿dy zwi¹zany jest z kolei z problemem zaufania, równie¿ rysuj¹ siê przed nami na horyzoncie. Poni¿sza lista ukazuje niektóre tylko problemy natury prawnej, daleko jest jej
jednak do bycia list¹ wyczerpuj¹c¹:
– Serwery, na których przechowywane s¹ dane oraz materia³y archiwalne,
mog¹ znajdowaæ siê, jednak zazwyczaj nie znajduj¹ siê, w tym samym kraju b¹dŸ pod t¹ sam¹ jurysdykcj¹, w którym to kraju b¹dŸ pod któr¹ to jurysdykcj¹ powsta³y wspomniane dane lub materia³y archiwalne. W wypadku postêpowania s¹dowego lub innego sporu, pod jak¹ jurysdykcj¹ znajd¹
siê te dane oraz materia³y?
– Czy wiemy chocia¿, która z firm przechowuje nasze materia³y? Poniewa¿
rynek us³ug zwi¹zanych z przechowywaniem danych przy wykorzystaniu
modelu chmury obliczeniowej siê rozrasta, coraz trudniej jest odpowiedzieæ na powy¿sze pytanie. Na rynku pojawiaj¹ siê nowe firmy wykorzystuj¹ce przestrzeñ niewykorzystan¹ przez osoby trzecie. Pojawienie siê modelu przechowywania danych dzia³aj¹cego na zasadzie peer-to-peer sprawia, ¿e jeszcze trudniej ni¿ dotychczas przychodzi nam rozpleœæ tê gêst¹
sieæ, w któr¹ wrzucono pochodzenie dokumentu, opiekê nad nim, kontrolê
oraz odpowiedzialnoœæ prawn¹.
– Czy sekrety handlowe lub przywileje prawne, jeœli zawierzymy je chmurze
obliczeniowej, zostan¹ zachowane po tym, jak uzyskaj¹ do nich dostêp osoby trzecie?
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– W jaki sposób firmy œwiadcz¹ce tego typu us³ugi zamierzaj¹ zabezpieczyæ
dane, które przechowuj¹, przed wyciekiem? Jedna ze szkó³ mówi, ¿e nie
powinniœmy zastanawiaæ siê, czy to siê stanie, ale raczej kiedy to siê stanie.
W jaki sposób firma przechowuj¹ca nasze dane poradzi sobie z takim wyciekiem? Czy firma ta przyzna siê, ¿e taki wyciek w ogóle nast¹pi³?
– Firmy przechowuj¹ce nasze dane z wykorzystaniem chmury obliczeniowej
zwykle nie wydaj¹ zgody na audyt — w jaki sposób dowieœæ zatem autentycznoœci dokumentów oraz ich pochodzenia?
– Co dzieje siê z naszymi materia³ami, jeœli firma przechowuj¹ca je znika
z sieci czy to z powodu bankructwa, czy te¿ œledztwa prowadzonego przez
policjê, lub gdy serwer, na którym przechowywane s¹ nasze materia³y, zosta³ zarekwirowany w czasie dochodzenia?
– W jaki sposób zdo³amy dowieœæ, ¿e materia³y archiwalne, które przesy³amy do wybranej przez nas instytucji kultury, s¹ autentyczne?
Maj¹c w pamiêci te pytania i powracaj¹c do pojêcia zaufania oraz ochrony
wprowadzanych i egzekwowanych praw podtrzymywanych przez dane, dokumenty, materia³y archiwalne, archiwa — jeœli zaufanie to opiera siê na naszym zawierzeniu w dobre imiê, osi¹gniêcia, kompetencje oraz wiarygodnoœæ osoby sprawuj¹cej pieczê nad naszymi cyfrowymi materia³ami archiwalnymi — musimy zadaæ niewygodne pytania na temat tych, którym powierzamy nasze dane, materia³y archiwalne oraz archiwa. Rezultatem miêdzynarodowych projektów badawczych poœwiêconych cyfrowym materia³om archiwalnym s¹ m.in. wytyczne oraz
rozwi¹zania pozwalaj¹ce zadbaæ o autentycznoœæ, œcis³oœæ oraz wiarygodnoœæ systemów danych cyfrowych, jednak¿e na rozwi¹zania te niewiele osób, organizacji
czy krajów mo¿e sobie pozwoliæ. Narodowe oraz miêdzynarodowe normy rozporz¹dzania informacj¹ oraz materia³ami archiwalnymi zawieraj¹ wytyczne, których
prawo jednakowo¿ nie nakazuje przestrzegaæ w wielu bran¿ach. Model chmury
obliczeniowej pozwala znieœæ b¹dŸ znacznie zmniejszyæ koszty ponoszone w wielu aspektach dzia³alnoœci zwi¹zanej z rozporz¹dzaniem materia³ami archiwalnymi
oraz ich przechowywaniem, jednak — jak mogliœmy to zobaczyæ — budzi równie¿ wiele nowych i niepokoj¹cych w¹tpliwoœci, z którymi musimy sobie poradziæ, jeœli mamy dalej pok³adaæ zaufanie w naszych materia³ach archiwalnych
oraz je udostêpniaæ. Zdobycze techniki nie bêd¹ staæ w miejscu, czekaj¹c a¿ nasze przepisy prawne zechc¹ je dogoniæ. Nawet gdyby zechcia³y poczekaæ, to ustawodawstwo krajowe, jako podlegaj¹ce wy¿szym instancjom prawnym ka¿dego
kraju, oraz przepisy obowi¹zuj¹ce w krajach, w których panuje common law (prawo wspólne), tudzie¿ prawo tworzone na zasadzie precedensu czêsto kolidowaæ
bêd¹ z prawem obowi¹zuj¹cym na terenie innego obszaru geograficznego. W ten
sposób oczom naszym ukazuje siê wie¿a Babel przepisów prawnych, które niejednokrotnie tworz¹ wiêcej problemów, ni¿ s¹ w stanie rozwi¹zaæ.
To, czego potrzebujemy, to uniwersalnie aprobowane podstawy prawne, na
których wspieraæ siê bêdzie rozwój zintegrowanego i jednolitego narodowego
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oraz miêdzynarodowego systemu strategii, procedur, przepisów prawnych, norm
i ustaw dotycz¹cych cyfrowych materia³ów archiwalnych, które umocni¹ zaufanie
publiczne i stanowiæ bêd¹ dowód dobrych rz¹dów. Tego typu podstawy musz¹
tak¿e uprzedzaæ problemy zwi¹zane z podtrzymywaniem zaufania w dane (materia³y archiwalne, archiwa), nad którymi opiekê w tej chwili sprawuj¹ podmioty
borykaj¹ce siê z malej¹cym zaufaniem opinii publicznej, w tym takie podmioty,
jak: organizacje prawnicze, organy ochrony porz¹dku publicznego, instytucje finansowe, medyczne, radiowo-telewizyjne oraz rz¹dowe, a tak¿e fachowcy, zw³aszcza w œwietle gwa³townego rozwoju us³ug internetowych oraz coraz wiêkszego
uzale¿nienia od nich tych¿e instytucji. Mo¿na to osi¹gn¹æ za pomoc¹ „ustawodawstwa wzorcowego”, które dostosowaæ bêdzie mo¿na do kontekstu ka¿dego
pañstwa i kultury. Ustawodawstwo wzorcowe pozwoli³oby zharmonizowaæ postanowienia odnosz¹ce siê do kontroli naszego dziedzictwa cyfrowego od chwili,
w której ono powsta³o przez ca³y okres jego istnienia, tak by mo¿na je by³o wytwarzaæ i nim dysponowaæ we w³aœciwy i odpowiedni dla niego sposób oraz by
jego autentycznoœæ nie ulega³a ani przez chwilê w¹tpliwoœci. Ustawodawstwo
wzorcowe musi byæ na tyle szczegó³owe, by pomieœciæ wzorce wyznaczaj¹ce
podejœcie do okreœlonych kwestii, do których cyfrowe materia³y archiwalne siê
odnosz¹, a zarazem na tyle ogólne, by by³y niezale¿ne od zmian w dziedzinie
technologii oraz by skupia³y siê raczej na pojêciach ni¿ na procesach oraz na zasadach raczej ni¿ na dzia³aniach.
Jedynym organem, który mo¿e wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoœæ za opracowanie prawnie niewi¹¿¹cego wzorcowego prawa, s³u¿¹cego ochronie praw ucieleœnianych oraz podtrzymywanych przez dokumenty cyfrowe oraz który cieszy
siê autorytetem i powa¿aniem pozwalaj¹cymi mu to uczyniæ, jest UNESCO.
UNESCO mo¿e ustanowiæ prawo wzorcowe jako rekomendacjê, czyli instrument,
za pomoc¹ którego „Konferencja Generalna formu³uje zasady i normy dotycz¹ce
ka¿dej kwestii szczegó³owej oraz takiej, która zachêca pañstwa cz³onkowskie do
podjêcia kroków legislacyjnych i innych wymaganych kroków pozostaj¹cych
w zgodzie z praktyk¹ konstytucyjn¹ (ustawodawstwem konstytucyjnym) ka¿dego
pañstwa oraz istot¹ rozwa¿anej kwestii, a tak¿e do zastosowania wspomnianych
zasad i norm na jego terytorium” (Artyku³ 1b). Karta UNESCO w sprawie Ochrony Dziedzictwa Cyfrowego, która ma na celu przeprowadziæ kraje cz³onkowskie
przez trudny okres wyzwañ zwi¹zanych z cyfryzacj¹ ich dziedzictwa i skorygowania zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi na tej konferencji, jest dokumentem, który stanowi idealny kontekst dla prawa wzorcowego. Prawo wzorcowe, jako jego naturalne uzupe³nienie, stanowiæ bêdzie zestaw wskazówek dla
organów ustawodawczych w krajach cz³onkowskich, które oka¿¹ siê pomocne
przy wdra¿aniu, przez ustawodawstwo w³asne, ogólnych wytycznych zawartych
w Karcie. Konferencja ta to najlepszy czas na zastanowienie siê nad tym, co prawo wzorcowe powinno zawieraæ. Jeœli nie teraz, to kiedy?
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Luciana D u r a n t i , La confiance et les droits contradictoires dans l’environnement
numérique. Quand le 28 novembre 2010 WikiLeaks a commencé à dévoiler au grand public
le plus grand ensemble de documents confidentiels jamais publié, son action a déclenché la rage
des gouvernements à travers le monde d’une part, et suscité de nombreuses voix à l’appui de
cette initiative comme moralement justifiées d’autre part. Il faut souligner cependant que n’est
pas le fait même, mais l’ampleur du projet qui était inédit. De nos jours, les progrès de la technologie permettent de créer des bases de données de manière incontrôlée. A cela s’ajoute une
prise de conscience du grand public du potentiel de l’information, la facilité de diffusion des
données et, par conséquent, le danger couru par chacune des parties impliquées dans ce processus. Cela est l’une des causes principales de la nouvelle redistribution du pouvoir — le droit
à l’information devient le fondement d’une nouvelle forme de démocratie qui n’obéit plus aux
anciennes règles et institue ses propres mécanismes.
On doit s’attendre à ce que l’exemple de WikiLeaks se répande, il semble donc nécessaire
de perfectionner les systèmes de protection de la sécurité des informations numériques vu que
le progrès technologique ne résoudra pas entièrement ce problème. Cela entraîne de nombreux
nouveaux défis, notamment la nécessité de garantir la transparence des activités du gouvernement tout en assurant la sécurité de secrets d’Etat ; le détermination de la fiabilité et l’authenticité des documents et leur stockage adéquat ; la création des lois et des procédures fondées sur
la connaissance de ce qui permet à des documents numériques d’archives de défendre les droits
des individus et du gouvernement ; la construction d’infrastructures pour assurer un flux régulier et contrôlé des données authentiques/ documents/ archives des institutions qui les créent aux
institutions qui les détiennent indépendamment des changements technologiques ; la formulation des recommandations pour les pays, les organisations et les individus qui représentent des
cultures diverses et gèrent des documents différents. Bien qu’ils aient tous accès à l’Internet,
leurs possibilités de disposer de son potentiel et capacités de protection contre les dangers liés
à la toile ne sont pas les mêmes.
Les difficultés énumérées ci-dessus démontrent que l’environnement numérique constitue
une menace pour un certain nombre de droits contradictoires, directement liées à la création,
la gestion et le stockage des données, des documents d’archives et des archives mêmes, à savoir
le droit à la confidentialité, le droit d’accès à l’information et à la protection des renseignements
personnels, le droit d’accéder au savoir et d’en tirer des profits économiques, le droit de diffuser
son œuvre et de protéger son intégrité, le droit à la mémoire et le droit à l’oubli, le droit de protéger son propre patrimoine et le droit de l’abandonner.
Afin de rester en conformité avec chacun de ces droits contradictoires, il est dorénavant
nécessaire de réfléchir sur la marche à suivre. A qui confier les données numériques qui
représentent ces droits, les certifient, en résultent, les popularisent de sorte qu’on puisse les protéger, respecter, garantir et les considérer comme intelligibles et fiables ?
La protection des droits humains matérialisés par le patrimoine documentaire de l’humanité est l’un des piliers d’une société démocratique. L’UNESCO est le seul organisme qui est
capable d’élaborer le modèle d’une loi protégeant les droits liés aux documents numériques qui
dispose de l’autorité nécessaire à cet effet.
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TRUST AND CONFLICTING RIGHTS IN THE DIGITAL
ENVIRONMENT
Whatever matters to human beings,
trust is the atmosphere in which it thrives
Sissela Bok1

On November 28, 2010 WikiLeaks began publishing the largest set of confidential documents ever released, provoking the outrage of governments worldwide, regardless of the many individual voices claiming the morality of such action.
Revelation of secret documents is nothing new. What is new is the scale of the
phenomenon. Technology has allowed for the uncontrolled growth of databases
that can be accessible from any distance. With the amount of data (documents, records) created and maintained in digital form, there is a new social awareness of
their information potential, and the ease with which they can be disseminated highlights the vulnerability of all parties involved. This fact in itself is at the root of
a redistribution of power — the right to know is becoming the core of a new form
of democracy that refuses to be held captive to old mechanisms. The WikiLeaks
model is destined to spread. TradeLeaks and BrusselLeaks are examples, claiming
to reveal frauds in commerce and in the political dealings of European Union (EU)
members, but, in the process, risking damage to the rights of individuals, organizations and governments, as well as to their legitimate operations. These developments are resulting in demands for increased security surrounding digital information, but technology is not the whole answer. The challenge is providing transparency while protecting the arcana imperii (state secrets).
In an interesting twist, WikiLeaks entrusted the selection and dissemination of
the information to five newspapers for the purpose of avoiding making available
data that would hurt military operations or human beings. The old press put its authority at the service of rights to transparency and access by helping certify the reliability and authenticity of the documents, a function of vital importance when
1

S. Bok, Lying, New York 1978.
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their origin is not known and the accuracy of their content may be in doubt. The
challenge is establishing documents’ accuracy, reliability and authenticity and maintaining it over time in such a way that it can be proven.
It is worth noting that Sweden, which in 1766 passed the oldest freedom of information law, is the country that most fiercely condemned the WikiLeaks disclosure. But condemning an action does not prevent its repetition. Iceland recently
approved a law that allows for the publication of secret documents. Germany is
following suit and so are other countries. Developing new legislation for access
requires a profound understanding of the digital environment, of the information
generated within it and the various forms it takes, and the way it relates to actions,
transactions and facts. The challenge is to develop legislation and procedures based on an understanding of the way in which digital records serve and protect the
rights of the people and of those who govern them.
In 2009, the Information Commissioner of Canada, in a report entitled A Dire
Diagnosis for Access to Information in Canada, wrote: „The poor performance
shown by institutions is symptomatic of what has become a major information
management crisis. A crisis that is only exacerbated with the pace of technological developments. Access to information has become hostage to this crisis and is
about to become its victim. There is currently no universal and horizontal approach to managing or accessing information within government. Some institutions
don’t even know exactly what information they are holding.”2 The challenge is to
develop an infrastructure that ensures a seamless controlled flow of authentic data
(documents, records) from the creator to the preserver irrespective of changes in
technology.
The right of societies to an enduring documentary heritage became the mission
in 1992 of the UNESCO Memory of the World Program. The program inscribes in
its registers the records of human achievements as well as those of the darkest moments of human history. It is now grappling with the development of guidelines
for the preservation of nominated digital material, which will enable custodians to
ensure its continuing authenticity and reliable permanent preservation. The challenge is to provide guidance to countries, organizations and individuals with different
resources and from different cultures, connected by the Internet but divided by their ability to realize its potential while protecting themselves from its risks.
The challenges described show that several conflicting rights, directly linked to
the creation, management and preservation of data, records and archives, are at risk
in the digital environment: the right to transparency and to secrecy, the right to access and to privacy, the right to knowledge and to economic gain, the right to dissemination of one’s work and to its integrity, the right to memory and to right to be
forgotten, the right to the endurance of one’s heritage and the right to oblivion.
2 Office of the Information Commissioner of Canada (2009). A Dire Diagnosis for Access to Information in Canada <http://www.oic-ci.gc.ca/eng/med-roo-sal-med_spe-dis_2009_4.aspx>.
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How can we protect these conflicting rights? Whom and what can we trust with
the care of the digital objects that embody them, attest to them, support them, result from them, are the object of their exercise, or disseminate them so that they
can be nurtured, respected, guaranteed, and regarded as certain and clear? The certainty of people’s rights as objectified in the world’ documentary residue is one of
the pillars of every democratic society. As Baldassare Bonifacio wrote in 1630:
„There is nothing more necessary for clearing up and illustrating obscure matters... for conserving patrimonies and thrones, all things public and private, than
a well constituted store of volumes and documents and records—as much better
than navy yards, as much more efficacious than munition factories, as it is finer to
win by reason rather than by violence, by right than by wrong.”3 And as Sir Hilary Jenkinson re-stated three centuries later, documents are „the material evidence of the historical case.”4 Again, whom or what do we entrust with this invaluable store of rights?
Traditionally, trust in documents has been based on trust in those who hold
them in custody. The grounds for it are: reputation, which results from an evaluation of the custodians’ past actions and conduct; performance, which is the relationship between the custodian’s present actions and the conduct required to fulfill his or her current responsibilities; competence, which consists of having the
knowledge, skills, talents, and traits required to be able to perform a task to any
given standard; and confidence, which is an assurance of expectation of action and
conduct.5 With respect to the digital material produced by contemporary society
in both the public and private sphere, do we still have confidence in the competence, performance and reputation of those who have it in their custody? If we do,
should we? Is the legal framework in which they operate strong enough to ensure
that our trust is well placed?
In contemporary practice, individuals and organizations are increasingly saving and accessing records in the highly networked, easily hacked environment of
the Internet, where current policies, practices and infrastructure prohibit us from
being able to assess our trust in records relying on the kind of understanding we
used in the past. How do we know that those who hold digital records about us
make the right decisions about keeping them safe, and accessible only to those
who have a right to see them, using them for good and in a transparent way, disposing of them when required, and selecting reliable Internet providers for sto3 L. Born, Baldassare Bonifacio and His Essay De Archivis, „The American Archivist” 1941,
vol. 4, p. 233–234.
4 H. Jenkinson, The English Archivist: A New Profession [in:] The Selected Writings of Sir Hilary Jenkinson, Gloucester 1980, p. 246–247.
5 J. Borland, Trusting archivists, „Archivi & Computer” 2009, vol. 19 (1), p. 96–109; L. Duranti, C. Rogers, Educating for Trust, „Archival Science” 2011, vol. 11, issue 3, p. 373–390 <SpringerLinkDOI: 10.1007/s10502-011-9152-3>; zob.: <http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s10502-011-9152-3>; P. Sztompka, Trust, Cambridge 1999.
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ring and managing them? Who has established the rules according to which they
operate, and in the context of what values and purpose?
The interconnectedness of the Internet is forcing us into one community without the benefit of gradually getting to know one another. As the United States developed the Internet, its social, political, economic views are reflected in its management, thereby rankling other countries. A recent example highlights the risks
of using a consumer file-sharing service for business purposes when it is not clear what legal framework controls it. U.S. federal prosecutors blocked access to the
file-sharing site Megaupload.com on charges that the site violated piracy laws, and
New Zealand police arrested Megaupload’s founder based on the U.S. accusations. As a consequence the data of at least 50 million Megaupload users ran the
risk of being erased.6 Convinced that existing laws could not deal with growing
piracy concerns, the U.S. Congress introduced the Stop Online Piracy Act (SOPA),
which resulted in protests across the Internet that persuaded Congress to reject the
bill. In the meanwhile, the European Union proposed a „right to be forgotten” directive which would have required every member state to issue legislation protecting online intellectual rights and privacy.7 Thankfully, this initiative also, was
unsuccessful, but it shows how unclear is what is best to do. Google established
a blanket privacy policy for all materials on its cloud,8 while Twitter chose to go
the opposite way and to adopt the policy of the country of origin of the record.9
Indeed, the Internet has forced us into one community, but one community in desperate need of a shared legal framework that promotes consistency and balance
in terms of policies and practices regarding the handling of digital objects, especially when they reside with Internet services and social media providers.
In fact, regardless of several public cases of dramatic documentary incidents,
people in general trust all kinds of organizations, like banks and phone companies,
to keep and maintain their data (records, archives) on their behalf. In effect they
have shifted their trust from the central records repository in their home or office
to distributed archives online, the stewardship for which is entrusted to others.
Where their records actually reside, how well they are being managed, how long
they will be available to them… they have no idea! Many organizations are recognizing this shift and becoming concerned about a liability they may not have thought they were assuming, especially as more and more clients abandon their own
recordkeeping, and place greater reliance and trust on the recordkeeping abilities
of the organizations with which they interact.
6 J. Maes, SOPA, PIPA, Megaupload.com, and the United States Government, „Washington Times” [online], 3 lutego 2012 <http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/political-potpourri/2012/feb/3/sopa-pipa-megauploadcom-and-united-states-governme/>.
7 <http://www.bbc.co.uk/news/technology-16677370>.
8 Google Preview. Privacy Policy 1 March 2012 <http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/preview/>.
9 Twitter Blog. Tweets Still Must Flow <http://blog.twitter.com/2012/01/tweets-still-must-flow.html>.
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In additions, commercial organizations like telecommunications services, distributors, and the like, are amassing huge volumes of data that they use to provide a host of services, many of which focus on marketing and securing competitive advantage. This is the evolving world of big data, the exploitation of seemingly innocuous records, like call center records, purchase orders, etc., to produce
data that can be re-manipulated to serve a host of purposes, also called ‘data mining.’ Big data is introducing a view of our documentary output that flips our traditional view on its head: certain records can grow in value if it is recognized that
their accumulation through time will enable the production of data that themselves
will grow in value as their potential to support organizational priorities — especially strategic priorities — is realized. However, big data also fosters a range of
democratic objectives, from promoting government transparency to supporting research to contributing to public-private sector goals and priorities. Thus, legislation, regulations, policies are needed to control these activities so that their benefits can be ripped and their risks contained.
The issues for data and records coincide. Can the data be trusted? Can the records from which the data are derived be trusted? Are they complete? Are they authentic? How were they generated, by whom and under what conditions? Is there
sufficient contextual information to enable them to be understood? These are questions faced by quite a number of organizations that are beginning to act on the
realization that their data holdings, and the records generating that data, are digital assets that need to be managed effectively if they are to be trusted by those making decisions and by clients, customers, citizens, etc. One of the catch words in
this arena is ‘traceability’, that is, the ability of an organization to trace back from
the data it is using for decision-making, service delivery, etc. to the source records
from which the data are derived. The issue of traceability of data to trusted records
is becoming huge and constitutes the foundation of trust in data.
Different but equally significant issues are generated by the fact that individuals and organizations, large and small, are drawn increasingly by the lure of cloud
computing for the many benefits it offers. Scalable, agile, efficient, on-demand
computing resources mean that email, photos, documents, records, and archival
fonds can be easily stored and shared through a seemingly endless number of hosted web applications, and that sophisticated software, platforms, and infrastructure are available to the budget-conscious and the technology-resource limited.
Cloud architectures offer on-demand access to services across a network of standard internet-accessible devices — mobile phones, tablets, laptops and a vast array of other equipment, such as game consoles, MP3 players, and e-business technologies. Resources are shared among users, and resource use is monitored and invoiced based on usage for service. We choose — and increasingly rely on — cloud services for communication, backup and storage, collaboration, distribution,
recordkeeping and preservation. But for every benefit there is a corresponding risk
that may or may not be recognized.
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The model of cloud computing is reminiscent of the mainframe environment
of the 1960s, except that in this case we are not putting our trust in the proprietary and highly controlled environment of the company mainframe, but in global service providers, whose agendas and priorities as they build out their infrastructures are very different from our own. The trust relationship demands careful analysis and consideration and it is important to highlight specific challenges to entrusting data, records and archives to the cloud. Key issues of ownership, jurisdiction, and privacy have yet to be resolved. Longer term concerns around responsibility for maintenance, access, and preservation, all of which correspond to issues
of trust, are looming on the horizon. The following list identifies some legal concerns but is by no means exhaustive:
– The servers in which data and records are stored may be, but likely are not,
in the same country or jurisdiction in which they were created. In the event
of litigation or other dispute, in what jurisdiction will they be governed?
– Do you even know with which provider your material is stored? As the cloud storage market continues to grow, this becomes increasingly unclear.
New storage providers are appearing who aggregate unused storage from
third parties. The entrance of a peer-to-peer model for storage adds further
complexity to teasing out the tangled web of provenance, custody, control,
and legal responsibility.
– Will trade secrets or legal privilege, if entrusted to cloud storage, continue
to exist after they have been shared with a third party?
– How will cloud service providers protect content from data breaches? There is a school of thought that says you should be concerned not about if a data breach occurs, but when it occurs. How will your cloud service provider
handle a breach? Will your provider even admit to a breach?
– Audit is usually not allowed by cloud providers: How do you prove authenticity and an unbroken chain of custody?
– What happens to content if a cloud service provider goes offline, due to
bankruptcy or criminal investigation, or if the server containing your material is sequestered for an investigation?
– How do you transfer the material to the designated cultural institution with
independent evidence of chain of custody?
With these questions in mind, returning to the concept of trust and the protection of rights embodied in and exercised through data, documents, records, archives, if trust rests on our confidence in the reputation, performance, competence,
and confidence of the custodian of our digital material, we must ask hard questions of those to whom we entrust our data, records and archives. International
research projects into the nature of digital records have developed guidelines and
solutions to managing authenticity, accuracy and reliability in digital records systems, but solutions are often out of reach financially for many individuals, organizations and countries driven by the bottom line. National and international stan-
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dards of records and information management provide guidance but adherence is
not legally required in most sectors. Cloud computing offers to ease the financial
burden of many aspects of records management and archival storage, but — as we
have seen — raises a host of new and troubling questions that must be answered
if we are to be able to trust and maintain access to our material. Technology will
not stand still to wait for our legal and regulatory system to catch up. Even if it
did, domestic legislation, as controlled as it is by the higher law of each country,
and, in common law countries, also by case law, would often be conflicting with
that of other jurisdictions, and, looking at the world map, we would be seeing a tower of Babel of legislations that create more problems than they can solve.
What we need is an internationally agreed upon legal framework that will support the development of integrated and consistent local, national and international
networks of policies, procedures, regulations, standards and legislation concerning digital records, to ensure public trust grounded on evidence of good governance. Such legal framework needs to anticipate problems in maintaining any trust
in digital data (records, archives) which are now under the control of entities suffering a waning level of confidence from the public, including legal, law enforcement, financial, medical, broadcasting, and governmental organizations and professionals, especially in light of the noted exponential growth of and reliance on
Internet services. This could be done by means of „model legislation” that can be
adapted to each national and cultural context. This model legislation would allow
for a harmonization of provisions related to the proper control of our digital heritage from the moment of creation throughout its life-cycle so that it will be produced and maintained in an accurate and reliable way and its authenticity will be
protected from the very beginning. A model legislation needs to be detailed enough to contain exemplary norms about specific issues presented by digital material, but general enough to be independent of technological changes, focusing on
concepts rather than processes, principles rather than activities.
The only body which can take up the responsibility of writing this non-legally
binding model law for the protection of the rights embodied in and exercised through digital documents, and which has the authority and the recognition for doing so is UNESCO. UNESCO can issue a model law as a recommendation, that
is, as an instrument in which „the General Conference formulates principles and
norms for the international regulation of any particular question, and which invites Member States to take whatever legislative or other steps may be required in
conformity with the constitutional practice of each State and the nature of the question under consideration to apply the principles and norms aforesaid within their respective territories” (Article 1b). The UNESCO Charter on the Preservation
of Digital Heritage, whose purpose is to guide the member states in overcoming
the challenges of digital preservation, as revised on the basis of the recommendations coming out of this conference, is the ideal contextual document for a model
law. As its natural complement, a model law would guide the legislative bodies

44

LUCIANA DURANTI

of the member states in ensuring the proper implementation of the Charter’s general guidance through the issuing of domestic legislation. This conference is the time to start thinking what a model law should include. If not now, when?
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DIGITALIZACJA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH
ORAZ ICH PRZECHOWYWANIE — OGÓLNOŚWIATOWE
MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA
Wstęp
Nasze spo³eczeñstwa maj¹ najlepsz¹ okazjê w historii, by dzieliæ siê informacjami i umocniæ pozycjê obywateli poprzez dostêp do informacji. Nasta³ odpowiedni czas, by zaj¹æ siê t¹ kwesti¹. Jak zauwa¿a UNESCO, informacja cyfrowa nie
tylko posiada wartoœæ jako wytwór kultury i Ÿród³o wiedzy, ale jest równie¿ konieczna do zrównowa¿onego rozwoju ka¿dego kraju, jako ¿e coraz czêœciej informacje osobiste, rz¹dowe i handlowe przekazywane s¹ jedynie w formie cyfrowej.
ród³a cyfrowe i zdigitalizowane szybko staj¹ siê podstaw¹ praw obywatelskich.
Moja praca przez ostatnie 40 lat pozwoli³a mi lepiej poznaæ kontekst badañ nad
wyzwaniami i mo¿liwoœciami, które s¹ czêœci¹ tych zmian. Przez 10 lat, w latach
80. XX w. mieszka³am w Kenii, i mia³am tam okazjê pracowaæ dla National Archives of Kenya. Nastêpnie wyk³ada³am na University College London i prowadzi³am
intensywne badania w dziedzinie zarz¹dzania rz¹dowymi materia³ami archiwalnymi w 32 krajach na ca³ym œwiecie. Na tej podstawie za³o¿y³am International Records Management Trust (IRMT)1, którym kierowa³am przez ponad 20 lat. IRMT
dzia³a³o praktycznie w ka¿dym miejscu na œwiecie, g³ównie jednak w Afryce,
gdzie anga¿ujemy siê, oferuj¹c wsparcie gêsto zaludnionym krajom o niskich dochodach — krajom, które w naszym odczuciu wiele mog¹ zyskaæ na sprawniejszym zarz¹dzaniu materia³ami archiwalnymi. Nasze trójaspektowe podejœcie, które
opiera siê na ci¹g³ym badaniu, konsultacjach oraz opracowaniu (dystrybucji) nieodp³atnie materia³ów edukacyjnych i narzêdzi do oceny, pozwoli³o nam poznaæ ca³e spektrum wyzwañ stoj¹cych przed krajami na ca³ym œwiecie.
Ogólnoœwiatowe bogactwo wiedzy specjalistycznej jest niezwyk³e. Nie mo¿emy jednak zapomnieæ, ¿e brak wsparcia podmiotów wysokiego szczebla dla za1

Zob.: <www.irmt.org.>.
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rz¹dzania cyfrowymi materia³ami archiwalnymi i dla ich ochrony jest przykr¹ rzeczywistoœci¹ oraz ¿e pog³êbia siê przepaœæ pomiêdzy tym, co potrzebne, a tym co
mo¿na osi¹gn¹æ. Jeœli pamiêæ cyfrowa œwiata, wliczaj¹c w to czêœæ pamiêci znajduj¹c¹ siê w archiwach rz¹dowych, ma przetrwaæ, musimy przyjrzeæ siê dok³adniej, jak¹ pozycjê strategiczn¹ przyjmujemy, by móc zapocz¹tkowaæ zmiany.
UNESCO postawi³o przed nami wyzwanie, by uruchomiæ konkretne projekty
zwi¹zane z ochron¹ cyfrow¹, by poprzeæ dostêp to dokumentalnego dziedzictwa
poprzez digitalizacjê, by okreœliæ podstawy prawne, które u³atwi¹ d³ugoterminow¹
ochronê cyfrow¹, by ustaliæ wspólne podejœcie do wymiany norm postêpowania
oraz by zdefiniowaæ role, które w tej kwestii przypadaj¹ w udziale profesjonalistom, pracownikom naukowym, przemys³owi i w³adzom pañstwowym. S¹ to ambitne, a zarazem konieczne do zrealizowania cele, jednak by je osi¹gn¹æ, musimy
zrozumieæ, dlaczego wiele pañstw na œwiecie poœwiêca tak ma³o uwagi oraz przeznacza tak niewiele œrodków na poszerzanie dostêpu do danych w postaci cyfrowej
oraz do ich ochrony. Jak mamy odwróciæ tê prawid³owoœæ? Jakie s¹ priorytetowe
obszary rozwoju, które mo¿emy wesprzeæ? Wierzê, ¿e oprócz kompetencji technicznych, musimy zwróciæ nasze dzia³ania w kierunku wsparcia pojmowanego
w kontekœcie rosn¹cego œwiatowego nacisku na prawo obywateli do w³adz pañstwowych dzia³aj¹cych jawnie i odpowiedzialnie. W obecnym klimacie ograniczonego finansowania oraz rywalizuj¹cych ze sob¹ priorytetów i ciêæ bud¿etowych
musimy udowodniæ przystawalnoœæ naszych postulatów do potrzeb ca³ego œwiata.
Przechowywanie materiałów archiwalnych w postaci cyfrowej
— bariery i wyzwania
Chcia³abym siê skupiæ siê na rz¹dowych danych oraz materia³ach archiwalnych nie dlatego, ¿e nie zdajê sobie sprawy z wagi pozarz¹dowych dóbr kultury
czy osobistych i handlowych materia³ów archiwalnych, ale dlatego, ¿e niewiele
spo³eczeñstw inwestuje w przechowywanie dóbr kultury jako wartoœci samej
w sobie; zwykle musz¹ istnieæ jakieœ praktyczne i umotywowane korzyœci dla
spo³eczeñstwa, by takie zjawisko mia³o miejsce.
Ochrona cyfrowych Ÿróde³ jako dóbr kultury i zarz¹dzanie nimi jako dobrami
organizacyjnymi musi rozpocz¹æ siê od okreœlenia s³abych punktów w obecnym
zarz¹dzaniu materia³ami archiwalnymi. Liczyæ na to, ¿e materia³y archiwalne bêd¹ dostêpne, zrozumia³e oraz ¿e bêd¹ nadawa³y siê do u¿ycia wraz z up³ywaj¹cym
czasem mo¿emy tylko wtedy, gdy od powstania tych materia³ów up³yn¹³ stosunkowo niewielki okres i gdy materia³ami tymi wci¹¿ dysponuje podmiot, który je
wytworzy³. Docelowo wsparcie i finansowanie ochrony i dostêpu do materia³ów
bêdzie mo¿liwe g³ównie dziêki rz¹dom, darczyñcom i kredytodawcom wspieraj¹cym przedsiêwziêcie, ale na pocz¹tku musimy rozwi¹zaæ wiele nak³adaj¹cych siê
na siebie problemów.
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Problem pierwszy: przechowywanie w postaci cyfrowej nie jest priorytetem
rozwojowym
Uwa¿am, ¿e jest to najwa¿niejszy problem, jaki nale¿y omówiæ. Wsparcie
miêdzynarodowych darczyñców i kredytodawców jest czêsto kluczowym czynnikiem w kszta³towaniu narodowych priorytetów rozwojowych, jak równie¿ stanowi niezbêdne Ÿród³o finansowania; obecnie jednak ochrona cyfrowa nie jest nawet
ostatnim punktem na liœcie rozwoju œwiatowego naszej spo³ecznoœci. Jeœli to siê
nie zmieni, pieni¹dze na ochronê i przechowywanie materia³ów w postaci cyfrowej, jak te¿ na struktury potrzebne, by je wspieraæ, nie bêd¹ dostêpne. Zbyt czêsto automatyzacja procesów biznesowych i projekty digitalizacji skupiaj¹ siê na
teraŸniejszoœci, nie przywi¹zuj¹c wiêkszej wagi do przysz³oœci. Musimy pomóc
rz¹dom, darczyñcom i kredytodawcom zrozumieæ, ¿e zarz¹dzanie Ÿród³ami cyfrowymi i ich ochrona jest podstaw¹ rozwoju.
Problem drugi: brak świadomości
Autorzy planów rozwojowych i rz¹dowi interesariusze przewa¿nie nie zdaj¹
sobie jeszcze sprawy z problemów zwi¹zanych z ochron¹ i dostêpem oraz kosztami wynikaj¹cymi z braku rozwi¹zania tych problemów lub z kosztów, jakie trzeba ponieœæ, by zaproponowaæ niezbêdne rozwi¹zania. Wci¹¿ zdaj¹ siê wierzyæ, ¿e
postêp technologiczny rozwi¹¿e te problemy.
Dziedzina, jak¹ jest opracowywanie informacji, nie okreœli³a jeszcze stanowczo swojej roli w procesie rozwojowym. Nie wyjaœniliœmy wystarczaj¹co jasno,
dlaczego i w jaki sposób dziedzina, któr¹ siê zajmujemy, odgrywa kluczow¹ rolê
w rozwoju spo³ecznym i ekonomicznym.
Rozpowszechnienie technologii informatycznych oraz komunikacyjnych jest
g³ównym celem rozwojowym w krajach na ca³ym œwiecie. Przedstawiciele w³adz
i autorzy planów rozwojowych sk³aniaj¹ siê ku za³o¿eniu, ¿e informacja cyfrowa
przetrwa bez podejmowania dodatkowych dzia³añ z naszej strony. G³ówny nacisk
k³ad¹ na ogromne korzyœci p³yn¹ce z systemów cyfrowych, nie zastanawiaj¹c siê
nad integralnoœci¹ uzyskiwanych informacji cyfrowych. Inwestuje siê miliony dolarów w systemy informacyjne, ale materia³y archiwalne nie s¹ utrwalone w postaci, która bêdzie czytelna, niezmienna i gotowa do u¿ycia wraz z up³ywaj¹cym
czasem. Podmioty rz¹dowe praktycznie nie zaczê³y jeszcze braæ odpowiedzialnoœci za wytwarzane przez siebie materia³y archiwalne.
Problem trzeci: braki w podstawach instytucjonalnych lub prawnych
W wielu krajach nie dosz³o jeszcze do po³¹czenia praw i polityki, norm i praktyk, technologii daj¹cych nowe mo¿liwoœci i wykwalifikowanych pracowników
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potrzebnych, by zapewniæ dostêpnoœæ i wiarygodnoœæ cyfrowych Ÿróde³. Ustawodawstwo jest czêsto przestarza³e lub niew³aœciwe, a wykluczaj¹ce siê przepisy
czêsto przyczyniaj¹ siê do rozdzielania odpowiedzialnoœci za rz¹dowe materia³y
archiwalne lub skutkuj¹ brakiem odpowiedzialnoœci, co prowadzi do tego, ¿e nikt
nie jest do niej poci¹gany. W wielu przypadkach nie wprowadzono norm miêdzynarodowych, zaœ autorzy planów nie wiedz¹ o ich istnieniu. Zauwa¿yæ mo¿na braki w zakresie krajowych ustaw informacyjnych, a tam, gdzie ustawy te istniej¹,
odnosz¹ siê one zwykle do tradycyjnych materia³ów archiwalnych przechowywanych w postaci papierowej. Nie dysponujemy zbyt wieloma cyfrowymi repozytoriami, a cyfrowe materia³y archiwalne s¹ zwykle przechowywane na ró¿nych noœnikach w pomieszczeniach komputerowych lub pozbawionych odpowiedniej
kontroli œrodowiskowej. W wielu sytuacjach podstawowe procedury i kontrola zarz¹dcza dla Ÿróde³ cyfrowych i ich ochrony nie zosta³y opracowane i zastosowane oraz wci¹¿ istnieje zbyt ma³o planów dla ci¹g³ego dostêpu w zmieniaj¹cym siê
œrodowisku ICT.
Problem czwarty: brak praktycznych możliwości w dziedzinie zarządzania
cyfrowymi materiałami archiwalnymi oraz ich ochrony
Stosunkowo niewielu na œwiecie pracowników zajmuj¹cych siê opracowywaniem informacji przesz³o dog³êbne (szczegó³owe) szkolenie i posiada doœwiadczenie w dziedzinie zarz¹dzania cyfrowymi materia³ami archiwalnymi oraz ich
ochrony. Uniwersyteckie programy dydaktyczne zaczynaj¹ dostrzegaæ tê kwestiê,
ale brak praktycznej wiedzy specjalistycznej w niektórych krajach sprawia, ¿e nauczanie i szkolenia pozostaj¹ czysto teoretyczne. Nowo przeszkoleni pracownicy
czêsto zawodz¹, gdy przychodzi im mierzyæ siê z trudnoœciami zmuszaj¹cymi ich
do przekucia wiedzy teoretycznej w rozwi¹zania praktyczne.
Problem piąty: brak przygotowania i standardów cyfryzacji
Digitalizacja, jako szybka metoda udostêpniania materia³ów archiwalnych
oraz szansa na uniezale¿nienie siê od materia³ów tradycyjnych w postaci papierowej, jest priorytetem dla wielu w³adz i organizacji miêdzynarodowych. W ramach
projektów digitalizacji nie udaje siê osi¹gn¹æ zak³adanych rezultatów, poniewa¿
oryginalne materia³y archiwalne, w postaci papierowej, s¹ Ÿle uporz¹dkowane,
a miêdzynarodowe normy nie s¹ przestrzegane. Zbyt czêsto napotykamy na sytuacje, w których nie wykszta³ci³y siê podstawy zarz¹dzania i kontroli jakoœci, niezbêdne, by cyfrowe materia³y archiwalne spe³ni³y wymagania dopuszczalnoœci
prawnej, rzetelnoœci, autentycznoœci i ochrony d³ugoterminowej.
Nie przestrzega siê ponadto wymagañ dotycz¹cych rozdzielczoœci obrazów, obszarów metadanych, standaryzacji indeksów i klasyfikacji struktur, jak równie¿
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harmonogramów przechowywania i dystrybucji. W niektórych wypadkach
podmioty zak³adaj¹, ¿e materia³y archiwalne zapisane na twardym dysku mog¹ zostaæ usuniête, gdy tylko utworzone zostan¹ cyfrowe kopie zapasowe. Jeœli zeskanowany obraz jest niewystarczaj¹cej jakoœci lub gdy pojawi¹ siê problemy zwi¹zane z jego odtworzeniem, podmiot i spo³eczeñstwo ponosz¹ stratê. W momencie,
gdy organizacja odpowiedzialna za przechowywanie cyfrowych materia³ów archiwalnych nie posiada repozytorium cyfrowego oraz strategii dotycz¹cej ochrony takich materia³ów, maj¹ one niewielkie szanse na przetrwanie przez d³u¿szy czas.
Obecna sytuacja i jej konsekwencje
Obywatele odczuwaj¹ negatywne skutki niew³aœciwego zarz¹dzania materia³ami archiwalnymi w œrodowisku cyfrowym. Jeœli nie zarz¹dza siê nimi w sposób
profesjonalny, z u¿yciem bezpiecznej technologii, oraz nie istnieje kompletny zestaw metadanych, jest ma³o prawdopodobne, by materia³y archiwalne by³y w stanie zaspokoiæ potrzeby obywateli. Informacje, którymi nikt nie zarz¹dza, mog¹
zostaæ zmanipulowane, skasowane, staæ siê niekompletne lub nawet mog¹ zostaæ
utracone, zaœ materia³y archiwalne mog¹ straciæ wiarygodnoœæ. Obywatele nie s¹
w stanie udowodniæ nierównego lub niesprawiedliwego traktowania; dochodzenie
sprawiedliwoœci jest utrudnione, a prawa cz³owieka nie mog¹ byæ chronione. Uzyskiwanie wgl¹du do dokumentów lub informacji, na mocy postanowieñ Access to
Information Act, postêpuje z du¿ym opóŸnieniem i bez zachowania nale¿ytej precyzji. Czerpanie danych z nieprecyzyjnych lub niekompletnych materia³ów archiwalnych mo¿e prowadziæ do wypaczenia wyników badañ i statystyk. Rz¹dy trac¹
wiarygodnoœæ w dziedzinie podejmowania decyzji oraz realizacji strategicznych
priorytetów w dziedzinie ekonomicznego i spo³ecznego rozwoju swoich krajów.
Istnienie materia³ów archiwalnych, którymi nikt nie zarz¹dza, prowadzi do niew³aœciwego wykorzystania informacji, tuszowania oszustw, mylnych rekomendacji dotycz¹cych polityki, niew³aœciwie spo¿ytkowanego finansowania, a wszystko
to przyczynia siê do z³ego sprawowania w³adzy. Projekty technologii informacyjnej czêsto nie s¹ odpowiednio przystosowane lub te¿ nie osi¹gaj¹ zamierzonych
celów, poniewa¿ problemy dotycz¹ce materia³ów archiwalnych nie s¹ ujête jako
czêœæ planu i procesu wdro¿eniowego, jak równie¿ dlatego, ¿e dane wykorzystywane w tych planach i procesach nie s¹ precyzyjne i aktualne.
Projekt Open Government (rząd otwarty): możliwości stojące
przed zawodem archiwisty
Mimo ¿e wspomniane problemy maj¹ znacz¹cy wp³yw na ogólny rozwój
pañstw i spo³eczeñstw, materia³y archiwalne nie doczeka³y siê w³aœciwego opracowania w ramach planowania rozwoju. Przez kilka ostatnich dekad w³adze pañ-
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stwowe oraz darczyñcy starali siê poprawiæ jakoœæ rz¹dów, wprowadzaj¹c programy i strategie w zakresie minimalizowania skutków ubóstwa, dostosowania struktur, demokratyzacji, dostêpnoœci us³ug publicznych oraz doskonalenia programów
dzia³ania, a tak¿e stabilnoœci re¿imów politycznych, rz¹dów opartych na faktach
i dowodach, administracji elektronicznej oraz dzia³añ antykorupcyjnych. Materia³y archiwalne s¹ niezbêdne, by osi¹gn¹æ wszystkie wspomniane cele, jednak spo³eczeñstwa rozwijaj¹ce siê nie potrafi¹ jeszcze dostrzec, jak bardzo materia³y te s¹
istotne. Open Government Partnership (Partnerstwo na Rzecz Rz¹du Otwartego)2
powsta³e we wrzeœniu 2011 r. otwiera nowe i znacz¹ce mo¿liwoœci przed nasz¹
profesj¹.
Partnerstwu temu przyœwieca idea, która mówi, ¿e w³adze pañstwowe istniej¹
dla dobra ludzi; ludzie powinni mieæ wiêc dostêp do informacji na temat ich poczynañ, tak by mogli je poci¹gn¹æ do odpowiedzialnoœci oraz jak najlepiej wykorzystaæ posiadane informacje. Open Government Declaration (Deklaracja Rz¹du
Otwartego) podpisana we wrzeœniu 2011 r. uznaje prawo ludzi na ca³ym œwiecie
do poszukiwania sposobów, które sprawi¹, ¿e w³adza w ich krajach bêdzie sprawowana w sposób bardziej jawny, odpowiedzialny, elastyczny oraz efektywny. Ta
wspania³a inicjatywa, w któr¹ zaanga¿owali siê politycy na najwy¿szym szczeblu,
udziela poparcia dla zasad umieszczonych w Uniwersalnej Deklaracji Praw Cz³owieka, Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciw Korupcji oraz innych instrumentach odnosz¹cych siê do praw cz³owieka oraz dobrych rz¹dów. Jak dotychczas 57 krajów przy³¹czy³o siê do tej inicjatywy, z których 45 z³o¿y³o zobowi¹zania, natomiast kolejnych 12 jest w trakcie ich sk³adania. Ponadto idea Rz¹du
Otwartego jest przedmiotem dyskusji w wielu krajach, które nie wnioskowa³y
o mo¿liwoœæ przyst¹pienia do Partnerstwa.
Szczególnie szybko w ostatnich latach rozwija siê ruch obywatelski, który skupi³ swoj¹ uwagê na kwestii jawnoœci oraz odpowiedzialnoœci w³adzy. Ruch ten
zjednoczy³ wiele organizacji oraz projektów promuj¹cych otwartoœæ w³adz pañstwowych, firm i innych instytucji. W³aœciwe zarz¹dzanie materia³ami archiwalnymi, jako dowodami potwierdzaj¹cymi polityczne strategie, dzia³ania oraz transakcje, powinno stanowiæ kamieñ wêgielny otwartoœci. Jednak w tej chwili materia³y archiwalne z trudem znaleŸæ mo¿na na liœcie priorytetów Rz¹du Otwartego.
Zamiast nich szczególnie szeroko dyskutowane jest zjawisko znane jako Open
Data (Dane Otwarte), które uwa¿a siê dziœ za dobry sposób na natychmiastowe
i bezpoœrednie udostêpnienie informacji. Projekt Open Data zak³ada udostêpnianie zbiorów danych niewra¿liwych jako sposób promowania jawnoœci i odpowiedzialnoœci w³adzy oraz rozwoju ekonomicznego. Ruch ten zapocz¹tkowa³y USA
oraz Wielka Brytania, w tej chwili jednak nabiera on rozmachu na ca³ym œwiecie.
W lipcu 2011 r. Kenia jako pierwszy kraj w Afryce uruchomi³a stronê internetow¹ Open Data, udostêpniaj¹c tym samym ponad 160 zbiorów danych dotycz¹2 Zob.:

<http://www.opengovpartnership.org/>.
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cych m.in. bud¿etu, wydatków oraz informacje na temat s³u¿by zdrowia i obiektów szkolnych. Posuniêcie to wzbudzi³o ogromne poruszenie w spo³ecznoœci
dzia³aj¹cej na rzecz krajów rozwijaj¹cych siê.
Ca³e to poruszenie, jakie powoduje program Open Data oraz stwarzane przezeñ nowe mo¿liwoœci, nie zmienia faktu, ¿e sta³y i bie¿¹cy dostêp do wiarygodnych, autentycznych i szczegó³owych materia³ów archiwalnych jest koniecznym
warunkiem tego, by w³adze pañstwowe mog³y byæ rozliczane z realizacji z³o¿onych obietnic gospodarczych i spo³ecznych oraz by obywatele mogli zaufaæ danym zgromadzonym na podstawie tych materia³ów. Obywatele i inwestorzy musz¹ wiedzieæ, ¿e mog¹ zaufaæ informacjom otrzymywanym od w³adz danego kraju. Gdy na mocy przepisów reguluj¹cych dostêp do informacji sk³adaj¹ zapytania,
maj¹ prawo oczekiwaæ, ¿e poszukiwane przez nich informacje uzyskaj¹ bezzw³ocznie oraz ¿e bêd¹ one dok³adne i prawdziwe. Gdy zbiory danych zostan¹
opublikowane na stronach Rz¹du Otwartego, maj¹ oni prawo oczekiwaæ, ¿e dane
te bêd¹ wiarygodne. Tylko wtedy uznaæ bêdzie mo¿na dzia³ania Open Data oraz
Access to Information za zapewniaj¹ce jawnoœæ w³adzy oraz jej otwartoœæ.
Stoimy przed szans¹, by t¹ istotn¹ rol¹, jak¹ pe³ni rozporz¹dzanie materia³ami
archiwalnymi oraz ich ochrona, zainteresowaæ szerzej w³adze pañstwowe, darczyñców oraz kredytodawców. W tym celu musimy w sposób jasny przedstawiæ,
dlaczego materia³y archiwalne stanowi¹ podstawê w³adzy otwartej oraz sprawiæ,
by kwestia ta sta³a siê jednym z priorytetów ruchu Open Government. Umieszczaj¹c zarz¹dzanie materia³ami archiwalnymi w planie dzia³añ krajów nale¿¹cych do
ruchu Open Government, który to plan sygnatariusze tego ruchu zobowi¹zani s¹
realizowaæ, stwarzamy sobie szansê, by podkreœliæ rolê, jak¹ pe³ni¹ s³u¿by opiekuj¹ce siê materia³ami archiwalnymi, powalczyæ o przyznanie wiêkszych œrodków na ten cel i przyczyniæ siê do rozwoju naszego kraju oraz wspólnoty miêdzynarodowej. Ponadto musimy stale wspó³pracowaæ z partnerami miêdzynarodowymi, by umieœciæ zarz¹dzanie materia³ami archiwalnymi na liœcie priorytetów OGP.
Kwestie związane z materiałami archiwalnymi na liście priorytetów OGP
(Partnerstwa na Rzecz Rządu Otwartego)
Proces ten zapocz¹tkowa³y International Records Management Trust we
wspó³pracy z Miêdzynarodow¹ Rad¹ Archiwów oraz Transparency and Accountability Initiative3 z siedzib¹ w Londynie. Miêdzynarodowa Rada Archiwów,
która — jako organizacja pozarz¹dowa — poœwiêci³a sw¹ dzia³alnoœæ sprawom
efektywnego zarz¹dzania materia³ami archiwalnymi i archiwami oraz ich ochrony, dostrzega szansê, jak¹ ruch Open Government stworzy³ dla œrodowiska archiwistów. Transparency and Accountability Initiative, która jednoczy fundacje, ofi3 Zob.

tak¿e: http://www.transparency-initiative.org/.
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cjalne organizacje oferuj¹ce pomoc i wsparcie oraz instytucje stoj¹ce na stra¿y
spo³eczeñstwa obywatelskiego we wspólnym d¹¿eniu do promowania innowacji
w walce o jawnoœæ oraz odpowiedzialnoœæ na wielu obszarach zwi¹zanych z rozwojem miêdzynarodowym, tak¿e uznaje materia³y archiwalne za fundament
otwartoœci. W tym miesi¹cu wspólnie podjêliœmy inicjatywê zwi¹zan¹ z ruchem
Open Government oraz Trustworthy Records, w ramach której interesariusze z ca³ego œwiata oceniaæ mogli opracowane przez nas narzêdzie, które przygotowaliœmy w ramach pomocy dla rz¹dów potrzebuj¹cych wskazania w³aœciwego kierunku w dziedzinie zarz¹dzania materia³ami archiwalnymi oraz ich ochrony jako elementów planu dzia³añ Partnerstwa na rzecz Rz¹du Otwartego.
Narzêdzie to pozwala zbadaæ podstawy instytucjonalne/prawne oraz posiadany potencja³ na trzech poziomach zaawansowania. Na poziomie dla pocz¹tkuj¹cych, nazwanym przez nas „pierwsze kroki”, staramy siê dzia³aæ na rzecz jawnoœci i odpowiedzialnoœci przez tworzenie, gromadzenie oraz przechowywanie dokumentów w trwa³ej i dostêpnej postaci jako wiarygodnych i autentycznych materia³ów archiwalnych na temat decyzji, dzia³añ podejmowanych przez w³adze
pañstwowe oraz realizowanych przez nie transakcji. Na poziomie œredniozaawansowanym, nazwanym przez nas „powa¿niejsze kroki”, staramy siê dopilnowaæ, by
spe³nione zosta³y wymogi dotycz¹ce zarz¹dzania materia³ami archiwalnymi w odniesieniu do wymogów Open Data/Access to Information oraz inicjatyw
ICT/eGovernment i by wymogi te zosta³y uwzglêdnione w projektach systemów
administracji rz¹dowej. Na poziomie zaawansowanym, nazwanym przez nas
„najambitniejsze kroki”, staramy siê dopilnowaæ, by inicjatywy w dziedzinie
ujawniania materia³ów archiwalnych oraz danych pochodz¹cych z materia³ów archiwalnych sta³y siê niezbywalnym elementem procedur oraz kultury sprawowania w³adzy, a co za tym idzie promujemy zbli¿enie na linii w³adza — obywatele.
Przykład tego, co możemy osiągnąć — Norwegia4
Inicjatywy podejmowane przez Norwegiê w dziedzinie zarz¹dzania materia³ami archiwalnymi oraz przechowywania ich w postaci cyfrowej pozwalaj¹ nam zobaczyæ, co mo¿na w tej dziedzinie osi¹gn¹æ. Obowi¹zuj¹ce dziœ w Norwegii wymogi dotycz¹ce zarz¹dzania materia³ami archiwalnymi w postaci cyfrowej wprowadzono po raz pierwszy w 1984 r. i przez niemal 30 lat, które nas od tego mo4

Analiza ta powsta³a na podstawie bogatej korespondencji z Olavem Hagenem Sataslaattenem,
zastêpc¹ dyrektora generalnego Norweskich Archiwów Pañstwowych, zob.: O.H. Sataslaatten, Czy
mo¿liwoœci, jakie mamy w zakresie ochrony udostêpniania danych w przysz³oœci, uzale¿nione s¹ od
jakoœci wymogów wzorcowych, do których stosujemy siê dopiero gromadz¹c dane albo tworz¹c materia³y archiwalne? (prezentacja plakatu w czasie: iPres2012, University of Toronto, 1–5 paŸdziernika 2012); zob. tak¿e: opisy Noark 5, <arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Noark/Noark-5/English-version> oraz Norweskiego Systemu Elektronicznych Archiwów Pañstwowych
<www.epsa-projects.eu/index.php?title=Electronic_public_records>.
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mentu dziel¹, na bie¿¹co rozwijano skomplikowan¹ sieæ platform, portfoliów systemowych oraz funkcjonalnoœci, które uda³o siê po³¹czyæ w jeden standardowy
system maj¹cy szeroki wachlarz zastosowañ.
Stosowane wymogi wzorcowe k³ad¹ nacisk na bezpoœredni zwi¹zek pomiêdzy
jakoœci¹ dokumentu w chwili, gdy dokument ten powstaje, a mo¿liwoœci¹ odtworzenia materia³ów archiwalnych zgodnie z oryginaln¹ struktur¹ wspomnianego
dokumentu, co ukazywa³oby tê relacjê oraz kontekst orygina³u jako elementy potwierdzaj¹ce oryginalnoœæ oraz wiarygodnoœæ tych materia³ów. Mo¿na to osi¹gn¹æ, jeœli wszystko jest w³aœciwie rozpoznane, oznaczone oraz spójnie zorganizowane w ramach wymogów wzorcowych. Przepisy prawne ograniczaj¹ wybór
dozwolonych formatów plików s³u¿¹cych do udostêpniania dokumentów, sprzedawcy z kolei nie mog¹ sprzedawaæ systemów dokumentów elektronicznych oraz
systemów zarz¹dzania materia³ami archiwalnymi w sektorze publicznym, jeœli nie
udowodni¹, ¿e proponowane przez nich rozwi¹zania stosuj¹ siê do panuj¹cych
w Norwegii wymagañ wzorcowych.
Jednym z najbardziej zauwa¿alnych aspektów w stanowisku norweskim jest
œwiadomoœæ, ¿e samo przechowywanie materia³ów archiwalnych nie wystarczy.
Historia pokazuje, ¿e udostêpnianie archiwów to proces czasoch³onny. Niemniej
jednak, jeœli materia³ archiwalny jest szczególnej wartoœci, gdy¿ zawiera istotne
informacje z zakresu prawa lub finansów, nale¿y wydatnie skróciæ czas pomiêdzy
wytworzeniem dokumentu a udostêpnieniem go u¿ytkownikom, np. prawnikom,
s¹dom, instytucjom pañstwowym, pracownikom naukowym oraz innym osobom
nim zainteresowanym. Rozwi¹zanie to pozwoli nam zarówno spe³niæ rosn¹ce
oczekiwania obywateli, którzy chc¹ mieæ dostêp do informacji niemal¿e w czasie
rzeczywistym, jak i sprawiæ, by cyfrowe repozytoria sta³y siê naturaln¹ czêœci¹
œrodowiska cyfrowego.
Ministerstwo Administracji Rz¹dowej, Reform oraz Spraw Koœcielnych stworzy³o System Elektronicznych Archiwów Pañstwowych w ramach zobowi¹zania
Rz¹du Norweskiego do wspierania jawnoœci oraz demokracji. Opieraj¹c siê na postanowieniach Ustawy o wolnym dostêpie do informacji oraz innych przepisów
w tej dziedzinie, rz¹d norweski dok³ada starañ, by otworzyæ administracjê pañstwow¹ dla obywateli. Centralne agencje rz¹dowe na co dzieñ wykorzystuj¹ to narzêdzie, by w Internecie umieszczaæ metadane na temat nowo utworzonych materia³ów archiwalnych, co z kolei pomaga u¿ytkownikom materia³y te odnaleŸæ oraz
z³o¿yæ proœbê o uzyskanie dostêpu do interesuj¹cych ich dokumentów. Dokumenty udostêpniane s¹ w ci¹gu zaledwie kilku dni. W analogicznym okresie ministerstwa przekazuj¹ je do Norweskich Archiwów Pañstwowych, korzystaj¹c w tym
celu z systemu cyfrowego, zgodnego z wymogami TRAC i OAIS. Archiwa te
z kolei znacznie ograniczy³y tradycyjne metody zarz¹dzania dokumentacj¹ dziêki
zastosowaniu znormalizowanych wzorców przechowywania zbiorów w postaci
cyfrowej. Szeroki wachlarz mo¿liwoœci korzystania z informacji oferowanych
przez Norweskie Archiwa Pañstwowe poszerzy³ siê jeszcze bardziej w 2011 r.,
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kiedy to opracowano aplikacjê na smartfony, oferuj¹c obywatelom bezpoœredni
dostêp do materia³ów archiwalnych oraz danych przechowywanych w repozytoriach archiwum.
Wnioski
W chwili obecnej brak odpowiednich mo¿liwoœci, podstaw instytucjonalnych
lub prawnych oraz funduszy stanowi istotn¹ przeszkodê na drodze do w³aœciwego
zarz¹dzania cyfrowymi materia³ami archiwalnymi oraz ich ochrony. Dopóki kwestie zwi¹zane z materia³ami archiwalnymi plasuj¹ siê nisko na liœcie priorytetów,
dopóty problem ten bêdzie stawa³ siê coraz powa¿niejszy, jako ¿e liczba materia³ów archiwalnych w formie cyfrowej na przestrzeni lat znacznie siê powiêksza,
a materia³y archiwalne z okresu wczeœniejszych technologii szybko siê starzej¹.
Drobne zwiêkszenie finansowania nie wystarczy, by zmieniæ obecn¹ sytuacjê.
Kluczowe jest nie tylko badanie inicjatyw maj¹cych na celu wzmocnienie d³ugoterminowej ochrony cyfrowej czy okreœlenie roli, jak¹ w tym procesie maj¹ odgrywaæ ró¿ni interesariusze; musimy doprowadziæ równie¿ do tego, by dziedzina
informacji archiwalnej postrzegana by³a jako aspekt œwiatowego rozwoju oraz by
³¹czona by³a z inicjatywami takimi jak ruch Open Government.
Mo¿emy wnieœæ wyj¹tkowy i niezbêdny wk³ad w rozwój miêdzynarodowy,
poniewa¿ dysponujemy œrodkami zapewniaj¹cymi ochronê i przechowywanie informacji cyfrowej w wiarygodnej i autentycznej postaci. Dokonaliœmy ogromnego postêpu w tworzeniu koncepcji oraz narzêdzi potrzebnych, by zarz¹dzaæ cyfrowymi materia³ami archiwalnymi, od strategii i norm poczynaj¹c, na prawach,
praktykach i technologiach koñcz¹c. Dysponujemy równie¿ ogólnoœwiatow¹ sieci¹ specjalistów w dziedzinie opracowywania informacji. Jednak¿e by móc
wnieœæ nale¿yty wk³ad, nasza dziedzina bêdzie musia³a na nowo okreœliæ swoje
miejsce i znaleŸæ nowe sposoby na dzielenie siê dobrymi praktykami oraz wspó³prac¹ z nowymi interesariuszami.
Przyk³adowo, rz¹dowe archiwa bêd¹ musia³y wykroczyæ poza dotychczasowe
wytyczne oraz przepisy prawne, by obj¹æ przywództwo i nadzór. Bêd¹ musia³y
wspó³dzia³aæ aktywnie nie tylko w spo³ecznoœciach maj¹cych do czynienia z informacj¹ naukow¹, takich jak biblioteki czy muzea, ale równie¿ z rz¹dowymi interesariuszami, takimi jak podmioty odpowiedzialne za powszechny dostêp do informacji, dane otwarte, administracjê elektroniczn¹ czy audyt.
Dostosowanie siê do potrzeb obywateli bêdzie najwa¿niejszym celem, na
którym trzeba bêdzie siê skoncentrowaæ. Jeœli nie uda siê tego osi¹gn¹æ, poniesiemy znaczne straty w obszarze odpowiedzialnoœci w³adzy, mo¿liwoœci rozwoju gospodarczego, praw obywatelskich i ochrony wiedzy. Proces ten mo¿e siê rozpocz¹æ dziêki wsparciu organów miêdzynarodowych, takich jak poszukuj¹ce nowych partnerów UNESCO i ICA, uniwersytetów zastanawiaj¹cych siê nad utwo-
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rzeniem nowych programów dydaktycznych, które bêd¹ mog³y zaoferowaæ dodatkow¹ specjalizacjê, wspólnie z poszczególnymi profesjonalistami otwieraj¹cymi
nowe dyskusje z podmiotami rz¹dowymi. Najistotniejsze jest to, ¿e jeœli chcemy
s³u¿yæ obywatelom ca³ego œwiata poprzez ochronê i przechowywanie cyfrowych
informacji, jeœli chcemy doprowadziæ do zmian w systemie pozyskiwania funduszy, my sami musimy siê zmieniæ.
Anne T h u r s t o n , Numérisation et conservation: les opportunités qui s’offrent à l’échelle mondiale et les défis culturels. Nos sociétés disposent de la plus grande opportunité qu’elles n’aient
jamais eue de conserver et partager l’information et de donner plus de pouvoir aux citoyens grâce
à l’accès à l’information. Dans le monde entier, le public devient de plus en plus conscient des avantages et profits de l’information, bien qu’on accorde moins d’attention à l’exploitation de ce potentiel. Le défi consiste à exprimer l’importance des documents d’archives authentiques et fiables
comme un fondement pour la transparence et la responsabilité, ainsi que de prendre conscience
des risques associés à l’échec dans la gestion et le stockage de ressources numériques. Il est aussi
important de partager les bonnes pratiques le plus tôt possible.
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DIGITISATION AND PRESERVATION — GLOBAL OPPORTUNITIES
AND CHALLENGES
Introduction
Our societies have the greatest opportunity the world has ever known for sharing information and empowering citizens through access to information. It is the
right time to take this issue forward. As UNESCO notes, digital information not
only has value as a cultural product and a source of knowledge, but it is essential
to sustainable national development as, increasingly, personal, governmental and
commercial information is created in digital form only. Digital and digitised records are rapidly becoming the basis for citizens’ rights.
My work over the last 40 years has given me a context for examining the challenges and opportunities that this involves. I lived in Kenya for 10 years in the
1980s and joined the staff of the National Archives of Kenya. Later, I taught at
University College London and conducted extensive research on the management
of government records in 32 countries worldwide. On this basis, I set up the International Records Management Trust1, which I have run for over two decades. The
IRMT has worked in virtually all regions of the world but mostly in Africa, where we are committed to providing support to densely populated low-income countries, which we believe can benefit greatly from strengthened records management. Our three-pronged approach, which involves on-going research, consultancy, and development/ distribution of free educational material and assessment tools, has given us an overview of the challenges that countries across the world are
facing.
The global wealth of expertise gathered is extraordinary. At the same time, the
lack of high-level support for digital records management and preservation is
a stark reality, with a massive widening gap between what is needed and what can
be achieved. If the digital memory of the world, including that portion of the me1

See: <www.irmt.org>.
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mory resident in government records, is to survive, we need to take a careful look
at how we position ourselves strategically to bring about change.
UNESCO has challenged us to launch specific initiatives related to digital preservation, to foster access to documentary heritage through digitisation, to identify legal frameworks that will facilitate long-term digital preservation, to agree on
our approach to exchange standards, and to define the respective roles of professionals, academics, industry and governments in relation to these issues. These are
excellent and necessary objectives, but to achieve them, we need to understand
why digital access and preservation receive so little recognition and are so poorly
funded in most parts of the world. How can we reverse this position? What are
the priority development areas to which we can contribute? I believe that in addition to technical competence, we have to position ourselves to make our contribution in the context of the growing global emphasis on citizens’ right to transparent
and accountable government. In today’s climate of limited funding, competing
priorities and budget cuts, we have to demonstrate relevance to global needs.
Barriers and challenges for digital preservation
I am focusing on government records and data, not because I am unaware of
the importance of non-governmental cultural assets or of personal and commercial
records, but because few societies invest in cultural preservation for its own sake:
normally, there must be practical and demonstrable benefits to the society.
Preserving digital records as cultural assets and managing them as organisational assets must begin by addressing the weaknesses in the management of current
records. Unless we are positioned close to the point at which the records are still
being actively managed in the creating agencies, the records are unlikely to be
available, understandable and useable through time. Ultimately, support and funding for preservation and access will come largely through governments and the
donors and lenders that support them, but first a number of crosscutting issues will
have to be resolved.
Issue one: digital preservation is not a development priority
This is, I believe, the single most important issue that we must address. International donor and lender support is often a crucial factor in influencing national
development priorities, as well as being an essential source of funding, but at present, digital preservation is not even on the radar screen of the global development
community. Unless this changes, the money to pay for digital preservation and the
structures needed to support it will not be available. Too frequently, business process automation and digitisation projects are concerned with the present, with little attention to the future. We need to help governments, donors and lenders
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understand that managing and preserving digital records is fundamental to development.
Issue two: lack of awareness
For the most part, development planners and government stakeholders are not
yet aware of preservation and access issues, of the cost of the failure to address
these issues or of what needs to be done. They still tend to believe that technology will resolve the problems. The information profession has not yet spoken powerfully into the development process. We have not made it clear why and how
our profession is crucial for social and economic development. Introducing Information and Communications Technology is a major development goal in countries
across the world. Government officials and development planners tend to assume
that digital information will survive without intervention. They focus on the dramatic benefits of digital systems without considering the integrity of the digital information that these systems generate. Millions of dollars are invested in information systems, but records are not being captured in a form that will be intelligible,
unalterable and usable over time. Government agencies have hardly begun to take responsibility for the records they generate.
Issue three: gaps in the institutional/regulatory framework
In many countries the combination of laws and policies, standards and practices, enabling technologies and qualified staff needed to ensure that digital records
remain accessible and trustworthy are not in place. Legislation is often out of date or inappropriate, and conflicting laws tend to split responsibilities for government records or result in an absence of responsibility, so that no one is accountable. In many cases, international standards have not been introduced, and often
planners don’t know that they exist. There tends to be an absence of national information policies, and where policies exist, they tend to relate to paper records.
Trusted digital repositories rarely exist, and digital records are often stored on various recording media in computer rooms or in rooms with poor environmental
controls. In many cases, basic procedures and management controls for digital records management and preservation have not been developed and implemented,
and there has been little planning for continued accessibility in the changing ICT
environment.
Issue four: lack of practical capacity to manage and preserve digital records
Relatively few information professionals worldwide have had in-depth training
and experience in managing and preserving digital information. University educa-
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tion programmes are beginning to address the issues, but the lack of practical
expertise nationally tends to mean that education and training remain theoretical.
Newly qualified professionals flounder when faced with the enormous challenges
of turning theoretical learning into practical solutions.
Issue five: lack of preparation and standards for digitisation
Digitisation is a priority issue for many governments and international organisations as a quick means of making records accessible and ending dependence on
paper records. Digitisation projects fail or achieve limited results where the original paper records are poorly organised and international standards for digitisation are not observed. Too often, the management and quality control framework
needed to ensure that the digitised records meet requirements for legal admissibility, reliability, authenticity and long-term preservation have not been developed.
Requirements for image resolution, metadata fields, standardised indexes and
classification structures, as well as retention and disposition schedules are often
unrecognised. In some cases, agencies assume that hard copy source records can
be destroyed as soon as digital copies are created; if the scanned image is poor or
there are problems with accessing it, the agency and civil society are at risk. Where the organisation responsible for the digitised records does not have a digital repository and a digital preservation strategy, the digitised records are unlikely to survive in the long term.
Consequences of the current situation
Citizens suffer when records are not well managed in the digital environment.
If they are not professionally managed in secure technology-neutral facilities and
supported by complete metadata, they are unlikely to be available to support citizens’ needs. Unmanaged information can be manipulated, deleted, fragmented or
lost, and records can become unreliable. Citizens cannot prove unequal or unjust
treatment, delivery of justice is impaired, and human rights cannot be protected.
Access to Information requests cannot be met promptly or accurately. Data drawn
from inaccurate and incomplete records can lead to skewed findings and statistics.
Governments’ ability to make decisions and achieve strategic priorities for economic and social development is seriously undermined. Unmanaged records lead to
misuse of information, cover up of fraud, misguided policy recommendations and
misused funding, all of which contribute to poor governance. Information technology projects are often not sustainable or do not reach their intended goals because records issues are not addressed as part of the planning and implementation process and because data is not kept accurate and up to date.
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Open Government: an opportunity for the records profession
Although these issues have a significant impact on development, records have
not been addressed as part of development planning. Over the last several decades, governments and donors have tried to improve the quality of governance through strategies and programmes that have included poverty reduction, structural
adjustment, democratisation, service delivery and programme improvement, political regime stability, evidence-based governance, electronic government and anti-corruption. Records are essential for all these objectives, but the development
community has not yet recognised their crucial significance. The Open Government Partnership (OGP)2, launched in September 2011, offers a significant new
opportunity for our profession.
The Partnership is based on the idea that governments exist for the benefit of
the people; the people should have access to information about what their governments are doing so that they can hold them accountable and get the greatest possible advantage from government information. The Open Government Declaration,
signed in September 2011, recognised that people around the world are looking
for ways to make their governments more transparent, responsive, accountable
and effective. This remarkable initiative, involving leaders at the highest political
level, endorsed the principles of the Universal Declaration of Human Rights, the
UN Convention against corruption and other instruments related to human rights
and good governance. To date, 57 countries have joined the initiative, 45 of which
have delivered commitments and 12 of which are developing commitments. Moreover, Open Government is being discussed in many countries that have not applied to join the Partnership.
The transparency and accountability field is one of the fastest growing public
movements of recent years. It brings together a wide range of organisations and
projects aimed at promoting greater openness on the part of governments, companies and other institutions. Well-managed records, as evidence of policies, activities and transactions, should be the cornerstone of openness. At present, however,
records barely feature on the Open Government agenda. Instead, Open Data has
an increasingly high profile because it is see as an immediate way of making government information available. Open Data involves opening non-sensitive datasets as a way of promoting transparency, accountability and economic development. The US and UK led this movement initially, but Open Data is rapidly gathering momentum worldwide. In July 2011, Kenya became the first African country to launch an Open Data portal, releasing over 160 datasets including budget
and expenditure data, as well as information on healthcare and school facilities.
This has caused great excitement in the development community.
2

See: <http://www.opengovpartnership.org/>.
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For all the excitement about the potential of Open Data, the fact remains that
if governments are to prove accountable and achieve their economic and social objectives, and if citizens are to trust data derived from records, then on-going access to trustworthy, reliable and accurate records is essential. Citizens and investors need to know they can trust the information that governments provide. When
they make requests under Access to Information legislation, they have the right to
expect that the information will be provided promptly and will be accurate and authentic. When datasets are released through Open Government portals, they have
the right to expect that the data can be trusted. Only then can Open Data and Access to Information become true means of ensuring government transparency and
openness.
We have an opportunity to raise the profile of records management and preservation significantly, with governments and with donors and lenders, if we can
make the case clearly that records are the basis for successful openness and if we
can bring this issue onto the Open Government agenda. Getting records management into OGP country action plans, which members are required to develop, is
also a valuable opportunity to raise the profile of records management services, argue for greater resources and make a significant contribution to national and international development. Beyond that, we need to work with international partners to
get records management and preservation onto the OGP agenda.
Bringing records issues onto the OGP Agenda
The IRMT, working with the International Council on Archives (ICA) and the
Transparency and Accountability Initiative3 in London, has begun this process.
The ICA, as the international NGO dedicated to the effective management and
preservation of records and archives, recognises the opportunity that Open Government offers for the records community. The Transparency and Accountability Initiative, which brings together philanthropic foundations, official aid agencies
and civil society networks to promote innovation in transparency and accountability across many fields of international development, has accepted that records are
fundamental to openness. This month, together we launched an initiative on Open
Government and Trustworthy Records involving an international stakeholder assessment of tool we have developed to help governments set direction for records
management and preservation as elements of their OGP action plans.
The tool looks at the institutional/regulatory framework and the capacity in
place at three levels of achievement. In the initial steps, the goal is to ensure that
evidence of government decisions, actions and transactions is created, captured
and managed in fixed and accessible form as reliable and authentic records, to
underpin transparency and accountability. In the more substantial steps, the goal
3

See: <http://www.transparency-initiative.org/>.
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is to ensure that records management requirements are addressed in relation to
Open Data/Access to Information requirements and ICT/e-Government initiatives, and that these requirements are integrated in the design of government business systems. The goal for the most ambitious steps is to ensure that proactive disclosure of records and the data derived from records is embedded in government
processes and cultures, thereby promoting engagement between governments and
citizens.
An example of what can be achieved: Norway4
Norway’s initiatives in records management and digital preservation offer insight into what is possible. The Norwegian model requirements for electronic records management systems were first introduced in 1984, and over almost 30 years, on going on developments in the complexity of platforms, system portfolios
and functionalities have been fused into a common standard for a wide range of
applications.
The model requirements emphasize the direct relationship between quality at
the point of creation and the ability to reproduce the records according to their original structure to show relationships and original context in a way that upholds their authenticity and accuracy. This is achieved by ensuring that everything is identified, labelled and coherently structured within the model requirements. Legislation
narrows down the range of allowed file formats for transmission, and vendors may
not sell electronic document and records management systems in the public sector
without proving that their solutions comply with the model requirements.
One of the most striking aspects of the Norwegian approach is the awareness
that preservation itself is not enough. From an historical perspective, access to archives does not have to happen quickly. However, if the material is needed because it contains important legal, financial or rights-oriented information, it is important to reduce the time between creation and public access by users, including lawyers, courts, public bodies, researchers and individuals. The aim is to meet increasing citizen expectations for rapid, almost real time access to information and
to make digital repositories a natural part of the digital environment.
The Ministry of Government Administration, Reform and Church Affairs
offers an Electronic Public Records System as part of the Norwegian Govern4 This analysis is based on extensive communication with Olav Hagen Sataslaatten, Assistant Director General of the National Archives of Norway; see: Olav Hagen Sataslaatten, Does our ability
to preserve and create future access to data depend ultimately on the quality of model requirements
in its creational phase? (presentation of the poster: iPres2012, University of Toronto, October 1–5
October, 2012).
See also descriptions of Noark 5 <arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Noark/Noark-5/English-version> and of Norway’s Electronic Public Records System <www.epsa-projects.
eu/index.php?title=Electronic_public_records>.
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ment’s commitment to transparency and democracy. Based on the Freedom of Information Act and related regulations, it aims to make the public sector more open
to citizens. Central government agencies use this tool daily to publicize metadata
online about the records they create so that users can identify documents relevant
to their interests and submit requests to see them. The documents are provided
within a matter of days. Within a few years from their creation, the National Archives of Norway receives these records from the ministries through a digital repository structure that meets TRAC and OAIS requirements and reduces the need
for manual operations through standardised models for digital preservation. In
2011 when the National Archives developed a ‘smartphone app’ to enable public
access to records and data direct from its repositories, the range of possibilities for
information retrieval advanced to a new level.
Conclusion
At present, the lack of capacity, appropriate institutional/ regulatory frameworks and funding is a substantial impediment to digital records management and
preservation. So long as records issues have low priority, the situation will grow
more critical as the volume of records in digital form increases substantially in coming years and the records from previous technologies age. Marginal increases in
funding will not be enough to reverse the situation. As we examine initiatives for
strengthening long-term digital preservation and consider the roles that different
stakeholders need to play in this process, it is also crucial to position the information profession in relation to global development, particularly the Open Government movement.
We have a unique and essential contribution to make to international development, because we have the means of ensuring that digital information is protected
and preserved in a trustworthy, authentic form. We have made tremendous progress in developing the concepts and tools needed to manage digital records, from
strategies and standards, to laws, practices and technologies, and we have a powerful global network of information specialists. However, in order to make our
contribution, the profession will have to reposition itself and to find new ways of
sharing good practice and collaborating with new stakeholders. Government archives, for instance, will need to go beyond guidance and regulations to assume
leadership and oversight. They will need to work actively, not only within the information community, including libraries and museums, but with government stakeholders, including those responsible for Access to Information, Open Data,
Electronic Government and audit.
Most importantly, the profession will need to focus on becoming relevant to citizens’ needs. If we fail to do so, there will be significant losses for government
accountability, economic opportunity, citizens’ rights and the preservation of
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knowledge. This may begin with international bodies such as UNESCO and the
ICA reaching out to new partners, with universities considering new joint programs, with individual professionals opening new discussions across government
agencies. The bottom line is that if we want to serve the world’s citizens by protecting and preserving digital information, if we want the funding situation to
change, we must change.

ARCHEION, T. CXIII
WARSZAWA 2012

TOMASZ SZPIL
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MOREQ2010: MODULAR REQUIREMENTS FOR RECORDS
SYSTEMS — „DOBRE PRAKTYKI” DLA ELEKTRONICZNYCH
SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ
8 listopada 2011 r. odby³a siê w Warszawie ogólnopolska konferencja dotycz¹ca zarz¹dzania dokumentacj¹ wspó³czesn¹ zorganizowana przez Naczeln¹ Dyrekcjê Archiwów Pañstwowych. Wyst¹pienia prelegentów podzielono na dwie czêœci. W pierwszej czêœci Lucie Verachten i Jon Garde przedstawili historiê DLM
Forum i prace nad specyfikacj¹ MoReq 2010. W drugiej pracownicy polskich instytucji samorz¹dowych prezentowali w³asne doœwiadczenia zwi¹zane z wprowadzaniem do urzêdów elektronicznych systemów zarz¹dzania dokumentacj¹. Poruszane zagadnienia sta³y siê impulsem do napisania tego tekstu.
Wstęp
W niniejszym artykule zwiêŸle scharakteryzujê najwa¿niejsze zasady, na
których opiera siê budowa elektronicznych systemów zarz¹dzania dokumentacj¹.
Podstaw¹ rozwa¿añ jest tekst specyfikacji MoReq2010: Modular Requirements
for Records Systems1, w której okreœlono wymagania dla takich systemów. Specyfikacja MoReq 2010 w wersji 1.1 sk³ada siê z dwóch czêœci. W pierwszej opisano
wymagania, które ka¿dy system zarz¹dzania dokumentacj¹ musi spe³niæ, aby wykonywa³ funkcje okreœlone dla records management. W drugiej scharakteryzowano tzw. wtyczki do systemu. Poni¿ej omówiê tylko pierwsz¹ czêœæ MoReq 2010.
Standardy, specyfikacje czy „dobre praktyki”2 odnosz¹ce siê do zarz¹dzania
dokumentacj¹ powsta³y poza Polsk¹. Ich twórcy przenieœli do nich w³asn¹ ter1 DLM Forum Foundation, MoReq2010: Modular Requirements for Records Systems — Volume 1:
Core Services & Plug-in Modules, version 1.1, 2011 [online] <www.dlmforum.eu>.
2 Jon Garde autor MoReq 2010 okreœli³ go jako specyfikacjê o charakterze „dobrych praktyk”.
Oznacza to, ¿e proponowane w niej rozwi¹zania s¹ wysokiej jakoœci i dlatego zostan¹ przyjête przy
konstruowaniu systemu zarz¹dzania dokumentacj¹.
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minologiê, która nie zawsze posiada polskie odpowiedniki3. Najwiêcej rozwi¹zañ zosta³o zaczerpniêtych z powsta³ego w USA records management. W niniejszej pracy uchylê siê od poruszania problematyki ró¿nic w podejœciu do zarz¹dzania dokumentacj¹. W razie w¹tpliwoœci w kwestii polskich odpowiedników
pojêæ obcych czy trudnoœci w t³umaczeniu, bêdê odwo³ywa³ siê do rozwi¹zañ
zaproponowanych przez Huberta Wajsa przy przek³adzie specyfikacji MoReq 24.
Je¿eli nie bêdzie to mo¿liwe, pozostawiê termin w brzmieniu oryginalnym. Najwa¿niejszych terminów, czyli records i records management, bêdê u¿ywa³ zamiennie z ich polskimi odpowiednikami, czyli „dokumentacja” i „zarz¹dzanie
dokumentacj¹”.
Elektroniczne systemy zarz¹dzania dokumentacj¹ tworzone s¹ przy udziale informatyków. W specyfikacjach je opisuj¹cych wystêpuje wiele pojêæ z tej dziedziny. Ze wzglêdu na odbiorców, do których skierowany jest ten tekst, za ka¿dym razem, gdy bêdzie to mo¿liwe, bêdê stara³ siê pomin¹æ kwestie informatyczne5.
W przypadku gdy takie postêpowanie nie bêdzie mo¿liwe, postaram siê przedstawiæ zagadnienia z dziedziny informatyki w zrozumia³ej formie.
Artyku³ zosta³ podzielony na dwie czêœci. W pierwszej, która stanowi wstêp do
g³ównych rozwa¿añ, przedstawiê genezê records management, definicje terminów record i records management oraz dzia³alnoœæ DLM Forum w dziedzinie zarz¹dzania dokumentacj¹. W drugiej czêœci opiszê najwa¿niejsze zasady rz¹dz¹ce
elektronicznymi systemami zarz¹dzania dokumentacj¹.

Records management
Pomiêdzy 1860 r. a wybuchem pierwszej wojny œwiatowej dosz³o na œwiecie
do rozwoju gospodarczego, któremu historycy nadali miano tzw. drugiej rewolucji przemys³owej. Postêp dokona³ siê w g³ównej mierze dziêki wynalazkom, które
usprawni³y procesy produkcji w wielu ga³êziach przemys³u. Wzrostowi produkcji
towarzyszy³ przyrost zatrudnienia, równie¿ na stanowiskach biurowych. Tak¿e
pañstwa rozszerzy³y swoje w³adztwo na nowe dziedziny ¿ycia, co wi¹za³o siê ze
wzrostem liczby urzêdników, którzy mieli wykonywaæ nowe zadania6. Powsta³y
organizmy o nieznanych dotychczas rozmiarach, o skomplikowanej strukturze
wewnêtrznej i trudne w zarz¹dzaniu. Zmiany, które nast¹pi³y, nie pozosta³y bez
wp³ywu na pracê w biurze. Kancelarie organizacji wytwarza³y ogromne iloœci do3

Dla osób zainteresowanych podajê odnoœnik do dyskusji, która odby³a siê w Internecie wokó³
terminu rekord: <http://www.ifar.pl/index.php/topic,40.0.html> [dostêp: 17 maja 2012].
4 T³umaczenie dostêpne pod adresem: <http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/moreq2translation%20iv%20Polish%20versiob%20beta12_10_2011.pdf>.
5 Z tego wzglêdu w pracy zostanie pominiêty rozdzia³ 14 (Information model), w którym opisano typy encji, strukturê danych, definicje metadanych i funkcji.
6 <http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Industrial_Revolution> oraz <http://www.ushistoryscene.com/uncategorized/the-second-industrial-revolution-1870-1914/> [dostêp: 23 sierpnia 2012].
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kumentacji, a tradycyjne sposoby postêpowania nie dostarcza³y metod, które
umo¿liwi³yby zarz¹dzanie ni¹.
Zmiany, jakie nast¹pi³y pod koniec XIX w., opisa³ Max Weber w opublikowanej w 1922 r. pracy Wirtschaft und Gesellschaft. Stworzy³ on w niej model biurokracji idealnej, który zawiera³ rozwi¹zania maj¹ce na celu usprawnienie dzia³ania
du¿ych organizacji o skomplikowanej strukturze wewnêtrznej, zarówno pañstwowych, jak i prywatnych. Jego rozwa¿ania dobrze charakteryzuj¹ zmiany w biurowoœci. Wewn¹trz du¿ych instytucji przewagê na procedurami ustnymi uzyskuj¹
procedury pisemne. Wszystkie dzia³ania, jak i zakres obowi¹zków na poszczególnych stanowiskach, s¹ opisane. Pisma s¹ podstaw¹ przep³ywu informacji wewn¹trz firmy, a ca³oœæ wytwarzanej dokumentacji stanowi Ÿród³o wiedzy, która
mo¿e byæ wykorzystana przez zarz¹dzaj¹cych. Skutkiem oparcia procedur na dokumentach pisanych jest wytwarzanie ich w masowych iloœciach7.
Na pocz¹tku XX w. z tym problemem zmaga³a siê wiêkszoœæ pañstw na œwiecie. Ka¿de z nich szuka³o w³asnych sposobów na skuteczne zarz¹dzanie narastaj¹c¹ iloœci¹ dokumentów. Geneza i rozwój records management zwi¹zana jest
z rozwi¹zaniami zaproponowanymi w USA. W tym kraju podjêto dzia³ania
w trzech sferach: edukacyjnej, teoretycznej oraz legislacyjnej. Ju¿ w 1914 r. Warren Filing za³o¿y³a stowarzyszenie Warren Filing Association, które nie tylko
zrzesza³o osoby zainteresowane zarz¹dzaniem dokumentacj¹, ale równie¿ prowadzi³o szkolenia dla urzêdników i nadzorców zajmuj¹cych siê t¹ dziedzin¹ zawodowo. Zapocz¹tkowa³a ona dzia³ania, które doprowadzi³y do wyodrêbnienia
siê zawodu records manager. W 1972 r. American Records Management Association po raz pierwszy wyda³o certyfikat kwalifikacji zawodowych w tej dziedzinie i przyjmuje siê, ¿e wówczas w USA powsta³ nowy zawód — zarz¹dcy dokumentacj¹. Du¿e znaczenie dla upowszechnienia idei zarz¹dzania dokumentacj¹ mia³y dzia³ania podjête przez instytucje federalne USA. W 1950 r. zosta³
uchwalony Federal records act, który wprowadzi³ records management do federalnych instytucji rz¹dowych. Praktyka rz¹du nie pozosta³a bez wp³ywu na dzia³alnoœæ instytucji prywatnych. Ponadto prowadzono rozwa¿ania teoretyczne,
m.in. w 1940 r. Philip C. Brooks sformu³owa³ koncepcjê cyklu ¿yciowego dokumentu. Rozwi¹zania zastosowane w zarz¹dzaniu dokumentacj¹ w Ameryce
wp³ynê³y na sposób postêpowania z dokumentami w Kanadzie, Anglii oraz Australii8.
Istnieje wiele definicji terminu records management9.. W tym referacie zostan¹ przywo³ane dwie. Pierwsza z nich zosta³a stworzona przez Miêdzynarodowy
7 K. Skupieñski, Od archiwariusza do zarz¹dcy dokumentacji. Ewolucja zawodu archiwisty na
przestrzeni wieków, „Archiwsta Polski” 2001, nr 3–4 (23–24), s. 86; M. Wnuk, Zastosowanie komputera w kancelarii i archiwum zak³adowym, „Teki Archiwalne Seria Nowa” 2004, t. 8 (30), s. 81,
<http://pl.wikipedia.org/wiki/Biurokracja> [dostêp: 23 sierpnia 2012].
8 K. Skupieñski, op.cit., s. 86–88; M. Wnuk, op.cit., s. 82.
9 K. Skupieñski, op.cit., s. 87, 90; M. Wnuk, op.cit., s. 84–85.
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Komitet Normalizacyjny (International Organization for Standarisation — ISO)
i og³oszona w 2001 r. w normie ISO 15489 Information and Documentation — Records Management10. Termin records management okreœlono jako „dziedzinê zarz¹dzania odpowiedzialn¹ za skuteczn¹ i systematyczn¹ kontrolê wytwarzania,
otrzymywania, zachowania, u¿ytkowania i wydzielania dokumentów do brakowania, w³¹czaj¹c w to procesy gromadzenia i zachowania dowodów i informacji dotycz¹cych dzia³alnoœci [maj¹cych] postaæ dokumentów”. Jest to proces, który
sk³ada siê z:
– ustalenia, jak¹ informacjê nale¿y zachowaæ,
– sprecyzowania, jak d³ugo j¹ przechowywaæ,
– wytworzenia i rejestracji dokumentu,
– sklasyfikowania dokumentu,
– zachowania i postêpowania z dokumentem,
– kontroli dostêpu do dokumentu,
– œledzenia drogi dokumentu,
– brakowania dokumentu,
– oraz z dokumentacji ca³ego tego procesu11.
Dokumenty, czyli records, zdefiniowano jako „informacje wytworzone, otrzymane i zachowane jako dowody i informacje przez organizacjê lub osobê ze
wzglêdu na zobowi¹zania prawne lub w toku dzia³alnoœci”. Ka¿dy taki dokument
musi posiadaæ cztery cechy:
– autentycznoœæ — mo¿e udowodniæ, ¿e jest tym, za co siê podaje i ¿e zosta³
wytworzony przez jego twórcê,
– wiarygodnoœæ — informacja w nim zawarta jest dok³adna i mo¿na na niej
polegaæ,
– integralnoœæ — jest kompletny i nie zosta³ zmieniony,
– u¿ytecznoœæ — mo¿na go zlokalizowaæ, uzyskaæ, przedstawiæ i zinterpretowaæ12.
Aby u³atwiæ zrozumienie pojêcia, przytoczona zostanie jeszcze jedna definicja: „zarz¹dzanie dokumentacj¹ to postêpowanie z dokumentami przez cykl ich
¿ycia, od powstania do zniszczenia, daj¹ce gwarancjê, ¿e mo¿liwe bêdzie uzyskanie informacji w nich zawartych, gdy bêd¹ potrzebne”13.
10 Norma sk³ada siê z dwóch czêœci: ISO 15489-1:2001 [IDT] Information and Documentation
— Records Management, Part 1: General oraz ISO/TR (Technical Report) 15489-2:2001 [IDT] Information and Documentation — Records Management, Part 2: Guidelines. Czêœæ pierwsza zosta³a
przet³umaczona na jêzyk polski przez Polski Komitet Normalizacyjny PN-ISO 15489-1:2006 Informacja i dokumentacja — Zarz¹dzanie dokumentami — Czêœæ 1: Zasady ogólne.
11 DLM Forum Foundation, MoReq2010: Modular Requirements, s. 22.
12 Ibidem, s. 23.
13 K. Skupieñski, op.cit., s. 90; records management is the handling of documents through their
life cycle from creation to destruction, to ensure that the information they contain can be retrieved
when required.
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Polska archiwistyka nie doczeka³a siê jeszcze definicji terminu „zarz¹dzanie dokumentacj¹” zgodnej z duchem records management14. Jednak¿e w zwi¹zku z powszechnym wykorzystaniem komputerów w pracy biurowej niektóre zagadnienia
z tej dziedziny zosta³y zdefiniowane przez polskiego ustawodawcê. W Rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 30 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie szczegó³owego sposobu postêpowania z dokumentami elektronicznymi
(Dz.U. nr 206, poz. 1518) wprowadzono do polskiego prawa odpowiednik angielskiego terminu records, zawê¿ony do dokumentacji elektronicznej15. W Rozporz¹dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania archiwów zak³adowych (Dz.U. nr 14, poz. 67) zamieszczono definicjê elektronicznego systemu zarz¹dzania dokumentacj¹. Rozporz¹dzenie
z 2011 r. daje podstawy prawne do wprowadzenia Elektronicznego Systemu Zarz¹dzania Dokumentacj¹ do polskich urzêdów publicznych.
Komputer jest jednym z najwa¿niejszych wynalazków XX w. Jego upowszechnienie zmieni³o zarówno ¿ycie codzienne mieszkañców globu, jak i sposób
wykonywania pracy. Dziêki zastosowaniu komputera w biurze uzyskano wymierne korzyœci. Czas potrzebny na wykonanie pewnych czynnoœci zosta³ skrócony
dziêki edytorom tekstu, arkuszom kalkulacyjnym, bazom danych itp. Jednak¿e
u¿ywanie komputera w pracy stworzy³o te¿ pewne problemy i nie chodzi tu
o kwestie techniczne jak awaria systemu lub sprzêtu. Efekty pracy z ekranu monitora mo¿na przenieœæ na papier, ale wraz z rozwojem sieci komputerowych,
wœród których najwa¿niejszy jest Internet, sta³o siê to zbêdne. Aby zast¹piæ dokument papierowy dokumentem elektronicznym, trzeba by³o znaleŸæ odpowiedzi na
pytania: czym on jest, kiedy jest autentyczny, kiedy stanowi dowód w sensie prawnym, jak przechowywaæ go w d³u¿szej perspektywie czasu itp. Jako pierwsze
z tym zagadnieniem zmierzy³y siê pañstwa, w których technologie informacyjne
sta³y na najwy¿szym poziomie. W USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii oraz Australii wykorzystano zasady obowi¹zuj¹ce w zarz¹dzaniu dokumentacj¹ papierow¹,
czyli records management. Stworzono rozwi¹zania, które w sposób kompleksowy
regulowa³y postêpowanie z dokumentacj¹ elektroniczn¹. Jako pierwsza swój stan14 Zob.: M. Wnuk, Kancelaria wspó³czesna — zarz¹dzanie dokumentacj¹ — Records Management, punkt widzenia archiwisty [w:] Archiwa w nowoczesnym spo³eczeñstwie. Pamiêtnik V Zjazdu
Archiwistów Polskich Olsztyn 6–8 wrzeœnia 2007, red. J. Porazinski i K. Stryjkowski, Warszawa
2008, s. 503–507.
15 W § 2. pkt 1. stwierdzono, ¿e: „Dokumenty elektroniczne œwiadcz¹ce o wykonywaniu dzia³alnoœci podmiotów, powstaj¹ce w nich lub nap³ywaj¹ce do nich, je¿eli odzwierciedlaj¹ przebieg za³atwiania i rozstrzygania spraw, podlegaj¹ ewidencjonowaniu w systemie teleinformatycznym,
o którym mowa w § 6., i zwane s¹ dalej »dokumentami ewidencjonowanymi«”. W punkcie 2. tego
paragrafu podzielono dokumenty ewidencjonowane na: „1) materia³y archiwalne oraz 2) inne dokumenty niestanowi¹ce materia³ów archiwalnych, które mog¹ podlegaæ brakowaniu po up³ywie okresu ich przechowywania, zwane dalej »dokumentacja niearchiwalna«”.
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dard AS 439016 opublikowa³a Australia w 1996 r. W nastêpnym roku Ministerstwo Obrony USA opublikowa³o standard DoD 5015.2, który szybko wprowadzono do innych urzêdów cywilnych. Kolejne pañstwa i organizacje przy konstruowaniu w³asnych rozwi¹zañ korzysta³y z wy¿ej wymienionych wzorców.
Równie¿ Unia Europejska zainteresowa³a siê t¹ problematyk¹. We Wniosku
Rady Europy z 1994 r., dotycz¹cym wspó³pracy archiwów pañstw cz³onkowskich,
zaproponowano powo³anie forum dyskusyjnego. Na jego ³onie przedstawiciele archiwów, administracji publicznej, biznesu i naukowcy omawialiby problemy
zwi¹zane z „zarz¹dzaniem, przechowywaniem, zabezpieczeniem i odczytywaniem danych czytanych maszynowo”. W 1996 r. odby³o siê pierwsze spotkanie
DLM Forum17, które zatytu³owano Electronic Records — Co-operation EuropeWide (Dokumenty elektroniczne — wspó³praca w Europie). W jednym z pokonferencyjnych wniosków domagano siê podjêcia prac nad skonstruowaniem wymagañ dla dokumentów elektronicznych i systemów zarz¹dzania dokumentacj¹ dla
sektora pañstwowego oraz prywatnego. W 2001 r. opublikowano specyfikacjê
MoReq18, która zawiera³a zasady postêpowania z dokumentacj¹ elektroniczn¹.
Rewizjê jego postanowieñ zawarto w MoReq 2, który zawiera³ kompletny zestaw
wymagañ dla elektronicznego systemu zarz¹dzania dokumentacj¹. W 2008 r.
DLM Forum powo³a³o podkomisjê MoReq Governance Board (Rada Zarz¹dzaj¹ca MoReq), której g³ównymi zadaniami jest: koordynacja dzia³añ zmierzaj¹cych
do rozwoju specyfikacji MoReq, popularyzacja jej rozwi¹zañ oraz nadzór nad testowaniem zgodnoœci z ni¹19. Pod jej nadzorem opracowano MoReq 2010.

MoReq 2010
Specyfikacja Modular Requirements for Records System 2010 zosta³a opublikowana w 2011 r. Zawiera wskazówki, które maj¹ pomóc przy tworzeniu
16 Standard ten by³ podstaw¹ prac dla Miêdzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej przy opracowaniu normy ISO 15489, zob.: E. Rosowska, Norma miêdzynarodowa ISO 15489 Zarz¹dzanie dokumentami, „Archeion” 2004, t. 107, Warszawa 2004, s. 237–244.
17 DLM to akronim francuskich s³ów données lisibles par machine, co mo¿na przet³umaczyæ jako: „dane do odczytania przez maszynê”. W 2002 r. zmieniono jego znaczenie na: document management lifecycle, czyli zarz¹dzanie cyklem ¿ycia dokumentu. Na czele DLM Forum stoi Komitet
Wykonawczy. Spotkania cz³onków odbywaj¹ siê dwa razy do roku, zazwyczaj w kraju, który przewodniczy Unii Europejskiej. Raz na trzy lata organizowana jest konferencja naukowa. Obecnie DLM
Forum posiada status fundacji, której cz³onkami mog¹ zostaæ zarówno instytucje, jak i osoby prywatne zainteresowane tematyk¹ poruszan¹ na forum; zob.: <http://www.dlmforum.eu/index.php
http://en.wikipedia.org/wiki/DLM_Forum> [dostêp: 24 sierpnia 2012].
18 MoReq — Model requirements for the management of electronic records.
19 P. Beringer, Cele i osi¹gniêcia europejskiego DLM-Forum, „Archiwista Polski” 2001, nr 1
(21), s. 11–13; http://dlmforum.typepad.com/History_of_DLM_Forum_and_MoReq.pdf>; <http://www.
dlmforum.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=18&lang=en> [dostêp:
24 sierpnia 2012].
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elektronicznego systemu zarz¹dzania dokumentacj¹ (dalej ESZD)20. Jej autorem jest Jon Garde, wspó³za³o¿yciel i dyrektor w brytyjskiej firmie konsultingowej Journal IT. W czasie prac nad specyfikacj¹ przyœwieca³y mu nastêpuj¹ce cele: prostota, interoperacyjnoœæ i modu³owoœæ.
Uproszczenie MoReq 2010 przejawia siê w dwóch aspektach. Po pierwsze,
J. Garde okreœli³ minimalny zestaw rozwi¹zañ, jakie musz¹ byæ uwzglêdnione
przy budowie ka¿dego ESZD. Dziêki temu osoba tworz¹ca oprogramowanie
wie, jakie funkcje system zarz¹dzaj¹cy dokumentacj¹ musi wykonywaæ. Ten
zestaw wymagañ nie zamyka drogi do rozszerzania systemu o dodatkowe
elementy wedle potrzeb organizacji, ale rdzeñ systemu zawsze musi pozostaæ
ten sam. Ponadto charakterystyka poszczególnych wymagañ w MoReq 2010
sk³ada siê z dwóch czêœci: opisowej i szczegó³owych wymogów dla systemu21. W porównaniu z poprzednimi specyfikacjami zwiêkszono pierwsz¹
czêœæ. W opinii autora czêœæ opisowa pozwoli lepiej zrozumieæ istotê wymagañ stawianych przed systemem zarówno jego twórcy, jak i u¿ytkownikom22.
Postêp w informatyce dokonuje siê wspó³czeœnie w ogromnym tempie. Ocenia siê, ¿e firmy zmuszone s¹ do wymiany oprogramowania lub sprzêtu komputerowego co 3–5 lat. Dokumentacja, któr¹ ze wzglêdu na potrzeby organizacji nale¿y przechowywaæ przez 50 lat, bêdzie musia³a migrowaæ miêdzy systemami nawet kilkanaœcie razy w ci¹gu tego okresu. Jeœli nie zostan¹ przyjête odpowiednie rozwi¹zania, to przeniesienie danych pomiêdzy systemami mo¿e
okazaæ siê niemo¿liwe albo w trakcie tego procesu zostan¹ utracone istotne informacje dotycz¹ce kontekstu wytworzenia dokumentu. Rozwi¹zaniem tego
problemu jest interoperacyjnoœæ. Do systemu wprowadzone s¹ rozwi¹zania,
które pozwol¹ na wymianê informacji pomiêdzy ró¿nymi systemami IT. Jednym z wymagañ, jakie musi spe³niæ system oparty na MoReq 2010, jest posiadanie funkcji eksportu danych. Ponadto dokumenty musz¹ byæ opisane w jêzy20 Wg normy ISO 15489 ESZD jest to „system informatyczny, który wychwytuje, zarz¹dza i zapewnia dostêp do dokumentów przez [okreœlony] czas”; zob.: DLM Forum Foundation, MoReq2010: Modular Requirements, s. 22.
21 Wymogi dziel¹ siê na funkcjonalne, tzn. okreœlaj¹ce, co system musi lub mo¿e wykonaæ, np.
system dokumentuj¹cy zgodny z MoReq musi pozwoliæ autoryzowanemu u¿ytkownikowi na zmianê tytu³u i opisu aktywnej dokumentacji oraz jakichkolwiek metadanych wynikaj¹cych z kontekstu;
oraz niefunkcjonalne, które odnosz¹ siê do takich cech systemu, jak: niezawodnoœæ, ³atwoœæ u¿ytkowania, dostêpnoœæ, ³atwoœæ testowania, np. ulepszanie systemu lub dodawanie do niego nowych
funkcji wymaga przeszkolenia u¿ytkownika, aby móg³ poznaæ dokonane zmiany i zmieniæ stare nawyki; MoReq, s. 94, 191; ze wzglêdu na zakres referatu ta czêœæ specyfikacji zosta³a pominiêta.
Odmienn¹ naturê ma rozdzia³ 14, ale to ju¿ zaznaczono we wstêpie.
22 DLM Forum Foundation, MoReq2010: Modular Requirements, s. 14; zob. prezentacjê wyg³oszon¹ na spotkaniu DLM Forum w Budapeszcie w 2011 r. (J. Garde, MoReq 2010 Looking Forward
[online] <http://www.dlmforum.eu/index.php?option=com_jotloader&view=categories&cid=39_
0f69cc1e3c1d4876357e9c1f10653efd&Itemid=128&lang=en>.
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ku XML. Jêzyk ten jest niezale¿ny od platformy, co u³atwia wymianê informacji pomiêdzy ró¿nymi systemami23.
Organizacje, instytucje czy przedsiêbiorstwa prowadz¹ dzia³alnoœæ o zró¿nicowanym charakterze. Potrzebuj¹ one ró¿nych rozwi¹zañ, aby zwiêkszyæ swoj¹
efektywnoœæ. Proponuj¹c im produkty, nale¿y unikaæ podejœcia „jeden rozmiar
odpowiada wszystkim”. Dlatego J. Garde wprowadzi³ do MoReq 2010 pojêcie
modu³u. Modu³ jest to zbiór rozwi¹zañ dla systemu, tworz¹cy odrêbn¹, logiczn¹
ca³oœæ, np. metadane, eksport — wyj¹tek stanowi serwis systemowy, o czym bêdzie mowa w dalszej czêœci tekstu. Wyró¿ni³ on trzy rodzaje modu³ów. Modu³y
rdzenne, zwane te¿ serwisami rdzennymi (core services), stanowi¹ minimum rozwi¹zañ, jakie ka¿dy ESZD musi posiadaæ. Ze wzglêdu na potrzeby organizacji
mo¿na rozszerzyæ system o modu³y dodatkowe (extension modules), które pozwol¹ mu na wykonywanie dodatkowych funkcji. Jako ostatnie wyró¿ni³ on modu³y
wtyczki (plug-in modules). Pozwalaj¹ one na ukszta³towanie pewnych elementów
serwisów rdzennych w inny sposób, bez wp³ywu na ich funkcjonalnoœæ, np. na:
interfejs, szatê graficzn¹, wybór rodzaju klasyfikacji dokumentacji (osi¹gamy ten
sam cel, ale w inny sposób). Modu³owoœæ ma umo¿liwiæ elastyczne dostosowanie
systemu do potrzeb i wielkoœci organizacji24.
Charakterystyka modułów rdzennych
1. System services — serwis systemowy

Ka¿dy ESZD musi wykonywaæ okreœlone funkcje. W MoReq 2010 wymagania funkcjonalne zosta³y okreœlone w dziewiêciu modu³ach rdzennych: u¿ytkownik i grupa, wzorzec roli, klasyfikacja, dokument, wzorzec metadanych, planowanie brakowania, wstrzymanie brakowania, przeszukiwanie i raportowanie oraz
eksport. Wszystkie one razem odpowiadaj¹ za funkcjonalnoœæ systemu. J. Garde
nazwa³ tak¹ koncepcjê architektur¹ systemu opart¹ na serwisach (service-based
architecture)25. To rozwi¹zanie skierowane jest g³ównie do dostawców oprogramowania. Daje im ono mo¿liwoœæ skonstruowania odrêbnych aplikacji, które bêd¹ zawieraæ w sobie poszczególne serwisy funkcjonalne. Przyk³adowo, polski
ustawodawca w stosunku do jednostek nadzorowanych przez archiwa pañstwowe
okreœla wymagania odnoœnie do klasyfikacji akt. Wykorzystuj¹c koncepcjê modu³owoœci, mo¿na stworzyæ modu³ klasyfikacji, z którego ESZD jednostek podle23

DLM Forum Foundation, MoReq2010: Modular Requirements, s. 22–23; zob.: <http://pl.wikipedia.org/wiki/Xml> [dostêp: 29 sierpnia 2012].
24 DLM Forum Foundation, MoReq2010: Modular Requirements, s. 14, 28–29.
25 Pomimo ¿e J. Garde opisuje w tym rozdziale tylko modu³y funkcjonalne jako sk³adniki architektury systemu, system mo¿e byæ rozszerzony o modu³y dodatkowe i wtyczki, które jeœli zostan¹
dodane, stan¹ siê jego czêœci¹.
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g³ych bêd¹ korzystaæ. Wyj¹tek stanowi modu³ dotycz¹cy dokumentacji, który jest
sercem ka¿dego systemu, pozwala odró¿niæ systemy od siebie i dlatego nie mo¿e
byæ wspólny dla ró¿nych instytucji.
Funkcjonalne modu³y rdzenne, oprócz przeszukiwania i raportowania oraz eksportu, wykonuj¹ swoje funkcje za pomoc¹ encji26. Modu³ systemowy równie¿ posiada w³asne encje i w tej kwestii nie ró¿ni siê od pozosta³ych serwisów. Aby ujednoliciæ system, J. Garde okreœli³ wspólne cechy, jakie powinna posiadaæ wiêkszoœæ
encji. Informacje o nich musz¹ byæ zawarte w module systemowym. Wspólne dla
wiêkszoœci encji s¹ trzy atrybuty: metadane (ich model zostanie opisany poni¿ej),
historia zdarzeñ (event history — lista operacji wykonanych na encjach) oraz lista
kontroli dostêpu (access control list — okreœla u¿ytkowników lub grupê u¿ytkowników, którzy mog¹ podejmowaæ dzia³ania na encjach ze wzglêdu na przypisane im
role). Ponadto podobny jest te¿ ich cykl ¿ycia, który sk³ada siê z trzech faz: stworzenia, pierwszego u¿ycia i zniszczenia. Po encjach zniszczonych w systemie pozostaje informacja, chyba ¿e kasacja nast¹pi³a przed pierwszym u¿yciem (wyj¹tek stanowi¹ usuniête dokumenty, po których zawsze pozostanie œlad w systemie).
2. User and group service — użytkownik i grupy

„Osoba”27 korzystaj¹ca z systemu informatycznego nazywana jest w informatyce u¿ytkownikiem. U¿ytkownicy z ró¿nych wzglêdów mog¹ byæ ³¹czeni w grupy. Podstaw¹ sprawnego funkcjonowania ka¿dego systemu jest dobre nim zarz¹dzanie. Ze wzglêdu na to, ¿e istniej¹ ju¿ gotowe rozwi¹zania wbudowane w systemy operacyjne oraz standardy zarz¹dzania u¿ytkownikami, MoReq 2010 ma bardzo ograniczone wymagania w tej kwestii. Powsta³y one po to, by system uwzglêdni³ specyfikê zarz¹dzania dokumentacj¹.
Wymagania mo¿na streœciæ w czterech punktach:
– ka¿dy u¿ytkownik mo¿e nale¿eæ do wielu grup oraz wielu u¿ytkowników
mo¿e przynale¿eæ do tej samej grupy;
– usuniêcie z systemu konta u¿ytkownika oznacza odebranie mu prawa dostêpu do niego;
– usuniêcie z systemu grupy skutkuje odebraniem jej cz³onkom mo¿liwoœci
wykonywania uprawnieñ grupy;
– system musi zbieraæ informacje o u¿ytkownikach i grupach, dlatego istniej¹ oni w systemie jako encje (wszelkie operacje na nich dokonane zostawi¹
œlad w systemie).
26

Encje przedstawiaj¹ w systemie informatycznym pojedyncze i oddzielne jednostki informacji,
np. encj¹ mo¿e byæ cz³owiek, a cechami encji bêd¹: imiê i nazwisko, p³eæ, zawód itd.; zob.: ibidem,
s. 209–210.
27 „Osob¹” mo¿e byæ nie tylko cz³owiek, ale równie¿ system komputerowy, jeœli otrzyma uprawnienia u¿ytkownika.
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3. Model role service — wzorcowy serwis ról

Wzorcowy serwis ról jest bezpoœrednio zwi¹zany z serwisem u¿ytkownika
i grupy. W MoReq 2010 pojêcie „rola” („role”) oznacza uprawnienie do podjêcia
dzia³añ na encjach przez osobê lub pracownika zajmuj¹cego okreœlone stanowisko (np. administrator BIP). Ze wzglêdu na liczbê funkcji mo¿liwych do wykonania w systemie, w specyfikacji zaleca siê, by role odzwierciedla³y zakres obowi¹zków na poszczególnych stanowiskach (u³atwi to zarz¹dzanie). W momencie, gdy
u¿ytkownik podejmuje dzia³anie na encji, system sprawdza, czy jest on do tego
uprawniony. Upowa¿nienie jest mu przyznawane razem z rol¹ i staje siê on u¿ytkownikiem uprawnionym (authorised user). Informacja o tym fakcie umieszczana jest w liœcie kontroli dostêpu encji.
Rola mo¿e byæ przyznana u¿ytkownikowi lub grupie. Ka¿demu u¿ytkownikowi
mo¿e byæ przypisane wiele ról. W przypadku grupy ka¿dy jej cz³onek posiada takie
same uprawnienia. Opuszczenie lub wst¹pienie do grupy oznacza utratê lub nabycie
mo¿liwoœci podejmowania dzia³añ na encjach. Jest to proces automatyczny.
Ze wzglêdów praktycznych MoReq 2010 dopuszcza dziedziczenie ról pomiêdzy encjami pozostaj¹cymi w relacji. Generaln¹ zasad¹ jest, ¿e pomiêdzy encjami
musi istnieæ pokrewieñstwo pierwszego stopnia, a cechy przechodz¹ z rodziców
na dzieci. MoReq 2010 umo¿liwia odst¹pienie od tej zasady. Gdy zajdzie taka koniecznoœæ, w liœcie kontroli dostêpu w include inherited roles flag okreœlamy, ¿e
okreœlone role nie s¹ nabywane w spadku. Kolejny wyj¹tek jest zwi¹zany z typami ról wyró¿nionymi w specyfikacji. J. Garde podzieli³ role na dwa typy: administracyjne i nieadministracyjne (typ dla danej roli okreœlony jest w jej definicji).
Ró¿nica pomiêdzy nimi wystêpuje zarówno w zakresie uprawnieñ przyznanych
u¿ytkownikowi, jak i w dziedziczeniu. Rola administracyjna jest zawsze dziedziczona bez wzglêdu na ustawienia w liœcie kontroli dostêpu.
W momencie przygotowywania specyfikacji nie istnia³ w przemyœle standard
odnosz¹cy siê do ról, dlatego przyjête rozwi¹zania s¹ wzorcowe. Pomimo ¿e
J. Garde, pisz¹c MoReq 2010, korzysta³ z najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ
w dziedzinie ESZD, zdaje on sobie sprawê, ¿e do danej problematyki mo¿na
podejœæ w inny sposób. Dlatego systemowi, który nie bêdzie korzysta³ z wzorcowego serwisu ról, mo¿e byæ nadany certyfikat zgodnoœci z MoReq 2010, pod warunkiem ¿e zastosowane w nim rozwi¹zania bêd¹ tak samo: elastyczne, funkcjonalne i interoperacyjne jak w systemie opartym na specyfikacji.
4. Classification service — serwis klasyfikacji

W MoReq 2010 klasyfikacja jest to systematyczny podzia³ dokumentów na
klasy ze wzglêdu na dzia³alnoœæ organizacji, w zwi¹zku z któr¹ dokument powsta³
(kontekst utworzenia dokumentu). Przypisanie tych informacji jest bardzo wa¿ne,
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gdy¿ maj¹ one wp³yw na proces brakowania. Dlatego specyfikacja wymaga, ¿eby
ka¿demu dokumentowi zosta³a przydzielona klasa w momencie utworzenia.
W celu u³atwienia procesu klasyfikacji stworzono wykazy klas (classification
scheme). Organizacje ze wzglêdu na skalê i rodzaj prowadzonej dzia³alnoœci potrzebuj¹ ró¿nych klasyfikacji, dlatego w specyfikacji MoReq 2010 umo¿liwiono
w³¹czenie do tego serwisu wtyczek, które zapewni¹ odpowiednie rozwi¹zania.
Czasami dochodzi do sytuacji, gdy konieczna jest zmiana klasy nadanej dokumentowi (np. po³¹cz¹ siê dwie firmy, dochodzi do zmiany prawa). W takiej sytuacji specyfikacja wymaga, ¿eby system pozwala³ uprawnionemu u¿ytkownikowi
na wykonanie takiej czynnoœci. Klasyfikacja jest œciœle zwi¹zana z agregacj¹.
5. Record service — serwis dokumentu

W pierwszej czêœci artyku³u wyjaœniono pojêcie record. Przypomnê tylko, ¿e
„dokument” jest to informacja zachowana przez osobê, organizacjê lub instytucjê
ze wzglêdów dowodowych lub informacyjnych. W systemie komputerowym istnieje on jako encja. Z tego wzglêdu record posiada wspólne dla wiêkszoœci encji
elementy: metadane, historiê zdarzeñ i listê kontroli dostêpu, ale oprócz nich równie¿ elementy dodatkowe, które stanowi¹ o jego odmiennoœci. S¹ to komponent
(component) i treœæ (content). Treœæ dokumentu mo¿e wystêpowaæ w dwóch formach: fizycznej (np. dokument papierowy, p³yta CD, próbka medyczna) lub cyfrowej (np. plik z danymi, rekord w bazie danych). Ze wzglêdu na swoj¹ formê
treœæ dokumentu nie jest umiejscowiona wewn¹trz encji. Jest z ni¹ natomiast po³¹czona za pomoc¹ komponentu. Komponent stanowi integraln¹ czêœæ encji i dlatego ma wspólne z ni¹ metadane i taki sam poziom dostêpu. Ka¿dy dokument musi zawieraæ przynajmniej jeden komponent i powi¹zan¹ z nim treœæ. Zale¿noœci
pomiêdzy dokumentami, komponentami a treœci¹ okreœlaj¹ cztery zasady:
– odrêbnoœæ (discreteness) — treœæ ka¿dego komponentu musi byæ oddzielona i mo¿liwa do odró¿nienia od treœci innych komponentów. Dokumenty
nie mog¹ miêdzy sob¹ dzieliæ tych samych komponentów, a komponenty
tej samej treœci;
– ca³kowitoœæ (completeness) — informacja zawarta w komponentach i zwi¹zanych z nimi treœciach, dotycz¹ca jednego dokumentu, musi byæ kompletna, tzn. nie mo¿na siê powo³ywaæ na informacje zawarte poza rekordem;
– niezmiennoœæ (immutability) — od momentu powstania dokumentu jego
treœæ jest niezmienna i system musi j¹ chroniæ (komponenty mo¿na modyfikowaæ);
– podatnoœæ na zniszczenie (destructibility) — dokument nie mo¿e byæ zniszczony w systemie, jeœli nie zosta³a usuniêta jego treœæ.
W celu usprawnienia procesu zarz¹dzania dokumentami w ESZD wymaga siê,
by ka¿dy dokument by³ przypisany do grupy. W MoReq 2010 nazwano to grupo-
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waniem/agregacj¹ (aggregation). Grupy dokumentów powstaj¹ z ró¿nych wzglêdów: dotycz¹ tej samej dzia³alnoœci, odnosz¹ siê do osoby, projektu, miejsca czy
wydarzenia, maj¹ wspólne metadane, skierowane s¹ do takiego samego odbiorcy,
posiadaj¹ podobn¹ kontrolê dostêpu itd. Równie¿ agregacje mo¿na ³¹czyæ w zbiory, wtedy kilka agregacji jest przypisanych do grupy wy¿szego rzêdu. Na szczycie wszystkich grup stoi system traktowany jako zbiór wszystkich dokumentów.
Agregacja pozwala na stworzenie logicznej struktury sk³adaj¹cej siê z wielu poziomów. Chc¹c by nie mia³a ona zbyt skomplikowanej budowy w systemie, mo¿na ograniczyæ liczbê grup przypisanych do zbioru wy¿szego rzêdu.
Ze wzglêdu na to, ¿e grupowanie nastêpuje z okreœlonych wzglêdów. pomiêdzy grup¹ wy¿szego i ni¿szego rzêdu tworzy siê relacja. W jej ramach ESZD zezwala na dziedziczenie28. Odziedziczyæ mo¿na klasê i poziom dostêpu. Proces ten
zachodzi w nastêpuj¹cy sposób: agregacji zostaje nadana klasa29, która przechodzi na elementy sk³adowe grupy w chwili wejœcia do niej. System mo¿na ustawiæ
tak, ¿e pomimo nadania klasy nie dojdzie do dziedziczenia lub tylko czêœæ elementów przynale¿nych do zbioru przejmie okreœlon¹ cechê (trzeba pamiêtaæ
o tym, ¿e mimo i¿ dokumenty musz¹ wchodziæ w sk³ad agregacji, nie wyklucza
to zarz¹dzania ka¿dym dokumentem z osobna).
6. Model metadata service — wzorcowy serwis metadanych

Jak ju¿ wspomniano wy¿ej, system wykonuje swe funkcje za pomoc¹ encji.
Wiêkszoœæ z nich musi zawieraæ metadane. Najproœciej metadane mo¿na zdefiniowaæ jako informacje o encjach, np. dokument zawiera tytu³, opis, klasê, datê utworzenia. W specyfikacji MoReq 2010 wyró¿niono dwa rodzaje metadanych: systemowe (system metadata) oraz kontekstowe (contextual metadata). Metadane systemowe dookreœlaj¹ encje, które zosta³y zawarte w modu³ach rdzennych. W specyfikacji okreœlono minimalny zestaw informacji, które musz¹ one zawieraæ, aby
system móg³ funkcjonowaæ. Metadane systemowe s¹ opisane w wymaganiach
szczegó³owych dla ka¿dego serwisu funkcjonalnego, dlatego nie bêdê charakteryzowa³ ich czêœci sk³adowych. Ze wzglêdu na to, ¿e minimalny zestaw informacji
w metadanych systemowych mo¿e nie byæ wystarczaj¹cy dla u¿ytkownika systemu, J. Garde umo¿liwi³ wprowadzenie do ESZD metadanych kontekstowych, np.
dane z GPS w dokumentach dotycz¹cych lokacji, w dokumentacji audiowizualnej
rozmiar, u¿yte kolory. Potrzeby osób korzystaj¹cych z systemu decyduj¹ o g³êbi
informacyjnej.
Proces przypisywania metadanych do encji mo¿na opisaæ w nastêpuj¹cy sposób: typ encji okreœla encjê oraz jej metadane systemowe, dlatego ka¿da encja mo28

Zasad¹ jest, ¿e dzieci dziedzicz¹ po rodzicach.
Co do zasady ka¿da agregacja, w której sk³ad wchodz¹ tylko dokumenty (root aggregation),
musi mieæ nadan¹ klasê.
29
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¿e przynale¿eæ tylko do jednego typu encji. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w definicji metadanych systemowych zawarte jest tylko minimum informacji umo¿liwiaj¹cych
funkcjonowanie systemu. Je¿eli u¿ytkownik chce je wzbogaciæ, dodaje do encji
metadane kontekstowe. Musi on byæ uprawniony do wykonania danej operacji.
Wraz z przypisaniem do encji dodatkowych informacji tworzy on definicjê jej elementów sk³adowych. Je¿eli u¿ytkownik uzna j¹ za szablon (template) zwi¹zany
z typem encji, to za ka¿dym razem, gdy zostanie utworzona encja danego typu,
zostan¹ do niej do³¹czone metadane kontekstowe, których elementy okreœla szablon. Uprawniony u¿ytkownik mo¿e korzystaæ z tej mo¿liwoœci selektywnie.
Tak samo jak w przypadku serwisu ról, MoReq 2010 dopuszcza w serwisie metadanych odmienne rozwi¹zania, które bêd¹ testowane na zgodnoœæ z punktu widzenia funkcjonalnoœci, interoperatywnoœci, elastycznoœci i zbierania tych samych
informacji co model metadanych ze specyfikacji.
7. Disposal scheduling service — serwis planowania brakowania

W tym module zosta³y sformu³owane wymagania dla systemu dotycz¹ce zarz¹dzania ¿yciem dokumentu od chwili powstania a¿ do momentu zniszczenia. W records management okreœla siê to jako cykl ¿ycia. Sk³ada siê on z trzech faz: uchwycenia, zachowania i zniszczenia. W specyfikacji MoReq 2010 postêpowanie z dokumentem w trakcie jego cyklu ¿ycia zosta³o nazwane planowaniem brakowania (disposal scheduling). Wa¿nym elementem tego procesu jest plan brakowania (disposal schedule). W nim okreœlone s¹: okres przechowywania; moment, od którego go
liczymy; czynnoœci, które zostan¹ przeprowadzone po jego up³ywie; oraz czas na
ich wykonanie (w przypadku materia³ów archiwalnych wszystkie te elementy nie
wystêpuj¹). Ze wzglêdu na wagê zawartych w nim informacji plan brakowania musi byæ do³¹czony do dokumentu w momencie jego powstania w systemie.
Czas zachowania dokumentacji okreœlony jest w dniach, tygodniach, miesi¹cach lub latach, z wyj¹tkiem tej, która ma byæ przechowywana wieczyœcie. Samo
okreœlenie okresu przechowywania nie wystarczy, nale¿y jeszcze wybraæ moment,
od którego bêdzie siê go liczyæ (retention trigger). Istniej¹ trzy mo¿liwoœci. Dla
dokumentów zarz¹dzanych indywidualnie jest to: data/czas stworzenia, data w³¹czenia do agregacji, data okreœlona w ich metadanych kontekstowych. W przypadku agregacji okres liczymy od: daty jej utworzenia, daty ostatniego dodania
dokumentu, daty jej zamkniêcia, daty okreœlonej w jej metadanych kontekstowych. Trzecia mo¿liwoœæ ma zastosowanie do dokumentów, jak i agregacji, a czas
liczymy od teraz (oznaczaj¹cy natychmiastowy skutek) lub od daty ostatniej rewizji (review). System dopuszcza mo¿liwoœæ zmiany zarówno okresu przechowywania, jak i momentu, od którego go liczymy, np. zmiany nast¹pi¹ w planie brakowania, nadana zostanie nowa klasa dokumentowi, zostanie zamkniêta agregacja
z dokumentacj¹.
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Plan brakowania musi zawieraæ okres zatwierdzenia (confirmation period).
Jest to czas przeznaczony na przeprowadzenie jednej z czynnoœci brakowania (disposal action). System daje mo¿liwoœæ okreœlenia jego d³ugoœci. Je¿eli w okresie
zatwierdzenia nie zostanie podjêta czynnoœæ brakowania, system alarmuje u¿ytkownika odpowiedzialnego za ten proces. Ma to zapobiegaæ sytuacji, w której dokument nie zosta³ zniszczony pomimo up³ywu jego okresu przechowywania.
Ostatnim etapem planowania brakowania jest przeprowadzenie czynnoœci brakowania. MoReq 2010 wyró¿ni³ w tej fazie trzy operacje: rewizjê, transfer (transfer) oraz zniszczenie (destruction)30. W chwili zakoñczenia czasu przechowywania dokument wchodzi w okres zatwierdzenia. W jego trakcie musz¹ byæ przeprowadzone czynnoœci brakowania. Dla dokumentów, których znaczenie trudno
okreœliæ w momencie tworzenia, a okres przechowywania wskazany w planie brakowania mo¿e okazaæ siê za krótki, przewidziano rewizjê. W okresie zatwierdzenia przeprowadza siê ekspertyzê ich przydatnoœci dla organizacji. Wraz z jej zakoñczeniem dokumentowi nadawany jest nowy plan brakowania, który zawiera
okres zachowania koñcz¹cy siê jedn¹ z trzech czynnoœci brakowania lub nakazuje przechowywaæ dokument wieczyœcie. W specyfikacji przez „transfer” rozumie
siê przeniesienie dokumentu do innego systemu. Ta operacja sk³ada siê z dwóch
etapów. W pierwszym z nich dokument jest eksportowany z systemu, a nastêpnie
importowany do innego systemu. Po uzyskaniu potwierdzenia bezb³êdnego wykonania operacji nastêpuje zniszczenie dokumentu w rodzimym systemie. Operacjê
tê mo¿na przerwaæ, ale jest to równoznaczne z nadaniem nowego planu brakowania. Ostatni¹ mo¿liw¹ akcj¹ jest zniszczenie (destruction). Je¿eli dokument wkroczy w okres potwierdzenia zniszczenia, to nie mo¿na ju¿ odwo³aæ operacji. System usuwa wszystkie treœci, czêœæ informacji w: komponentach, metadanych i historii zdarzeñ. Record staje siê dokumentem szcz¹tkowym (residual record). Proces ten mo¿e byæ przeprowadzony automatycznie, je¿eli taka dyspozycja zostanie
wydana przez uprawnionego u¿ytkownika (automatic deletion flag). Jeœli takie
zezwolenie nie zostanie wydane, system bêdzie czeka³ na potwierdzenie zniszczenia. Usuniêcie treœci daje pewnoœæ, ¿e dokument nigdy nie zostanie odtworzony,
a pozostawione elementy bêd¹ informacj¹, ¿e okreœlony dokument istnia³ i zosta³
wybrakowany zgodnie z zasadami, na podstawie planu brakowania.
Agregacje s¹ niszczone w toku innego procesu, okreœlonego jako bottom-up
destruction. W tym wypadku operacja zawsze odbywa siê automatycznie. Agregacja zamkniêta zostaje zniszczona, gdy wszystkie zawarte w niej dokumenty zostan¹ zniszczone, a nastêpuje to w momencie wykasowania ostatniego z nich. Na
takich samych zasadach odbywa siê proces w przypadku agregacji, w sk³ad której
30 J. Garde wprowadzi³ do specyfikacji pojêcie „zniszczenia” (destruction), które ma inne znaczenie ni¿ termin „usuniêcie” (deletion). Jego istota polega na tym, ¿e po encji zniszczonej pozostaj¹ w systemie informacje szcz¹tkowe (residual). Gdy usuwamy encje, wszystkie informacje o nich
znikaj¹ z systemu. W artykule bêdê u¿ywa³ terminu „zniszczenie” zamiennie z okreœleniem „wykasowanie”.
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wchodz¹ agregacje. Dotyczy to tylko agregacji, które by³y w u¿yciu, nieu¿ywane
mog¹ zostaæ usuniête.
W specyfikacji MoReq 2010 obowi¹zuje generalna zasada, ¿e nie mo¿na zniszczyæ dokumentu inaczej ni¿ przez planowanie brakowania. J. Garde zaleca, by
w procesie brakowania opieraæ siê na klasie dokumentów. Klasa mo¿e otrzymaæ
plan brakowania, wtedy wszystkie dokumenty z t¹ sam¹ klas¹ s¹ przechowywane
przez taki sam okres i podlegaj¹ takiej samej czynnoœci brakowania.
8. Disposal holding service — serwis wstrzymywanie brakowania

Jak wspomniano wy¿ej, procedury zniszczenia nie mo¿na odwo³aæ, ale mo¿na
j¹ przerwaæ. Zatrzymanie mo¿e nast¹piæ w okresie zatwierdzenia, a s³u¿y do tego
wstrzymanie brakowania (disposal hold). Po zdjêciu blokady akcja zniszczenia
toczy siê dalej. Wstrzymanie brakowania mo¿na na³o¿yæ na: dokumenty, agregacje i klasy. W przypadku agregacji zatrzymanie dotyczy wszystkich dokumentów
zarówno w grupie tych, które ju¿ w niej s¹, jak i tych, które dopiero do niej wejd¹. Opuszczenie grupy jest równoznaczne ze zdjêciem blokady. Na³o¿enie wstrzymania brakowania na klasê oznacza, ¿e ka¿dy record j¹ posiadaj¹cy nie mo¿e byæ
zniszczony. Nie ma przeciwwskazañ, by przeklasyfikowaæ dokument i w ten sposób zdj¹æ z niego blokadê (nie powinno to byæ przes³ank¹ zmiany). Zdjêcie
wstrzymania brakowania mo¿e nast¹piæ tylko w wyniku zniszczenia go, wchodzi
ono wtedy w okres szcz¹tkowy (residual disposal hold). Jeœli nast¹pi³o to w wyniku pomy³ki, albo decyzja by³a nieprzemyœlana, nale¿y na³o¿yæ now¹ blokadê.
9. Searching and reporting service — serwis przeszukiwanie i raportowanie

W specyfikacji MoReq 2010 przewidziano dwa sposoby poszukiwania informacji. W pierwszym u¿ytkownik sam szuka potrzebnych mu treœci. Wykorzystuje on do tego relacje ³¹cz¹ce encje i dziêki nim przechodzi z jednej encji na drug¹, np. z agregacji do jej klasy, z grupy do cz³onków grup. Taki sposób wyszukiwania komplikuje wielkoœæ systemu. Ponadto kontrola dostêpu mo¿e zabraniaæ
dostêpu do pewnych czêœci systemu, co uniemo¿liwi znalezienie potrzebnych danych.
W drugim przypadku u¿ytkownik stawia systemowi pytanie, a on szuka za niego odpowiedzi. Od wyszukiwarki wymaga siê, by odnajdywa³a encje za pomoc¹
przypisanych im metadanych. Kluczowa jest kwestia, jakie pytania mo¿na zadawaæ, aby uzyskaæ na nie odpowiedzi. Wyszukiwarka musi:
– mieæ wdro¿on¹ technikê full-text searching; pozwala to na zadawanie pytañ w jêzyku naturalnym. Jak dotychczas nie zosta³y opracowane metody,
które umo¿liwiaj¹ komputerowi zrozumienie znaczenia zdañ, dlatego wyszukiwanie oparte jest na s³owach. System musi uwzglêdniæ ró¿ne koñców-
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ki fleksyjne, czasy, literówki oraz przedrostki i przyrostki dla s³ów wyszukiwanych;
– umo¿liwiæ ³¹czenie ró¿nych kryteriów wyszukiwania;
– pozwalaæ na ³¹czenie wyników wyszukiwañ, w celu umo¿liwienia zadania
bardziej z³o¿onych pytañ;
– daæ mo¿liwoœæ wyszukania elementów metadanych, które nie maj¹ formy
tekstowej, np. odwo³ania do innych encji, identyfikatory.
Za ka¿dym razem, gdy pytanie zadaje ten sam u¿ytkownik, wynik musi byæ
ten sam, a informacje musz¹ byæ u³o¿one w tej samej kolejnoœci (dotyczy to sytuacji idealnej, w której system za ka¿dym razem posiada te same dane).
Prezentacja wyników nie jest w specyfikacji jakoœ szczególnie okreœlona. Zaleca siê, by w przypadku wiêkszej iloœci danych zosta³y one podzielone na zak³adki lub strony. Nie wymaga siê równie¿ umo¿liwienia wejœcia w encje na liœcie wyników, chocia¿ takie rozwi¹zanie jest wskazane. Je¿eli by je wprowadzono, u¿ytkownik, któremu nie dano prawa dostêpu do niektórych encji, nie mo¿e w nie
wejœæ. Najlepiej, by takie encje nie wyœwietli³y siê w wyniku wyszukiwania albo
ukaza³y siê jako nieznane.
Podobnym procesem do wyszukiwania jest raportowanie. Specyfikacja wymaga, ¿eby system generowa³ dwa rodzaje raportów: szczegó³owe i ogólne.
Ró¿nica polega m.in. na tym, ¿e raport szczegó³owy odpowiada na jedno pytanie, a raport ogólny na kilka. Wyniki s¹ prezentowane w pojedynczym dokumencie.
10 . Export service — serwis eksportu

W specyfikacji jako eksport okreœlono operacjê, w toku której encje zapisywane s¹ w jêzyku XML w celu ich zachowania i przeniesienia do innego ESZD. System, który przejmuje dane, musi posiadaæ funkcjê importu. Pozwala ona na stworzenie z przesy³anych encji nowych encji, które s¹ dostêpne i zarz¹dzane w ten
sam sposób, jak w poprzednim systemie. Obie te operacje powinny byæ bezstratne (lossless), tzn. w ich trakcie nie mo¿e dojœæ do utraty istotnych informacji okreœlaj¹cych zawartoœæ lub kontekst. Osi¹gniêcie tego wszystkiego nazywane jest
w MoReq 2010 interoperacyjnoœci¹.
Jak wspomniano wy¿ej, eksport encji nastêpuje wraz z jej kontekstem. Oznacza to przesy³anie do innego systemu informacji o encji i o encjach pozostaj¹cych z ni¹ w relacji. Co do zasady encje powi¹zane z obiektem eksportu nie s¹
wysy³ane w ca³oœci (mia³yby za du¿¹ wielkoœæ) i z tego powodu zosta³y nazwane placeholders. W nowym systemie s¹ nieaktywne, ich stan bêdzie istotny, gdy
zostanie opracowany modu³ Import Service. Jednak¿e niektóre informacje maj¹
wiêksze znaczenie dla okreœlenia kontekstu encji (np. dla dokumentu klasy, planu brakowania) ni¿ inne. Dlatego gdy encja jest eksportowana jako placeholder,

MOREQ2010: MODULAR REQUIREMENTS FOR RECORDS SYSTEMS…

83

musz¹ byæ one wys³ane wraz z ni¹. Niektóre encje sk³adaj¹ siê z innych encji,
np. grupa z u¿ytkowników, agregacja z dokumentów. Je¿eli jedna z nich jest
eksportowana w ca³oœci, to jej elementy sk³adowe równie¿.
Eksport sk³ada siê z nastêpuj¹cych czynnoœci:
– nadania mu numeru identyfikacyjnego (export identifier);
– spisania listy encji, zwi¹zanych z encj¹, która ma byæ wys³ana w ca³oœci;
– zainicjowania procesu, co polega na wys³aniu do innego systemu informacji o systemie, numerze identyfikacyjnym itp.;
– wys³ania informacji w okreœlonej kolejnoœci;
– dodania do historii encji informacji o tym, ¿e zosta³a wyeksportowana;
– zakoñczenia eksportu;
– w razie niepowodzenia eksportu lub gdy zostanie on przerwany, informacja
o b³êdzie musi byæ zapisana w external error log.
W procesie przenoszenia informacji pomiêdzy systemami kluczowa jest kwestia bezpieczeñstwa. Dostawca lub dostawcy oprogramowania musz¹ przyj¹æ rozwi¹zania, które zapewni¹ ochronê danym przed ingerencj¹ osób trzecich. W trakcie eksportu encje bêd¹ siê znajdowaæ w trzech ró¿nych miejscach i w ka¿dym
z nich musz¹ byæ zabezpieczone. Niebezpieczeñstwo grozi im: w systemie eksportuj¹cym (mog¹ byæ wys³ane przez osobê nieuprawnion¹, zapisane s¹ w jêzyku
XML), w momencie przenoszenia informacji pomiêdzy systemami (jeœli dane
przesy³amy sieci¹, to powinny byæ zaszyfrowane) oraz w systemie docelowym
(dostêp do nich w momencie przyjêcia do systemu mog¹ mieæ tylko osoby odpowiedzialne za proces importu).
11. Non-functional requirements — wymagania niefunkcjonalne

Omówione wczeœniej wymagania funkcjonalne opisuj¹ funkcje, jakie system
musi lub mo¿e wykonaæ. W centrum ich uwagi s¹ konkretne dzia³ania, które program do zarz¹dzania dokumentacj¹ powinien wykonaæ. Z tego wzglêdu podczas
testów ³atwo sprawdziæ, czy producent oprogramowania uwzglêdni³ konkretne
rozwi¹zania. Odmienn¹ naturê maj¹ wymagania niefunkcjonalne. Opisuj¹ one
otoczenie systemu, jego jakoœæ, infrastrukturê czy czynniki, które wp³ywaj¹ na
komfort pracy. Z tego powodu trudniej jest je zdefiniowaæ w uniwersalny sposób,
s¹ te¿ podatne na subiektywn¹ interpretacjê. Wymagania niefunkcjonalne uwzglêdni³a ju¿ pierwsza specyfikacja MoReq opublikowana w 2001 r. Okaza³o siê, ¿e
zarówno u¿ytkownicy, jak i producenci oprogramowania uwa¿aj¹, ¿e oprócz
funkcji systemu nale¿y opisaæ jego otoczenie. Dlatego w MoReq 2010 wymagania niefunkcjonalne znalaz³y siê w core services i musz¹ byæ uwzglêdnione w ka¿dym systemie opartym na specyfikacji.
Wymagania niefunkcjonalne, wyró¿nione przez J. Garde’a, odnosz¹ siê do nastêpuj¹cych kwestii:
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– wydajnoœæ (performance) — rozumiana jako efektywnoœæ systemu (np. ile
czasu zajmuje stworzenie dokumentu w systemie, ile czasu trwa wyszukiwanie);
– scalability — opisuje zdolnoœci systemu do efektywnego dzia³ania wraz ze
wzrostem jego zawartoœci;
– zdolnoœæ zarz¹dzania (manageability) — okreœla wymagania, które u³atwiaj¹ zarz¹dzanie systemem osobom za to odpowiedzialnym, np. raporty
administracyjne, konfiguracja systemu, dostêp do dziennika b³êdów:
– zdolnoœæ przenoszenia (portability) — rozumiana jako zdolnoœæ systemu
do dzia³ania w ró¿nych œrodowiskach, np. na urz¹dzeniach przenoœnych,
w ró¿nych systemach operacyjnych:
– bezpieczeñstwo (security) — rozumiane jako zabezpieczenie systemu
przed wirusami, nieuprawnionym dostêpem do informacji, ingerencj¹ osób
trzecich;
– prywatnoœæ (privacy) — odnosi siê do informacji, które nale¿y chroniæ ze
wzglêdu na przepisy prawa, np. dane osobowe;
– ³atwoœæ u¿ycia (usability) — rozwi¹zania, które maj¹ u³atwiæ u¿ytkownikom korzystanie z systemu (np. przyjazny interfejs, najczêœciej zadawane
pytania, mo¿liwoœæ ustawienia ró¿nych jêzyków);
– dostêpnoœæ (accessability) — system powinien byæ dostosowany do mo¿liwoœci ró¿nych u¿ytkowników, tak¿e osób niepe³nosprawnych;
– niezawodnoœæ (availbility) — okreœla dostêpnoœæ systemu w czasie (np.
strona banku internetowego powinna byæ dostêpna 24/7);
– solidnoœæ (reliability) — odnosi siê do zdolnoœci systemu do funkcjonowania w nieoczekiwanych warunkach (np. wyst¹pi b³¹d systemu, a system siê
nie zawiesi);
– zdolnoœæ do przywrócenia (recoverability) — zdolnoœæ systemu do odzyskania sprawnoœci w przypadku awarii;
– zdolnoœæ do utrzymywania systemu w dobrym stanie (maintainability) —
do systemu mog¹ byæ relatywnie ³atwo wprowadzane ulepszenia, np. ³atki
rozwi¹zuj¹ce problemy, nowe wersje programu;
– supported — aby mo¿na by³o wprowadziæ do systemu ulepszenie, producent oprogramowania musi je dostarczyæ (wsparcie dla produktu). W tym
wymaganiu opisane s¹ zasady, na jakich powinna byæ oparta wspó³praca
pomiêdzy producentem a u¿ytkownikiem oprogramowania;
– gwarancja (warranty) — okreœla obowi¹zki ci¹¿¹ce na dostawcy oprogramowania i u¿ytkowniku (w jego przypadku wynikaj¹ z praw autorskich);
– zgodnoœæ (compliance) — system musi byæ zgodny ze standardami, z obowi¹zuj¹cym prawem, z wymogami technicznymi (np. obs³ugiwaæ format
PDF, czytaæ strony internetowe).
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Zakończenie
Jak dotychczas marginalnie zosta³a poruszona kwestia testowania i certyfikacji ESZD na zgodnoœæ ze specyfikacj¹ MoReq 2010. Dostawca oprogramowania
mo¿e poddaæ swój produkt testom i jeœli spe³ni on wymagania specyfikacji, to
otrzyma certyfikat zgodnoœci z ni¹. Certyfikat ma œwiadczyæ o jakoœci przyjêtych
w programie rozwi¹zañ i w ten sposób promowaæ go. Testowanie jest korzystne
dla DLM Forum, gdy¿ pozwoli porównaæ ró¿ne systemy oparte na MoReq 2010.
Zdobyta w ten sposób wiedza praktyczna mo¿e przyczyniæ siê do rozwoju specyfikacji.
Opublikowanie MoReq 2010 w 2011 r. nie oznacza zakoñczenia prac nad rozwojem specyfikacji. Wp³yw na taki stan rzeczy maj¹ ró¿ne czynniki, które mo¿na podzieliæ na wewnêtrzne i zewnêtrzne. Wprowadzenie do specyfikacji modu³ów, o jakie mo¿na rozszerzyæ system, skutkuje tym, ¿e prowadzone s¹ prace nad
kolejnymi modu³ami, które nie zosta³y wprowadzone do pierwotnego tekstu (np.
modu³ importu, postêpowanie z dokumentacj¹ tajn¹). Ponadto, ze wzglêdu na rozwój nowych technologii, np. praca w chmurze, serwisy spo³ecznoœciowe, rozwi¹zania przyjête w MoReq 2010 stan¹ siê z czasem nieaktualne i dlatego wymagaj¹
ci¹g³ych poprawek. W planach jest porównanie specyfikacji z innymi standardami, np. NOARK, DoD 5015.2, eGMS. Niektóre z koncepcji w nich zawarte mog¹ zostaæ wprowadzone do specyfikacji. Nie mniej wa¿ne jest umo¿liwienie
wspó³pracy systemów opartych na MoReq 2010 z ESZD zgodnymi z innymi standardami. Niektóre bran¿e, jak farmaceutyczna, finanse czy szeroko rozumiana
ochrona zdrowia, funkcjonuj¹ w nietypowych warunkach i dlatego potrzebuj¹
rozwi¹zañ, w dziedzinie zarz¹dzania dokumentacj¹, dostosowanych do ich potrzeb. W mapie drogowej przyjêtej przez MoReq Governance Board w 2009 r.
okreœlono, ¿e po 2012 r. opracowane zostan¹ wymagania dla ESZD, dostosowane
do specyfiki poszczególnych bran¿.
Tomasz S z p i l , MoReq2010: Modular Requirements for Records Systems – “Good Practices”
for Electronic Systems of Records Management. The article explains general rules of Electronic
Systems of Records Management. In the first part, the article discusses the origin of records management, explains the meaning of the terms record and record management and presents the activity of DLM Forum in the field of record management. The discussion constitutes an introduction to
the main part of the article explaining basic principles of the Electronic Systems of Records
Management. For this purpose, the text of the specification MoReq2010: Modular Requirements for
Records Systems – Volume 1: Core Services & Plug–in Modules version 1.1 published by DLM
Forum Foundation in 2011 has been used. The specification includes a set of requirements which an
Electronic System of Records Management should meet. The article describes the following elements of such a system: system services, user and group service, model role service, classification
service, record service, model metadata service, disposal scheduling service, disposal holding service, searching and reporting service, export service and non–functional requirements. In its final
part, the article presents the objectives of DLM Forum related to the development of the MoReq 2010
specification.
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Tomasz S z p i l , MoReq2010: Modular Requirements for Records Systems — « bonnes pratiques » pour les systèmes électroniques de gestion de documents. L’article expose les principes
fondamentaux régissant les Systèmes électroniques de gestion de documents. Dans la première
partie, l’auteur traite de la genèse de records management (gestion des dossiers), définit les termes record et record management et présente les activités de DLM Forum dans le domaine de la
gestion documentaire. Ces considérations débouchent sur la partie principale de l’article, consacrée aux principes fondamentaux qui régissent les systèmes électroniques de gestion de documents. A cet effet, l’auteur fait référence au texte de la spécification MoReq2010: Modular
Requirements for Records Systems — Volume 1: Core Services & Plug-in Modules, version 1.1,
publié en 2011 par DLM Forum Fundation. Cette spécification fournit un ensemble de conditions qui doivent être remplies par un système électronique de gestion de documents. L’article
examine les éléments suivants: system services, user and group service, model role service, classification service, record service, model metadata service, disposal scheduling service, disposal
holding service, searching and reporting service, export service et non-functional requirements.
Dans la dernière partie, l’auteur expose les objectifs fixés par le DLM Forum, liés au développement des spécifications MoReq 2010.
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WOJCIECH WOŹNIAK
(WARSZAWA)

MISJA NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO —
SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ

Podstaw¹ dzia³alnoœci Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC) jest Rozporz¹dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie zmiany nazwy i zakresu dzia³ania Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie1 oraz statut NAC nadany Decyzj¹ nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu
Narodowemu Archiwum Cyfrowemu. Dzia³alnoœæ NAC wpisuje siê równie¿
w elementy Strategii archiwów pañstwowych na lata 2010–20202 ze szczególnym
uwzglêdnieniem kwestii zwi¹zanych z tworzeniem warunków technicznych dla
zapewnienia ci¹g³ego dostêpu do zasobów informacji zgromadzonych w archiwach.
Narodowe Archiwum Cyfrowe jest archiwum centralnym3 o w³aœciwoœci
okreœlonej g³ównie rzeczowo4 oraz o zadaniach zarówno zwi¹zanych z w³asnym
zasobem, jak i odnosz¹cych siê do eksperckiego wsparcia innych archiwów pañstwowych. Archiwum dzia³a na dwóch zasadniczych p³aszczyznach: 1) zwi¹zan¹
z digitalizacj¹ i dokumentacj¹ elektroniczn¹; 2) wi¹¿¹c¹ siê z dokumentacj¹ foto1

Dz.U. z 2008 r. nr 29 poz. 167.
Strategia Archiwów Pañstwowych na lata 2010–2020 zosta³a og³oszona 23 grudnia 2010 r. Jej tekst
jest dostêpny online <http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/Strategia%20archiw%C3%B3w%20
pa%C5%84stwowych%20na%20lata%202010-2020.pdf> [dostêp: 8 stycznia 2013].
3 Charakter archiwum centralnego okreœlony zosta³ w art. 25 ust. 1 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, gdzie stwierdza siê: „Archiwa pañstwowe o charakterze centralnym
obejmuj¹ zasiêgiem dzia³ania obszar ca³ego pañstwa”; Statut NAC w § 2 stwierdza: „Zasiêg dzia³ania archiwum obejmuje obszar ca³ego pañstwa”.
4 Por.: zapis w § 7.1 statutu NAC: „Zasób Archiwum stanowi¹ materia³y fotograficzne i audiowizualne wchodz¹ce do pañstwowego zasobu archiwalnego […] powsta³e i utrwalone sposobem fotograficznym, fonograficznym i wideograficznym bez wzglêdu na ich postaæ, oraz inne rodzaje materia³ów archiwalnych powstaj¹ce w jednostkach organizacyjnych powo³anych do wytwarzania dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej, utrwalaj¹cych dzia³alnoœæ podstawow¹ w formie fotograficznej i audiowizualnej oraz gromadz¹cych takie materia³y archiwalne celowo”.
2
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graficzn¹ i audiowizualn¹. Omówione poni¿ej zagadnienia s¹ kluczowymi punktami, które sk³adaj¹ siê na definicjê misji Narodowego Archiwum Cyfrowego.
I
Pierwszym zasadniczym obszarem dzia³alnoœci NAC jest dziedzina archiwistyki cyfrowej rozumianej jako zadania zwi¹zane z:
1. digitalizacj¹ zasobu archiwalnego,
2. dostarczaniem narzêdzi informatycznych dla archiwistów,
3. publikacj¹ online kopii materia³ów archiwalnych i wykorzystaniem nowych mediów do popularyzacji wiedzy o archiwum i zasobie,
4. postêpowaniem z dokumentacj¹ elektroniczn¹ (zarz¹dzanie, przejmowanie,
przechowywanie, udostêpnianie),
5. bezpiecznym przechowywaniem danych cyfrowych uznanych za materia³y
archiwalne.
Digitalizacja zasobu archiwalnego
Digitalizacja5 zasobu archiwalnego jest obecnie zadaniem o niezwykle istotnym znaczeniu6. Nale¿y przy tym pamiêtaæ o jej dwóch funkcjach. Pierwsz¹ jest
tworzenie kopii bezpieczeñstwa materia³ów archiwalnych7, drug¹ — przygotowywanie materia³ów archiwalnych do publikacji online, co skutkuje zupe³nie nowym
podejœciem do korzystania z zasobu archiwów pañstwowych.
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej przez ponad 50 lat prowadzi³o dzia³alnoœæ reprograficzn¹, polegaj¹c¹ na obróbce mikrofilmów negatywowych, tworzeniu mikrofilmów pozytywowych oraz na gromadzeniu tzw. kopii bezpieczeñstwa8.
5

Digitalizacjê nale¿y tu pojmowaæ szerzej ni¿ tylko jako wykonanie odwzorowania cyfrowego
dokumentu. Digitalizacjê nale¿y postrzegaæ jako proces towarzysz¹cy wykonywaniu kopii cyfrowych
— od selekcji i przygotowania materia³ów archiwalnych, przez sam proces odwzorowania cyfrowego
z u¿yciem odpowiedniego sprzêtu: skanerów, komputerów i zainstalowanego na nich oprogramowania, po kwestie zwi¹zane z zarz¹dzaniem procesem masowego skanowania oraz powstaj¹cymi kopiami cyfrowymi, a wreszcie z przygotowaniem do ich upubliczniania w Internecie. Tak pojmowana digitalizacja nie mo¿e byæ rozwa¿ana bez uwzglêdnienia kwestii konserwacji materia³ów archiwalnych,
ich ewidencji i opracowania wraz z zastosowanymi do tego celu narzêdziami informatycznymi.
6 Zob.: cel operacyjny 1.3 pierwszego celu strategicznego: Zaspokojenie informacyjnych potrzeb
spo³eczeñstwa, Strategia Archiwów, op.cit.
7 Cyfrowe kopie bezpieczeñstwa oferuj¹ — w porównaniu z dotychczasowymi technikami mikrofilmowymi — nieporównywalnie wiêksze mo¿liwoœci, a przy zastosowaniu odpowiednich technik przechowywania, nieograniczon¹ w czasie trwa³oœæ.
8 Zgodnie z Zarz¹dzeniem nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z 28 grudnia
1999 r. w sprawie mikrofilmowania i ewidencji mikrofilmów w archiwach pañstwowych wykonywane s¹ po trzy egzemplarze kopii mikrofilmowych: kopia negatywowa (naœwietlana w archiwum i wykonywana w NAC), kopia pozytywowa u¿ytkowa (wykonywana w NAC, przekazywana do archiwum
pañstwowego) i kopia pozytywowa bezpieczeñstwa (wykonywana i przechowywana w NAC); zob.:
<http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/file/pdf/zarz_11_1999.pdf> [dostêp: 14 stycznia 2013].
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W wyniku tych dzia³añ w Centralnym Magazynie Mikrofilmów NAC znajduj¹ siê
obecnie mikrofilmy reprezentuj¹ce najcenniejsz¹ czêœæ narodowego zasobu archiwalnego, przechowywanego w archiwach pañstwowych na terenie ca³ej Polski. Postêp technologiczny w zakresie cyfryzacji pozwoli³ wprowadziæ, obok mikrofilmowania, now¹ technologiê — digitalizacjê. Digitalizacja jako technika tworzenia kopii bezpieczeñstwa nie jest jeszcze w pe³ni wykorzystana. Czêœæ archiwów podjê³a decyzjê o odejœciu od mikrofilmowania na rzecz digitalizacji, czêœæ stoi na stanowisku ³¹czenia obu technik, czêœæ wreszcie preferuje tworzenie kopii mikrofilmowych. W okresie piêciu lat nale¿y podj¹æ przemyœlane dzia³ania zmierzaj¹ce do
wywa¿enia proporcji pomiêdzy tymi dwoma technologiami. Doœwiadczenia z dotychczasowych prac prowadzonych w NAC nad digitalizacj¹ mikrofilmów pokazuj¹, ¿e mo¿e to byæ proces wydajny i szybki. Z inicjatywy NDAP Narodowe Archiwum Cyfrowe odchodzi od tworzenia kopii u¿ytkowych dla archiwów pañstwowych i bêdzie je zastêpowa³o kopiami cyfrowymi. Kolejnym krokiem bêdzie rezygnacja z tworzenia pozytywowych kopii bezpieczeñstwa i ograniczenie siê do wykonywania z negatywów kopii bezpieczeñstwa w postaci cyfrowej, przechowywanych potem bezpiecznie w Centralnym Repozytorium Cyfrowym (CRC). Nie
wydaje siê celowe, by w najbli¿szym czasie ca³kowicie rezygnowaæ z tworzenia
jednej kopii na noœniku mikrofilmowym. Relatywna œwie¿oœæ technik cyfrowych,
w porównaniu z mikrofilmowymi, nakazuje podchodziæ do tej kwestii z du¿¹
ostro¿noœci¹. Nale¿y d¹¿yæ do zachowania jednej kopii mikrofilmowej i jednej
kopii cyfrowej danego materia³u archiwalnego, przy czym kopia mikrofilmowa
mo¿e byæ wykonana i z orygina³u, i skanu, zaœ kopia cyfrowa zarówno z orygina³u, jak i mikrofilmu. Rezultatem, który winien byæ osi¹gniêty w perspektywie piêcioletniej, jest zdigitalizowanie po³owy zasobu mikrofilmów w NAC i przejœcie
do systemu, w którym wykonuje siê po jednej kopii mikrofilmowej i cyfrowej dla
ka¿dego materia³u archiwalnego. Taka ewolucyjna zmiana bêdzie wymagaæ korekt organizacyjnych archiwum, ale winna te¿ uwzglêdniaæ adekwatny wzrost zatrudnienia, gwarantuj¹cy osi¹gniêcie widocznych wyników w krótkim czasie.
NAC bêdzie realizowa³o zadania zwi¹zane z udzielaniem wsparcia eksperckiego digitalizacji w archiwach pañstwowych (doradztwo techniczne i organizacyjne) zarówno w formie szkoleñ, jak i indywidualnych konsultacji. Ponadto bliska
wspó³praca pomiêdzy NAC a archiwami bêdzie konieczna w trakcie prowadzenia
prac zwi¹zanych z digitalizacj¹ mikrofilmów (równie¿ w ramach planowego mikrofilmowania), bo s¹ to wszak materia³y pochodz¹ce z zasobów archiwów. NAC
odgrywaæ bêdzie nadal rolê centralnego repozytorium, w którym sk³adowane bêd¹ bezpiecznie kopie cyfrowe (wzorcowe) materia³ów archiwalnych. Celem tych
dzia³añ bêdzie stworzenie zasobu kopii bezpieczeñstwa materia³ów archiwalnych
z jednej strony, z drugiej zaœ dostarczanie materia³u do przygotowywania publikacji online zwiêkszaj¹cych dostêpnoœæ zasobu archiwalnego dla u¿ytkowników.
Obecnie w NAC prowadzone s¹ prace nad projektami adekwatnych zmian w obowi¹zuj¹cych przepisach dotycz¹cych mikrofilmowania i digitalizacji.
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Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e od paŸdziernika 2009 r. NAC pe³ni funkcje centrum kompetencji ds. digitalizacji materia³ów archiwalnych, do którego zadañ nale¿y: wdra¿anie zmian technologicznych dotycz¹cych digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych, koordynacja w zakresie gromadzenia i przechowywania danych cyfrowych, edukacja kadr instytucji kultury prowadz¹cych digitalizacjê, udostêpnianie materia³ów zdigitalizowanych oraz promocja zasobów cyfrowych9.
Dostarczanie narzędzi informatycznych dla archiwistów
Postêpuj¹ca od lat 90. XX w. informatyzacja archiwów pañstwowych doprowadzi³a do powstania wielu cennych inicjatyw informatycznych pozwalaj¹cych na
zgromadzenie wiedzy o zasobie archiwalnym na niedostêpn¹ wczeœniej skalê10. Potencja³ wiedzy zgromadzony ju¿ dziœ w wielu bazach danych u¿ywanych w archiwach pañstwowych pozostaje w znacznej czêœci niewykorzystany ze wzglêdu na ich
rozproszenie w ró¿nych systemach informatycznych. Problem ten dostrze¿ono ju¿
doœæ dawno, inicjuj¹c tworzenie systemu zintegrowanego, który oprócz zgromadzenia informacji ma siê staæ narzêdziem wspomagaj¹cym zarz¹dzanie zasobem archiwum11. Ostatecznie zadanie budowy takiego systemu powierzono zespo³owi naukowemu oraz dyrektorowi Narodowego Archiwum Cyfrowego12. NAC wyst¹pi³o
z propozycj¹ opracowania modelu budowy systemu si³ami w³asnej kadry programistów, z wykorzystaniem komponentów open source. System zosta³ wdro¿ony, testowo, w dwóch archiwach pañstwowych13 oraz w siedmiu instytucjach spoza sieci archiwów pañstwowych14. Równolegle z pracami nad systemem przygotowywano jego interfejs sieciowy, który przyj¹³ postaæ portalu: szukajwarchiwach.pl15.
9 Zob.: pismo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Naczelnego Dyrektora Archiwów
Pañstwowych z dnia 15 paŸdziernika 2009 r.
10 Podsumowaniem czêœci tych prac by³ tekst: A. Laszuk, Stan informatyzacji archiwów pañstwowych, „Archeion” 2004, t. 107, s. 171–204.
11 Zob.: K. Schmidt, Dlaczego numer poœwiêcony informatyzacji, „Archeion” 2004, t. 107, s. 11–12.
12 Zob.: Zarz¹dzenie nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z dnia 13 lipca 2007 r.
w sprawie powo³ania zespo³u naukowego do opracowania, przygotowania i wdro¿enia w archiwach
pañstwowych Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej, <http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/Prawoarchiwalne/zarz_7_2007-2.pdf> [dostêp: 14 stycznia 2013].
13 Decyzja Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych nr 37 z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA do testowego stosowania w Archiwum Pañstwowym w Lublinie oraz Decyzja Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych nr 38 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA do testowego stosowania w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu.
14 S¹ to: Muzeum na Majdanku, Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Zamoyskich w Koz³ówce, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Archiwum Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, Centralne Muzeum Jeñców Wojennych w £ambinowicach-Opolu, Fundacja
Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.
15 Obecnie projekt ZoSIA jest przedmiotem prac Rady ds. Informatyzacji i Digitalizacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Pañstwowych. Rada zosta³a powo³ana Decyzj¹ nr 1 Naczelnego Dy-
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Nale¿y podkreœliæ, ¿e system ZoSIA w swoim obecnym kszta³cie, tj. wersji
1.316, jest du¿ym krokiem w rozwoju informatyzacji polskich archiwów i stanowi
doskona³y punkt wyjœcia do nastêpnych etapów prac, na których dodane zostan¹
kolejne funkcjonalnoœci: od narzêdzi opisu dokumentów pergaminowych i papierowych, przez narzêdzia wspomagaj¹ce udostêpnianie materia³ów archiwalnych,
po narzêdzia zwi¹zane z zarz¹dzaniem informacj¹ o dokumentacji na przedpolu
archiwalnym. Wartoœci¹ dodan¹ systemu w kontekœcie gromadzenia informacji
o narodowym zasobie archiwalnym jest mo¿liwoœæ wykorzystywania go jako narzêdzia przez przechowawców spoza sieci archiwów pañstwowych, co z jednej
strony pozwoli tym instytucjom korzystaæ z profesjonalnego narzêdzia opisu archiwalnego, z drugiej — umo¿liwi gromadzenie informacji o narodowym zasobie
archiwalnym w jednym systemie, bez wzglêdu na miejsce fizycznego przechowywania oryginalnych materia³ów.
NAC jest w stanie prowadziæ dalsze prace nad systemem17, ale sam tryb prac
wymaga pewnych modyfikacji. Nale¿y wprowadziæ model us³ugowy, w którym
NAC jest dostawc¹ rozwi¹zañ (zarówno w sensie technologicznym, jak i koncepcyjnym oraz organizacyjnym) i wspó³twórc¹ rozwi¹zañ, a nie ich wy³¹cznym autorem. Nale¿y wykorzystaæ elementy metodyki projektowej (celowe wydaje siê
odwo³anie do metodyki PRINCE2) i stworzyæ odpowiednie cia³o decyzyjne o stosownych kompetencjach i mocy decyzyjnej, a co istotniejsze, o odpowiedniej dynamice dzia³ania (tj. reaguj¹ce szybko na pojawiaj¹ce siê problemy). W sk³ad takiego organu powinni wejœæ, przy zachowaniu elastycznoœci sk³adu i stosownie do
aktualnych potrzeb, przedstawiciele NDAP, NAC i archiwów pañstwowych lub
œrodowisk naukowych, a¿eby sprawowaæ bie¿¹cy nadzór nad projektem i akceptowaæ kolejne etapy budowy systemu. Nale¿y wywa¿yæ proporcje miêdzy funkcjami kontrolno-nadzorczymi a kierowaniem bie¿¹c¹ prac¹ nad systemem, aby
podejmowanie ostatecznych decyzji o kszta³cie rozwi¹zañ sz³o w parze z dynarektora Archiwów Pañstwowych z dnia 12 stycznia 2012 r., <http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/Decyzja%20nr%201%20z%202_01_2012.pdf> [dostêp: 8 stycznia 2013].
16 W obecnej chwili system ZoSIA jest opart¹ na strukturze klient — serwer aplikacj¹ webow¹
(tj. obs³ugiwan¹ z poziomu przegl¹darki internetowej, a wiêc niewymagaj¹c¹ instalacji na komputerze u¿ytkownika, co daje niezale¿noœæ od stosowanego systemu operacyjnego), oferuj¹c¹ narzêdzia
opisu przechowawcy (archiwum), zespo³u, jednostek i obiektów (dokumentów): aktowych, ulotnych,
kartograficznych, technicznych, fotograficznych, nagraniowych, audiowizualnych i muzealnych oraz
umo¿liwiaj¹c¹ przygotowania raportów stanowi¹cych œrodki ewidencyjne i pomoce archiwalne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w archiwach pañstwowych przepisami. Dodatkowo system oferuje narzêdzia
kontroli jakoœci tworzonych opisów poprzez system ról przypisywanych u¿ytkownikom, a tak¿e narzêdzia, takie jak: import opisów (z dowolnego formatu z u¿yciem formatu csv) czy trwa³e zapisywanie uk³adu opisów w inwentarzu (co jest warunkiem koniecznym dla uznania takich danych elektronicznych za inwentarz archiwalny). Dziêki scentralizowanej strukturze ca³oœæ kwestii zwi¹zanych
z administrowaniem systemem (w tym tworzeniem kopii zapasowych) i jego infrastruktur¹ nale¿y do
obowi¹zków NAC.
17 Jest to zreszt¹ statutowe zadanie NAC, ujête w § 6.7 lit a. statutu tego archiwum.
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micznymi pracami nad ich realizacj¹. Nale¿y przy tym zaanga¿owaæ jak najszerzej œrodowisko archiwalne, uruchamiaj¹c wersjê demonstracyjn¹ systemu, do
której dostêp bêdzie móg³ uzyskaæ ka¿dy zainteresowany.
Sama budowa systemu powinna odbywaæ siê w modelu mieszanym, tj. zasadnicza czêœæ prac winna byæ prowadzona si³ami w³asnymi programistów NAC,
zaœ poszczególne modu³y i komponenty mog¹ byæ realizowane na zewn¹trz, przez
zamawianie us³ug lub zlecanie wykonania dzie³a. Jednoczeœnie nale¿y zapewniæ
stabilne finansowanie projektu, które uzupe³ni³oby œrodki finansowe przeznaczane z programu WPR Kultura+ (ograniczone czasowo do 2015 r.). Budowa systemu ZoSIA powinna przebiegaæ równolegle z modernizacj¹ jego interfejsu sieciowego, tj. portalu szukajwarchiwach.pl.
W podobnym modelu us³ugowym NAC powinno w ci¹gu dwóch lat wytworzyæ i rozwin¹æ oprogramowanie do zarz¹dzania procesem digitalizacji w archiwach pañstwowych. Oprogramowanie tego rodzaju bêdzie mia³o za zadanie
wspomaganie procesu digitalizacji od etapu planowania, przez wytworzenie kopii
cyfrowej, jej do³¹czenie do opisu materia³u archiwalnego i publikacjê online, po
przekazanie do Centralnego Repozytorium Cyfrowego. Tego rodzaju narzêdzie
bêdzie wspó³pracowa³o zarówno z systemem ZoSIA, jak i portalem szukajwarchiwach.pl, a zastosowane w nim rozwi¹zania mog¹ zostaæ wykorzystane przy budowie docelowego systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.
Od 2010 r. NAC administruje prototypem ADE18. Zgodnie z za³o¿eniami
oprogramowanie to mia³o s³u¿yæ sprawdzeniu zastosowanych rozwi¹zañ
i zgromadzeniu doœwiadczeñ do budowy systemu docelowego. W perspektywie najbli¿szych 2–3 lat NAC powinno, we wspó³pracy z NDAP, zrealizowaæ
zadanie budowy docelowego narzêdzia informatycznego, s³u¿¹cego gromadzeniu, przechowywaniu i udostêpnianiu dokumentów elektronicznych oraz materia³ów, takich jak dane z rejestrów publicznych czy innych systemów dedykowanych. Dodatkowo oprogramowanie takie powinno obs³ugiwaæ nie tylko dokumentacjê elektroniczn¹ powstaj¹c¹ w œrodowisku administracji publicznej,
ale równie¿ te materia³y archiwalne w postaci elektronicznej, które pochodz¹
z innych Ÿróde³ i nie posiadaj¹ okreœlonych struktur ani metadanych w zdefiniowanych formatach. Jednoczeœnie docelowy system ADE powinien oferowaæ
narzêdzia do obs³ugi d³ugoterminowego przechowywania, tj. migracjê do nowych formatów i na nowe noœniki oraz narzêdzia zachowania wiarygodnoœci
i spójnoœci danych. Realizacja tego projektu musi uwzglêdniaæ powi¹zanie go
z systemem ZoSIA w celu zachowania spójnoœci informacji o zasobie archiwalnym w sytuacjach, gdy bêd¹ nañ sk³adaæ siê zarówno dokumenty tradycyjne,
jak i elektroniczne.
Procesowi budowy narzêdzi informatycznych powinno towarzyszyæ integrowanie danych rozproszonych w ró¿nych bazach oraz wprowadzanie stosownych
18

Prototyp dostêpny jest pod adresem <http://ade.ap.gov.pl/>.
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regulacji w przepisach archiwalnych. NAC powinno na bie¿¹co zg³aszaæ projekty modyfikacji przepisów wraz z rozwojem narzêdzi informatycznych.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e w ci¹gu kolejnych lat NAC powinno realizowaæ projekty zwi¹zane z systemami: ZoSIA (w tym i portalem szukajwarchiwach.pl), ADE oraz zarz¹dzania digitalizacj¹. W projektach tych NAC pe³ni³oby
rolê g³ównego wykonawcy, a tak¿e centrum analityczno-projektowego oraz organizacyjnego w kontekœcie zapewnienia wsparcia dla prawid³owego prowadzenia
projektu zgodnie z metodyk¹ projektow¹.
Publikacja online kopii materiałów archiwalnych i wykorzystanie
nowych mediów do popularyzacji wiedzy o archiwum i zasobie
Od 2009 r. NAC utrzymuje portal szukajwarchiwach.pl19, który jest interfejsem internetowym systemu ZoSIA. Portal ten prezentuje opisy archiwaliów oraz
ich kopie cyfrowe. Kierunki rozwoju na najbli¿sze lata s¹ przede wszystkim wyznaczane przez mo¿liwoœci uruchomienia narzêdzi daj¹cych szansê wykorzystania zaanga¿owania u¿ytkowników sieci. Planowane jest wdro¿enie elementów
umo¿liwiaj¹cych interakcjê u¿ytkownika z serwisem (komentowanie, dodawanie
warstwy metadanych), a przez stworzenie spo³ecznoœci zainteresowanej zasobami
archiwów pañstwowych tak¿e z archiwist¹. Dotychczasowe doœwiadczenia zwi¹zane z budowaniem spo³ecznoœci wokó³ zainteresowania zbiorami fotograficznymi NAC s¹ obiecuj¹ce20 i daj¹ podstawê do planowania szerszego wykorzystania
narzêdzi spo³ecznoœciowych równie¿ w portalu z informacj¹ archiwaln¹. Zbudowanie nowoczesnego medium u³atwiaj¹cego u¿ytkownikom zaawansowanym korzystanie z archiwaliów, a jednoczeœnie zachêcaj¹cego do korzystania z zasobów
archiwów pañstwowych tych, którzy dotychczas nie mieli do czynienia z archiwami, oraz oferuj¹cego narzêdzia specjalistyczne, dostosowane do okreœlonych grup
u¿ytkowników, bêdzie g³ównym celem modernizacji portalu w najbli¿szych latach21.
Niezale¿nie od rozwoju samej platformy, kontynuowane bêd¹ prace nad pozyskiwaniem nowych treœci do systemu — zarówno w postaci opisów archiwaliów,
jak i kopii cyfrowych materia³ów archiwalnych. Co roku serwis powinien powiêkszaæ siê o ok. 1–2 mln skanów. Proces ten bêdzie sprzê¿ony z wielkoœci¹ produk19 Wg stanu na grudzieñ 2012 r. na portalu znajdowa³y siê opisy 13 przechowawców, 15 825 zespo³ów (zbiorów) archiwalnych, 929 268 jednostek archiwalnych oraz 3 692 411 skanów.
20 Od powstania tzw. fanpage NAC na portalu Facebook archiwum to skupi³o ok. 30 tys. u¿ytkowników œledz¹cych codziennie publikowane galerie fotografii oraz czynnie uczestnicz¹cych
w dzia³aniach (okreœlanych jako crowdsourcing), takich jak rozpoznawanie fotografii nieopisanych.
21 Nie nale¿y równie¿ zapominaæ o wiêkszym podkreœleniu odrêbnoœci instytucji, w tym archiwów prezentuj¹cych swoje dane. Do rozwa¿enia jest m.in. pomys³ na budowê stron portalu poœwiêconych poszczególnym instytucjom i oddanych bezpoœrednio im do zagospodarowania, np. przez zamieszczanie tam informacji o wydarzeniach zwi¹zanych z dan¹ instytucj¹.
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cji kopii cyfrowych w NAC oraz w archiwach pañstwowych, jak równie¿ zale¿eæ
bêdzie od wielkoœci œrodków, z ró¿nych Ÿróde³, przeznaczanych na projekty digitalizacyjne w archiwach pañstwowych i innych instytucjach kultury, które zdecyduj¹ siê na publikacje swoich danych w portalu.
W ci¹gu najbli¿szych dwóch lat nale¿y równie¿ doprowadziæ do po³¹czenia
serwisów audiovis.nac.gov.pl i szukajwarchiwach.pl, co pozwoli ograniczyæ rozproszenie informacji o zasobie archiwalnym przez umieszczenie na portalu równie¿ kopii cyfrowych zdjêæ, nagrañ dŸwiêkowych i dokumentów wizyjnych22.
Oznaczaæ to bêdzie stworzenie mo¿liwoœci do publikowania tego rodzaju materia³ów archiwalnych tak¿e z zasobów archiwów pañstwowych.
W parze z udostêpnianiem materia³ów archiwalnych online i rozwojem portalu szukajwarchiwach.pl iœæ bêd¹ dzia³ania popularyzatorskie, zw³aszcza z wykorzystaniem narzêdzi dostêpnych w Internecie.
Postępowanie z dokumentacją elektroniczną (zarządzanie, przejmowanie,
przechowywanie, udostępnianie)
Podstawowym zadaniem NAC w zakresie dokumentacji elektronicznej jest utrzymywanie i rozwój systemu ADE23, o czym by³a mowa wy¿ej. Samo utrzymanie systemu, jakkolwiek kluczowe, nie koñczy zadañ, które nale¿y podj¹æ w zwi¹zku z postêpowaniem z dokumentami elektronicznymi zarówno w kontekœcie ich gromadzenia, ewidencjonowania i opracowania, jak i udostêpniania oraz przechowywania. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e dokumentacja elektroniczna stanowi¹ca materia³y archiwalne nie ogranicza siê do dokumentów powstaj¹cych w jednostkach organizacyjnych zobowi¹zanych do stosowania przepisów wykonawczych do art. 5 Ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (dla których generalnie stworzono
prototyp ADE), ale obejmuje równie¿ dokumentacjê powsta³¹ i powstaj¹c¹ z pominiêciem powy¿szych przepisów. W tym zakresie powinny byæ podjête prace zwi¹zane z przygotowaniem niezbêdnych za³o¿eñ metodycznych oraz stosownych projektów przepisów, które nastêpnie zosta³yby przed³o¿one do akceptacji NDAP. Ze
wzglêdu na szczup³oœæ kadr archiwum oraz wzgl¹d na du¿¹ z³o¿onoœæ problematyki
nale¿y podj¹æ w tym zakresie wspó³pracê z oœrodkami naukowymi wyspecjalizowanymi zarówno w kwestiach archiwistycznych, jak i informatycznych.
Analogicznych dzia³añ wymagaj¹ zagadnienia zwi¹zane ze statusem rejestrów
publicznych jako materia³ów archiwalnych w postaci elektronicznej. Pierwszym
krokiem musi tu byæ rozpoznanie potrzeb i zaplanowanie dzia³añ metodycznych
i informatycznych we wspó³pracy z zainteresowanymi podmiotami prowadz¹cymi te rejestry oraz z w³aœciwymi archiwami pañstwowymi.
22 Prace te pozostaj¹ powi¹zane z rozwojem systemu ZoSIA, który ju¿ w tym momencie oferuje narzêdzia do opisu tych rodzajów materia³ów archiwalnych, o czym by³a mowa wczeœniej.
23 Zob.: statut NAC § 6.7 lit b.
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Wyzwaniem, które powinno zostaæ podjête w najbli¿szym czasie, s¹ wszelkiego rodzaju przejawy dzia³alnoœci indywidualnej i zbiorowej, których rezultaty —
w formie szeroko pojêtej dokumentacji elektronicznej — nie wchodz¹ do pañstwowego zasobu archiwalnego lub pozostaj¹ na jego obrze¿ach czy granicy, ale
stanowi¹ potencjalnie materia³y archiwalne œwiadcz¹ce o aktywnoœci spo³ecznej
ujêtej w specyficzne formy zwi¹zane z najnowszymi technologiami, takie jak:
blogi internetowe, wpisy na portalach typu Facebook, Twitter czy prywatne portale internetowe. Dzia³ania, które nale¿y podj¹æ w tym zakresie, pozostaj¹ na granicy technologii, metodyki archiwalnej oraz prawa archiwalnego i powinny stanowiæ naturalne pole dzia³alnoœci NAC jako centrum analitycznego i inicjatywnego
w zakresie nowych regulacji i rozwi¹zañ zarówno metodycznych, jak i techniczno-organizacyjnych.
Bezpieczne przechowywanie danych cyfrowych uznanych
za materiały archiwalne
Jednym z zadañ NAC jest prowadzenie Centralnego Repozytorium Cyfrowego Archiwów Pañstwowych24, którego funkcje polegaj¹ na zapewnieniu przestrzeni do bezpiecznego przechowywania materia³ów cyfrowych (zarówno kopii
materia³ów archiwalnych, jak i naturalnych dokumentów elektronicznych) z jednej strony, z drugiej zaœ na zapewnieniu infrastruktury dla systemów teleinformatycznych ZoSIA, szukajwarchiwach.pl oraz dla prototypu ADE. Obecna konfiguracja CRC zapewnia dosyæ miejsca na swobodn¹ rozbudowê zasobów w perspektywie piêcioletniej. Kolejne kroki modernizacyjne polegaæ bêd¹ na zwiêkszaniu
powierzchni dyskowej macierzy udostêpniaj¹cych serwisy: szukajwarchiwach.pl,
ZoSIA oraz ADE, a tak¿e na zapewnianiu wysokiej dostêpnoœci i wydajnoœci tych
systemów, równie¿ w perspektywie ich dalszego rozwoju, oraz adekwatnych zasobów do bezpiecznego d³ugoterminowego przechowywania danych cyfrowych.
Przy rozbudowie CRC uwzglêdnione zostan¹ takie czynniki, jak: przyrost kopii
cyfrowych przeznaczonych do przechowywania w CRC (w tym zarówno kopii
powstaj¹cych w archiwach pañstwowych, jak i w innych instytucjach sektora kultury, które z racji uczestnictwa w programach ministerialnych, takich jak WPR
Kultura+, zobligowane zosta³y do deponowania wytworzonych kopii cyfrowych
w NAC), wzrost liczby kopii cyfrowych przeznaczonych do publikowania na szukajwarchiwach.pl, przejmowanie naturalnych dokumentów elektronicznych czy
ewentualne przejmowanie kopii cyfrowych materia³ów archiwalnych by³ej pañstwowej jednostki organizacyjnej PRiTV.
Odrêbnym zagadnieniem pozostaje natomiast zwiêkszenie bezpieczeñstwa
przechowywanych danych. Obecnie redundancja danych zapewniana jest w formie kopii sporz¹dzanych na taœmach magnetycznych i przechowywanych w s¹sied24

Zob.: § 6.6 a. oraz § 6.6 g. statutu NAC.
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nim budynku, co jest minimalnym œrodkiem bezpieczeñstwa. Zadaniem koniecznym do wykonania w ci¹gu najbli¿szych piêciu lat jest przygotowanie zapasowego centrum danych w oddalonej lokalizacji lub znalezienie innego rozwi¹zania,
pozwalaj¹cego na sprawne i szybkie tworzenie kopii zapasowych w obiekcie oddalonym od siedziby NAC.
Zadaniem, które powinno zostaæ zrealizowane w ci¹gu dwóch najbli¿szych lat,
jest wprowadzenie w zakresie funkcji infrastrukturalnych IT NAC modelu us³ugowego opartego na bibliotece ITIL25. Docelowo, pod koniec 2014 r., NAC powinno uzyskaæ certyfikat zgodnoœci ze standardem ISO 20 000. Wprowadzenie
stosownych procedur, zgodnych z powy¿szymi standardami, stanowiæ bêdzie
gwarancjê, ¿e us³ugi œwiadczone przez NAC na rzecz archiwów pañstwowych bêd¹ realizowane i dokumentowane na najwy¿szym poziomie.
II
Drugim, równie wa¿nym, obszarem dzia³alnoœci NAC s¹ zadania archiwum
centralnego w zakresie gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania i udostêpniania dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej. Narodowe Archiwum Cyfrowe posiada w swoim zasobie 15 513 696 fotografii, 29 667 nagrañ dŸwiêkowych oraz 2 894 filmy oraz 514 m.b. materia³ów w postaci dokumentacji aktowej26. Od kilku lat, dziêki digitalizacji i publikacji online, zasób fotograficzny zyskuje coraz wiêksz¹ popularnoœæ w kraju, a tak¿e poza jego granicami, s³u¿¹c do
celów badawczych, edukacyjnych i wystawienniczych27. Jest to jednak zasób specyficzny, wymagaj¹cy zarówno szczególnej troski w aspekcie przechowalniczym,
jak i specyficznego podejœcia w zakresie opisu archiwalnego. Aktualne mo¿liwoœci NAC w zakresie opisywania i publikowania fotografii s¹ dalece niewystarczaj¹ce i pozwoli³y dotychczas na opisanie w systemie informatycznym i opublikowanie w Internecie 172 872 fotografii28, co stanowi trochê ponad 1 proc. zasobu.
Zwiêkszenie wydajnoœci nie bêdzie mo¿liwe bez wzrostu zatrudnienia zarówno
w Oddziale Zbiorów Fotograficznych, jak i w Oddziale Digitalizacji. Zatrudnienie tylko dwóch osób w Oddziale Digitalizacji pozwoli³oby zwiêkszyæ o 100 proc.
rocznie liczbê digitalizowanych fotografii. Analogiczne zwiêkszenie w ci¹gu roku liczby publikowanych kopii cyfrowych fotografii z ok. 17 tys. do ok. 34 tys.
wymaga³oby zatrudnienia czterech osób w Oddziale Zbiorów Fotograficznych.
Wobec braku takich mo¿liwoœci kadrowych pewn¹ pomoc stanowi¹ osoby zatrudniane doraŸnie do opisu fotografii oraz sta¿yœci i wolontariusze. Rozwiniêcie
tych form wspierania opisu bêdzie zadaniem realizowanym w sposób ci¹g³y, choæ
25

Zob.: oficjalna strona ITIL <http://www.itil-officialsite.com/> [dostêp: 8 stycznia 2013].
Dane ze sprawozdania za rok 2011.
27 W roku 2012 materia³y archiwalne z zasobu NAC wykorzystano w 248 przedsiêwziêciach badawczych, wystawienniczych i edukacyjnych.
28 Dane ze stycznia 2013 r. z portalu <www.audiovis.nac.gov.pl>.
26
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w zakresie doœæ ograniczonym ze wzglêdu na trudne warunki lokalowe, które nie
pozwalaj¹ stworzyæ wiêkszej liczby stanowisk pracy.
Zasób nagrañ dŸwiêkowych obejmuje g³ównie kopie nagrañ z Polskiej Sekcji
Radia Wolna Europa. Ten niezwykle cenny materia³ zosta³ w 2010 r. zdigitalizowany we wspó³pracy z Polskim Radiem. Porozumienie zawarte z Radio Free Europe/Radio Liberty Inc. pozwala NAC opublikowaæ kopie nagrañ w Internecie po
2015 r. Planowane jest wówczas opublikowanie ca³ego zespo³u, zawieraj¹cego
oprócz nagrañ równie¿ skrypty, tj. scenariusze audycji, poddawane aktualnie digitalizacji oraz czêœciowo udostêpnione na portalu www.szukajwarchiwach.pl29,
oraz zdjêcia (ju¿ opublikowane w serwisie audiovis.nac.gov.pl).
W najbli¿szych latach najwiêkszym wyzwaniem dla archiwum bêdzie przejêcie zasobu u¿yczonego by³ej pañstwowej jednostki organizacyjnej Polskie Radio
i Telewizja. Umowy u¿yczenia z TVP S.A. i Polskim Radiem S.A. koñcz¹ siê
w 2015 r., co oznacza, ¿e wówczas NAC powinno byæ gotowe na przejêcie
ogromnych zasobów przechowywanych aktualnie w archiwach obu spó³ek30.
Obecne warunki lokalowe NAC nie pozwalaj¹ myœleæ o tego rodzaju przedsiêwziêciu, dlatego niezwykle wa¿nym zadaniem do wykonania w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat jest pozyskanie odpowiedniej powierzchni magazynowej.
W zwi¹zku z powy¿szym oraz ze wzglêdu na fakt, ¿e siedziba NAC znajduje siê
obecnie w budynku Archiwum Akt Nowych, koniecznoœci¹ jest podjêcie w najbli¿szym czasie starañ o przygotowanie nowej siedziby archiwum.
Problemem, który nale¿y równie¿ rozstrzygn¹æ, jest kwestia kopii cyfrowych
u¿yczonych materia³ów, która nie zosta³a uregulowana w umowach u¿yczenia.
Konieczne jest podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do takiej modyfikacji umowy, aby
mo¿liwe by³o przejêcie, wraz z oryginalnymi noœnikami, równie¿ kopii cyfrowych materia³ów archiwalnych wytworzonych przez publiczn¹ telewizjê i radio.
W zakresie dokumentacji audiowizualnej NAC bêdzie kontynuowaæ dzia³alnoœæ eksperck¹ i doradcz¹ dla sieci archiwów pañstwowych. Aktywnoœæ ta mo¿e
przybraæ dwojak¹ postaæ. Pierwszym modelem, który bêdzie rozwijany w najbli¿szych latach, jest wspieranie archiwów ekspertyzami i doradztwem metodycznym
w zakresie postêpowania z dokumentacj¹ audiowizualn¹ oraz wspomaganie przechowywania przez digitalizacjê nagrañ dŸwiêkowych z zasobów archiwów pañstwowych. Drugim modelem, który nale¿y rozwa¿yæ w kontekœcie nowej siedziby archiwum, bêdzie przyjêcie przez NAC roli przechowawcy tradycyjnych noœników audiowizualnych z zasobów archiwów pañstwowych. Takie rozwi¹zanie,
poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury magazynowej dla jednej instytucji, mo¿e przynieœæ optymalizacjê kosztów przechowywania w skali ca³ego kra29

W grudniu 2012 r. opublikowano w portalu <www.szukajwarchiwach.pl> pierwsz¹ partiê kopii cyfrowych skryptów Polskiej Rozg³oœni RWE, powsta³ych w okresie od 5 paŸdziernika 1963 r.
do 26 grudnia 1969 r., w postaci 2,2 tys. j.a., stanowi¹cych ok. 200 tys. skanów.
30 Szacunkowe dane o rozmiarach materia³ów stanowi¹cych zasób u¿yczony oscyluj¹ wokó³
13 tys. m.b. pó³ek dokumentacji aktowej i audiowizualnej.
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ju. Nale¿y jednak zdawaæ sobie sprawê, ¿e tego rodzaju rozwi¹zanie musi iœæ
w parze z digitalizacj¹ przechowywanego zasobu, a¿eby u¿ytkownicy w³aœciwych
archiwów pañstwowych mogli korzystaæ z kopii cyfrowych na miejscu lub z wykorzystaniem Internetu. Przyjêcie takiego rozwi¹zania musia³oby poprzedziæ inwestycjê budowaln¹, aby mo¿liwe by³o zaplanowanie powierzchni magazynowej
na przejmowane materia³y audiowizualne z terenu ca³ego kraju w zwi¹zku z up³ywem okresu umów u¿yczenia. Kwestia ta wymaga jednak odrêbnego namys³u,
a przede wszystkim przeprowadzenia stosownych badañ polegaj¹cych na rozpoznaniu wielkoœci zasobu u¿yczonego w skali kraju oraz mo¿liwoœci przechowawczych archiwów pañstwowych, a tak¿e przeprowadzenia stosownych kalkulacji
finansowych.
***
Narodowe Archiwum Cyfrowe powsta³o piêæ lat temu z przekszta³cenia istniej¹cego od 1955 r. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Zakres zadañ na³o¿ony w rozporz¹dzeniu z 2008 r. oraz w statucie z 2010 r. definiuje to archiwum jako odpowiedŸ sieci archiwalnej na aktualne wyzwania epoki cyfrowej. NAC zosta³o zaprojektowane jako archiwum, w którym maj¹ siê koncentrowaæ zagadnienia digitalizacyjne i informatyzacyjne. To za³o¿enie w po³¹czeniu z faktem szybkiego rozwoju tych sfer wspó³czesnoœci okreœla NAC jako instytucjê, która musi
podlegaæ permanentnemu rozwojowi, a¿eby kompetencyjnie, organizacyjnie
i technologicznie nad¹¿aæ za rozwojem rzeczywistoœci. Ca³oœæ dzia³añ podejmowanych w najbli¿szych latach bêdzie wiêc nakierowana na utrzymanie charakteru archiwum jako instytucji rozwojowej, co musi wi¹zaæ siê z adekwatnymi nak³adami finansowymi oraz z rozwojem kadr, przez zapewnienie odpowiedniej
liczby pracowników o w³aœciwych kwalifikacjach w kontekœcie realizowanych
zadañ zarówno w sferze digitalizacji i informatyzacji, jak i w sferze tradycyjnej
dokumentacji audiowizualnej i fotograficznej.
Podsumowuj¹c, nale¿y wskazaæ nastêpuj¹ce zagadnienia, na których skupi siê
dzia³alnoœæ archiwum w perspektywie kolejnych lat, jako kwestie kluczowe:
– budowa siedziby z adekwatn¹ powierzchni¹ magazynow¹ uwzglêdniaj¹c¹
aktualne potrzeby oraz przewidywane dop³ywy zwi¹zane m.in. z zakoñczeniem okresu obowi¹zywania umów u¿yczenia z TVP S.A. i PR S.A.;
– dalszy rozwój Centralnego Repozytorium Cyfrowego (z uwzglêdnieniem
organizacji zapasowego centrum danych) s³u¿¹cego zarówno jako magazyn
danych cyfrowych, jak i platforma sprzêtowa dla us³ug informatycznych
wykorzystywanych przez archiwa pañstwowe i inne instytucje przechowuj¹ce zasób archiwalny;
– prowadzenie intensywnych prac projektowych w zakresie systemów teleinformatycznych, z uwzglêdnieniem stosowania adekwatnych metodyk projektowych oraz rozwi¹zañ organizacyjnych i modeli finansowych;
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– rozwój dzia³añ ekspercko-doradczych w zakresie dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej w odniesieniu do archiwów pañstwowych;
– dalszy dynamiczny rozwój w dzia³alnoœci digitalizacyjnej zarówno w zakresie skanowania mikrofilmów, jak i digitalizacji w³asnych materia³ów fotograficznych i dŸwiêkowych, oraz dzia³alnoœci szkoleniowej i doradczej.
Narodowe Archiwum Cyfrowe ze wzglêdu na swoje zadania zajmuje specyficzne miejsce w sieci archiwów pañstwowych. Jest jednoczeœnie archiwum
o charakterze centralnym, ale i o w³aœciwoœci okreœlonej rzeczowo z uwzglêdnieniem g³ównie kryterium rodzaju materia³ów archiwalnych. NAC jest archiwum
o zadaniach eksperckich i doradczych w sferze dokumentacji fotograficznej, audiowizualnej, elektronicznej, jak i w sferze digitalizacji. Funkcje te realizuje wobec archiwów pañstwowych, ale — ze wzglêdu na rolê centrum kompetencji ds.
digitalizacji materia³ów archiwalnych — równie¿ wobec innych podmiotów z szeroko pojêtego sektora kultury i dziedzictwa narodowego. Archiwum wyznaczono
rolê us³ugodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej (zarówno kopii, jak i naturalnych dokumentów elektronicznych), przygotowywania narzêdzi informatycznych dla archiwów oraz publikowania materia³ów archiwalnych. Realizacja powy¿szych zadañ warunkowana jest harmonijn¹
wspó³prac¹ ze wszystkimi partnerami, w tym zw³aszcza z archiwami pañstwowymi. Podstaw¹ tej wspó³pracy musi byæ w³aœciwe pojmowanie roli NAC, jako instytucji dostarczaj¹cej wiedzy, narzêdzi i procedur wspomagaj¹cych dzia³alnoœæ
archiwum w epoce cyfrowej.
Wojciech Wo Ÿ n i a k , Mission of the National Digital Archives — a Look Ahead. The National
Digital Archives (NDA) is a central archive comprising mainly documents selected on the basis their
contents. It performs tasks related to its own collection and offers its expert support to other state
archives. The NDA runs its activity in two main areas — digitisation and electronic documentation
(digital archiving) and photo and audiovisual documentation. The article presents key issues making
up the definition of the mission of the National Digital Archives. Digital archiving has been defined
as a set of tasks connected with:
– digitisation of archival collection,
– provision of IT tools for archivists,
– online publication of copies of archival materials and use of new media for popularisation
of knowledge about archives and its collections,
– processing of electronic documents,
– safe storing of digital data regarded as archival materials
The above description of the NDA defines it as a reaction of the Polish archival network to challenges of the digital age. The NDA has been designed as an archive concentrating issues related to
digitisation and informatisation. The article is an attempt to give an answer to the question in what
manner an archive should perform its tasks in the context of dynamically progressing informatisation
as well as an archival network.
Wojciech Wo Ÿ n i a k , Archives nationales numérisées – mission et perspectives. Les Archives
nationales numérisées (Narodowe Archiwum Cyfrowe, NAC) est un organisme central qui, d’un
côté, exécute des tâches liées à ses propres ressources et, de l’autre côté, fournit un soutien spé-
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cialisé aux autres services nationaux d’archives. Les activités de NAC reposent sur deux axes
principaux : le premier est lié à la numérisation et la documentation électronique (archivage
numérique), tandis que le second vise la documentation photographique et audiovisuelle.
L’auteur expose les problèmes clés qui déterminent la mission des Archives nationales
numérisées. L’archivage numérique est défini comme un ensemble de tâches comprenant:
– la numérisation des documents,
– la fourniture des outils informatiques pour les archivistes,
– la publication des documents d’archives en ligne et l’utilisation des nouveaux médias
pour vulgariser les connaissances sur les archives et leurs ressources,
– la gestion des documents électroniques,
– le stockage sécurisé des données numériques considérées comme documents d’archives.
Cette description des tâches exécutées par le NAC définit ce service comme la réponse
du réseau d’archivage en Pologne aux défis de l’ère numérique. Le NAC a été conçu comme une
archive visant les questions de la numérisation et de l’informatique. L’article tente de déterminer comment l’archive devrait s’acquitter de ses tâches dans le contexte d’évolution rapide des
technologies de l’information et du réseau des archives.

( (  ! %   , ) *  "      .
' "%       ('U)  "  "%    
  , "  #!,   "".   "! ! 
#       #  
  ,   !  /  
         . ;"% % 'U  "  
   " F  !       /"   
(       )   !   -   !"%   .
( % !   "    "   ' "%  
      . U        "
%    %
!,  !  
B       "",
B !#   -   "    ,
B #"    "     "  "%!    
 " "!       "",
B ## /"   ,
B #          ,  "    
".
0    ! 'U "         
 "%       #   /      " .
'U #" !    , #E 
# !    
   -   . )%  " #   
 ,  #!    " " %   !
" 
   !        " ,  %
  
  !      .

ARCHEION, T. CXIII
WARSZAWA 2012

ANNA SOBCZAK
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DIGITALIZACJA W NIEMIECKICH ARCHIWACH —
STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU*

Celem niniejszego artyku³u jest przybli¿enie problematyki digitalizacji
w Niemczech, w tym zagadnieñ zwi¹zanych z jej koordynacj¹, oraz inicjatyw maj¹cych na celu udostêpnianie skanów i ich zabezpieczanie. W dalszej czêœci tekstu
przedstawione zostanie wspó³czesne niemieckie œrodowisko archiwalne oraz perspektywy rozwoju cyfryzacji na najbli¿sze lata.
Na pocz¹tek, aby zrozumieæ niemieckie œrodowisko archiwalne, warto przyjrzeæ siê samemu pañstwu, które tworzy 16 krajów zwi¹zkowych. Taki podzia³ terytorialno-administracyjny ma bardzo du¿y wp³yw na kszta³t organizacji archiwów. W Niemczech, w przeciwieñstwie do Polski, nie ma jednej sieci archiwalnej opiekuj¹cej siê dokumentacj¹ wytwarzan¹ przez instytucje pañstwowe1. Najwiêksz¹ tworzy Archiwum Federalne (Bundesarchiv), powo³ane w 1950 r., które
liczy: 6 oddzia³ów, 3 archiwa przejœciowe i 3 ekspozytury. To archiwum zajmuje
siê aktami wytwarzanymi przez urzêdy: prezydenta, rz¹dowe i ministerialne. Nastêpnie mo¿na wyró¿niæ: archiwa krajowe (Landesarchiv b¹dŸ Staatsarchiv) tworz¹ce lokalne struktury w ka¿dym landzie. G³ównym zadaniem tego typu archiwów jest nadzór nad dokumentacj¹ wytwarzan¹ przez w³adze kraju zwi¹zkowego. Na ni¿szym poziomie podzia³u administracyjnego s¹ powiaty, które równie¿
maj¹ swoje archiwa (Kreisarchiv). W ich wypadku, jak i archiwów gminnych (Gemeindearchiv) czy miejskich (Stadtarchiv), nie mo¿na mówiæ o jakichœ rozbudowanych strukturach, gdy¿ s¹ to pojedyncze archiwa ponosz¹ce odpowiedzialnoœæ
za zabezpieczenie akt wytwarzanych przez lokalne w³adze2.
*

Tekst powsta³ przy wsparciu finansowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Na potrzeby artyku³u u¿yto okreœlenia „sieæ” na archiwa, które maj¹ oddzia³y. W Niemczech
nie istnieje taka definicja.
2 Por.: A. Sobczak, Bundesarchiv — najwiêksza sieæ archiwalna w Niemczech, „Archiwista Polski” 2008, nr 3, s. 67–76; eadem, Strony internetowe archiwów w Kolonii, „Szczeciñski Informator
Archiwalny” [w druku]; H.J. Schreckenbach, Wspó³czesne archiwa niemieckie. Rzut oka na historiê
1

102

ANNA SOBCZAK

Tak krótka charakterystyka sieci archiwalnej w RFN ukazuje jej skomplikowany charakter. Wy¿ej wymienione archiwa dziel¹ siê w³aœciwie na dwa typy: pañstwowe (Staatsarchive), do których zalicza siê Archiwum Federalne i archiwa
krajowe, oraz komunalne (Kommunalarchive), obejmuj¹ce archiwa powiatów,
gmin i miast. Jednak poza tymi dwoma g³ównymi typami archiwów wystêpuj¹ takie archiwa, jak: koœcielne (Kirchenarchive), gospodarcze (Wirtschaftsarchive)3,
prywatne i rodów szlacheckich (Privatarchive, Adelsarchive, Herrschaftsarchive,
Hausarchive/Familienarchive), parlamentu i partii (Parlamentsarchive, Parteiarchive), mediów (Medienarchive) oraz szkó³ wy¿szych (Hochschularchive).
Analizuj¹c informacje o iloœci poszczególnych typów archiwów na podstawie
danych zawartych w archiwistycznych portalach internetowych4, okazuje siê, ¿e
w RFN znajduje siê ok. 2,3 tys. archiwów5, z czego zaledwie 2,1 proc. to archiwa
pañstwowe, a a¿ ok. 68,7 proc. to archiwa komunalne, których jest w sumie 1579.
Najwiêcej tego typu archiwów jest w Bawarii — 472 i Nadrenii Pó³nocnej Westfalii — 400. Nastêpnie 5,2 proc. stanowi¹ archiwa koœcielne, ponad 2,3 proc. —
archiwa gospodarcze, 11,5 proc. — archiwa prywatne i rodów szlacheckich, 0,8
proc. — archiwa parlamentu, partii i zwi¹zków, 2,3 proc. — archiwa mediów oraz
7,1 proc. — archiwa szkó³ wy¿szych i instytucji naukowych. Najwiêcej archiwów
znajduje siê w Bawarii — 888, zaraz na drugim miejscu jest Nadrenia Pó³nocna
Westfalia, posiadaj¹ca o po³owê mniej archiwów — 4586.
Digitalizacja7 w archiwach jest procesem, który prowadzi do przekszta³cania
analogowych materia³ów archiwalnych do postaci elektronicznej za pomoc¹ spei organizacjê, „Archeion” 1996, t. 96, s. 121–138; Bundesarchiv. Dienstleister für Forschung, Öffentlichkeit und Verwaltung, Koblencja 2002, ss. 137.
3Archiwa gospodarcze to archiwa przedsiêbiorstw i firm, np. najwiêksze archiwum tego typu
w Dolnej Saksonii to VW-Archiv w Wolfsburgu.
4 Portale:
Baden-Württemberg <http://www.archive-bw.de/sixcms/detail.php?template=home>; Bayern
<http://www.archive-in-bayern.de/server/index.html>; Berliner Archive <http://www.berliner-archive.de/>; Brandenburg <http://www.landeshauptarchiv-brandenburg.de/netCmsFrames.aspx?PageID=58&NavIndex=04.02>; Hessen <http://www.archive.hessen.de/>; Mecklenburg-Vorpommern
<http://ariadne.uni-greifswald.de/>; Niedersachsen <http://www.archivportal.niedersachsen.de/>;
Nordrhein-Westfalen <http://www.archive.nrw.de/>; Rheinland-Pfalz wraz z Saarland <http://www
.lha-rlp.de/index.php?id=593>; Schleswig-Holstein <http://www.archive.schleswig-holstein.de/>;
Thüringen <http://www.archive-in-thueringen.de/> [dostêp: 16 wrzeœnia 2012].
5 Napisano: ok. 2,3 tys. archiwów, gdy¿ nie uda³o siê znaleŸæ ¿¹danych informacji o liczbie archiwów w trzech landach: Berlin, Nadrenia Palatynat oraz Saara. Statystyki nie obejmuj¹ równie¿
Archiwum Federalnego.
6 Nadrenia Pó³nocna Westfalia (NPW) jest pod wzglêdem powierzchni o po³owê mniejsza od Bawarii oraz posiada trzy razy mniej mieszkañców. Bawaria dominuje nad NPW równie¿ pod wzglêdem liczby archiwów pañstwowych (prawie trzykrotnie), koœcielnych (ponadpiêciokrotnie), prywatnych i rodów szlacheckich (ponadtrzydziestoczterokrotnie) oraz mediów (szeœciokrotnie). Pod
wzglêdem liczby archiwów parlamentu, partii i zwi¹zków oba landy siê równowa¿¹, natomiast archiwów gospodarczych Bawaria posiada o po³owê mniej ni¿ NPW.
7 W artykule zastosowano nastêpuj¹ce synonimy: „cyfryzacja”, „dyskretyzacja” oraz „binaryzacja”.
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cjalistycznego sprzêtu, np. skanerów. Obejmuje takie etapy, jak: selekcja materia³u, wybór standardów zapisu i przechowywania (równie¿ opisu archiwalnego),
ustalenie wykonawcy (mo¿liwy jest outsourcing8 oraz in-house9), konserwacja
materia³ów przekazanych do digitalizacji, konwersja pierwotna (tworzenie master-kopii archiwaliów), kontrola jakoœci, zabezpieczenie, konwersja wtórna
(przygotowywanie skanu do udostêpniania w e-us³ugach) oraz udostêpnianie10.
W Niemczech pierwsze próby okreœlenia norm digitalizacji podjê³a Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG). W 1996 r. opracowano zalecenia dotycz¹ce binaryzacji zasobów archiwalnych i bibliotecznych z mikrofilmów11. W kolejnych latach pojawia³y siê inne wa¿ne dokumenty odnosz¹ce siê do korzystania i zarz¹dzania informacj¹ cyfrow¹, a przede wszystkim publikacjami elektronicznymi12.
W 2005 r. Fraunhofer Institut Intelligente Analyse- und Informationssysteme
przedstawi³ raport13 na temat wartoœci, jakie niesie udostêpnianie dóbr kultury
w Internecie oraz zaleceñ w zakresie digitalizacji. Mia³y z niego korzystaæ instytucje kultury przy tworzeniu swoich strategii. W tym czasie przygotowane zosta³y
równie¿ zalecenia w zakresie digitalizacji zasobów archiwalnych14 skierowane
przede wszystkim do lokalnych archiwów. Mniej wiêcej w tym samym momencie
8 Outsourcing polega na zlecaniu us³ug zewnêtrznym wykonawcom. Doœæ popularny w niemieckich archiwach, szczególnie ze wzglêdu na to, ¿e pozwala na obni¿enie kosztów zwi¹zanych z wykonaniem pewnych czynnoœci. Umo¿liwia zaoszczêdzenie pieniêdzy na kosztowne utrzymywanie
pracowni digitalizacji oraz unikniêcie problemów ze starzeniem siê zakupionych rozwi¹zañ. To zleceniobiorca bierze na siebie odpowiedzialnoœæ za dostosowanie technologii, zleceniodawca tylko egzekwuje jakoœæ wykonania us³ugi.
9 In-house to samodzielne wykonywanie us³ug. Zwi¹zane jest z budowaniem w³asnych pracowni digitalizacji. Mimo ¿e wi¹¿e siê z kosztami, to w zamian pozwala w³aœcicielowi na pewn¹ samowystarczalnoœæ.
10 Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wizja. Projekt. Ludzie, red. P. Dudek, A. Kowalska, Warszawa
2010, s. 59– 64 <http://nac.gov.pl/files/NAC_wizja_projekt_ludzie_WWW.pdf>; A. Trembowiecki, Digitalizacja zbiorów bibliotecznych. Teoria i praktyka, Warszawa 2006, s. 15–20; K. Schmidt, Digitalizacja, cyfryzacja czy dyskretyzacja i jaka? [w:] Cyfrowy œwiat dokumentu. Wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa, red. H. Hollender, Warszawa 2011, s. 52; Digitalisierung von Archivgut im Kontext der Bestandserhaltung. Positionspapier der ARK ausgearbeitet von den Fachausschüssen „Bestandserhaltung” und „Sicherung und Nutzung durch bildgebende Verfahren — Fototechnik”, März 2008, s. 2
<http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/medphp/120/42353/digibest.pdf> [dostêp: 16 wrzeœnia 2012].
11 Digitalisierung gefährdeten Bibliotheks- oder Archivguts. Abschlussbericht der Arbeitsgruppe
„Digitalisierung” des Unterausschusses Bestandserhaltung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 1996 <http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/46628/digitalisierung_gefaehrdeten_archivguts_dfg.pdf> [dostêp: 16 wrzeœnia 2012].
12 Informationen vernetzen — Wissen aktivieren <http://www.bibliotheksportal.de/fileadmin/user_upload/content/bibliotheken/strategie/dateien/BMBF_Information_vernetzen.pdf> [dostêp: 19 wrzeœnia 2012].
13 Bestandsaufnahme zur Digitalisierung von Kulturgut und Handlungsfelder <http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/pdf/bkm_end_01.pdf> [dostêp: 16 wrzeœnia 2012].
14 Empfehlung. Digitalisierung von archivischem Sammlungsgut, Konstanz 2005 <www.lwl.
org/waa-download/aktuelles/Empfehlung_Digitalisierung.pdf> [dostêp: 19 wrzeœnia 2012].
Opracowano na podstawie doœwiadczeñ Stadtarchiv Mannheim.
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uruchomiono równie¿ centralny portal wiedzy na temat digitalizacji (kulturerbe-digital.de)15, w którym mia³y byæ przechowywane wszystkie potrzebne informacje
zwi¹zane z digitalizacj¹ (dokumenty, publikacje itp.). Wa¿n¹ rolê w procesie koordynacji odgrywa wymieniana ju¿ DFG, która sponsoruje wiele projektów digitalizacyjnych, a w ramach realizowanych tworzy zbiory dobrych praktyk w zakresie
digitalizacji dóbr kultury16. Oprócz niej mo¿na jeszcze wymieniæ Archivschule
w Marburgu, odpowiadaj¹c¹ za kszta³cenie archiwistów w Niemczech, a tak¿e
Konferencjê Archiwalnych Referentów (Archivreferentenkonferenz), czyli takie forum, na którym spotyka siê dyrektor Bundesarchiv wraz z innymi przedstawicielami archiwów krajowych. W³asne strategie digitalizacji przygotowa³y i opublikowa³y na stronach internetowych na razie tylko dwa archiwa (Bundesarchiv i Landesarchiv Baden-Württemberg). One te¿ wraz z Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
pe³ni¹ funkcje centrów kompetencji dla archiwów w dziedzinie omawianej problematyki. Szczególnie Archiwum Federalne po zjednoczeniu Niemiec podkreœla
swoj¹ rolê jako lidera i dyfuzora innowacji wœród archiwów. Planowana jest równie¿ ogólnoniemiecka strategia, która zostanie wypracowana w ramach Deutsche
Digitale Bibliothek17, jednak na razie brak bli¿szych szczegó³ów na ten temat.
15

<www.kulturerbe-digital.de>.
Aktualne opracowanie: Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme
(LIS): DFG-Praxisregeln „Digitalisierung”, 2009, ss. 36 <http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/praxisregeln_digitalisierung.pdf> [dostêp: 19 wrzeœnia 2012].
17 G. Maier, Ch. Wolf, „Deutsche Digitale Bibliothek” und „Archivportal-D”. Sachstand und
Perspektiven <http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/52948/Archivtag-2011-0923_DDB_Archivportal-D_LABW.pdf> [dostêp: 16 wrzeœnia 2012].
Strategie Bundesarchiv:
Digitalizacja w Bundesarchiv. Strategia zastosowania nowych technik digitalizacji dla poprawy
dostêpu do archiwaliów i ich zabezpieczania. 2011–2016, stan: luty 2011, ss. 16. (Digitalisierung im
Bundesarchiv. Strategie für den Einsatz neuer Techniken der Digitalisierung zur Verbesserung der
Zugänglichkeit des Archivguts und zu seinem Schutz, 2011–2016. Stand: Feb. 2011)
<http://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/bundesarchiv_de/fachinformation/informationstechnologie/digitalisiertesarchivgut/digitalisierungimbarch2011_2016fv.pdf>; Strategiczne zasady
zastosowania nowych technik digitalizacji dla poprawy dostêpu do archiwaliów i ich zabezpieczania
— Strategia digitalizacji na lata 2006–2010, stan: marzec 2006 (Strategische Leitsätze für den Einsatz neuer Techniken der Digitalisierung zur Verbesserung der Zugänglichkeit des Archivguts und zu
seinem Schutz — Digitalisierungsstrategie für die Jahre 2006–2010, Stand: März 2006)
<http://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/bundesarchiv_de/fachinformation/digitalisierungsstrategie.pdf> [dostêp: 16 wrzeœnia 2012].
Strategia Landesarchiv Baden-Württemberg:
Archiwum Krajowe Badenii-Wirtembergii w cyfrowym œwiecie. Strategia integracji analogowego i cyfrowego zasobu archiwalnego, digitalizacja i zabezpieczenie cyfrowego zasobu, stan: 09/2007
(Das Landesarchiv Baden-Württemberg in der digitalen Welt. Strategie für die Integration von analogem und digitalen Archivgut, die Digitalisierung von Archivgut und die Erhaltung digitalen Archivguts, Stand 09/2007) <http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/43034/Digistrategie_labw2007web.pdf> [dostêp: 16 wrzeœnia 2012].
Szerzej: A. Sobczak, Strategie digitalizacji na przyk³adzie Bundesarchiv i Landesarchiv BadenWürttemberg, „Archiwista Polski” 2012, nr 3, s. 121–127.
16
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Najstarsza strategia digitalizacji pochodzi z 2006 r. i zosta³a przygotowana
w Bundesarchiv na piêæ lat, po czym zosta³a zaktualizowana w 2011 na kolejny
okres. Sk³ada siê ona z czterech g³ównych celów strategicznych obejmuj¹cych:
poprawê dostêpu do archiwaliów i ich zabezpieczanie, wzrost komfortu korzystania, ekonomiczne zarz¹dzanie zasobem i wypracowywanie d³ugotrwa³ych
procesów, które prowadzi³yby do racjonalnej realizacji zadañ archiwum. Druga
strategia zosta³a przygotowana przez Landesarchiv Baden-Württemberg. Obowi¹zuje nieprzerwanie od 2007 r. Do jej g³ównych za³o¿eñ nale¿y: integracja analogowego i cyfrowego zasobu, poprawa i rozbudowa us³ug udostêpniania, zabezpieczenie analogowego i cyfrowego zasobu, open access do elektronicznego zasobu,
ekonomicznoœæ i d³ugotrwa³oœæ instrumentów digitalizacji oraz cyfrowa archiwizacja. Zadania, jakie wyznaczy³y sobie archiwa, nie ró¿ni¹ siê od siebie zbytnio
i ukazuj¹, na co w Niemczech k³adziony jest g³ówny nacisk. Otó¿ przede wszystkim na pierwszy plan wysuwa siê tendencja do udoskonalania elektronicznego
udostêpniania, które obejmuje zwiêkszenie liczby i poprawê jakoœci elektronicznych inwentarzy. Dalej wa¿ne jest zabezpieczanie zasobów oraz racjonalizacja
wydatków na realizacjê wyznaczonych celów. Zauwa¿aln¹ ró¿nic¹ w obu strategiach jest to, ¿e LABW podkreœla znaczenie integracji systemów gromadz¹cych
informacje na temat cyfrowego, jak i analogowego zasobu oraz ich wszelkiego rodzaju odwzorowañ, przez które mo¿na rozumieæ: mikrofilmy, skany, ró¿ne wersje
plików, w których mog³y zostaæ zapisane. Bundesarchiv podkreœla natomiast znaczenie wspó³pracy (krajowej i miêdzynarodowej) w zakresie udostêpniania informacji o zasobie, jak i stosowania powszechnie przyjêtych standardów opisu archiwalnego18.
Wa¿n¹ rolê odegra³y te¿ zalecenia p³yn¹ce z Unii Europejskiej. Wspólnota
uzna³a digitalizacjê za proces wspomagaj¹cy kszta³towanie spo³eczeñstwa informacyjnego oraz rozwój innowacyjnej gospodarki. Zagadnienie nabra³o znaczenia
od 2000 r. Wtedy zaczêto badaæ jego stan w poszczególnych krajach starej piêtnastki. Wyniki by³y ma³o optymistyczne. Okaza³o siê, ¿e w ¿adnym kraju nie tworzono centrów kompetencji, nie budowano wspó³pracy miêdzy instytucjami kultury, nie rozwi¹zano problemów prawnych ani finansowych mog¹cych utrudniaæ
proces. Odpowiedzi na te problemy pojawi³y siê w 2001 r. w Za³o¿eniach z Lund19
i Planie Dzia³ania z Lund20, wyznaczaj¹cych cele pilnych prac, które nale¿y podj¹æ dla poprawy sytuacji, i co za tym idzie dla osi¹gniêcia lepszego stanu cyfryzacji. O pewnej formalnej koordynacji mo¿na zacz¹æ mówiæ w momencie powo³a18

Ibidem; szerzej: A. Sobczak, Strategie digitalizacji, s. 121–127.
Raport z Lund — koordynacja w zakresie digitalizacji, Toruñ 2003, t³um. M. Marcinek (tytu³
orygina³u: eEUROPE: creating cooperation for digitalisation — Lund Principles), ss. 30.
20 Plan dzia³ania z Lund (Lund Action Plan) <ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/digicult/lund_action_plan-en.pdf> [dostêp: 9 wrzeœnia 2012].
19
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nia Grupy Reprezentantów Krajowych21 (maj¹cych dokonywaæ analizy stanu digitalizacji w swoich krajach22) oraz EUBAM: Portalu do spraw europejskich dla bibliotek, archiwów, muzeów oraz instytucji zajmuj¹cych siê ochron¹ zabytków maj¹cego zaj¹æ siê zarz¹dzaniem projektami digitalizacyjnymi na poziomie UE23. Inne
wa¿ne dokumenty to: Karta Parmeñska (2003)24, Zalecenia Komisji (2006)25 oraz
strategie i201026, i2010: Biblioteki Cyfrowe27 oraz Europa 202028. To wszystko mia³o zapewniæ rozwój digitalizacji oraz udostêpniania dziedzictwa kultury online29.
Z digitalizacj¹ zwi¹zany jest równie¿ proces przygotowywania elektronicznych inwentarzy i retrokonwersji. Ta ostatnia to proces przenoszenia informacji
z analogowych zbiorów do elektronicznych. W 2007 r. szacowano, ¿e w Niemczech jest ok. 60 mln jednostek inwentarzowych do przepisania do baz danych.
21 Grupa Reprezentantów Krajowych sk³ada³a siê z przedstawicieli wybranych przez ministrów
kultury nale¿¹cych do Minevra — Ministerialna Sieæ Waloryzuj¹ca Dzia³alnoœæ w Zakresie Digitalizacji (MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in Digitalizsation).
22 Raporty: Coordinating digitisation in Europe. Progress report of the National Representatives
Group: coordination mechanisms for digitisation policies and programme dostêpne z lat 2002–2007
<http://www.minervaeurope.org/publications/globalreport.htm> [dostêp: 9 wrzeœnia 2012].
23 EUBAM: Portal zu europäischen Angelegenheiten für Bibliotheken, Archive, Museen und
Denkmalpflege: to niemiecka miêdzyresortowa grupa robocza, w której sk³ad weszli przedstawiciele instytucji kultury, federalnego Ministerstwa Kultury, krajów zwi¹zkowych oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft. Powo³ana w 2001 r. zajmowa³a siê sprawami digitalizacji (finansowania, uczestniczenia w projektach UE, zbieraniem informacji o programach, osi¹gniêciach) dla bibliotek, archiwów, muzeów oraz instytucji zajmuj¹cych siê ochron¹ zabytków.
Wir über uns <http://www.dl-forum.pt-dlr.de/deutsch/foren/25_2011_DEU_HTML.htm> [dostêp: 9 wrzeœnia 2012].
24 Karta Parmeñska <http://www.icimss.edu.pl/MINERVA/download/Karta_Parmenska.doc>
[dostêp: 8 wrzeœnia 2012].
25 Zalecenie Komisji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie digitalizacji i udostêpniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (2006/585/WE) Dziennik
Urzêdowy Unii Europejskiej L236/28 31.08.2006 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:236:0028:0030:PL:PDF> [dostêp: 16 wrzeœnia 2012].
26 i2010 — Europejskie spo³eczeñstwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0229:FIN:PL:PDF> [dostêp: 8 wrzeœnia 2012].
27 i2010: Biblioteki Cyfrowe <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:
2005:0465:FIN:PL:PDF> [dostêp: 8 wrzeœnia 2012].
28 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu <http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf> [dostêp: 8 wrzeœnia 2012].
29 Digitalisation Coordination Initiative [w:] Coordinating Digitisation in Europe Progress Report of the National Representatives Group Coordination Mechanisms for Digitisation Policies and
programmes 2002, bmw 2003, s. X–XIII; M. Kowalska, Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich,
Warszawa 2007, s. 76–77 (seria Nauka, Dydaktyka, Praktyka nr 86); Poradniki DGM — Wskazówki
sieci doskonalenia PULMAN, bmw, brw <http://www.pulmanweb.org/DGMs/DGMs-Polish-VerSep02.doc>, s. 150; Digitalisation Coordination Initiative [w:] Coordinating Digitisation in Europe
Progress Report of the National Representatives Group Coordination Mechanisms for Digitisation
Policies and programmes 2002, bmw 2003, s. X–XIII; M. Kowalska, Dygitalizacja zbiorów,
s. 76–77 <http://www.minervaeurope.org/publications/globalreport/globalrep2007.html> [dostêp:
16 wrzeœnia 2012].
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Od tego te¿ roku, dziêki finansowemu wsparciu DFG, realizowany jest projekt retrokonwersji, w którym poœredniczy utworzone w 2007 r. Biuro ds. Koordynacji
Retrokonwersji (Koordinierungsstelle Retrokonversion) przy Szkole Archiwalnej
w Marburgu (Archivschule Marburg). Jego zadaniem jest udzielanie pomocy archiwom przy przygotowywaniu dokumentacji aplikuj¹cej o œrodki na retrokonwersjê, doradztwo w zakresie stosowanych formatów oraz raportowanie do DFG,
a tak¿e jakoœciowe ocenianie wyników prac. Projekt by³ realizowany w latach
2008–2012. Z danych statystycznych dostêpnych na stronie internetowej biura
wynika, ¿e do 2010 r. uda³o siê przygotowaæ prawie tysi¹c inwentarzy, na które
sk³ada siê ok. 1,8 mln j.a., czyli ok. 3 proc. tego, co pozostaje jeszcze do zrobienia. Archiwa uczestnicz¹ce w projekcie musia³y, zgodnie z umow¹, partycypowaæ
w jego realizacji, finansuj¹c z w³asnego bud¿etu przygotowanie 50 proc. j.a.30
W najbli¿szych latach planowane jest utworzenie centralnego portalu dla archiwów, w którym — na podobieñstwo Archives Portal Europe — udostêpniane
bêd¹ informacje o zasobie wraz z odwzorowaniami archiwaliów, a w przysz³oœci
zapewne z natywnie elektronicznymi dokumentami. Bli¿ej jednak nie s¹ znane
¿adne szczegó³y dotycz¹ce projektu, mimo ¿e od pewnego czasu jest sygnalizowany on w literaturze fachowej pod nazw¹: Archivportal-D31.
30

Szerzej: F M. Bischoff, Aufgaben und Erfahrungen der DFG-geförderten Koordinierungsstelle Retrokonversion an der Archivschule Marburg [w:] Retrokonversion, Austauschformate und Archivgutdigitalisierung. 14. Archivwissenschaftliches Kolloquium 10.01.2010, s. 3–8, 14; Ergebnisse
des Gesprächs zwischen ARK und DFG am 19. Februar 2008 <http://archivschule.de/forschung/retrokonversion-252/newsretro/ergebnisse-des-gespraechs-zwischen-ark-und-dfg-am-19-februar2008.html>; Abschlussbericht zum DFG-Projekt „Entwicklung von Werkzeugen zur Retrokonversion
archivischer Findmittel” 30.06.2004, ss. 51; <http://www.archivschule.de/uploads/Forschung/Retrokonversion/Abschlussbericht_Retrokonversionsprojekt.pdf>; W. Reininghaus, EDV und Neue Medien: Die Retrokonversion von Findmitteln in Deutschland — ein DFG-Vorprojekt, „Der Archivar”
3/2005, s. 201 <http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2005/Archivar_2005-3.pdf>; M. BlackVeldtrup, DFG-Projekt: „Deutsch-amerikanische Arbeitsgruppe Online-Findmittel”, bnrs
<http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2005/Archivar_2005-3.pdf>; U. Fischer, W. Reininghaus,
DFG-Vorstudie „Retrokonversion archivischer Findmittel”. Die wichtigsten Ergebnisse des Projekts, „Der Archivar” 2006, Bd. 4, s. 329–330 <http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2006/Archivar_2006-4.pdf>; M. Black-Veldtrup, M. Meusch, S. Przigoda, Zugänglichkeit verbessern: Das
DFG-Projekt „Entwicklung von Werkzeugen zur Retrokonversion archivischer Findmittel”, „Der Archivar” 2002, Bd. 2, s. 111–112 <http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2002/Archivar_20022.pdf>; Erträge der Antragsphasen <http://archivschule.de/forschung/retrokonversion-252/ergebnisse/ertraege-der-antragsphasen.html#Anteil>; Übersicht der Archive, deren Retrokonversionsprojekte bisher durch die DFG gefördert bzw. bewilligt wurden <http://archivschule.de/forschung/retrokonversion-252/antragsstellung/uebersicht-archive.html>; Ergebnisse des ersten Treffens der Teilnehmer an der Pilotphase zum DFG-Förderprogramm Retrokonversion am 28. November 2007
<http://archivschule. de/forschung/retrokonversion-252/newsretro/ergebnisse-des-ersten-treffensder-teilnehmer-an-der-pilotphase-28112007. html>; E. Büttner, Internet-Präsentation von OnlineFindmitteln — Voraussetzungen und Bestrebungen des Bundesarchivs, „Der Archivar” 2001, Bd. 3
<http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2001/Archivar_2001-3.pdf> [dostêp: 15 wrzeœnia 2012].
31 G. Maier, Ch. Wolf, „Deutsche Digitale Bibliothek”.
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Uwagê nale¿y zwróciæ te¿ na przedsiêwziêcia zwi¹zane z promowaniem
wiedzy w zakresie wieczystego przechowywania materia³ów cyfrowych zarówno natywnych, jak i zdigitalizowanych. Jednym z nich jest sieæ kompetencji dla
bibliotek, archiwów i muzeów w zakresie d³ugoterminowego przechowywania
archiwaliów Nestor32. Drugim, ju¿ dzia³aj¹cym, jest Kooperatywna budowa archiwum do d³ugoterminowego przechowywania cyfrowej informacji (Kooperativer Aufbau eines Langzeitarchivs digitaler Informationen) kopal33.
W Niemczech rozpoczêto budowê Instytutu Zabezpieczania Archiwaliów
i Materia³ów Bibliotecznych, który powo³ano przy Archiwum Krajowym Badenii Wirtembergii w Ludwigsburgu (Landesarchiv Baden-Württemberg, Institut für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut in Ludwigsburg). Jego najwiêkszym projektem jest: Wypalanie Kolorowych Odwzorowañ Laserem Arche. Próba rzeczywistego u¿ycia (Ausbelichtung von Farbdigitalisaten mit dem
ARCHE-Laserbelichter. Erprobung des Echtbetriebs). G³ówn¹ ide¹ przedsiêwziêcia jest wykorzystanie kolorowych mikrofilmów do zabezpieczania na
nich skanów. Na jednej klatce filmu mo¿na nagraæ kilka obiektów. Jest to metoda pozwalaj¹ca na relatywnie tanie zabezpieczanie. Produkt jest tak wysokiej
jakoœci, ¿e przy u¿yciu odpowiedniego skanera mo¿na je jeszcze raz zeskanowaæ i uzyskaæ wysokiej jakoœci odwzorowanie. Przygotowane rolki z mikrofilmami przechowywane s¹ w specjalnych pojemnikach sk³adowanych w starej
sztolni. Przy tym rozwi¹zaniu rozwa¿ana jest równie¿ kwestia mo¿liwoœci wykorzystania mikrofilmów do zast¹pienia elektronicznych magazynów,
w których sk³aduje siê master-skany. Wed³ug wstêpnych wyliczeñ mog³oby to
pomóc w obni¿eniu kosztów zwi¹zanych z ich utrzymaniem, które s¹ wysokie,
gdy przechowuje siê je na serwerach zawsze gotowych do u¿ytku. Z najlepszej
jakoœci skanów nie korzysta siê na co dzieñ, wiêc mo¿na by³oby je jeszcze raz
zeskanowaæ w razie potrzeby. Testy jakoœci odwzorowania wykonanego z oryginalnego dokumentu i ponownie zdigitalizowanego ró¿ni¹ siê od siebie w niewielkim stopniu, który jest trudny do wykrycia dla osób niedoœwiadczonych.
Jednak nie mo¿na ukryæ, ¿e zdarzaj¹ siê pewne zniekszta³cenia34.
W najbli¿szych latach planowany jest w Niemczech rozwój portali udostêpniaj¹cych informacje o dziedzictwie kultury. Ma powstaæ portal archiwalny (Archiv32 <http://www.langzeitarchivierung.de/Subsites/nestor/DE/Vernetzung/vernetzung.html

?nn=11214>.
33 <http://kopal.langzeitarchivierung.de/index_software. php.de>; R. Altenhöner, kopal — ein
kooperatives Archivsystem für die Langzeitarchivierung digitaler Objekte, „Der Archivar” 2007,
Bd. 4, s. 307–313 <http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2007/Archivar_2007-4.pdf>.
34 Barbarastollen — Deutsches Kulturgut im Bergwerk SWR Magazin „Odysso” Reportage mit Lena Ganschow Barbarastollen — Deutsches Kulturgut im Bergwerk <http://www.swr.de/odysso//id=1046894/nid=1046894/did=9079658/1ev58gc/>; Archiv im Stollen ARD Magazin „W wie Wissen”
<http://mediathek.daserste.de/sendungen_a-z/427262_w-wie-wissen/9446698_archiv-im-stollen>
[dostêp: 16 wrzeœnia 2012].
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portal-D), w którym bêd¹ publikowane informacje o zasobie archiwalnym oraz
Niemiecka Biblioteka Cyfrowa (Deutsche Digitale Bibliothek)35, bêd¹ca swego
rodzaju wirtualnymi wrotami do informacji i odwzorowañ dóbr niemieckiego
dziedzictwa kultury. Docelowo maj¹ do niej nale¿eæ i dostarczaæ dane wszystkie
instytucje kultury i nauki, których jest ok. 30 tys.36 W 2012 r. przygotowano, w ramach tego przedsiêwziêcia, model metadanych oparty na EAD37 oraz koncepcjê
realizacji projektu. Na sta³e przyjêta zosta³a tak¿e obecna nazwa38.
Wirtualne œrodowisko archiwalne jest bardzo bogate w Republice Federalnej
Niemiec. Analizuj¹c pod tym wzglêdem dzia³ania archiwów krajowych i federalnych, okazuje siê, ¿e strony internetowe s¹ coraz bardziej profesjonalnie przygotowywane i powoli zmierzaj¹ w kierunku portali naukowych. Ewidentnym przyk³adem jest witryna Bundesarchiv39, ponownie uruchomiona w pierwszej po³owie
2011 r. G³ówny nacisk po³o¿ono na wyeksponowanie elektronicznych pomocy archiwalnych oraz innych serwisów internetowych tworzonych przez to archiwum,
które skierowane s¹ do ró¿nych grup badaczy40. W Niemczech wystêpuj¹ równie¿
35

<http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/>.
Na razie, na etapie powstawania do DDB nale¿¹: Bayerische Staatsbibliothek, Bibliotheksservicezentrum Baden-Württemberg, Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bundesarchiv, Deutsches Filminstitut, Deutsche Nationalbibliothek, Landesarchiv Baden-Württemberg, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Niedersächsische
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (Göttinger Digitalisierungszentrum), Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Stiftung Historische Museen Hamburg
(digiCult-Verbund eG), Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Digitales Kunst- und Kulturarchiv Düsseldorf (d:kult) <http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/kompetenznetzwerk.htm> [dostêp: 16
wrzeœnia 2012].
37 Encoded Archival Description to Miêdzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym; szerzej zob.: EAD_PL. Miêdzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym
<http://www.nac.gov.pl/files/EAD_PL_www_0.pdf> [dostêp: 16 wrzeœnia 2012]; U. Fischer i in., Ein
EAD-Profil für Deutschland. EAD (DDB) als Vorschlag für ein gemeinsames Austauschformat deutscher Archive, „Archivar” 2012, Bd. 2, s. 160–162 <http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/
2012/ausgabe2/ARCHIVAR_02-12_internet.pdf> [dostêp: 21 wrzeœnia 2012].Model EAD wykorzystywany w DDB: EAD(DDB) 1.0. Content von Archiven: Feldinhalte und EAD-Elemente der Findbuch-EAD, Stand: 15. Mai 2012 <http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/53840/
Findbuch-EAD_2012-05-15.pdf> EAD(DDB) 1.0. Content von Archiven: Feldinhalte und EAD-Elemente der Tektonik-EAD, Stand: 15. Mai 2012 <http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/53841/Tektonik-EAD_2012-05-15.pdf> [dostêp: 16 wrzeœnia 2012].
38 Encoded Archival Description (EAD) <http://www.landesarchiv-bw.de/web/53401>;
EAD(DDB) v. 1.0 veröffentlicht, http://www.landesarchiv-bw.de/web/53894; Verwertungskonzept zur
Deutschen Digitalen Bibliothek. Ergebnisbericht Version 2.0, Berlin 2012 <http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/pdf/2012-03-05%20DDB_Verwertungskonzept_v2.pdf>; G. Maier, Ch. Wolf,
„Deutsche Digitale Bibliothek” <http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/52948/Archivtag-2011-09-23_DDB_Archivportal-D_LABW.pdf> [dostêp: 16 wrzeœnia 2012].
39 <www.bundesarchiv.de>.
40 Lista serwisów oferowanych przez Bundesarchiv: Zwangsarbeit im NS-Staat
<http://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/>; Zentrale Datenbank Nachlässe <http://www.nachlassdatenbank.de>; Digitales Bildarchiv <http://www.bild.bundesarchiv.de> Archivgut der Soziali36
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portale archiwalne na poziomie landu, które skupiaæ maj¹ archiwa regionu. Takich portali funkcjonuje 1141, a ich jakoœæ jest ró¿na. Mo¿na znaleŸæ serwisy,
w których archiwa udostêpniaj¹ ca³e inwentarze lub takie, gdzie umieszczone s¹
tylko bardzo ogólne informacje o zasobie. Inn¹ ciekaw¹ ofert¹ jest Portal BAM —
Portal dla Bibliotek, Archiwów, Muzeów (Portal zu Bibliotheken, Archiven, Museen)42, w którym swoje zasoby udostêpniaj¹ archiwa, biblioteki i muzea. Swoj¹
koncepcj¹ przypomina on trochê Europeanê. Jednak¿e, ze wzglêdu na powstaj¹c¹ Deutsche Digitale Bibliothek, nie bêdzie dalej rozwijany.
Niemieccy archiwiœci anga¿uj¹ siê w wiele projektów miêdzynarodowych,
w których promowane s¹ zdigitalizowane archiwalia. Jednym z wiêkszych,
w którym uczestniczyli, by³ MICHAEL Plus — Wielojêzyczny inwentarz europejskiego dziedzictwa kultury (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe)43, a obecnie jest to Europeana, czyli portal gromadz¹cy informacje o obiektach kultury oraz ich miniaturowe odwzorowania dostarczane przez biblioteki,
muzea, archiwa i inne instytucje kultury a tak¿e nauki. Typowo archiwalnym projektem, w którym bior¹ udzia³ niemieckie archiwa, jest Archives Portal Europe.
Uruchomiony wiosn¹ 2011 r. prezentuje inwentarze archiwalne z odwzorowaniami. Jednym z jego zadañ jest te¿ udostêpnianie zbiorów Europeanie.
Jak mo¿na zauwa¿yæ, w Niemczech binaryzacja jest coraz powa¿niej traktowana i dostrzega siê jej g³ówne zalety w zakresie u³atwiania dostêpu do dziedzictwa kultury oraz rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego. Jest ona wdra¿ana
w ró¿nym stopniu. S¹ bowiem archiwa, które maj¹ strategie wyznaczaj¹ce cele
i œrodki realizacji, które prowadz¹ do rozwijania nowych serwisów dla u¿ytkowników i które systematycznie digitalizuj¹ swoje zasoby wed³ug przyjêtych za³o¿eñ. Jednak¿e s¹ te¿ i takie, które siê tym nie zajmuj¹. Do najbardziej zaanga¿owanych nale¿¹ najwiêksze i najbogatsze archiwa, np. Landesarchiv Baden-Württemberg czy Landesarchiv Nordrhein-Westfalen i Bundesarchiv.
stischen Einheitspartei Deutschlands, SED und des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, FDGB
<http://www.bundesarchiv.de/sed-fdgb-netzwerk> Gedenkbuch Opfer der Verfolgung der Juden
unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933–1945 <http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/index.html> Online-Version der Edition Akten der Reichskanzlei. Weimarer
Republik: <http://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919-1933/0000/index.html> OnlineVersion der Edition „Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung” <http://www.bundesarchiv.de/
cocoon/barch/0000/index.html> [dostêp: 16 wrzeœnia 2012].
41 Wspólny serwis posiadaj¹: Nadrenia-Palatynat oraz Saara; portali nie posiadaj¹: Brema, Hamburg, Saksonia i Saksonia-Anhalt; listê reszty portali mo¿na znaleŸæ w przyp. 4.
42 <http://www.bam-portal.de/>.
43 Projekt realizowany przez 14 pañstw UE w latach 2006–2008 dziêki wsparciu Komisji Europejskiej, którego celem by³o stworzenie centralnego wykazu obiektów zdigitalizowanych.
Link do strony internetowej: <http://www.michael culture.org/>.
MICHAEL Plus — Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe Projekt mit Förderung
im eTen-Programm der Europäischen Kommission <http://www.landesarchiv-bw.de/web/44244>
[dostêp: 16 wrzeœnia 2012].
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Obecnie widaæ, ¿e najwiêcej uwagi poœwiêca siê na przygotowanie elektronicznych pomocy archiwalnych oraz implementacji standardów opisu archiwaliów i wymiany tych danych miêdzy systemami. To u³atwia budowanie wspólnych, krajowych czy europejskich serwisów dla u¿ytkowników archiwów. Bez tego trudne by³oby sprawne zarz¹dzanie zdigitalizowanymi obiektami, gdy¿ nie by³oby ich z czym po³¹czyæ i jak wyszukiwaæ.
Zauwa¿alna jest te¿ tendencja do centralizowania serwisów archiwalnych
(Archivportal-D), jak i innych (Deutsche Digitale Bibliothek). To œwiadczy
o du¿ej œwiadomoœci i racjonalnoœci kosztów poniesionych na ró¿ne inicjatywy.
£atwiej jest bowiem utrzymaæ i rozwijaæ jeden czy dwa du¿e projekty ni¿ wiele ma³ych.
Na uwagê zas³uguj¹ te¿ plany stworzenia jednej, wspólnej strategii digitalizacji dla ca³ego pañstwa. Jest to szczególnie trudne przedsiêwziêcie, podobnie jak
i utworzenie wspólnego portalu dla wszystkich instytucji kultury. Jej powstanie
u³atwi na pewno realizacjê dalszych planów oraz rozwój lepszych us³ug dla spo³eczeñstwa, a tak¿e pozwoli okreœliæ powszechne zasady, priorytety i cele. Poka¿e te¿ rzadko dostrzegan¹ ró¿norodnoœæ instytucji kultury, u³atwi ich wzajemne
zrozumienie i wyjaœni ró¿ne postrzeganie tych samych problemów.
W przysz³oœci archiwa zaczn¹ zapewne zwracaæ uwagê na stosowanie rozwi¹zañ Web 2.0 w oferowanych portalach archiwalnych, które pozwalaj¹ u¿ytkownikom na interakcjê i generowanie swojej treœci, czy to w celach rozrywkowych,
czy z pobudek naukowych. Serwisy wykorzystuj¹ce takie technologie mog¹ nie
tylko zachêcaæ u¿ytkowników do czêstszego wirtualnego odwiedzania archiwum,
ale mog¹ przyczyniæ siê do rozwoju wspó³pracy w zakresie wspierania instytucji
archiwalnych w projektach zwi¹zanych z opisywaniem archiwaliów. W œwiecie
bibliotek takie rozwi¹zania s¹ czêsto stosowane i pokazuj¹, ¿e wspó³praca z internautami przynosi wartoœæ dodan¹ oraz buduje trwa³e spo³ecznoœci internetowe
wokó³ instytucji, które s¹ gotowe wspieraæ je swoj¹ pomoc¹44.

Anna S o b c z a k , Digitisation in German Archives: Current Status and Development
Perspectives. The article discusses digitisation in German state archives including the Federal
Archives (Bundesarchiv) and state archives (Staats- and Landesarchiv). It describes attempts undertaken in order to coordinate the process in archives as in the case of Budesarchiv and Landesarchiv
44

T. Aigner, w wyst¹pieniu pt: „Komplementarnoœæ i synergia — zasady funkcjonowania archiwów w erze cyfrowej” (Complementarity and Synergy — Basic principles of the digital era in archives) na Powszechnym ZjeŸdzie Archiwistów Polskich we Wroc³awiu w 2012 r. wskaza³, ¿e bez pomocy spo³ecznoœci internetowych biblioteki nie osi¹gnê³yby takiego poziomu retrokonwersji zdigitalizowanych materia³ów, jak im siê to uda³o. Podkreœli³ te¿, ¿e procent pojawiaj¹cych siê b³êdów jest
stosunkowo niewielki, a wiêc warto ponieœæ takie ryzyko, aby zyskaæ wsparcie. Oczywiœcie bibliotekarzom zajê³o to trochê czasu, a¿ zaufali internautom i zaczêli korzystaæ z ich pomocy.
Program VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich dostêpny pod adresem:
<www.sap.waw.pl/files/u1/program_VI_PZAP_pdf> [dostêp: 19 wrzeœnia 2012].
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Baden-Württemberg and the state facing the European Union’s recommendations. The article focuses on such issues as: creation of electronic catalogues, retroconversion of analogue archival aids,
sharing and perpetual preservation of scans. Moreover, it briefly describes German archival environment, shows current trends as regards attitudes towards digitisation, and discusses future activities of
archives aiming at the creation of an all–Germany archival website and, in cooperation with other
cultural institutions, a website intended for sharing scans which would be similar to Europeana.
Anna S o b c z a k , La numérisation des archives allemandes: l’état actuel et les perspectives
de développement. L’article aborde le sujet de la numérisation des archives d’État en Allemagne,
comprenant les archives fédérales (Bundesarchiv), ainsi que les archives nationales (Staatset Landesarchiv). L’auteure expose les tentatives de coordination du processus mené dans les
archives sur l’exemple de la Bundesarchiv et Landesarchiv Baden-Württemberg face à des
recommandations de l’Union européenne. L’accent est mis sur la création d’inventaires électroniques, la rétroconversion des supports analogiques, l’accès aux documents numérisés et leur
sécurité. En outre, les conditions de l’archivage allemand sont brièvement présentées ; l’auteure
dessine les tendances actuelles dans la numérisation et énonce les perspectives des archives allemandes qui s’orientent vers la création d’un service en ligne à portée nationale, ainsi que, en collaboration avec d’autres institutions culturelles, d’un service de partage de documents
numérisés, conçu suivant le modèle d’Europeana.
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DLACZEGO SĄ POTRZEBNE KOPIE BEZPIECZEŃSTWA
DOKUMENTÓW?

Dokumenty archiwalne stanowi¹ arcywa¿ne zasoby informacyjne ka¿dego
pañstwa i spo³eczeñstwa. W dokumentach jest gromadzona, przechowywana
i przekazywana z pokolenia na pokolenie informacja konieczna do zapewnienia
suwerennoœci pañstwa i kraju, rozwoju gospodarki, nauki i kultury.
Mimo ¿e stale s¹ czynione wysi³ki, aby dokumenty by³y przechowywane starannie i pieczo³owicie, zawsze istnieje ryzyko ich niepowetowanego utracenia, przede
wszystkim wskutek sytuacji nadzwyczajnych, takich jak klêski ¿ywio³owe, ataki
terrorystyczne, konflikty i dzia³ania wojenne oraz z powodu innych okolicznoœci.
Informacja zawarta w utraconych dokumentach mo¿e zostaæ odpowiednio
uzupe³niona jedynie wówczas, gdy bêdziemy posiadali przygotowane zawczasu
i dobrze przechowywane kopie dokumentów. W³aœnie temu ma s³u¿yæ tworzenie
zbioru zabezpieczaj¹cego dokumentów (zbiór zabezpieczaj¹cy dokumentów to
uporz¹dkowany zbiór dobrze przechowywanych i nienara¿onych na dzia³anie ró¿nych czynników negatywnych zabezpieczonych kopii dokumentów, wa¿nych dla
pañstwa i spo³eczeñstwa. Kopie tych dokumentów zosta³y utworzone w celu zachowania udokumentowanej informacji na wypadek zagubienia b¹dŸ zniszczenia
orygina³ów).
W ramach przygotowania tego artyku³u przeprowadzono badania ankietowe,
w których uczestniczy³y archiwa narodowe (pañstwowe) krajów nale¿¹cych do
Miêdzynarodowej Rady Archiwów, a tematem badañ by³ udzia³ placówek w tworzeniu zbioru zabezpieczaj¹cego dokumentów. Jestem bardzo wdziêczny tym,
którzy odpowiedzieli na pytania. Wyniki ankiety dowodz¹, i¿ pracownicy archiwów 17 z 20 krajów wykonuj¹ kopie dokumentów archiwalnych w celu ich zabezpieczenia.
Praktyka tworzenia zbioru zabezpieczaj¹cego dokumentów przez wykonanie
mikrofilmów by³a doœæ popularna po drugiej wojnie œwiatowej, g³ównie w latach
50. XX w. W³aœnie w tym czasie do zabezpieczania dokumentów papierowych
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przyst¹pi³y archiwa Bia³orusi, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Czech, Szwecji, Estonii
oraz innych krajów. Z ankiety wynika, ¿e najwczeœniejsze zabezpieczaj¹ce kopie
dokumentów powsta³y w roku 1949 i s¹ przechowywane w archiwach Finlandii.
Du¿o póŸniej, w latach 60.-80. XX w., zaczêto wykonywaæ kopie zabezpieczaj¹ce w Albanii, Malezji, Portugalii oraz we W³oszech.
Podstaw¹ do prowadzenia tej dzia³alnoœci s¹ g³ównie przepisy narodowe oraz
instrukcje dotycz¹ce pracy w archiwach, a tak¿e standardy miêdzynarodowe.
W wielu krajach obowi¹zek wykonania kopii zabezpieczaj¹cych dokumentów archiwalnych zosta³ ustanowiony w przepisach prawa. Te kraje to: Bia³oruœ, Czechy, £otwa, Niemcy, Rosja, S³owenia, Ukraina i Wietnam.
Zakres procentowy zasobów dokumentów, utworzonych na noœniku papierowym, poddanych zabezpieczeniu przez skopiowanie, jest ró¿ny. Waha siê od
70 proc. w Albanii do 0,5 proc. w Estonii. W Malezji ten wskaŸnik stanowi
55 proc., w Niemczech — 15 proc., w Rosji — 7 proc. wszystkich dokumentów
przechowywanych w archiwach federalnych. W przewa¿aj¹cej liczbie pañstw
skopiowano zaledwie 2–3 proc. dokumentów spisanych na papierze.
Do wykonania kopii zabezpieczaj¹cych dokumentów audiowizualnych archiwiœci przyst¹pili znacznie póŸniej — w latach 60.–70. ubieg³ego wieku, jednak
w wielu krajach tempo tych prac znacz¹co wyprzedza proces tworzenia kopii zabezpieczaj¹cych dokumentów utworzonych na papierze. W Estonii i na S³owacji
skopiowano dotychczas blisko 70 proc. dokumentów audiowizualnych, w Niemczech — ponad 30 proc.
Z regu³y wraz ze zbiorem dokumentów zabezpieczaj¹cych jest tworzony zbiór,
którego zadaniem jest zapewnienie trwa³oœci fizycznej orygina³u — jest on wycofywany z obiegu, zaœ u¿ytkownicy archiwów otrzymuj¹ kopiê. Na d³u¿sz¹ metê
jednak nie da siê jednoczeœnie dbaæ o stan zachowania dokumentów najczêœciej
wykorzystywanych i dokumentów zawieraj¹cych najwa¿niejsze informacje —
wszak czêsto s¹ to dokumenty ró¿ne. W zwi¹zku z powy¿szym szczególne znaczenie ma wybór dokumentów do kopiowania zabezpieczaj¹cego.
W Federacji Rosyjskiej zmienia³o siê podejœcie do organizacji tej pracy. A¿ do
koñca lat 70. ubieg³ego wieku powszechne by³o utrwalanie zbiorów na mikrofilmach. Skutkowa³o to tym, ¿e powstawa³y tak¿e kopie zabezpieczaj¹ce dokumentów, które nie by³y szczególnie wartoœciowe i znacz¹ce.
Od lat 80. ubieg³ego wieku praca zosta³a bardziej uporz¹dkowana, poniewa¿
do kopiowania zabezpieczaj¹cego wybierano dokumenty maj¹ce szczególn¹ wartoœæ i znaczenie. Kierowano siê przy tym nastêpuj¹cymi szeœcioma kryteriami:
– czas utworzenia dokumentu,
– wartoœæ informacji zawartej w dokumencie,
– moc prawna i autentycznoœæ dokumentu,
– znaczenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, bêd¹cej autorem dokumentu,
– autorstwo (i adresat) dokumentu,
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– obecnoœæ w dokumencie cech szczególnych (paleograficznych, artystycznych itd.).
O wyborze dokumentów decydowa³ te¿ ich stan fizyczny oraz to, jak czêsto s¹
u¿ywane, jednak najwa¿niejszym kryterium pozostaje wartoœæ szczególna dokumentu.
Wyniki ankiety dowodz¹, i¿ archiwiœci z wiêkszoœci krajów podzielaj¹ to stanowisko, poniewa¿ zbiór zabezpieczaj¹cy jest tworzony w celu zachowania informacji na wypadek uszkodzenia b¹dŸ zagubienia orygina³ów. Zmniejszenie intensywnoœci udostêpniania zasobów depozytów, a tak¿e przekazywanie do u¿ytku kopii zamiast orygina³ów — to bardzo wa¿ne, jednak wtórne zadanie kopiowania zabezpieczaj¹cego. W zwi¹zku z tym intensywnoœæ i czêstotliwoœæ u¿ytkowania dokumentów nie mo¿e byæ jedynym i samowystarczalnym kryterium, poniewa¿ jest
ona bezpoœrednio zwi¹zana z koniunktur¹ polityczn¹, gospodarcz¹ i spo³eczn¹.
Jednoczeœnie — na co wskazuj¹ wyniki ankiety — istnieje inny punkt widzenia. Na przyk³ad archiwiœci z Finlandii tworz¹ kopie zabezpieczaj¹ce przede
wszystkim tych zbiorów, które s¹ najczêœciej u¿ytkowane. Ten punkt widzenia
podzielaj¹ te¿ archiwiœci z Albanii, kopiuj¹cy przede wszystkim zbiory najczêœciej u¿ytkowane oraz dokumenty, których stan fizyczny budzi w¹tpliwoœæ.
To, jak siê zachowaj¹ utworzone kopie zabezpieczaj¹ce, zale¿y od wielu czynników, w tym tak¿e od warunków przechowywania. Naszym zdaniem warunkiem
koniecznym jest przechowywanie kopii zabezpieczaj¹cych w specjalnych depozytach, które bêd¹ siê znajdowa³y z dala od miejsc, gdzie przechowywane s¹ dokumenty oryginalne. Nasz punkt widzenia podzielaj¹ archiwiœci Armenii, Bia³orusi,
Estonii, Malezji, Niemiec, Szwecji, Wietnamu oraz innych krajów.
Jeœli chodzi o czêstotliwoœæ sprawdzania stanu technicznego kopii zabezpieczaj¹cych, w tej kwestii archiwiœci maj¹ ró¿ne zdania i opinie. W Niemczech te
prace s¹ wykonywane co 6 lat, w Serbii — co 3 lata, na Ukrainie — co 15 lat. Archiwiœci Estonii, S³owenii oraz Finlandii sprawdzaj¹ stan kopii zabezpieczaj¹cych
co 5 lat. Rosjanie i Bia³orusini równie¿ co 5 lat, ale wed³ug nastêpuj¹cego schematu: co 3 lata jest sprawdzany stan 20 proc. kopii z jednego roku sporz¹dzenia.
Je¿eli zostanie wykryta tendencja postêpowania wad, sprawdzane s¹ wszystkie
kopie wykonane w tym roku.
Niestety, nie zawsze mo¿na unikn¹æ sytuacji, gdy stanu kopii zabezpieczaj¹cych nie da siê ju¿ poprawiæ. Jest to uwarunkowane wadami wynikaj¹cymi z ich
wykonania i przechowywania.
Obecnie, gdy technologie komputerowe znajduj¹ coraz szersze zastosowanie
we wszystkich obszarach dzia³alnoœci ludzkiej, aktualna jest sprawa ich wykorzystania do zapewnienia dobrego stanu zachowania dokumentów. Metoda digitalizacji umo¿liwia otrzymanie kopii lepszej jakoœci ni¿ orygina³. Rozwi¹zuje to problem z uzyskaniem kopii dokumentu o s³abym kontraœcie barw, a tak¿e takiego,
w którym tekst jest niewyraŸny, ma³o widoczny. Stwarza to te¿ mo¿liwoœæ wielokrotnego powielenia informacji i tworzenia wielokrotnych kopii dokumentu bez
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u¿ycia orygina³u. W przeciwieñstwie do mikrofilmów noœniki cyfrowe wyró¿niaj¹ siê kilkoma cechami, zapewniaj¹cymi ich przewagê:
– uzyskuje siê wiêksz¹ gêstoœæ zapisu (nagrania) informacji,
– mo¿na szybko odnaleŸæ nagrane informacje i mieæ do nich bezpoœredni dostêp,
– mo¿liwe jest wielokrotne i dobrej jakoœci kopiowanie informacji bez
uszczerbku dla jej jakoœci,
– bez uszczerbku dla jakoœci mo¿na przekazaæ nagran¹ informacjê drog¹
elektroniczn¹, a tak¿e udostêpniæ j¹ u¿ytkownikom Internetu.
Jednak, mimo ¿e te zalety s¹ oczywiste, to digitalizacja dokumentów archiwalnych jest traktowana jako narzêdzie do tworzenia zbioru u¿ytkowego, ale nie
zbioru zabezpieczaj¹cego.
Przyczyny tego s¹ nastêpuj¹ce:
1. Eksperci podaj¹ w w¹tpliwoœæ to, ¿e mo¿na bardzo d³ugo przechowywaæ
informacjê nagran¹ na wytwarzane obecnie noœniki.
2. Szybki rozwój technologii cyfrowych prowadzi do tego, ¿e zarówno noœniki, jak te¿ oprogramowanie oraz sprzêt nagrywaj¹cy i odtwarzaj¹cy, szybko siê zmieniaj¹ i udoskonalaj¹. Stwarza to powa¿ny problem w kwestii
przysz³ego dostêpu do dokumentów przechowywanych w formie cyfrowej.
Praktyka potwierdza, ¿e co 10 lat nastêpuje przejœcie do zasadniczo nowych
noœników cyfrowych oraz sprzêtu do nagrywania i odtwarzania informacji. Co
2–3 pokolenia jest przerywany ³añcuch kompatybilnoœci oraz swoistego „dziedziczenia”. Potrzebne jest wiêc regularne, co 8–10 lat, ponowne kopiowanie ju¿ istniej¹cych kopii na nowe noœniki, z u¿yciem nowoczesnych narzêdzi s³u¿¹cych do
nagrywania i odtwarzania. Gdy tego zaniechamy, dostêp do materia³ów zarchiwizowanych nie bêdzie mo¿liwy ju¿ za 10 lat, nie mówi¹c o przysz³oœci bardziej odleg³ej. W trakcie ponownego kopiowania czêsto wynikaj¹ problemy zwi¹zane
z utraceniem i zniekszta³ceniem kopiowanej informacji, co jest spowodowane zu¿yciem fizycznym przestarza³ego noœnika.
3. Oprogramowanie, dziêki któremu mamy dostêp do noœników elektronicznych, powinno byæ zabezpieczane podobnie, jak udokumentowana z jego
pomoc¹ informacja.
4. Koniecznoœæ regularnego ponownego kopiowania d³ugotrwale przechowywanych kopii na nowe noœniki informacji stwarza powa¿ny problem dotycz¹cy potwierdzenia si³y sprawczej kopii zabezpieczaj¹cych dokumentów.
Nale¿y dodaæ, ¿e mikrofilmy odtwarzaj¹ konkretny dokument i zachowuj¹ jego wygl¹d zewnêtrzny, o czym mo¿na siê przekonaæ w ka¿dych okolicznoœciach,
bez koniecznoœci u¿ycia jakichkolwiek urz¹dzeñ do odczytania informacji. Poza
tym zniszczenie mikrofilmu jest o wiele trudniejsze ni¿ noœnika cyfrowego.
Mimo wszystko, gdy bêdziemy jednoczeœnie korzystali z techniki mikrografii
i digitalizacji, pozwoli to na uskutecznienie ka¿dej z wymienionych metod w³aœnie dziêki integracji przewagi obu typów noœników.
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W tym celu wykorzystujemy:
– mikrofilmowanie optyczne dokumentów, stosuj¹c jednoczeœnie technikê
skanowania wykonanych kopii,
– systemy komputerowe, dziêki którym wykonywane s¹ kopie elektroniczne
dokumentów, a nastêpnie mikrofilmy,
– systemy hybrydowe, umo¿liwiaj¹ce jednoczesne wykonanie kopii zabezpieczaj¹cej na noœniku filmowym oraz kopii elektronicznej do zbioru u¿ytkowego.
Cech¹ szczególn¹ wszystkich technologii jest zachowanie ustalonej praktyki
tworzenia kopii zabezpieczaj¹cych na noœnikach filmowych, z tym ¿e zbiór u¿ytkowy jest tworzony w postaci kopii cyfrowych. To, jakiej technologii u¿yjemy,
zale¿y od wzglêdów ekonomicznych i mo¿liwoœci nabycia odpowiedniego sprzêtu oraz jego skutecznego u¿ytkowania.
W czasach obecnych archiwa federalne Rosji uznaj¹ za metodê optymaln¹ wykonanie standardowych kopii zabezpieczaj¹cych na taœmie filmowej z nastêpnym
skanowaniem jej w celu utworzenia elektronicznego zbioru u¿ytkowego. Stosowanie tej technologii pozwala na u¿ytkowanie sprzêtu mikrofilmowego w pe³nym
zakresie, a jednoczeœnie na digitalizacjê dokumentów archiwalnych i tworzenie
zbioru u¿ytkowego na wspó³czesnych noœnikach.
Jednoczeœnie w Rosji coraz powszechniejsza staje siê praktyka tworzenia jedynie kopii cyfrowych dokumentów. W tej sytuacji digitalizacji s¹ poddawane
w pierwszej kolejnoœci te dokumenty, na które jest najwiêksze zapotrzebowanie.
Ta sama praca jest wykonywana w archiwach Bia³orusi, Czech i £otwy.
Wyniki ankiety dowodz¹, ¿e spo³ecznoœæ archiwariuszy nie wypracowa³a na
razie jednolitej metody tworzenia zbioru zabezpieczaj¹cego.
Nasz punkt widzenia, dotycz¹cy koniecznego — na dzieñ dzisiejszy — tworzenia kopii zabezpieczaj¹cych na noœnikach taœmowych, podzielaj¹ archiwariusze z Bia³orusi, Czech, £otwy, Malezji, Niemiec, Portugalii, Serbii, Ukrainy
i Wietnamu.
Zdaniem archiwariuszy z Albanii, Armenii, Estonii, Finlandii, Meksyku, S³owenii, Szwecji, W³och oraz innych krajów, w chwili obecnej zbiory zabezpieczaj¹ce mog¹ byæ tworzone jedynie na noœnikach elektronicznych.
Brak te¿ jednolitej strategii dotycz¹cej tworzenia zbioru zabezpieczaj¹cego dokumentów elektronicznych.
W œwietle omawianego problemu musimy rozstrzygn¹æ ca³y wachlarz pytañ
i w¹tpliwoœci natury technicznej, technologicznej i metodycznej. Musimy opracowaæ wymagania techniczne sprzêtu do digitalizacji dokumentów tak¿e po to, by
zapewniæ jak najlepszy stopieñ zachowania siê orygina³u. Powinny zostaæ utworzone standardy dotycz¹ce technologii digitalizacji, jakoœci kopii elektronicznych,
zasad ich przechowywania oraz dostêpu do nich.
Na koniec warto zaznaczyæ, ¿e odtwarzanie dokumentów archiwalnych do
przechowywania najwa¿niejszej informacji i zapewnienia trwa³oœci dokumentów
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oryginalnych jest jednym z elementów pracy archiwów. Nowe technologie, opracowanie których nale¿y do przysz³ych pokoleñ, z pewnoœci¹ bêd¹ wykorzystywane przez archiwariuszy.

ANKIETA
Tworzenie zbioru zabezpieczaj¹cego dokumentów w archiwach pañstwowych
………………
(nazwa kraju)
1. Czy w Pañstwa archiwum prowadzone s¹ prace w zakresie
utworzenia zbioru zabezpieczaj¹cego dokumentów?
– na noœniku papierowym
– w postaci dokumentów audiowizualnych na noœnikach
taœmowych
– na noœnikach elektronicznych

tak1

nie

tak
tak

nie
nie

2. Je¿eli s¹ prowadzone, to od kiedy?
– na noœniku papierowym
– w postaci dokumentów audiowizualnych na noœnikach
taœmowych
– na noœnikach elektronicznych
3. Jak¹ czêœæ ogó³u dokumentów stanowi¹ kopie zabezpieczaj¹ce?
– na noœniku papierowym
– w postaci dokumentów audiowizualnych na noœnikach taœmowych
– na noœnikach elektronicznych
4. Jakie przepisy i normy prawne reglamentuj¹ koniecznoœæ
i tryb kopiowania dokumentów archiwalnych (proszê wymieniæ)?
5. Proszê wymieniæ standardy jakoœci, w oparciu o które jest
wykonywane kopiowanie zabezpieczaj¹ce.
6. Na jakiej zasadzie odbywa siê dobór dokumentów
do kopiowania zabezpieczaj¹cego?
– dokumenty unikatowe i o szczególnej wartoœci
– dokumenty w z³ym stanie fizycznym
1

Tu i dalej proszê zaznaczyæ w³aœciwe.

tak
tak

nie
nie
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– dokumenty najczêœciej u¿ywane
– inne (jakie?)
7. Jakie noœniki s¹ u¿ywane do kopiowania zabezpieczaj¹cego?
– taœma filmowa
– mikrofilmy
– inne (jakie?)
8. Czy wraz ze zbiorem zabezpieczaj¹cym jest jednoczeœnie
tworzony zbiór u¿ytkowy?
9. Jakie noœniki s¹ u¿ywane do tworzenia zbioru u¿ytkowego?
– taœma filmowa
– mikrofilmy
– inne (jakie?)

tak

nie

tak
tak

nie
nie

tak

nie

tak
tak

nie
nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

10. Jaki jest udzia³ procentowy dokumentów ze zbioru
u¿ytkowego udostêpnianego w czytelniach?
11. Czy ma miejsce wykonywanie tylko kopii do zbioru
u¿ytkowego?
Je¿eli tak, czym to jest spowodowane?
12. Która z technologii kopiowania zabezpieczaj¹cego ma,
Pañstwa zdaniem, najlepsze perspektywy?
– wykonanie kopii zabezpieczaj¹cych oraz kopii u¿ytkowych
na taœmie filmowej
– wykonanie kopii zabezpieczaj¹cych i kopii zbioru
u¿ytkowego na mikrofilmach
– wykonanie kopii zabezpieczaj¹cych na taœmie, a nastêpnie
ich skanowanie w celu utworzenia zbioru u¿ytkowego
na noœnikach elektronicznych
– tworzenie kopii elektronicznych dokumentów, u¿ywanych
nastêpnie do tworzenia kopii zabezpieczaj¹cych na taœmie
– wykonanie w tym samym czasie kopii zabezpieczaj¹cej
na noœniku taœmowym i kopii do zbioru u¿ytkowego
na noœniku elektronicznym
– inne (jakie?)
13. Czy Pañstwa zdaniem jest mo¿liwe tworzenie zbioru
zabezpieczaj¹cego i zbioru u¿ytkowego wy³¹cznie
na noœnikach elektronicznych?
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Je¿eli tak, to:
– od kiedy pracujecie w ten sposób?
– jakich noœników elektronicznych (zespo³ów) u¿ywacie
Pañstwo do tworzenia zbioru zabezpieczaj¹cego i zbioru
u¿ytkowego?
14. Jak jest przechowywany zbiór zabezpieczaj¹cy?
– w tym samym budynku, gdzie oryginalne dokumenty
– w wyodrêbnionym depozycie
– w inny sposób (jaki?)

tak
tak

nie
nie

16. Czy zdarza³y siê przypadki, ¿e kopie zabezpieczaj¹ce
zosta³y utracone z powodu nieodwracalnego ich uszkodzenia? tak

nie

15. Jak czêsto jest sprawdzany stan techniczny zbioru
zabezpieczaj¹cego?

17. Jakie by³y przyczyny nieodwracalnego uszkodzenia
kopii zabezpieczaj¹cych?
– niew³aœciwe sporz¹dzenie
– niew³aœciwe przechowywanie
– inne (jakie?)

tak
tak

nie
nie

Wladimir P. Ta r a s o w, Why Are Backup Copies of Documents Necessary? Archival documents
constitute important information resources of each country and society. A piece of information
included in lost documents may only be appropriately restored if we make copies of documents
beforehand and store them properly. For this purpose, a backup collection of documents is created.
Up to the end of the 1970s, it was common in the Russian Federation to save collections in the form
of microfilms. The result of the process was that there were also backup copies of documents which
were not particularly valuable and significant. Since the 1980s, such activities became more sophisticated, because only documents of particular value or significance were selected to be copied. The
following six criteria were decisive: creation date, value of the information included in a document,
legal force and authenticity of a document, position of the individual or legal person being the author
of the document, the author (and the addressee) of the document, special (palaeographic, artistic, etc.)
properties of the document, physical condition of documents and the frequency of their use (however, the most important criterion is the specific value of a particular document).
Nowadays, when IT technologies are used in all areas of human activity more and more widely,
the issue of using them in order to digitally back up documents is a current problem. Digitisation
methods make it possible to produce a copy which is better than the original document. It solves the
problem of copying a document of poor contrast of colours or a document where the text is unclear
or hardly visible. It also gives the opportunity to copy information many times without using an original document. In contrast to microfilms, digital data storage devices have several characteristics
which give them an advantage, namely, they make it possible to: have a greater density of recorded
information; quickly find the information recorded and access it directly; copy information many
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times obtaining copies of good quality each time; deliver recorded information (without any damage
to its quality) electronically and share it with Internet users. Although the advantages are clear, digitisation of archival documents is regarded as a tool for creating a utility collection rather than backup materials. The reasons for the situation are as follows:
1. Experts doubt whether it is possible to store information saved on today’s data storage
devices for a long time;
2. Rapid development of digital technologies results in quick evolution of data storage devices,
software, recording and reading devices, so there is a real problem whether there will be
a possibility of accessing data stored electronically in the future;
3. The software enabling access to digital data storage devices should also be backed up, similarly to the information documented thanks to it;
4. The necessity to regularly save copies stored for a long time on new data storage devices is
a serious problem regarding the reliability of backup copies.
It should be noted that microfilms reproduce a given document and save its external appearance,
and this can be found out in any circumstances — there is no need to use any devices in order to read
information. Moreover, it is more difficult to destroy a microfilm than a digital data storage device.
Wladimir P. Ta r a s o w, Pourquoi faut-il sauvegarder les documents? Des documents
d’archives constituent d’importantes sources d’information pour chaque pays et chaque société.
Les informations contenues dans les documents perdus peuvent être remplacés correctement
pourvu que les copies des documents stockés soient préparées à l’avance et protégées de manière
adéquate. Pour ces raisons-là, il est conseillé de construire une collection des copies de sauvegarde. Dans la Fédération de Russie, à la fin des années soixante-dix du siècle dernier, il était
courant de consolider les collections des documents, y compris des documents qui ne présentait
pas de valeur ni d’intérêt particuliers, sur des microfilms. Depuis les années quatre-vingt, ce travail est mené plus méthodiquement : uniquement les documents revêtant une valeur et une
importance particulière sont copiés afin d’être sauvegardés. Six critères suivants ont été adoptés
pour ce processus: le temps de la création du document, les informations contenues dans le document, la validité et l’authenticité du document, l’importance de la personne physique ou morale
qui a produit le document, l’auteur et le destinataire du document, la présence de caractéristiques spécifiques dans le document (paléographiques, artistiques, etc.), la condition physique
du documents et la fréquence de son utilisation (le critère primordial étant tout de même
la valeur d’un document particulier).
Etant données que de nos jours les technologies informatiques trouvent l’application dans
tous les domaines de l’activité humaine, force est de réfléchir sur leur emploi dans la création
des copies numériques de documents. La numérisation permet de produire une copie dont la
qualité est meilleure que celle de l’original. Cela résout le problème des copies des documents
dont le contraste de couleurs est insatisfaisant ou le texte est difficilement lisible. Cela permet
également de produire de plusieurs copies d’un document sans avoir recours à l’original.
Contrairement à la technologie de microfilm, les médias numériques présentent plusieurs avantages, car ils permettent d’obtenir des enregistrements de l’information de haute densité, de
retrouver rapidement les informations enregistrées et d’y accéder directement, de produire
plusieurs copies de qualité et de transférer les informations par voie électronique afin de les rendre disponibles aux internautes sans compromettre la qualité du document original. Cependant,
malgré ces avantages évidents, la numérisation des documents d’archives est toujours considérée
comme une opération permettant de créer des collections de documents à des fins utilitaires
plutôt qu’un moyen de sauvegarde des documents. Les raisons en sont les suivantes:
1. Les experts mettent en doute la possibilité du stockage à long terme des informations
contenues sur les supports de données fabriqués actuellement;
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2. Suite au développement rapide de la technologie numérique, les supports de données, les
logiciels et les outils d’enregistrement et de lecture évolue rapidement, ce qui pourrait
rendre problématique l’accès futur aux documents stockés sous forme numérique;
3. Les logiciels qui permettent l’accès aux supports de données électroniques devraient
être protégés tout comme les informations stockées sur ces supports ;
4. La nécessité de sauvegarder régulièrement les copies stockées pendant de longues périodes sur de nouveaux supports de données crée un problème majeur lié à la sécurisation
des copies des documents.
Il convient de noter que les microfilms reproduisent un document particulier en préservant
son aspect physique. Il est donc possible d’accéder aux informations sans avoir recours à un dispositif quelconque de lecture d’informations. En outre, un microfilm est beaucoup plus solide
qu’un support numérique.
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WIESŁAWA KWIATKOWSKA
(TORUŃ)

OGÓLNY MODEL OPRACOWANIA ZASOBU ARCHIWALNEGO
A PORZĄDKOWANIE AKT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
W zasobach archiwów pañstwowych zdecydowanie przewa¿aj¹ akta urzêdowe,
bêd¹ce wytworem ró¿nych agend administracji publicznej. Istotne ich uzupe³nienie
stanowi¹ materia³y proweniencji prywatnej, jak np. spuœcizny czy archiwa rodowe,
a tak¿e wytworzone przez instytucje wyznaniowe, szkolne, finansowe, przemys³owe oraz organizacje spo³eczne.
Rola ró¿nego typu stowarzyszeñ, zwi¹zków, fundacji we wszystkich dziedzinach ¿ycia spo³eczeñstwa polskiego by³a i jest bardzo znacz¹ca. Szczególnie ¿ywy
ich rozwój przypad³ na wiek XIX, zw³aszcza na jego drug¹ po³owê. Utrzyma³ siê
w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego. Po latach powojennej stagnacji aktywizacja tej formy aktywnoœci spo³ecznej nast¹pi³a po roku 1989.
Po dzia³alnoœci wielu z tych organizacji pozosta³y archiwalia stanowi¹ce trwa³e
œwiadectwo roli, jak¹ odgrywa³y one w œrodowiskach lokalnych oraz w dziejach ca³ego narodu. Dostêp do zgromadzonych w archiwach historycznych archiwaliów
organizacji spo³ecznych wymaga, aby by³y one odpowiednio uporz¹dkowane i opisane w pomocach archiwalnych. Celem tego artyku³u jest przedstawienie specyficznych problemów wystêpuj¹cych przy porz¹dkowaniu akt organizacji na tle ogólnego modelu opracowania. Pomimo znacz¹cego dorobku metodycznego w zakresie
szczegó³owych zasad opracowania poszczególnych rodzajów zespo³ów, akta organizacji spo³ecznych nie doczeka³y siê w³asnych przepisów metodycznych1. Zawarte w artykule uwagi dotycz¹ce problematyki opracowania tych akt sformu³owano
1 Wyj¹tek stanowi dokumentacja przejêta z b. archiwów komitetów wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: Pismo okólne nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych
z 29 kwietnia 1992 r. w sprawie postêpowania z dokumentacj¹ przejêt¹ z b. archiwów komitetów wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KW PZPR) [w:] Zbiór przepisów archiwalnych
wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych w latach 1952–2000, wybór i oprac.
M. Tarakanowska i E. Rosowska, Warszawa 2001, nr 194, s. 573–582; Pismo okólne nr 3 Naczelnego
Dyrektora Archiwów Pañstwowych z 24 paŸdziernika 1994 r. w sprawie oceny dokumentacji przejêtej
z b. archiwów komitetów wojewódzkich PZPR, ibidem, nr 198, s. 586–598.
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na podstawie w³asnych doœwiadczeñ zawodowych, nielicznych artyku³ów oraz analizy inwentarzy, w tym tak¿e zamieszczonych w Internecie2. Maj¹ one charakter
wstêpny i jedynie sygnalizuj¹ najwa¿niejsze problemy metodyczne. Ustalenie ich
pe³nej listy i optymalnych sposobów rozwi¹zania wymaga wspó³pracy archiwistów,
specjalistów od tego typu archiwaliów, w ramach zespo³u naukowego. Jej rezultatem powinny byæ szczegó³owe wskazówki metodyczne ustalaj¹ce zasady postêpowania przy opracowaniu akt organizacji spo³ecznych.
Ogólny model opracowania zasobu archiwalnego
Przy porz¹dkowaniu akt stowarzyszeñ, zwi¹zków czy fundacji archiwiœci mog¹ bazowaæ na modelu opracowania zasobu archiwalnego, który okreœla ogólne
procedury postêpowania, w ramach których przyjmuje siê rozwi¹zania szczegó³owe, dostosowane do specyfiki konkretnych zespo³ów. Model ten zosta³ ukszta³towany w okresie „m³odoœci” polskiej archiwistyki, a w latach nastêpnych rozwiniêty i uzupe³niony. Jego fundamentem, wytyczaj¹cym drogê postêpowania
w ka¿dym wypadku, jest zasada proweniencji. Na przestrzeni dziesiêcioleci ewoluowa³o jej rozumienie, od klasycznej formu³y kongresu brukselskiego3 do oddzielenia zasady przynale¿noœci zespo³owej od zasady przynale¿noœci kancelaryjnej4. W konsekwencji pozosta³a ona podstaw¹ porz¹dku archiwalnego jako zasada przynale¿noœci zespo³owej, nakazuj¹ca rozgraniczanie akt na zespo³y archiwalne, czyli „organicznie powi¹zane ze sob¹ zarchiwalizowane materia³y archiwalne wytworzone i zgromadzone w wyniku dzia³alnoœci urzêdu (instytucji) lub
2

A. Chruœciel, Akta polskich organizacji i stowarzyszeñ w zasobie Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Toruniu — problemy porz¹dkowania i wartoœæ badawcza, „Archiwista” 1982, nr 3–4;
P. Perzyna, Procesy archiwotwórcze i metody opracowania akt organizacji m³odzie¿owych z £odzi
i województwa, „Archeion” 1997, t. 98, s. 66–86; W. Horst, Problemy archiwów organizacji politycznych, spo³ecznych i zawodowych. Zasady gromadzenia, przechowywania i zabezpieczania zbiorów,
„Archiwista Polski” 2007, nr 1, s. 33–36; W. Janowski, Metodyka opracowania dokumentacji zgromadzonej przez organizacje spo³eczne, fundacje i stowarzyszenia. Doœwiadczenia i rzeczywistoœæ (Zarys
problematyki), ibidem, s. 25–32; E. Szymczuk, Ewidencja i informacja o zasobie archiwalnym organizacji spo³ecznych, ibidem, s. 37–42. Zapoznano siê z przyk³adowymi inwentarzami stowarzyszeñ
i zwi¹zków nastêpuj¹cych archiwów pañstwowych: Archiwum Akt Nowych, w Gdañsku, Krakowie,
Olsztynie, Szczecinie, opublikowanymi w wersji elektronicznej na stronie: www.archiwa.gov.
pl/lang.pl/bazy-danych.html [dostêp: styczeñ 2010]. Ponadto wykorzystano doœwiadczenia zawodowe
wyniesione z d³ugoletniej pracy w Archiwum Pañstwowym w Toruniu.
3 K. Konarski, Nowo¿ytna archiwstyka polska i jej zadania, Warszawa 1929, s. 28–29: „Ka¿dy dokument winien w archiwum trafiæ do tego zespo³u, a w zespole na to miejsce, jakie zajmowa³ wówczas, kiedy zespó³ ten by³ registratur¹ ¿ywego jeszcze urzêdu”.
4 Polski s³ownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974, s. 89; zasada proweniencji zob.:
zasada przynale¿noœci zespo³owej, ibidem, s. 90; zasada poszanowania zwi¹zku materia³ów archiwalnych wchodz¹cych w sk³ad zespo³u archiwalnego z jego twórc¹, decyduj¹ca zarazem o niepodzielnoœci
zespo³u, oddzielona od zasady przynale¿noœci kancelaryjnej, ibidem, s. 89; zasada zachowania w obrêbie zespo³u kolejnoœci dokumentów (aktów) nadanej im w kancelarii (registraturze) twórcy zespo³u.
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osoby fizycznej5. Natomiast jako zasada przynale¿noœci kancelaryjnej straci³a
swój zasadniczy charakter. Przy zachowaniu pierwszeñstwa dla uk³adów pierwotnych uznano za w pe³ni dopuszczalne stosowanie i innych metod porz¹dkowania,
np. wed³ug struktury organizacyjnej, zadañ, treœci lub formy akt.
Przy opracowaniu zespo³ów jest stosowana, jako konsekwencja zasady proweniencji, metoda rekonstrukcji zespo³u archiwalnego. Sk³ada siê ona z ci¹gu badañ
i czynnoœci technicznych prowadz¹cych od wyodrêbnienia zespo³u do jego uporz¹dkowania i opracowania pomocy archiwalnych6. Zgodnie z ni¹ opracowanie
obejmuje dwa zasadnicze stadia: porz¹dkowanie i inwentaryzacjê (obecnie nazywan¹ tak¿e sporz¹dzaniem opisu archiwaliów). W ich obrêbie wyró¿nia siê bardziej szczegó³owe etapy: studia wstêpne, wyodrêbnianie zespo³u, brakowanie,
wybór metody porz¹dkowania, porz¹dkowanie w³aœciwe, inwentaryzacja, opracowanie wstêpu do inwentarza, opracowanie karty zespo³owej i ewentualnie innych pomocy, obejmuj¹ce dalsze czynnoœci7. Ich kolejnoœæ, zakres, sposób wykonywania s¹ dostosowane do poszczególnych rodzajów zespo³ów i typów dokumentacji. W³aœciwe prace nad ka¿dym zespo³em musi poprzedziæ zebranie ustalonych informacji ustrojowych o twórcy akt i o samych aktach (przesz³oœæ kancelaryjna, dzieje, archiwizacja). Na podstawie pozyskanej wiedzy nale¿y wyodrêbniæ zespó³ archiwalny. Poprawne wydzielenie akt w organiczn¹ ca³oœæ (zespó³ archiwalny) ma absolutnie podstawowe znaczenie dla dalszych prac porz¹dkowo-inwentaryzacyjnych. Aby u³atwiæ to niezmiernie trudne zadanie, metodyka archiwalna wypracowa³a ogólne i bardziej szczegó³owe kryteria decyduj¹ce o granicach zespo³ów8. Przeprowadzone w trakcie porz¹dkowania rozpoznanie lub korekta przynale¿noœci zespo³owej akt, dokonane na podstawie analizy elementów
rozpoznawczych, wystêpuj¹cych na ok³adkach i pismach, powinno zakoñczyæ siê
podzia³em na zespo³y. Wszystkie dalsze czynnoœci s¹ dokonywane na aktach tworz¹cych jeden zespó³.
Wyodrêbniony zespó³ nale¿y uporz¹dkowaæ, czyli przede wszystkim nadaæ aktom go tworz¹cym prawid³owy uk³ad na podstawie ustaleñ metodyki. W jej œwietle
poprawne jest stosowanie kilku metod, przede wszystkim odtwarzania uk³adu pierwotnego (ró¿ne odmiany), a gdy jest to niemo¿liwe lub niecelowe, tak¿e innych:
funkcyjnej, strukturalno-organizacyjnej, schematyczno-rzeczowej9. W zale¿noœci
5 Ibidem, s. 91; por.: H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 15:
„zarchiwizowana ca³oœæ materia³ów archiwalnych wytworzonych i zgromadzonych przez ustrojowo
odrêbnego twórcê — urz¹d, przedsiêbiorstwo lub inn¹ instytucjê, albo osobê fizyczn¹”.
6 B. Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruñ 1989, s. 55–56.
7 H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, op.cit., s. 53–54; H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruñ 2002, s. 54; wspó³czeœnie niekiedy koñcowe etapy okreœlane s¹ jako: ustalenie
struktury wewnêtrznej zespo³u, wybór poziomu i standardu opisu i sporz¹dzenie opisu archiwalnego.
8 W. Kwiatkowska, Wp³yw zasady proweniencji na metodykê opracowania zasobu archiwalnego
[w:] Toruñskie Konfrontacje Archiwalne, t. 2, Teoria archiwalna wczoraj — dziœ — jutro, red. W. Chor¹¿yczewski, A. Rosa, Toruñ 2011, s. 139–156.
9 H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, op.cit., s. 59–62; w literaturze metody porz¹dkowania
wystêpuj¹ pod ró¿nymi nazwami i odmienn¹ systematyk¹, np.: Metodyka pracy archiwalnej, red.
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od przyjêtej metody i ustalonej struktury zespo³u akta dzielimy na serie, podserie
(segregacja), a w ich obrêbie ustalamy miejsce ka¿dej jednostki (systematyzacja).
W rezultacie otrzymuj¹ one uk³ad pierwotny lub do niego zbli¿ony, strukturalny
(strukturalno-rzeczowy), rzeczowy, wynikaj¹cy z funkcji lub treœci dokumentacji.
Porz¹dkowanie mo¿e tak¿e obj¹æ pojedyncze jednostki archiwalne i polega na
sporz¹dzeniu lub uzupe³nieniu opisu zewnêtrznego i uporz¹dkowaniu wewnêtrznym, a nawet (w przypadku akt luŸnych lub teczek b³êdnie utworzonych) na ich formowaniu na nowo. W niektórych wypadkach zachodzi koniecznoœæ wykonania dodatkowych czynnoœci, przede wszystkim brakowania, zw³aszcza gdy nie zosta³o
przeprowadzone u twórcy.
Kolejnym etapem opracowania jest inwentaryzacja, polegaj¹ca na sporz¹dzeniu
opisu na poziomie jednostek archiwalnych wed³ug obowi¹zuj¹cych zasad metodycznych. W polskiej metodyce archiwalnej ustalone s¹ odrêbne zasady inwentaryzacji dla poszczególnych rodzajów dokumentacji: dokumentów, ksi¹g wpisów, akt
wytworzonych w okresie kancelarii akt spraw, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, technicznej, fotografii, filmów, nagrañ dŸwiêkowych10. Koñczy siê ona
sporz¹dzeniem inwentarza, podstawowej pomocy s³u¿¹cej zabezpieczeniu i udostêpnieniu akt jednego zespo³u. Stanowi on systematyczny ci¹g opisów (cech rozpoznawczych, opisu zewnêtrznego, a zw³aszcza treœci) poszczególnych jednostek
archiwalnych tworz¹cych zespó³, ostatecznie uporz¹dkowanych wed³ug przyjêtego
(zgodnie z metodyk¹) schematu11. Uk³ad ten, utrwalony w postaci wykazu serii,
podserii stanowi najwa¿niejszy dla zasobów archiwalnych proweniencyjny klucz
dostêpu do zawartych w nich informacji.
Obowi¹zkowym uzupe³nieniem inwentarza jest wstêp, zawieraj¹cy opis na poziomie zespo³u archiwalnego. W archiwach stosowany jest w formie zaproponowanej w roku 1952 przez K. Konarskiego12. Obejmuje dwa zasadnicze bloki zagadnieñ: o twórcy zespo³u (dzieje ustrojowe, ze szczególnym naciskiem na organizacjê i zadania) i o zespole (rekonstrukcja dziejów; charakterystyka archiwalna obejmuj¹ca tytu³, granice chronologiczne i terytorialne, rozmiary, przesz³oœæ kancelaryjn¹, charakterystykê zewnêtrzn¹, tak¿e stan zachowania i zmikrofilmowania, brakowanie; zawartoœæ; analizê metod opracowania).
Na podstawie wstêpu sporz¹dzana jest karta zespo³u, której formularz zmienia³
siê na przestrzeni dziesiêcioleci. W porównaniu z tradycyjn¹ kartotek¹ zawiera ona
obecnie znacznie poszerzony opis na poziomie zespo³u, ale nadal brakuje w nim wieS. Nawrocki i S. Sierpowski, Poznañ 1998, s. 121–124, wyró¿nia dwa uk³ady, tj. kancelaryjny (registraturalny) i logiczny wyrozumowany.
10 H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, op.cit., s. 68.
11 Pismo okólne Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z 28 maja 1984 r. w sprawie
wprowadzenia wskazówek metodycznych do sporz¹dzania inwentarzy archiwalnych zespo³ów (zbiorów) akt wytworzonych w okresie kancelarii akt spraw (XIX–XX w.) [w:] Zbiór przepisów archiwalnych, nr 183, s. 503.
12 K. Konarski, Wstêp do inwentarza zespo³u archiwalnego. Zasady opracowania, „Archeion”
1952, t. 21, s. 192–201.
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lu cennych informacji zawartych we wstêpie (rekonstrukcja dziejów zespo³u, jego
przesz³oœæ kancelaryjna, opracowanie archiwalne, w tym metoda porz¹dkowania)13.
Dotychczasowe zasady i metody opracowania zachowa³y aktualnoœæ tak¿e
w dobie komputeryzacji archiwów. Wp³yw nowoczesnych technologii na czynnoœci porz¹dkowe polega jedynie na ich u³atwieniu i uproszczeniu, zw³aszcza w zakresie mechanicznego usystematyzowania wed³ug kryteriów podanych przez archiwistê. Programy komputerowe s¹ natomiast wykorzystywane do tworzenia pomocy
archiwalnych, w tym inwentarza. Przystosowanie dotychczasowych formularzy
stosowanych do opisu archiwaliów do wymagañ systemów informatycznych wymaga³o ich dalszego ujednolicenia, czyli standaryzacji. Stosowane od dziesiêcioleci informacje, ujednolicone pod wzglêdem formalnym i nieznacznie zmodyfikowane, s¹ teraz wpisywane do odpowiednich pól baz danych14.
Porządkowanie akt organizacji społecznych — wybrane problemy
Przedstawiony w wielkim skrócie model opracowania, stanowi¹cy dorobek kilku pokoleñ archiwistów, g³ównie praktyków, wyznacza ogólne metody postêpowania. Nie uwzglêdnia on specyficznych problemów, które wystêpuj¹ przy porz¹dkowaniu poszczególnych rodzajów zespo³ów, w tym organizacji spo³ecznych. Archiwiœci pracuj¹cy nad tymi aktami mog¹ w nieznacznym stopniu wykorzystaæ przepisy metodyczne dotycz¹ce spuœcizn, zespo³ów otwartych czy dokumentacji nieaktowej15. G³ównie jednak s¹ skazani na w³asne, indywidualne decyzje, na których
podejmowanie wp³yw ma ich przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz wynikaj¹ca z tego ocena ka¿dego przypadku.
Przy opracowywaniu materia³ów archiwalnych organizacji spo³ecznych archiwista napotyka na trudnoœci niemal na wszystkich etapach prac. W trakcie studiów
wstêpnych dysponuje ograniczon¹ baz¹ Ÿród³ow¹, g³ównie do dokumentacji w³asnej twórcy, ewentualnie instancji nadrzêdnej. Niekiedy mo¿e j¹ uzupe³niæ o materia³y publikowane (jubileuszowe, sprawozdania) i opracowania historyczne.
Decyduj¹cy wp³yw na wyodrêbnianie zespo³ów ma ogólne kryterium ustalaj¹ce, ¿e na granice zespo³ów instytucji niepañstwowych, w tym organizacji spo³ecznych, nie ma wp³ywu zmiana pañstwowoœci. W zwi¹zku z tym granice ich wyzna13 W. Kwiatkowska, Budowa elektronicznego systemu informacji archiwalnej w Polsce. Stan obecny i perspektywy, „Archiwista Polski” 2007, nr 2, s. 86–87.
14 W. Kwiatkowska, Wp³yw komputeryzacji archiwów na metodykê archiwaln¹, „Archiwista Polski” 2003, nr 3, s. 34–36; eadem, Wp³yw zasady proweniencji na metodykê, s. 154–156.
15 Wytyczne Polskiej Akademii Nauk z 1990 r. opracowania spuœcizn archiwalnych po uczonych
[w:] Zbiór przepisów archiwalnych, Aneks, nr 12, s. 732–746; Zarz¹dzenie nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z 12 lipca 1967 r. w sprawie postêpowania z aktami zespo³ów otwartych
[w:] ibidem, nr 149, s. 333–343; przepisy metodyczne dotycz¹ce dokumentacji nieaktowej dostêpne na
stronie: www.archiwa.gov.pl/lang-pl/prawo/70-aktynormatywne-naczelnego-dyrektora-archiwow-panstwowych.html.
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czaj¹ daty powo³ania i likwidacji, przy czym w sk³ad zespo³ów wchodz¹ te¿ akta
organów likwiduj¹cych. Trudnoœci mog¹ pojawiæ siê na etapie wydzielania akt danej organizacji z dokumentacji jednostki nadrzêdnej, do której by³y one przekazywane i w której siê zarchiwizowa³y. Zgodnie z ogólnymi zasadami nale¿y d¹¿yæ do
podzia³u ich na zespo³y proste, jeœli tylko archiwalia na to pozwalaj¹. Wiêcej problemów mo¿e sprawiaæ obecnoœæ materia³ów obcych, np. prywatnych akt dzia³aczy.
Przypadki te nale¿y rozstrzygaæ indywidualnie w zale¿noœci od rozmiarów, znaczenia, stopnia powi¹zania, istnienia zespo³u macierzystego itp.
Przystêpuj¹c do wyboru metody porz¹dkowania, archiwista napotyka na kolejne specyficzne cechy tego rodzaju dokumentacji. Wp³yw na stan dokumentacji maj¹ regulacje prawne, zgodnie z którymi do roku 1983 materia³y archiwalne organizacji spo³ecznych stanowi³y czêœæ pañstwowego zasobu archiwalnego i podlega³y
nadzorowi archiwów pañstwowych. Dotyczy³o to jednak wy³¹cznie zarz¹dów
g³ównych i wojewódzkich (szczebla centralnego i wojewódzkiego) organizacji spo³ecznych, stowarzyszeñ, zwi¹zków i innych instytucji spo³ecznych16. Po wejœciu
w ¿ycie ustawy archiwalnej organizacje te, podobnie jak i inne niepañstwowe, pozostaj¹ poza nadzorem archiwalnej administracji pañstwowej. Postêpowanie z aktami, w ramach obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych, jest ich wewnêtrzn¹ spraw¹.
W przyjmowanych rozwi¹zaniach mog¹, ale nie musz¹, wzorowaæ siê na tych ustanowionych dla sektora pañstwowego. Dotyczy to tak¿e sposobu tworzenia dokumentacji i jej porz¹dkowania.
W przeciwieñstwie do akt urzêdowych akta stowarzyszeñ i zwi¹zków na ogó³
nie s¹ wytworem dobrze zorganizowanych kancelarii, tworz¹cych je wed³ug ustalonych zasad. Jedynie wiêksze organizacje lub wy¿sze instancje mia³y wydzielone
kancelarie lub sekretariaty, które w przyjmowanych rozwi¹zaniach wzorowa³y siê
na instytucjach pañstwowych. W wiêkszoœci jednak dokumentowanie dzia³alnoœci
powierzano jednej osobie, czêsto zatrudnionej w niepe³nym wymiarze etatu, która
organizowa³a swoj¹ pracê w sposób daleki od obowi¹zuj¹cych norm.
W konsekwencji przejmowane do archiwów, zw³aszcza terenowych, materia³y
by³y w wiêkszoœci nieuporz¹dkowane, pozbawione logicznego — wynikaj¹cego
z opracowanej odgórnie klasyfikacji — uk³adu i bez przeprowadzonej przez twórcê selekcji. Niekiedy znajdowa³y siê w stanie luŸnym lub w formie prowizorycznych teczek. Sytuacja ta wymaga przystosowania czynnoœci sk³adaj¹cych siê na po16 Zarz¹dzenie nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z 31 lipca 1960 r. w sprawie
nadzoru archiwów nad sk³adnicami akt [w:] Zbiór przepisów archiwalnych, nr 37, s. 79; Zarz¹dzenie
nr 5 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z 28 grudnia 1964 r. w sprawie ustalenia wykazów urzêdów, instytucji i przedsiêbiorstw, których akta bêd¹ przejmowane na wieczyste przechowywanie przez archiwa pañstwowe [w:] ibidem, nr 52, s. 100; Zarz¹dzenie nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z 10 grudnia 1971 r. w sprawie nadzoru archiwów pañstwowych nad materia³ami archiwalnymi zak³adów pracy [w:] ibidem, nr 67, s. 128; Zarz¹dzenie nr 21 Naczelnego Dyrektora
Archiwów Pañstwowych z 9 listopada 1977 r. w sprawie nadzoru archiwów pañstwowych nad materia³ami archiwalnymi jednostek organizacyjnych [w:] ibidem, nr 76, s. 147.
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rz¹dkowanie i przestawienia sk³adaj¹cych siê na nie etapów. Szczególnie wa¿nym
problemem zas³uguj¹cym na odrêbne omówienie, wystêpuj¹cym dosyæ powszechnie w tego typu materia³ach, jest ich selekcja. Czêœæ z nich jest przejmowana w ca³oœci, bez wczeœniejszego brakowania u twórcy i wymaga na etapie opracowania
przeprowadzenia ca³oœciowej oceny wartoœci i podzia³u na kategorie archiwalne.
Z uwagi na unikatowy charakter wiêkszoœci dokumentacji stosuje siê bardziej indywidualne kryteria, zaœ brakowanie powinno mieæ ograniczony zakres.
Prace porz¹dkowe w niektórych sytuacjach trzeba rozpocz¹æ od utworzenia jednostek i/lub ich uporz¹dkowania. Tu pomocne mog¹ byæ zasady wypracowane dla
spuœcizn, lecz z uwzglêdnieniem specyfiki dzia³alnoœci danej organizacji i typów teczek stanowi¹cych jej odbicie17.
Przystêpuj¹c do zasadniczego celu porz¹dkowania, tj. nadania aktom uk³adu,
nale¿y pamiêtaæ, ¿e metodyka przyznaje pierwszeñstwo uk³adom pierwotnym. Tê
generaln¹ zasadê mo¿emy zastosowaæ tylko dla czêœci zespo³ów, których twórcy
stosowali plany/wykazy akt utrwalone choæby czêœciowo w postaci sygnatur kancelaryjnych. W wiêkszoœci sytuacji dokumentacja narasta³a bez ¿adnego wykazu,
wiêc archiwista staje wobec koniecznoœci nadania porz¹dku wed³ug innych kryteriów (struktura organizacyjna twórcy, jego zadania, treœæ, forma akt). Zgodnie
z przyjêt¹ metod¹ dzieli materia³y na serie, a nastêpnie dokonuje w ich obrêbie systematyzacji.
Stan wielu zespo³ów proweniencji prywatnej — du¿e rozmiary, nieuporz¹dkowanie, brak jakichkolwiek spisów — powoduje, ¿e potrzebna jest na ogó³ zmiana
kolejnoœci czynnoœci porz¹dkowania i inwentaryzacji. Najpierw dokonujemy inwentaryzacji wszystkich jednostek (nadajemy im sygnaturê tymczasow¹), w razie
potrzeby poprzedzonej ich utworzeniem lub uporz¹dkowaniem. Nastêpnie przeprowadzamy segregacjê i systematyzacjê za pomoc¹ kart. W sytuacji, gdy zbêdna jest
podwójna rola inwentarza (informacyjna i ewidencyjna) i wystêpuje zgodnoœæ uk³adów inwentarzowego i magazynowego, mo¿emy odst¹piæ od u³o¿enia jednostek
wed³ug tego uk³adu i nadania im wynikaj¹cej z niego sygnatury archiwalnej. Na
utrwalenie prawid³owego uk³adu tylko w inwentarzu, bez koniecznoœci fizycznej
systematyzacji akt, pozwalaj¹ bazy danych s³u¿¹ce do inwentaryzacji. Programy
umo¿liwiaj¹ bowiem b³yskawiczne sporz¹dzenie dodatkowego spisu akt zespo³u
zgodnie z ich kolejnoœci¹ fizyczn¹ w magazynie.
Dotychczasowa praktyka archiwów w zakresie porz¹dkowania materia³ów stowarzyszeñ i zwi¹zków pozwala na ustalenie pewnych ogólnych prawid³owoœci18.
17 Wytyczne opracowania spuœcizn, s. 737–739, p. 4; tworzenie jednostek archiwalnych, s. 739–741,
p. 5; opracowanie jednostek.
18 Wnioski oparto na analizie przyk³adowych inwentarzy stowarzyszeñ i zwi¹zków nastêpuj¹cych
archiwów pañstwowych: Archiwum Akt Nowych, w Gdañsku, Krakowie, Olsztynie, Szczecinie, opublikowanych w wersji elektronicznej na stronie: www.archiwa.gov.pl/lang.pl/bazy-danych.html [dostêp: styczeñ 2010]. Ponadto wykorzystano doœwiadczenia zawodowe wyniesione z d³ugoletniej pracy
w Archiwum Pañstwowym w Toruniu.

140

WIESŁAWA KWIATKOWSKA

Dobrze zachowane zespo³y du¿ych, dobrze zorganizowanych stowarzyszeñ, zw³aszcza instancji wy¿szych (zarz¹dy g³ówne, zarz¹dy wojewódzkie), otrzymuj¹ przewa¿nie uk³ady strukturalno-rzeczowe. Czêœæ zespo³ów, w tym zachowane fragmentarycznie, posiada uk³ady rzeczowe wynikaj¹ce z treœci akt, a niekiedy z zadañ
twórcy. Trudno stwierdziæ, wobec braku informacji o zastosowanej metodzie porz¹dkowania, ile z nich jest wzorowanych na uk³adach kancelaryjnych. Uk³ady
schematyczno-rzeczowe nadawane aktom pokrewnych ustrojowo stowarzyszeñ,
pomimo podobnej zawartoœci, ró¿ni¹ siê w ustalonych podzia³ach na serie, ich nazwach i kolejnoœci. Ten brak jednolitoœci w przyjmowanych rozwi¹zaniach dotycz¹cych uk³adów w³asnych, jak i sposobu tworzenia teczek, utrudnia w dalszej perspektywie korzystanie z akt.
Sporz¹dzenie inwentarza odbywa siê wed³ug ogólnie przyjêtych zasad metodycznych. Wobec dosyæ powszechnego braku lub lakonicznoœci, a nawet b³êdnych
tytu³ów oryginalnych, archiwista czêsto musi sam nadawaæ tytu³ lub co najmniej
znacznie modyfikowaæ zastany. W rezultacie znacznie bardziej od niego ni¿ twórcy zale¿y poziom sporz¹dzonego opisu poszczególnych jednostek, w tym i informacja o zawartoœci tworz¹cych je akt.
Opracowanie zespo³ów organizacji spo³ecznych odbywa siê wed³ug ogólnie
przyjêtego modelu metodycznego, a wystêpuj¹ce problemy wynikaj¹ przede wszystkim ze stanu kancelarii i bêd¹cych jej wytworem akt. Dotyczy to czêœci stowarzyszeñ i zwi¹zków, w których nie ma zorganizowanej kancelarii, zaœ prowizorycznie,
niekonsekwentnie utworzone teczki nie maj¹ nadanego logicznego uk³adu. W tych
sytuacjach traci na znaczeniu zasada przynale¿noœci kancelaryjnej, ustalaj¹ca optymalne metody porz¹dkowania akt. Archiwista pozbawiony drogowskazu wytyczaj¹cego drogê postêpowania w trakcie prac porz¹dkowych jest skazany g³ównie na
siebie, swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie. W przyjmowanych rozwi¹zaniach musi zast¹piæ twórcê i tylko bardzo dobra znajomoœæ jego otoczenia ustrojowego, organizacji, funkcji, wszelkich form dzia³alnoœci i utrwalaj¹cej j¹ dokumentacji mo¿e
przynieœæ optymalne wyniki.

Wies³awa K w i a t k o w s k a , A General Model of Processing Archival Collections and Collation
of Social Organisations’ Records. The article shows specific problems characteristic of the collation
of social organisations’ records. As a basis, archivists may use a general model of processing archive
collections which was formed in the early days of Polish archival science, and developed and supplemented over the following years. The model is founded on principle of provenience determining
the activities undertaken, and, as a consequence, the method of fonds reconstruction is applied. When
processing archival materials of social organisations, an archivist encounters difficulties at almost all
stages of his/her work: preliminary studies, division and aggregation of fonds, document disposal,
selection of a collation method, proper collation, cataloguing, working on an introduction to the catalogue and other aids. The problems mainly arise out of the condition of a particular office and
records produced there. It refers to those associations in the case of which there was no organised
office and files are created provisionally, inconsistently and have no logical layout. In such situations,
the principle of the office of origin which determines optimal methods of collating records becomes
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less important. Deciding to apply a particular solution, an archivist has to step in the role of a writer
and only a good knowledge of regulatory environment, organisations, functions, all forms of operation and documents produced then may bring optimal results.
Wies³awa K w i a t k o w s k a , Le modèle général du développement des fonds d’archives face
à la coordination de la documentation des associations. L’auteure expose des problèmes spécifiques
rencontrés lors de la mise en ordre de la documentation des associations. Les archivistes peuvent
avoir recours à un modèle général du développement des fonds d’archives, conçu au tout début de
l’archivistique polonaise, et ensuite développé et complété dans les années suivantes. Le modèle
qui définit la voie à suivre par les archivistes est fondé sur le principe de provenance et exige l’emploi de la méthode de reconstruction des fonds d’archives. Face aux archives des associations
et d’autres organisations sociales, un archiviste est confronté à des difficultés à toutes les étapes
de son travail: les études préliminaires, l’extraction ou l’intégration des fonds d’archives, la destruction
des documents, la sélection de méthode de tri, la mise en ordre des fonds, l’établissement de l’inventaire, la rédaction d’une introduction à l’inventaire et la création d’autres aides et outils.
Plusieurs problèmes se posent durant ce processus, liées notamment aux activités du secrétariat
et à la qualité des documents produits. Cela vaut pour les associations qui, très souvent, ne disposent pas d’un secrétariat bien organisé, et où les dossiers sont créés temporairement, de manière
incohérente et sans ordre logique. Dans de telles situations, le principe d’appartenance, qui détermine la méthode optimale de l’organisation des fichiers, devient moins important. L’archiviste qui
se voit contraint à choisir une solution particulière doit remplacer le créateur des documents; par
conséquent, une très bonne connaissance du contexte juridique et de l’organisation même, y compris ses fonctions, toutes ses activités et la documentation produite dans le cadre des ses opérations, sont des conditions qui doivent ˜tre remplies afin d’obtenir des résultats optimaux.
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JAK DATOWAĆ ZDJĘCIA NIEPODPISANE?
CZYLI DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH
Artyku³ ten ma na celu zarówno przybli¿enie niedocenianych i nieznanych powszechnie metod datowania zdjêæ, jak i zwrócenie uwagi na fakt, ¿e fotografia archiwalna, bêd¹ca Ÿród³em dla historyka, wymaga od archiwisty wiedzy historycznej, ale i w³aœciwego warsztatu, którym powinien on dysponowaæ. Tysi¹ce fotografii znajduj¹cych siê w rêkach prywatnych lub w zbiorach ró¿nych archiwów i instytucji posiada bowiem czêsto w inwentarzach znamienny opis: „brak danych”.
Istniej¹ jednak pewne metody, które wbrew pozorom pozwalaj¹ ustaliæ, oprócz
nazwisk osób, tak¿e datê wykonania zdjêcia, czasem z dok³adnoœci¹ do kilku miesiêcy lub zaledwie kilku lat. Zdarza siê bowiem, ¿e rzeczy, miejsca, osoby lub sytuacje utrwalone na fotografii mo¿na, czasem za spraw¹ przypadku, rozpoznaæ
i przypisaæ konkretnemu zdarzeniu. Przyk³adem mo¿e byæ proces rozpoznania
w Archiwum Pañstwowym m.st. Warszawy (dalej: APW), w zespole nr 3242 (Fabryka Aparatów Elektrycznych (FAE) — fabryka Szpotañskiego), na jednej z fotografii najprawdopodobniej by³ego lub przysz³ego pracownika zajezdni tramwajowej „Rakowiec”. Zdjêcie zosta³o wykonane w fabryce podczas metalizowania izolatorów W60, nosi ono sygnaturê 235 (por. z: Monografia T.W., t. 4, s. 55).
Przedstawiê, jak za pomoc¹ danych zawartych w ró¿nego rodzaju Ÿród³ach, monografiach i niszowych wydawnictwach mo¿na znaleŸæ odpowiedŸ na wiele pytañ
zwi¹zanych ze zdjêciem. Wiele bowiem osób ogranicza siê do odwrócenia fotografii i stwierdzenia, ¿e prócz zdawkowego opisu: „Nasza kompania”, nic nie ma, a nastêpnie podaje jako opis zdjêcia: „Polscy ¿o³nierze na pustyni”.
Przedstawione zostanie studium rozpoznawania zdjêcia i jego datowania za pomoc¹ wybranych przyk³adów.
Mała architektura miejska
Niedocenian¹, umownie nazwijmy, „œci¹gawk¹” jest wszystko to, co nas otacza,
na co dzieñ, a przemija szybciej ni¿ my. S¹ to wszelkiego rodzaju pojazdy, urz¹dze-
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nia i ma³a architektura. Zacznijmy od oœwietlenia ulicznego, czyli latarni. Któ¿
z pokolenia piêædziesiêcio- czy czterdziestolatków nie pamiêta rozpalaj¹cych siê
lamp jarzeniowych na ulicach du¿ych polskich miast. D³ugie obudowy, które dawa³y jaskrawe œwiat³o, zniknê³y ostatecznie w latach 80. XX w., zast¹pione przez lampy sodowe i halogenowe. Miêdzy innymi telewizyjny Kabaret Starszych Panów
utrwali³ scenê na moœcie Gdañskim z takimi w³aœnie latarniami, podobnie jak gas³y
one w filmie Nie lubiê poniedzia³ku. Dawne s³upy betonowe wypierane s¹ powoli
przez stalowe i aluminiowe, a kszta³ty kloszy ulegaj¹ ca³y czas zmianom. Czy ty,
drogi czytelniku, podnosisz g³owê do góry i przygl¹dasz siê kszta³towi lamp? Chyba nie. Czy nierówny chodnik, u³o¿ony z koszmarnego wynalazku, jakim jest Ÿle
po³o¿ona kostka Bauma, przykuwa twój wzrok? Otó¿ w³aœnie, gdy przyjrzymy siê
starym fotografiom z g³ównych ulic miasta, zobaczymy, ¿e klosze lamp, najpierw
¿arowych (1906) i ³ukowych (1907–1933), ulega³y sta³ym zmianom, ale na tyle powolnym w czasie, by pomóc datowaæ fotografie. Kszta³t warszawskich latarni by³
doœæ charakterystyczny — do zag³ady miasta w 1944 r. wprowadzono zaledwie kilka modeli s³upów, co wi¹za³o siê z mod¹, producentem i ich przeznaczeniem. Podczas elektryfikacji tramwajów miejskich, czyli od 1905 do 1909 r., ulice miasta, nad
czym tak ubolewa³ Boles³aw Prus, upstrzono mas¹ s³upów rurowych i kratownicowych, zwieñczonych ozdobnymi coko³ami i wysiêgnikami do podtrzymywania drutu jezdnego, a szczyty latarni zakoñczono „pastora³em” lub „lirami”. Tu w datowaniu pomog¹ dzienniki Zarz¹du Miasta i ksi¹¿ki, takie jak np. Urz¹dzenia Komunalne Warszawy, autorstwa Mariana Gajewskiego. Doskona³ym przyk³adem jest tu
opisany rozwój sieci gazowej i ustawianie od 1856 r. oœwietlenia gazowego na ulicach miasta. Jest to bowiem œwietny datownik zdjêæ, zw³aszcza tych z lat 70., 80.
i 90. XIX w. Na kszta³t s³upów lamp gazowych, z wyj¹tkiem wielkich lamp, „paryskich”, znanych chocia¿by ze zdjêæ przedstawiaj¹cych wylot Nowego Zjazdu na
Krakowskie Przedmieœcie, nie ma sensu zwracaæ wiêkszej uwagi (na samej Agrykoli autor naliczy³ ponad 6–8 odmian), z racji braku, przynajmniej w tym momencie, szczegó³owych opracowañ poœwiêconych temu typowi oœwietlenia.
Owa wspomniana nawierzchnia ulic te¿ nie zawsze by³a taka sama, zanim nasta³a epoka kostki Bauma. Warszawskie chodniki (gdañskie tak¿e) uk³adano z p³yt
betonowych z wyciskanymi w cemencie prostok¹cikami, mniej wiêcej o wymiarze
1 cm x 1 cm. To zabezpieczenie antypoœlizgowe jest bardzo charakterystyczne dla
pocz¹tku wieku XX. P³yty te mo¿na jeszcze czasem zobaczyæ na warszawskich starych Pow¹zkach lub w willowych dzielnicach Mokotowa, Bielan czy Saskiej Kêpy.
Po nich nasta³a epoka p³yt zupe³nie p³askich, ale nie tak precyzyjnie odlanych.
Oczywiœcie, na peryferiach chodniki by³y z szutru albo szlaki.
Brukowanie i asfaltowanie ulic by³o takim wydarzeniem, ¿e odnotowywano je
doœæ skrupulatnie, publikuj¹c niekiedy w prasie zdjêcia, co tak¿e jest kolejnym
czynnikiem pomagaj¹cym datowaæ fotografiê. Oprócz s³upów wspomnianych przy
okazji oœwietlenia, ustawiono na terenie miasta s³upy telefoniczne — potê¿ne ramy
do kilkudziesiêciu drutów osadzano na dachach domów. Jest to doœæ istotne, gdy¿
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pierwsze telefony firmy „Bell” z lat 1881–1900 u¿ywa³y sieci napowietrznej. Dopiero od roku 1901 firma szwedzka „Cedergren” zaczê³a chowaæ okablowanie
w sieci studzienek. Nie oznacza to, ¿e sieæ napowietrzna zniknê³a natychmiast. Naziemnym dowodem istnienia telefonii po wojnie by³y zielone budki telefoniczne,
znane ju¿ tylko z filmów. Budki te zastêpowano od lat 80. XX w. innymi ich modelami, g³ównie aluminiowymi, nastêpnie s³upkami ze szklanymi profilami, a¿ praktycznie po zupe³ny ich zanik. Jakimœ sposobem na datowanie s¹ te¿ skrzynki Poczty
Polskiej, np. czerwone (zamiejscowe), zielone (miejscowe) i niebieskie (lotnicze),
z których uchowa³ siê tylko do naszych czasów typ pierwszy. Oko³o 1955 r. ujednolicony typ skrzynek, zwanych „automatycznymi” (od sposobu ich opró¿niania),
wypar³ poniemieckie i przedwojenne polskie.
S³upy przystankowe komunikacji miejskiej s¹ bardzo pomocne przy datowaniu,
a to z racji informacji, które przekazuj¹, np. w postaci zastosowanego jêzyka (napisy
rosyjskie do ok. 1905/1906 r., rosyjsko-polskie do 1915 r., polskie w latach
1916–1940, niemiecko-polskie w okresie 1940–1944), ale te¿ kszta³tu i rodzaju komunikacji. S³upy pocz¹tkowo (po 1882 r.) ozdobne, odlewane z ¿eliwa i zwieñczone
ozdobn¹ prostok¹tn¹ tablic¹, wyparte zosta³y (do lat 30. XX w.) przez drewniane s³upki koloru czerwonego, które ostatecznie zniknê³y w latach 90. tego¿ wieku. W datacji
pomagaj¹ te¿ typy szyldów, przykrêcane do wspomnianych s³upków, oraz ró¿nego rodzaju wiaty powstaj¹ce od lat 50. XX w. oraz podœwietlane s³upy (od 1926). Poniewa¿ mamy obecnie epokê oznaczeñ, reklam i logo, u³atwia to nam, archiwistom, datowanie fotografii. Przyk³adem niech bêd¹ ma³e nalepki na warszawskich wiatach
przystankowych, najpierw z logo MZK i syrenk¹ (1989–1992), nastêpnie z logo ZTM
na ¿ó³tym polu (od 1992), a od lata 2011 r. z nowym logo ZTM, o falistych kszta³tach,
bia³ym na czerwonym polu. We wczeœniejszym okresie mo¿emy siê posi³kowaæ np.:
mocowanymi do s³upków i wiat literami stanowi¹cymi oznaczenie linii pospiesznych,
które w Warszawie istnia³y od wrzeœnia 1957 do 1993 r. Okr¹g³e blaszane tarcze mocowane od 1945 r. na s³upach przystankowych z liter¹ „A”, „T” lub „T-bus” zast¹pione zosta³y piktogramem z wizerunkiem autobusu, tramwaju lub trolejbusu, zgodnie
z ogólnoeuropejskim przepisem. O metrze nie wspominam, bo to najm³odszy œrodek
komunikacji, istniej¹cy od 1995 r. W roku tym zlikwidowano funkcjonuj¹c¹ od 1983 r.
liniê trolejbusow¹ do Piaseczna. Wczeœniej trolejbus istnia³ w latach 1946–1973. Przy
przystankach ustawiano kosze na odpadki. W czasach przedwojennych by³y to pojemniki metalowe, wsadzane w ozdobne a¿urowe obudowy z grubego giêtego prêtu stalowego. Zast¹piono je w latach 60. ma³ymi œmietnikami o przekroju walca, wykonanymi z a¿urowej siatki z wk³adanymi ma³ymi wiadrami, które powszechnie kradziono. W epoce „schy³kowego Gomu³ki” zaczêto ustawiaæ kosze stalowe o kwadratowej
podstawie, z otworami w ich górnej czêœci. Potem, w latach 80. XX w., nasta³a epoka betonowych obudów koszy, która trwa po dziœ dzieñ z pewnymi zmianami
w kszta³cie. Oko³o 1991 r. pojawi³y siê estetyczne plastikowe œmietniki w kolorze zielonym. Zbyt czêsto p³onê³y podpalane celowo lub przez niedopa³ki papierosów. Ale
dziêki tym czêstym zmianom datowanie jest o wiele prostsze.
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Pojazdy i inne środki lokomocji
Wiêkszoœæ mi³oœników komunikacji miejskiej w jednym palcu ma wszystkie numery taborowe, inaczej mówi¹c boczne autobusów, tramwajów i trolejbusów. Jednak¿e poniewa¿ nie opisuj¹ starych zdjêæ, mo¿e z wyj¹tkiem jednostkowych przypadków, archiwa trac¹ cennych pomocników. W ca³ym cywilizowanym œwiecie poszczególne dostawy sprzêtu otrzymuj¹ numery porz¹dkowe od numeru do numeru.
Te numery to niedoceniany datownik dla zdjêæ warszawskich, zw³aszcza z lat
1925–1939 i od roku 1946 po czasy wspó³czesne. W okresie miêdzywojennym zamawiano serie wagonów w liczbie po 10, góra 30 sztuk. Daty tych dostaw i numery s¹ obecnie powszechnie znane, dotyczy to zreszt¹ wszystkich miast w Polsce
obecnej i przedwojennej, gdzie tramwaj funkcjonowa³. Pojawienie siê takiego tramwaju na ulicach Warszawy, za³ó¿my wagonu typu D nr 277, mówi nam, ¿e zdjêcie,
na którym jest on widoczny zosta³o wykonane w roku 1926. Je¿eli bêdziemy znali
porê dostawy, któr¹ by³aby np. zima 1926/1927, a na zdjêciu jest lato lub wiosna
(co zostanie omówione przy temacie: aura), to mówimy œmia³o ju¿ o roku 1927 jako o dacie pocz¹tkowej. Gdy w Tarnowie na zdjêciu z okresu okupacji zobaczymy
tramwaj, mo¿emy stwierdziæ, ¿e zdjêcie wykonane zosta³o przed likwidacj¹ trakcji
przez Niemców w roku 1942. Podobnie jest z trolejbusami, które zagoœci³y w wielu miastach Polski chwilowo. By³y, z wyj¹tkiem kilku miast (Poznañ, Lublin, Tychy, S³upsk, Dêbica-Straszêcin, Warszawa-Piaseczno), albo spadkiem po Niemcach
(Wa³brzych) lub ich okupacji (Gdynia-Sopot), albo darem radzieckim (Warszawa).
Tu partie nie przekroczy³y 30 sztuk, a daty ich kasacji s¹ w miarê dobrze znane.
Dziêki czemu — w odró¿nieniu od tramwajów, które s¹ d³ugowieczne i do¿ywaj¹
w ruchu do 50 lat i wiêcej — by³y œwietnym datownikiem do 1973 r. dla centrum
Warszawy oraz ulic Mokotowa górnego i dolnego, a i czêœciowo Ochoty. Pojawienie siê dwóch drutów jezdnych — obok siebie nad jezdni¹ (albo nawet ich cieñ) —
lub ich znikniêcie jest dla archiwisty sygna³em, ¿e zdjêcie wykonano (w przypadku
Warszawy i jej œcis³ego centrum) przed 1973 r. albo po tym roku.
Ogl¹daj¹c zdjêcie ze Lwowa, sprzed 31 paŸdziernika 1922 r., zastanawiamy siê,
czy odbitka fotograficzna to nie tzw. lustro? Otó¿ nie, bowiem w zaborze austriackim ruch by³ prawostronny, cztery lata po odzyskaniu niepodleg³oœci przeprowadzono zmianê ruchu na lewostronny. W Krakowie sta³o siê to dopiero w 1925 r.
W samej Pradze czeskiej i na terenie okupowanej Czechos³owacji nast¹pi³o to w roku 1939, choæ Czechos³owacja przyst¹pi³a w 1926 r. do tzw. Paryskiej konwencji.
Podobne zmiany zosta³y wprowadzone w Szwecji.
Wskazówk¹ do datowania zdjêæ portu w Gdyni bêd¹ cumuj¹ce w nim statki lub
dobudowywane nadbrze¿a. Oczywiœcie ta metoda nie jest doskona³a, bo je¿eli aktualnie nie by³o nowszych polskich statków w porcie, a te g³ównie s³u¿y³y za wskazówkê, teoria siê nie sprawdza. Ta sytuacja utrzymywa³a siê do lat 60. XX w., kiedy to polska gospodarka morska wesz³a w fazê wielkiego rozwoju transportu morskiego, ale te¿ i szybszej zmiany jednostek pod bia³o-czerwon¹ bander¹. Statki no-
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woczesne s¹ bowiem mniej d³ugowieczne od swoich parowych poprzedników. Za
ich szybszym z³omowaniem czêsto przemawia ekonomia.
Moda szeroko rozumiana, z naciskiem na modę damską
Kiedy na œwiecie zaczêto wykonywaæ pierwsze fotografie, panie i panowie wygl¹dali jak z filmu Przeminê³o z wiatrem. Cylindry, fraki i surduty, zaœ toalety pañ
widywane s¹ dziœ jedynie na scenach teatralnych. Ale moda stawa³a siê coraz wygodniejsza, suknie krótsze, kapelusze mêskie i damskie bardziej porêczne, nasta³a
moda kapeluszy typu „panama” i sportowych ubrañ. Moda, zw³aszcza damska, jest
szczególnie istotna. Dziêki zachowanym datowanym fotosom, katalogom domów
mód i czasopismom dociekliwy archiwista ma pole do popisu. Zw³aszcza pierwsza
wojna œwiatowa i lata 20.–30. mia³y wielki wp³yw na modê mêsk¹ i damsk¹.
Podczas okupacji niemieckiej (ok. 1941) ubiór zacz¹³ siê stopniowo zmieniaæ,
z przedwojennego w swym zasadniczym kszta³cie. Przygl¹daj¹c siê fotografiom
warszawskiej ulicy, nawet jeszcze tej z paŸdziernika 1939 r., mo¿na dostrzec elegancko odzianych przechodniów, lecz z up³ywem wojennych lat jest coraz gorzej.
O ile na zdjêciach wykonanych w wiosenne i letnie dni zmiany by³y niemal niewidoczne, o tyle te zrobione zim¹ pokazuj¹ przechodniów w mocno zniszczonych
ubraniach wierzchnich. Przyczyn¹ tego stanu rzeczy by³o noszenie ich w niedogrzanych mieszkaniach, podró¿owanie w zat³oczonych tramwajach lub poci¹gach, po jedzenie na wieœ, oraz brak pieniêdzy na zakup nowych. Zniszczone
ubrania oraz marny wygl¹d fizyczny przechodniów s¹ doskonale widoczne na
zdjêciach pochodz¹cych ze stworzonego przez Niemców getta, czyli dzielnicy ¿ydowskiej w okupowanej Warszawie. Ju¿ od 1941 r. mo¿emy tê zmianê dostrzec
na filmach i zdjêciach. W czêœci tzw. aryjskiej kobiety zaczê³y nosiæ latem pantofle na koturnie i sanda³y na drewnianych spodach, a zim¹ oprócz krótkich botków
tak¿e buty narciarki, z wywiniêt¹ grub¹ bia³¹ skarpet¹. G³ówna bohaterka filmu
Zakazane piosenki, Halina, któr¹ gra³a Danuta Szaflarska, posz³a tak ubrana do
powstania. Po¿¹danym strojem dla mê¿czyzny by³y bryczesy i oficerki, czyli buty do konnej jazdy, a tak¿e jasny trencz, rzecz ciekawa, ¿e moda ta wróci³a na
chwilê do PRL w latach 80. XX w., co by³o odwo³aniem siê do mody à la konspirator. Po wojnie oficerki, przycinane do 2/3 wysokoœci, nosi³y tak¿e panie w okresie zimy i jesieni.
Wracaj¹c do mody damskiej, trzeba przypomnieæ, ¿e rewolucjê w niej wywo³a³a pierwsza wojna œwiatowa. Ju¿ pod koniec XIX w. d³ugie suknie kobiece, powoli unosz¹ce siê znad trotuarów miejskich, ods³ania³y nieœmia³o nogê, a na niej obuwie. To obuwie od koñca pierwszej wojny œwiatowej, widoczne ju¿ ca³kowicie pod
„kurcz¹cymi” siê sukienkami i spódnicami, jest do dnia dzisiejszego doskona³ym
elementem datuj¹cym, jak os³awione platformy z czasów zespo³u ABBA czy obecne kalosze w kszta³cie oficerek lub butów z farmy. Przyk³adowo tu¿ przed sam¹
wojn¹, w latach 1938–1939, pojawi³a siê moda na damskie pantofle w kolorze bia-
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³o-czarnym lub kremowo-czarnym. Jest to doskona³y datownik dla filmu i fotografii niepodpisanej dat¹.
Stulecia XIX i XX to tak¿e epoka mundurów, w tym mundurków szkolnych. Pozwalaj¹ one tak¿e do pewnego stopnia datowaæ zdjêcia. Koñcz¹c dywagacje na temat mody, jako œci¹gawki, zwróæmy uwagê na to, i¿ od koñca XIX w. po lata 60.
XX w. g³owa by³a czêsto nakryta (na wsi o wiele d³u¿ej). Po jej ods³oniêciu, czego
pocz¹tki mamy ju¿ w dwudziestoleciu miêdzywojennym, fryzura zaczyna byæ elementem datuj¹cym, czyli fryzury à la Dymsza, Bodo czy Loda Halama. Ponoæ w serialu Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie celowo czesano i ubierano aktorki na mod³ê wspó³czesn¹, aby ten czarno-bia³y film nie by³ wykorzystywany jako dokument.
Pojazdy wojskowe i umundurowanie
Podam tu przyk³ad, s¹dzê znany wielu archiwistom i historykom. W swoim czasie, gdy nasta³a telewizja kablowa, ch³onêliœmy obrazki pokazywane na kanale Discovery Historia. W roku 2004 natrafi³em na odcinek pt. Inwazja na Polskê. Po
chwili mo¿na by³o stwierdziæ, ¿e rozpoczê³a siê inwazja, ale widzów na wiedzê
o wrzeœniu 1939 r. Pomijam treœæ komentarzy i nieœmiertelne ataki kawalerii z szablami i lancami na czo³gi. Czo³gi niemieckie, skoro o nich mowa, pokazano na
wszystkich frontach oprócz afrykañskiego. Widaæ je na polach Ukrainy w czerwcu
1941 r., na drogach we Francji w czerwcu 1940 r. Zarówno w Polsce (wydawnictwo „Pelta”), jak i na Zachodzie (autor Stefan Zaloga) ju¿ w latach 70. XX w. ukazywa³y siê broszury o malowaniu i oznakowaniu sprzêtu w okresie drugiej wojny
œwiatowej. Z nich mo¿emy siê dowiedzieæ, ¿e w 1939 r. znakiem rozpoznawczym
niemieckich czo³gów by³y bia³e krzy¿e, a nie czarne krzy¿e w cienkich bia³ych obwódkach w ramionach. Krzy¿e te doskonale u³atwia³y polskim artylerzystom niszczenie czo³gów niemieckich. Niemcy po bolesnych stratach w broni pancernej,
zadanych przez polsk¹ artyleriê, zmienili rodzaj krzy¿a na mniej widoczny. Takie
zmiany czy w oznakowaniu, czy w kamufla¿u (maskowaniu) s¹ doskona³ym datownikiem tak¿e pory roku, w jakiej toczy³y siê zmagania wojenne. Wy¿ej wspomnia³em o numerach taborowych œrodków komunikacji miejskiej. Polskie wodnop³atowce bazuj¹ce na w¹skim skrawku polskiego brzegu morskiego s¹ œwietnym „datownikiem” z racji du¿ych numerów taktycznych na swoich burtach. Wiele z nich
uleg³o wypadkom, skreœlano je wówczas ze stanu Morskiego Dywizjonu Lotniczego i tym samym dziêki temu mo¿na odpowiednio to wykorzystaæ podczas datowania zdjêæ z rejonu Zatoki Puckiej i Pucka, pó³wyspu Hel, Gdyni, a nawet Piñska
i tamtejszych rozlewisk, bo i taka formacja w dziejach tamtych terenów istnia³a
i zwa³a siê Rzecznym Plutonem Wodnosamolotów (powsta³a w 1928 r., a w 1932 r.
zosta³a przemianowana na Rzeczn¹ Eskadrê Lotnicz¹, rozwi¹zan¹ w 1937 r.).
Taki drobny element, jak opaska bia³o-czerwona na rêkawie powstañca w 1944 r.,
to te¿ datownik od 1 sierpnia. G³ównie na Starym Mieœcie i Woli noszono opaski
na lewym ramieniu. Mniej wiêcej ok. 15 sierpnia prze³o¿ono je na prawe. Inny typ
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opaski to opaska noszona zgodnie z rozporz¹dzeniem niemieckim dotycz¹cym
ludnoœci ¿ydowskiej. Nakaz obowi¹zywa³ od 1 grudnia 1939 r. i narzuca³ noszenie opaski na lewym ramieniu, co u³atwia datowanie zdjêæ z okupowanej Warszawy.
Bardzo dobrze mo¿na te¿ przeœledziæ, na podstawie wspomnianych powy¿ej wydawnictw, umundurowanie wojsk niemieckich. Wojnê ¿o³nierz ten zaczyna³ umundurowany typowo, jak wiêkszoœæ armii œwiata, ale od po³owy wojny mundur staje siê
praktyczniejszy i wrêcz wspó³czesny, mowa tu o mundurze polowym. Wœród warszawskich powstañców z Woli i Starówki najbardziej popularn¹ czêœci¹ tej garderoby
by³a bluza Tarnschlupfjacke mit Kapuze zdobyta w magazynach na Stawkach.
Architektura regionalna
Ka¿de miasto ma swoje charakterystyczne budowle lub inwestycje, które pomog¹ nam datowaæ fotografiê. W przypadku warszawskim s¹ to przyk³adowo: cerkiew
na placu Saskim, Pa³ac Kultury i Nauki, budynek PAST-y, filtry, dworce i mosty.
Most Kierbedzia, wysadzony w 1915 r. przez wycofuj¹cych siê Rosjan, po pierwszej wojnie œwiatowej nie otrzyma³ œrodkowych przêse³ kratownicowych, tylko
dwa segmenty ³ukowe. Tak¿e most Poniatowskiego mo¿na datowaæ w zale¿noœci
od tego, czy zdjêcie pochodzi z lat 1914–sierpieñ 1915, czy zosta³o wykonane po
jego odbudowie, w 1926 r. Jedn¹ z mo¿liwoœci rozwi¹zania zagadki, pod warunkiem ¿e zdjêcie jest du¿e i wyraŸne, jest sprawdzenie, czy nad jezdni¹, miêdzy latarniami, rozwieszona jest sieæ tramwajowa. Jeœli jej nie ma, a do tego most jest
zbyt jasny (czyli kamieñ jeszcze siê nie zabrudzi³), to jest to fotografia sprzed
pierwszej wojny œwiatowej. Wspomniane zabarwienie kamienia czy tynku na fotografii czarno-bia³ej to wa¿ny pomocnik przy datowaniu. W mieœcie z prze³omu XIX
i XX w., pozbawionym centralnego ogrzewania i magistrali ciep³ej wody, nie wspominaj¹c o gazowych czy elektrycznych kuchenkach, ze wszystkich domowych kominów unosi³y siê k³êby dymu, a ten dym szybko wch³aniany by³ przez tynki i kamieñ. Ka¿da nowa rzecz by³a jasna zaledwie przez parê lat.
Elementem architektonicznym charakterystycznym dla Ma³opolski, w tym
Wschodniej, czyli dla dawnych województw lwowskiego czy tarnopolskiego, jest
powszechnie stosowane unoszenie gzymsów w formie pó³³uku na wie¿ach koœcielnych i ratuszowych. Moda ta przysz³a do nas z c.k. Austrii, czyli, œciœlej
mówi¹c, z Wêgier. Innym typowym elementem s¹ wsie i miasteczka o charakterystycznym wêgierskim uk³adzie zabudowy (Muszyna), drewniane domy na
podmurówce kamiennej ustawione œcian¹ szczytow¹ do jezdni, oddzielone bramami wjazdowymi.
Dawny zabór rosyjski to drewniane domy mieszkalne, nierzadko z bogat¹ snycerk¹ wokó³ okien i pod okapem dachu, ustawiane frontem do jezdni (Karczew), pañstwowe zaœ z ceg³y licowej, w przewa¿aj¹cej masie o prostok¹tnych oknach i charakterystycznych dachach. W wielu wypadkach ceg³a licowa w kolorze ¿ó³tawym.
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Zabór pruski tak dalece ró¿ni³ siê architektonicznie od reszty dawnych ziem polskich, ¿e nawet mimo oklejania domów styropianem i wstawiania plastikowych
okien do dziœ mo¿na zauwa¿yæ, jad¹c poci¹giem, kiedy przekraczamy dawn¹ granicê. Budownictwo szachulcowe, jednolity typ ceg³y licowej, budowle pañstwowe
o cechach nawi¹zuj¹cych do gotyku czy romañszczyzny. Co wiêcej, do tej pory na
Pomorzu czy Mazurach spotkaæ mo¿emy jedynie kilka typów domów mieszkalnych
prze³omu XIX i XX w., budowanych wed³ug nakazanych planów ogólnopruskich
(ówczesne przepisy ppo¿.). Tu w szczególnoœci ró¿ni siê od innych czêœci obecnej
Polski budownictwo kolejowe, z wyj¹tkiem od regu³y: zró¿nicowanymi architektonicznie piêknymi wie¿ami ciœnieñ.
Botanika, aura i pory roku
Rzadko wystêpuj¹cym, aczkolwiek czasem nieocenionym sposobem datowania,
niekiedy bardzo precyzyjnym, jest uchwycona na kliszy aura, zjawisko pogodowe
b¹dŸ pora roku. Szczególnie w miastach bardzo myl¹ce s¹ zdjêcia pojazdów czy samych kamienic — bez ludzi id¹cych ulic¹ czy drzew nie do ustalenia s¹ pory roku.
Mo¿e czytelnik zadaje sobie pytanie, czy to jest istotne i czy ma jakikolwiek sens
tracenie czasu na takie zagadki? W historii najnowszej tak, gdy¿ praca archiwisty
s³u¿y tak¿e wydawaniu w czasach obecnych konkretnych postanowieñ s¹dowych,
orzekaj¹cych w sprawach stopnia zniszczenia domów w Warszawie w chwili wprowadzenia dekretu Bieruta z 26 paŸdziernika 1945 r. Tu pora roku gra du¿¹ rolê. Widoczna na zdjêciach roœlinnoœæ, ubranie osób maj¹ wielkie znaczenie. Nawet pozwalaj¹ stwierdziæ, czy zawarte w ówczesnej dokumentacji Biura Odbudowy Stolicy opisy nieruchomoœci, wykonane przez techników budowlanych, architektów czy
zatrudnionych innych osób, s¹ zgodne ze stanem faktycznym. Pogoda przychodzi
archiwiœcie z pomoc¹ np. w sytuacji tak szczególnej jak wrzeœniowa obrona stolicy
i powstanie warszawskie. S¹ zdjêcia z powstania warszawskiego wykonane w deszczu. Jak na z³oœæ powstañcom, podczas tragicznego zrywu deszcz pada³ tylko
dwa czy trzy razy, i to na samym pocz¹tku walk, m.in. 2 sierpnia. Tak samo podczas obrony Warszawy we wrzeœniu 1939 r. dni d¿d¿ystych by³o bardzo ma³o. Z aur¹ i botanik¹ œciœle wi¹¿¹ siê:
– moda, ubiory, mundury, a nawet kamufla¿ (letni, zimowy) na czo³gach czy
samochodach;
– architektura, w tym wypadku k¹t padania promieni s³onecznych, zamkniête,
zaparowane lub zamarzniête okna, brak w donicach kwiatów;
– pojazdy, k³êby pary buchaj¹ce z nozdrzy koni, okryte ch³odnice pojazdów,
zaparowane okna w komunikacji miejskiej, lokomotywa parowa spowita
wiêksz¹ iloœci¹ pary podczas postoju na stacji;
– pejza¿, porty, rzeki i jeziora przecie¿ ró¿ni¹ siê w swym wygl¹dzie od lata
czy nawet jesieni.
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Wzornictwo napisów i heraldyka
Zdjêcia z sennej Warszawy lat 80. i 90. XIX w. mo¿na ju¿ próbowaæ datowaæ na
podstawie uk³adu barw na wagonach konnych, a tak¿e oznaczeñ wagonów. Tramwaje konne firmy belgijskiej, które wyruszy³y na ulice miasta w 1882 r., mia³y za
herb przedsiêbiorstwa podkowê z ³bem koñskim. Po wykupie udzia³ów przez miasto, w lutym 1899 r. na wagony naniesiono syrenki, a same wagony przemalowano.
Sama syrenka warszawska zmienia³a siê na pojazdach szynowych i ko³owych kilkanaœcie razy. Prawie we wszystkich polskich miastach po 1945 r. tramwaje i autobusy otrzyma³y barwy bia³o-czerwone lub poœrednie, kremowo-bordowe. Wyj¹tek
stanowi³y chyba Kraków i Poznañ. Chodzi³o o podkreœlenie polskoœci, zw³aszcza
Ziem Odzyskanych. Dopiero w latach 70. powoli zaczêto odchodziæ od tej zasady.
Poczciwe ikarusy koñcz¹ce w tym roku, wed³ug oficjalnych zapowiedzi, swój ¿ywot, po 35 latach kursowania po warszawskich ulicach, to doskona³e Ÿród³o datowania zdjêæ. Przyk³adem niech bêd¹ zmiany uk³adu graficznego i kolorystycznego
karoserii Ikarusa 280, czyli tzw. przegubowca. Pocz¹tkowo z Wêgier przybywa³
w uk³adzie barw (od góry) bia³o-czerwono-bia³y (1978–1985), bia³o-czerwony
(1986–1990), ¿ó³to-czerwony do linii okien (1991–1993), a ostatnie dostawy po
1993 r. by³y malowane tak, ¿e ca³y autobus by³ ¿ó³ty, oprócz dolnego pasa do wysokoœci nadkoli. I jakby tego by³o ma³o, w po³owie 2011 r. zmieniono odcieñ farby,
ale w ten sposób pomalowano ju¿ nieliczne sztuki i to krótkich ikarusów. Syrenka
te¿ wêdrowa³a, z centralnej czêœci autobusu na przód, pod kabinê kierowcy, oraz
z drugiego pod pierwsze okno. Numery taborowe przemieszczano, zw³aszcza z ty³u, kilka razy, z przodu jeden raz w 2011 r., z prawej na lewo. Do tego dochodz¹
zmiany typu naklejek i ich rozmieszczenia (z napisem: MZA) i pojawienie siê autobusów ajentów z numerem taborowym poprzedzonym liter¹: „A”.
Przywracanie w Polsce po 1989 r. prawdziwych herbów Wroc³awia czy Olsztyna jest tak¿e datownikiem, zw³aszcza na pojazdach komunalnych obu wymienionych miast.
Prasa codzienna z epoki z kraju i zagranicy
W wieku XX, pocz¹wszy od wojny rosyjsko-japoñskiej w 1905 r., nasz glob zacz¹³ stawaæ siê powoli globaln¹ wiosk¹, a zdjêcia z odleg³ej Mand¿urii dociera³y
w kilka dni do prasy œwiatowej, w tym i warszawskiej, takiej jak np. „Biesiada Literacka”. Nic zatem dziwnego, ¿e wiadomoœci o wydarzeniach z terenów obecnej
i przedwojennej Polski mo¿emy spotkaæ w prasie europejskiej. S¹dzê, ¿e pewne
wydarzenia odnotowywa³a te¿ prasa amerykañska i kanadyjska za spraw¹ du¿ego
procentu Polonii zamieszkuj¹cej te kraje. Pomijam tu krajoznawcze publikacje typu National Geographic z racji umieszczania zdjêæ po czasie d³u¿szym ni¿ prasa
codzienna, co nie daje mo¿liwoœci dok³adnej datacji zdjêcia. Oprócz sensacji i re-
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klamy motorem publikowania zdjêæ i informacji mog³a byæ sympatia polityczna do
danego kraju. W latach 30. XX w. fotografie kr¹¿y³y po Europie, przybli¿aj¹c mieszkañcom kontynentu ich s¹siadów. Doskona³ym przyk³adem jest zbiór fotografii
z ca³ego niemal œwiata przechowywany w Narodowym Archiwum Cyfrowym (dalej: NAC), odziedziczony po „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”. Zdjêcia pozyskiwano przed wojn¹ na zasadzie wymiany miêdzynarodowej. Dowodem na docieranie fotografii z Polski na Zachód jest zdjêcie w brytyjskim czasopiœmie ilustrowanym przedstawiaj¹ce trzy autobusy marki Morris-Commercial stoj¹ce na pocz¹tku
ulicy warszawskiego Nowego Zjazdu. I nie by³oby w tym nic szczególnego, gdyby
nie to, ¿e w APW znajduje siê wykonane tego samego dnia o tej samej porze zdjêcie z dalszej odleg³oœci (Zbiór Marcinkowskiego, sygn. X-353). Niestety, zdjêcie
nie by³o datowane. Mo¿na je by³o tylko zweryfikowaæ ze wzglêdu na widoczne bia³e tablice rejestracyjne i na tej podstawie stwierdziæ, ¿e powsta³o do lata 1936 r.
Przypadek sprawi³, ¿e znajoma z Londynu natrafi³a na to zdjêcie i przes³a³a je jako
ciekawostkê. Niestety, przypadkowemu wykasowaniu uleg³o zdjêcie z górn¹ czêœci¹
strony i tym samym przepad³a data wydania i tytu³ czasopisma. No có¿, ale i tak nasza wiedza posunê³a siê do przodu, bo wiemy, ¿e wozy te obs³ugiwa³y trasê Warszawa–Grójec–Radom, a pojazdy by³y na tablicach rejestracyjnych z województwa
warszawskiego, o czym œwiadczy³y dwie litery: „WR”. Postanowi³em jednak rozwik³aæ zagadkê, dochodz¹c do wniosku, ¿e w tamtych czasach uruchomienie takiej linii by³o wydarzeniem. W „Gazecie Handlowej” (nr 140 z 21–22 czerwca 1931 r.) odnalaz³em (na stronie trzeciej) datê i inne szczegó³y zwi¹zane z tym zdarzeniem: „[…]
14 b.m. z inicjatywy Warszawskich Kolei Dojazdowych odby³o siê otwarcie ruchu
kolejowo-autobusowego na szlaku Warszawa–Grójec–Radom. Uroczystoœci otwarcia dokonano w obecnoœci 70 zaproszonych goœci, […] nale¿y wzi¹æ pod uwagê luksusowe autobusy z wygodnemi karoserjami, wykonanemi ca³kowicie w fabryce
Ostrowskiego w Warszawie »Leader Morris Comercial« […] Regularna obs³uga zacznie siê 21 b.m. Przyczyn¹ tygodniowego opóŸnienia by³y trudnoœci, czynione
przez w³adze radomskie, które uzna³y, ¿e cena biletu jest za niska (!)”.
Samo zdjęcie jako pomoc do rozwiązania zagadki
Obiektem naszych badañ jest np. historia kamienicy ze Œródmieœcia Warszawy
zniszczonej podczas powstania warszawskiego. I oto nieoczekiwanie przy braku relacji œwiadków przychodzi nam z pomoc¹ fotografia zamieszczona w dokumentacji
BOS. Na zdjêciu widnieje budynek bez framug w oknach, bez dachu, z lekko „nadgryzionym” wschodnim naro¿nikiem i nieznacznie gzymsem. Ale nasz obiekt nosi
œlady jasnych przebarwieñ na szarym tynku, budynek obok na jasnym tynku ma œlady osmaleñ. Na obu budynkach œlady ognia u³o¿one s¹ na zachód, a wiêc wiatr wia³
ze wschodu, gdy domy p³onê³y. Na naszym wypalonym budynku, znanym nam ze
zdjêæ sprzed wojny, aktualnie roœnie dzikie wino lub bluszcz. O czym to œwiadczy?
¯e najprawdopodobniej oba te budynki podpalono przynajmniej w tym samym
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okresie, gdy by³o ju¿ zimno na dworze. P³onê³y szybko, ale i wystyg³y szybko. Nie
odpad³ z nich tynk, a roœlina prze¿y³a. Zainteresowanych odsy³am do materia³u
BOS (sygn. 3781 i 3782) oraz do zespo³u Gabaryty (adresy: Chmielna 70 i 72). Potwierdzi³y to zreszt¹ potem zdjêcia lotnicze Luftwaffe. Domy sp³onê³y miêdzy
26 paŸdziernika a 4 listopada 1944 r.
Zajmuj¹c siê histori¹ zajezdni tramwajowej „Mokotów”, istniej¹cej pod adresem Pu³awska 13/15, przeczyta³em w pewnej publikacji, ¿e Niemcy celowo wysadzili w powietrze w zajezdni jedyny typ szybkobie¿nego wagonu (typ G nr 371),
gdy¿ po wojnie widziano zmasakrowany jego szkielet. Ale pisz¹c w latach
2007–2008 swój tekst do Monografii Tramwajów Warszawskich na 100-lecie elektryfikacji, postanowi³em siêgn¹æ po ca³y materia³ negatywowy Centralnej Agencji
Fotograficznej wykonany wiosn¹ 1945 r. w ruinach zajezdni. Oto do jakich wniosków doszed³em: dzia³anie grupy niemieckich saperów by³o ma³o prawdopodobne,
bo ostrzelana hala sama sp³onê³a. W koñcu hali, pod wysokim ceglanym murem,
podobnie jak w przypadkach innych hal, w wozowniach jednokierunkowych, wrota zajezdni pe³ni³y rolê „otwartych drzwiczek do pieca”. D³ugoœæ hali oraz wybite
w œwietlikach podczas ostrza³u szyby okaza³y siê sprzyjaæ powstaniu silnego ci¹gu
ognia i znacznie wy¿szej temperatury ni¿ przy wrotach wjazdowych w czêœci od
ulicy Pu³awskiej. To, co nazywa siê „burz¹ ogniow¹”, spowodowa³o, ¿e ostatnie
rzêdy stalowych filarów rozgrza³y siê do tak wysokiej temperatury, ¿e nie by³y
w stanie utrzymaæ drewnianych legarów konstrukcji dachu i na stoj¹ce w tym miejscu wagony spad³a ca³a p³on¹ca wiêŸba dachowa. Po wojnie zaœ wyci¹gniêto mylne wnioski. Poza tym taka legenda dzia³a³a na wyobraŸniê mi³oœników tramwajów,
a sam wagon nobilitowa³a do rangi cudu techniki.
Jak unikać błędów i jak omijać niepewne opisy
w pracy archiwisty fotografii i filmu
Najwiêkszy w Polsce zbiór kronik filmowych wszelkiego typu mieœci siê w Filmotece Narodowej.
Du¿ym wyzwaniem dla archiwisty starej fotografii i filmu, a zw³aszcza kronik
filmowych, jest w³aœciwe datowanie np. dwustumetrowej rolki taœmy 35 mm. Za
przyk³ad pos³u¿y nam popularny „P.A.T” czyli „Tygodnik DŸwiêkowy Polskiej
Agencji Telegraficznej”. Zadanie niby proste. Ju¿ jednak od pocz¹tku natrafiamy na
pewne problemy. W kronice oprócz znanej czo³ówki z literami: „P.A.T” na tle obracaj¹cej siê kuli ziemskiej nie ma na ogó³ ani daty, ani numeru, z jedynym znanym
autorowi wyj¹tkiem. Otó¿ brak czo³ówki z numerem nie by³ wynikiem zniszczenia
rozbiegówki, zwanej blankiem, a nastêpnie pocz¹tku kroniki. Prywatni w³aœciciele
kin w przedwojennej Polsce, w tym i kin objazdowych, nie chc¹c ponosiæ dodatkowych kosztów, wymieniali siê kronikami miêdzy sob¹ i przemontowywali je tak,
aby repertuar siê nie powtarza³, a widz by³ zadowolony. W zwi¹zku z tym na po-
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cz¹tku kroniki ¿yje jeszcze marsza³ek Pi³sudski, a pod koniec niej mamy ju¿ rok
1938. Gorzej, sami wytwórcy kronik posuwali siê do znanych i dzisiaj praktyk. Jak
mówi¹ operatorzy telewizyjni, pojechali „ograæ” jakiœ obiekt, a potem latami dowolnie wykorzystywali fragmenty do ilustrowania tematów kronik. W ten sposób
dokona³em odkrycia pokazuj¹cego, jak wy³adunek jednego wagonu z wêglem
w Gdyni na Nadbrze¿u Szwedzkim znalaz³ siê a¿ w trzech ró¿nych kronikach z ró¿nych lat. Szczytem wszystkiego by³o wykorzystanie fragmentu amerykañskiej kroniki filmowej z wodowania burtowego holownika portowego. Wodowanie to charakteryzuje siê tym, ¿e kad³ub jednostki podczas wodowania k³adzie siê na wodzie,
a nastêpnie podnosi. Otó¿, aby by³o ciekawiej, uciêto klatki z fazy, nazwijmy to
wstawania kad³uba z wody, ale niedok³adnie, bo na zak³adkê zostawiono dwie klatki. Samo wydarzenie opatrzono komentarzem, ¿e statek podczas wodowania zaton¹³. Niestety gmach P.A.T. stoj¹cy przy ulicy Królewskiej podzieli³ los ca³ego miasta, a wraz z nim i dokumentacja Polskiej Agencji Telegraficznej.
Nie¿yj¹cy ju¿ re¿yser Roman Wi¹czek, za³o¿yciel Szko³y Filmowej, powiedzia³
mi, ¿e bezpoœrednio po wojnie, wzorem przedwojennego PAT, wraz z operatorem
i ekip¹ PKF udawali siê fotoreporterzy innych agencji, ale zawsze by³ ktoœ z CAF.
Do wiêkszoœci tematów kronik filmowych PKF istniej¹ wype³niane zaraz po realizacji zdjêæ karty tematu z dok³adn¹ dat¹, w wielu wypadkach z komentarzem i nazwiskami osób na ujêciach przypisanych do osoby, w stylu: „obywatel X.Y. w gabardynowym p³aszczu z cyklistówk¹”. Dokumentacja ta, choæ podlega obecnie pod
WFDiF, to znajduje siê w archiwum filmowym „Che³mska”, nale¿¹cym do Filmoteki Narodowej i obecnie wprowadzana jest do powstaj¹cej bazy w wersji skanu.
Film fabularny — filmem dokumentalnym
Gdy wiele lat temu telewidzowie w ca³ej Polsce gromadzili siê przed telewizorami, by obejrzeæ kolejny odcinek filmu pt. Alternatywy 4 czy Zmiennicy, nie myœleli nawet, ¿e za ileœ lat te filmy bêd¹ dokumentem. W tle wielu ujêæ i planów ogólnych widoczna jest Warszawa i rzadko inne miejsca w Polsce w schy³kowym okresie komunizmu. Nawet w znanym filmie Sylwestra Chêciñskiego Sami swoi na wyimaginowany pogrzeb Pawlaka rodzina mknie niedokoñczonym odcinkiem poniemieckiej autostrady. Obecnie to wszystko s¹ obrazy historyczne. Lecz ich wielokrotne pojawianie siê w ró¿nych filmach i serialach nie jest tak cenne jak drugi plan,
graj¹cy niekiedy pierwsz¹ rolê w nielicznych zachowanych przedwojennych polskich filmach. 16 marca 1928 r. odby³a siê premiera niemego jeszcze filmu pt. Huragan, zrealizowanego w koprodukcji polsko-austriackiej. W filmie tym, dotycz¹cym powstania styczniowego, rozgrywa siê scena batalistyczna — bitwa o dwór.
W opisach dostêpnych autorowi nikt nie wspomina³ o miejscu wykonania ujêæ.
W tym wypadku poszukiwania nie trwa³y d³ugo i dziêki coraz bogatszej stronie
NAC uda³o siê ustaliæ, i¿ jest to podkrakowska Modlnica z jej piêknym dworem
(1784–1787), u¿yczonym do realizacji zdjêæ przez ówczesnego w³aœciciela Adama
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Nowinê Konopkê. Dwór przetrwa³ do naszych czasów dziêki temu, ¿e w 1959 r.
przej¹³ go Uniwersytet Jagielloñski. Dziœ jest to Dom Pracy Twórczej UJ. W filmie
zapewne ogl¹damy prawdziwy wystrój wnêtrz dworu, z którego do dzisiejszych
czasów przetrwa³y tylko trzy kominki. Oprócz tego w filmie widoczna jest zabudowa tej malowniczej wówczas wsi, z bogat¹ chat¹ ch³opsk¹ z malunkami na œcianie
pod sufitem, oraz stary koœció³ œw. Wojciecha z roku 1553 wraz z dzwonnic¹, wówczas pobielon¹ wapnem. Byæ mo¿e, ¿e piêkne krajobrazy to Dolina Kobylañska,
wchodz¹ca w sk³ad tzw. Dolinek Krakowskich.
Wiele zdjęć powstaje z jakiejś konkretnej przyczyny
Jest to g³ównie fotografia okolicznoœciowa, która wi¹¿e siê z jak¹œ uroczystoœci¹
lub rocznic¹. Dotyczy to zw³aszcza nowych obiektów na terenie miast, nowych pojazdów i typów uzbrojenia. W Polsce z racji zami³owania do wszelkich rocznic
klucz jest doœæ prosty. Polska przedwojenna to defilady z okazji 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada i 29 listopada, mo¿e te¿ byæ coœ z okazji wymarszu pierwszej kadrowej. PRL to po pierwsze 22 lipca, 1 maja i nierozerwalnie zwi¹zana z tamt¹ epok¹ rocznica rewolucji paŸdziernikowej. Musimy tu pamiêtaæ o dekoracji œwi¹tecznej ulic, latarni i domów. Uroczystoœci religijne te¿ s¹ doœæ istotne, zw³aszcza przy
datowaniu procesji wielkanocnych. S¹ to œwiêta ruchome i niekiedy dotarcie do daty takiej procesji spowoduje potrzebê siêgniêcia do Chronologii polskiej pod redakcj¹ Bronis³awa W³odarskiego (PWN, Warszawa 1957). Za przyk³ad niech pos³u¿y
zbiór fotografii z obecnego NAC, autorstwa niejakiego W³adys³awa Gryksztasa.
Jak podaje informacja umieszczona na stronie NAC: „W³adys³aw Gryksztas, dokumentowa³ fotograficznie swój szlak bojowy podczas II wojny œwiatowej. Zbiór tego autora przedstawia g³ównie 3. Dywizjê Strzelców, podczas jej przeprawy przez
tereny Palestyny, Libanu, Iraku, Egiptu i W³och w latach 1943–1945”. Podczas
praktyk zawodowych otrzyma³em te zbiory do przejrzenia. By³o tam zdjêcie wykonane podczas nabo¿eñstwa wielkanocnego w obozie wojskowym, bodaj¿e w Syrii
w II Korpusie. To zdjêcie pozwoli³o na dok³adne ustalenie daty kilku zdjêæ.
Wykorzystanie specjalistów, czyli pasjonatów i maniaków
Drodzy archiwiœci, je¿eli wasze archiwum nawiedza pasjonat czegokolwiek, nie
odpêdzajcie go, lecz wykorzystujcie jego wiedzê. Jeœli jest prawdziwym znawc¹ tematu, to macie szczêœcie. To doskona³y pomocnik. Pasjonaci uzbrojenia opisz¹
wam ka¿dy pojazd z dok³adnoœci¹ do podtypu, nie zwracajcie uwagi na okrzyki, jakie bêd¹ wydawali podczas tych czynnoœci, ze stoickim spokojem s³uchajcie opowieœci o tym, i¿ znaleŸli coœ, co zosta³o zrobione w dziesiêciu egzemplarzach, a my
mamy to drugie zdjêcie na œwiecie po Imperial War Museum (dalej: IWM). B¹dŸ co
b¹dŸ, je¿eli siê postaramy, nazwa naszej instytucji zacznie siê pojawiaæ w wydawnictwach militarnych, a mo¿e „nasze” zdjêcie zawiœnie we wspomnianym IWM?
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Obecnie, dziêki zasobom NAC (dawnego Archiwum Dokumentacji Mechanicznej),
umieszczonym w sieci wiele osób pisze sprostowania do zdjêæ, opisuj¹c ludzi i sytuacje. Z krewnymi osób utrwalonych na fotografii trzeba jednak uwa¿aæ. Lat temu
mo¿e 18 prze¿y³em, razem z moj¹ kierowniczk¹, próbê odebrania nam zdjêcia ojca
petenta, cz³onka stra¿y zamkowej prezydenta Ignacego Moœcickiego. Do klienta nie
dociera³o, ¿e zdjêcie jest w³asnoœci¹ archiwum. Zdjêcie zosta³o w archiwum, pan
dosta³ odbitki, a my dopisaliœmy do karty inwentarzowej imiê i nazwisko osoby
w uniformie sfotografowanej przed 60 laty.
Bywa³y te¿ zabawne sytuacje, których obecni m³odzi archiwiœci ju¿ nie zaznaj¹, czyli wizyty rotmistrza polskiej kawalerii w stanie spoczynku. Wizyta rozpoczê³a siê strza³em obcasów wyglancowanych oficerek i zameldowaniem siê rotmistrza
X.Y., ubranego do pasa tak jakby ledwo zsiad³ z konia. Przyj¹³em postawê zasadnicz¹, rotmistrz rzuci³: „spocznijcie”, a dziêki jego wizycie przywróciliœmy to¿samoœæ jednostce wojskowej widocznej na fotografii oraz kilku jej oficerom i kawalerzystom. Je¿eli jest klient, który chce siê podzieliæ swoj¹ wiedz¹, nale¿y z tego
korzystaæ. Pracuj¹c ju¿ w archiwum filmowym WFDiF pozyska³em od cz³onka ekipy Vabanku wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów mechanicznych wprowadzonych w Polsce w 1937 r.
Je¿eli do zdjêcia da siê przyporz¹dkowaæ jak najwiêksz¹ iloœæ pomocy, szybko
pomo¿e nam to w czêœciowym chocia¿ datowaniu utrwalonych tam ludzi,
przedmiotów i budowli. Nim skorzystamy ze zbiorów, zw³aszcza kolekcjonerskich
lub prywatnych, rodzinnych, pobawmy siê w detektywa. To, co opowiada w³aœciciel zdjêcia, czasem lepiej sprawdziæ, czego przyk³adem s¹ wydawnictwa ksi¹¿kowe, w których autor zaufa³ kolekcjonerowi i… pope³ni³ b³¹d.
Grzechy główne
Poœpiech, niewiedza, strach przed pope³nieniem b³êdu, a ostatnio chorobliwa
chêæ bicia rekordów umieszczonych w sieci fotografii powoduj¹, ¿e zdjêcia opracowywane s¹ w sposób niedok³adny. Najczêstszym przyk³adem s¹ albumy o starej
Warszawie, wydawane od lat 80. XX w., maj¹ce przypomnieæ Warszawê z czasów
II Rzeczypospolitej i to bardziej z koñca lat 30. tego¿ wieku. Czytelnikom i mi³oœnikom miasta najwiêcej radoœci lub zgryzot dostarczaj¹ zdjêcia umieszczane w albumach z dodatkiem „[…] sprzed 1939 r.”, „[…] z lat 1918–1939”.
Otó¿ na ulicach Warszawy stoj¹ rosyjscy policjanci w swych bia³ych rubaszkach, cz³api¹ tramwaje konne, a z budynków spogl¹daj¹ szyldy pisane gra¿dank¹. Nad miastem zaœ króluje sobór na placu wówczas Saskim. Ide¹ wydawcy takiego albumu jest to, ¿eby by³y obrazki przedwojenne (czasem sprzed tej rosyjsko-japoñskiej) i komentarz. Ofiar¹ z³ych podpisów, z³ego datowania lub nieskorzystania
z fachowej pomocy bywaj¹ czasem warte uwagi i zainwestowanych w nie pieniêdzy ró¿ne projekty czy to wydawnicze czy filmowe.
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Na pocz¹tku tego roku wyœwietlano w kinach interesuj¹cy film, tych samych autorów co Miasto ruin, swego rodzaju wirtualn¹ podró¿ po stolicy — Warszawa
1935.
Pod wzglêdem technologicznym to dzie³o imponuj¹ce — pokazuje miasto,
którego dawno ju¿ nie ma, ba, nie ma siatki ulic czêœci œródmieœcia wch³oniêtej
przez Pa³ac Kultury i Nauki, fragment ulicy Emilii Plater i plac Defilad, trasê N-S czy
przebudowany Muranów. Niestety, autorzy nie przyjrzeli siê zbyt dok³adnie zdjêciom i oparli siê na pocztówkach, albumach oraz na filmie pt. Pianista. Choæ informowano, ¿e najwiêcej czasu poœwiêcono tramwajom, to nie skorzystano z Monografii Tramwajów Warszawskich z 1998 i 2008. W ten sposób pojawi³y siê takie
„ciekawostki”, jak: sk³ad tramwajowy dwuwagonowy, gdzie w roli wagonu doczepnego wystêpuje wagon silnikowy typu A, z typowym daszkiem przeciws³onecznym
z lat 1908–1922, lub bez tego daszka, ale te¿ silnikowy. Ten kadr zaczerpniêty jest
ze wspomnianego wczeœniej filmu Romana Polañskiego, gdzie z powodu braku wagonów doczepnych, zaadaptowano do tego celu wagon silnikowy œwie¿o odrestaurowany, w formie z lat 1908–1915 i sprzêgniêto go z wagonem typu C. Nale¿y
w tym miejscu wyjaœniæ, ¿e wagony silnikowe jako doczepne stosowano od koñca
pierwszej wojny œwiatowej do ok. roku 1919, wynika³o to z rabunkowej gospodarki niemieckiej z czasów pierwszej wojny œwiatowej. Pomijam ju¿ inne szczegó³y
wagonów, ale w okresie nawet najg³êbszego kryzysu, a w roku 1935 ju¿ z niego
Warszawa powoli wychodzi³a, wagony lœni³y, gdy¿ zatrudnia³y „armiê” pucerów
glancuj¹cych wagon do po³ysku (lakier mia³ osiem warstw). Tymczasem wagony
pokazane w filmie maj¹ „okupacyjne postarzenie”, z wyblak³ym lakierem i zaciekami zrobionymi na potrzeby wspomnianego filmu Polañskiego. Widzia³em te wagony w hali zajezdni „Mokotów” podczas krêcenia Pianisty. Z tak fatalnym lakierem tramwaje jeŸdzi³y w dobie PRL tu¿ po wojnie i ok. 1981–1984. Inna rzecz to
latarnie na ulicy, typowe chude pastora³ki, które nie podtrzyma³yby trakcji. Przystanki tramwajowe, o czym wspomnia³em przy ma³ej architekturze, to typ stosowany od 1945 r. w Warszawie po czas wejœcia piktogramów. Na ulicach jest za du¿o
samochodów osobowych, a za ma³o platform i wozów konnych towarowych wszelkiej maœci. A co za tym idzie koñskich odchodów. Dobrze, ¿e podczas pracy nad filmem znikn¹³ maszt antenowy z „Prudencialu” (ustawiony w 1938) i brzozy z ulic
miasta, a zast¹pi³y je grochodrzewy. Natomiast zabrak³o ludu roboczego, tragarzy,
sprzedawców, goñców, gazeciarzy, dozorców, s³u¿by domowej i pracowników magistrackich oraz patroluj¹cej i kieruj¹cej ruchem policji pañstwowej.
Podsumowuj¹c, dobry archiwista filmu i fotografii musi braæ pod uwagê wiele
czynników umo¿liwiaj¹cych mu w³aœciwe datowanie opracowanych zdjêæ.
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Artyku³ niniejszy dedykujê pani Urszuli Wieczorek i prof. Stefanowi Ciarze. Pani Urszula Wieczorek to by³y wieloletni kierownik Oddzia³u Fotografii w Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (obecnie NAC), gdzie rozpocz¹³em swoj¹ przygodê z archiwaln¹ fotografi¹. Dziêki zrozumieniu, nowatorskiemu podejœciu i rozpoczêciu prac zwi¹zanych z przemian¹ Oddzia³u Fotografii w nowoczesne archiwum z komputerow¹ baz¹ danych, za pozwoleniem pani Urszuli mog³em poszukiwaæ odpowiedzi na zagadki zwi¹zane z fotografiami, pocz¹wszy od bibliotek, na
wycieczkach w teren koñcz¹c. Sprowadza³em znajomych pasjonatów militariów
i lotnictwa, aby pomogli uzupe³niæ opisy. W ten sposób wdra¿a³em w ¿ycie to, co
podczas swoich bardzo interesuj¹cych wyk³adów, zachêcaj¹c mnie „przynêtami”
z tematyki komunikacji, wpaja³ mi podczas zajêæ prof. Stefan Ciara w trakcie zajêæ
z archiwistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Panu profesorowi zawdziêczam
umiejêtnoœæ „czytania” fotografii, jej drugich planów i uwa¿ania jej za takie samo
Ÿród³o jak dokument pisany.
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Marcin D z i u b i ñ s k i , How to Date Unsigned Photographs, i.e. the Devil is in the Details.
Thousands of photographs kept in private collections or state archives have neither description nor
date, only a “no information” remark. Basing on his 20–year long professional experience earned in
various institutions and companies and related to all forms of visual materials created before 2008,
the author of the article presents underestimated and unknown methods of the process of dating photographs. He draws readers’ attention to the proper methodology adopted by a photograph archivist.
He also indicates sources which make it possible to give the answer to a lot of questions related to
a photograph. The study of the identification of pictures and their dating presented in the article
explains what tools (ready instructions) make it possible to deal with such problems. By use of pictures, it shows how important fashion, weather or car’s licence plates are when describing photographs, i.e. that the devil is in the details.
Marcin D z i u b i ñ s k i , Comment dater les images non signées? Le diable est dans les détails.
Des milliers de photographies stockées dans des collections privées ou des archives de l’État ne
comportent ni description, ni date de création de l’original ; les archivistes se contentent de les
pourvoir de la mention « manque de données ». L’auteur de l’article met à profit ses vingt ans d’expérience professionnelle acquise dans de différentes institutions et sociétés et liée au traitement
d’images enregistrées sur tous les supports utilisés jusqu’à 2008, afin de présenter des méthodes
méconnues et sous-estimées de la datation d’images. Il met l’accent sur les compétences et les
outils d’un archiviste spécialisé dans le traitement des images photographiques. Il spécifie aussi les
sources dans lesquelles il convient de chercher des réponses à de nombreuses questions liées à la
datation des images. L’auteur décrit la démarche à adopter pour étudier et dater une photographie,
reposant sur un ensemble d’outils qui facilitent la tâche d’un archiviste. Il explique d’une manière
nette et exhaustive comment dater les photographies d’après le monde tel qu’il est représenté sur
l’image: la mode, le temps ou les numéros d’immatriculation des véhicules — tous les détails dans
lesquels « le diable se cache ».
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ARCHEION, T. CXIII
WARSZAWA 2012

PROGRAM DZIAŁANIA CENTRALNEJ KOMISJI ARCHIWALNEJ
OCENY DOKUMENTACJI KADENCJI 2012–2016

Jednym z organów kolegialnych Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych, doradzaj¹cych mu w sprawach kszta³towania narodowego zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materia³ów archiwalnych, jest Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji (CKAOD).
W 2012 r. dokonana zosta³a kompleksowa nowelizacja przepisów reguluj¹cych
zakres i tryb jej dzia³ania1, a z dniem 1 sierpnia 2012 r. ustalono sk³ad komisji nowej kadencji na lata 2012–20162.
Zasadnicz¹ nowoœci¹ w sposobie funkcjonowania CKAOD jest ustalenie, i¿ to program dzia³ania komisji bêdzie podstawowym punktem odniesienia dla prac tego organu kolegialnego. Program powinien uwzglêdniaæ zakres strategii i planów Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Pañstwowych oraz archiwów pañstwowych. Natomiast jego aktualizacja bêdzie nastêpowa³a nie póŸniej ni¿ po dwóch latach obowi¹zywania.
W wyniku przeprowadzonego rozpoznania oraz dyskusji stworzona zosta³a obszerna lista istotnych do opracowania zagadnieñ z zakresu kszta³towania narodowego zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materia³ów archiwalnych. Po dokonaniu
wyboru zadañ priorytetowych i najwa¿niejszych powsta³ dokument pod nazw¹
„Program dzia³ania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji kadencji
2012–2016”, który zosta³ zaakceptowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów
Pañstwowych w dniu 27 listopada 2012 r.
Celem opublikowania programu na ³amach „Archeionu” jest upowszechnienie
zawartych w nim propozycji zadañ oraz zaproszenie œrodowiska archiwistów i u¿ytkowników zasobów archiwalnych do w³¹czenia siê w prace CKAOD, a tak¿e do
podjêcia dyskusji na temat procesu wartoœciowania dokumentacji, a tym samym
i decydowania o stanie przysz³ych Ÿróde³ historycznych.
1 Zarz¹dzenie nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powo³ania oraz zakresu i trybu dzia³ania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji
(znak: DKN.0040.1.2012).
2 Decyzja nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powo³ania cz³onków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji (znak:
DKN.0040.2.2012).
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***
Program działania
Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji
kadencji 2012–2016

Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji, bêd¹ca organem doradczym i opiniodawczym Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych, podejmuje dzia³ania w zakresie kszta³towania narodowego zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materia³ów archiwalnych.
W okresie swojej kadencji komisja zamierza konsekwentnie realizowaæ wszystkie przypisane jej zadania, okreœlone w Zarz¹dzeniu Nr 9 Naczelnego Dyrektora
Archiwów Pañstwowych z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powo³ania oraz zakresu
i trybu dzia³ania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji.
W latach 2012–2016 komisja planuje kontynuowanie procesu zmian w metodyce wartoœciowania dokumentacji. W zwi¹zku z tym g³ównym celem komisji bêdzie:
modernizacja procesu wartoœciowania dokumentacji.
W ramach celu g³ównego komisja wyznacza sobie nastêpuj¹ce zadania szczegó³owe:
1. W obszarze teorii i metodyki archiwalnej:
1.1. Wypracowanie nowych metod kszta³towania zasobu archiwalnego.
Od koñca XIX w. narasta zjawisko tworzenia masowej iloœci dokumentacji,
która nie ma wartoœci dowodowo-prawnej lub traci j¹ w krótkim czasie, ale równoczeœnie posiada ona niezaprzeczaln¹ wartoœæ informacyjn¹ (np. arkusze egzaminacyjne, ankiety, arkusze statystyczne). Do tej pory archiwa pañstwowe decydowa³y
o zachowaniu jedynie wybranej czêœci takiej dokumentacji na podstawie ró¿nych
kryteriów, w tym kryterium wyboru procentowego. Tymczasem nowe technologie
wskazuj¹ na nowe mo¿liwoœci w tym zakresie, m.in. mog¹ pozwoliæ na wyeliminowanie selektywnego zachowywania dokumentacji na rzecz ca³oœciowego jej zabezpieczenia, w innej ni¿ pierwotna postaci (odwzorowanie cyfrowe). Komisja zamierza wiêc przeanalizowaæ od strony metodycznej zasadnoœæ tego typu rozwi¹zañ.
2. W obszarze zmian w przepisach prawa:
2.1. Przygotowanie za³o¿eñ do nowelizacji aktów prawnych Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych, wydanych po 1950 r., a okreœlaj¹cych kryteria wartoœciowania dokumentacji.
W 2011 r. przygotowana zosta³a w Departamencie Kszta³towania Narodowego
Zasobu Archiwalnego NDAP (dalej: DKN NDAP) szczegó³owa analiza aktów prawnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych po 1950 r.
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wraz z rekomendacjami w zakresie ich utrzymania, uchylenia lub znowelizowania.
Komisja zamierza przygotowaæ materia³ do kompleksowej weryfikacji ww. aktów
prawnych w zakresie aktualizacji kryteriów wartoœciowania dokumentacji, wypracowanych po 1950 r.
2.2. Opracowanie za³o¿eñ do nowelizacji Rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci w sprawie przechowywania akt spraw s¹dowych oraz ich przekazywania do
archiwów pañstwowych lub do zniszczenia.
Rozwijaj¹cy siê proces informatyzacji postêpowania s¹dowego, oœmioletni
okres obowi¹zywania dotychczasowego aktu prawnego reguluj¹cego okresy przechowywania akt s¹dowych, a tak¿e podejmowane ju¿ w 2011 i 2012 r. przez NDAP
próby nowelizacji ww. rozporz¹dzenia, stanowi¹ przes³anki do przeanalizowania
przez komisjê dotychczasowych metod wartoœciowania akt spraw s¹dowych oraz
przygotowania w tym zakresie propozycji zmian. Dokumentacja s¹dowa stanowi
bowiem znacz¹cy udzia³ w iloœci przejmowanych do archiwów pañstwowych materia³ów archiwalnych.
3. W obszarze tzw. przedpola archiwalnego:
3.1. Wypracowanie kryteriów wartoœciowania dla wybranych rodzajów jednorodnej i masowej dokumentacji, w szczególnoœci:
a. akta osobowe,
b. dokumentacja wydanych po 1975 r. dowodów osobistych,
c. dokumentacja medyczna,
d. dokumentacja projektów unijnych na ró¿nych szczeblach jej gromadzenia.
Wprawdzie w zakresie kszta³towania zasobów archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, archiwa pañstwowe
zachowuj¹ swoje autonomiczne kompetencje, jednak¿e bardzo czêsto d¹¿y siê do
stworzenia pomocy metodycznych czy wstêpnych analiz i rekomendacji w zakresie
rozpoznania danego rodzaju dokumentacji oraz zaproponowania metod ich oceny
i kwalifikacji. Komisja zamierza podj¹æ dzia³ania w tym zakresie wzglêdem wybranych i przywo³anych powy¿ej rodzajów dokumentacji, bazuj¹c na materia³ach
i wstêpnych analizach przygotowanych w ramach DKN NDAP.
3.2. Przygotowanie rekomendacji w zakresie wartoœciowania dokumentacji ze
spisów powszechnych i rolnych.
W dniu 30 czerwca 2013 r. up³ywa termin dla przechowywania kompletnych
danych z Narodowego Spisu Powszechnego 2011 w systemie teleinformatycznym GUS. Na podstawie art. 10 ust. 6 Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludnoœci i mieszkañ w 2011 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 277)
zaistnieje koniecznoœæ usuniêcia zgromadzonych w tym systemie danych identyfikuj¹cych osoby spisywane (imiê, nazwisko, numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer telefonu). W ten sposób dane w systemie stan¹ siê
anonimowe. Z tego wzglêdu spraw¹ piln¹ jest przygotowanie stanowiska komi-
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sji w sprawie wartoœci archiwalnej tych danych i koniecznoœci lub nie zachowania ich w komplecie oraz zarekomendowanie go Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Pañstwowych. Do tej pory bowiem archiwa pañstwowe d¹¿y³y do zachowania pe³nych arkuszy spisowych ze spisów powszechnych. Prace w tym zakresie prowadzone bêd¹ na podstawie materia³ów przygotowanych przez DKN
NDAP.
3.3. Ocena dotychczasowych metod selekcji archiwalnej na przyk³adzie stopnia
zachowania dokumentacji odzwierciedlaj¹cej dzia³alnoœæ Urzêdu Komunikacji
Elektronicznej i jego poprzedników.
W trakcie realizacji przez archiwa pañstwowe bie¿¹cych czynnoœci nadzorczych
(uzgadnianie kwalifikacji archiwalnej de facto przed powstaniem dokumentacji,
wyrywkowe brakowanie) trudnym jest utrzymywanie sta³ego rozeznania co do
kompletnoœci zachowywanej dokumentacji, która sukcesywnie powstaje w danym
podmiocie, tak by zapewniæ odzwierciedlenie dzia³alnoœci tego podmiotu w jego
materia³ach archiwalnych w sposób jak najbardziej kompletny. Komisja zamierza
wiêc — na podstawie jednej z analiz dotycz¹cych stanu zachowania dokumentacji
UKE — dokonaæ oceny dotychczasowego sposobu dzia³ania archiwów pañstwowych w tym zakresie.
4. W obszarze zasobu archiwów wyodrêbnionych:
4.1. Ocena metod kwalifikacji archiwalnej dokumentacji w organach i jednostkach organizacyjnych posiadaj¹cych archiwa wyodrêbnione.
Naczelny Dyrektor Archiwów Pañstwowych podj¹³ inicjatywê maj¹c¹ na celu
zebranie danych na temat stanu zasobu oraz kwalifikacji dokumentacji znajduj¹cej
siê w archiwach wyodrêbnionych. Na podstawie tych materia³ów komisja zamierza
przedstawiæ ocenê metod kwalifikacji dokumentacji, które zosta³y przyjête przez
organy i jednostki organizacyjne posiadaj¹ce archiwa wyodrêbnione.
5. W obszarze zasobu archiwów pañstwowych:
5.1. Przygotowanie za³o¿eñ weryfikacji wartoœci archiwalnej dokumentacji
przechowywanej w zasobie w³asnym archiwów pañstwowych, ale niestanowi¹cej
materia³ów archiwalnych.
Zabezpieczanie w latach wczeœniejszych i tym samym przejmowanie przez archiwa pañstwowe dokumentacji porzuconej czy dokumentacji likwidowanych
podmiotów w warunkach niepozwalaj¹cych na jej wczeœniejsz¹ ocenê spowodowa³o koniecznoœæ zweryfikowania i ustalenia, jaka czêœæ dokumentacji znajduj¹cej siê
ju¿ w zasobach archiwów pañstwowych rzeczywiœcie stanowi materia³y archiwalne. Dodatkow¹ mobilizacj¹ w tym zakresie jest finalizacja sporz¹dzania ewidencji
skarbowej w archiwach pañstwowych. Po rozpoznaniu skali tego zjawiska komisja
zamierza przygotowaæ wnioski w tym zakresie.
5.2. Ocena wartoœci archiwalnej dotychczas zgromadzonych w zasobie archiwów pañstwowych dokumentów elektronicznych.
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Od kilku lat w sprawozdaniach archiwów pañstwowych wykazywane s¹ dane
o posiadaniu przez nie w zasobie archiwalnym dokumentów elektronicznych. Na
podstawie ankiet i wstêpnego rozpoznania przeprowadzonego w DKN NDAP ustalono, ¿e nie zawsze dokumenty te powinny byæ uznawane za elektroniczne materia³y archiwalne. Komisja planuje wiêc dokonanie oceny obecnego stanu, zweryfikowanie wartoœci archiwalnej dokumentów elektronicznych w zasobie archiwów
i przygotowanie wniosków na przysz³oœæ.
6. W obszarze niepañstwowego zasobu archiwalnego:
6.1. Rozpoznanie mo¿liwoœci wartoœciowania dokumentacji w obszarze niepañstwowego zasobu archiwalnego.
Jednym z zadañ, jakie postawi³ przed sieci¹ archiwów pañstwowych Naczelny
Dyrektor Archiwów Pañstwowych, jest podjêcie wspó³pracy z podmiotami sfery
niepañstwowego zasobu archiwalnego. Z tego wzglêdu w ramach DKN NDAP
przygotowano w 2012 r. analizê stanu regulacji prawnej w tym zakresie w ró¿nych
pañstwach oraz analizê stanu zasobów archiwów niepañstwowych jednostek organizacyjnych na terenie w³aœciwoœci Archiwum Pañstwowego w Kielcach. Na podstawie tych analiz komisja zamierza podj¹æ dyskusjê nad mo¿liwoœciami rozszerzenia dzia³alnoœci archiwów pañstwowych na obszar niepañstwowego zasobu archiwalnego.
Ewa Per³akowska (Warszawa)
Action Programme of the Central Commission of Archival Assessment of Documentation for the
years 2012–2016. The Central Commission for Archival Assessment of Documentation (CCAAD)
is one of the collegial bodies of the General Director of State Archives, advising them on matters
regarding the formation of state archival collection and gathering archival materials. In 2012, there
was a comprehensive revision of provisions regulating the scope and mode of the operation of the
commission. The basic change to the way of functioning of the commission is the fact that the primary point of reference for the works of the collegial body is its action programme. As soon as priority tasks had been selected, the document entitled “Program dzia³ania Centralnej Komisji
Archiwalnej Oceny Dokumentacji kadencji 2012–2016” (English: Action Programme of the Central
Commission for Archival Assessment of Documents for the Years 2012–2016) was drawn up and
approved by the General Director of State Archives on 27 November 2012.
The main aim of the Commission is the “modernisation of the process of evaluating documents”.
The programme has been published in “Archeion” in order to promote the proposals included
there and invite circles of archivists and users of archival materials to engage in the works of the
Central Commission for Archival Assessment of Documentation and to discuss the process of evaluating documents and, as a consequence, decide about the condition of future historical sources.
Les activités de la Commission centrale des methodes de tri des archives entre 2012 et 2016.
La Commission centrale des methodes de tri des archives (CKAOD) est un des organes collectifs
de la Direction générale des Archives d’Etat. En 2012, une révision complète des règles régissant
le fonctionnement de la Commission, qui est un organe consultatif en matière de la formation des
fonds d’archives et acquisition de d’archives, a été effectuée. Dorénavant, le programme d’action
de la Commission servira de point de référence principal pour le travail du corps collectif. Suite
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à la définition des priorités et des objectifs à poursuivre, un document intitulé « Programme de
la Commission centrale des methodes de tri des archives 2012–2016 » a été rédigé et approuvé par
le Directeur général des Archives d’Etat le 27 novembre 2012.
L’objectif principal de la Commission est la « Modernisation du processus des methodes de tri
des archives ».
Le programme est publié dans la revue « Archeion » pour plusieurs raisons, notamment pour
communiquer les propositions des tâches à exercer, inviter des archivistes et chercheurs des
ressources historiques à participer aux activités de la Commission centrale des methodes de tri des
archives, ainsi que discuter du processus des methodes de tri des archives et, par conséquent,
décider du statut des ressources historiques à l’avenir.
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RAFAŁ GÓRNY
(OPOLE)

PRUSKI KATASTER GRUNTOWY NA GÓRNYM ŚLĄSKU —
JEGO GENEZA I FUNKCJONOWANIE NA PRZYKŁADZIE AKT
I DOKUMENTACJI KARTOGRAFICZNEJ Z ZASOBU
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W OPOLU
Pojęcie katastru — uwagi ogólne
Istniej¹ dwie teorie etymologiczne wyjaœniaj¹ce pochodzenie terminu „kataster”. Pierwsza wywodzi go z greckiego wyrazu κατστιχον (katástichon), oznaczaj¹cego rejestr, który do jêzyka polskiego trafi³ za poœrednictwem jêzyka w³oskiego. Druga natomiast wskazuje na ³aciñski Ÿród³os³ów capitastrum, powsta³y
z po³¹czenia wyra¿eñ caput iugum i capitum registrum, oznaczaj¹cy rejestr podatku pog³ównego. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, i¿ od samego pocz¹tku kataster
uto¿samiano z ewidencj¹ gruntów i podatku gruntowego, polegaj¹c¹ na urzêdowym
zinwentaryzowaniu „struktury terenowej pod wzglêdem jej powierzchni i zagadnieñ prawnych (formy i stosunki w³asnoœci oraz w³adania), urodzajnoœci i przydatnoœci gruntów, dochodowoœci gruntów dla potrzeb fiskalnych”1. Wspó³czesna definicja katastru natomiast mówi, i¿ „mo¿e byæ on zdefiniowany jako metodycznie
prowadzona publiczna ewidencja danych o wszystkich nieruchomoœciach (dzia³kach) na obszarze kraju lub prowincji”2.
Charakterystyczne dla systemu katastralnego jest m.in. to, ¿e dzia³a on w sposób ci¹g³y, zgodnie z przyjêtymi zasadami na obszarze ca³ego pañstwa i ma charakter urzêdowy, czyli funkcjonuje w oparciu o ustawy i rozporz¹dzenia i jest nadzorowany przez organy administracji pañstwowej. Jako system informacyjny zawiera
dane dotycz¹ce przedmiotów (obiektów) katastralnych, podmiotów (osób) katastralnych oraz relacji miêdzy nimi. Przedmiotami katastralnymi s¹ zawsze nieruchomoœci — zarówno dzia³ki gruntowe, jak i budynki lub ich wyodrêbnione czêœci
lokalowe. Podmioty katastralne równie¿ dziel¹ siê na dwie grupy. Pierwsz¹ stano1
2

W. Fedorowski, Ewidencja gruntów, Warszawa 1974, s. 8.
Definicja Henssena z 1990 r.; cyt. za: J. GaŸdzicki, Systemy katastralne, Warszawa 1995, s. 8.
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wi¹ w³aœciciele, tj. osoby fizyczne b¹dŸ prawne, które posiadaj¹ udokumentowane
prawo w³asnoœci. Drug¹ grupê stanowi¹ w³adaj¹cy, czyli wszyscy, którzy faktycznie w³adaj¹ nieruchomoœciami3.
Dane zawarte w katastrze przyjêto nazywaæ operatem katastralnym. Z uwagi na
charakter dokumentacji wyró¿nia siê dwa g³ówne rodzaje danych:
– przestrzenno-kartograficzne (operat kartograficzny) prezentowane na mapach, które okreœlaj¹ po³o¿enie, wielkoœæ i geometryczny kszta³t obiektów
katastralnych oraz ich przestrzenne relacje;
– opisowe (operat opisowy) okreœlaj¹ce podmioty katastralne4.
Ze wzglêdu na historyczny rozwój katastru zmienia³ siê zakres zastosowania jego operatu. Mo¿emy wyodrêbniæ trzy g³ówne systemy katastralne: kataster fiskalny, s³u¿¹cy celom podatkowym; kataster prawny, gdzie k³adziono nacisk na rejestracjê praw do nieruchomoœci; kataster wielozadaniowy, obejmuj¹cy dane w rozszerzonym zakresie tematycznym, które wykorzystuje siê do ró¿norodnych celów
administracyjnych, spo³ecznych i gospodarczych.
Kataster w starożytności
Od czasów, gdy cz³owiek zaj¹³ siê upraw¹ roli i zacz¹³ prowadziæ osiad³y tryb
¿ycia, granice w³asnoœci i ich ochrona sta³y siê istotnym problemem. Kiedy francuscy uczeni zdo³ali odczytaæ pismo z glinianych tablic znalezionych w Telloh, okaza³o siê, i¿ ju¿ 4 tys. lat p.n.e. ludy chaldejskie dokonywa³y pierwszych opisów terenu i sporz¹dza³y mapy5. Na ich podstawie wymierzano podatki, a ten tzw. kataster chaldejski jest dowodem wysokiego rozwoju cywilizacyjnego staro¿ytnej Mezopotamii. Charakterystycznym elementem kultury krajów staro¿ytnego wschodu
jest kudurru, czyli kamienna stela graniczna o wysokoœci ok. 1 m, pokryta pismem
klinowym i ozdobiona reliefem. Owe kudurru to rodzaj dokumentu poœwiadczaj¹cego królewskie nadania ziemi dostojnikom dworskim w Babilonii w czasach panowania dynastii kasyckiej (II tysi¹clecie p.n.e.). Tekst wyryty na kudurru powtarza³ treœæ dokumentu nadaj¹cego ziemiê, którego orygina³ sporz¹dzano na opieczêtowanej glinianej tabliczce. Nazwa „kamieñ graniczny” wywodzi siê z tego, ¿e
w tekœcie podane by³y dok³adne wymiary i lokalizacja nadanej ziemi. W dalszej
czêœci zapisu umieszczano zaklêcia skierowane do ró¿nych bogów, aby srodze ukarali tego, kto chcia³by zniszczyæ ten dokument lub zmieniæ granice darowizny6.
Równie¿ w staro¿ytnym Egipcie uprawa roli œciœle wi¹za³a siê z prawem w³asnoœci. Pomiary gruntu by³y bowiem zwi¹zane z wylewami Nilu. Po ka¿dym wyle3

J. GaŸdzicki, op.cit., s. 9.
Ibidem, s. 9.
5 Francuski archeolog François Thureau-Dangin odkry³ mapê miasta Szulgi, pasterza kraju, pochodz¹c¹ z ok. 2285 r. p.n.e.; por.: W. Fedorowski, op.cit., s. 13.
6 M. Stêpieñ, Staro¿ytny Wschód [w:] Historia Staro¿ytna, Warszawa 2001, s. 220.
4
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wie istnia³a koniecznoœæ odtworzenia granic w³asnoœci, co skrupulatnie czyni³a specjalna „s³u¿ba geodezyjna”. Egipcjanie potrafili doskonale obliczaæ powierzchniê
pól oraz dysponowali wieloma narzêdziami mierniczymi. Do prac polowych u¿ywali m.in. sznura cechowanego, tyczki i tzw. ber³a was, czyli trzcinowej laski s³u¿¹cej prawdopodobnie do odszukiwania zamulonych kamieni granicznych7. Dodatkowo do spisów i opisów gruntowych wprowadzono rodzaje u¿ytków gruntowych
oraz ich klasyfikacjê. Poniewa¿ ju¿ w czasach faraonów wiêkszoœæ spraw administracyjnych za³atwiano na piœmie, dlatego w katastrze egipskim prowadzono odpowiednie rejestry i swego rodzaju ksiêgi gruntowe, a przy dokonywaniu pomiarów
pos³ugiwano siê papirusowymi notatkami, które najprawdopodobniej przechowywano w archiwum.
Po zajêciu kraju nad Nilem przez Juliusza Cezara, kataster egipski przeszczepiono na grunt rzymski. Za twórcê katastru rzymskiego uchodzi Oktawian August, ale to
jego poprzednik rozpocz¹³ prace w tym kierunku, sprowadzaj¹c z Aleksandrii czterech greckich fachowców do sporz¹dzenia pomiarów i map pañstwa8. Podstaw¹ prawn¹ za³o¿enia katastru sta³o siê „prawo XII tablic”. Znalaz³o siê w nim wiele norm
reguluj¹cych ówczesny stan posiadania gruntów, handel gruntami, sprawy zwi¹zane
ze sporz¹dzaniem ostatniej woli oraz ustalanie granic kamieniami granicznymi poœwiêconymi ku czci boga Terminusa. Jeden z zapisów mówi³, i¿ s¹siednie grunta by³y rozdzielone wolnym pasem o szerokoœci 5 stóp9 (finis qiunque pedam). Pas ten by³
nieuprawiany i s³u¿y³ jako przejœcie dla s¹siadów oraz do nawracania p³uga10.
Do prac mierniczych w staro¿ytnym Rzymie powo³ano stosown¹ grupê zawodowych geodetów, któr¹ tworzyli: finitores — rozgraniczaj¹cy i wyznaczaj¹cy granice w³asnoœci; mensores — wykonuj¹cy pomiary przy budowie dróg, osiedli; agrimensores — dokonuj¹cy pomiarów dla za³o¿enia katastru, osadnictwa wojskowego
na terenach podbitych, a czasem pe³ni¹cy rolê rzeczoznawców i sêdziów przy spo7

W. Fedorowski, op.cit., s. 13.
Ibidem, s. 15.
9 1 stopa to ok. 0,288 m, czyli starorzymskie miedze mia³y 1,5 m szerokoœci.
10 De fine enim lex Manilia quinque aut sex pedum latitudinem praescribit, quoniam hanc latitudinem vel iter ad culturas accidens occupat vel circumactus aratri. Quod usu capi non potest; iter enim
non, qua ad culturas pervenitur, capitur usus sed id quod in usu biennio fui. Finis enim multis documentis servabitur, terminibus, et arboribus notatis, et fossis, et viis, et rivis, et vepribus, et saepe normalibus, et ut comperi aliquibus locis inter arva marginibus quibusdam tamquam pulvinis, saepe etiam
limitibus, item petris notatis, quae in finibus sunt, pro terminibus habebitis; Granicê bowiem lex Manilia ustala na 5 lub 6 stóp szerokoœci, gdy¿ tak¹ szerokoœæ zajmuje droga dochodz¹ca do pól lub zawracanie p³uga. Nie mo¿e ona byæ zajêta prawem w³asnoœci. Droga bowiem dochodz¹ca do pola nie
podlega w³asnoœci, lecz by³a u¿ytkowana przez okres dwuletni. Granica zaœ bêdzie chroniona przez
liczne dokumenty, kamienie graniczne i oznaczone drewniane s³upy, rowy, drogi, kana³y i krzaki, czêsto umieszczone pod k¹tem prostym i oby je odkryto w jakichœ miejscach miêdzy polami ornymi na
jakichœ wa³ach oraz nasypach, czêsto miedzach, zaœ oznaczone ska³y, które s¹ na granicach bêdziecie
uwa¿ali za kamienie graniczne (t³umaczenie: R. Górny), Aggeni Urbici Commentum de Agrorum Qualitate [w:] Corpus Agrimensorum Romanorum, vol. 1, Opuscula Agrimensorum Veterum, Lipsiae
1913, s. 61.
8
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rach granicznych; decempedatores11 — wykonuj¹cy pomiary d³ugoœci specjalnymi
dziesiêciostopowymi przyrz¹dami12.
W celu za³o¿enia katastru cesarz Oktawian August zleci³ sporz¹dzenie spisu ludnoœci i wykazu ich w³asnoœci ruchomej i nieruchomej. Przy rejestracji gruntów
wprowadzono siedem kategorii u¿ytków gruntowych: role, winnice, oliwki, wody,
saliny, ³¹ki i lasy. W rejestrze (czyli specjalnej ksiêdze gruntowej) wpisywano nazwisko w³aœciciela, powierzchniê w³asnoœci z podzia³em na rodzaj, liczbê niewolników oraz inwentarz13.
W V wieku n.e. dosz³o do upadku Imperium Romanum. Historycy do dziœ nie s¹
zgodni co do przyczyn tego upadku. Jako jeden z czynników rozk³adu pañstwa podawany jest brak reform w systemie agrarnym. Pliniusz Starszy mia³ odwagê powiedzieæ, ¿e Latifundia perdidere Italiam, iamvero provincias14, upatruj¹c tym samym
s³aboœci pañstwa rzymskiego w systemie w³asnoœci prywatnej. Wraz z najazdami ludów Barbaricum i tworzeniem siê nowych europejskich narodów zaniechano kontynuowania g³ównych zasad rzymskiego katastru, ograniczaj¹c siê do mniej dok³adnych wyliczeñ wymiaru podatków. Dopiero wiek XVIII przyniós³ zmianê myœlenia
w³adców w tej dziedzinie. Jako pierwszy problem ten dostrzeg³ cesarz Karol VI
Habsburg, który w wyniku pokoju koñcz¹cego tzw. wojnê o sukcesjê hiszpañsk¹ zaj¹³ w 1714 r. ksiêstwo Mediolanu. Rych³o zorientowa³ siê, ¿e nale¿a³oby, na drodze
reform, pozyskaæ wy¿sze podatki z ziem tego¿ ksiêstwa. W 1718 r. powo³a³ komisjê, która na nowo mia³a okreœliæ wymiar podatku na podstawie nowoczesnego katastru zawieraj¹cego opis nieruchomoœci wraz z przynale¿nymi doñ dochodami, ciê¿arami i prawami15. Dokonanie stosownych pomiarów gruntowych zlecono nadwornemu matematykowi cesarskiemu Johannowi Jakobowi von Marinoni, który wykorzysta³ w tym celu nowe przyrz¹dy pomiarowe (m.in. stolik pomiarowy i planimetryczn¹ wagê pomiarow¹), zyskuj¹c sobie miano ojca nowo¿ytnego katastru16. Ten
tzw. kataster mediolañski sta³ siê wzorem dla pañstw europejskich.
Kataster na Śląsku w XVIII wieku
Badacze zagadnienia s¹ zgodni, i¿ dla terenów Œl¹ska pierwsz¹ próbê wprowadzenia nowoczesnego katastru fiskalnego podj¹³ w 1527 r. ówczesny król czeski
Ferdynand I, ustalaj¹c wysokoœæ œwiadczeñ podatkowych na potrzeby wojny z Tur11 Termin decempeda pojawia siê tak¿e niejednokrotnie w utworach literackich, np. u Cycerona:
cum architectis et decempedis villas multorum hortosque peragrabat, M.T. Cicero, Pro Milone, 74.
12 W Fedorowski, op.cit., s. 16.
13 Ibidem, s. 16.
14 „Latyfundia zgubi³y Italiê i jej prowincje”, por.: B. Zientara, Historia powszechna œredniowiecza, Warszawa 2000, s. 10.
15 R. Feucht, Flächenangaben im österreichischen Kataster, Diplomarbeit Ausgefürt am Institut
für Geoinformation und Kartografie der Technischen Universitat Wien 2008, s. 3.
16 F. Schmeidler, Marinoni [w:] Neue Deutsche Biographie 1992, Bd. 16, s. 212–213.
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cj¹17. Indykcja ta, jak równie¿ przeprowadzane w XVII w. reformy podatkowe na
Œl¹sku nie sprosta³y wymogom XVIII stulecia, kiedy to miejsce dotychczasowych
poborów (m.in. pog³ówne, podymne) zajê³y nowe rodzaje œwiadczeñ18. Z tego te¿
wzglêdu cesarz Karol VI Habsburg zdecydowa³ siê na podjêcie stosownych reform.
Reskryptem z 4 listopada 1721 r. poleci³ wprowadzenie katastru na Œl¹sku (tzw. kataster karoliñski), powo³uj¹c specjaln¹ komisjê rektyfikacyjn¹ (RektifikationsHauptkommission), na czele której stan¹³ Johann Anton von Schaffgotsch19. Ca³y
kataster podzielono na 20 grup, odpowiednio do podzia³u administracyjnego Œl¹ska. W ka¿dej grupie dzia³a³a stosowna subdelegowana komisja, która mia³a pod
sob¹ jedn¹ b¹dŸ dwie komisje wizytacyjne (Visitations-Kommission)20. Wizytatorów wybierano na landtagach spoœród stanu rycerskiego i mieszczañstwa. Ich zadaniem by³o obje¿d¿anie wszystkich weichbildów i sprawdzanie maj¹tków ziemskich
i miast. Byli oni zobowi¹zani uprzedziæ wizytowanych o swoim przybyciu, aby mogli ich zastaæ w domu, mieli tak¿e zagwarantowany wgl¹d do dotychczasowych
ksi¹g gruntowych i rachunków21. Protoko³y wizytacyjne sporz¹dzano w postaci
specjalnych tabel (Bekentnisstabellen, Speziffikationen), w których podawano powierzchniê gruntów we w³ókach b¹dŸ w postaci miary wysiewu22, opisywano m³yn
(wiatrowy lub wodny), wp³ywy maj¹tku z tytu³u wyszynku piwa i wódki, okreœlano u¿ytki drzewostanu, pog³owie zwierz¹t hodowlanych (owce, krowy, kozy, œwinie) oraz area³ siewny. W odpowiedniej rubryce wpisywano tak¿e dotychczasowy
wymiar podatku. Tabela koñczy³a siê uroczystym zapewnieniem, ¿e nic nie zosta³o
pominiête, potem nastêpowa³ podpis i pieczêæ podatnika23. Protoko³y sporz¹dzano
w dwóch egzemplarzach, z czego jeden trafia³ do lokalnego archiwum ksiêstwa,
a drugi do komisji g³ównej we Wroc³awiu. W 1726 r. rektyfikacja zosta³a ukoñczona, a zebrany materia³ opracowano jako tzw. Acta Primae Revisionis. Wyniki zaprezentowane przez komisjê przynios³y rozczarowanie, gdy¿ jako podstawê wymiaru
podatku przyjêto jedynie dochody z nieruchomoœci (Realitaeten), pomijaj¹c wszelkie czynsze oraz powinnoœci s³u¿ebne, co spowodowa³o, ¿e quantum podatkowe
w niektórych ksiêstwach by³o ni¿sze ni¿ dotychczas24. Z tego wzglêdu 17 sierpnia
1733 r. wydany zosta³ patent cesarski zarz¹dzaj¹cy ponown¹ rewizjê wymiaru podatku — poprzednie spisy uzupe³niono o czynsze, powinnoœci, daniny w naturze,
17 M. Goliñski, Ludzie, przyroda i gospodarka na Dolnym Œl¹sku (1526–1618) [w:] Dolny Œl¹sk.
Monografia historyczna, red. W. Wrzesiñski, Wroc³aw 2006, s. 190–191.
18 G. Croon, Zur Geschichte der österreichischen Grundsteuer-Reform in Schlesien 1720–1740,
„Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens” 1911, Bd. 45, s. 335–336.
19 Ibidem, s. 338.
20 Ibidem, s. 339.
21 F. Eschrich, Das Kataster Friedrichs des Großen und seine Bedeutung für die Schlesische Agrargeschichte, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens” 1925, Bd. 59, s. 33.
22 Szerzej o systemie mierzenia powierzchni pól iloœci¹ wysiewanego ziarna zob.: W. Kula, Miary
i ludzie, Warszawa 2004, s. 40–42.
23 F. Eschrich, op.cit., s. 34–35.
24 G. Croon, op.cit., s. 340–341.
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op³aty od dzia³alnoœci handlowej, które nie by³y dotychczas opodatkowane25. Nowy materia³ by³ ju¿ zebrany w 1738 r., jako Acta Secundae Revisionis. Niestety,
i tym razem nie zdo³ano wprowadziæ stosownej reformy podatkowej ze wzglêdu na
opór stanów œl¹skich.
Rok 1740 sprowadzi³ na Œl¹sk wojska króla pruskiego Fryderyka II, co spowodowa³o wcielenie tej krainy do nowego organizmu pañstwowego. 7 listopada 1741 r.,
jeszcze przed ostatecznym podpisaniem traktatu pokojowego, król za¿¹da³ od stanów œl¹skich z³o¿enia ho³du. „[...] Na drugi dzieñ, to jest 8 listopada, wobec najznamienitszych osobistoœci kraju, król sam rozwin¹³ ogólny program rz¹dów i wyjawi³
przy tym swoje zamiary odnoœnie podatków, ¿e wszelkie daniny z miast œci¹gnie
w postaci akcyzy, z u¿ytków rolnych natomiast na drodze oszacowania przychodu
na podstawie jak najszybciej ukoñczonego na obszarze ca³ego kraju katastru. Doda³
ponadto, ¿e dziêki tej instytucji w przysz³oœci ka¿da osada bêdzie dok³adnie wiedzia³a co i ile rocznie na rzecz oneribus publicis raz za razem p³aciæ powinna”26.
Pracami zwi¹zanymi z u³o¿eniem katastru kierowa³ Ludwig Wilhelm von
Münchow, prace miernicze natomiast nadzorowa³ in¿ynier Matthaeus von Schubarth. Kodyfikacjê rozpoczêto w powiecie Œwiebodzin, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na rozdzia³ gruntów ch³opskich i dominialnych. Pocz¹tkowe wyniki by³y pozytywne, gdy¿ oszacowane podatki okaza³y siê wy¿sze ni¿ dotychczasowe, a to z powodu opodatkowania wolnych do tej pory gruntów. Von Münchow przed³o¿y³ w tej
sprawie stosowny raport królowi 9 marca 1742 r.27 W toku dalszych prac planowano powo³aæ do ¿ycia po trzy komisje klasyfikacyjne jednoczeœnie w ka¿dym okrêgu. Taki system klasyfikacji spotka³ siê jednak z krytyk¹ eksperta podatkowego
Viebiga, który proponowa³, by naliczaæ podatek nie od liczby ³anów, lecz ich faktycznego stanu. 1 lipca 1742 r. moc¹ specjalnej instrukcji powo³ano g³ówn¹ komisjê klasyfikacyjn¹, na czele której stanêli Karl Gottfried von Thiele i Rudolf Friedrich von Ziegler28. Instrukcja ponadto szczegó³owo okreœla³a zasady klasyfikacji
i ustala³a wysokoœæ œwiadczeñ z poszczególnych dóbr. Jej przedstawiciele co pi¹tek
zdawali sprawozdania von Münchowowi. Komisje terenowe równie¿ otrzyma³y
specjaln¹ instrukcjê, jak powinny funkcjonowaæ, a ich cz³onkom prawnie zagwarantowano wgl¹d do wszelkiej dokumentacji niezbêdnej dla w³aœciwego katastrowania dóbr29. Komisarze odwiedzali poszczególne wsie i w³aœcicieli ziemskich, dokonuj¹c spisu ludnoœci (ilu jest rolników, zagrodników, ludzi wolnych). Powierzchniê pól mierzyli miar¹ wysiewu ziarna (¿yta, pszenicy, owsa, prosa), liczyli pog³owie zwierz¹t. Spisywali równie¿ powinnoœci poddanych wobec dworu, przeliczaj¹c
je na pieni¹dze. Tabele zamykano krótk¹ rekapitulacj¹, a protoko³y do³¹czano do
25

F. Eschrich, op.cit., s. 36.
C. Grünhagen, Schlesien unter Friedrich dem Grossen. Erster Band 1740–1756, Breslau 1890,
s. 321–323 (t³umaczenie: R. Górny).
27 F. Eschrich, op.cit., s. 41–43.
28 Ibidem, s. 44.
29 Ibidem, s. 45.
26
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akt30. Podczas klasyfikacji bazowano w znacznej mierze na dokumentacji austriackiej, dlatego tam, gdzie by³a ona niekompletna, prace ulega³y spowalnianiu. Na
szczególne trudnoœci natrafiono w powiatach nyskim i k³odzkim ze wzglêdu na regulacjê granicy pañstwowej na tym terenie. Pewne perturbacje wyst¹pi³y równie¿
przy klasyfikacji gruntów miejskich, nie by³o jasne bowiem, czy ob³o¿yæ je akcyz¹
czy kontrybucj¹31. Ostateczne stawki podatków ustalono w nastêpuj¹cych wysokoœciach: w³aœciciele œwieccy p³acili 29 proc., duchowieñstwo 28 proc., a kardyna³
von Sinzendorff ze swoich dóbr do¿ywotnio 19 proc.32 Prace katastralne zakoñczono w kwietniu 1743 r. W zwi¹zku z nap³ywem licznych skarg na nieœcis³oœci w tabelach klasyfikacyjnych og³oszono 8 listopada 1743 r. patent o rewizji katastru,
któr¹ ukoñczono z pocz¹tkiem 1744 r. Ostatecznie 10 wrzeœnia 1748 r. król wyda³
patent z zapewnieniem, ¿e „[...] odt¹d a¿ po wsze czasy nie bêdzie ju¿ ¿adnych
zmian w katastrze33”, a do 1750 r. ustalono wysokoœæ podatków, koñcz¹c tym samym definitywnie prace katastralne.
Kataster podatku gruntowego i budynkowego
Nastêpne powa¿ne regulacje w kwestii pomiarów i klasyfikacji gruntów przynios³a dopiero druga po³owa XIX w. Pruski kataster gruntowy, okreœlany równie¿
jako kataster podatku gruntowego i budynkowego (Grund- und Gebäudesteuerkataster), zosta³ za³o¿ony na podstawie ustaw podatkowych z 1861 r.34, które zamknê³y wieloletni okres modernizacji pruskiej polityki fiskalnej. Powo³anie stosownych w³adz katastralnych o uprawnieniach administracyjno-technicznych nast¹pi³o jeszcze w tym samym roku. I tak w³aœciwymi jednostkami odpowiedzialnymi za prowadzenie katastru na szczeblu powiatu by³y urzêdy katastralne I instancji (Katasteramt) z kontrolerem katastralnym (Katasterkontrolleur), instytucj¹
odwo³awcz¹ pozostawa³ zarz¹d katastralny na szczeblu rejencji (Katasterverwaltung), którym zawiadywa³ inspektor katastralny (Katasterinspektor). Organizacyjnie natomiast instytucja katastru podlega³a Ministerstwu Finansów35. Prace zwi¹zane z za³o¿eniem katastru mo¿na podzieliæ na trzy etapy: 1861–1863 — przygotowanie map katastralnych; 1863–1864 — obliczenie powierzchni parcel, gospodarstw i obrêbów oraz u³o¿enie ksi¹g katastralnych; 1864 — zatwierdzenie operatów katastralnych36.
30

Ibidem, s. 48.
Ibidem, s. 53.
32 Ibidem, s. 59.
33 Ibidem, s. 66.
34 Gesetz vom 21 V 1861 betreffend die anderweite Regelung der Grundsteuer i Gesetz vom
21 V 1861 betreffend die Einführung einer allgemeinen Gebäudesteuer [w:] „Gesetz Sammlung” 1861,
Bd. 19.
35 Ewidencja Gruntów, red. S. Surowiec, Warszawa 1982, s. 11.
36 Ibidem, s. 11.
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Dla celów podatkowych wszystkie grunty zosta³y podzielone na cztery g³ówne
kategorie:
A – grunty podlegaj¹ce opodatkowaniu (u¿ytkowane rolniczo i przynosz¹ce dochód);
B – grunty przynosz¹ce dochód, ale zwolnione od podatków na mocy odrêbnych
ustaw (np. grunty u¿ytkowane przez koœcio³y i szko³y oraz nale¿¹ce do ambasad);
C – grunty wolne od podatku, które nie przynosz¹ dochodu (np. ulice, place, drogi);
D – grunty pod podwórzami i ogrodami, które nie przekraczaj¹ powierzchni jednego morga pruskiego (0, 2553 ha)37.
Podstawow¹ jednostkê katastraln¹ tworzy³ obrêb (Gemarkung), czyli zwarty obszar gruntów objêty jednym pomiarem i przedstawiony na jednej mapie38, któremu
nadawano numer porz¹dkowy. Obrêby natomiast podzielone zosta³y na parcele,
które otrzyma³y odrêbne numery w dokumentacji katastralnej. Pocz¹tkowo przy
obliczaniu powierzchni parcel stosowane by³y obowi¹zuj¹ce w pañstwie pruskim
jednostki miary liniowej — prêty (preussische Rute) i stopy oraz powierzchniowej
— prêty kwadratowe (preuss. Rute) i morgi pruskie39. Po wprowadzeniu w 1868 r.
systemu metrycznego powierzchnia by³a wyra¿ana ju¿ w obowi¹zuj¹cym systemie
metrycznym40. Na prze³omie lat 60. i 70. za³o¿ono tak¿e na obszarze ca³ych Niemiec sieæ triangulacyjn¹, co znacznie przyczyni³o siê do udoskonalenia pomiarów.
Do sporz¹dzania map katastralnych wykorzystywano istniej¹ce dotychczas
wszelkiego rodzaju opracowania kartograficzne: mapy wykonywane podczas separacji gruntów z lat 1807–1864, mapy lasów z lat 1800–1860, mapy domen z XVIII
i XIX w. oraz pomiary melioracyjne, które pokrywa³y ok. 70 proc. obszaru rejencji
opolskiej41. Dla pozosta³ych 30 proc. powierzchni nale¿a³o sporz¹dziæ ca³kiem nowe mapy.
Mapy separacyjne powsta³y w wyniku reform zapocz¹tkowanych przez ministrów Steina i Hardenberga, maj¹cych na celu regulacjê stosunków agrarnych na
wsi w pierwszej po³owie XIX w.42 W wyniku tych reform ch³opi zyskali prawo w³asnoœci do czêœci uprawianych przez siebie ziem, co spowodowa³o koniecznoœæ komasacji i nowego podzia³u gruntów we wsi (tzw. separacja gruntów). Sam proces
regulacyjny podzielony by³ na kilka etapów. Najpierw powo³ywano komisjê regulacyjn¹, która mia³a przeprowadziæ klasyfikacjê gruntów. Nastêpnie mierniczy rejencyjny dokonywa³ podzia³u dzia³ek i granic, sporz¹dzaj¹c stosowny protokó³,
37

W. Fedorowski, op.cit., s. 94.
Ewidencja Gruntów, s. 12.
39 Prêt pruski = 3,766 m, stopa decymalna = 0,3766 m; prêt pruski = 0,0014 ha, morga magdeburska (180 prêtów) = 0,2553 ha; por.: Ewidencja Gruntów, s. 14.
40 W. Kula, Miary i ludzie, Warszawa 2004, s. 429.
41 W. Fedorowski, op.cit., s. 95.
42 Por.: S. Salmonowicz, Prusy. Dzieje pañstwa i spo³eczeñstwa, Warszawa 2004, s. 242–245.
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który przedk³adano zainteresowanym w³aœcicielom do wgl¹du. Po naniesieniu
ewentualnych poprawek sporz¹dzano specjalny projekt na mapie wykonanej metod¹ szpilkow¹43. Na koñcu przygotowywano reces regulacyjny, który zatwierdzany
by³ przez Komisjê Generaln¹44.
Pomiary lasów prowadzone by³y przez specjalnych geometrów leœnych (Forstgeometer), dla których w 1819 r. wydano stosown¹ instrukcjê. Mapy sporz¹dzano
w skali 1:5000, zaznaczaj¹c na nich granice poszczególnych drzewostanów oraz
podzia³ administracyjny45.
W 1793 r. natomiast w³adze powo³a³y specjalne komisje klasyfikacyjne, które
mia³y przeprowadziæ pomiary sklasyfikowanych dóbr prywatnych i pañstwowych
(domen) oraz sporz¹dziæ odpowiednie mapy w skali 1:5000. Do prac przyst¹pili geodeci zwani te¿ konduktorami, którzy nanosili u¿ytki gruntowe, drogi i rzeki. Poniewa¿ jednak bonitacja gruntów prywatnych spotka³a siê z powszechnym oporem
w³aœcicieli, prace te wnet zosta³y zaniechane46.
Pierworys mapy katastralnej (Uhrkarte) powstawa³ w wyniku wykonania kopii
szpilkowej z mapy Ÿród³owej, który nastêpnie by³ uaktualniany w terenie. Treœæ mapy tworzy³y nastêpuj¹ce elementy: granice jednostek katastralnych, granice w³adania, granice u¿ytków i klas, budynki, drogi i rowy oraz inne charakterystyczne elementy terenu. Stosowne ustawy regulowa³y system sygnatur i elementów koduj¹cych informacje w sposób jasny, czytelny, kompiluj¹cy elementy matematyki i sztuki. I tak np. rzeki i cieki wodne oznaczano kolorem niebieskim, granice klas bonitacyjnych cienk¹ zielon¹ lini¹, granice obrêbów ci¹g³¹ czarn¹ lini¹47. Stosowano
tak¿e oznaczenia literowe okreœlaj¹ce rodzaje upraw:
Nazwa u¿ytków gruntowych
Rola (Ackerland)
Ogród (Garten)
£¹ka (Wiese)
Pastwisko (Viehweiden)
Woda (Wasser)
Podwórze (Hofraum)
Bagno (Oedland)
Nieu¿ytek (Unland)
Las, wyr¹b (Holzung)
43

Oznaczenie
A
G
W
V
Wa
Hf
O
U
H

Ibidem, s. 36–37.
Komisja Generalna dla Œl¹ska we Wroc³awiu powo³ana rozporz¹dzeniem z 20 VI 1817 r., podleg³a ministrowi spraw wewnêtrznych, zajmowa³a siê regulacj¹ stosunków na wsiach.
45 W. Fedorowski, op.cit., s. 36.
46 Ibidem, s. 36.
47 M. Hlebionek, Oznaczenia na XIX-wiecznych mapach, <http://ioh.pl/artykuly/pokaz/oznaczenia-na-ixx—wiecznych-mapach,1053/> [dostêp: 17 sierpnia 2012].
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W lewym górnym rogu umieszczano klauzulê mapy, w której podawano nazwê
rejencji (Regierungs-Bezirk), nazwê powiatu (Kreis), nazwê obrêbu (Gemarkung),
informacjê o mapie Ÿród³owej oraz jej wykonawcy, datê wykonania kopii, adnotacjê o kontroli technicznej oraz podzia³kê liniow¹ (skalê). Instrukcja katastralna
przewidywa³a dwie skale dla map katastralnych (1:5000, 1:2500). Jednak¿e nie zawsze da³o siê zastosowaæ tê podzia³kê, gdy¿ by³a ona zale¿na od map Ÿród³owych,
dlatego te¿ pojawiaj¹ siê równie¿ skale: 1:3000 i 1:4000. Numeracjê parcel na mapach prowadzono w sposób ci¹g³y, oddzielnie dla ka¿dego arkusza mapy, rozpoczynaj¹c od strony pó³nocnej. W przypadku tworzenia nowych parcel stosowano zapis
u³amkowy. Je¿eli np. parcela o numerze 20 zosta³a podzielona na dwie czêœci,
a ostatni numer parceli na danym arkuszu to 200, wówczas nowo powsta³e parcele
201
202
otrzymywa³y numery: 20 i . 20 . Ka¿dy obrêb najczêœciej opisany by³ na kilku arkuszach, dlatego mapy obrêbowe (Gemarkungskarte) nazywane by³y wieloarkuszowymi. Po ca³kowitym wyrysowaniu pierworysu, sporz¹dzano jego kopiê – tzw. czystorys mapy katastralnej (Reinkarte), który stanowi³ w³aœciw¹ dokumentacjê kartograficzn¹, natomiast pierworys trafia³ do archiwum drugiej instancji (do rejencji).
Operat opisowy tworzy³y ksiêgi katastralne, do których zaliczamy: ksiêgê parcel (Flurbuch), bêd¹c¹ wykazem wszystkich parcel po³o¿onych w granicach obrêbu; matryku³ê podatku gruntowego (Grundsteuermutterrolle), która zawiera³a spis
i opis gruntów u³o¿onych wed³ug artyku³ów matryku³y48; spis artyku³ów matryku³y (Artikelverzeichnis) oraz ksiêgê podatku budynkowego (Gebäudesteuerrolle), zawieraj¹c¹ spis i opis budynków w obrêbie katastralnym49. G³ówn¹ cech¹ charakterystyczn¹ dla tego operatu by³o wzajemne powi¹zanie danych umo¿liwiaj¹ce szybkie odszukanie informacji oraz odnalezienie parceli na mapie. Uzupe³nienie operatu opisowego stanowi³y akta pomiarowe zmian (Vermessungsakten) rejestruj¹ce
wszelkie zmiany w dokumentacji wprowadzane zarówno z urzêdu, jak i na wniosek
strony zainteresowanej. Prowadzone by³y one w formie specjalnych skoroszytów.
Zalicza³y siê do nich: dokumenty pomiarowe (Vermessungsschriften), wykazy
zmian w³asnoœci (Eigentumsveränderungslisten), zbiory wykazów zmian w³asnoœci
(Fortschreibungsprotokoll), akta zamkniêæ rocznych (Fortschreibungsverhandlungen)50.

48

Artyku³ matryku³y (Artikel der Mutterrolle) by³ to personalny wykaz wszystkich parcel nale¿¹cych do jednego w³aœciciela; Ewidencja Gruntów, s. 17.
49 W. Fedorowski, op.cit., s. 99–100.
50 Ibidem, s. 104.
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[Mapa katastralna obrębu Opole (arkusz 1) z 1865 r. w skali 1:1440, Archiwum Państwowe w Opolu
(APOp), Urząd Katastralny w Opolu, sygn. 271
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Księga parcel obrębu Małujowice w powiecie brzeskim, APOp, Urząd Katastralny w Brzegu,
sygn. 178, s. 23–24
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Księga parcel obrębu Małujowice w powiecie brzeskim, APOp, Urząd Katastralny w Brzegu, sygn. 178,
s. 23–24
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Matrykuła podatku gruntowego obrębu Małujowice, artykuł nr 1, APOp, Urząd Katastralny w Brzegu,
sygn. 176, s. 2
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Spis artykułów matrykuły obrębu Małujowice, APOp, Urząd Katastralny w Brzegu, sygn. 178, s. 2
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Księga budynkowa obrębu Małujowice, APOp, Urząd Katastralny w Brzegu, sygn. 268, s. 4–5
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Księga budynkowa obrębu Małujowice, APOp, Urząd Katastralny w Brzegu, sygn. 268, s. 4–5
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Proces formowania siê pruskiego katastru zosta³ ostatecznie zamkniêty w 1872 r,,
kiedy to wydana zosta³a ustawa o ksiêgach gruntowych51, która doprowadzi³a do
ujednolicenia danych i w rezultacie do ca³kowitego zespolenia instytucji katastru
z ksiêgami gruntowymi (Zurückführung der Grundbuchblätter auf die Grund- und
Gebäudesteuerbücher). Ponadto w latach 70. XIX w. zosta³y wydane szczegó³owe
instrukcje techniczne dotycz¹ce kontynuowania i prowadzenia katastru52.
W 1910 r. na terenie Rejencji Opolskiej funkcjonowa³o 27 urzêdów katastralnych
w nastêpuj¹cych miastach: Bytomiu (Beuthen O.Sch.), Pokoju (Carlsruhe O.Sch.),
Niemodlinie (Falkenberg O.Sch.), Gliwicach (Gleiwitz), Strzelcach Opolskich
(Gross Strehlitz), Grodkowie (Grottkau), Hulczynie (Hlutschin), Kietrzu (Katscher), Katowicach (Kattowitz), Chorzowie (Königshütte), KoŸlu (Kosel), Krapkowicach (Krappitz), Kluczborku (Kreuzburg O.Sch.), G³ubczycach (Leobschütz),
Wodzis³awiu (Loslau), Lubliñcu (Lublinitz), Nysie (Neisse), Prudniku (Neustadt
O.Sch.), Miko³owie (Nikolai), Opolu (Opolu), Pszczynie (Pless), Raciborzu (Ratibor), Oleœnie (Rosenberg), Rybniku (Rybnik), Tarnowskich Górach (Tarnowitz), Toszku (Tost), Zabrzu (Zabrze)53.
Kolejn¹ powa¿n¹ reorganizacjê ewidencji nieruchomoœci przynios³y dopiero lata 30. XX w. Poniewa¿ na terenie Niemiec funkcjonowa³o wówczas ok. 40 ró¿nych
krajowych systemów katastralnych, w³adze przyst¹pi³y do stworzenia jednolitego
ogólnoniemieckiego katastru (Reichskataster). Proces tworzenia nowego katastru
by³ przedsiêwziêciem skomplikowanym i d³ugoterminowym, którego podstawowym czynnikiem by³o wykonanie jednolitej klasyfikacji gruntów54. W 1941 r. Ministerstwo Finansów dokona³o zmiany urzêdowych nazw dokumentacji katastralnej. I tak np. nazwê Grund- und Gebäudesteuerkataster zast¹pi³a Liegenschaftskataster (kataster nieruchomoœci), Grundsteuermutterrolle zmieniono na Liegenschaftsbuch (ksiêga nieruchomoœci), Gebäudesteuerrolle na Gebäudebuch (ksiêga
budynkowa), Artikelverzeichnis na Eigentümerverzeichnis (spis w³aœcicieli)55. Do
ksi¹g katastralnych do³¹czono tak¿e alfabetyczny spis w³aœcicieli (Alphabetisches
Namensverzeichnis der Grund und Gebäudeeigentümer).
W latach 30. XX stulecia na Œl¹sku przeprowadzono równie¿ akcjê zniemczania
nazw miejscowoœci. W 1934 r. wydano stosown¹ ustawê o zniemczaniu nazw topograficznych w okrêgach granicznych56. Powo³ano do tego celu specjalny urz¹d
Reichsamt für Landeskunde w Berlinie, któremu podlega³ utworzony w 1934 r.
Urz¹d do spraw Górnoœl¹skiego Krajoznawstwa w Opolu (Amt für Oberschlesische
51

Grundbuchordnung von 5 Mai 1872, „Gesetz Sammlung” 1872, s. 436.
Ewidencja Gruntów, s. 425.
53 Mitteilungen aus der Verwaltung der direkten Steuern im preußischen Staate, Nr 54, Berlin 1911,
s. 227–228.
54 W. Fedorowski, op.cit., s. 128.
55 Ewidencja Gruntów, s. 41.
56 J. Osojca, „Wstêp do inwentarza zespo³u Amt für Oberschlesische Landeskunde, APOp, Urz¹d
do spraw Górnoœl¹skiego Krajoznawstwa w Opolu”, mps.
52
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Alfabetyczny spis właścicieli obrębu Małujowice, APOp, Urząd Katastralny w Brzegu, sygn. 267, s. 2
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Landeskunde Oppeln). Zbieraniem i opracowywaniem lokalnych nazw miejscowych zajmowa³y siê oprócz nauczycieli tak¿e urzêdy katastralne, które u¿ycza³y
kopii map katastralnych. Powsta³y w ten sposób dwa rodzaje dokumentacji. Kartoteka nazw topograficznych poszczególnych miejscowoœci, w której podawano
wszystkie lokalne odmiany gwarowe nazwy, okreœlano jej po³o¿enie na mapie,
Ÿród³o, z którego zaczerpniêto informacje, oraz propozycjê nowej zniemczonej nazwy. Obok kartoteki powsta³a dokumentacja kartograficzna, gdzie na kopiach map
zaznaczano czerwnym kolorem nazwy lokalne. Zebrane w ten sposób materia³y
przekazywano do Komisji Historycznej dla Œl¹ska we Wroc³awiu (Historische Komission für Schlesien in Breslau). Tam by³y one opracowywane naukowo. Dla terenu dawnej Rejencji Opolskiej zachowa³o siê ok. 30 proc. map miejscowoœci. Akcja
zniemczania zosta³a przerwana w wynku dzia³añ wojennych, a zebrane materia³y
starannie zabezpieczono i wywieziono w g³¹b Niemiec57.
Urzêdy katastralne zakoñczy³y swoj¹ dzia³alnoœæ w 1945 r., zaœ dekretem
z 24 wrzeœnia 1947 r. wprowadzono jednolity kataster gruntowy i budynkowy na
obszarze ca³ego pañstwa58. Jednak¿e prowadzona przez niemieckie urzêdy dokumentacja, a w szczególnoœci mapy, zosta³a wykorzystana przez polsk¹ administracjê do przebudowy ustroju rolnego Ziem Odzyskanych, a po 1955 r. do opracowywania map ewidencji gruntów.
Powojenne losy dokumentacji katastralnej nie wygl¹da³y dobrze. O ile mapy
spotka³ w miarê ³askawy los, o tyle akta nie mia³y tyle szczêœcia. Wojewódzkie Archiwum Pañstwowe w Opolu wybrakowa³o w 1967 r. ze swojego zasobu czêœæ operatu opisowego po niemieckich urzêdach katastralnych. W uzasadnieniu wniosku na
brakowanie napisano: „Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu posiada ksiêgi katastralne z terenu ca³ej Rejencji Opolskiej. Biuro Geodezji przy WRN w Opolu posiada zestaw map katastralnych, przy wydzia³ach rolnych PRN np. w Opolu s¹ ksiêgi i mapy katastralne, na których wspomniane wydzia³y pracuj¹. Materia³ stanowi
drobny fragment wtórnego odbicia akt zawartych w ksiêgach obejmuj¹cych
104 wsie. Jest to materia³ szcz¹tkowy, nie maj¹cy praktycznego zastosowania dla
ustalenia prawa w³asnoœci, nie stanowi wartoœciowego materia³u dla badañ naukowych. Wybrakowanie nie spowoduje ¿adnej szkody dla nauki59”.
Dziœ wartoœæ historyczna pozosta³ej dokumentacji jest bezdyskusyjna. Omówione wy¿ej materia³y mog¹ okazaæ siê przydatne w poszukiwaniach genealogicznych
lub mog¹ okazaæ siê pomocne w ustaleniu stanu prawnego nieruchomoœci. Ponadto s¹ wartoœciowym Ÿród³em do dziejów poszczególnych miejscowoœci, ilustruj¹c
ich uk³ad, toponomastykê oraz strukturê prozopograficzn¹ ludnoœci.

57

Ibidem.
Dekret z 24 IX 1947 r. o katastrze gruntowym i budynkowym, Dz.U. Nr 61, poz. 344.
59 APOp, Zespó³ Archiwum Pañstwowe w Opolu, sygn. 1067, nlb.
58
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Rafa³ G ó r n y, Prussian Cadastre in Upper Silesia – its Origin and Functioning — the Case of
Records and Cartographic Documents from the Collection of the State Archives in Opole. A cadastre is a public register of data concerning all real estate, used for fiscal purposes. In Silesia, a great
significance is attributed to the cadastre introduced by Emperor Charles VI in the 1720s and 1730s.
In 1740, in the entire country, Frederick II introduced a modified tax system based on the new cadastre.
Because of the Napoleonic Wars, Prussia was forced to make profound social and economic
reforms. They resulted in the introduction of the Prussian cadastre in 1861. Works connected with the
establishment of the cadastre may be divided into three stages: creation of cadastral maps
(1861–1863), calculation of parcels, farms and sections’ areas and creation of cadastral books
(1863–1864), approval of cadastral documentation (1864). Maps were drawn on the basis of all existing cartographic documents. Descriptive documentation included cadastral books: a parcel book,
a land tax register, a list of register’s articles and a book regarding tax on buildings.
In 1930s, there was a campaign of collecting topographic names and translating them into
German in borderland regions. In 1934, in relation to the campaign, the Office for Upper Silesian
History and Geography was established and it dealt with the creation of geographical names in the
Upper Silesian region on the basis of copies of cadastral maps.
Rafa³ G ó r n y, Le cadastre prussien en Haute-Silésie — son origine et sa fonction sur l’exemple
des dossiers et de la documentation cartographique contenus dans les Archives nationales à Opole.
Un cadastre est un registre de données publiques dressant l’état de la propriété foncière d’un territoire, tenu à des fins fiscales. En Silésie, le cadastre le plus important était introduit sous le règne
de l’empereur Charles VI, dans les années vingt et trente du XVIII siècle. En 1740, Frédéric II introduisit dans tout le pays un système fiscal modifié, fondé sur le nouveau cadastre.
Les guerres napoléoniennes forcèrent la Prusse à mener à bien d’importantes réformes
sociales et économiques. Celles-ci eurent pour résultat l’adoption du cadastre prussien en 1861. La
mise en place du cadastre se déroula en trois étapes, comprenant notamment la préparation des
plans cadastraux (1861–1863), le calcul de la surface des terrains, des emplacements, des fermes
et des lotissements, ainsi que la création des registres cadastraux (1863–1864), suivi par l’approbation du recensement et de l’estimation des propriétés (1864). Les travaux cartographiques
furent menés à partir de toutes sortes d’études cartographiques disponibles à l’époque. Les registres cadastraux comprenaient un registre de lotissements, un registre d’impôts fonciers et une
liste de numéros de matricule.
Dans les années trente du XXe siècle, les noms topographiques furent recensés et germanisés
dans les districts frontaliers. Par conséquent, l’Office de la topographie de la Haute-Silésie fut
établi à Opole en 1934 et chargé de la création des noms géographiques en Haute-Silésie à partir
de copies de plans cadastraux.
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MAŁGORZATA KYSIL
(WROCŁAW)

KATASTER KAROLIŃSKI — NIEZNANY ZESPÓŁ DO DZIEJÓW
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W ZASOBIE
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO WE WROCŁAWIU
Zespó³ Kataster Karoliñski przez d³ugi czas by³ zupe³nie nieznany w œrodowisku archiwistów i historyków. Niewiele osób korzysta³o z niego w pracowni naukowej Archiwum Pañstwowego we Wroc³awiu, pomimo ¿e jego charakterystyka zamieszczona jest w bazie danych SEZAM dostêpnej na stronie Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Pañstwowych. Zawiera ona takie dane, jak: daty skrajne zespo³u, dzieje
twórcy oraz streszczenie zawartoœci. Dopiero od kilku lat sytuacja zmienia³a siê,
z zespo³u tego korzystaj¹ genealodzy, badacze pieczêci i regioznawcy. Wœród przyczyn tego stanu rzeczy nale¿y wymieniæ: brak jakichkolwiek wzmianek w polskiej
literaturze historycznej o miejscu przechowywania tego zespo³u, czy w ogóle o fakcie jego istnienia do lat 90. XX w.
Samo zagadnienie powstania i rozwoju habsburskiego systemu skarbowego na
Œl¹sku by³o znane szerszemu gronu osiemnasto- i dziewiêtnastowiecznych historyków niemieckich i austriackich — Zimmermannowi, Kriesowi, Stenzlowi (który
wydawa³ Scriptores Rerum Silesiacarum), Rachfahlowi, Mensiemu, Grünhagenowi1. Do grona tego do³¹czyli jeszcze w XX w. G. Croon i J.R. Wolf2. Pierwszy
z nich przybli¿y³ gronu historyków treœæ reskryptu cesarskiego Reunio catastrorum,
na którym opiera³ siê Kataster Karoliñski. Swoj¹ pracê (Zur Geschichte der öster1 [F. A. Zimmermann], Ueber die Steuerverfassung in Schlesien, ein Versuch, Breslau 1799; K. G. Kries,

Historische Entwicklung der Steuerverfassung in Schlesien unter der Teilnahme der allgemeinen Landtags-Versammlungen. Ein Beitrag zur Geschichte der schlesischen Stände, Breslau 1842; Scriptores
Rerum Silesiacarum, wyd. G.A. Stenzel, Breslau 1851, t. 5; F. Rachfahl, Die Organisation der Gesamtstaatsverwaltung Schlesiens vor dem Dreissigjärigen Kriege, Leipzig 1894; F. Mensi, Die Finanzen
Österreichs von 1701 bis 1740, Wien 1890; C. Grünhagen, Schlesien in den letzten österreichischen
Herrschaft 1707–1740, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens” 1880, t. 15, s. 33–62.
2 G. Croon, Zur Geschichte der österreichischen Grundsteuer-Reform in Schlesien 1721–1740,
„Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens” 1911, t. 45, s. 333–344; J.R. Wolf, Steuerpolitik im
schlesischen Ständestaat. Untersuchungen zur Sozial-und Wirtschafts-Geschichte Schlesiens im 17.
und 18. Jahrhundert, Marburg a. Lahn 1978.
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reichischen Grundsteuer-Reform in Schlesien 1721–1740) opublikowa³ w 1911 r. na
³amach czasopisma „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens”. Zreszt¹
Croon by³ ostatnim historykiem, który widzia³ w dawnym Archiwum Pañstwowym
we Wroc³awiu (Staatsarchiv zu Breslau) licz¹cy ponad 760 grubych tomów Kataster Karoliñski odnosz¹cy siê do pruskiej czêœci Œl¹ska.
Pierwsza wzmianka o Katastrze Karoliñskim w polskiej literaturze historycznej
pochodzi dopiero od profesora Kazimierza Orzechowskiego, który odnalaz³ rêkopis
przechowywany w Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu, w zespole Akta miasta
Wroc³awia, bêd¹cy sumariuszem pierwszej indykcji podatkowej na Œl¹sku z 1726 r.
Chodzi tu o ksiêgê miejsk¹ (rêkopis Hs A 73 zatytu³owany: Steuer — Catastrum des
Herzogthums Ober und Nieder Schlesiens 1739). Profesor uzna³, ¿e datacjê okreœlon¹ na rok 1739 nale¿y skorygowaæ na rok: 1726, bowiem ksiêga zawiera wyniki
pierwszej indykcji podatku szacunkowego na Œl¹sku.
Tak wiêc profesor Orzechowski odszuka³ i opublikowa³ rêkopis, poprzedzaj¹c
go wstêpem historycznym. Publikacja ta wpisuje siê w ci¹g jego badañ nad systemem podatkowym na Œl¹sku w czasach habsburskich3.
W latach 70. XX w. ukaza³a siê dwutomowa publikacja Ÿród³owa historyków
czeskich, Jana Brzobohatego i Stanis³awa Drkala, która zawiera sumariusze z akt
Katastru Karoliñskiego przechowywanego w Archiwum Ziemskim w Opawie (Zemský archiv v Opavì)4.
Jako przyczynê powstania Katastru Karoliñskiego nale¿y wymieniæ reformê
systemu podatkowego przeprowadzon¹ w monarchii habsburskiej w pocz¹tkach
XVIII w. Chodzi³o tutaj o reformê podatku szacunkowego wybieranego na Œl¹sku
w latach 1527–1740 w zale¿noœci od wielkoœci maj¹tku i oszacowanych dochodów.
Podatek ten pocz¹tkowo traktowany by³ jako „pomoc turecka” (Türkenhilfe), z czasem jednak zmieni³ swoje przeznaczenie — by³ wydatkowany na ró¿ne potrzeby
krajowe. Zgodê na jego wprowadzenie wyra¿a³y stany zgromadzone na sejmie.
Uwa¿a siê, ¿e podatek ten by³ najbardziej trwa³y ze wszystkich innych op³at pobieranych w czasach habsburskich na Œl¹sku. Mia³ swoj¹ tradycjê w postaci kolekty
ksi¹¿êcej, szacowanej w zale¿noœci od maj¹tku: na wsi od liczby ³anów, w miastach
od domów. Jeszcze za panowania Macieja Korwina (1469–1490) i Jagiellonów
(1490–1526) wprowadzone zosta³y pañstwowe podatki obowi¹zuj¹ce na ca³ym Œl¹sku, a tak¿e ukszta³towa³y siê podstawy sejmu œl¹skiego, generalnego starosty i trybuna³u ksi¹¿êcego, co w istotny sposób scentralizowa³o i uporz¹dkowa³o póŸniejsz¹ monarchiê habsbursk¹5.
3 Indykcja dominiów, poddanych i miast Œl¹ska wed³ug „Pierwszej rewizji” z 1726 r.: Materia³y
do statystyczno-geograficznego opisu Œl¹ska z pierwszej po³owy XVIII wieku, wyd. K. Orzechowski,
Wroc³aw 1995, ss. 240. Inne prace: Podatek szacunkowy na tle systemu daniowego dawnego Œl¹ska
1527–1740. Studium historyczno-prawne, Wroc³aw 1999.
4 Karolinský katastr slezský, wyd. J. Brzobohatý, Stanislav Drkal, t. 1, Praga 1972, ss. 597; t. 2,
Praga 1973, s. 607–1039.
5 K. Orzechowski, Podatek szacunkowy, s. 27–29.
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Po œmierci Ludwika Jagielloñczyka pod Mohaczem (1526) stany œl¹skie dokona³y elekcji arcyksiêcia Ferdynanda Habsburga na króla Czech. Król przyjecha³
wraz ma³¿onk¹ do Wroc³awia, aby odebraæ ho³d i zakomunikowa³ stanom swoje finansowe ¿¹dania, domagaj¹c siê dostarczenia 4 tys. pieszych i 2 tys. koni na okres
pó³ roku, na koszt stanów. Uzasadnia³ je zagro¿eniem tureckim i sytuacj¹ na Wêgrzech, jaka powsta³a po wyst¹pieniu przeciw niemu Jana Zapolyi, tureckiego lennika. Wkrótce te¿ za¿¹da³, zamiast tego kontyngentu lub oprócz niego, kwoty 100 tys.
reñskich guldenów.
Na sejmie w Grodkowie (1 lipca 1527) Ferdynand I Habsburg, ju¿ jako król
Czech, uzyska³ zgodê stanów na sp³atê podatku w jednym terminie. Stany podjê³y
szczegó³ow¹ uchwa³ê o przeprowadzeniu szacowania.
Pierwszymi osiemnastymi uczestnikami indykcji z 1527 r. byli: biskup wroc³awski; ksi¹¿êta: cieszyñski, karniowski, legnicko-brzeski, opolsko-raciborski, ¿agañski; wolni panowie milicki i ¿migrodzki; szlachta ksiêstwa œwidnicko-jaworskiego;
ziemiañstwo ksiêstwa g³ogowskiego; wolne pañstwo sycowskie; Fulsztyn; miasta
ksiêstw g³ogowskiego i œwidnicko-jaworskiego; ksi¹¿êta wroc³awski i opawski;
wolny pan pszczyñski oraz ksi¹¿ê ziêbicko-oleœnicki6.
Stany œl¹skie domaga³y siê uproszczenia katastrów przez ponowne ich w³¹czenie do
wyodrêbnionych katastrów, z których je niegdyœ wy³¹czono. Cesarz propozycjê zaakceptowa³ w styczniu 1717 r. i wyda³ stosowne dyspozycje dla komisji. Do jej realizacji
przyst¹piono u schy³ku 1721 r., ale przeprowadzono j¹ w innym kszta³cie ni¿ zamierzano. Nie zrezygnowano z ¿adnego z wyodrêbnionych katastrów, natomiast pogrupowano je w 20 „g³ównych cia³” (Haupt Corpora), ka¿de z osobnym stanem g³ównym
(Haupt Stand). „Stanom g³ównym” przypad³a funkcja organizacyjna. Na nich ci¹¿y³
obowi¹zek œci¹gania i odprowadzania podatkowych kwot z poszczególnych „g³ównych
cia³”. Ostatecznie system scalonych katastrów zosta³ zatwierdzony przez cesarza Karola VI reskryptem Reunio catastrorum (26 marca 1721). W miejsce 79 generalnych katastrów podatku szacunkowego wprowadzono 20 „g³ównych cia³”, w przybli¿eniu odpowiadaj¹cych poszczególnym ksiêstwom i nadano im œcis³¹ kolejnoœæ.
W systemie wprowadzonym w 1721 r. biskupstwo wroc³awskie wymieniono na
czele, ksiêstwo cieszyñskie jako dziesi¹te w kolejnoœci „g³ówne cia³o”. Zaraz w nastêpnym, z 1722 r., ksiêstwo zepchniêto jeszcze ni¿ej, umieszczaj¹c je wœród dziedzicznych ksiêstw Korony jako dziewiêtnaste „cia³o g³ówne”. Natomiast w 1723 r.
ksiêstwo cieszyñskie znalaz³o siê jako drugie (II Fürstentum Teschen), bezpoœrednio po biskupstwie wroc³awskim, które by³o wymienione na miejscu pierwszym
(I Bistum Breslau). W ten sposób dano wyraz zmienionemu charakterowi ksiêstwa,
oddanemu w lenno Franciszkowi Stefanowi z lotaryñskiej linii Habsburgów, póŸniejszemu (1736) ma³¿onkowi Marii Teresy.
W 1733 r. liczba „g³ównych cia³” zwiêkszy³a siê o pañstwo, siedlisko bytomskie
Schöneichów. Najpierw wymieniano wœród katastralnych podatników ksiêstwa lenne:
6

Ibidem, s. 34–39.
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oleœnickie jako trzecie (III Fürstentum Oels), opawskie — czwarte (IV Fürstentum
Troppau), karniowskie — pi¹te (V Fürstentum Jägerndorff), ¿agañskie — szóste
(VI Fürstentum Sagan), ziêbickie — siódme (VII Fürstentum Münsterberg) i póŸniej
wolne pañstwa stanowe: sycowskie — ósme (VIII Herrschaft Wartenberg), milickie —
dziewi¹te (IX Herrschaft Militsch), pszczyñskie — dziesi¹te (X Herrschaft Pless), ¿migrodzkie — jedenaste (XI Herrschaft Trachenberg), bytomskie — dwunaste (XII Herrschaft Beuthen), siedlisko bytomskie — trzynaste (XIII Herrschaft Carolath-Beuthen),
a dalej ksiêstwa dziedziczne: œwidnicko-jaworskie — czternaste (XIV Fürstentum
Schweidnitz-Jauer), g³ogowskie — piêtnaste (XV Fürstentum Glogau), opolsko-raciborskie — szesnaste (XVI Fürstentum Oppeln-Ratibor), wroc³awskie — siedemnaste
(XVII Fürstentum Breslau), legnickie — osiemnaste (XVIII Fürstentum Liegnitz), brzeskie — dziewiêtnaste (XIX Fürstentum Brieg), wo³owskie — dwudzieste (XX Fürstentum Wohlau) i miasto Wroc³aw — dwudzieste pierwsze (XXI Stadt Breslau)7.
Zeznanie podatkowe zawiera: tabelê specyfikacji poddanych (Unterthaner Specification), tabelê oœwiadczenia podatkowego (Bekanntnistabelle) oraz relacjê z wizytacji (Revisorische Relation) i wraz z ni¹ tabelê wyniku (Befunds = Tabelle), zob.
mapa na s. 196.
Specyfikacja poddanych by³a pierwszym formularzem, w którym zawarto drobiazgowe wyszczególnienie wszystkich Ÿróde³ dochodu, zgodnie z taks¹ opublikowan¹ w Regulae directivae z 4 listopada 1721 r. W przypadku dochodów z uprawy
zbó¿ i ogrodów wymieniono ka¿dy kawa³ek gruntu, po³o¿enie, sposób jego zasiewu z podzia³em trójpolówkowym. Podatników, którymi byli so³tysi i kmiecie, zapisano wraz z imieniem i nazwiskiem. Przy okreœlaniu dochodów z przemia³u zbo¿a
w m³ynach podawano imiê i nazwisko m³ynarza, po³o¿enie m³yna, liczbê z³o¿eñ
oraz wysokoœæ czynszów m³yñskich. Dla zestawienia dochodów z hodowli (krów,
kóz, trzody chlewnej, owiec) zastosowano zbiorcze podsumowanie liczby sztuk.
Specyfikacjê zatwierdzano pieczêci¹ s¹dow¹ odciœniêt¹ w czerwonym laku oraz
podpisami cz³onków s¹du ³awniczego w sk³adzie so³tys i dwóch ³awników.
W drugim formularzu (tabela oœwiadczenia podatkowego) znalaz³o siê sumaryczne podsumowanie wyników samooszacowania. Do dokumentu do³¹czono tak¿e w³asnorêczne podpisy so³tysa i dwóch ³awników oraz odciœniêt¹ w czerwonym
laku pieczêæ s¹du wiejskiego. W tym dokumencie wpisano wielkoœæ indykcji (podatku) przys¹dzonej dla danej wsi.
W relacji z wizytacji komisji cesarskiej znalaz³y siê szczególnie cenne uwagi
o poddanych wiejskich nieobjêtych rewizj¹ indykcji, a wystêpuj¹cych na wsi.
Do protoko³u do³¹czono tabelê wyniku poddanych. Koñcowy protokó³ zatwierdza³y odciœniête w czerwonym laku trzy pieczêcie szlacheckie (sygnetowe) cz³onków komisji wraz z podpisami Carla Boguslawa von Schweinichena, Carla Samuela von Jordana i Andreasa Auto Niklisa.
7

K. Orzechowski, Katastry œl¹skiego podatku szacunkowego (1527–1740), „Acta Universitatis
Wratislaviensis”, No 1506, Prawo 224, Wroc³aw 1992, s. 57–60.
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Warto przypomnieæ, ¿e zamiarem cesarza by³o stworzenie pe³nego katastru œl¹skich nieruchomoœci jako podstawy ich opodatkowania. W œlad za scaleniem katastrów w 1721 r. (Reunio catastrorum) cesarz powo³a³, reskryptem z 4 listopada
1721 r., g³ówn¹ komisjê rektyfikacyjn¹ dla Œl¹ska i poleci³ utworzenie 20 komisji
„subdelegowanych”, odpowiadaj¹cych takiej samej liczbie „g³ównych cia³”, a tak¿e powo³anie podporz¹dkowanych ka¿dej z nich, po jednej lub dwóch, komisji rewizyjnych lub wizytacyjnych. Wszystkie one powinny mieæ sk³ad stanowy i byæ
wybierane przez odpowiednie stanowe zgromadzenia oraz zatwierdzone przez cesarza. Komisje wizytacyjne przekazywa³y uzyskane wyniki komisjom subdelegowanym, którym by³y podporz¹dkowane. W³aœciwy kataster sporz¹dza³y komisje
subdelegowane.
W relacjach z wizytacji wsi kameralnych znajduj¹ siê, spisane czerwonym atramentem, wzmianki o liczbie zagrodników i cha³upników, którzy w tych wsiach zostali wy³¹czeni z obowi¹zku podatkowego. Zgodnie z reskryptem cesarza Karola VI
(4 listopada 1721) niepossesjonaci zarówno na wsi, jak i w mieœcie (non posessionati sowohl im Land als Städten), w tym biedni, jak: robotnicy dniówkowi (das Armut als Taglöhner), powinni z indykcji byæ zwolnieni. Zagrodnicy om³ockowi
(Dresche Gährtner), którzy za zap³at¹ pracowali na folwarkach, powinni swoje dochody w³¹czyæ do folwarku, natomiast zwolnieni s¹ z obowi¹zku kwaterunku i poboru. W miejscowoœciach, w których nie by³o folwarków, powinni rozliczyæ siê ze
swoich dochodów jak wszyscy kmiecie8.
Mieszczanie zostali poddani indykcji z dochodów z czynszów, przywileju winnego, browarnictwa i gorzelnictwa, ce³ i op³at miejskich, kramów miêsnych, piekarskich i innych.
Do 1740 r. ca³oœæ Katastru Karoliñskiego dotycz¹c¹ historycznego Œl¹ska, jeszcze sprzed podzia³u w 1742 r., przechowywano w Królewskim Urzêdzie
Zwierzchnim we Wroc³awiu. W reskrypcie (18 czerwca 1733) wprowadzaj¹cym
g³ówne zasady drugiej rektyfikacji nakazano generalnemu poborcy podatkowemu
z³o¿yæ akta katastralne do odpowiedniego i zabezpieczonego archiwum.
Po podziale Œl¹ska (1742) postanowiono rozdzieliæ akta z terenów nale¿¹cych
niegdyœ do Habsburgów, a obecnie do Prus — oryginaly pozostawiono w Opawie,
odpisy (kopie) przekazano do Wroc³awia. Akta pierwszej rektyfikacji posiada³y
formê zszytych ksi¹g, które trudno by³o rozdzieliæ. Natomiast akta drugiej rektyfikacji, powsta³e ju¿ po podziale Œl¹ska, mia³y postaæ luŸnych wi¹zek, które ³atwo
by³o podzieliæ na czêœæ habsbursk¹ i prusk¹. Superwizje miast oraz rektyfikacje
duchownego maj¹tku sporz¹dzono tylko w habsburskiej czêœci Œl¹ska. Po przeniesieniu Królewskiego Urzêdu z Opawy do Brna (1782) kataster trafi³ do Stanowego
Archiwum Generalnego Urzêdu Podatkowego w Opawie. Gdy w Opawie powo³ano w latach 1860–1861 Ziemski Urz¹d Rachunkowy, z³o¿ono do niego kataster, aby
w 1907 r. przekazaæ go do Archiwum Ziemskiego w Opawie, przemianowanego na
8

Indykcja dominiów, s. 9–10, 20, 30.
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Archiwum Pañstwowe (Státni archiv v Opavì), a w ostatnim czasie znów na Archiwum Ziemskie w Opawie (Zemský archiv v Opavì). Tamtejszy zespó³ liczy 155 jednostek. Inwentarz zosta³ opracowany w 1965 r. przez archiwistê Jaroslava Donáta,
który zespó³ zinwentaryzowa³ i napisa³ do niego wstêp9.
W Opawie pozosta³y elaboraty pierwszej rektyfikacji (1721–1730) ksiêstwa cieszyñskiego, karniowskiego, górnego obwodu biskupstwa wroc³awskiego (po
podziale u¿ywano nazwy: ksiêstwo nyskie), z wyj¹tkiem ni¿szego obwodu podatkowego Wi¹zów, ksiêstwa opawskiego i czêœci ksiêstwa opolsko-raciborskiego
9

J. Donát, Karolinský Katastr 1721–1790, Opava 1965.
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(status reuniti Bohumín, czyli wolnego pañstwa stanowego Oderberg10), elaboraty
z drugiej rektyfikacji podatku szacunkowego (1743–1755), rektyfikacji maj¹tku duchowieñstwa (1790), superwizji œl¹skich miast (1745–1755), akta g³ównej komisji
rektyfikacyjnej zawieraj¹ce normy prawne, sumariusze ksi¹g jeszcze sprzed
podzia³u Œl¹ska.
Biskupstwo wroc³awskie obejmowa³o okrêgi podatkowe: Grodków, Jansky
Vrch i ¯ulowa, Nysa, Otmuchów11, Ujazd12, ksiêstwo karniowskie: Karniów
i Olbrachcice, ksiêstwo cieszyñskie: Cieszyn13, Bielsko, Frydek14, Frysztad15, Rychwa³d16, Raj17.
10 <http://pl.wikipedia.org.wiki>; Bogumin — miasto na Œl¹sku Cieszyñskim, po³o¿one przy ujœciu Olzy do Odry, przy granicy z Polsk¹. Pierwotnie w granicach ksiêstwa opolsko-raciborskiego, po
jego podziale w 1281 r. sta³o siê czêœci¹ ksiêstwa raciborskiego (od 1336 piastowskiego, potem przemyœlidzkiego). W pocz¹tkach XV w. wybuch³ spór o ziemiê bogumiñsk¹ miêdzy ksi¹¿êtami raciborskimi i cieszyñskimi. W 1521 r. ostatni ksi¹¿ê raciborski Walentyn sprzeda³ ziemiê bogumiñsk¹ ksiêciu opolskiemu Janowi II Dobremu. W 1742 r., na mocy pokoju wroc³awskiego koñcz¹cego pierwsz¹
wojnê œl¹sk¹, Œl¹sk podzielono miêdzy Prusy i Austriê, wtedy tak¿e podzielono Bogumin.
11 <http://pl.wikipedia.org/wiki/Ks?/?C4%99stwo_Nyskie>; ksiêstwo nyskie — jego podstawê
tworzy³a ziemia otmuchowska i nyska. Stolic¹ by³a Nysa. W 1201 r. ksi¹¿ê Henryk Brodaty przekaza³
we w³adanie biskupstwu wroc³awskiemu kasztelaniê otmuchowsk¹ oraz ziemiê nysk¹. Ksi¹¿êta prowadzili kolonizacjê przez trzebienie lasów ksi¹¿êcych Przesieki Œl¹skiej. Na tym tle dosz³o do konfliktu ksiêcia Henryka IV Probusa z biskupem wroc³awskim o prawo zwierzchnoœci nad 65 wsiami. Po
wojnach œl¹skich, w 1742 r., wiêksza czêœæ biskupstwa nyskiego znalaz³a siê w granicach Prus. Jedynie pd. czêœæ biskupstwa wroc³awskiego pozosta³a w zarz¹dzie habsburskim (z rezydencj¹ na zamku
Johannesberg, obecnie Jansky vrch). W 1818 r. znaczna czêœæ dawnego biskupstwa nyskiego, w tym
powiaty nyski i grodkowski, znalaz³a siê w rejencji opolskiej.
12 <http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Ujazd_/(powiat_strzelecki)>; Gmina Ujazd (Gemeinde Ujest)
— miejsko-wiejska w woj. opolskim w pow. strzeleckim. Dominuj¹c¹ mniejszoœæ stanowi¹ Niemcy.
13 <http://pl.wikipedia.org/wiki/Cieszyn>; Cieszyn — miasto w pd. Polsce, w woj. œl¹skim, w pow.
cieszyñskim, którego w³adz jest siedzib¹. Lewobrze¿na czêœæ miasta nale¿y do Republiki Czeskiej
i nosi nazwê „Polski Cieszyn”. Podzia³ miasta dokona³ siê w lipcu 1920 r. i by³ wynikiem dwuletniego sporu na gruzach monarchii austro-wêgierskiej miêdzy powstaj¹cymi pañstwami, Polsk¹ i Czechos³owacj¹.
14 <http://pl.wikipedia.org.wiki/Frydek>; Frýdek-Mistek, miasto powiatowe w Czechach, w kraju
morawsko-œl¹skim, nad Ostrawic¹. Jedno z najwa¿niejszych miast ksiêstwa cieszyñskiego. W 1402 r.
ksi¹¿ê Przemys³aw Noszak I odkupi³ od pañstwa hulkwaldzkiego kilka wsi, wœród nich wieœ o nazwie
Newennsteil, póŸniejszy Mistek, który rozwija³ siê jako przedmieœcie Frydku do 1581 r. Po pierwszej
wojnie œwiatowej Polacy nie roœcili sobie pretensji do ziemi frydeckiej, nie zajêli miasta w 1838 r. (nie
wchodzi³o w sk³ad tzw. Zaolzia).
15 <http:// pl. wikipedia.org/wiki Frysztat>; Frysztat — czêœæ miasta w kraju morawsko-œl¹skim,
w powiecie Karwina w Czechach, na Œl¹sku Cieszyñskim. Do 1948 r. Frysztat by³ samodzielnym miastem. Obecnie wraz z dzielnicami Granice, Mizerów, Nowe Miasto tworzy gminê katastraln¹ Karwina-miasto. By³o od pocz¹tku najwa¿niejszym miastem Ksiêstwa Cieszyñskiego, posiada³o w³asne
pañstwo stanowe.
16 <http://pl.wikipedia.org/wiki/Rychw%C5%82d_(wojew%C3%B3dztwo%C5%9B>; Rychwa³d
— wieœ w pow. ¿ywieckim, w woj. œl¹skim.
17 <http://pl.wikipedia.org/wiki/Raj-(Karwina)>; Raj — czêœæ miasta Karwina w kraju morawsko-œl¹skim, w pow. Karwina, w Republice Czeskiej.
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Czêœæ katastru pruskiej czêœci Œl¹ska przewieziono do siedzib oœrodków administracyjnych pañstwa pruskiego we Wroc³awiu, Legnicy i Opolu, a potem przekazano w latach 20. XX w. do Archiwum Prowincji Œl¹skiej we Wroc³awiu (Schlesisches Provinzialarchiv). Pod koniec drugiej wojny œwiatowej ewakuowano z Wroc³awia, z dawnego Archiwum Pañstwowego we Wroc³awiu (Staatsarchiv zu Breslau), akta katastralne i wywieziono je do zamku Koleœovic w Rakovníku18 (Czechy). Wówczas dosz³o do wielu strat w materia³ach katastralnych.
W 1953 r. rewindykowano z ówczesnej Czechos³owacji do Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Katowicach 185 ksi¹g katastralnych, a stamt¹d przeniesiono je 6 lipca 1963 r. do Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego we Wroc³awiu19.
W Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu s¹ przechowywane 194 jednostki archiwalne. W 1986 r. wydzielono 9 jednostek archiwalnych z akt nierozpoznanych
z dawnego zbioru Rep. 201c z terenu wolnego pañstwa stanowego Pszczyna i Bytom oraz powiatu Nysa i wcielono je do zespo³u.
Podczas porz¹dkowania materia³y katastralne u³o¿ono wed³ug ksiêstw, a nastêpnie powiatów, wewn¹trz zaœ alfabetycznie miejscowoœciami. Akta nosz¹ na grzbietach dawne sygnatury (Repozytur 201a–201c). Kataster stanowi¹ ksiêgi, w oprawie
tekturowej, na rogach i na grzbietach wzmocnione opraw¹ pergaminow¹. Pierwsze
inwentaryzowanie i porz¹dkowanie zespo³u w Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu przeprowadzi³a w 1970 r. mgr Jadwiga Jasiñska, zaœ wstêp do inwentarza napisa³ dr W³adys³aw Pyrek w 1973 r. W ostatnim czasie autorka referatu przygotowa³a indeks polsko-niemiecki i niemiecko-polski do Katastru Karoliñskiego.
Archiwum wroc³awskie przechowuje ksiêgi pierwszej rewizji podatku szacunkowego z lat 1721–1726 ksiêstw: wroc³awskiego (sygn. 1–11), brzeskiego (sygn.
12–37), g³ogowskiego (sygn. 38–61) i legnickiego (sygn. 62–71); powiatu g³ubczyckiego (sygn. 72–81); wolnego pañstwa milickiego (sygn. 82–85); ksiêstwa ziêbickiego (sygn. 86–93); powiatu nyskiego (sygn. 94–101); ksiêstw oleœnickiego
(sygn. 102–127), opolsko-raciborskiego (sygn. 128–170) i œwidnicko-jaworskiego
(sygn. 171–180); wolnego pañstwa ¿migrodzkiego (sygn. 181–182); Ujazdu Strzeleckiego (sygn. 183); Siedliska (sygn. 184–185); wolnego pañstwa pszczyñskiego
(sygn. 186–192); powiatu nyskiego (sygn. 193) i wolnego pañstwa bytomskiego
(sygn. 194).
Szczególnie wa¿ne jest podkreœlenie faktu, ¿e wœród odnalezionych archiwaliów
siedem jednostek dotyczy zachowanego niemal w komplecie wolnego pszczyñskiego pañstwa stanowego (sygn. 186–192), miast i miasteczek oraz poddanych wiejskich od numeru 1 do 100, jedna jednostka powiatu nyskiego (sygn. 193), odpisów
18 <http://pl.wikipedia.org/wiki/Rakovn%C3%ADk(Rakonitz)>; Rakovnik — miasto w Czechach,
w kraju œrodkowoczeskim.
19 Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu, Katastar Karoliñski (1722–1726), nr zespo³u 164, liczba
jednostek archiwalnych 194, metra¿ zespo³u 20 m.b., œrodek ewidencyjny — inwentarz ksi¹¿kowy.
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z zeznañ pañskich od numeru 123 do 134 i jedna jednostka wolnego bytomskiego
pañstwa stanowego (sygn. 194), poddanych wiejskich od numeru 1 do 57. Spoœród
tych jednostek cztery nadaj¹ siê do przeszycia i oprawy w trybie pilnym. Ksiêgi Katastru Karoliñskiego s¹ orygina³ami pierwszej indykcji, z wyj¹tkiem tych z powiatu g³ubczyckiego i nyskiego, z których posiadamy odpisy o sygnaturach 72–81,
94–101 i 193 pochodz¹ce z lat 1747–1748.
Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e w Katastrze Karoliñskim odnajdujemy wiele
informacji na temat dochodów ludnoœci wiejskiej i mieszkañców miast z ca³ego
Œl¹ska. Na tej podstawie mo¿emy rozszerzyæ wiedzê o strukturze spo³eczeñstwa
wiejskiego w pocz¹tkach XVIII w., a tak¿e przedstawiæ wielkoœci wysiewów w gospodarstwach ch³opskich, a nawet powierzchnie zasiewanych pól, wielkoœæ hodowli, rozwój m³ynarstwa. Na podstawie zeznañ podatkowych mo¿emy dowiedzieæ siê
o Ÿród³ach dochodów miast i zysków mieszczan. W Katastrze Karoliñskim odnajdujemy wiele dotychczas nieznanych, nawet w oficjalnej literaturze niemieckiej
(np. u Wilperta) czy polskiej (u Gumowskiego), wizerunków pieczêci gminnych.
Wreszcie Kataster Karoliñski stanowi znakomite Ÿród³o do poznania, z imienia i nazwiska, mieszkañców Œl¹ska, a wiêc mo¿e stanowiæ bazê do badañ genealogicznych, jêzykowych i onomastycznych. Warto dodaæ, ¿e ca³oœæ Katastru Karoliñskiego zosta³a zmikrofilmowana i dostêpna jest w tej postaci w pracowni naukowej Archiwum Pañstwowego we Wroc³awiu.
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Wykaz rektyfikacji podatku, tabel i specyfikacji poddanych, a tak¿e tabel wyniku specyfikacji
i relacji z rewizji miejscowoœci powiatu z¹bkowickiego z lat 1723–1725 (Archiwum Pañstwowe
we Wroc³awiu, Kataster Karoliñski, sygn. 91, strona tytu³owa)
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Specyfikacja dochodów poddanych z miejscowoœci Chwalis³awia (Follmersdorf) w powiecie
z¹bkowickim (Frankenstein), 9 czerwca 1723 r. (Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu, Kataster
Karoliñski, sygn. 91, s. 1)
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Ma³gorzata K y s i l , Karolin Cadastre — Unknown Fonds Regarding Social and Economic
History in the Collection of the State Archives in Wroc³aw. Unequal tax charges in the Upper and
Lower Silesia and the need to simplify cadastres were the reasons for a tax reform in Silesia in the
beginning of the 18th century. Tax returns include: tables specifying subjects, tables of tax declarations, site visit reports and tables of results. In the cadastre, there is a lot of information about
incomes of the rural and urban population and unknown images of communal stamps. Cadastral
archival units are kept as part of the collection of the Land Archives in Opava (155 archival units)
and the State Archives in Wroc³aw (194 archival units). In the Wroc³aw Archives, they make up
a fonds named the Caroline Cadastre. The archival documents had not been used by historians for
a long time, until as late as in 1995, when Prof. Kazimierz Orzechowski published
“Steuer–Catastrum des Herzogthums Ober und Nieder Schlesiens 1726” — a summary record of the
first Silesian tax induction of 1726 kept as part of the “Records of the city of Wroc³aw” fonds.
Ma³gorzata K y s i l , Le Cadastre de l’empereur Charles VI — un fonds d’archives inconnu portant sur l’histoire socio-économique des Archives nationales à Wroc³aw. La réforme fiscale
en Silésie fut introduite au début du XVIIIe siècle en raison de la taxation inégale dans la Haute et la
Basse-Silésie et afin de simplifier le cadastre. Les déclarations de revenus comprenaient des
tableaux de spécifications des sujets, des tableaux de déclarations fiscales, des rapports de visites
et les tableaux de résultats. Le cadastre préservé contient un grand nombre d’informations sur les
revenus de la population rurale et urbaine, ainsi que les images inconnus des sceaux municipaux.
Les unités cadastrales sont stockées dans les Archives à Opava (155 unités) et les Archives
nationales à Wroc³aw (194 unités). Dans les archives de Wroc³aw, ils forment un groupe nommé Le
Cadastre de l’empereur Charles VI. Pendant de nombreuses années, ces fonds d’archives furent
négligés par les historiens. En 1995 professeur Kazimierz Orzechowski publia « Steuer-Catastrum
des Herzogthums Ober und Nieder Schlesiens 1726 » — un résumé de la première indiction fiscale menée en Silésie en 1726 ; ce document est conservés dans la collection des archives municipaux de Wroc³aw.
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„MUZYCZNE DZIEDZICTWO” — PROJEKT ARCHIWUM
FILHARMONII ŁÓDZKIEJ IM. ARTURA RUBINSTEINA
Tematem projektu „Muzyczne dziedzictwo”, który od trzech lat jest realizowany w Archiwum Filharmonii £ódzkiej, s¹ dzieje £ódzkiej Orkiestry Symfonicznej.
Projekt jest jednoczeœnie symbolicznym ho³dem sk³adanym wszystkim, dziêki
którym ten nieustannie borykaj¹cy siê z przeciwnoœciami losu zespó³ przez tyle lat
istnia³ i dzia³a³, daj¹c pocz¹tek ³ódzkiej filharmonii, która w 2015 r. obchodziæ bêdzie stulecie swoich dziejów jako Filharmonia £ódzka im. Artura Rubinsteina.
G³ównym celem projektu jest odszukanie mo¿liwie wszystkich zachowanych
materia³ów, które, zebrane w ca³oœæ, odtworz¹ historiê zespo³u w wielu fragmentach dotychczas nieznan¹ lub znan¹ bardzo pobie¿nie (w publikacjach podawane s¹
czêsto nieœcis³e lub b³êdne informacje).
Dziêki badaniom prowadzonym przez ³ódzkiego uczonego, pedagoga Wy¿szej
Szko³y Muzycznej i Uniwersytetu £ódzkiego, Alfonsa Pellowskiego, jego pocz¹tki
ju¿ ponad 30 lat temu sta³y siê znane, a informacje te zosta³y zawarte w najwiêkszej
pracy Ÿród³owej tego autora (Kultura muzyczna £odzi do roku 1918), jedynej obejmuj¹cej ca³okszta³t muzycznych dziejów £odzi od pocz¹tku istnienia miasta a¿ do roku
1918 (1), która jest bezcennym Ÿród³em, pomocnym przy realizacji projektu. Kolejnym jest wydawnictwo Pañstwowej Filharmonii w £odzi (Pañstwowa Filharmonia
w £odzi 1915–1975, red. K. Wodzyñski) opublikowane w 1975 r. z okazji obchodów
60-lecia istnienia instytucji. Wa¿nymi s¹ tak¿e cykle artyku³ów autorstwa A. Pellowskiego zamieszczane w latach 60. XX w. na ³amach programów koncertowych Pañstwowej Filharmonii w £odzi (Muzyczne tradycje £odzi oraz 50 lat temu…).
1

Autorka artyku³u jest jednoczeœnie autork¹ i realizatork¹ opisywanego projektu. Jest absolwentk¹ Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej w £odzi, Wydzia³u Wychowania Muzycznego (sekcja „A”
— dyplom z wyró¿nieniem). Ukoñczy³a kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia organizowany
przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Przez blisko 30 lat by³a skrzypaczk¹ orkiestry Teatru
Muzycznego w £odzi. Jest autork¹ wielu artyku³ów publikowanych w periodykach i prasie codziennej. Jest autork¹ ksi¹¿ki wydanej nak³adem Miêdzynarodowej Fundacji Muzycznej im. Artura
Rubinsteina w £odzi w 2011 r. pt. £ódzkie koncerty Artura Rubinsteina (wspó³praca M. Chudobiñski).
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Zebrane w trakcie realizacji projektu materia³y w postaci kopii cyfrowych, posegregowane w chronologicznej kolejnoœci wydarzeñ, tworz¹ obraz historii. Powstaje swoiste kalendarium z³o¿one z plików zawieraj¹cych kopie cyfrowe wydawnictw ksi¹¿kowych, zdjêæ, programów koncertowych, afiszy, ulotek, recenzji, anonsów prasowych itd. informuj¹cych o dacie, rodzaju wydarzenia, miejscu, organizatorze, wykonawcach, repertuarze, biletach, poziomie wykonania koncertów i in.
W ramach realizacji projektu niezbêdna jest oczywiœcie œwiadomoœæ, ¿e nie
wszystkie fakty uda siê odtworzyæ i nie wszystkie dokumenty odnaleŸæ, jednak¿e
tak postawione zadanie wytycza cel, do którego powinno siê d¹¿yæ w podejmowanych dzia³aniach. Znacz¹cym bodŸcem do dzia³ania jest tak¿e za ka¿dym razem odszukanie kolejnego, nawet najbardziej fragmentarycznego, dotycz¹cego historii
orkiestry, detalu.
Historia zespo³u zaczê³a siê w 1915 r., kiedy to „w œrodê, d. 17 Lutego 1915 r.,
o godz. 5 wieczorem” (2) szeœædziesiêciosobowa grupa profesjonalistów i amatorów pod dyrekcj¹ prof. Tadeusza Mazurkiewicza, w nieistniej¹cym dziœ Teatrze
Wielkim (3) da³a Wielki Koncert Symfoniczny na korzyœæ niezamo¿nych artystów
muzyków (4). Nikt wówczas z pewnoœci¹ nie przypuszcza³, ¿e wydarzenie to stworzy podwaliny placówki dzia³aj¹cej dziœ pod nazw¹ Filharmonia £ódzka im. Artura Rubinsteina (5).
Wydarzenie to poci¹gnê³o za sob¹ kolejne, bowiem powodzenie koncertu (1044
rubli i 9 kopiejek dochodu, a to du¿y sukces kasowy) (6) sta³o siê powodem decyzji o kontynuowaniu dzia³alnoœci ju¿ w charakterze sta³ego zespo³u. Wybrano zarz¹d oraz nazwê: £ódzka Orkiestra Symfoniczna (7).
Tak zawi¹zana orkiestra, nie posiadaj¹c ani w³asnej siedziby, ani funduszy na dzia³alnoœæ, pocz¹tkowo nie mia³a trwa³ych podstaw istnienia. Piln¹ wiêc spraw¹ okaza³a siê potrzeba zdobycia zamo¿nego protektora, co te¿ wkrótce siê sta³o. Ju¿ w po³owie kwietnia zespó³ obj¹³ opiek¹ jeden z najbogatszych przemys³owców ³ódzkich,
Karol Wilhelm Scheibler, który zosta³ równie¿ honorowym prezesem zespo³u (8).
Kolejnym historycznym wydarzeniem by³ dzieñ 13 maja 1915 r., kiedy to £ódzka Orkiestra Symfoniczna w czwartym koncercie, równie¿ pod dyrekcj¹ Tadeusza
Mazurkiewicza, po raz pierwszy zaprezentowa³a siê na najwa¿niejszej estradzie
miasta, tj. w Sali Koncertowej £ódzkiego Domu Koncertowego przy ulicy Dzielnej
(dziœ Narutowicza) (9). Kontynuowano w ten sposób tradycjê urz¹dzania koncertów symfonicznych w najokazalszym miejscu koncertowym w mieœcie, wtedy te¿
zakie³kowa³a w £odzi myœl o utworzeniu w przysz³oœci filharmonii (10).
W pierwszym w swojej historii sezonie letnim zespó³ gra³ w muszli koncertowej
Miejskiego Parku im. Stanis³awa Staszica oraz w usytuowanym w samym centrum
miasta, przy ulicy Piotrkowskiej 72, ogrodzie Grand Hotelu (11). Kolejny sezon zimowy rozpocz¹³ ju¿ w Domu Koncertowym, staj¹c siê od tej pory sta³¹ czêœci¹ kulturalnego ¿ycia miasta.
ród³em gromadzonych w ramach projektu materia³ów s¹ m.in. zasoby Archiwum Filharmonii £ódzkiej, Archiwum Pañstwowego w £odzi, Narodowego Archi-
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wum Cyfrowego — fotograficzne, dŸwiêkowe, filmowe, Archiwum Archidiecezjalnego w £odzi, Archiwum Akademii Muzycznej im. Gra¿yny i Kiejstuta Bacewicz w £odzi, Archiwum Filmu Polskiego oraz Archiwum Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w £odzi; zbiory Muzeum Miasta £odzi, Muzeum Kinematografii
w £odzi oraz ³ódzkich bibliotek — Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w £odzi, Biblioteki Uniwersyteckiej w £odzi,
archiwa stacji telewizyjnych i rozg³oœni radiowych w £odzi i Warszawie, archiwa
prasowe i prywatne, Kroniki Filmowe i wydawnictwa ksi¹¿kowe.
Kolejnym wa¿nym Ÿród³em pozyskiwania wiedzy s¹ afisze, programy koncertowe, wydawnictwa reklamowe, zdjêcia, wpisy do ksi¹g pami¹tkowych oraz informacje prasowe — nieocenionym Ÿród³em informacji jest przedwojenna ³ódzka prasa
polsko- i niemieckojêzyczna, tak¿e prasa warszawska (wielokrotnie bowiem, jak to
równie¿ np. bywa³o w przypadku Artura Rubinsteina, po koncertach dawanych
w Warszawie artyœci „wpadali” na koncert do £odzi) (12).
Wa¿nym Ÿród³em informacji s¹ równie¿ rozmowy oraz korespondencja (13)
z osobami graj¹cymi w zespole, rodzinami muzyków lub innymi, posiadaj¹cymi
wiedzê dotycz¹c¹ zarówno dzia³alnoœci zespo³u, jak i zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ historycznych czasów, w których orkiestrze przysz³o dzia³aæ.
Jej dzieje zwi¹zane s¹ tak¿e bardzo œciœle z dziejami wzniesionego w 1887 r.
£ódzkiego Domu Koncertowego, bowiem jego estrada przez d³ugi czas s³u¿y³a
orkiestrze za g³ówne miejsce wystêpów. Gmach ten (na którego miejscu stoi obecny gmach Filharmonii £ódzkiej) po drugiej wojnie œwiatowej sta³ siê jej sta³¹ siedzib¹ dlatego, by w pe³ni odtworzyæ dzieje zespo³u, niezbêdne s¹ informacje dotycz¹ce historii samego gmachu, jak i jego budowniczego, ³ódzkiego przedsiêbiorcy
Ignacego Vogla (14).
W celu odtworzenia w ramach projektu, mo¿liwie najpe³niejszego, dziejów zespo³u, gromadzone s¹ tak¿e informacje o ludziach, którzy z zespo³em byli zwi¹zani przez swoj¹ dzia³alnoœæ. Jedn¹ z takich postaci by³ z pewnoœci¹ in¿. Henryk
Goldberg, który w latach 20. XX w. podpisywa³ w imieniu zarz¹du orkiestry pisma
kierowane do Magistratu m. £ódŸ (15). Do grona tego zaliczali siê te¿ ³ódzcy impresariowie, a zw³aszcza Alfred Strauch (1877–1934), z zawodu ksiêgarz, od 1918 r.
prowadz¹cy firmê Dyrekcja Koncertowa Alfreda Straucha, który przez wiele lat
wspó³pracowa³ z orkiestr¹, lecz ta wspó³praca nie zawsze uk³ada³a siê poprawnie.
Przyczyn¹ tego by³y m.in. urz¹dzane przez A. Straucha koncerty gwiazd, stanowi¹ce ogromn¹ konkurencjê dla dzia³añ artystycznych orkiestry. Z tego te¿ powodu nie
wszyscy ówczeœni krytycy (np. Feliks Halpern) oceniali jego dzia³alnoœæ pozytywnie (16).
Pisz¹c o wystêpach orkiestry na estradzie Domu Koncertowego, nale¿y tak¿e
wspomnieæ o artystycznej historii gmachu, która by³a powodem nobilitacji ka¿dego wydarzenia, które w tym miejscu siê odbywa³o. Drugim powodem, dla którego
„gwiazdorsk¹” historiê gmachu trzeba znaæ, jest fakt, ¿e koncerty œwiatowej s³awy
artystów stanowi³y nie tylko konkurencjê, ale te¿ tzw. czynnik odci¹gaj¹cy od kon-
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certów orkiestry, która nie reprezentowa³a a¿ tak wysokiego poziomu, jak koncertuj¹cy na estradach œwiata artyœci.
Na estradzie Domu Koncertowego (£ódzki Dom Koncertowy nazywany tak¿e
Domem Koncertowym, Sal¹ Vogla, z czasem Sal¹ Koncertow¹, a od 1 paŸdziernika 1921 r. „Filharmonj¹”) wyst¹pi³o bardzo wiele gwiazd œwiatowego formatu,
wœród których byli m.in. Ignacy Jan Paderewski (17), Eugene d’Albert (uczeñ F. Liszta) (18), Robert Casadesus (19), Egon Petri (20) czy Artur Rubinstein, który
w £odzi koncertowa³ ponad 30 razy (21). Koncertowali tu tak¿e m.in. Karol Szymanowski (22), Witold Ma³cu¿yñski (23), tak¿e najwiêksi skrzypkowie swoich czasów, m.in. Stanis³aw Barcewicz (24), Pawe³ Kochañski (25), Eugene Ysaye (26),
Bronis³aw Huberman (27). Goœci³y te¿ wielkie s³awy wokalne, a wœród nich — nazywana „polskim s³owikiem” — najs³ynniejsza polska œpiewaczka, gwiazda mediolañskiej La Scali, londyñskiego Covent Garden i nowojorskiej Metropolitan Opera
House, Marcelina Sembrich-Kochañska (28), tak¿e Ada Sari (29), genialny baryton
Umberto Urbano (30) i wielu, wielu innych. Wystêpowa³ owiany œwiatow¹ s³aw¹
francuski kompozytor Camille Saint-Saëns (31), s³ynny w ca³ej Europie drezdeñski
kwartet smyczkowy (32) oraz s³awni dyrygenci. Wielokrotnie przyje¿d¿a³y tu polskie i zagraniczne zespo³y orkiestrowe, m.in. Wiener Philharmoniker (33), Orkiestra Filharmonii Warszawskiej (34). Wystêpowa³y tak¿e polskie i zagraniczne
chóry, zw³aszcza dziêki Stowarzyszeniu „Hazomir”, które na ³ódzkiej estradzie prezentowa³y wielki repertuar oratoryjny, m.in. Israel w Egipcie (35) oraz Juda Machabeusz G.F. Haendla (36), Oratorium Eliasz F. Mendelsohna-Bartholdy’ego (37)
czy Requiem W.A. Mozarta (38) i in.
Wystêpowali tu œwiatowej s³awy tancerze, m.in. s³ynna solistka (partnerka sceniczna Wac³awa Ni¿yñskiego) Tamara Karsawina (39). Organizowano bale i maskarady, prezentowano spektakle teatralne, odbywa³y siê spotkania poetów, prezentowano odczyty, m.in. wielkiego podró¿nika Roalda Amundsena (40), Juliana Tuwima (41), Janusza Korczaka (42), Stanis³awa Przybyszewskiego (43), Tadeusza
Boya-¯eleñskiego (44) czy Józefa Wieniawy-D³ugoszowskiego (45). Tradycj¹ sta³y siê te¿ popisy ³ódzkich szkó³ artystycznych, a nawet walki bokserskie (46).
Na parterze gmachu znajdowa³ siê lokal restauracyjny, którego dzieje stanowi¹
równie¿ osobn¹ historiê, tym bardziej ¿e w koñcu lat 50. XX w., kiedy zarz¹d nad
nim sprawowa³a ju¿ Pañstwowa Filharmonia w £odzi, urz¹dzono w jego czêœci Salê Kameraln¹ oraz bufet (47).
Poniewa¿ dzia³alnoœæ orkiestry by³a zwi¹zana z ³ódzkimi parkami, m.in. Miejskim im. Stanis³awa Staszica, nazywanym letnim salonem £odzi, „Helenów”, „Poniatowskiego”, „Julianowskim” i in., zatem i materia³y z nimi zwi¹zane wzbogacaj¹ muzyczne dzieje orkiestry, bêd¹c zarazem kolejnym przedmiotem zainteresowania przy realizacji projektu (48).
G³ówn¹ jednak czêœci¹ gromadzonych w ramach „Muzycznego dziedzictwa”
materia³ów jest dokumentacja artystycznych dziejów zespo³u orkiestrowego. Dotyczy ona dzia³alnoœci orkiestry w £odzi, w kraju i poza jego granicami i obejmuje
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oprócz wspó³pracy z dyrygentami i solistami tak¿e jego udzia³ w realizacji filmów
oraz dzia³aniach takich, jak np. organizowanie w 1917 r., w gmachu „Filharmonji”,
seansów filmowych, podczas których muzyka w wykonaniu £ódzkiej Orkiestry
Symfonicznej towarzyszy³a projekcjom filmowym zarówno w trakcie seansów, jak
i podczas przerw (49).
Dzieje orkiestry, pomimo ¿e ogólna wiedza o jej blisko stuletniej dzia³alnoœci
jest dziœ doœæ szeroko znana, posiadaj¹ wiele „bia³ych plam”. Dotycz¹ one zarówno dzia³alnoœci artystycznej, m.in. terminów koncertów, miejsc, repertuaru itp., jak
i dzia³añ zwi¹zanych z jej administracj¹. Wiele niewiadomych dotyczy okresu miêdzywojennego, a zw³aszcza ostatnich lat przed wybuchem drugiej wojny œwiatowej,
kiedy o prym w mieœcie rywalizowa³y dwie orkiestry zwane w skrócie „chrzeœcijañsk¹” (50) oraz „¿ydowsk¹” (51), z których ¿adna nie prezentowa³a jednak a¿ tak
wysokiego poziomu, by staæ siê reprezentacyjn¹ orkiestr¹ miasta (52). Wiele niewiadomych zawieraj¹ tak¿e lata obejmuj¹ce czas tworzenia siê Filharmonii £ódzkiej, po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, i starania o jej stabilizacjê. Licznych uœciœleñ wymagaj¹ np. informacje dotycz¹ce procesu formowania siê zespo³u (czy dla
graj¹cych w nim muzyków warszawskich by³a to „filharmonia warszawska w tymczasowej siedzibie w £odzi”? jak i gdzie odbywa³y siê próby? kto spoœród 11 (?)
cz³onków z przedwojennego sk³adu rozpoczyna³ tu pracê? (53), jakich instrumentów w zespole brakowa³o? itd., itd.).
Wiele nieœcis³oœci do popularnie przekazywanej wiedzy o dziejach zespo³u
wprowadzi³y liczne opracowania, nie w pe³ni przekazuj¹ce prawdê historyczn¹
(oparte nie na Ÿród³ach), np. informacje: o pierwszym koncercie £ódzkiej Orkiestry
Symfonicznej w dniu 17 lutego 1915 r., gdy tymczasem koncertu tego nie mo¿na
traktowaæ jako pierwszego, bowiem 17 lutego taki zespó³ jeszcze nie istnia³; ¿e koncert organizowa³ wy³¹cznie Tadeusz Mazurkiewicz, gdy tymczasem organizowali
go tak¿e Józef Friedgerg i Gottlieb Tischner (54); ¿e 15 lutego 1915 r. powsta³a
£ódzka Filharmonia; ¿e pierwszy koncert Artura Rubinsteina w £odzi, z £ódzk¹
Orkiestr¹ Symfoniczn¹, odby³ siê w roku 1926, gdy tymczasem mia³ on miejsce 26
marca 1927 r., a koncertem tym dyrygowa³ Emil M³ynarski (55) itd., itd.
Wiele zamieszania z pewnoœci¹ wprowadzi³o tak¿e istnienie pod koniec lat 40.
XX w. £ódzkiej Orkiestry Symfonicznej-Spó³dzielni Pracy (56), a tak¿e czêsto
zmieniaj¹ce siê nazwy zespo³u. Pocz¹wszy od 10 marca 1915 r. wystêpowa³ on
pod nazw¹ £ódzka Orkiestra Symfoniczna (57), która z pocz¹tkiem paŸdziernika
1921 r. zmieni³a siê na Orkiestra Filharmoniczna w £odzi (58), popularnie nazywano go jednak: £ódzka Orkiestra Filharmoniczna, która to nazwa funkcjonowa³a tak¿e w korespondencji wewnêtrznej Urzêdu miasta £odzi (59) oraz w informacjach prasowych. Tu¿ po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej zespó³ rozpocz¹³ dzia³alnoœæ jako Orkiestra Filharmonii £ódzkiej, tymczasem sezon
1945/1946 zainaugurowa³ jako Pañstwowa Filharmonia w £odzi, zaœ od sezonu
1946/1947 koncertowa³ jako Orkiestra Filharmonii w £odzi Konwencjonowanej
przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Zawodowego Muzyków Rzeczypospolitej Pol-
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skiej, w kolejnym sezonie znów jako Orkiestra Filharmonii £ódzkiej, nastêpnie
jako Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Miejskiej w £odzi, od sezonu 1949/1950
jako Orkiestra Symfoniczna Przedsiêbiorstwa Pañstwowego — Pañstwowa Filharmonia w £odzi, od 4 kwietnia 1984 r. (gdy Pañstwowa Filharmonia w £odzi
otrzyma³a imiê Artura Rubinsteina) – Orkiestra Symfoniczna Pañstwowej Filharmonii im. Artura Rubinsteina w £odzi (60). Obecnie (od sezonu artystycznego
1999/2000) koncertuje pod nazw¹ Orkiestra Symfoniczna Filharmonii £ódzkiej
im. Artura Rubinsteina (61).
Dziêki podjêtym dzia³aniom zosta³a ju¿ uœciœlona wiedza dotycz¹ca wielu wydarzeñ z dziejów orkiestry. Odszukano te¿ m.in. jedyne zachowane afisze koncertów z 17 lutego, 10 marca oraz 8 kwietnia 1915 r. (62), a tak¿e — wprawdzie nieliczne — programy koncertów z lat miêdzywojennych (63). Uda³o siê te¿ przybli¿yæ wydarzenia z czasów przed wybuchem drugiej wojny œwiatowej, z okresu rywalizacji dwóch orkiestr, oraz rolê, jak¹ w ich ³¹czeniu odegra³a postaæ Tomasza
Kiesewettera (64). Wyjaœniono tak¿e wiele fragmentów zdarzeñ dotycz¹cych powojennych czasów, pocz¹wszy od stycznia 1945 r. do utworzenia w 1949 r. Pañstwowej Filharmonii w £odzi, przedsiêbiorstwa pañstwowego wyodrêbnionego,
oraz pocz¹tków jej dzia³alnoœci artystycznej (65).
Znaków zapytania jest jednak wci¹¿ wiele. Dotycz¹ one m.in. przebiegu procesu „przechodzenia ³ódzkiej filharmonii z r¹k do r¹k” (w tle prowadzonej dzia³alnoœci artystycznej zarz¹d instytucji oraz jej nazwa wci¹¿ ulega³y bowiem zmianie)
(66); pytañ: dziêki czyim staraniom, pomimo tak znacz¹cych trudnoœci lokalowych,
kadrowych, finansowych i niestabilnoœci sytuacji, uda³o siê tê instytucjê szczêœliwie
przeprowadziæ przez g¹szcz zawirowañ, nie przerywaj¹c dzia³alnoœci artystycznej?
kiedy gmach w ca³oœci sta³ siê w³asnoœci¹ instytucji? itd., itd.
Kolejne niewiadome dotycz¹ te¿, wydawa³oby siê, chwalebnego czasu stabilizacji i bardzo chlubnego pod wzglêdem artystycznym rozwoju instytucji, gdy kierownictwo artystyczne spoczywa³o w rêkach Witolda Krzemieñskiego (67), Henryka
Czy¿a (68) czy Stefana Marczyka (69), gdy koncertowa³y œwiatowe gwiazdy tej
miary co: Artur Rubinstein, Œwiatos³aw Richter, Martha Argerich, Adam Harasiewicz, Witold Ma³cu¿yñski, Dawid i Igor Ojstrachowie, Wanda Wi³komirska (70).
Jednoczeœnie coraz dramatyczniej przedstawia³ siê stan techniczny budynku i coraz
realniejsz¹ stawa³a siê groŸba jego utraty, co te¿ nast¹pi³o w koñcu maja 1987 r.,
kiedy to Komendant Wojewódzkiej Stra¿y Po¿arnej w piœmie skierowanym na rêce
dyrektora naczelnego Pañstwowej Filharmonii w £odzi im. Artura Rubinsteina nakaza³ zaprzestania dzia³alnoœci w trybie pilnym (71).
Kolejnych blisko 20 lat pe³nych jest równie¿ znaków zapytania. W tym okresie
miejscami koncertów by³y: sala koncertowa Pañstwowego Liceum Muzycznego
w £odzi, Muzeum Historii Miasta £odzi (72), koœció³ ewangelicko-augsburski œw.
Mateusza w £odzi, Akademia Muzyczna w £odzi, wreszcie (od 1 marca 1991) tymczasowa siedziba w zaadaptowanym gmachu dawnego teatru „Lutnia” przy ulicy
Piotrkowskiej 243. By³ to te¿ kolejny czas próby dla zespo³u, nieprzerwanej dzia-
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³alnoœci koncertowej, ale i czas wielkich nadziei i jeszcze potê¿niejszych rezygnacji… Kiedy dawny gmach Ignacego Vogla leg³ w gruzach (73), tylko nieliczni
w £odzi wierzyli, ¿e z tych gruzów odrodzi siê na nowo Filharmonia. Na szczêœcie
najgorsze scenariusze nie sprawdzi³y siê i 10 grudnia 2004 r. koncertem symfonicznym „na starym miejscu”, w nowo zbudowanej siedzibie (74), Filharmonia £ódzka
im. Artura Rubinsteina zapocz¹tkowa³a sw¹ dalsz¹ dzia³alnoœæ, rozpoczynaj¹c nowy etap swojej historii (75).
Ta w wielkim skrócie zaprezentowana, z³o¿ona historia dziejów orkiestry (jednoczeœnie Filharmonii £ódzkiej), bêd¹c przedmiotem badañ projektu „Muzyczne
dziedzictwo”, z pewnoœci¹ nie bêdzie stanowiæ wyczerpuj¹cego przekazu, jednak
na pewno przyczyni siê do znacznego poszerzenia wiedzy o dziejach zespo³u, staj¹c siê kolejnym, wzbogacaj¹cym wiedzê w omawianym temacie, Ÿród³em.
Warto dodaæ, ¿e projekt ten nie jest jedynym dzia³aniem Archiwum Filharmonii
£ódzkiej, które jako archiwum zak³adowe na bie¿¹co gromadzi, ewidencjonuje
i udostêpnia materia³y dokumentuj¹ce dzia³alnoœæ instytucji. Na jego zasób sk³adaj¹
siê zarówno materia³y w postaci papierowej, jak i elektronicznej, podzielone na dokumentacjê archiwaln¹ (kat. „A” — blisko 70 proc. zasobu) i niearchiwaln¹, dzielon¹ wed³ug rodzajów i porz¹dkowan¹ chronologicznie (dokumentacjê „artystyczn¹”
— sezonami artystycznymi, finansow¹, kadrow¹ itd. — pe³nymi rocznikami).
Materia³ami dokumentuj¹cymi artystyczn¹ dzia³alnoœæ instytucji s¹ zbiory afiszy, introligatorsko oprawionych programów koncertowych, tak¿e teczki wydarzeñ
koncertowych organizowanych lub wspó³organizowanych przez Filharmoniê £ódzk¹ — blisko 4 tys. sztuk, zbiory folderów, ulotek, wydawnictw p³ytowych instytucji, a tak¿e zbiór publikacji ksi¹¿kowych, których wydawc¹ nie zawsze by³a Filharmonia £ódzka, ale których treœæ zwi¹zana jest z jej dzia³alnoœci¹.
Posiadany zbiór nie jest jednak¿e zbiorem pe³nym (76) z powodu licznych przeprowadzek instytucji w latach minionych. Dziœ mo¿na jedynie „podsumowywaæ
straty” i robiæ wszystko, by zbiór ten w jak najpe³niejszy sposób odtworzyæ.
Materia³y, które uleg³y zniszczeniu lub zaginiêciu, dotycz¹ m.in. zbioru teczek
wydarzeñ artystycznych z ponad po³owy sezonów, pocz¹wszy od 1945 r. (77). Dotycz¹ tak¿e zbioru afiszy i programów koncertowych od czerwca 1945 r. a¿ do koñca sezonu 1958/1959, które na szczêœcie nie zosta³y bezpowrotnie stracone.
W znacznej czêœci uda³o siê go odtworzyæ w postaci reprodukcji cyfrowych. Sta³o
siê to mo¿liwe dziêki wspó³pracy z Archiwum Pañstwowym w £odzi (w którego
zasobie — w Zbiorze Teatraliów — afisze siê znajduj¹) oraz ¿yczliwoœci Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
w £odzi, która kopie cyfrowe tych materia³ów wykona³a (78).
Zeskanowane afisze da³y te¿ pocz¹tek tworzonym od tej pory zbiorom cyfrowym, co sta³o siê mo¿liwe dziêki wspó³pracy z Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotek¹
Publiczn¹ im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w £odzi oraz z £ódzkim Oddzia³em
Digital-Center sp. z o.o. Z³otniki ko³o Poznania oraz innych firm wykonuj¹cych
us³ugi digitalizacji. Zbiór ten jest stale, na bie¿¹co, powiêkszany.
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Archiwum Filharmonii £ódzkiej wspó³pracuje tak¿e z Muzeum Miasta £odzi,
Archiwum Archidiecezjalnym w £odzi, Centralnym Muzeum W³ókiennictwa, Miêdzynarodow¹ Fundacj¹ Muzyczn¹ im. Artura Rubinsteina w £odzi, Akademi¹ Muzyczn¹ im. Gra¿yny i Kiejstuta Bacewiczów w £odzi, Oddzia³owym Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamiêci Narodowej w £odzi, ³ódzkimi archiwami teatralnymi, archiwami polskich filharmonii, m.in. w Warszawie, Lublinie i in.
Gromadzone s¹ w nim tak¿e materia³y prasowe, pocz¹wszy od 1945 r., których
proces digitalizacji tak¿e siê rozpocz¹³, a jest to zbiór licz¹cy obecnie ponad 40 tys.
informacji prasowych oraz internetowych. Stanowi on wa¿n¹ dokumentacjê dzia³añ
instytucji, a uzupe³niony, cyfrowo skopiowany i posegregowany wed³ug dat wydarzeñ, stanowiæ bêdzie w przysz³oœci nie tylko obszerne, ale i wygodne Ÿród³o wiedzy dla zainteresowanych.
Nawi¹zywane s¹ tak¿e kontakty z autorami, spadkobiercami lub innymi osobami posiadaj¹cymi maj¹tkowe prawa autorskie w celu uzyskania zezwoleñ na wykorzystywanie przez Filharmoniê £ódzk¹ (tak¿e w Internecie, gdyby taka mo¿liwoœæ
w przysz³oœci siê pojawi³a) znajduj¹cych siê w zasobie Archiwum Filharmonii
£ódzkiej materia³ów: fotografii, grafik, artyku³ów zamieszczanych w programach
koncertowych, tekstów poetyckich, t³umaczeñ itd.
Osobny zbiór stanowi¹ materia³y dotycz¹ce patrona instytucji, Artura Rubinsteina, oraz zachowane ksiêgi pami¹tkowe. Gromadzone s¹ materia³y filmowe, radiowe i telewizyjne rejestruj¹ce dzia³ania instytucji. W archiwum przechowywane
s¹ te¿ materia³y z wystaw, m.in. z organizowanych co roku przez Filharmoniê £ódzk¹ w okresie wakacyjnym „KOLORÓW POLSKI”.
Zainteresowanie zgromadzonymi w archiwum materia³ami jest du¿e. Skorzysta³o z nich ju¿ liczne grono zainteresowanych, a podejmowany zakres tematyczny jest bardzo ró¿ny, jednak¿e zawsze zwi¹zany z histori¹ orkiestry oraz gmachu.
Wœród korzystaj¹cych byli m.in. profesorowie, wyk³adowcy, doktoranci, studenci m.in. Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademii Muzycznej im. Gra¿yny i Kiejstuta Bacewiczów w £odzi, Uniwersytetu
£ódzkiego, Uniwersytetu Wroc³awskiego. Korzysta³y z jego zasobu tak¿e m.in.
Urz¹d Miasta £odzi, Miêdzynarodowa Fundacja Muzyczna im. Artura Rubinsteina w £odzi, Fundacja im. Andrzeja Markowskiego, Centrum Dialogu im.
Marka Edelmana w £odzi, realizatorzy wydawnictw jubileuszowych, redaktorzy,
dziennikarze, przedstawiciele sto³ecznego œrodowiska naukowego, tak¿e pisarze,
melomani i filmowcy.
Szczególnie cieszy fakt, ¿e do materia³ów siêgaj¹ tak¿e uczniowie szkó³ œrednich, m.in. Publicznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego Uniwersytetu £ódzkiego im.
Sprawiedliwych wœród Narodów Œwiata.
Zasobami zgromadzonymi w Archiwum Filharmonii £ódzkiej interesuj¹ siê tak¿e mieszkaj¹cy w ró¿nych krajach rodziny i przyjaciele graj¹cych niegdyœ w zespole muzyków, a tak¿e potomkowie budowniczego gmachu, Ignacego Vogla. Szukaj¹c tu œladów rodzinnych historii, nawi¹zuj¹ kontakty, a tak¿e dziel¹ siê posiadany-
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mi przez siebie informacjami oraz pami¹tkami, dziêki czemu zakres wiedzy o minionych dziejach stale siê poszerza.
Swobodne korzystanie ze zbiorów archiwum nie dla wszystkich zainteresowanych jest jednak mo¿liwe. Personel archiwum zak³adowego Filharmonii £ódzkiej
jest jednoosobowy (79). Archiwum znajduje siê obecnie w fazie uzupe³niania i porz¹dkowania. Ponadto korzystanie ze znacznej czêœci zgromadzonego zasobu obwarowane jest zarówno warunkami wynikaj¹cymi z obowi¹zuj¹cych w Polsce przepisów, jak i warunkami oraz zastrze¿eniami postawionymi przez darczyñców.
Archiwum prowadzi te¿ dzia³ania edukacyjne — po³¹czone z projekcjami spotkania dla dzieci, m³odzie¿y, pedagogów i innych (80). Popularyzuje tak¿e wiedzê,
m.in. w programach koncertowych i wydawnictwie Filharmonii £ódzkiej „KWARTA” (np. cykl artyku³ów zatytu³owanych Z miasta £odzi) oraz w periodykach: „Ziemia £ódzka”, „Kalejdoskop”, „Kultura i Biznes” i in.
Zgromadzone w Archiwum Filharmonii £ódzkiej materia³y pos³u¿y³y te¿ do
zrealizowania m.in. du¿ych wystaw historycznych:
– „120&120” (kurator Bo¿ena Pellowska-Chudobiñska) — z okazji obchodów
rocznicy inauguracji dzia³alnoœci £ódzkiego Domu Koncertowego Ignacego
Vogla oraz rocznicy urodzin Artura Rubinsteina (27–28 stycznia);
– „Chóry na £ódzkiej estradzie koncertowej 1887–2009” (kurator Bo¿ena Pellowska-Chudobiñska) — wystawa ukazuj¹ca historiê chóralistyki ³ódzkiej a¿
do czasu powstania przy Pañstwowej Filharmonii w £odzi chóru zawodowego (1 marca 1969);
– „Przemawia³ muzyk¹” — wystawa poœwiêcona pamiêci kompozytora, dyrygenta i pedagoga Tomasza Kiesewettera w 100. rocznicê jego urodzin
(przedsiêwziêcie trzech instytucji: Biblioteki Uniwersyteckiej w £odzi, Archiwum Filharmonii £ódzkiej oraz Archiwum Pañstwowego w £odzi);
– Wystawa Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego prezentuj¹ca sylwetkê
Stefana Marczyka, wieloletniego ³ódzkiego dyrektora, dyrygenta i kierownika artystycznego;
– „Kalendarium £odzi 1939–1989. Od czterech kultur do monokultury” (kurator Pawe³ Spodenkiewicz) — wystawa zrealizowana przez Oddzia³owe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamiêci Narodowej w £odzi.
Zbiór dotycz¹cy Artura Rubinsteina by³ z kolei wa¿nym Ÿród³em przy realizacji
projektu wydawniczego Miêdzynarodowej Fundacji Muzycznej im. Artura Rubinsteina w £odzi pt. £ódzkie koncerty Artura Rubinsteina, autorstwa Bo¿eny Pellowskiej-Chudobiñskiej we wspó³pracy z Markiem Chudobiñskim, £ódŸ 2011 oraz
projektu Filharmonii £ódzkiej „Artur Rubinstein — ch³opiec z £odzi”.
Zamierzonym rezultatem projektu „Muzyczne dziedzictwo” jest przygotowanie
publikacji ksi¹¿kowej oraz zrealizowanie wystawy przybli¿aj¹cej stuletnie dzieje
zespo³u orkiestry, od 1945 r. dzia³aj¹cej pod szyldem Filharmonii.
D³ugofalowym zamierzeniem jest jednak dalsza praca nad projektem ukazuj¹cym dzieje nie tylko orkiestry, ale i zwi¹zanych z jej losami dzia³alnoœci takich sto-
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warzyszeñ, jak: YMCA, Zwi¹zek Zawodowy Muzyków Chrzeœcijan, Kultur-Liga,
Bar-Kochba i in. dla ich wieczystego zachowania. Dzieje Filharmonii £ódzkiej im.
Artura Rubinsteina s¹ bowiem bezcenn¹ skarbnic¹ wiedzy o muzyce £odzi, ¿yciu
miasta i zachodz¹cych w nim przemianach.
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Uroczysta inauguracja mia³a miejsce 27 stycznia 1887 r., a rozpocz¹³ on swoj¹ dzia³alnoœæ Wielkim Koncertem Inauguracyjnym na dochód £ódzkiego Towarzystwa Dobroczynnoœci i Stra¿y
Ogniowej Ochotniczej; „Dziennik £ódzki”, nr 20, ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w £odzi.
Archiwum Pañstwowe w £odzi, AM£_Mikr_14 104, sygn. 16 923, s. 152–155.
F.R. Halpern, Przegl¹d audycji koncertowych, Refleksje, „MUZYKA” marzec 1929, s. 151.
„Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” z 21 stycznia 1899, s. 29; „Rozwój” 1904, nr 3, 6.
„Dziennik £ódzki” 1888, nr 244, 348.
„Neue Lodzer Zeitung“ (dalej: NLZtg) 1926, nr 281–283.
Ibidem, nr 269, 271.
B. Pellowska-Chudobiñska, £ódzkie koncerty, op.cit.
„Rozwój” 1924, nr 317–319; „Kurjer £ódzki” 1924, nr 316; „G³os Polski” 1924, nr 318.
NLZtg 1937, nr 101, 104, 109.
„Dziennik £ódzki” 1892, nr 272, 278; NLZtg 1909, nr 520, 522, 525, 529.
M.in. dwukrotnie z Arturem Rubinsteinem; B. Pellowska-Chudobiñska, £ódzkie koncerty, s. 76,
133–134.
NLZtg 1911, nr 568, 571, 575, 581, 582.
NLZtg 1909, nr 496, 501, 510; 1912, nr 12, 14, 18; 1916, nr 87, 89, 90; 1925, nr 77, 83, 87, 90.
A. Pellowski, Kultura muzyczna…, op.cit., s. 249–250.
NLZtg 1926, nr 55, 56; „Rozwój” 1929, nr 132, 134, 136, 137, 139, 140.
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NLZtg 1927, nr 159, 163, 166, 305.
„Rozwój” 1913, nr 237–239.
Ibidem, nr 273, 275.
Ibidem, nr 273.
„Rozwój” 1911, nr 268; 1913, nr 237–239.
NLZtg 1911, nr 389, 393, 419, 421.
Ibidem, nr 165.
NLZtg 1912, nr 152.
NLZtg 1916, nr 35.
„Rozwój” 1924, nr 261; NLZtg 1928, nr 85, 87; £ódŸ w Ilustracji 1932, nr 52.
„Gazeta £ódzka” 1914, nr 23, 25.
„Nowy Kurjer £ódzki” 1915, nr 341.
„Republika” 1923, nr 77, 79–80.
„Rozwój” 1925, nr 289, 293.
„Rozwój” 1927.
16 marca 1932; NLZtg 1932, nr 76.
£ódŸ w Ilustracji 1926, nr 14; £ódŸ w Ilustracji 1931, nr 5; „Dodatek Ilustrowany” do „G³osu Porannego” z 14 lutego 1932.
Archiwum Filharmonii £ódzkiej, „Dziennik £ódzki” z 14 lutego i 1 wrzeœnia 1957; „Express£ódŸ” z 20 sierpnia i 3 wrzeœnia 1957.
Muszla koncertowa w parku Staszica powsta³a przy okazji Wystawy Rzemieœlniczo-Przemys³owej w 1912 r. w „Helenowie”, od razu by³a czêœci¹ „wyposa¿enia” parku.
W wigiliê 1916 r. podano do wiadomoœci, ¿e w Sali Koncertowej £OS organizuje seanse kinowe; „Gazeta £ódzka” 1916, nr 353–355.
Orkiestra Zwi¹zku Muzyków Chrzeœcijan z siedzib¹ w gmachu YMCA w £odzi powsta³a
w 1936 r., „Kurier £ódzki” 1938, nr 1.
Dawn¹ £ódzk¹ Orkiestrê Symfoniczn¹; B. Pellowska-Chudobiñska, Tomasz Kiesewetter — w setn¹ rocznicê urodzin. £ódzkie wspomnienia, „KWARTA” Filharmonia £ódzka, listopad 2011.
B. Pellowska-Chudobiñska, Kompozytor, dyrygent, pedagog — Tomaszowi Kiesewetterowi w setn¹ rocznicê urodzin, „Kronika miasta £odzi” 2012, nr 1–2 (57–58).
Archiwum Filharmonii £ódzkiej, Sprawozdanie z dzia³alnoœci z ok. 1950 r.
A. Pellowski, Kultura muzyczna…, op.cit., s. 305.
B. Pellowska-Chudobiñska, £ódzkie koncerty Artura Rubinsteina, Miêdzynarodowa Fundacja
Muzyczna im. Artura Rubinsteina w £odzi, s. 116; „Rozwój” 1927, nr 82; NLZtg 1927, nr 82, 88.
Archiwum Pañstwowe w £odzi, £ódzka Orkiestra Symfoniczna-Spó³dzielnia Pracy 1948–1951.
Archiwum Pañstwowe w £odzi, Zbiór Teatraliów, Afisz koncertu.
Nazwê zmieniono zgodnie z uchwa³¹ podjêt¹ na posiedzeniu Ko³a Popierania £OS, któr¹ to informacjê do publicznej wiadomoœci podano w nr 274 „Rozwoju” z 6 paŸdziernika 1921 r.
Archiwum Pañstwowe w £odzi, Akta Miasta £odzi (AM£), sygn. 13 524, s. 286–287 n.
Z zasobu Archiwum Filharmonii £ódzkiej im. Artura Rubinsteina.
Uchwa³a nr 256/99 Zarz¹du Województwa £ódzkiego z dnia 30 sierpnia 1999 r. o zmianie nazwy Pañstwowej Filharmonii im. Artura Rubinsteina w £odzi, z zasobu Archiwum Filharmonii
£ódzkiej.
Archiwum Pañstwowe w £odzi, Zbiór Teatraliów, Afisze koncertów.
Archiwum Pañstwowe w £odzi, AM£; ze zbiorów Muzeum Miasta £odzi.
B. Pellowska-Chudobiñska, Kronika miasta £odzi, op.cit.
M.P. nr A-13, Zarz¹dzenie 136 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 listopada 1949 r. pt. 23; Tymczasowe umowy z anga¿owanymi do orkiestry muzykami oraz potwierdzenia zg³oszenia do pra-
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cy z 1945 oraz 1946 r., z zasobu Archiwum Filharmonii £ódzkiej; wspomnienia organizatora
orkiestry po drugiej wojnie œwiatowej, Bronis³awa Ligêzy, Archiwum Filharmonii £ódzkiej.
Po drugiej wojnie œwiatowej pocz¹tkowo instytucja pod nazw¹ Pañstwowa Filharmonia w £odzi,
w sezonie 1946/1947 — Filharmonia w £odzi Konwencjonowana przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Zawodowego Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej, w sezonie 1947/1948 — Filharmonia
£ódzka, w sezonie 1948/1949 — Filharmonia Miejska w £odzi, od sezonu 1949/1950 — jako
Przedsiêbiorstwo Pañstwowe — Pañstwowa Filharmonia w £odzi.
Lata 1953/1954–1956/1957, Archiwum Filharmonii £ódzkiej.
1956/1957 do 1959/1960 oraz 1972/1973–1979/1980; w kolejnych latach, do marca 1984 r. —
sta³a wspó³praca artystyczna, Archiwum Filharmonii £ódzkiej.
1960/1961–1970/1971, Archiwum Filharmonii £ódzkiej.
Programy koncertowe Pañstwowej Filharmonii w £odzi, Archiwum Filharmonii £ódzkiej.
Pismo Komendanta Wojewódzkiej Stra¿y Po¿arnej Urzêdu Miasta £odzi (Po¿ II-6561-5/4/87
z 29 V 1987), Archiwum Filharmonii £ódzkiej.
Obecnie Muzeum Miasta £odzi.
Jednym z kolejnych pytañ jest: dlaczego wzniesiony w 1887 r. gmach o takiej historii i znaczeniu dla kultury miasta nie zosta³ uznany za zabytek?
Projekt architektoniczny krakowskiego architekta Romualda Loeglera.
Materia³y reklamowe Filharmonii £ódzkiej, Archiwum Filharmonii £ódzkiej.
26 jednostek z lat 1949–1960, stanowi¹cych nieznaczn¹ jego czêœæ, zosta³o w latach minionych
przekazanych do Archiwum Pañstwowego w £odzi.
Z sezonów1945–1964–1965; 1986/1987–1989–1990; 1991/1992; 1993/1994; 1995/1996;
2002/2003; 2006/2007.
Obecnie materia³y dokumentuj¹ce dzia³ania artystyczne instytucji przekazywane s¹ corocznie do
Archiwum Pañstwowego w £odzi, Biblioteki Uniwersyteckiej w £odzi oraz Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w £odzi.
Od lipca 2012 r. ca³oœci¹ zasobu zajmuje siê pracownik archiwum, natomiast archiwum aktowym
zajmowa³ siê drugi pracownik zatrudniony w niepe³nym wymiarze godzin.
Dotychczasowe tematy: „£ódzki Dom Koncertowy Ignacego Vogla”, „Artur Rubinstein na
³ódzkiej estradzie koncertowej”, „¯ycie £ódzkiego Domu Koncertowego przy ulicy Dzielnej”.

Bo¿ena P e l l o w s k a - C h u d o b i ñ s k a , „Music Heritage” — Project of the Archives of the
Artur Rubinstein £ódŸ Philharmonic. The project implemented for two years in the Arthur
Rubinstein £ódŸ Philharmonic Archives aims at a possibly comprehensive reconstruction of the history of the orchestra whose historic and artistic heir is today’s Symphony Orchestra of the Arthur
Rubinstein £ódŸ Philharmonic.
The history of the orchestra dates back to 1915 when a 60–person group of professional musicians and laymen gave its first concert in public. The information became widely known thanks to
the publication of works of Alfons Pellowski, a £ódŸ musician, scientist and teacher (Kultura muzyczna £odzi do roku 1918 [English: Music culture of £ódŸ before 1918]), and the subsequent history
of the orchestra, to the end of 1940s, has not been fully researched yet.
The project is developed on the basis of digital copies of materials describing the events in which
the orchestra took part, grouped in files organised chronologically. Information collected refers to the
activity of the orchestra, i.e. the activity of musicians and other people connected with the activity of
the band, associated performers, repertoire, concert venues – especially in the case of Ignacy Vogel
£ódŸ Concert House established in 1887 (a permanent seat of the orchestra after World War II) and
music events organised there.
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Materials collected in an electronic form come from collections of different institutions, e.g. state
archives, museums, libraries, church and press archives, archives of Polskie Radio, TVP and private
collections.
Bo¿ena Pellowska-Chudobiñska, an archivist of the Arthur Rubinstein £ódŸ Philharmonic, is the
author of the project and the person implementing it.
Bo¿ena Pe l l o w s k a - C h u d o b i ñ s k a , „Le patrimoine musical” — Le projet de l’Archive de
l’Orchestre philharmonique Arthur Rubinstein à £ódŸ. Le projet mis à exécution depuis deux ans
dans les Archives de l’Orchestre philharmonique Arthur Rubinstein à £ódŸ vise a recréer, de
manière aussi complète que possible, l’histoire de l’organisme dont l’Orchestre Philharmonique
Arthur Rubinstein est l’héritier historique et artistique.
L’histoire de l’orchestre remonte à 1915, quand un groupe d’une soixantaine de musiciens
amateurs et professionnels donna leur premier concert public. Cette information fut connue grâce
à la publication d’ouvrages d’Alfons Pellowski — musicien érudit et enseignant (Kultura muzyczna £odzi do roku 1918, La musique a £ódŸ jusqu’à 1918) ; l’histoire ultérieure du groupe, jusqu’à
la fin des années quarante, est inconnue.
Le projet est réalisé sur la base des reproductions numériques des documents liés aux événements dans lesquels le groupe participa, regroupées dans des fichiers qui suivent l’ordre
chronologique. Les informations recueillies portent sur le groupe, c’est-à-dire les musiciens
et d’autres personnes associées aux activités de l’orchestre, les artistes, le répertoire, les concerts
et, en particulier, la Maison des concerts Ignacy Vogel, fondée a £ódŸ en 1887 (qui servit apres
la seconde guerre mondiale de siège permanent du groupe), ainsi que les événements musicaux
qui y furent organisés.
Les documents recueillis sous forme numériques proviennent de différentes institutions,
y compris les Archives de l’Etat, des musées, bibliothèques, archives de l’église et de la presse,
la radio et la télévision polonaise, ainsi que de nombreuses collections privées.
Le projet est réalisé par Bo¿ena Pellowska-Chudobiñska, archiviste de l’Orchestre philharmonique Arthur Rubinstein.
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WARSZAWA 2012

SOBIESŁAW SZYBKOWSKI
(GDAŃSK)

LISTY KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH DO GDAŃSKIEJ RADY MIEJSKIEJ
(DO KOŃCA WOJNY TRZYNASTOLETNIEJ)
W œredniowiecznym zasobie Archiwum Pañstwowego w Gdañsku szczególnie
wa¿ne miejsce zajmuj¹ listy kierowane do gdañskich w³adz miejskich. Ten bardzo
du¿y zbiór ju¿ niejednokrotnie by³ wykorzystywany przez historyków mediewistów
badaj¹cych ró¿ne aspekty dziejów œredniowiecznego Gdañska, handlu hanzeatyckiego, opozycji stanowej w Prusach krzy¿ackich, wojen polsko-krzy¿ackich czy pocz¹tkowych dziejów Prus Królewskich. Wydaje siê jednak, ¿e za zainteresowaniem
badaczy zdecydowanie nie nad¹¿aj¹ pomoce archiwalne, które w lepszy ni¿ dotychczas sposób pomog³yby w orientowaniu siê w tym nader obszernym zbiorze. Do
chwili obecnej zespó³ œredniowiecznej korespondencji miasta Gdañska doczeka³ siê
tylko lakonicznych wzmianek w drukowanym przewodniku po zasobie gdañskiego
archiwum1, natomiast ani jeden z zespo³ów gdañskich dokumentów i listów nie posiada drukowanego katalogu, jak niektóre zespo³y œredniowiecznych i nowo¿ytnych
dokumentów oraz korespondencji wp³ywaj¹cej do miasta Torunia2. Niektóre zespo³y posiadaj¹ wprawdzie doœæ dobre katalogi kartkowe, jednak nie wszystkie, nadto
jest to pomoc archiwalna dostêpna tylko na miejscu. Nie najwiêkszym zainteresowaniem cieszy siê tak¿e korespondencja wp³ywaj¹ca do Gdañska pod wzglêdem
edytorskim, szczególnie zaœ ta pochodz¹ca od nadawców polskich i litewskich3.
1

Listy z okresu œredniowiecza kierowane do rady miasta Gdañska przez ró¿nych wystawców stanowi¹ wiêkszoœæ jednostek archiwalnych w ogólnym zespole: Archiwum Pañstwowe w Gdañsku.
(APG), Dokumenty i listy miasta Gdañska, 300D/1-82 (omawiane tu listy ksi¹¿¹t mazowieckich:
300D/6), Przewodnik po zasobie, oprac. C. Biernat, Warszawa–£ódŸ 1992, s. 234–235.
2 Katalog dokumentów i listów krzy¿ackich Archiwum Pañstwowego w Toruniu, t. 1, oprac. A. Radzimiñski, J. Tandecki, Warszawa 1992; Katalog dokumentów i listów krzy¿ackich oraz dotycz¹cych
wojny trzynastoletniej z Archiwum Pañstwowego w Toruniu, t. 2, oprac. A. Radzimiñski, J. Tandecki,
Warszawa 1994; Katalog dokumentów i listów królewskich z Archiwum Pañstwowego w Toruniu
(1345–1789), oprac. A. Radzimiñski, J. Tandecki, Warszawa 1999.
3 W ka¿dym razie w dzia³aniach edytorskich brakuje podejœcia systematycznego, jakkolwiek gdañski materia³ epistolograficzny znajduje siê w starszych i nowszych wydawnictwach Ÿród³owych dotycz¹cych Prus zakonnych i Królewskich oraz Hanzy, por. tylko tytu³em przyk³adu: Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, Bd. 1–4, hrsg. M. Toeppen, Leipzig
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Wœród listów kierowanych do œredniowiecznych w³adz miejskich Gdañska pisma ksi¹¿¹t mazowieckich stanowi¹ niezbyt du¿y zbiór. Trzeba jednak zdecydowanie podkreœliæ, ¿e gdañski zbiór listów tego rodzaju wydaje siê drugim pod wzglêdem liczby po zbiorze listów w³adców Mazowsza, których adresatami byli dostojnicy krzy¿accy, przechowywanym obecnie w Geheimes Staatsarchiv Preussisches
Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem4. S³aba znajomoœæ listów ksi¹¿¹t mazowieckich do
Gdañska w literaturze przedmiotu oraz fakt, ¿e tylko jeden spoœród nich zosta³, jak
do tej pory, opublikowany5, sk³ania do bli¿szego przyjrzenia siê im jako problemowi badawczemu. W niniejszej publikacji zajmiemy siê Ÿród³ami tego typu wyekspediowanymi do Gdañska, do zakoñczenia wojny trzynastoletniej (1466). Przyjêta
cezura wydaje siê zasadna ze wzglêdu na to, ¿e drugi pokój toruñski trwale zmieni³
przynale¿noœæ Gdañska, który wraz z ca³ymi Prusami Królewskimi ostatecznie sta³
siê jedn¹ z prowincji Królestwa Polskiego, w sk³ad którego wchodzi³y ju¿ od dawna uznaj¹ce polskiego króla za swojego suzerena ksiêstwa mazowieckie.
Zbiór pochodz¹cych z tego okresu listów sk³ada siê z 13 orygina³ów oraz jednej
równoczesnej kopii nieuwierzytelnionej. W 11 wypadkach wystawcami listów byli
ksi¹¿êta mazowieccy, w 2 natomiast ksi¹¿êta Mazowsza Wschodniego wraz z rad¹
ksi¹¿êc¹. Do naszego omówienia w³¹czamy równie¿ kopiê pisma skierowanego do
przywódców Zwi¹zku Pruskiego przez ksiêcia Boles³awa IV. List ów wprawdzie
1878–1884; Acten der Ständetage Preussens Königlichen Antheils, Bd. 1, hrsg. F. Thunert, Danzig
1896; Akta stanów Prus Królewskich, t. 1–3, wyd. K. Górski, M. Biskup, Toruñ 1955–1963; niema³o
jest równie¿ jednorazowych edycji gdañskich Ÿróde³ epistolograficznych zwi¹zanych najczêœciej
z okreœlonym problemem, por. tytu³em przyk³adu: Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. 3, wyd.
I. Su³kowska-Kuraœ, S. Kuraœ, Warszawa 2000, nr 222; M. Pelczar, Handel zbo¿em z dóbr królewskich
Kazimierza Jagielloñczyka. Przyczynek do dziejów eksportu zbo¿a polskiego przez port gdañski w drugiej po³owie XV wieku, „Rocznik Gdañski” 1939, t. 12, passim; idem, Miscellanea archiwalne z drugiej po³owy XV wieku, ibidem, passim; J. Zdrenka, Trzy nieznane listy z³otowskie z XV–XVII wieku,
„Rocznik S³upski” 1985, s. 43; idem, Konflikt s³upsko-krzy¿acki zwi¹zany z napadem na ksiêcia Wilhelma z Geldrii w œwietle listu wielkiego mistrza Konrada Zöllnera von Rotenstein (22 X 1389) [w:]
Komturzy, rajcy, ¿upani, Studia z dziejów œredniowiecza, t 11, red. B. Œliwiñski, Malbork 2005,
s. 512–514; idem, Zatarg gdañsko-pomorski z XIV w. i jego formalne rozwi¹zanie [w:] Odkrywcy, princepsi, rozbójnicy, Studia z dziejów œredniowiecza, t. 13, red B. Œliwiñski, Malbork 2007, s. 399–403;
B. Mo¿ejko, Ikonograficzne Ÿród³o do historii artylerii w drugiej po³owie XV wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 48, 2000, nr 3/4, s. 176; eadem, Gdañski szyper Henryk Schreoder i hiszpañski korsarz. Epizod morski z koñca XV w. (czêœæ 1) [ w:] Biskupi, lennicy, ¿eglarze, Gdañskie studia z dziejów œredniowiecza, t. 9, red. B. Œliwiñski, Gdañsk 2003, s. 373–381; S. Szybkowski, Studia
z genealogii i prozopografii polskiej szlachty póŸnoœredniowiecznej, Gdañsk 2003, s. 225–228. Por.
tak¿e cenne omówienia gdañskiego zespo³u archiwalnego dotycz¹cego konkretnej problematyki:
B. Mo¿ejko, Œredniowieczne dzieje Lêborka i ziemi lêborskiej w œwietle dotychczas rozpoznanych
Ÿróde³ przechowywanych w Archiwum Pañstwowym w Gdañsku, „Biuletyn Historyczny Lêborskiego
Bractwa Historycznego i Muzeum w Lêborku” 2003, nr 21, s. 49–58; eadem, Kontakty polskiej kancelarii królewskiej z Gdañskiem w okresie wojny trzynastoletniej [w:] Kancelaria wielkich mistrzów i polska kancelaria królewska w XV wieku, red. J. Trupinda, Malbork 2006, s. 191–210.
4 Por. ich regesty zamieszczone w: Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum (dalej: RHD), Bd. 1/1–3, hrsg. E. Joachim, W. Hubatsch, Göttingen 1948.
5 Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. 3, nr 222.

LISTY KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH DO GDAŃSKIEJ RADY MIEJSKIEJ…

219

nie by³ adresowany do gdañskiej rady miejskiej, ale dotyczy³ sporu poddanego mazowieckiego z mieszczaninem gdañskim, dlatego jego kopia, w celu za³atwienia tej
sprawy, zosta³a przes³ana do Gdañska.
Spoœród prezentowanych tu listów prawie wszystkie (12) posiadaj¹ pe³n¹ datacjê. Problemy datacyjne dotycz¹ tylko dwóch najstarszych, których wystawcami
byli ksi¹¿êta: p³ocki Siemowit IV i czersko-warszawski (wschodniomazowiecki)
Janusz I. W wypadku listu Siemowita IV, wystawionego bez daty rocznej w Sochaczewie w poniedzia³ek przed œwiêtem narodzenia NMP, problem jego datacji doczeka³ siê dyskusji miêdzy badaczami. Jako pierwszy wypowiedzia³ siê w tej sprawie
Stefan K. Kuczyñski, uznaj¹c bez bli¿szego uzasadnienia, ¿e znajduj¹cy siê na tym
Ÿródle œlad po niezachowanym odcisku pieczêci nale¿y do Siemowita III, a zatem
pismo to wysz³o z kancelarii tego ksiêcia6. Tego samego ksiêcia, jako wystawcê interesuj¹cego nas listu, zidentyfikowali tak¿e jego edytorzy, Irena Su³kowska-Kuraœ
i Stanis³aw Kuraœ. Dodatkowo, k³ad¹c datê jego powstania na 7, 6 lub 5 wrzeœnia
1377 r., ze wzglêdu na itinerarium tego w³adcy Mazowsza. Dla wspomnianych badaczy podstaw¹ do powi¹zania tego pisma z osob¹ Siemowita III by³a zastosowana
w nim tytulatura (Semovitus Dei gracia dux senior Mazovie), która ich zdaniem by³a u¿ywana w³aœnie przez niego w ostatnich latach panowania, po wydzieleniu
dzielnic synom: Januszowi I i Siemowitowi IV7. Odmienny pogl¹d w tej sprawie
przedstawi³ natomiast Janusz Grabowski. Nale¿y bowiem zwróciæ uwagê, ¿e zastosowana w liœcie tytulatura mo¿e wskazywaæ tak¿e na to, ¿e jego wystawc¹ móg³ byæ
Siemowit IV, w kancelarii którego równie¿ wystêpowa³a ona w wersji z u¿yciem
okreœleñ „starszy ksi¹¿ê”. Wymieniony badacz zasugerowa³ zatem, ¿e list do gdañskiej rady zosta³ wystawiony po 8 marca 1401 r., kiedy to ksi¹¿ê p³ocki po raz
pierwszy zastosowa³ tytulaturê w tym brzmieniu. Dodatkowo wskazuje na to fakt,
¿e pismo tego Ÿród³a nie by³o stosowane w kancelarii Siemowita III, a ponadto na
podstawie autopsji orygina³u mo¿emy stwierdziæ, ¿e pochodzi ono raczej z pierwszej æwierci XV stulecia, nie zaœ z koñca lat 70. XIV w.8 Nadto sprawy w nim poruszane — dotycz¹ce handlu drewnem mazowieckim — wskazuj¹ na okres panowania Siemowita IV, kiedy to (wedle dotychczasowych ustaleñ) tego typu kontakty gospodarcze Gdañska z Mazowszem by³y istotnie bardzo powszechne, nie potwierdzaj¹ natomiast faktu powstania tego Ÿród³a w latach sprawowania rz¹dów
przez zmar³ego w 1381 r. Siemowita III9. Ze wzglêdu na ksi¹¿êce itinerarium nie
mo¿na nawet wykluczyæ, ¿e wspomniane pismo zosta³o wystawione 4 wrzeœnia
1424 r., poniewa¿ Siemowit IV by³ dowodnie w Sochaczewie jeszcze 29 sierpnia tego roku. Nie ma jednak ca³kowitej pewnoœci w tej sprawie, w zwi¹zku z tym terminus ante quem wystawienia interesuj¹cego nas listu, zdaniem J. Grabowskiego, na6

S.K. Kuczyñski, Pieczêcie ksi¹¿¹t mazowieckich, Wroc³aw 1978, s. 322.
Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. 3, nr 222.
8 Archiwum Pañstwowe w Gdañsku (dalej: APG), 300D/6, nr 277; regest 1.
9 K. Tymieniecki, Procesy twórcze formowania siê spo³eczeñstwa polskiego w wiekach œrednich,
Warszawa 1921, s. 113–114.
7
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le¿y po³o¿yæ na dzieñ œmierci Siemowita IV, która nast¹pi³a 6 stycznia 1426 r.10
Spoœród dwóch propozycji wysuwanych przez literaturê przedmiotu w sprawie datacji pisma ksiêcia Siemowita, wystawionego w Sochaczewie, za zasadniejsze nale¿y uznaæ przypuszczenie J. Grabowskiego. Teoretycznie mo¿na nawet za³o¿yæ, ¿e
list Siemowita IV zosta³ wys³any przed 1420 r., poniewa¿ nie ma nañ odpowiedzi
w zachowanych w³aœnie od tego roku gdañskich ksiêgach korespondencji wychodz¹cej, tzw. missivach. Nie wiadomo jednak, czy na pismo ksiêcia p³ockiego odpowiedziano, nale¿y zatem ostro¿nie pozostaæ przy szerokiej datacji zaproponowanej
przez wspomnianego badacza11.
Równie trudno okreœliæ datacjê jedynego zachowanego listu ksiêcia Janusza I do
rady gdañskiej, w ogóle pozbawionego formu³y datacyjnej. Nadto, co trzeba tu podkreœliæ, jest to jedyny list ksiêcia mazowieckiego skierowany do Gdañska wœród tu
omawianych, który zosta³ spisany w jêzyku niemieckim. W jego datacji, ze wzglêdu na brak jakichkolwiek odniesieñ do poruszanych w nim spraw w innych, precyzyjniej datowanych Ÿród³ach, najbardziej pewnym elementem mo¿liwym do wykorzystania w zakresie próby rozwi¹zania tego problemu jest ponownie ksi¹¿êca tytulatura. W tym Ÿródle bowiem Janusz tak¿e u¿y³ tytu³u „starszego” ksiêcia Mazowsza. Uzyskany na podstawie u¿ywanej przezeñ tytulatury o tym brzmieniu orientacyjny okres wystawienia listu jest jeszcze szerszy, ani¿eli w przypadku omawianego wy¿ej pisma Siemowita IV. Po raz pierwszy tytulaturê z okreœleniem senior spotykamy w dokumencie Janusza I z 25 czerwca 1397 r., datê tê zatem wypada uznaæ
za terminus post quem wystawienia interesuj¹cego nas tu Ÿród³a. Jako najpewniejszy terminus ante quem nale¿y natomiast zasugerowaæ dzieñ 8 grudnia 1429 r., czyli datê œmierci wystawcy12. Trzeba jednak zwróciæ uwagê, ¿e w Ÿródle, które próbujemy datowaæ, znajduje siê wyraŸna wzmianka o otrzymanym przez ksiêcia liœcie
od gdañskiej rady. Z ca³¹ pewnoœci¹ nie zosta³ on wpisany do zachowanych, jak ju¿
wspominaliœmy, od 1420 r. ksi¹g gdañskich missivów, gdzie korespondencjê wysy³an¹ akurat do Janusza I odnotowywano doœæ sumiennie. Byæ mo¿e zatem interesuj¹ce nas pismo zosta³o wystawione przed 1420 r.13
Pisma ksi¹¿¹t mazowieckich kierowane do Gdañska mo¿na podzieliæ na trzy
grupy. Wiêkszoœæ z nich dotyczy sporów konkretnych poddanych mazowieckich
10 M. Biskup, Handel [w:] Historia Gdañska, t. 1, red. E. Cieœlak, wyd. 2, Gdañsk 1985,
s. 401–402; J. Grabowski, Kancelaria i dokumenty ksi¹¿¹t mazowieckich w latach 1341–1381, Warszawa 1999, s. 69–70; idem, Dynastia Piastów mazowieckich. Studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacj¹ i genealogi¹ ksi¹¿¹t, Kraków 2012, s. 450; K. Jasiñski, Rodowód Piastów mazowieckich, wyd. M. Górny, Poznañ–Wroc³aw 1998 [recte: 2008], s. 88–89.
11APG, 300.27, nr 1, w grê wchodziæ mo¿e tak¿e 300.27, nr 3, w których znajduj¹ siê wpisy listów
gdañskiej rady wysy³anych do ró¿nych odbiorców do 1426 r.; por. te¿: H. Barth, Zur Danziger mitteldeutschen Kanzleisprache, Danzig 1938, s. 17–19.
12 Archiwum G³ówne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Metryka Koronna, ks. 3, k. 316–317 (za ³askawe udostêpnienie mi informacji o najstarszym znanym dokumencie Janusza I z tytulatur¹ senior dux
pragnê serdecznie podziêkowaæ dr. Januszowi Grabowskiemu z AGAD); K. Jasiñski, Rodowód, s. 80.
13 APG, 300.27, nr 3, s. 26v., 27v., 29, 29v., 39, 44v.

LISTY KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH DO GDAŃSKIEJ RADY MIEJSKIEJ…

221

z gdañskimi mieszczanami lub urzêdnikami, wynik³ych z kontaktów handlowych.
Do drugiej, znacznie mniej licznej, grupy nale¿y zaliczyæ pisma kierowane do
Gdañska, a dotycz¹ce problemów politycznych, jednak we wszystkich wypadkach
z kontaktami gospodarczymi w tle. W trzeciej grupie znajduj¹ siê listy dotycz¹ce
spraw ró¿nych, zawsze jednak zwi¹zanych albo z prób¹ interwencji na rzecz mazowieckich poddanych lub ze sprawami dotycz¹cymi innych interesów ksi¹¿¹t w mieœcie nad Mot³aw¹.
Spoœród listów z pierwszej grupy tylko jeden dotyczy osoby, której przynale¿noœæ stanowa nie zosta³a œciœle sprecyzowana. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e pismo to,
w przeciwieñstwie do pozosta³ych tutaj omawianych, zosta³o ju¿ wydane drukiem.
Chodzi w nim o niejakiego Jana, w sprawie którego interweniowa³ ksi¹¿ê Siemowit IV w liœcie wystawionym w Sochaczewie (datacja omówiona wy¿ej). Owemu
Janowi w bli¿ej nieznanych okolicznoœciach zosta³o skonfiskowane w Gdañsku
drzewo, które zamierza³ sprzedaæ w tym mieœcie. Wprawdzie sprawa s¹dowa, przeprowadzona zapewne przed s¹dem miejskim w Gdañsku, zakoñczy³a siê dlañ sukcesem, jednak najwyraŸniej urzêdnicy krzy¿accy utrudniali w jakiœ bli¿ej nieznany
sposób odzyskanie towaru przez poddanego ksiêcia p³ockiego. O interwencjê
u wielkiego mistrza i wyjaœnienie tej sprawy prosi³ gdañskiego „wójta, rajców
i ³awników” Siemowit IV14.
Brak tytulatury stanowej okreœlaj¹cej Jana i paranie siê przezeñ handlem mo¿e
sugerowaæ, ¿e by³ on mieszczaninem jednego z miast ksiêstwa p³ockiego (mo¿e
p³ockim). Z ca³¹ pewnoœci¹ w sprawie mieszczanina ze swojego w³adztwa interweniowa³ w Gdañsku ksi¹¿ê wschodniego Mazowsza Boles³aw IV w liœcie wystawionym w Ciechanowie 3 maja 1434 r. Chodzi³o o spór, który wynik³ miêdzy mieszczaninem ³om¿yñskim Stanis³awem a mieszczaninem gdañskim Marcinem, okreœlonym przydomkiem „Czach”. Powsta³ on, co ciekawe, jeszcze przed wybuchem
wojny polsko-krzy¿ackiej, do której dosz³o w wyniku wsparcia udzielonego buntowi Œwidrygie³³y przez zakon (1431), jednak list zosta³ wyekspediowany do Gdañska ju¿ podczas rozejmu ³êczyckiego, zawartego 15 grudnia 1433 r. a¿ na 12 lat,
który obj¹³ tak¿e ksiêcia Boles³awa IV, co niew¹tpliwie umo¿liwi³o wznowienie
kontaktów mazowiecko-gdañskich15. Korzystaj¹c z rozejmu, ksi¹¿ê Boles³aw zaapelowa³ do w³adz miejskich Gdañska, by te umo¿liwi³y Stanis³awowi odzyskanie
1500 pni drzewnych, które ten dostarczy³ przed wybuchem konfliktu do Gdañska,
a które zagarn¹³ i sprzeda³ gdañszczanin Marcin. Mieszczanin gdañski przegra³
sprawê o te pnie przed s¹dem miejskim w £om¿y, poniewa¿ nie stawi³ siê na rozprawê. W³adca wschodniego Mazowsza apelowa³ zatem do gdañskich rajców, aby
umo¿liwili udaj¹cemu siê w tej sprawie do Gdañska Stanis³awowi uzyskanie stosownej rekompensaty od jego adwersarza16.
14

APG, 300D/6, nr 272, por.: regest 1; druk: Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. 3, nr 222.
M. Biskup, Wojny Polski z zakonem krzy¿ackim (1308–1521), Gdañsk 1993, s. 143–191.
16 APG, 300D/6, nr 12, por.: regest 3.
15

222

SOBIESŁAW SZYBKOWSKI

Z kolei interwencja ksiêcia p³ockiego W³adys³awa I, skierowana 6 maja 1434 r.
z P³ocka do gdañskiego komtura domowego17 oraz tamtejszych wójta, burmistrza
i rajców, dotyczy³a sporu miêdzy poddanym mazowieckim a poddanym litewskim.
Przed ksiêciem rozstrzygniêto bowiem spór miêdzy mieszczaninem p³ockim Hanuszem a nosz¹cym to samo imiê mieszczaninem z Brzeœcia Litewskiego o 800 pni.
Zgodnie z treœci¹ listu rozwi¹zanie tego sporu mia³y potwierdzaæ za³¹czone stosowne dokumenty — niestety, niezachowane do chwili obecnej, dlatego mo¿emy siê
tylko domyœlaæ pod³o¿a sporu i jego rozstrzygniêcia. NajwyraŸniej obaj mieszczanie roœcili sobie prawo do towaru sprzedanego w Gdañsku, mo¿e nawet dla dokonania transakcji weszli w spó³kê. Jednak z bli¿ej nieznanych powodów dosz³o do
sporu miêdzy nimi, rozstrzygniêtego na korzyœæ poddanego p³ockiego, który jednak
musia³ udaæ siê do Gdañska w celu otrzymania pieniêdzy za sprzedane tam tymczasem pnie18.
Interesuj¹cym dowodem na istnienie wzajemnych powi¹zañ ekonomicznych pomiêdzy penetruj¹cym wschodnie Mazowsze mieszczañstwem gdañskim, mieszczanami mazowieckich miast ksi¹¿êcych oraz tamtejsz¹ szlacht¹ urzêdnicz¹ jest skierowany do gdañskich rajców list ksiêcia Boles³awa IV, wystawiony w Liwie 6 listopada 1435 r. Dotyczy³ on ksi¹¿êcej interwencji w interesie mieszczanina nurskiego
Gotarda, który porêczy³ za mieszczanina gdañskiego Wawrzyñca, syna Kyestera,
wobec podsêdka nurskiego £acnego na wysokoœæ kopy i 13 groszy oraz po³owy talentu pieprzu. Wydaje siê, ¿e d³ug Wawrzyñca wobec podsêdka powsta³ w zwi¹zku
z jak¹œ bli¿ej nieznan¹ transakcj¹ handlow¹. W celu porêczenia d³ugu gdañszczanin
wykorzysta³ swoje kontakty z nurskim mieszczañstwem, z którym zapewne tak¿e
³¹czy³y go interesy. Niestety, Gotard nie wyszed³ na tym zbyt dobrze. Wawrzyniec
bowiem nie wywi¹za³ siê z zobowi¹zania wobec podsêdka, w zwi¹zku z czym musia³ to uczyniæ rêczyciel. Mieszczanin gdañski nie spieszy³ siê tak¿e ze sp³at¹ d³ugu, który obci¹¿y³ go wobec Gotarda, mimo ¿e podj¹³ przed s¹dem ³awniczym
w Nurze zobowi¹zanie o oddaniu go pod rygorem zap³acenia podwójnej kary. NajwyraŸniej zniecierpliwiony takim obrotem sprawy mieszczanin nurski uda³ siê na
skargê do ksiêcia, a ten zwróci³ siê do gdañskiej rady z proœb¹ o pomoc w uzyskaniu przez swojego poddanego stosownej rekompensaty19.
Piêæ listów ksi¹¿¹t mazowieckich dotyczy sporów przedstawicieli szlachty mazowieckiej z mieszczañstwem gdañskim. W najstarszym z nich, wystawionym
18 czerwca 1434 r. w P³ocku, tamtejszy ksi¹¿ê W³adys³aw I interweniowa³ u wój17 Komtur domowy by³ urzêdnikiem krzy¿ackim, w kompetencjach którego le¿a³ nadzór nad wszystkimi gminami miejskimi na terenie obecnego Gdañska (G³ównym, Starym i M³odym Miastem
Gdañsk oraz Osiekiem), por.: M. Biskup, Gdañsk a zakon krzy¿acki na prze³omie XIV–XV w. [w:] Historia Gdañska, t. 1, s. 437–438.
18 APG, 300D/6, nr 13, por.: regest 4.
19 Ibidem, nr 16, por.: regest 7. Warto zauwa¿yæ, ¿e w sprawie wierzytelnoœci Gotarda interweniowa³ w Gdañsku tak¿e wójt nurski Stefan z tamtejsz¹ rad¹ miejsk¹ w liœcie z 5 XI 1435 r., por.: APG,
300D/7, nr 9.
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ta, burmistrza i rajców gdañskich w sprawie swojego poddanego Ottona (Oty)
z Kuczborka (ziemia zawkrzeñska). Ów wys³a³ do Gdañska nieznan¹ iloœæ popio³u do wyrobu pota¿u, pozostaj¹c zapewne w spó³ce z mieszczanami gdañskimi Hanuszem Scholczem20 i Hanuszem T³ustym (Tlusti)21. Partnerzy handlowi Ottona,
po dostarczeniu towaru do Gdañska, sprzedali popió³ bez wiedzy dziedzica Kuczborka i zagarnêli pieni¹dze pochodz¹ce z tej transakcji. Ten, zamierzaj¹c odzyskaæ
swoje pieni¹dze na miejscu, w Gdañsku, uda³ siê do ksiêcia, który zaopatrzy³ go
w stosowne pismo apeluj¹ce do tamtejszych w³adz miejskich o pomoc w za³atwieniu tej sprawy22.
W wypadku Ottona mo¿emy nawet dok³adniej przedstawiæ jego status spo³eczny i powi¹zania rodzinne. Pochodzi³ on bowiem z rodziny znacz¹cej na p³ockim
Mazowszu, w ziemi dobrzyñskiej i ³êczyckiej. By³ jednym z m³odszych synów Miko³aja z Kutna i Skêpego, a wnukiem d³ugoletniego kasztelana dobrzyñskiego Andrzeja z Woli i Radzików (zm. po 1398). Jego bracia osi¹gnêli wysokie lub œrednie
urzêdy ziemskie na Kujawach, w ziemi dobrzyñskiej lub ksiêstwie p³ockim: Janusz
z Koœcielca i Skêpego umar³ w 1426 r., jako wojewoda inowroc³awski; finalnym
urzêdem Jana z Kutna, dzia³aj¹cego do 1462 r., by³a kasztelania gostyniñska; Miko³aj z Dzia³ynia zmar³ po 1441 r., jako podkomorzy dobrzyñski; Jakub z Radzików
po 1434 r., jako chor¹¿y wiêkszy dobrzyñski, a Andrzej z Kuczborka po 1449 r., jako podsêdek zawkrzeñski. W podziale ze starszymi braæmi Otton otrzyma³, wspólnie z bratem Andrzejem, miasto Kuczbork z wsiami Olszewo i Kozielsk oraz dop³atê pieniê¿n¹. W przeciwieñstwie do swoich braci Otton nie zrobi³ ¿adnej kariery
urzêdniczej. Wykorzystane przez dotychczasow¹ literaturê przedmiotu Ÿród³a dotycz¹ce tego dziedzica Kuczborka zamykaj¹ jego dzia³alnoœæ na 1439 r., w 1452 r.
wystêpowa³a natomiast samodzielnie przed s¹dem ziemskim nieznana z imienia
Ocina z Kuczborka, co mo¿e oznaczaæ, ¿e Otton, w którym nale¿y domyœlaæ siê jej
mê¿a, ju¿ wówczas nie ¿y³23. Epizod zwi¹zany z handlem z Gdañskiem stanowi za20 Zapewne identyczny z handlowym partnerem mazowieckiego szlachcica Jaœka Romana z W¹sosza (o nim por.: ni¿ej) z 1429 r., zabitym w 1436 r. przez rozbójników na wschodnim Mazowszu
(AGAD, Zbiór dokumentów pergaminowych, nr 8495; APG, 300D/7, nr 10; 300.27, s. 39v.).
21 Hanusz T³usty to mieszczanin gdañski Hanusz Clumbork, w handel mazowieckim drzewem zaanga¿owany ju¿ w 1430 r., kiedy to zawar³ kontrakt z S¹dkiem ze S³ucza (ziemia wiska) na dostawê
300 pni drzewnych do Gdañska (K. Tymieniecki, Procesy twórcze, s. 113; J. Wiœniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do po³owy XVI w. [w:] Studia i materia³y do dziejów powiatu grajewskiego, t. 1, red. M. Gnatowski, H. Majecki, Warszawa 1975, s. 93). Omawiane Ÿród³o dowodzi, ¿e nie
by³ to ostatni kontrakt Clumborka zawarty z mazowieckim szlachcicem na dostarczenie drzewa do
Gdañska.
22 APG, 300D/6, nr 14, por.: regest 5.
23 S³ownik historyczno-geograficzny województwa p³ockiego w œredniowieczu, z. 2, oprac. A. Borkiewicz-Celiñska, Wroc³aw 1981, s. 156; T. ¯ychliñski, Z³ota ksiêga szlachty polskiej, t. 10, Poznañ
1888, s. 70–72; A. Boniecki, Herbarz polski, t. 13, Warszawa 1909, s. 95; J. Bieniak, Elita ziemi dobrzyñskiej w póŸnym œredniowieczu i jej maj¹tki [w:] Stolica i region. W³oc³awek i jego dzieje na tle
przemian Kujaw i ziemi dobrzyñskiej, red. O. Krut-Horonziak, L. Kajzer, W³oc³awek 1995, s. 34–36;
idem, Radziki (Radzikowo) i ich dziedzice w œredniowieczu [w:] Zamek w Radzikach Du¿ych na ziemi
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tem interesuj¹ce uzupe³nienie doœæ lakonicznego do tej pory curriculum vitae mazowieckiego partnera handlowego Hanusza Scholcza i Hanusza T³ustego.
A¿ dwa listy ksi¹¿êcych nadawców dotycz¹ interwencji u w³adz miejskich
Gdañska w sprawie jednej osoby: Jaœka (Jana) Romana z Roman (ziemia ciechanowska), W¹sosza (ziemia wiska) i Glinek (ziemia wiska)24. Wystawc¹ pierwszego
pisma (Ciechanów, 30 lipca 1434) by³ ksi¹¿ê wschodniego Mazowsza Boles³aw IV.
Zgodnie z jego treœci¹, Jasiek Roman z³o¿y³ skargê osobiœcie przed nim. Wedle jego s³ów, po dostarczeniu przezeñ drog¹ wodn¹ do Gdañska drzewa i innych towarów, za uzyskane pieni¹dze naby³ sobie broñ, nie wiedz¹c o zakazie sprzeda¿y
uzbrojenia poddanym mazowieckim (sk¹din¹d s³usznym, zwa¿ywszy na przerwan¹
wprawdzie rozejmem, ale jeszcze niezakoñczon¹ wojnê, w której ksiêstwo Boles³awa IV walczy³o przeciw pañstwu zakonnemu po stronie polsko-litewskiej). Wynikiem z³amania tego zakazu by³o skonfiskowanie przez bli¿ej nieznanych urzêdników gdañskich nie tylko broni Romana (o wartoœci 16 kop groszy), ale tak¿e „zachcyka” (60 sztuk) sprzedanego ju¿ w Gdañsku drzewa (o wartoœci 350 grzywien).
W zwi¹zku z tym ksi¹¿ê mazowiecki prosi³ radê gdañsk¹ o okazanie sprawiedliwoœci swojemu poddanemu i zwrot jego aresztowanej w³asnoœci25. Dodaæ nale¿y, ¿e
Boles³aw IV tego samego dnia i z tego samego miejsca wys³a³ list podobnej treœci
do wielkiego mistrza zakonu krzy¿ackiego26. Oba te pisma nie doprowadzi³y jednak do natychmiastowego za³atwienia sprawy, poniewa¿ o uwolnienie aresztowanego w Gdañsku drzewa Jaœka Romana wspomniany ksi¹¿ê apelowa³ do wielkiego
mistrza w liœcie wystawionym w Warszawie jeszcze 21 listopada 1434 r.27
Problemy z w³adzami Gdañska nie zniechêci³y Jaœka Romana do kontaktów
handlowych z tamtejszym mieszczañstwem. NajwyraŸniej nadal zawiera³ kontrakty na dostawê do Gdañska zapewne drzewa i innych towarów leœnych. Niestety, nie
zawsze otrzymywa³ od swoich gdañskich partnerów pieni¹dze za wysy³ane towary.
Przekonuje o tym list ksiêcia p³ockiego W³adys³awa I (który w 1435 r. wykupi³ ziemiê wisk¹ z r¹k Boles³awa IV i sta³ siê suwerenem Jaœka28), wystawiony w W¹soszu 25 wrzeœnia 1443 r. Ksi¹¿ê p³ocki zwraca³ siê w nim do w³adz miejskich Gdañska, by te u³atwi³y Jaœkowi odzyskanie w Gdañsku jego nale¿noœci od kilku niewymienionych z imienia mieszczan29.
Jasiek Roman, w œwietle informacji Ÿród³owych, wydaje siê jednym z wa¿niejszych partnerów mieszczañstwa gdañskiego w ziemi wiskiej. W handel drzewem
dobrzyñskiej, red. L. Kajzer, Rypin 2009, s. 24–25, 41–43; S. Szybkowski, Kujawska szlachta urzêdnicza, w póŸnym œredniowieczu (1370–1501), Gdañsk 2006, s. 479, 486, 492.
24 W liœcie z 1434 r. zosta³ on nazwany Jaœkiem Romanem, w piœmie zaœ z 1443 r. tylko podsêdkiem wiskim Jaœkiem (APG, 300D/6, nr 31, 15, por.: regesty 6 i 13), jednak co do tej identyfikacji nie
mo¿e byæ w¹tpliwoœci, por. J. Wiœniewski, Osadnictwo powiatu grajewskiego, s. 119, 130, 192.
25 APG, 300D/6, nr 15, por.: regest 6.
26 RHD, Bd. 1/2, nr 6844.
27 Ibidem, nr 6871.
28 J. Wiœniewski, Osadnictwo powiatu grajewskiego, s. 102.
29 APG, 300D/6, nr 31, por.: regest 11.
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i innymi towarami leœnymi by³ zaanga¿owany ju¿ w 1423 r. Wiadomo te¿, ¿e chodzi³o tu o bardzo znacz¹ce iloœci wspomnianych produktów, dostarczanych przezeñ
do Gdañska. Jednoczeœnie podczas ostatnich lat pozostawania ziemi wiskiej w zastawie u Janusza I i Boles³awa IV by³ ksi¹¿êcym geometr¹ (miernikiem). Bardzo
¿ywo anga¿owa³ siê w akcjê zagospodarowywania ziemi wiskiej pod wzglêdem
osadniczym — na terenie uzyskanego tam w 1425 r. nadania lokowa³ wieœ W¹sosz,
a do wykupienia tego obszaru przez W³adys³awa I sta³ siê jeszcze posiadaczem Kêdziorowa. Powrót ziemi wiskiej w rêce p³ockiej linii ksi¹¿¹t mazowieckich nieco
zachwia³ karier¹ Jaœka. W³adys³aw I nie uzna³ bowiem nadañ swoich ksi¹¿êcych
krewnych zastawników z linii wschodniomazowieckiej i odebra³ Romanowi obie
wspomniane wsie. Rych³o jednak Jasiek sta³ siê jednym z bliskich wspó³pracowników swego w³adcy na terenie Wiskiego, co zaowocowa³o uzyskaniem z jego r¹k
nadania Glinek oraz otrzymaniem nominacji na podsêdka wiskiego, z którym to
urzêdem wystêpowa³ od 1439 do 1465 r. Z tego urzêdu awansowa³ na sêdstwo wiskie, na którym wystêpowa³ — wedle dotychczasowych ustaleñ — w latach
1467–1471. Efektem kariery Jaœka Romana sta³o siê zgromadzenie przezeñ jednego z wiêkszych maj¹tków szlacheckich w ziemi wiskiej, sk³adaj¹cego siê w 1451 r.
z Glinek, Rostuszewa i Nagórczyna30.
Niewiele natomiast wiemy o Nadmirze z £uszczewa (Smolna) w ziemi zakroczymskiej31, poddanym ksiêcia Boles³awa IV, w interesie którego interweniowa³ on
u burmistrza i rajców gdañskich w liœcie wystawionym 11 maja 1439 r. w Nowym
Mieœcie. Nadmir mia³ bowiem nieszczêœcie zawrzeæ kontrakt z mieszczaninem
gdañskim Florianem na dostawê „zachcyka” (60 sztuk) pni drzewnych. Jego partner, po dotarciu towaru do Gdañska, odmówi³ mazowieckiemu szlachcicowi zap³a30 AGAD, Zbiór dokumentów pergaminowych, nr 8495; APG, 300.27, nr 3, s. 39v.; Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dope³nienie Niesieckiego), Kraków 1870, s. 109–110; J. Wiœniewski, Osadnictwo powiatu grajewskiego, s. 77–79, 81, 84, 92, 93, 104–105, 119–120, 130, 192; K. Pacuski,
Mo¿now³adztwo i rycerstwo ziemi gostyniñskiej w XIV i XV wieku. Studium z dziejów osadnictwa i elity
w³adzy na Mazowszu œredniowiecznym, Warszawa 2009, s. 209; A. Supruniuk, Mazowsze Siemowitów
(1341–1442). Dzieje polityczne i struktury w³adzy, Warszawa 2010, s. 220; o powi¹zaniach handlowych Jaœka Romana z Gdañskiem i jego zaanga¿owaniu w handel drewnem, por.: M. Biskup, Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polsk¹ w po³owie XV wieku, Warszawa 1959, s. 51, 54, 60; idem, Elementy gospodarcze pod³o¿a zjednoczenia Pomorza Wschodniego z Polsk¹ w po³owie XV w. [w:] M. Biskup, K. Górski, Kazimierz Jagielloñczyk. Zbiór studiów o Polsce drugiej po³owy XV wieku, Warszawa 1987, s. 23, 25–26, 32 (dodaæ jednak wypada, ¿e M. Biskup uwa¿a³ Jaœka za mieszczanina z W¹soszy, tymczasem W¹sosz jako miasto zosta³ lokowany dopiero w 1436 r. na terenach wsi odebranej
w³aœnie Jaœkowi Romanowi przez W³adys³awa I, por.: J. Wiœniewski, Osadnictwo powiatu grajewskiego, s. 104–105; wyraŸnie przeciwko takiemu przypuszczeniu przemawia tak¿e fakt, ¿e w 1429 r. Jasiek
Roman zosta³ wprost okreœlony jako heres ut dominus w W¹soszy; APG, 300.27, nr 3, s. 39v.),
Cz. Brodzicki, Pocz¹tki osadnictwa Wizny i ziemi wiskiej na tle wydarzeñ historycznych w tym regionie Polski (do 1529 r.), Warszawa 1994, s. 87.
31 A. Wolff, Studia nad urzêdnikami mazowieckimi 1370–1526, Wroc³aw 1961, s. 343; K. Pacuski,
Prusowie ze S³ubic w XIV-XV w. [w:] Koœció³, kultura, spo³eczeñstwo. Studia z dziejów œredniowiecza
do czasów nowo¿ytnych, Warszawa 2000, s. 315, przyp. 12.
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ty za dostarczone pnie i uniemo¿liwia³ ich sprzeda¿ innym kontrahentom. Podobnie
jak Otton z Kuczborka, tak¿e Nadmir zamierza³ w tej sprawie udaæ siê do Gdañska,
aby odzyskaæ pieni¹dze lub towar, i uzyska³ u swego w³adcy list apeluj¹cy do gdañskich w³adz o okazanie mu sprawiedliwoœci.
Jak d³ugo, mimo interwencji ksiêcia, móg³ trwaæ nierozwi¹zany konflikt
szlachcica mazowieckiego z gdañskim mieszczaninem pokazuje przyk³ad finansowego sporu Ninogniewa z Kryska z Hansem Bedlikiem. Dosz³o do niego przed
6 listopada 1450 r., poniewa¿ ju¿ wówczas ksi¹¿ê Boles³aw IV pisa³ w tej sprawie z Wyszogrodu do wielkiego mistrza. Listy dotycz¹ce konfliktu Ninogniewa
z Bedlikiem wspomniany ksi¹¿ê wystawi³ (oba w Wyszogrodzie) jeszcze
15 kwietnia i 11 maja 1451 r.32 Co ciekawe, nie zachowa³a siê ¿adna ksi¹¿êca korespondencja kierowana w tej sprawie do Gdañska. W koñcu Boles³aw, widz¹c
bezowocnoœæ swoich interwencji u najwy¿szego zwierzchnika zakonu, którego
autorytet u poddanych w gor¹cym okresie przed wybuchem wojny trzynastoletniej nie by³ zbyt wysoki, postanowi³ napisaæ list w interesie Ninogniewa do przywódców Zwi¹zku Pruskiego, z których imiennie wymieni³ Jana z Ba¿yn i Augustyna z Szewna. Pismo swe wystawi³ w Nowym Mieœcie 3 stycznia 1454 r. Apelowa³ w nim o wywarcie przez czo³owych zwi¹zkowców nacisku na radê gdañsk¹,
aby ta doprowadzi³a do oddania pieniêdzy przez Hansa Bedlika Ninogniewowi.
Zwraca³ uwagê, ¿e zobowi¹zanie to zosta³o potwierdzone przed rad¹ miejsk¹, mimo to wierzyciel nadal nie odzyska³ swoich pieniêdzy. W liœcie ksi¹¿êcym znajdujemy te¿ pewne tony wskazuj¹ce na zniecierpliwienie wystawcy, poniewa¿ stwierdza siê tam, ¿e w³adca napisa³ w tej sprawie ju¿ wiele pism, a mimo to nadal pozostaje ona nieza³atwiona33. List Boles³awa IV dotar³ do przebywaj¹cych w Toruniu
przywódców Zwi¹zku Pruskiego, z Janem Ba¿yñskim na czele, przed 10 stycznia
1454 r. Wówczas to obraduj¹cy tam zwi¹zkowcy wys³ali (pod pieczêci¹ Ba¿yñskiego) proœbê do gdañskiej rady, aby ta zobowi¹za³a Bedlika do uregulowania
d³ugu, wraz z ni¹ zaœ kopiê listu ksi¹¿êcego34.
Znacz¹ca aktywnoœæ Boles³awa IV na rzecz rozwi¹zania sporu Ninogniewa
z Kryska z mieszczaninem gdañskim wynika³a bez w¹tpienia z doœæ wysokiej pozycji zajmowanej przez niego w mazowieckiej elicie urzêdniczej. Kryski rozpocz¹³
swoj¹ karierê jako podsêdek p³ocki (od 1434) i sprawowa³ ten urz¹d do 1457 r., uzyska³ tak¿e stanowiska chor¹¿ego zakroczymskiego (1439–1462), sêdziego wyszogrodzkiego i zakroczymskiego (1450–1462), sêdziego p³ockiego (1457–1467), kasztelana czerskiego (1462), kasztelana p³ockiego (1463–1465), wreszcie wojewody
p³ockiego (1465–1467), zmar³ przed 1468 r. W podziale z braæmi, przeprowadzonym w 1449 r., uzyska³ wsie: Drobin, Now¹ Wieœ i Koziminy (wszystkie w ziemi
p³ockiej), Krysk, Strzembowo, Drochowo i D³utowo (wszystkie w ziemi ciecha32

RHD, Bd. 1/2, nr 10421, 10644, 10697.
APG, 300D/6, nr 34, por.: regest 12.
34 APG, 300D/47, nr 30.
33
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nowskiej) oraz Krzewo i Kownaty (ziemia wiska)35. Jak na warunki mazowieckie
by³ to zatem bardzo du¿y maj¹tek ziemski, nie powinna te¿ dziwiæ znacz¹ca kariera, która sta³a siê udzia³em Ninogniewa oraz zainteresowanie ksiêcia Boles³awa
okazywane jego konfliktowi z gdañszczaninem.
Jedynie dwa listy ksi¹¿¹t mazowieckich do Gdañska dotycz¹ problemów natury
politycznej, w obu wypadkach jednak chodzi³o o kwestiê zwi¹zan¹ z polityk¹ gospodarcz¹. Oba tak¿e wystawiono w okresie, gdy po przedwczesnej œmierci Boles³awa IV regencjê na Mazowszu Wschodnim sprawowa³a jego matka, ksiê¿na Anna,
córka Fiodora Olgierdowica, a wdowa po Boles³awie Januszewicu36. Pierwsze pismo zosta³o wys³ane z Warszawy 22 paŸdziernika 1457 r. pod imieniem Anny i jej
najstarszego wnuka, Konrada III Rudego, ale tak¿e rady ksi¹¿êcej (et cum dominis
dignitariis consilii), co podkreœla³o wspó³uczestnictwo tego gremium w rz¹dach
opiekuñczych. Dotyczy³o ono protestu strony mazowieckiej przeciwko wprowadzeniu nowego podatku, tzw. akcyzy, obci¹¿aj¹cego obcych kupców (w tym mazowieckich), wprowadzonego w zwi¹zku z potrzebami wywo³anymi trwaj¹c¹ wojn¹ trzynastoletni¹37. Wystawcy ¿¹dali jego zniesienia i wynagrodzenia strat poniesionych
do tej pory przez ich poddanych. W charakterze nacisku zastosowano areszt towarów gdañskich kupców, którzy przybyli do Warszawy na doroczny jarmark (15 paŸdziernika)38. Na stanowczy protest mazowiecki gdañscy rajcy odpowiedzieli listem
(25 listopada 1457), t³umacz¹c siê, ¿e kraj prowadzi wojnê, której koszty musz¹ ponosiæ wszyscy39. T³umaczenia takiego nie przyjê³a jednak ksiê¿na regentka, która
w piœmie wys³anym pod imieniem jej i rady ksi¹¿êcej z Warszawy (3 marca 1458)
zwraca³a uwagê, ¿e Mazowsze tak¿e toczy wojny, ale nie powoduje to dodatkowego
obci¹¿ania podatkowego obcych kupców. W Ÿródle tym ponowiono stanowcze ¿¹danie zniesienia „akcyzy”, wskazuj¹c na to, ¿e kupców gdañskich i innych Prusaków zawsze traktowano na Mazowszu sprawiedliwie40. Dodaæ wypada, ¿e nie wiadomo, czy
mazowieckie protesty spowodowa³y zniesienie wspomnianego podatku. List dotycz¹cy „akcyzy” (3 marca 1458) by³ natomiast jednym z ostatnich przejawów aktywnoœci
wiekowej ju¿ ksiê¿nej-regentki. Wiadomo bowiem, ¿e 3 maja 1458 r. na zamku czerskim sporz¹dzi³a ona swój testament, nie ¿y³a zaœ ju¿ 1 sierpnia tego roku41.
35

S³ownik historyczno-geograficzny województwa p³ockiego, z. 1, Warszawa 1980, s. 63; z. 2,
s. 173; Kryski Ninogniew, Polski s³ownik biograficzny, t. 15, Wroc³aw 1970, s. 485–486; J. Piêtka,
Mazowiecka elita feudalna póŸnego œredniowiecza, Warszawa 1975, s. 85–86.
36 O rz¹dach opiekuñczych na Mazowszu po œmierci Boles³awa IV lakonicznie: W. Sobociñski,
Historia rz¹dów opiekuñczych w Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 2, 1949, s. 269–270.
37 Wzi¹wszy pod uwagê czas, w którym nast¹pi³y mazowieckie protesty, wprowadzenie „akcyzy”
by³o wywo³ane bardzo du¿ymi potrzebami finansowymi Prus Królewskich, zwi¹zanymi z wykupem
Malborka z r¹k zaciê¿nych krzy¿ackich, por.: M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z zakonem krzy¿ackim
1454–1466, Warszawa 1967, s. 455–489.
38 APG, 300D/6, nr 55, por: regest 13.
39 APG, 300.27, nr 6, s. 139–140.
40 APG, 300D/6, nr 56, por.: regest 14.
41 K. Jasiñski, Rodowód, s. 103.
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Do trzeciej grupy listów wchodz¹: jedno pismo Janusza I oraz dwa W³adys³awa I. W najstarszym z nich, wystawionym w niewiadomym miejscu, ksi¹¿ê Mazowsza Wschodniego porusza³ doœæ interesuj¹ce kwestie. Informowa³ on mianowicie gdañsk¹ radê, ¿e otrzyma³ jej list dotycz¹cy pojmania oszusta, z czego Janusz
wyra¿a³ satysfakcjê, sugeruj¹c tak¿e gdañskim w³adzom jego przyk³adne ukaranie.
Oszust ów (niewymieniony z imienia) mia³ bowiem oszukaæ wielu ludzi w jego
w³adztwie, zw³aszcza zaœ w Pu³tusku. Podawa³ siê równie¿ za siostrzeñca biskupa.
Ze wzglêdu na jego dzia³alnoœæ w Pu³tusku nale¿y s¹dziæ, ¿e jego proceder u³atwia³oby mu tylko podawanie siê za siostrzeñca biskupa p³ockiego, do którego nale¿a³o to miasto, bêd¹ce te¿ znacz¹cym oœrodkiem koœcielnym biskupstwa42.
W piœmie z 25 lipca 1439 r., wystawionym w P³ocku, ksi¹¿ê W³adys³aw I interweniowa³ z kolei u w³adz miejskich Gdañska w sprawie swojego s³ugi Jana. Jan ów
uprzednio s³u¿y³ u mieszczanina gdañskiego Piotra, jednak po jego œmierci wdowa
odmówi³a mu zap³aty za pracê, w zwi¹zku z czym ksi¹¿ê zwróci³ siê do burmistrza
i rady miejskiej o sk³onienie wdowy do uregulowania d³ugu43. Bardzo lakoniczny
jest kolejny list wspomnianego ksiêcia, wystawiony 25 kwietnia 1443 r. tak¿e
w P³ocku. Ksi¹¿ê p³ocki apelowa³ w nim o okazanie sprawiedliwoœci jego poddanemu, okreœlonemu tylko jako pauper homo, który przed t¹ dat¹ zosta³ oœlepiony
przez niewymienionego z imienia szlachcica z pañstwa zakonnego (terrigena ordinis). Odszkodowanie dla ofiary mia³o zostaæ wyp³acone na mocy decyzji rady gdañskiej, jednak suma ta jeszcze nie trafi³a do poszkodowanego. W³adys³aw I ¿¹da³ zatem jej wyp³acenia44.
Omówione tu Ÿród³a epistolograficzne pokazuj¹, ¿e Mazowsze ³¹czy³y z Gdañskiem przede wszystkim kontakty natury handlowej, ich bowiem dotyczy wiêkszoœæ ksi¹¿êcych listów kierowanych do gdañskich w³adz miejskich. Sytuacja ta zosta³a ju¿ wczeœniej dostrze¿ona w literaturze przedmiotu, w której wskazywano na
du¿y stopieñ zainteresowania kupiectwa gdañskiego towarami leœnymi, zw³aszcza
z terenu Mazowsza Wschodniego, dla pozyskania których przybysze z miasta nad
Mot³aw¹ zawierali kontrakty ze szlacht¹ lub mieszczanami mazowieckimi45. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e list W³adys³awa I z 1439 r. daje nam jeden przyk³ad
migracji zarobkowej miêdzy Gdañskiem a Mazowszem P³ockim46.
W ogromnej wiêkszoœci opisanych wypadków nie wiemy, jak zakoñczy³y siê interwencje ksi¹¿¹t mazowieckich u w³adz miejskich Gdañska. W zachowanych
gdañskich ksiêgach missivów brakuje bowiem odpowiedzi na pisma w³adców
42

APG, 300D/6, nr 7; por.: regest 2.
Ibidem, nr 21, por.: regest 9.
44 Ibidem, nr 28, por.: regest 10.
45 K. Tymieniecki, Procesy twórcze, s. 113–114; M. Biskup, Zjednoczenie, s. 51–61; idem,
Elementy, s. 22–28; idem, Przeobra¿enia w handlu i rzemioœle [w:] Historia Gdañska, t. 1, s. 508–510.
46 Ibidem, nr 21; regest 9; i to niezale¿nie od tego, czy s³uga ksiêcia W³adys³awa Jan, pracuj¹cy
wczeœniej w Gdañsku, by³ Mazowszaninem, który wróci³ nastêpnie w rodzinne strony, czy te¿ mo¿e
by³ on gdañszczaninem zatrudnionym przez ksiêcia p³ockiego.
43
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z Mazowsza. Wyj¹tkiem jest list rady gdañskiej, przygotowany jako odpowiedŸ na
pismo ksiê¿nej Anny Boles³awowej, Konrada III i rady ksi¹¿êcej, w sprawie „akcyzy” (25 listopada 1457)47. Nie mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e wzmianki dotycz¹ce
spraw zwi¹zanych z interwencj¹ w³adców Mazowsza na rzecz ich poddanych znajduj¹ siê w gdañskich ksiêgach miejskich (radzieckich i ³awniczych).
W próbach komunikacji z rad¹ gdañsk¹ widaæ zreszt¹, ¿e osoby maj¹ce nadziejê na jej pomoc w rozwi¹zaniu spraw spornych z mieszczanami miasta nad Mot³aw¹ stara³y siê uzyskaæ listy od ksiêcia i w³asnej rady miejskiej (tak by³o w przypadku mieszczanina nurskiego Gotarda, który otrzyma³ tak¿e pismo od swojego wójta
i rady48) b¹dŸ interwencjê ksiêcia u rady miejskiej Gdañska i jej pana feudalnego,
czyli wielkiego mistrza zakonu krzy¿ackiego (jak w sprawie aresztowania w³asnoœci Jaœka Romana w 1434 r.49), a nawet — przy ignorowaniu w³adz miejskich —
bezpoœrednio zwraca³y siê do najwy¿szego zwierzchnika zakonu (pisma dotycz¹ce
sporu Ninogniewa z Kryska z Hansem Bedlikiem50). W tym ostatnim wypadku nale¿y wykazaæ jednak pewn¹ ostro¿noœæ, bowiem nie mo¿na wykluczyæ, ¿e korespondencja w jego sprawie, adresowana do Gdañska, po prostu nie zachowa³a siê
do naszych czasów.
Jeœli chodzi o sposób ekspedycji listów do w³adz gdañskich, to nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e w czêœci z nich znajduje siê informacja o tym, ¿e do Gdañska dostarcza³y
je osoby, w których interesie by³y wystawiane (zwrot: „okaziciel niniejszego”)51.
W przypadku niektórych mo¿na zaœ wnioskowaæ o tym ze skierowanej do gdañszczan
ksi¹¿êcej proœby o sprawiedliwe potraktowanie protegowanej osoby52.
Na podstawie analizy jednego z omawianych tu przypadków uzyskujemy informacjê dotycz¹c¹ czasu przesy³ania listu z Mazowsza do Prus. Wiadomo, o czym ju¿
wspominaliœmy, ¿e list ksiêcia Boles³awa IV w sprawie sporu Ninogniewa z Kryska z Hansem Bedlikiem, wystawiony 3 stycznia 1454 r. w Nowym Mieœcie, dotar³
do Torunia najpóŸniej 10 stycznia tego roku, skoro datê tê posiada list pruskich
zwi¹zkowców dotycz¹cy tego konfliktu, przes³any wraz z kopi¹ pisma ksi¹¿êcego
do gdañskiej rady53. Jego droga z Nowego Miasta do Torunia trwa³a zatem najwy¿ej siedem dni, a zapewne nawet krócej, wzi¹wszy pod uwagê fakt, ¿e 10 stycznia
wys³ano ju¿ kolejny list w tej sprawie z za³¹czon¹ kopi¹ listu ksiêcia Boles³awa,
których sporz¹dzenie tak¿e wymaga³o czasu. Trzeba równie¿ wzi¹æ pod uwagê i to,
¿e musia³o te¿ dojœæ do konkretnego procesu decyzyjnego w gremiach kierowniczych Zwi¹zku Pruskiego. Dodajmy jeszcze, ¿e czas ten wydaje siê tym bardziej
krótki, ¿e by³ to pocz¹tek stycznia, czyli zima.
47

APG, 300.27, nr 6, s. 139–140.
APG, 300D/7, nr 9.
49 RHD, Bd. 1/2, nr 6844, 6871.
50 Ibidem, nr 10421, 10644, 10697.
51 APG, 300D/6, nr 12, 14, 16, 19, 21, 31, 277; regesty: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11.
52 Ibidem, nr 13; regest 4.
53 Ibidem, nr 34; 300D/47, nr 30; regest 12.
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W kwestii pieczêci uwierzytelniaj¹cych korespondencjê ksi¹¿¹t mazowieckich
z Gdañskiem nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wiêkszoœæ z nich wyciœniêto technik¹ wosk
przez papier. Wniosek ten mo¿na by chyba nawet rozci¹gn¹æ na wszystkie zachowane odciski pieczêtne, nawet w przypadku niezachowania kustodii, ze wzglêdu na ich
charakterystyczn¹ formê, sugeruj¹c¹ pierwotne u¿ycie materia³u papierowego. Co
ciekawe, w wypadku jednego odcisku uda³o siê stwierdziæ, ¿e prostok¹tny kawa³ek
papieru, u¿yty jako kustodia, pochodzi³ z wtórnie wykorzystanej karty zawieraj¹cej
zapewne brudnopis protocollonu s¹du ksi¹¿êcego. Niestety, ze smutkiem nale¿y
skonstatowaæ, ¿e w porównaniu ze stanem z lat 70. dosz³o do pewnej destrukcji materia³u sfragistycznego z gdañskiej korespondencji ksi¹¿¹t mazowieckich, co wskazuje na piln¹ potrzebê digitalizacji zachowanej dokumentacji54.
Listy ksi¹¿¹t mazowieckich do Gdañska przynosz¹ tak¿e dodatkow¹ wiedzê na
temat formularza listów wychodz¹cych z ich kancelarii. Ze wzglêdu jednak na fakt,
¿e rejestrujemy tu tylko formu³y z listów do Gdañska, pomijamy natomiast znacznie obszerniejszy materia³ z zachowanych pism kierowanych do urzêdników krzy¿ackich, wysuwane wnioski nale¿y uznaæ wy³¹cznie za otwarcie tego tematu badawczego. Nim jednak przejdziemy do omówienia poszczególnych formu³, nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e prawie wszystkie spoœród interesuj¹cych nas listów posiadaj¹ klasyczn¹, tzw. listow¹, jak okreœli³ to ostatnio Witold Szczuczko, formê, tj.: adres (inskrypcja) znajduje siê na odwrociu, pieczêæ zaœ zamyka z³o¿one pismo55. Choæ nale¿y tu podkreœliæ, ¿e zwroty grzecznoœciowe w listach ksi¹¿¹t mazowieckich do
Gdañska wystêpowa³y na pocz¹tku w³aœciwej treœci listu. Tylko jedno z mazowieckich pism do gdañskiej rady mo¿na zakwalifikowaæ do drugiego typu listów wed³ug
typologii wspomnianego badacza, tzn. listów „dokumentowych”, wyró¿niaj¹cych
siê adresem (inskrypcj¹) umieszczonym na pocz¹tku w³aœciwej treœci pisma (nie wystêpuje on zatem na odwrociu) oraz umieszczeniem pieczêci pod tekstem dokumentu (nie zamyka wiêc ona listu), co upodobnia³o je w pewnym stopniu do dokumentów56. Warunki te spe³nia list W³adys³awa I z 6 maja 1434 r., dodatkowo równie¿ nawi¹zuj¹c w swej formie do formularza dokumentów przez wystêpuj¹c¹ w nim koroboracjê (Sigillo nostro presentibus subimperesso), która nie wystêpuje w ogóle w pozosta³ej korespondencji ksi¹¿êcej kierowanej do Gdañska przed 1466 r.57
Tytulatura ksi¹¿êca:
– Siemowit IV (Semovitus Dei gracia dux senior Mazovie58),
– Janusz I (Johannes Dey gracia senyor dux Masyvye59),
54

Por. regesty: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.
W. Szczuczko, Korespondencja czasów wojny. Listy króla Kazimierza Jagielloñczyka do rady
miasta Torunia z okresu wojny trzynastoletniej 1454–1466 [w:] Kancelaria wielkich mistrzów i polska
kancelaria królewska w XV wieku, red. J. Trupinda, Malbork 2006, s. 261–263.
56 Ibidem, s. 263–264.
57 APG, 300D/6, nr 13.
58 Ibidem, nr 277; regest 1.
59 Ibidem, nr 7; regest 2.
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– W³adys³aw I (Wladislaus Dei gracia dux Mazowie Russieque etc.60, Wladislaus Dei gracia dux Mazowie etc.61 ),
– Boles³aw IV (Boleslaus Dei gracia dux Mazovie etc.62),
– ksiê¿na Anna Boles³awowa, Konrad III i rada ksi¹¿êca podczas rz¹dów opiekuñczych (Anna et Conradus Dei gracia duces Mazovie etc. et cum dominis
consilii63, Anna Dei gracia senior ducissa et gubernatrix Mazovie etc.; pod
tekstem listu: Cum dominis dignitariis consilii etc.64).
W kwestii tytulatury nale¿y zauwa¿yæ, ¿e we wszystkich listach w³adców mazowieckich do Gdañska stosowano jej formê skrócon¹, co wydaje siê byæ charakterystyczne dla listu jako wytworu polskich kancelarii panuj¹cych65. W przypadku Siemowita IV i Janusza I wystêpuje tytulatura odwo³uj¹ca siê tylko do Mazowsza, jako
terytorium znajduj¹cego siê pod ich w³adz¹, choæ dotychczasowe badania wskazuj¹,
¿e w intytulacji stosowanej w dokumentach ksi¹¿êcych (równie¿ w tej skróconej)
wystêpuj¹ tak¿e odniesienia do innych ziem, w stosunku do których posiadali oni
uprawnienia w³adcze lub takowe tylko wysuwali66. Obaj ksi¹¿êta w listach adresowanych do gdañskich w³adz miejskich podkreœlali natomiast fakt starszeñstwa (senior dux) wobec swoich pe³noletnich ju¿ potomków z mazowieckiej linii Piastów.
Syn Siemowita IV, W³adys³aw I, pomimo stosowania tytulatury skróconej
w czêœci swoich listów odnosi³ siê nie tylko do Mazowsza, gdzie znajdowa³y siê
60

Ibidem, nr 13, 28, 31; regesty: 4, 10, 11.
Ibidem, nr 14, 21, regest 5, 9.
62 Ibidem, nr 12, 16, 19, 34; regesty: 3, 7, 8, 12.
63 Ibidem, nr 55, regest 13.
64 Ibidem, nr 56, regest 14.
65 Choæ nale¿y zauwa¿yæ, ¿e na gruncie mediewistyki polskiej nie dysponujemy zbyt wieloma pracami dotycz¹cymi nie tylko stosowanej w listach tytulatury, ale w ogóle formularza listów, por.: I. Su³kowska-Kurasiowa, Dokumenty królewskie i ich funkcja w pañstwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów (1370–1444), Warszawa 1977, s. 57–58; A. Szweda, Listy króla Kazimierza Jagielloñczyka do wielkich mistrzów zakonu krzy¿ackiego z lat 1447–1454 [w:] Bitwa pod Chojnicami 18 IX
1454 r. w tradycji historycznej i regionalnej, red. J. Knopka, B. Kuffel, Chojnice 2004, s. 21–23; idem,
Listy W³adys³awa Jagie³³y do wielkich mistrzów krzy¿ackich w latach 1386–1434 [w:] Tekst Ÿród³a.
Krytyka. Interpretacja, red. B. Treliñska, Warszawa 2005, s. 258; idem, Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzy¿ackim w Prusach w latach 1386–1454, Toruñ 2009,
s. 121–134, 146–154; W. Szczuczko, Korespondencja, s. 261–264.
66 A. Swie¿awski, Tytulatura ruska ksi¹¿¹t mazowieckich, Czêstochowa 1994, s. 16–18, 30–39;
J. Grabowski, Tytulatura kujawska i ruska Siemowita IV, ksiêcia mazowieckiego. Ze studiów nad intytulacj¹ w œredniowiecznych dokumentach w Polsce [w:] Piœmiennictwo pragmatyczne w Polsce do koñca XVIII w. na tle powszechnym, red. J. Gancewski, A. Wa³kówski, Olsztyn 2006, s. 119–135; dotychczasowe prace dotycz¹ce kancelarii i praktyki kancelaryjnej na póŸnoœredniowiecznym Mazowszu
zbiera: J. Grabowski, Kancelarie ksi¹¿êce na Mazowszu (XIII–XVI w.). Stan i perspektywy badawcze
[w:] Belliculum diplomaticum II Thorunense, red. W. Chor¹¿yczewski, J. Tandecki, Toruñ 2007, passim; idem, Polské bádání z oboru diplomatiky v letech 1996–2007, „Sborník Archivních Prací”, t. 58,
2008, nr 1, s. 213–215; idem, Badania z zakresu dyplomatyki œredniowiecznej i staropolskiej prowadzone w Polsce w latach 1996–2007, „Studia ród³oznawcze”, t. 46, 2009, s. 123–124; pe³ne opracowanie problematyki tytulatury ksi¹¿¹t mazowieckich, zob.: idem, Dynastia, s. 268–390.
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dzier¿one przezeñ terytoria, ale tak¿e do Rusi. Wynika³o to z praw p³ockiej linii
ksi¹¿¹t mazowieckich do ziemi be³skiej. Nale¿y jednak wyraŸnie podkreœliæ, ¿e tytulatura ruska (oczywiœcie wspólnie z mazowieck¹) w intytulacji pism W³adys³awa
do Gdañska znajdowa³a siê tylko w tych wystawionych przed 31 sierpnia 1434 r. (do
tej daty Siemowitowice pozostawali w niedziale)67, pojawia siê tak¿e w listach pochodz¹cych z 1443 r.68 Przerwa w stosowaniu tytulatury ruskiej zosta³a spowodowana tym, co zauwa¿y³a ju¿ starsza literatura, ¿e w wyniku podzia³u dzielnic przeprowadzonego w³aœnie 31 sierpnia 1434 r. przez synów Siemowita IV ksiêstwo be³skie przypad³o Kazimierzowi II. W³adys³aw I zosta³ natomiast panem ziemi p³ockiej, wiskiej, zawkrzeñskiej, p³oñskiej oraz (tylko roszczeniowo) goni¹dzkiej. Ziemia be³ska znalaz³a siê pod panowaniem W³adys³awa dopiero po œmierci Kazimierza II, która nast¹pi³a 16 wrzeœnia 1442 r. (Siemowit V zmar³ jeszcze wczeœniej, bo
ju¿ 16 lub 17 lutego 1442 r.)69. W zwi¹zku z tym faktem do tytulatury W³adys³awa
powróci³a tytulatura ruska, któr¹ notujemy w jego listach do Gdañska z 1443 r.70
W przeciwieñstwie do tytulatury W³adys³awa I bardzo jednolita by³a tytulatura
Boles³awa IV, stosowana w intytulacji jego „gdañskich” listów. We wszystkich odnosi³a siê wy³¹cznie do Mazowsza, choæ w dokumentach wnuka Janusza I wystêpowa³a, przez ca³y okres jego panowania, równie¿ roszczeniowa tytulatura ruska,
jakkolwiek zajêt¹ w 1440 r. ziemiê drohick¹ posiada³ on bardzo krótko i w wyniku
wojny powróci³a ona rych³o w sk³ad Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego71.
W przypadku tytulatury ksiê¿nej Anny Boles³awowej i jej wnuka Konrada III,
zastosowanej w ich pismach do Gdañska, wystêpuje jedynie ich odwo³anie do Mazowsza (duces Mazovie, ducissa […] Mazovie). Z uwagi na sprawowanie przez Annê rz¹dów opiekuñczych pojawia siê w jej liœcie z 1458 r. tytu³ gubernatrix Mazovie. Ze wzglêdu zaœ na to, ¿e ¿y³a jeszcze równie¿ jej synowa Barbara, ¿ona Boles³awa IV, intytulacjê Anny uzupe³niano zwrotem: senior ducissa. W obu wypadkach podkreœlano wspó³uczestnictwo rady ksiêstwa w rz¹dach opiekuñczych przez
uzupe³nienie intytulacji formu³¹: et cum dominis Consilii lub: cum dominis dignitariis consilii.
Zwroty grzecznoœciowe i salutacja:
– Siemowit IV (Amici!72),
– Janusz I (Unser vruntlichen grus czuvor!73),
67 APG, 300D/6, nr 13; regest 4; choæ trzeba podkreœliæ, ¿e w przypadku W³adys³awa I stosowanie tytulatury ruskiej ³¹cznie z mazowieck¹ w tym okresie nie by³o regu³¹, poniewa¿ jego list z 18 VI
1434 r. (APG, 300D/6, nr 14, regest 5) zawiera tylko tytulaturê mazowieck¹.
68 APG, 300D/6, nr 28, 31; regesty: 10, 11.
69 Iura Masoviae terrestria, t. 1, oprac. J. Sawicki, Warszawa 1972, nr 78; A. Swie¿awski, Tytulatura, s. 43, 48, 50–52; K. Jasiñski, Rodowód, s. 109, 128, 134.
70 APG, 300D/6, nr 28, 31, regesty: 10–11.
71 Iura, t. 1, nr 85, 90, 94; A. Swie¿awski, Tytulatura, s. 19–21.
72 APG, 300D/6, nr 277; regest 1.
73 Ibidem, nr 7; regest 2.
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– W³adys³aw I (Sinceram amiciciam et omne bonum! Wenerabilis domine, providi circumspectique viri domini, amici nobis sincere dilecti!74, Prudentes
domini, amici sincere dilecti!75, Providi domini amici nostri dilecti!76, Prudentes amici nostri dilecti!77),
– Boles³aw IV (Circumspecti domini, amici nobis grate dilecti!78, Circumspecti amici nobis grate dilecti!79, Circumspecti domini nobis sincere dilecti!80,
Salutem et omnis boni continuacionem incrementum! Strennui, generosi, et
nobis sincere dilecti!81),
– ksiê¿na Anna Boles³awowa, Konrad III i rada ksi¹¿êca podczas rz¹dów opiekuñczych (Circumspecti domini nobis sincere dilecti!82, Providi domini nobis sincere dilecti!83).
W przypadku zwrotów grzecznoœciowych i salutacji nale¿y stwierdziæ, ¿e najkrótsza ich forma wystêpuje w liœcie Siemowita IV (Amici!)84. Pozosta³e czêœci formularza tego typu w innych pismach s¹ nieco bardziej rozbudowane, nawet w niemieckojêzycznym liœcie Janusza I, gdzie wystêpuje salutacja (Unser vruntlichen
grus czuvor!). Zwykle zwroty grzecznoœciowe przybiera³y postaæ: Providi domini
amici nostri dilecti! (W³adys³aw I), Circumspecti amici nobis grate dilecti! (Boles³aw IV) lub Circumspecti domini nobis sincere dilecti! (ksiê¿na Anna, Konrad III
i rada ksi¹¿êca). Zmiany sprowadza³y siê jedynie do zastosowania innej tytulatury
stanowej (providi, circumspecti, prudentes) i budowy czêœci koñcowej (zastêpowanie sincere przez grate). Generalnie, w ka¿dej z formu³ tego typu chodzi³o o podkreœlenie przyjaznych stosunków panuj¹cych miêdzy ksi¹¿êtami a adresatami oraz
odwo³anie siê do tego, jak bardzo „droga” jest w³adcom przyjaŸñ z gdañszczanami.
Od tego schematu ró¿ni¹ siê zwroty grzecznoœciowe i salutacja listu W³adys³awa I z 1434 r., który skierowany by³ tak¿e do gdañskiego komtura domowego, co
— jak siê wydaje — by³o powodem zastosowania bardziej rozwiniêtej formu³y, poszerzonej oczywiœcie o tytulaturê stanow¹ urzêdnika krzy¿ackiego (Sinceram amiciciam et omne bonum! Wenerabilis domine, providi circumspectique viri domini,
amici nobis sincere dilecti!). Z podobnej przyczyny od schematu ró¿ni siê salutacja
74

Ibidem, nr 13; regest 4.
Ibidem, nr 14, 21; regesty: 5, 9.
76 Ibidem, nr 28; regest 10.
77 Ibidem, nr 31; regest 11.
78 Ibidem, nr 12; 15; regesty: 3, 6.
79 Ibidem, nr 16; regest 7.
80 Ibidem, nr 19; regest. 8.
81 Ibidem, nr 34; regest 12.
82 Ibidem, nr 55; regest 13.
83 Ibidem, nr 56; regest 14.
84 Podobnie w wypadku badañ nad zwrotami grzecznoœciowymi i salutacj¹ w listach polskich panuj¹cych nale¿y skonstatowaæ, ¿e oprócz dociekañ nad formu³ami tego typu w listach pierwszych Jagiellonów, nie dysponujemy innymi opracowaniami; por.: I. Su³kowska-Kurasiowa, Dokumenty,
s. 57–58; A. Szweda, Listy W³adys³awa Jagie³³y, s. 259.
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i zwrot grzecznoœciowy w liœcie Boles³awa IV do przywódców Zwi¹zku Pruskiego
(Salutem et omnis boni continuacionem incrementum! Strennui, generosi, et nobis
sincere dilecti!). Salutacje pism ksi¹¿¹t mazowieckich do Gdañska nale¿y oceniæ jako doœæ ubogie pod wzglêdem treœciowym, zwroty grzecznoœciowe nawi¹zywa³y
natomiast do adresów (por. ni¿ej). Salutacje spotykamy zreszt¹ tylko w listach: niemieckojêzycznym Janusza I, W³adys³awa I (1434) oraz Boles³awa IV (1454), skierowanym jednak nie do w³adz Gdañska, ale do pruskich zwi¹zkowców85.
Adres (inskrypcja):
– Siemowit IV (Circumspectis viris advocato, consulibus juratisque in Gdanszk, amicis sibi karissimis presens pagina detur86),
– Janusz I (Deme ersammen Rote der stat czu Danczke sal deser bryffe87),
– W³adys³aw I (Venerabili domino comendatori minori, providis circumspectisque viris dominis advocato, prothoconsuli, consulibusque civitatis Gdanczke amicis sincere dilectis88, Prudentibus dominis advocato, prothoconsuli
consulibusque civitatis in Gdanczk amicis sincere dilectis89, Prudentibus viris dominis prothoconsuli et consulibus in Gdansk amicis nostris dilectis90,
Providis dominis prothoconsulibus consulibusque in Gdansk amicis nostris
dilectis91, Prudentibus dominis prothoconsuli consulibusque in Gdansk amicis nostris sincere dilectis92),
– Boles³aw IV (Circumspectis viris dominis magistri civium et consulibus in
Danczk, amicis nobis grate dilectis93, Circumspectis viris dominis magistri
civium et consulibus civitatis Danczik, amicis nobis grate dilectis94, Circumspectis dominis consulibus in Danczik, amicis nobis grate dilectis95, Circumspectis dominis: N. prothoconsuli ceterisque consulibus in Danczk nobis sincere dilectis96, Strennuis, generosis, nobilibusque dominis Johanni de Bayszen, Augustini de N. ceterisque dominis, militibus, baronibus, terrigenis et
nobilibus senioribus terrarum Prussie in Thorun, Danczk nunc morantibus
nobis sincere dilectis97),
85 Na rzadkoœæ formu³y salutacyjnej w listach W³adys³awa Jagie³³y i Kazimierza Jagielloñczyka,
adresowanych do wielkich mistrzów, oraz na ca³kowit¹ absencjê tej formu³y w pismach W³adys³awa III wskazuje A. Szweda, Listy W³adys³awa Jagie³³y, s. 259; idem, Organizacja, s. 130–131.
86 APG, 300D/6, nr 277; regest 1.
87 Ibidem, nr 7; regest 2.
88 Ibidem, nr 13; regest 4.
89 Ibidem, nr 14; regest 5.
90 Ibidem, nr 21; regest 9.
91 Ibidem, nr 28; regest 10.
92 Ibidem, nr 31; regest 11.
93 Ibidem, nr 12; regest 3.
94 Ibidem, nr 15; regest 6.
95 Ibidem, nr 16; regest 7.
96 Ibidem, nr 19; regest 8.
97 Ibidem, nr 34; regest 12.
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– ksiê¿na Anna Boles³awowa, Konrad III i rada ksi¹¿êca podczas rz¹dów opiekuñczych (Circumspectis dominis prothoconsuli consulibusque civitatis
Gdanensis nobis sincere dilectis98, Spectabilibus et providis dominis consulibus civitatisnobis sincere dilectis99).
W adresach (inskrypcjach)100 listów ksi¹¿¹t mazowieckich kierowanych do
Gdañska widzimy podobieñstwo zastosowanych zwrotów do tekstów grzecznoœciowych wystêpuj¹cych w pocz¹tkowych partiach w³aœciwej treœci listu. Obie formu³y ró¿ni oczywiœcie fakt ujêcia w adresie funkcji osób, do których kierowane by³y
pisma. Siemowit IV skierowa³ swój list do wójta, rajców i ³awników gdañskich, Janusz I natomiast do rady. Listy W³adys³awa I adresowane by³y g³ównie do burmistrza i rajców (trzykrotnie), raz do wójta, burmistrza i rady oraz do komtura domowego, wójta, burmistrza i rajców. Boles³aw IV wystawia³ pisma adresowane do burmistrza (przy czym stosowano wobec niego okreœlenie: magister civium lub: prothoconsul) oraz rady, wyj¹tkowo zaœ do samej rady. Zupe³nie odmienny jest tu jego
list do Zwi¹zku Pruskiego, w którym i tytulatura, i adresaci s¹ inni. W przypadku
pism Anny, Konrada III i rady ksi¹¿êcej mamy do czynienia z adresowaniem ich albo do burmistrza i rady, ewentualnie do samej rady, przy czym w tym drugim wypadku zastosowano nietypow¹ tytulaturê rajców (spectabiles). Osoby gdañskich adresatów w czêœci wczeœniejszych spoœród omawianych tu listów wskazuj¹, ¿e
nadawcy nie orientowali siê dobrze w specyfice ustrojowej Gdañska101 — œwiadczy o tym stawianie na pierwszym miejscu wójta, w czym widaæ raczej nawi¹zanie
do stosunków panuj¹cych w miastach mazowieckich. Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê
i na to, ¿e w adresach listów wystêpuj¹ tylko urzêdnicy miejscy okreœleni ogólnie
jako „gdañscy”. W ksi¹¿êcej kancelarii nie brano zatem pod uwagê faktu, ¿e
w obrêbie ówczesnego gdañskiego zespo³u miejskiego funkcjonowa³a nie jedna,
a trzy gminy miejskie: G³ówne, Stare i M³ode Miasto Gdañsk102. Ze wzglêdu jednak na to, ¿e najwiêkszym i najwa¿niejszym oœrodkiem miejskim spoœród wy¿ej
wspomnianych by³o G³ówne Miasto, nale¿y uznaæ, ¿e ca³a omawiana tu korespondencja mazowiecka by³a kierowana do jego w³adz.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e we wszystkich listach ksi¹¿¹t mazowieckich do
Gdañska sprzed 1466 r. brakuje formu³y relacyjnej. Zdecydowanie odró¿nia je to od
listów W³adys³awa Jagie³³y, W³adys³awa III i Kazimierza Jagielloñczyka,
w których — zgodnie z dotychczasowym stanem badañ — zwykle nie opuszczano
98

Ibidem, nr 55; regest 13.
Ibidem, nr 56; regest 14.
100 O tej formule w listach póŸnoœredniowiecznych polskich panuj¹cych, na przyk³adzie listów
W³adys³awa Jagie³³y do wielkich mistrzów zakonu krzy¿ackiego: A. Szweda, Listy W³adys³awa Jagie³³y, s. 257–258.
101 M. Biskup, Kszta³towanie siê miejskiego zespo³u osadniczego [w:] Historia Gdañska, t. 1,
s. 355–356.
102 Ibidem, s. 351–363.
99
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tej formu³y103. Mo¿na zatem zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e cecha ta upodobnia³a je
do listów polskich urzêdników pogranicznych kierowanych do Prus104.
Jêzykiem listów ksi¹¿¹t mazowieckich do Gdañska by³a przede wszystkim ³acina. Jedynym wyj¹tkiem jest tu pismo Janusza I do gdañskich w³adz miejskich w jêzyku niemieckim105. Wiadomo sk¹din¹d, ¿e osoby znaj¹ce jêzyk niemiecki wystêpowa³y dowodnie w jego kancelarii, o czym przekonuje Ÿród³o z 1421 r.106
Wart poruszenia wydaje siê tak¿e problem formy nazwy Gdañska, wystêpuj¹cej
w ³aciñskiej korespondencji ksi¹¿¹t Mazowsza, kierowanej do tego miasta do zakoñczenia wojny trzynastoletniej. Co ciekawe, w adresach listów ksiêcia Mazowsza Wschodniego, Boles³awa IV, konsekwentnie by³a stosowana zgermanizowana
nazwa Gdañska (Danczk, Danczik), podczas gdy pisma wychodz¹ce z kancelarii
Siemowita IV i W³adys³awa I zachowa³y g³ównie s³owiañsk¹ formê tej nazwy topograficznej (Gdanszko, Gdanczk, Gdansk), w jednym tylko wypadku nieco zniemczon¹ (Gdanczke)107. W dwóch listach Anny, Konrada III i rady ksi¹¿êcej mamy ju¿
natomiast zlatynizowan¹ formê nazwy Gdañska, ale na substracie s³owiañskim (civitas Gdanensis).
REGESTY
Objaœnienie dotycz¹ce konstrukcji regestów: po miejscu (nazwa wspó³czesna),
rozwi¹zanej dacie wystawienia i regeœcie, znajduje siê nota dotycz¹ca Ÿróde³ sk³adaj¹ca siê z nastêpuj¹cych punktów:
1. obecna sygnatura,
2. status Ÿród³a (orygina³, kopia), materia³ pisarski, jêzyk Ÿród³a, wymiary, informacja dotycz¹ca pieczêci i ewentualnych póŸniejszych not,
3. informacja o umiejscowieniu adresu oraz adres w jêzyku orygina³u,
4. tytulatura wystawcy,
5. zwroty grzecznoœciowe i salutacja,
103 W. Szczuczko, Korespondencja, s. 261–263 (na przyk³adzie listów Kazimierza Jagielloñczyka
do Torunia); A. Szweda, Organizacja, s. 132–133 (na przyk³adzie listów W³adys³awa Jagie³³y, W³adys³awa III i Kazimierza Jagielloñczyka, kierowanych do wielkich mistrzów zakonu krzy¿ackiego do
1454 r.).
104 A. Szweda, Organizacja, s. 146–154.
105 APG, 300D/6, nr 7; regest 2.
106 Chodzi tu o list skierowany przez Siemowita I do wielkiego mistrza w 1421 r., w którym ksi¹¿ê p³ocki utyskiwa³ na przysy³anie mu przez adresata korespondencji w jêzyku niemieckim, co zmusza³o go do posy³ania jej do kancelarii brata w celu przet³umaczenia na ³acinê (A. Szweda, Organizacja, s. 144). Wydaje siê jednak, ¿e by³ to tylko chwilowy problem, zw³aszcza ¿e w³adca zachodniego
Mazowsza zawsze móg³ odwo³aæ siê do pomocy kancelarii miejskiej P³ocka, sk¹d z ca³¹ pewnoœci¹
ekspediowano listy po niemiecku (Zbiór dokumentów i listów miasta P³ocka, wyd. S.M. Szacherska,
t. 1, Warszawa 1975, nr 59, 61, 66, 70, 72, 74, 75, 77–80, 94, 101).
107 O s³owiañskich i niemieckich formach nazw Gdañska w œredniowieczu por.: H. Górnowicz,
Nazwy Gdañska i jego dzielnic [w:] Historia Gdañska, t. 1, s. 15–16.
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6. datacja w jêzyku orygina³u,
7. edycje,
8. literatura.
W przypadku braku informacji dotycz¹cych poszczególnych punktów, nie bêd¹
one podawane (dotyczy p. 7, 8).
Wykaz stosowanych skrótów:
APG — Archiwum Pañstwowe w Gdañsku
j. — jêzyk
kop. — kopia
³ac. — ³aciñski
niem. — niemiecki
oryg. — orygina³
pap. — papier
wym. — wymiary
| — koniec wersu w oryginalnych cytatach
1.
Sochaczew, [po 8 III 1401– 6 I 1426; 4 IX 1424?]
Ksi¹¿ê mazowiecki Siemowit [IV]1 prosi wójta, rajców i ³awników gdañskich
o wstawienie siê za okazicielem niniejszego [pisma], Janem2, u wielkiego mistrza,
aby ten zwróci³ mu jego pnie, o które odby³a siê ju¿ w Gdañsku sprawa s¹dowa.
1. APG, 300D/6, nr 277.
2. Oryg., pap., j. ³ac., wym. 228 x 150 mm, œlad po pieczêci woskowej in dorso, pomy³kowo przypisywanej przez S.K. Kuczyñskiego (Pieczêcie ksi¹¿¹t
mazowieckich, Wroc³aw 1978, s. 322) Siemowitowi III, w rzeczywistoœci
mo¿e chodziæ o jedn¹ z dwóch pieczêci sygnetowych Siemowita IV, tzw. II
(1379?–1426?) lub tzw. III (ok. 1400?–1426?) (por. ibidem, s. 339–342).
3. Na odwrociu: Circumspectis viris advocato, consulibus juratisque in Gdanszko |, amicis sibi karissimis presens pagina detur.
4. Semovitus Dei gracia dux | senior Mazovie.
5. Amici!
6. Datum in Sochaczew, secunda feria ante Beate Virginis Marie Nativitatem.
7. Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. 3, wyd. I. Su³kowska-Kuraœ,
S. Kuraœ, Warszawa 2000, nr 222.
8. S.K. Kuczyñski, Pieczêcie, s. 322; J. Grabowski, Kancelaria i dokumenty
ksi¹¿¹t mazowieckich w latach 1341–1381, Warszawa 1999, s. 69–70.
1 Ksi¹¿ê p³ocki Siemowit IV, zm. na pocz. 1426 (K. Jasiñski, Rodowód Piastów mazowieckich,
wyd. M. Górny, Poznañ–Wroc³aw 1998 [recte: 2008], s. 87–91).
2 Bli¿ej nieznany.
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2.
b.d.m. [po 25 VI 1397–przed 8 XII 1426; po 1398–przed 1420?]
Ksi¹¿ê mazowiecki Jan [Janusz I Starszy]1 informuje radê miejsk¹ Gdañska, ¿e
otrzyma³ jej list, wyra¿a zadowolenie z pojmania [w Gdañsku] oszusta, prosi równie¿ o jego przyk³adne ukaranie, poniewa¿ oszuka³ wielu ludzi, zw³aszcza w Pu³tusku, podaj¹c siê za siostrzeñca biskupa [p³ockiego].
1. APG, 300D/6, nr 7.
2. Oryg., pap., j. niem., wym. 305 x 135 mm, na odwrociu œredniowieczne probacje, nowo¿ytna uwaga dotycz¹ca wystawcy: Johannis senioris ducis Mazovie, qui obiit anno 1428 [sic!].
3. Na odwrociu: Deme ersammen Rote der stat | czu Danczke sal deser bryffe.
4. Johannes Dey gracia | senyor dux Masyvye.
5. Unser vruntlichen grus czuvor!
6. Brak.
1 Ksi¹¿ê czerski (Mazowsza Wschodniego) Janusz I Starszy, zm. 8 XII 1429 (K. Jasiñski, Rodowód, s. 78–83).

3.
Ciechanów, 3 V 1434
Ksi¹¿ê mazowiecki Boles³aw [IV]1 zwraca siê do burmistrza i gdañskich rajców
o interwencjê w sporze miêdzy jego poddanym i okazicielem niniejszego [listu],
mieszczaninem ³om¿yñskim Stanis³awem2, a mieszczaninem gdañskim Marcinem
Czachem [Martinus dictus Czach]3. Stanis³aw jeszcze przed wybuchem wojny
[tj. przed 1431] dostarczy³ do Gdañska Wis³¹ pnie drzew i zgodnie ze zwyczajem
z³o¿y³ je na brzegu, tymczasem 1500 spoœród tych¿e pni zagarn¹³ wspomniany
Marcin. Stanis³aw pozwa³ go o te pnie przed s¹d [miejski] w £om¿y, gdzie Marcin
przegra³, poniewa¿ nie stawi³ siê na wyznaczon¹ rozprawê. Adwersarz Stanis³awa
tymczasem zagarniête pnie sprzeda³, w zwi¹zku z tym ksi¹¿ê prosi radê o interwencjê na rzecz swojego poddanego, tak by uzyska³ on stosown¹ rekompensatê.
1. APG, 300D/6, nr 12.
2. Oryg., pap., j. ³ac., wym. 218 x 310 mm, na odwrociu resztki zamykaj¹cej list
pieczêci w czerwonym wosku z zachowan¹ obecnie ju¿ tylko po³ow¹ tarczy
herbowej, opis: S.K. Kuczyñski, Pieczêcie, s. 366–368.
3. Na odwrociu: Circumspectis viris dominis magistri civium et | consulibus in
Danczk, amicis nobis grate dilectis.
4. Boleslaus Dei gracia | dux Mazovie etc.
5. Circumspecti domini, amici nobis grate dilecti!
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6. Datum in Czechonovo, feria secunda Rogacionum, anno Domini etc. tricesimo quarto.
1 Ksi¹¿ê czerski (Mazowsza Wschodniego) Boles³aw IV, syn ksiêcia Boles³awa Januszewica, zm.
10 IX 1454 (K. Jasiñski, Rodowód, s. 157–160).
2 Bli¿ej nieznany.
3 Bli¿ej nieznany.

4.
P³ock, 6 V 1434
Ksi¹¿ê mazowiecki W³adys³aw [I]1 prosi gdañskiego komtura domowego oraz
wójta, burmistrza i rajców gdañskich o interwencjê w interesie swego poddanego,
mieszczanina p³ockiego Hanusza2. Ten¿e Hanusz wygra³ wobec ksiêcia z Hanuszem [mieszczaninem] z Brzeœcia Ruskiego [Litewskiego]3 spór o 800 pni, co potwierdza stosowny dokument, w zwi¹zku z czym ksi¹¿ê prosi o sprawiedliwe potraktowanie swojego poddanego.
1. APG, 300D/6, nr 13.
2. Oryg., pap., j. ³ac., wym. 304 x 213 mm, na odwrociu nowo¿ytne sygnatury
i notatki o treœci, zachowana pieczêæ ksiêcia W³adys³awa I (czerwony wosk
przez papier), sygnetowa, u¿ytkowana w latach ok. 1428–1455 i do 1462,
por.: S.K. Kuczyñski, Pieczêcie, s. 353–354.
3. In recto: Venerabili domino comendatori minori, providis circumspectisque
viris dominis advocato, | prothoconsuli, consulibusque civitatis Gdanczke
amicis sincere dilectis.
4. Wladislaus Dei | gracia dux Mazowie Russieque etc.
5. Sinceram amiciciam et omne bonum! Wenerabilis domine, | providi circumspectique viri domini, amici nobis sincere dilecti!
6. Datum in Ploczko, feria quinta in die Ascensionis Domini, anno eiusdem etc.
tricesimo quarto.
1

Ksi¹¿ê p³ocki i be³ski W³adys³aw I, zm. z 11 na 12 XII 1455 (K. Jasiñski, Rodowód, s. 133–136).
Bli¿ej nieznany.
3 Bli¿ej nieznany.
2
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5.
P³ock, 18 VI 1434
Ksi¹¿ê mazowiecki W³adys³aw [I]1 prosi wójta, burmistrza i rajców gdañskich
o interwencjê w sprawie okaziciela niniejszego [listu], swojego poddanego i terrigeny, szlachetnego Ottona z Kuczborka2. Ów wys³a³ do Gdañska pewn¹ iloœæ popio³u,
który bez jego wiedzy i woli sprzedali mieszczanie [gdañscy] Hanusz Scholcz3 i Hanusz T³usty [Tlusti, Clumbork]4, zagarniaj¹c pieni¹dze uzyskane z tej transakcji.
Ksi¹¿ê prosi o udzielenie Ottonowi pomocy w uzyskaniu sprawiedliwoœci.
1. APG, 300D/6, nr 14.
2. Oryg., pap., wym. 223 x 158 mm, prawy dolny róg wyciêty, nowo¿ytna sygnatura i takie¿ notatki o treœci, pieczêæ W³adys³awa I w czerwonym wosku,
jak regest 4, p. 2.
3. Na odwrociu: Prudentibus dominis advocato, protho | consuli consulibusque
civitatis in | Gdanczk, amicis sincere dilectis.
4. Wladislaus Dei gracia | dux Mazowie etc.
5. Prudentes domini, amici sincere dilecti!
6. Datum in castro nostro Plocensi, feria sexta post festum | Sancti Viti Martiris gloriosi, anno Domini etc. XXXIIII.
1

Zob.: nr 4, przyp. 1.
Otton (Ota) z Kuczborka (ziemia zawkrzeñska) h. Ogon., wyst. 1413–1439 (S³ownik historyczno-geograficzny województwa p³ockiego w œredniowieczu, z. 2, oprac. A. Borkiewicz-Celiñska, Wroc³aw 1981, s. 156).
3 Hanusz (Hans, Jan) Scholcz, mieszczanin gdañski, zaanga¿owany w handel z Mazowszem od
1429, zabity przez rozbójników na wschodnim Mazowszu w 1436 (por. tekst g³ówny).
4 Hanusz Clumbork, w Ÿród³ach polskich wystêpuj¹cy te¿ z przydomkiem „T³usty”, mieszczanin
gdañski, zaanga¿owany w handel drzewem mazowieckim ju¿ w 1430 (por. tekst g³ówny).
2

6.
Ciechanów, 30 VII 1434
Ksi¹¿ê mazowiecki Boles³aw [IV]1 interweniuje u burmistrza i rajców gdañskich w sprawie swego poddanego i terrigeny, szlachetnego Jaœka Romana [z W¹sosza]2, który osobiœcie z³o¿y³ skargê wobec niego. Ten¿e Jasiek uda³ siê do Gdañska drog¹ wodn¹ w interesach z drzewem i innymi rzeczami przeznaczonymi do
sprzeda¿y. Po doprowadzeniu swoich spraw do koñca, kupi³ sobie za uzyskane pieni¹dze uzbrojenie i inne rzeczy, nie wiedz¹c o zakazie sprzeda¿y broni [poddanym
mazowieckim]. W zwi¹zku ze z³amaniem tego zakazu urzêdnicy miejscy skonfiskowali mu „zachcyk” [60 sztuk] pni drzewnych, który ju¿ sprzeda³ za 350 grzywien pruskich oraz nabyte przezeñ uzbrojenie wartoœci 16 kop [groszy]. W zwi¹z-
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ku z czym ksi¹¿ê apeluje o zwrócenie mu skonfiskowanych rzeczy, obiecuj¹c, ¿e
bêdzie w przysz³oœci okazywa³ sprawiedliwoœæ mieszczanom gdañskim.
1. APG, 300D/6, nr 15.
2. Oryg., pap., j. ³ac., wym. 217 x 227 mm, nowo¿ytna notatka o treœci, ju¿ tylko œlad po odcisku pieczêci woskowej zamykaj¹cej list, zapewne jak wy¿ej
regest 3, p. 2 (S.K. Kuczyñski, Pieczêcie, s. 366, rejestruje jeszcze szcz¹tek
po pieczêci).
3. Na odwrociu: Circumspectis viris dominis magistri civium | et consulibus civitatis Danczik, amicis nobis grate dilectis.
4. Boleslaus Dei gracia | dux Mazovie etc.
5. Circumspecti domini, amici nobis grate dilecti!
6. Datum in Cze | chonow, feria sexta proxima ante festum Sancti Petri ad Vin
| cula, anno Domini etc. tricesimo quarto.
1

Zob.: nr 3, przyp. 1.
Jasiek (Jan) Roman h. Œlepowron z Roman (ziemia ciechanowska), nastêpnie z W¹sosza (ziemia
wiska), Glinek (ziemia wiska), geometra ksi¹¿êcy, podsêdek wiski (1439–1465), sêdzia wiski
(1467–1471).
2

7.
Liw, 6 XI 1435
Ksi¹¿ê mazowiecki Boles³aw [IV]1 prosi rajców gdañskich o interwencjê
w sprawie okaziciela niniejszego pisma, swojego poddanego, mieszczanina nurskiego Gotarda2. Gotard ów porêczy³ wobec podsêdka nurskiego N. £acnego [Laczni]3 za Wawrzyñca syna Kyestera z Gdañska (Lorincz filio Kyester]4 na wysokoœæ
kopy i 13 groszy oraz po³owy talentu pieprzu. Gotard jako rêczyciel musia³ sp³aciæ
podsêdka z jego nale¿noœci, a Wawrzyniec pomimo dokonania stosownego zobowi¹zania wobec s¹du ³awniczego w Nurze, ¿e odda Gotardowi d³ug pod rygorem
zap³acenia podwójnej kary, do tej pory tego nie dokona³. Ksi¹¿ê apeluje o uczynienie Gotardowi sprawiedliwoœci w jego sporze z Wawrzyñcem.
1. APG, 300D/6, nr 16.
2. Oryg., pap., j. ³ac., wym. 224 x 184 mm, nowo¿ytne notatki o treœci i taka¿
sygnatura, resztki pieczêci woskowej zamykaj¹cej list, pieczêæ jak w regeœcie
nr 3, p. 2 (S.K. Kuczyñski, Pieczêcie, s. 366, rejestruje jeszcze ca³¹ pieczêæ).
3. Na odwrociu: Circumspectis dominis consulibus | in Danczik amicis nobis
grate dilectis.
4. Boleslaus Dei gracia | dux Mazovie etc.
5. Circumspecti amici nobis grate dilecti!
6. Datum in Lyw, die dominico proximo ante festum Sancti Martini, anno Domini etc. XXX quinto.
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1

Zob.: nr 3, przyp. 1.
Bli¿ej nieznany.
3 Podsêdek nurski £acny, bli¿ej nieznany.
4 Bli¿ej nieznany.
2

8.
Nowe Miasto, 11 V 1439
Ksi¹¿ê mazowiecki Boles³aw [IV]1 prosi burmistrza i rajców gdañskich o interwencjê w sprawie okaziciela niniejszego [listu], swojego poddanego i terrigeny, szlachetnego Nadmira z £uszczewa2. Ten¿e Nadmir sprzeda³ „zachcyk” [60
sztuk] pni drzewnych mieszczaninowi gdañskiemu Florianowi3 za 60 kop [groszy], jednak ten pieniêdzy nie zap³aci³ i uniemo¿liwia sprzeda¿ towaru [znajduj¹cego siê zapewne w Gdañsku] innej osobie. W zwi¹zku z tym Nadmir udaje siê
do Gdañska, aby tam uzyskaæ sprawiedliwoœæ a ksi¹¿ê apeluje, ¿eby mu jej
udzielono, tak jak mieszkañcom ziem pruskich okazuje j¹ w³adca Mazowsza.
1. APG, 300D/6, nr 19.
2. Oryg., pap., j. ³ac., wym. 215 x 161 mm, nowo¿ytna notatka o treœci, zamykaj¹ca list pieczêæ ksiêcia Boles³awa IV (czerwony wosk przez papier), jak
regest 3, p. 2, w miejscu lania wosku krawêdŸ listu nadpalona (za gor¹cy
wosk), wyraŸny odcisk papilarny palca osoby przyk³adaj¹cej pieczêæ, nieliczne plamy od wilgoci.
3. Na odwrociu: Circumspectis dominis: N. prothoconsuli ceterisque consulibus in Danczk nobis sincere dilectis.
4. Boleslaus Dei gracia | dux Mazowie etc.
5. Circumspecti domini nobis sincere dilecti!
6. Datum in Nowemyastho, feria secunda ipso die | Rogacionum, anno Domini
tricesimo nono.
1

Zob.: nr 3, przyp. 1.
Nadmir z £uszczewa (Smolna) w ziemi zakroczymskiej (A. Wolff, Studia nad urzêdnikami mazowieckimi 1370–1526, Wroc³aw 1961, s. 343; K. Pacuski, Prusowie, op.cit., s. 315, przyp. 12.
3 Bli¿ej nieznany.
2
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9.
P³ock, 25 VII 1439
Ksi¹¿ê mazowiecki W³adys³aw [I]1 prosi burmistrza i rajców gdañskich o interwencjê w sprawie swojego s³ugi Jana2, okaziciela niniejszego [listu]. Ten¿e Jan s³u¿y³ dawniej mieszczaninowi gdañskiemu Piotrowi3. Kiedy Piotr zmar³, nie zap³acono mu za s³u¿bê i zap³aty Janowi odmawia tak¿e wdowa po Piotrze4, jego dziedziczka. Ksi¹¿ê apeluje o spowodowanie, aby wdowa po Piotrze wywi¹za³a siê ze
swoich zobowi¹zañ wobec Jana.
1. APG, 300D/6, nr 21.
2. Oryg., pap., j. ³ac., wym. 212 x 185 mm, œlad po odcisku pieczêci woskowej
zamykaj¹cej list (wg S.K. Kuczyñski, Pieczêcie, s. 357, mia³a byæ to jeszcze
zachowana pieczêæ herbowa œrednia, u¿ytkowana w latach 1434?–1455 i do
1462).
3. Na odwrociu: Prudentibus viris dominis prothoconsuli et consulibus | in
Gdansk amicis nostris dilectis.
4. Wladislaus Dei gracia | dux Mazovie etc.
5. Prudentes domini, amici nostri dilecti!
6. Datum in Ploczko, sabbato die in festo Sancti Jacobi Apostoli gloriosi, anno
Domini etc. XXXIX.
1

Zob.: nr 4, przyp. 1.
Bli¿ej nieznani.

2–4

10.
P³ock, 25 IV 1443
Ksi¹¿ê mazowiecki W³adys³aw [I]1 interweniuje u burmistrzów i rajców gdañskich w sprawie swojego poddanego, biednego cz³owieka [pauper homo]2, który
zosta³ oœlepiony przez terrigenê zakonu [krzy¿ackiego]3. Ksi¹¿ê z listów od rady
dowiaduje siê, ¿e ów nie otrzyma³ jeszcze [za swoje rany] pieniê¿nego odszkodowania, zas¹dzonego mu w Gdañsku, w zwi¹zku z czym apeluje, ¿eby odszkodowanie takie zosta³o wyp³acone.
1. APG, 300D/6, nr 28.
2. Oryg., pap., j. ³ac., wym. 219 x 161 mm, zachowana pieczêæ ksiêcia W³adys³awa I, czerwony wosk przez papier, tzw. herbowa œrednia, u¿ytkowana
w latach 1434?–1455 i do 1462 (S.K. Kuczyñski, Pieczêcie, s. 357), kustodia luzem, na jej odwrociu zapiski zapewne z brudnopisu s¹du ksi¹¿êcego:
Nota feria tercia p | [roxima] [...] dominis domini de S[...] | [dwa wersy nieczytelne z powodu plam od wosku i silnego zabrewiowania trzech wyrazów
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3.
4.
5.
6.
1

niemo¿liwych do odczytania bez ca³ego kontekstu zapisu] Eciam ipsis no
[...] | .
Na odwrociu: Providis dominis prothoconsulibus consulibusque | in Gdansk
amicis nostris dilectis.
Wladislaus Dei gracia dux | Mazowie Russieque etc.
Providi domini amici nostri dilecti!
Datum in Ploczko, feria quinta | infra octavas Pasche, anno etc. XLIII.

Zob.: nr 4, przyp. 1.
Bli¿ej nieznani.

2–3

11.
W¹sosz, 25 IX 1443
Ksi¹¿ê mazowiecki W³adys³aw [I]1 interweniuje u burmistrza i rajców gdañskich w sprawie okaziciela niniejszego [listu], szlachetnego Jaœka [Romana] podsêdka wiskiego2. Temu¿ Jaœkowi niewymienieni z imion mieszczanie gdañscy s¹
winni pewne sumy pieniêdzy i o pomoc w ich zwrocie zamierza zabiegaæ u w³adz
miejskich. W zwi¹zku z tym ksi¹¿ê prosi o uczynienie mu sprawiedliwoœci.
1. APG, 300D/6, nr 31
2. Oryg., pap., j. ³ac., wym. 214 x 159 mm, zamykaj¹ca list pieczêæ ksiêcia
(wosk przez papier), obecnie nieczytelna, zapewne jak regest 10, p. 2. (nie
rejestrowana przez S.K. Kuczyñskiego, Pieczêcie, s. 357), nowo¿ytna sygnatura.
3. Na odwrociu: Prudentibus dominis prothoconsuli consulibusque Gdansk
amicis nostris sincere dilectis.
4. Wladislaus Dei gracia dux | Mazovie Russieque etc.
5. Prudentes amici nostri dilecti!
6. Datum in Wansosche, feria quarta proxima | ante festum Sancti Michaelis
Archangeli, anno etc. XLIII.
1
2

Zob.: nr 4, przyp. 1.
Zob.: nr 6, przyp. 2.
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12.
Nowe Miasto, 3 I 1454
Ksi¹¿ê mazowiecki Boles³aw [IV]1 interweniuje w sprawie szlachetnego i urodzonego Ninogniewa z Kryska, sêdziego ziemi wyszogrodzkiej i zakroczymskiej2,
u Jana z Ba¿yn3, Augustyna [z Szewna] oraz innych przywódców ziem pruskich
przebywaj¹cych w Toruniu [i] Gdañsku4. Temu¿ Ninogniewowi pewn¹ sumê pieniêdzy jest winien mieszczanin gdañski Hans Bedlik [Bedlik]. Zobowi¹zanie Hansa zosta³o potwierdzone wobec gdañskich rajców. W sprawie uregulowania tego
d³ugu ksi¹¿ê napisa³ ju¿ wiele listów, a mimo tego d³ug nadal nie zosta³ on sp³acony. Ksi¹¿ê apeluje do adresatów o wywarcie nacisku na rajców gdañskich, aby jego s³uga bez dalszej fatygi i ponoszenia kosztów odzyska³ swój d³ug.
1. APG, 300D/6, nr 34.
2. Kop., pap., ³ac., wym. 220 x 159 mm.
3. Strennuis, generosis, nobilibusque dominis Johanni de Bayszen, Augustini de
N. | ceterisque dominis, militibus, baronibus, terrigenis et nobilibus senioribus terrarum Prussie in Thorun | , Danczk nunc morantibus nobis sincere dilectis.
4. Boleslaus Dei gracia | dux Mazovie etc.
5. Salutem et omnis boni continuacionem! Strennui, generosi, et nobis sincere
dilecti!
6. Datum in Nowemyastho, feria quinta proxima post festum Circumcisionis
Domini, anno eiusdem Domini millesimo | quadringentesimo quinquagesimo
quarto.
1

Zob.: nr 3, przyp. 1.
Ninogniew z Kryska h. Prawda, podsêdek p³ocki, chor¹¿y zakroczymski, sêdzia zakroczymski
i wyszogrodzki, sêdzia p³ocki, kasztelan czerski, kasztelan p³ocki, starosta p³ocki, wojewoda p³ocki,
zm. 1467/1468 (Kryski Ninogniew, PSB, t. 15, Wroc³aw 1970, s. 485; S³ownik historyczno-geograficzny województwa p³ockiego w œredniowieczu, oprac. A. Borkiewicz-Celiñska, z. 1, Wroc³aw 1980, s. 63;
z. 2, Wroc³aw 1981, s. 173).
3 Jan z Ba¿yn, Ba¿yñski h. Wiewiórka, przywódca Zwi¹zku Pruskiego, gubernator Prus
1454–1459, zm. 1459 (Urzêdnicy Prus Królewskich XV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, Wroc³aw 1990, s. 138, 194; M. Biskup, Jan Ba¿yñski [w:] Ludzie pomorskiego œredniowiecza. Szkice biograficzne, Gdañsk 1981, s. 13–22; idem, Ba¿yñski Jan, S³ownik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego, t. 1, red. S. Gierszewski, Gdañsk 1992, s. 70–72).
4 Augustyn z Szewna h. identycznego z polsk¹ Godziemb¹, przywódca Zwi¹zku Pruskiego, wojewoda che³miñski 1454, zm. 1454 (Urzêdnicy Prus Królewskich, s. 76; M. Biskup, Augustyn z Szewy
[w:] Ludzie pomorskiego œredniowiecza, s. 7–12; K. Bruski, Lokalne elity rycerstwa na Pomorzu
Gdañskim w okresie panowania zakonu krzy¿ackiego. Studium prozopograficzne, Gdañsk 2002,
s. 236–237).
2
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13.
Warszawa, 22 X 1457
Ksiê¿na mazowiecka Anna1 i ksi¹¿ê mazowiecki Konrad [III Rudy]2 wraz z panami rady [ksi¹¿êcej] w zwi¹zku ze skargami ponosz¹cych znaczne straty kupców
mazowieckich, protestuj¹ wobec burmistrza i rajców gdañskich przeciwko wprowadzonemu niedawno nowemu podatkowi zwanemu „akcyz¹”, którego nigdy przedtem nie pobierano. Wystawcy wyra¿aj¹ zdziwienie wobec takich dzia³añ, poniewa¿
kupcom gdañskim zawsze okazywano na Mazowszu sprawiedliwoœæ i udogodnienia. Informuj¹ jednoczeœnie, ¿e dla zabezpieczenia ¿¹dania przywrócenia starych
zwyczajów podatkowych i zwrotu pobranych ju¿ kwot „akcyzy” kupcom mazowieckim zosta³y aresztowane towary Wilama [Wilhelma]3, Jerzego4 i innych mieszczan gdañskich, którzy przybyli z nimi na jarmark doroczny do Warszawy, odbywaj¹cy siê w dniu œw. Jadwigi (15 X).
1. APG, 300D/6, nr 55.
2. Oryg., pap., ³ac., wym. 221 x 276 mm, s³aby œlad po odcisku pieczêci zamykaj¹cej list, prawdopodobnie jest to œlad po pieczêci ksiê¿nej Anny Boles³awowej z lat ?–1458? (opis: S.K. Kuczyñski, Pieczêcie, s. 344–345), choæ ze
wzglêdu na stan zachowania nie mo¿na mieæ co do tego ca³kowitej pewnoœci, nowo¿ytna notatka: 22 octobris.
3. Na odwrociu: Circumspectis dominis prothoconsuli consulibusque | civitatis
Gdanensis nobis sincere dilectis.
4. Anna et Conradus Dei gracia duces | Mazovie etc. et cum dominis consilii.
5. Circumspecti domini nobis sincere dilecti!
6. Datum in Czechonow, sabbato | in crastino Undecim Milium Virginum, anno
Domini etc. LVII.
1 Ksiê¿na mazowiecka Anna, córka ksiêcia Fiodora Olgierdowica, wdowa po ksiêciu Boles³awie
Januszewicu, regentka Mazowsza Wschodniego (1454–1458) po œmierci swego syna Boles³awa IV,
zm. 1458 (K. Jasiñski, Rodowód, s. 102–103; J. Têgowski, Anna i Barbara — ksiê¿ne mazowieckie
z XV wieku. Przyczynek do genealogii Piastów mazowieckich [w:] Spo³eczeñstwo i polityka do
XVII wieku, red. J. Œliwiñski, Olsztyn 1994, s. 97–101; idem, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów,
Poznañ–Wroc³aw 1999, s. 65–66).
2 Ksi¹¿ê Mazowsza Wschodniego Konrad III Rudy, syn Boles³awa IV, zm. 28 X 1503 (K. Jasiñski, Rodowód, s. 167–174).
3–4 Bli¿ej nieznani.
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14.
Warszawa, 3 III 1458
Starsza ksiê¿na mazowiecka Anna [regentka] Mazowsza [Wschodniego]1 wraz
z panami rady [ksi¹¿êcej] protestuj¹ wobec rajców gdañskich przeciwko niedawno
wprowadzonemu nowemu podatkowi, zwanemu „akcyz¹”, którym obci¹¿a siê kupców z Mazowsza. Ksiê¿na nie przyjmuje wy³o¿onego w liœcie do niej t³umaczenia
rajców, ¿e podatek ten zosta³ wprowadzony ze wzglêdu na potrzeby wywo³ane tocz¹c¹ siê wojn¹. Zwraca uwagê, ¿e tak¿e Mazowsze toczy wojny, ale z tego powodu nie wprowadza ¿adnych nowych podatków, którymi obci¹¿a³oby siê mieszczan
gdañskich i innych mieszkañców Prus, tak jak obecnie nak³ada siê je na kupców
mazowieckich. Przeciwnie, zarówno gdañszczanie, jak i inni Prusacy mog¹ siê cieszyæ swobod¹ handlu w jej ksiêstwie. Ksiê¿na wyra¿a nadziejê, ¿e kupcom mazowieckim oka¿e siê w sprawie „akcyzy” sprawiedliwoœæ, tak jak okazuje siê j¹ mieszczanom gdañskim i innym Prusakom na Mazowszu.
1. APG, 300D/6, nr 56.
2. Oryg., pap., ³ac., wym. 217 x 227 mm, nieczytelne resztki pieczêci woskowej zamykaj¹cej list: por.: regest 13, p. 2, in recto: nowo¿ytna notatka: Anno
1458.
3. Na odwrociu: Spectabilibus et providis dominis consulibus civitatis | Gdanensis nobis sincere dilectis.
4. Nad tekstem listu: Anna Dei gracia senior ducissa | et gubernatrix Mazovie
etc.; pod tekstem listu: Cum dominis dignitariis | consilii etc.
5. Providi domini nobis sincere dilecti!
6. Datum Varschovie, feria sexta post dominicam Reminiscere |, anno Domini
millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo.
1

Zob.: nr 13, przyp. 1.

Sobies³aw S z y b k o w s k i , Letters of the Dukes of Masovia to Gdañsk Municipal Council (until
the end of the Thirteen Years’ War). Letters of the Dukes of Masovia from before 1466 which are currently kept in the fonds of the State Archives in Gdañsk constitute an extremely interesting source as
regards relations of Masovia rulers with the Gdañsk bourgeoisie. 14 letters survived to this day
(13 are original and one is a copy made in the Middle Ages). They were issued by: Duke of P³ock
Siemowit IV (1 letter), Duke of Czersk and Warsaw Janusz I (1 letter), Duke of Czersk and Warsaw
Boles³aw IV (5 letters), Duchess Anna (Boles³aw Januszowic’s widow) (1 letter) and the Duchess
mentioned together with the Council of Czersk and Warsaw Duchy (1 letter). Taking into consideration epistolary sources created by the rulers of Masovia, the files are the second collection in the
world, giving way to the collection in Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz in
Berlin–Dahlem. The letters are mostly written in Latin. Only the letter of Duke Janusz I was written
in German. At the same time, it is the only known document in German which was drawn up by the
Dukes of Masovia in the Middle Ages. The letters discuss mainly economic aspects of the contacts
between Masovia and Gdañsk and the Vistula transport. We can find detailed information about prob-
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lems arising out of the contacts. We also get to know individual representatives of Masovian noblemen and bourgeois trading with Gdañsk and Gdañsk partners.
Sobies³aw S z y b k o w s k i , Lettres des ducs de Mazovie au Conseil municipal de Gdañsk
(jusqu’à la fin de la Guerre de Treize Ans). Les lettres des ducs de Mazovie, actuellement détenus
dans les Archives nationales à Gdañsk, datent de la période avant 1466 et constituent une source
très intéressante pour l’étude des relations entre les souverains de Mazovie et les bourgeois de
Gdañsk. À ce jour, 14 lettres ont été préservées (13 originaux et une copie médiévale). La liste d’expéditeurs comprend: Duc de P³ock Siemowit IV (1 lettre), Duc de Czersk et de Varsovie Janusz I
(1 lettre), Duc de Czersk et de Varsovie Boles³aw IV (5 lettres), Duchesse Anna (veuve du duc
Boles³aw Januszowic) (1 lettre) et la meme Duchesse avec le Conseil du Duché de Czersk et de
Varsovie (1 lettre). En termes de sources épistolaires conservées et relatives aux souverains de
Mazovie, cette collection est surpassée seulement par les ressources de Geheimes Staatsarchiv
Preussischer Kulturbesitz à Berlin-Dahlem. La plupart des lettres sont écrites en latin. Seule la
lettre du Duc Janusz fut rédigée en allemand. Elle est également le seul document médiéval connu
rédigé en allemand par un duc de Mazovie. Quant aux sujets abordés, la priorité est donnée aux
questions commerciales et les relations économiques entre Mazovie et Gdañsk. On en apprend des
problèmes spécifiques liés aux contacts entre les deux régions, ainsi que des représentants de la
noblesse et de la bourgeoisie de Mazovie impliqués dans les échanges commerciaux avec Gdañsk.
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ARCHEION, T. CXIII
WARSZAWA 2012

WITOLD SZCZUCZKO
(TORUŃ)

LIST KRÓLEWSKI Z PRZEŁOMU WIEKÓW XV I XVI W ZBIORACH
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU
List jako formê wypowiedzi znamy ju¿ od czasów antyku. W Europie upowszechni³ siê w XV w., a popularnoœæ zyska³ w XVI stuleciu. Sprzyja³o temu potanienie produkcji papieru, który sta³ siê powszechnie dostêpnym materia³em pisarskim. List papierowy pojawi³ siê w znacznej liczbie w XV w. tak¿e w kancelariach,
zw³aszcza domów panuj¹cych, oraz w kancelariach miejskich i koœcielnych. Zadaniem listu by³o przekazanie informacji, w przeciwieñstwie do dokumentu, który
tworzy³ now¹ sytuacjê prawn¹ lub potwierdza³ istniej¹c¹. Praktyka kancelaryjna
urzêdów wprowadzi³a do listu funkcjonuj¹ce ju¿ wzory stosowane w dokumentach
i nada³a listom urzêdowym okreœlon¹ formê, blisk¹ dokumentom. List urzêdowy
ró¿ni siê zatem w swojej formie i treœci od listu prywatnego. Listy przechowywano
najczêœciej razem z dokumentami. Przyczyn¹ by³y niewielkie ró¿nice formalne
miêdzy nimi, zw³aszcza do koñca XV w., i du¿e znaczenie korespondencji z wszelk¹ w³adz¹ pañstwow¹, szczególnie z królem1.
W literaturze dotycz¹cej kancelarii królewskiej najobszerniej list królewski omówi³a I. Su³kowska-Kurasiowa w swojej monografii kancelarii królewskiej z lat
1447–1506. Autorka przebada³a 13 listów królewskich ze zbiorów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie i Archiwum G³ównego Akt Dawnych (AGAD). Na tej podstawie
wyró¿ni³a dwa typy pism królewskich: mandaty i listy, które wyodrêbniaj¹ siê w stosunku do dokumentów skróconym formularzem. Wed³ug autorki list wyraŸnie ró¿ni³ siê od
pozosta³ych pism kancelarii królewskiej dwiema cechami: odrêbnym krótkim formularzem i uwierzytelnieniem pieczêci¹ zamykaj¹c¹, najczêœciej sygnetow¹2.
1 M. Mejor, Epistolografia renesansowa (uwagi wstêpne) [w:] Listowne Polaków rozmowy. List ³aciñskojêzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku, oprac. zbior. pod red. J. Afera i J. Makowskiego, Warszawa 1992, s. 5–12; Z dziejów staropolskiej epistolografii [w:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 33, 1988.
2 I. Su³kowska-Kurasiowa, Polska kancelaria królewska 1447–1506, Wroc³aw 1967, s. 52, 81–82.
Opracowanie M. Chmielewskiej, Listy i dokumenty królów i królowych polskich w Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu, „Archeion” 1994, t. 93, s. 67–81, jest artyku³em informacyjnym o aktach.
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W innych opracowaniach na temat polskiej kancelarii królewskiej brak jest zainteresowania listem3.
W naszym opracowaniu zajmujemy siê urzêdowym listem królewskim gromadzonym w kancelarii, a potem w archiwum du¿ego miasta, jakim by³ Toruñ. Jest to
35 listów z czasów czterech królów z dynastii jagielloñskiej: Kazimierza Jagielloñczyka (1447–1492), Jana Olbrachta (1492–1501), Aleksandra Jagielloñczyka
(1501–1506) i Zygmunta I Starego (1507–1548) z miastem, które zw³aszcza do
1525 r. (ho³d pruski i rozwi¹zanie kwestii krzy¿ackiej) odgrywa³o g³ówn¹ rolê w realizacji polskiej polityki pó³nocnej. St¹d czêste kontakty w³adców z miastem i ich
wielokrotne wizyty w mieœcie, które zaowocowa³y bogactwem wystawionych dokumentów i przys³anych listów.
Najbardziej dynamiczne kontakty by³y w okresie panowania Kazimierza Jagielloñczyka, któremu nie dorówna³ ¿aden z póŸniejszych panuj¹cych. W czasie swego
panowania król spêdzi³ w mieœcie ³¹cznie 14 miesiêcy4. Na czas jego rz¹dów przypad³o obalenie w³adzy zakonu krzy¿ackiego (1454) w mieœcie i w zachodniej czêœci Prus. W rozpoczêtej wówczas wojnie trzynastoletniej Toruñ sta³ siê g³ówn¹ siedzib¹ kierownictwa strony polskiej, a rada miasta Torunia g³ównym oœrodkiem kierowniczym ruchu powstañczego w Prusach oraz g³ównym inspiratorem d¹¿eñ stanów pruskich do inkorporacji z Królestwem Polskim5. Mia³o to oczywiœcie wp³yw
na powstanie du¿ej spuœcizny dokumentowo-listowej. W sumie z ca³ego panowania
Kazimierza Jagielloñczyka zachowa³o siê w Archiwum Pañstwowym w Toruniu
105 dokumentów i listów, wœród których listów jest a¿ 57. Zdecydowana wiêkszoœæ
z nich (52) pochodzi z czasów wojny trzynastoletniej. Zosta³y one omówione ju¿
w innym miejscu przez pisz¹cego te s³owa6.
Po zakoñczeniu wojny trzynastoletniej (1466) czêstotliwoœæ wzajemnych kontaktów króla z miastem Toruniem znacznie os³ab³a, ale nie zanik³a. W sumie
z owych ostatnich 25 lat panowania Kazimierza Jagielloñczyka (1467–1492) zachowa³o siê w Archiwum Pañstwowym w Toruniu 19 dokumentów i 3 listy. I one to reprezentuj¹ kancelariê króla Kazimierza Jagielloñczyka w niniejszym omówieniu7.
Nastêpca Kazimierza Jagielloñczyka na tronie, Jan Olbracht (1492–1501), pozna³ Toruñ i sprawy wewnêtrzne Prus Królewskich jeszcze za ¿ycia ojca, u boku
3 Polska kancelaria królewska. Miêdzy w³adz¹ a spo³eczeñstwem, red. W. Chor¹¿yczewski,
W. Krawczuk, cz. 1, Toruñ 2006; cz. 2, Kraków 2007; cz. 3, Warszawa 2008; W. Chor¹¿yczewski,
Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowo¿ytnych, Toruñ 2007.
4 M. Biskup, Kazimierz Jagielloñczyk [w:] Królowie polscy w Toruniu. Szkice, red. M. Biskup, Toruñ 1984, s. 16.
5 Idem, Za³amanie siê pañstwa krzy¿ackiego w XV wieku [w:] Historia Pomorza, t. 1, Poznañ 1972,
s. 683–743; idem, K. Górski, Kazimierz Jagielloñczyk. Zbiór studiów o Polsce drugiej po³owy XV wieku, Warszawa 1987.
6 W. Szczuczko, Korespondencja czasów wojny. Listy króla Kazimierza Jagielloñczyka do rady
miasta Torunia z okresu wojny 13-letniej 1454–1466 [w:] Kancelaria krzy¿acka i polska kancelaria
królewska w XV wieku, red. J. Trupinda, Malbork 2006, s. 257–265.
7 AP Toruñ, Katalog I nr 2133, 2248, 2483.
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którego przebywa³ w mieœcie w 1485 r. Po objêciu tronu, zajêty walk¹ z Turkami
i Tatarami, odsuwa³ rozwi¹zanie narastaj¹cego konfliktu z wielkim mistrzem krzy¿ackim na czas póŸniejszy. By³ w Toruniu w 1494 i 1495 r. Gdy po przybyciu do
Torunia w 1501 r., zdecydowa³ siê na walkê zbrojn¹, zmar³ nieoczekiwanie na ratuszu 8 czerwca tego roku8. Po panowaniu Jana Olbrachta w Archiwum Pañstwowym
w Toruniu zachowa³o siê 8 dokumentów i ani jeden list9.
Narastaj¹cy konflikt polsko-krzy¿acki z prze³omu XV i XVI w. próbowa³ rozwi¹zaæ nastêpca Olbrachta na tronie polskim, Aleksander Jagielloñczyk
(1501–1506). W 1504 r. przyby³ do Torunia, prowadz¹c w kwietniu–maju rokowania z poselstwem ksi¹¿¹t saskich. W tej sprawie nie osi¹gn¹³ niczego, ale u³o¿y³ sobie dobre stosunki ze stanami Prus Królewskich. Z okresu panowania króla Aleksandra I zachowa³o siê w archiwum toruñskim 20 dokumentów i 5 listów, które
dotycz¹ g³ównie przygotowañ do zjazdów stanów pruskich10.
Bliskie relacje z Toruniem utrzymywa³ król Zygmunt I Stary (1507–1548).
Na pierwszym miejscu sta³y jednak stosunki z Moskw¹ i Tatarami i dopiero po
ich uregulowaniu monarcha zaj¹³ siê sprawami pruskimi. Rozwój reformacji
w Prusach Królewskich i zaostrzaj¹cy siê konflikt z wielkim mistrzem krzy¿ackim, który kwestionowa³ postanowienia drugiego pokoju toruñskiego (1466),
spowodowa³y interwencjê króla (1519–1521). Monarcha przyby³ do Torunia
w grudniu 1519 r. i pozostawa³ tu z krótkimi przerwami do kwietnia 1521 r., prowadz¹c dzia³ania wojenne z zakonem. Ostatecznie kwestiê krzy¿ack¹ rozwi¹za³
przez tzw. ho³d pruski (1525), a pozosta³e sprawy prowincji w ci¹gu najbli¿szych
lat11.
Z tego pierwszego okresu rz¹dów Zygmunta I (1507–1526), kluczowego dla
kszta³tu stosunków wewnêtrznych w ca³ych Prusach, w tym tak¿e dla miasta Torunia, posiadamy najobszerniejsz¹ spuœciznê dokumentowo-listow¹ — a¿ 83 dokumenty i listy na ogóln¹ liczbê 106 z ca³ego panowania króla. W liczbie 106 jest
27 listów. Zakres spraw poruszanych w tej korespondencji jest bardzo szeroki.
Oprócz listów wysy³anych do Torunia w zwi¹zku z maj¹cymi siê odbyæ zjazdami
stanów, mamy wyjaœnienie przez króla stanowiska, jakie zaj¹³, w konflikcie biskupa p³ockiego Erazma Cio³ka z rad¹ miasta Torunia o zatrzymane zbo¿e biskupie,
informacje króla o przebiegu walk z Tatarami w 1531 r. i o planach podró¿y monarchy w tym¿e roku, podziêkowania dla miasta za uchwalony podatek, a tak¿e
proœby, np. o przys³anie saletry i siarki oraz zebranych z podatku pieniêdzy. Szczególnie liczna jest korespondencja zwi¹zana z przygotowaniami wojennymi i sam¹
wojn¹ z lat 1519–1521. Król informuje w³adze miasta Torunia m.in. o zagro¿eniu
8 M. Biskup, Jan Olbracht i Aleksander Jagielloñczyk [w:] Królowie polscy w Toruniu, Toruñ
1984, s. 17–20.
9 AP Toruñ, Katalog I.
10 Ibidem, sygn.: 2676, 2677, 2689, 2690/1, 2690/2.
11 Historia Pomorza, t. 2, cz. 1, Poznañ 1976; J. Ma³³ek, Ostatni Jagiellonowie: Zygmunt Stary
i Zygmunt August [w:] Królowie polscy w Toruniu, s. 25–29.
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miasta ze strony obcych wojsk i o przemarszu nieprzyjacielskich wojsk, które zamierzaj¹ zaatakowaæ Prusy12.
W sumie z lat 1467–1548, wype³nionych panowaniem czterech monarchów
z dynastii jagielloñskiej, zachowa³o siê w Archiwum Pañstwowym w Toruniu 127
dokumentów i 35 listów. Owe 35 listów jest przedmiotem naszego zainteresowania.
W rozbiciu na poszczególnych panuj¹cych wygl¹da to nastêpuj¹co:
1. Kazimierz Jagielloñczyk (1447–1492) — 19 dokumentów i 3 listy13,
2. Jan Olbracht (1492–1501) — 8 dokumentów14, brak listów,
3. Aleksander I Jagielloñczyk (1501–1506) — 20 dokumentów i 5 listów15,
4. Zygmunt I Stary (1507–1548 ) — 80 dokumentów i 27 listów16.
Omawiane listy razem z dokumentami zosta³y uporz¹dkowane i zinwentaryzowane w drugiej po³owie XIX w., jako Katalog I, i w takim stanie pozostaj¹ do dziœ.
W 1999 r. zosta³ wydany Katalog dokumentów i listów królewskich z Archiwum
Pañstwowego w Toruniu, który niczego nie zmieni³ w uk³adzie akt. Wydawcy podali listy ³¹cznie z dokumentami, bez ¿adnej adnotacji w opisach i rozró¿nienia dokumentów i listów17.
Podstaw¹ identyfikacji listu jest jego treœæ. Listy przede wszystkim przekazuj¹
informacjê, podaj¹ j¹ do wiadomoœci. Dokumenty natomiast tworz¹ nowy stan prawny lub potwierdzaj¹ istniej¹cy. Dalszym kryterium s¹ cechy formalne listu: miejsce podania adresu — na odwrociu lub w treœci (jak w dokumencie); sposób u¿ycia
pieczêci, jako œrodek zamykaj¹cy list lub uwierzytelnienie — bezpoœrednio pod tekstem (jak w dokumencie).
Uwzglêdniaj¹c podane w³aœciwoœci, wyodrêbniamy dwie formy listu — list
klasyczny i list dokumentowy. W treœci obie formy listu podaj¹ przede wszystkim
informacje. Ró¿nica tkwi w ró¿nym sposobie u¿ycia pieczêci i miejscu umieszczenia adresu. W liœcie klasycznym pieczêæ zamyka list, a adres umieszczony
jest na odwrociu. W liœcie dokumentowym pieczêæ wyciœniêta jest bezpoœrednio
pod tekstem (jak w dokumencie), a adres podany na pocz¹tku tekstu (jak w dokumencie).
W zachowanych w Archiwum Pañstwowym w Toruniu 35 listach królewskich
z lat 1467–1548 zdecydowana wiêkszoœæ (25) jest listem klasycznym18, a tylko
12 AP Toruñ, Katalog I nr 2716, 2722 2738, 2743, 2766, 2771, 2775, 2790, 2796, 2816,
2824, 2826, 2831, 2841, 2861, 2875, 2879, 2885, 2908, 2909, 2913, 2916, 2932, 2938, 2941, 2954,
2979 c/2.
13 Zob.: przyp. 7.
14 Zob.: przyp. 9.
15 Zob.: przyp. 10.
16 Zob.: przyp. 12.
17 Katalog dokumentów i listów królewskich z Archiwum Pañstwowego w Toruniu (1345–1789),
oprac. A. Radzimiñski, J. Tandecki, Warszawa 1999; K. Ciesielska, Zarys dziejów Archiwum
Toruñskiego, „Zapiski historyczne”, t. 43, 1978, z. 4, s. 18–19.
18 AP Toruñ, Katalog I nr 2133, 2483, 2676, 2689, 2716, 2738, 2743, 2766, 2771, 2775, 2790,
2796, 2816, 2824, 2826, 2831, 2841, 2861, 2908, 2909, 2916, 2932, 2938, 2941, 2954.
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10 ma formê listu dokumentowego19. List klasyczny dominuje w kancelarii Zygmunta Starego, z której posiadamy 21 takich listów i 6 dokumentowych.
W obu wyodrêbnionych przez nas grupach listów, okreœlonych jako listy klasyczne i listy dokumentowe, wystêpuje typowy dla listu formularz dyplomatyczny,
na który sk³adaj¹ siê:
– intytulacja,
– inskrypcja (adres),
– tekst w³aœciwy,
– datacja,
– formu³y sprawcze — koñcowe,
– pieczêæ.
Omówimy je po kolei
Intytulacja to okreœlenie nazwy wystawcy. W ca³oœci omawianej korespondencji wystêpuje niezmiennie w dwóch wierszach wysuniêtych przed tekst. W listach króla Kazimierza Jagielloñczyka u¿ywano intytulacji w formie nastêpuj¹cej: Kazimirus dei gratia Rex Poloniae Magnus dux Litowanie Russie Prussieque
dominus et heres etc.20 W listach króla Aleksandra Jagielloñczyka intytulacja jest
nastêpuj¹ca: Alexander dei gratia Rex Poloniae Magnus dux Litwanie Russie
Prussieque dominus et heres etc.21 W listach króla Zygmunta Starego wystêpuj¹
zmiany w intytulacji, tak jak zmienia³o siê terytorium pañstwa. Do 1525 r. intytulacja brzmia³a: Sigismundus dei gratia Rex Poloniae Magnus dux Lithuanie Russie Prussieque dominus et heres22 przemiennie z: Sigismundus dei gratia Rex Poloniae Magnus dux Lithuanie Russie Prussieque etc. dominus et heres23. Natomiast po ho³dzie pruskim (1525) i inkorporacji Mazowsza do Królestwa (1526)
intytulacja brzmia³a: Sigismundus dei gratia Rex Poloniae Magnus Dux Lithuanie
Russie Totus Prussie Mazovieque etc dominus et heres24 lub: Sigismundus dei
gratia Rex Poloniae Magnus Dux Lithuanie Russie Prussie Mazovie etc. dominus
et heres25. Nie wystêpuj¹ ró¿nice w intytulacji miêdzy listami klasycznymi i listami dokumentowymi.
Inskrypcja (adres) jest okreœleniem nazwy odbiorcy. W listach klasycznych
wystêpuje na stronach odwrotnych listu razem z formu³¹ grzecznoœciow¹. W kancelarii Kazimierza Jagielloñczyka inskrypcja brzmia³a: Almosis Magistrocinium et
Consulibus Civitatis nostre Thorunensi grate nobis dilectis etc.26 W kancelarii Aleksandra Jagielloñczyka wystêpuje: Famosis Preconsulibus et Consulibus Thorru19

AP Toruñ, Katalog I nr 2248, 2677, 2690/1, 2690/2, 2722, 2875, 2879, 2885, 2913, 2979 c/2.
AP Toruñ, Katalog I nr 2133, 2483.
21 Ibidem, nr 2676, 2689.
22 Ibidem, nr 2716.
23 Ibidem, nr 2766.
24 Ibidem, nr 2954 (Kraków, 24 X 1526).
25 Ibidem, nr 2979 c/2 (Kraków, 5 VII 1537).
26 Ibidem, nr 2133.
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nensis fidelibus nobil dilectis27. Natomiast w kancelarii Zygmunta Starego wystêpuj¹ formy: Famosis Proconsulibus et Consulibus Civitatis nostre Thorunensis fidelibus dilectis28 albo: Spectabilibus Preconsuli et Consulibus Civitatis nostre Thorunensi fidelibus nostris dilecti29. W listach dokumentowych adres umieszczany by³
na pocz¹tku treœci.
Tekst w³aœciwy rozpoczyna³ zwrot grzecznoœciowy. W kancelarii Kazimierza
Jagielloñczyka wystêpowa³y formu³y: Famose grate fidelesque nostri dilecti30 lub
Famosi fideles nostri dilecti 31. W kancelarii Aleksandra Jagielloñczyka znajdujemy taki sam zwrot: Famosi Fideles nostri dilecti32 i podobnie w kancelarii Zygmunta Starego: Famosi fideles nostri33 lub najczêœciej: Famosi fideles nostri dilecti34.
W listach dokumentowych treœæ listu poprzedza³ adres, po którym nastêpowa³a
formu³a grzecznoœciowa.
Datacja to okreœlenie miejsca i czasu wystawienia listu. Czas okreœlano wed³ug
kalendarza koœcielnego, a ca³oœæ rozpoczynano — we wszystkich listach — formu³¹: datum.
Nie wystêpuj¹ ró¿nice w sposobie datacji w liœcie klasycznym i liœcie dokumentowym.
Formu³y sprawcze (koñcowe), okreœlaj¹ce sprawców czynnoœci kancelaryjnych, wystêpuj¹ w ca³ej korespondencji z jednym wyj¹tkiem. Nie pojawia siê ona
w liœcie króla Aleksandra Jagielloñczyka do stanów Prus Królewskich, w którym
monarcha informuje, i¿ jego pos³em na zjazd stanów w Malborku w 1504 r. bêdzie
Ambro¿y Pampowski35. We wszystkich pozosta³ych 34 listach wystêpuj¹ pod tekstem formu³y koñcowe okreœlaj¹ce dzia³anie inicjatorów powstania listu. Wœród
nich tylko w dwóch listach wystêpuj¹ formu³y relacyjne, œwiadcz¹ce o powstaniu
dzia³añ wspólnych króla i senatorów. S¹ to dwa listy Kazimierza Jagielloñczyka
w sprawach rozliczeñ finansowych: jeden powsta³ z relacji podkanclerzego Zbigniewa Oleœnickiego — Relatio reverendi et Christo Patris dominus Sbignei episcopus Wladislaviensis et R[egni] P[olonie] vicecancellarius36, drugi z relacji
kanclerza Uriela z Górki — Relatio venerabilis Urielis de Gorka Gneznensis et Poznanensis ecclesiarum prepositi, Regni Polonie cacellarii37.
Pozosta³e 32 listy zawieraj¹ formu³y œwiadcz¹ce o tym, i¿ powsta³y w wyniku samodzielnych decyzji sprawczych królów. Jest to jeden list Kazimierza Jagielloñczyka
27

Ibidem, nr 2689.
Ibidem, nr 2716, 2766, 2771, 2775, 2790, 2816, 2824, 2826, 2831.
29 Ibidem, nr 2932.
30 Ibidem, nr 2133.
31 Ibidem, nr 2483.
32 Ibidem, nr 2689.
33 Ibidem, nr 2716.
34 Ibidem, nr 2738, 2766, 2771.
35 Ibidem, nr 2690/1.
36 Ibidem, nr 2133.
37 Ibidem, nr 2248.
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z 1484 r., wszystkie listy Aleksandra Jagielloñczyka (z wyj¹tkiem jednego, o czym
wy¿ej) i wszystkie listy Zygmunta I Starego. List Kazimierza Jagielloñczyka z 1484 r.
informuj¹cy torunian, i¿ skargi swoje w sprawie c³a bêd¹ mogli przedstawiæ na zbli¿aj¹cym siê sejmie w Piotrkowie, zawiera formu³ê: dominus rex per se38.
Z piêciu listów Aleksandra Jagielloñczyka (z wy³¹czeniem jednego, o czym wy¿ej) trzy zawieraj¹ formu³ê: Commissio propria Regie Maiestatis39, w jednym wystêpuje formu³a: Dominus rex per se40.
We wszystkich 27 listach Zygmunta I Starego u¿yto tylko dwóch formu³: commissio propria regie maiestatis oraz ad mandatum regie maiestatis. Od 1507 do
1518 r. obu formu³ u¿ywano zamiennie. Formu³y commissio propria regie maiestatis u¿yto po raz ostatni w liœcie z 29 marca 1518 r.41 Natomiast w listach po tej dacie wystêpuje wy³¹cznie formu³a: ad mandatum regie maiestatis w odmianach: Ad
mandatum Sacre Maiestatis Regie, Ad mandatum Sacre Regie Maiestatis proprium,
Ad mandatum Regie Maiestatis proprium42. Jest to korespondencja zwi¹zana z wojn¹ polsko-krzy¿ack¹ (1519–1521), któr¹ król prowadzi³ rezyduj¹c w Toruniu. Intensywne przygotowania rozpoczêto w 1518 r. i w zwi¹zku z tym powsta³a liczna
korespondencja. Formu³a ta utrzyma³a siê w korespondencji króla z Toruniem we
wszystkich póŸniejszych listach. Nie wystêpuj¹ ró¿nice w stosowaniu formu³ koñcowych miêdzy listem klasycznym a listem dokumentowym.
Pieczêæ w liœcie u¿ywana by³a albo do zamykania korespondencji (strzeg³a tajemnicy treœci), albo do uwierzytelniania treœci listów — jak w dokumentach. Do obu
wymienionych czynnoœci u¿ywano tych samych pieczêci.
W zachowanej w Archiwum Pañstwowym w Toruniu korespondencji królewskiej z lat 1467–1548 nie stwierdzamy u¿ywania pieczêci sygnetowej. W listach
Kazimierza Jagielloñczyka u¿yto obu pieczêci mniejszych43. W listach Aleksandra
Jagielloñczyka wystêpuje pieczêæ mniejsza koronna i wielka koronna. Przy czym
pieczêci wielkiej koronnej u¿ywano tylko w listach dokumentowych, pod tekstem,
jako uwierzytelnienie. S¹ to dwa listy skierowane do stanów Prus Królewskich i jeden do rady miasta Torunia, informuj¹ce o wys³aniu do nich pos³añców króla44. Jest
to rodzaj listów uwierzytelniaj¹cych, choæ bardziej zapowiadaj¹cych tylko przybycie pos³ów. Nie s¹ to listy uwierzytelniaj¹ce w pe³nym tego s³owa znaczeniu, te bowiem wys³annicy królewscy mieli przy sobie, by wrêczyæ je po przybyciu na miejsce. W pozosta³ych dwóch wypadkach u¿yto pieczêci mniejszej koronnej45.
38

Ibidem, nr 2483.
Ibidem, nr 2676, 2689, 2690/2.
40 Ibidem, nr 2677.
41 Ibidem, nr 2716, 2722, 2738, 2743, 2766, 2771, 2775, 2790, 2796, 2816, 2824, 2826, 2831,
2841, 2861, 2875, 2879, 2885.
42 Ibidem, nr 2908, 2909, 2913, 2916, 2932, 2938, 2941, 2954, 2979 c/2.
43 Katalog I nr 2133, 2248, 2483; M. Gumowski, Pieczêcie królów polskich, Kraków 1910, nr 27, 28.
44 Katalog I nr 2677, 2690/1, 2690/2; Gumowski, nr 38.
45 Katalog I nr 2676, 2677; Gumowski, nr 39.
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Z 27 listów pochodz¹cych z kancelarii Zygmunta I Starego na 10 wyciœniêto
pieczêæ wielk¹ koronn¹, na 3 — „uszczerbion¹”, na 14 — mniejsz¹ koronn¹.
W przypadku 2 listów pieczêci wielkiej koronnej u¿yto do ich uwierzytelnienia,
wyciskaj¹c j¹ bezpoœrednio pod tekstem46, w 8 — do zamkniêcia listów47.
Trzykrotnie pieczêci wielkiej koronnej u¿yto w formie „uszczerbionej” do zamkniêcia listów z 1511 i 1514 r. Odciœniêcie z pieczêci wielkiej koronnej tylko pola
œrodkowego z wyobra¿eniem or³a podyktowane by³o raczej wzglêdami praktycznymi. Wielkie pole odcisku ca³ej pieczêci wielkiej koronnej utrudnia³o zwyczajnie zamkniêcie listu. Treœæ listu — jak mo¿na s¹dziæ — nie mia³a tu wiêkszego znaczenia48.
Najczêœciej kancelaria Zygmunta I Starego u¿ywa³a pieczêci mniejszej koronnej
— w 14 listach. Najczêœciej wystêpuje w roli pieczêci zamykaj¹cej — w 11 listach49 i tylko w 3 listach jako ich uwierzytelnienie50.
Obie pieczêcie koronne, wielka i mniejsza, u¿ywane by³y w ró¿nych funkcjach
przemiennie. Ani treœæ listu, ani to, czy by³ to list dokumentowy, czy klasyczny, nie
mia³y wp³ywu na to, gdzie pieczêæ bêdzie wyciœniêta.
Wszystkie listy spisane zosta³y na papierze czerpanym. Wiêkszoœæ z nich (21)
nie posiada znaków wodnych. Pozosta³e zawieraj¹ ró¿ne znaki, wœród których s¹:
g³owa wo³u z rogami zwieñczona koron¹, nad któr¹ krzy¿; g³owa wo³u z prêtem zakoñczonym krzy¿em z rozet¹, nad którym kwiat; g³owa wo³u z wê¿em na prêcie; lilijka; monstrancja z krzy¿em51. Od 1519 r. obserwujemy u¿ywanie du¿ych arkuszy
papieru, z niewielkim tekstem. Tê rozrzutnoœæ kancelarii królewskiej obserwujemy
do koñca panowania Zygmunta I52.
Wszystkie listy spisane s¹ w jêzyku ³aciñskim, bardzo starannym pismem,
w wiêkszoœci kursyw¹ humanistyczn¹ wystêpuj¹c¹ od 1504 r.53 Ozdobnoœæ tekstu
ograniczona jest do inicja³ów wszystkich intytulacji i pierwszych liter wszystkich
tekstów w listach54.
Przegl¹d elementów formalnych listu œwiadczy o tym, ¿e ró¿nice miêdzy „listem klasycznym” a „listem dokumentowym” dotycz¹ tylko cech formalnych. Na
podstawie dotychczasowego rozpoznania mo¿emy jedynie stwierdziæ, ¿e treœæ listu
nie mia³a wp³ywu na to, czy list sporz¹dzono w formie „listu klasycznego”, czy
w formie „listu dokumentowego”. Okreœlenia „list klasyczny” i „list dokumentowy” mówi¹ tylko o ró¿nicach w formie ich sporz¹dzenia.
46

Katalog I nr 2722, 2885; Gumowski, nr 45.
Ibidem, nr 2771, 2775, 2796, 2816, 2824, 2826, 2841, 2932.
48 Ibidem, nr 2766, 2790, 2831.
49 Ibidem, nr 2716, 2738, 2743, 2861, 2908, 2909, 2916, 2938, 2941, 2954, 2979 c/2; Gumowski,
nr 46.
50 Ibidem, nr 2875, 2879, 2913.
51 Katalog I nr 2133, 2248, 2676, 2771, 2775, 2908, 2916, 2932, 2954.
52 Ibidem, nr 2916, 2932.
53 Ibidem, nr 2690/1, 2908.
54 Ibidem, nr 2954.
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List króla Zygmunta I do rady miasta Torunia, Kraków 19 XII 1511 r., z pieczêci¹ „uszczerbion¹”,
AP Toruñ, Kat. I nr 2766, fot. autor

List króla Zygmunta I do rady miasta Torunia, Kraków 19 XII 1511 r., z pieczêci¹ „uszczerbion¹
— widok od strony lica, AP Toruñ, Kat. I nr 2766, fot. autor
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List króla Zygmunta I do rady miasta Torunia, Wilno 27 X 1514 r., z pieczêci¹ wielk¹ koronn¹ —
widok od strony lica, AP Toruñ, Kat. I nr 2824, fot. autor

List króla Zygmunta I do rady miasta Torunia, Wilno 27 X 1514 r., z pieczêci¹ wielk¹ koronn¹ —
widok odwrocia, AP Toruñ, Kat. I nr 2824, fot. autor

LIST KRÓLEWSKI Z PRZEŁOMU WIEKÓW XV I XVI…

259

List króla Zygmunta I do rady miasta Torunia, Kraków 24 X 1526 r., adres, AP Toruñ, Kat. I nr 2954,
fot. autor

List króla Zygmunta I do rady miasta Torunia, Kraków 24 X 1526 r., pieczêæ mniejsza koronna, AP
Toruñ, Kat. I nr 2954, fot. autor
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List króla Zygmunta I do rady miasta Torunia, Kraków 24 X 1526 r., odwrocie, AP Toruñ, Kat. I
nr 2954, fot. autor

List króla Zygmunta I do rady miasta Torunia, Kraków 24 X 1526 r. Lico. AP Toruñ, Kat. I nr 2954,
fot. autor
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Witold S z c z u c z k o , Royal Letters from the End of the 15th Century and the Beginning of 16th
Century in the Collections of the State Archive in Toruñ. As a form of expression, letters were known
as early as in the ancient times. In Europe, they started to be widely used in the 15th century, and
became popular in the 16th century. A letter had to pass on a piece of information, while a document
created new legal circumstances or confirmed the old ones. The office practice introduced patterns
already used in documents to letters and gave official letters a specific form similar to documents. As
a consequence, an official letter differed from a private letter as regards its form and content. Usually,
letters were kept with documents. The reason was the limited number of formal differences between
them — especially until the end of 15th century — and the great significance of correspondence with
any state authority, in particular with the king.
The author focuses on official royal letters collected by the office and, later on, by the archives
in Toruñ. He describes them, paying special attention to the following criteria: content (first of all,
letters have to pass on information, while documents create new legal circumstances or confirm the
existing ones), a place where the address was written — on the reverse or in the letter itself (as in
a document), the way in which stamps were used (as a means of closing a letter or as a means
of authentication, i.e. directly below the body of the letter — like in a document).
The letters analysed (35) were drawn up during the reign of four kings of the Jagiellonian
dynasty: Casimir IV Jagiellon (1447–1492), John I Albert (1492–1501), Alexander Jagiellon
(1501–1506) and Sigismund I the Old (1507–1548). The rulers exchanged their letters with Toruñ —
a city which, especially before 1525 (Prussian Homage and solving the problem with Knights of the
Cross), played the main role in the Polish policy of contacts with the North. Because of that, rulers
often contacted the city and visited it many times, which resulted in a great number of documents
issued and letters sent.
The letters discussed are kept in the collection of the State Archives in Toruñ. They were organised and catalogued as Catalogue I in the second half of 19th century and they retained the form to
this day. In 1999, Katalog dokumentów i listów królewskich z Archiwum Pañstwowego w Toruniu
(English: Catalogue of Documents and Royal Letters from the State Archives in Toruñ) was published,
but it did not change anything in the structure of the files. The publishers provided letters together with
documents, without any information in descriptions or division into documents and letters.
Witold S z c z u c z k o , La lettre royale au tournant des XVe et XVIe siècles dans la collection des
Archives nationales à Toruñ. En tant qu’une forme d’expression écrite, la lettre est connue depuis
l’antiquité. Elle se répandit en Europe au XVe siècle et fut popularisé au XVIe siècle. La lettre était
censée fournir des informations, par opposition à un document qui soit créait une nouvelle situation
juridique, soit confirmait une situation existante. La pratique de la rédaction de lettres par des
organes officiels aboutit à l’introduction des modèles existants et appliqués dans la rédaction des documents, conférant ainsi aux courriers officiels une forme spécifique semblable à celle des documents.
La forme et le contenu d’une lettre officielle sont donc différents de la forme et du contenu d’une
lettre personnelle. Les lettres étaient généralement stockées avec les documents en raison d’un nombre limité de différences formelles entre les deux — en particulier jusqu’à la fin du XVe siècle
— et de la grande importance de la correspondance des autorités de l’Etat, en particulier le roi.
L’auteur porte son attention aux lettres royales officielles accumulées dans une chancellerie,
et transférées ensuite aux archives de Toruñ — à l’époque, une ville grande et importante. L’accent
est mis sur les critères suivants: le contenu (les lettres fournissent des informations et transmettent des messages, tandis que les documents créent une nouvelle situation juridique ou confirment
une situation existante), l’inscription de l’adresse — sur le verso ou dans le corps de la lettre meme
(comme dans un document), le cachet (utilisé pour fermer une lettre ou comme un moyen d’authentification ; dans le cas d’un document — placé directement sous le texte).
Les lettres analysées par l’auteur (35 au total) furent rédigées sous le règne de quatre rois
de la dynastie des Jagellon: Casimir (1447–1492), Jean 1er Albert Jagellon (1492–1501), Alexandre

262

WITOLD SZCZUCZKO

Jagellon (1501–1506) et Sigismond le Vieux (1507–1548). Ces souverains correspondirent avec
la ville de Toruñ qui, surtout en 1525 (l’hommage prussien, les relations entre la Pologne et l’ordre
des Chevaliers teutoniques) joua un rôle majeur dans la vie politique polonaise. Ces contacts
fréquents entre la ville et les souverains, et leurs visites répétées à Torun donnèrent lieu à une multitude de documents et de lettres.
Les lettres et les documents font partie de la collection des Archives nationales de Toruñ et
furent organisés et inventoriés dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle. En 1999, Katalog
dokumentów i listów królewskich z Archiwum Pañstwowego w Toruniu (Catalogue de documents et
de lettres royales provenant des Archives nationales à Toruñ) fut publié sans que des modifications
quelconques soient apportées à l’organisation des dossiers. Les lettres et les documents furent
publiés ensemble et leurs descriptions ne spécifient pas s’il s’agit de l’une ou de l’autre forme d’expression écrite.
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JANUSZ GRABOWSKI
(WARSZAWA)

ANNA ODROWĄŻOWA, OSTATNIA KSIĘŻNA MAZOWIECKA
Anna by³a córk¹ Konrada III Rudego, ksiêcia mazowieckiego1 oraz Anny, córki wojewody wileñskiego i kanclerza wielkiego litewskiego Miko³aja Radziwi³³owicza i jego pierwszej ¿ony Zofii Moniwidówny, wojewodzianki wileñskiej2. Urodzi³a siê w 1498 r.3, jej starsza siostra Zofia przysz³a na œwiat w 1497 r. W œwietle
najnowszych ustaleñ ma³¿eñstwo Konrada III z córk¹ wojewody wileñskiego zosta³o zawarte jesieni¹ 1496 r., wkrótce po zakoñczonych pomyœlnie (w sierpniu i wrzeœniu 1496 r.) pertraktacjach dotycz¹cych posagu i oprawy wiana Anny4.
Anna Konradówna oprócz siostry, zamê¿nej za palatynem wêgierskim Stefanem
Batorym, a nastêpnie Ludwikiem Pekry z Pekroviny z rodu Tétény, szlachcicem
chorwackim, mia³a równie¿ dwóch braci, Stanis³awa i Janusza III. Ksiê¿niczka mia³a te¿ przyrodnie rodzeñstwo, które pochodzi³o ze zwi¹zku jej ojca Konrada III
z Dorot¹ z Warszawy oraz z Ann¹ £osk¹. Byli to Stanis³aw i znany równie¿ z imienia jego brat Wojciech oraz Hieronim (Jarosz £oski) i jego siostra, której imiê siê
nie zachowa³o5.
Imiê otrzyma³a po matce — Annie Radziwi³³ównie, chocia¿ nosi³y je równie¿
jej prababka Anna Fiodorówna (¿ona Boles³awa Januszowica) i praprababka Anna
1 K. Jasiñski, Rodowód Piastów mazowieckich, Wroc³aw 1998 [2008], s. 197. Sylwetkê Anny
omówili m.in.: W. Dworzaczek, Odrow¹¿owa Anna z ksi¹¿¹t mazowieckich (ur. miêdzy r. 1498 a r. 1500
– zm. ok. 1557), Polski s³ownik biograficzny (dalej: PSB), t. 23, 1978, s. 559–560; A. Pawiñski, Ostatnia ksiê¿na mazowiecka, „Ateneum” 1891, t. 3, s. 421–452; ibidem, 1891, t. 4, s. 7–40; F. Bostel,
Ostatnia ksiê¿na mazowiecka. Nieu¿yte materia³y, „Kwartalnik Historyczny” (dalej: KH) 1982, t. 6,
s. 498–526.
2 K. Pietkiewicz, Radziwi³³ (Radziwi³³owicz) Miko³aj h. Tr¹by (zm. 1509), kasztelan trocki, wojewoda wileñski, kanclerz w. lit., PSB, t. 30, Wroc³aw 1987, s. 315–316.
3 Uwzglêdniaj¹c zawarcie ma³¿eñstwa jej rodziców (jesieñ 1496), Anna jako drugie dziecko przysz³a na œwiat prawdopodobnie w 1498 r.; zob.: J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich. Studia
nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacj¹ i genealogi¹ ksi¹¿¹t, Kraków 2012, s. 502.
4 Idem, Ma³¿eñstwa Konrada III Rudego. Ze studiów nad genealogi¹ Piastów mazowieckich [w:]
Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiñski dedicata, red. A. Odrzywolska-Kidawa, Warszawa 2010,
s. 799–808.
5 Idem, Dynastia Piastów mazowieckich, s. 732 (Tablica nr 10. Potomstwo Konrada III).
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Danuta Kiejstutówna. Imiê to nosi³a równie¿
ciotka jej matki, Anna, ¿ona Petko Jagoj³owicza6.
Wyobra¿enie Anny Konradówny znamy
z portretu7 — pochodz¹cego, co prawda,
z pierwszej po³owy XVII w., jednak wiarygodnie odtwarzaj¹cego cechy pierwowzoru z trzeciej dekady XVI w.8 Na portrecie przedstawiaj¹cym dzieci Konrada III Rudego — Annê, Stanis³awa i Janusza III — ksiê¿niczka ukazana jest
w modnej wówczas wydekoltowanej sukni i d³ugim p³aszczu. Adolf Pawiñski, który z pomoc¹
Wojciecha Gersona analizowa³ ten portret, w nastêpuj¹cy sposób opisa³ wizerunek ksiê¿niczki:
„Kszta³tna g³ówka o jasnym czole, ciemne g³êbokie oczy, przyd³u¿szy, lecz delikatn¹ lini¹
oznaczony nosek, w¹skie usta i œci¹g³y podbródek — sk³adaj¹ siê na obraz, z którego wyziera rozbudzona dusza o lotnej, skrzydlatej myWyobra¿enie Anny Konradówny
œli. Gdyby nie ciemno-rudawy odcieñ z lekka
z portretu zbiorowego ksi¹¿¹t mazoprzebijaj¹cy w³osów, które zreszt¹ ujête w per³owieckich
w¹ przepaskê bujnie ku ramionom sp³ywaj¹,
gdyby nie ró¿owawy po³ysk cery, by³aby harmonia wdziêków niewieœcich dosiêg³a szczytu piêknoœci”9.
Anna mia³a zaledwie piêæ lat, gdy w Osiecku zmar³ (28 paŸdziernika 1503)
jej ojciec Konrad III Rudy10. Ksi¹¿ê musia³ powa¿nie zachorowaæ, gdy¿ z korespondencji zachowanej w archiwum krzy¿ackim wiemy, ¿e prosi³ o przys³anie
lekarza11. Cia³o ksiêcia spoczê³o po œmierci w kaplicy œw. Stanis³awa, znajduj¹cej siê w dworze myœliwskim w Osiecku, sk¹d nastêpnie zosta³o przewiezione do
Starej Warszawy w celu uroczystego pochówku. Pogrzeb Konrada III odby³ siê
6 Zob.: Genealogia ksi¹¿¹t Radziwi³³ów herbu Tr¹by, tablica I, oprac. J. Grala [w:] Radziwi³³owie
herbu Tr¹by, Warszawa 1996.
7 Warszawa, Muzeum Narodowe, nr inw. 13 075 (depozyt w Zamku Królewskim).
8 Do po³owy XX w. portret ten uchodzi³ za dzie³o oryginalne z pierwszej æwierci XVI w. Jednak
przeprowadzona w 1958 r. konserwacja ujawni³a, ¿e jest to kopia, bêd¹ca fundacj¹ rajców warszawskich, Henryka Plumhofa i £ukasza Drewno z lat 1620–1640. Herby wspomnianych rajców umieszczono w dolnych naro¿ach p³ótna. Na temat portretu zob. m.in.: P. Mrozowski, Fundacje artystyczne ksi¹¿¹t mazowieckich u schy³ku œredniowiecza (1450–1526), „Rocznik Warszawski” 1985, t. 18,
s. 26; M. Karpowicz, Malarstwo i rzeŸba XVII w. [w:] Sztuka Warszawy, red. M. Karpowicz, Warszawa 1986, s. 117; Narodziny stolicy. Warszawa w latach 1596–1668, Warszawa 1996, s. 179.
9 A. Pawiñski, Ostatnia ksiê¿na mazowiecka, s. 11–12.
10 K. Jasiñski, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 170.
11 Regesta historio-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum (1198–1525), hrsg. v. E. Joachim, W. Hubatsch, Pars I, Göttingen 1948–1950, nr 18828.
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w kolegiacie pw. Mêczeñstwa œw. Jana Chrzciciela, prawdopodobnie 2 listopada
1503 r. Œwiadczy o tym fakt, ¿e w rocznicê tego wydarzenia (2 listopada 1504)
wdowa po Konradzie, Anna, ksiê¿na i opiekunka, oraz Stanis³aw i Janusz (synowie Konrada) nadali nowo erygowanemu koœcio³owi parafialnemu w £om¿y jedn¹ morgê ziemi12. Anna wraz z synami dokona³a tego nadania w Dzieñ Zaduszny
(w oktawê obchodzonej pierwszej rocznicy œmierci Konrada III), m.in. maj¹c
nadziejê na wieczn¹ nagrodê oraz dla zbawienia duszy ksi¹¿¹t mazowieckich,
swoich przodków. Hipotetycznie s¹dzê, ¿e data wystawienia dokumentu pokrywa
siê z dok³adn¹ rocznic¹ pogrzebu ksiêcia Konrada III. Znamy m.in. dokument Janusza III z 8 sierpnia 1525 r., w którym dokonuje on fundacji kolegium psa³terzystów przy warszawskiej kolegiacie œw. Jana Chrzciciela13. Termin fundacji tym
razem te¿ nie by³ przypadkowy, gdy¿ data dokumentu pokrywa³a siê z rocznic¹
œmierci brata Janusza III, Stanis³awa Konradowica, zmar³ego 8 sierpnia 1524 r.
w Warszawie14.
Do 1526 r. nie zachowa³o siê wiele informacji na temat Anny Konradówny.
Uczestniczy³a ona na pewno we wszystkich wa¿nych uroczystoœciach na Mazowszu i w Polsce. Wiemy o jej pobycie w Krakowie, w kwietniu 1518 r., na uroczystoœciach zwi¹zanych ze œlubem króla Zygmunta I z Bon¹. W czasie tych hucznych
uroczystoœci o jej wzglêdy kruszyli kopie m.in. Hieronim Szafraniec i Kazimierz,
margrabia brandenburski. Na pewno m³oda ksiê¿niczka zaniepokojona by³a wydarzeniami wewnêtrznymi na Mazowszu w latach 1516–1517. Dosz³o wówczas do
g³oœnego sporu jej matki, Anny Radziwi³³ówny (regentki Mazowsza), z opozycj¹
z³o¿on¹ z rodzin mo¿now³adczych i czêœci urzêdników ziemskich. Malkontenci
zorganizowali w 1516 r. zjazdy w Zakroczymiu (26 lipca)15 i w Warszawie (25 listopada)16, na których — odwo³uj¹c siê do zwierzchniej w³adzy króla polskiego nad
Mazowszem — ¿¹dali odsuniêcia regentki od rz¹dów w dzielnicy17. W tym samym
roku dosz³o do ich zbrojnego najazdu na dwór ksi¹¿êcy w Makowie18. Opozycja zamierza³a si³¹ uprowadziæ obu ksi¹¿¹t i powierzyæ im w³adzê na Mazowszu. Jednak
m³odszy z braci, Janusz III, by³ jeszcze nieletni (mia³ zaledwie 14 lat), dlatego zgodnie z prawem matka mog³a nadal sprawowaæ nad nim opiekê. Natomiast starszy,
Stanis³aw Konradowic, zachowa³ lojalnoœæ wobec matki. Dalszej eskalacji sporu
zapobieg³ Zygmunt I Stary. Król 7 paŸdziernika 1516 r.19 od³o¿y³ termin z³o¿enia
12

J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich, Aneks I, nr 24, s. 582–583.
A. Salina, Polityka ksi¹¿¹t mazowieckich wobec w³adz Koœcio³a od pocz¹tku XIV wieku do 1526 r.,
Poznañ 2011, s. 365–368.
14 K. Jasiñski, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 203.
15 B. Sobol, Sejm i sejmiki ziemskie na Mazowszu ksi¹¿êcym, Warszawa 1968, s. 123.
16 Ibidem, s. 123–124.
17 W. Dworzaczek, Odrow¹¿owa Anna, s. 559.
18 K. Pacuski, Stanis³aw (1501–1524), ksi¹¿ê mazowiecki, PSB, t. 42, 2003, s. 1–3.
19 Iura Masovia Terrestria (Pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego) (dalej: IMT), t. 2,
Warszawa 1973, nr 265.
13
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ho³du lennego przez Stanis³awa i Janusza, a nastêpnie (15 stycznia 1517) ustanowi³
zak³ad (w wysokoœci 50 tys. florenów) miêdzy ksi¹¿êtami (Stanis³awem i Januszem) a zbrojn¹ opozycj¹20. W po³owie 1517 r. dosz³o do kompromisowego rozwi¹zania, które polega³o na wspó³rz¹dach ksiê¿nej Anny ze starszym synem. Stanis³aw
Konradowic musia³ uwzglêdniæ fakt, ¿e jego m³odszy brat Janusz by³ jeszcze niepe³noletni (nie ukoñczy³ 15 lat), dlatego opiekê nad nim sprawowa³a nadal matka.
W tym czasie dosz³o równie¿ do nowych nominacji na najwy¿szych urzêdach
w ksiêstwie. Dotychczasowy kasztelan wyszogrodzki i starosta ciechanowski Feliks
Brzeski (z Brzeœcia i Baboszewa) h. Prawda obj¹³ urz¹d wojewody Mazowsza21,
a szefem kancelarii ksi¹¿êcej zosta³ Miko³aj ¯ukowski z ¯ukowa (ziemia liwska)
h. Junosza, który rozpocz¹³ prowadzenie nowej ksiêgi Metryki Ksi¹¿êcej w imieniu
Stanis³awa i Janusza Konradowiców22. Z powodu przed³u¿aj¹cego siê oporu ze
strony opozycji Anna Konradowa sk³ania³a siê do przekazania ca³ej w³adzy w rêce
synów, tym bardziej ¿e m³odszy Janusz (urodzony najpóŸniej w pierwszej po³owie
wrzeœnia 1502 r.)23 osi¹gn¹³ ju¿ wiek sprawny. Po 20 stycznia 1518 r. usta³y wspó³rz¹dy ksiê¿nej Anny z synami na Mazowszu24. Natomiast 14 maja 1518 r. król Zygmunt I og³osi³ wyrok w sporze miêdzy ksi¹¿êtami Stanis³awem i Januszem oraz ich
matk¹ a zbuntowan¹ szlacht¹ ksiêstwa mazowieckiego, uznaj¹c rz¹dy regencyjne
Anny Konradowej za zakoñczone25. Uniewa¿niono równie¿ pieczêæ œredni¹ herbow¹ Anny z tytulatur¹ mazowieck¹ i rusk¹, któr¹ ksiê¿na wprowadzi³a do praktyki
kancelaryjnej po œmierci mê¿a w 1503 r.26
Na najbli¿szym sejmie mazowieckim w Zakroczymiu (zwo³anym pocz¹tkowo
na 14 czerwca), który odby³ siê dopiero 29 czerwca 1518 r. pod przewodnictwem
ksi¹¿¹t Stanis³awa i Janusza (bez obecnoœci ich matki), dosz³o do pacyfikacji nastrojów. Przy udziale wojewody p³ockiego Andrzeja Niszczyckiego (jednego z najwiêkszych antagonistów ksiê¿nej Anny) oraz przys³anych przez króla przedstawicieli, m.in. Andrzeja Kucieñskiego, wojewody rawskiego, i Stanis³awa Ostroroga,
kasztelana kaliskiego, ustalono nowy porz¹dek, zapewniaj¹c zarazem abolicjê
zbuntowanej szlachcie27. Chocia¿ od 1518 r. Anna sprawowa³a w³adzê tylko na te20

E. Maleczyñska, Ksi¹¿êce lenno mazowieckie, Lwów 1929, s. 147.
A. Wolff, Studia nad urzêdnikami mazowieckimi 1370–1526, Wroc³aw 1962, s. 286, 295; J. Piêtka, Mazowiecka elita feudalna póŸnego œredniowiecza, Warszawa 1975, s. 46–47; A. Salina, Polityka
ksi¹¿¹t, s. 359, przyp. 15.
22 Na jego temat zob.: A. Wolff, Studia, s. 228, 238; M. Piber-Zbieranowska, Liw jako oprawa
(wdowia) ksiê¿nych mazowieckich i teren ich dzia³alnoœci [w:] Materia³y sesji archiwalno-historycznej. Dzieje ziemi liwskiej i powiatu wêgrowskiego 2003 r., „Rocznik Liwski” 2005/2006, t. 1, s. 101,
przyp. 25–28; W. Chor¹¿yczewski, Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu
czasów nowo¿ytnych, Toruñ 2007, s. 132–133; A. Salina, Polityka ksi¹¿¹t, s. 356.
23 K. Jasiñski, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 204.
24 K. Pacuski, Stanis³aw, s. 1.
25 IMT, t. 1, Warszawa 1972, nr 208.
26 AGAD, ZDP, nr 662, 1545; S.K. Kuczyñski, Pieczêcie ksi¹¿¹t mazowieckich, Wroc³aw 1978, s. 387.
27 IMT, t. 1, nr 208; B. Sobol, Sejm i sejmiki, s. 129–132.
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rytorium bêd¹cym jej opraw¹ (z centrum w Liwie), to jednak do œmierci wywiera³a wp³yw na swoich synów. Na pewno za jej wiedz¹ i aprobat¹ dosz³o do zawarcia
ma³¿eñstwa jej najstarszej córki, Zofii Konradówny, ze Stefanem Batorym z Ecsed,
palatynem wêgierskim. Ze strony dworu mazowieckiego osob¹ odpowiedzialn¹ za
przygotowanie umowy przedœlubnej (spisanej w sierpniu 1520 r. w Toruniu) by³
doktor dekretów Stanis³aw ze Strzelec, zaufany ksiê¿nej Anny i jej d³ugoletni
wspó³pracownik, a tak¿e wychowawca ostatnich ksi¹¿¹t mazowieckich, Stanis³awa
i Janusza III28. Po zawarciu umowy przedœlubnej dosz³o, we wrzeœniu 1520 r.
w Warszawie, do œlubu per procura Stefana Batorego z Zofi¹ Konradówn¹29.
W uroczystoœci tej na pewno uczestniczy³a Anna Konradówna. Palatyna wêgierskiego reprezentowa³ W³adys³aw z Macedonii, archidiakon w Pecs i biskup elekt
Szerem30. Ksiê¿niczka Zofia przed wyjazdem na Wêgry odebra³a od braci w Czersku (8 stycznia 1523) 5 tys. florenów, któr¹ to kwotê zapisa³a jej w testamencie matka31. Nastêpnie, po po¿egnaniu z siostr¹ Ann¹ i bratem Januszem oraz najbli¿szymi dworzanami, wyjecha³a w towarzystwie swego starszego brata Stanis³awa, który
odprowadzi³ j¹ wraz z uroczystym orszakiem do Krakowa. Pod koniec miesi¹ca
wyruszy³a (ju¿ bez Stanis³awa Konradowica) wraz z doradcami i pos³ami mazowieckimi na dwór w Budzie.
Jeszcze przed wyjazdem siostry Zofii na Wêgry ksiê¿niczka prze¿y³a kolejne
bardzo smutne rozstanie. W nocy z 14 na 15 marca 1522 r. zmar³a na zamku w Liwie jej matka, Anna Radziwi³³ówna, prze¿ywszy 46 lat32. Prawdopodobnie ksiê¿niczka przebywa³a w Liwie w ostatnich dniach ¿ycia matki i by³a przy jej œmierci,
chocia¿ nie potwierdzaj¹ tego zachowane Ÿród³a. Anna Konradowa przekaza³a swoj¹ ostatni¹ wolê 14 marca 1522 r., w obecnoœci duchownych i urzêdników mazowieckich33. Z tego Ÿród³a dowiadujemy siê, ¿e w dniu œmierci Anny Konradowej
byli przy niej obecni synowie Stanis³aw i Janusz oraz prawdopodobnie córki Zofia
i Anna (niewymienione w Ÿródle), a tak¿e: Pawe³ Trêbski h. £ada, podkanclerzy
mazowiecki i prepozyt w kolegiacie warszawskiej, Tomasz Soko³owski h. Trzaska,
doktor dekretów i kanonik warszawski, Stanis³aw Szemborski, kanonik warszawski, Piotr Kopytowski h. Prawda, podkomorzy czerski i starosta wyszogrodzki, Andrzej Zawadzki, wojski czerski, oraz dworzanie ksi¹¿êcy Stanis³aw Drwalewski
28

A.J. i A. So³tan, Stanis³aw ze Strzelec, PSB, t. 42, Warszawa–Kraków 2003–2004, s. 85–88.
Na temat tego maria¿u zob.: J. D¹browski, Ma³¿eñstwo Zofii Mazowieckiej ze Stefanem Batorym
palatynem Wêgier, „Przegl¹d Historyczny” (dalej: PH) 1913, t. 17, s. 257–278; W. Urban, Zofia Pekry
z ksi¹¿¹t mazowieckich, PSB, t. 25, Wroc³aw–Warszawa–Kraków–Gdañsk 1980, s. 545 n; K. Jasiñski,
Rodowód Piastów mazowieckich, s. 196; S.A. Sroka, Piastówny na Wêgrzech w dobie Jagiellonów
(1490–1526) [w:] Ecclesia, cultura, potestas. Studia z dziejów kultury i spo³eczeñstwa. Ksiêga ofiarowana Siostrze Urszuli Borkowskiej, red. P. Kras, Kraków 2006, s. 567–568.
30 Új magyer élektrajzilexikon, t. 4, Budapest 2002, s. 363–364.
31 Wspomniana kwitacja (zachowana w Archiwum Narodowym w Budapeszcie) zosta³a wydana
przez J. Têgowskiego, Testament ostatniego Piasta mazowieckiego, PH, t. 96, 2005, z. 1, s. 77–90.
32 K. Jasiñski, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 173.
33 AGAD, Metryka Koronna (dalej: MK), sygn. 339, k. 21; ibidem 32, k. 117–117v.
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i Jakub G³oskowski34. Cia³o by³ej regentki Mazowsza sprowadzono do Warszawy,
gdzie 27 marca odby³ siê uroczysty pogrzeb35. Anna Radziwi³³ówna zosta³a pochowana w koœciele bernardyñskim pw. œw. Bernardyna ze Sieny i œw. Anny w Warszawie, gdzie wkrótce — staraniem Stanis³awa Konradowica, starszego brata ksiê¿niczki Anny — ufundowano jej piêkny nagrobek z czerwonego marmuru.
W 1524 r. dotknê³a Annê kolejna tragedia — 8 sierpnia zmar³ po ciê¿kiej chorobie jej starszy brat Stanis³aw, w wieku 23 lat36. Ksi¹¿ê zosta³ pochowany w poniedzia³ek, w uroczystoœæ Mêczeñstwa œw. Jana Chrzciciela (29 sierpnia), w kolegiacie warszawskiej37.
Po œmierci Stanis³awa Konradowica rz¹dy na Mazowszu sprawowa³, przez kolejne 18 miesiêcy (do marca 1526), m³odszy brat Anny, Janusz III. Ksi¹¿ê w tym
okresie prowadzi³ aktywn¹ politykê wewnêtrzn¹, wydaj¹c nie tylko dokumenty
osobom prywatnym, ale równie¿ wa¿ne postanowienia natury ogólnej, m.in.
30 wrzeœnia 1524 r. wystawi³ dokument, na mocy którego uwolni³ mieszkañców
ziemi czerskiej i liwskiej od kary zwanej „jednane”38. Wkrótce te¿ podj¹³ decyzjê
w sprawie rozruchów w Warszawie, do których dosz³o na prze³omie 1524 i 1525 r.39
Wydarzenia te zaniepokoi³y Janusza III, który 27 marca 1525 r., podczas odbywaj¹cego siê w Warszawie sejmu mazowieckiego, wyda³ wyrok kompromisowy40.
Ksi¹¿ê uzna³ ¿¹dania pospólstwa za s³uszne, jednak w³adzê w mieœcie pozostawi³
nadal w rêkach aktualnej rady miejskiej Starej Warszawy. Janusz III zatwierdzi³
równie¿ pewne artyku³y dotycz¹ce handlu i porz¹dku miejskiego ustanowione
przez mieszczan. Decyzje te utorowa³y drogê do powstania w Warszawie reprezentacji pospólstwa, tzw. trzeciego ordynku, który w nastêpnych latach wymusi³ na radzie sk³adanie sprawozdañ z zarz¹dzania gospodark¹ finansow¹ miasta. Tak¿e
w 1525 r. (15 marca), w zwi¹zku z obaw¹ przed szerzeniem siê na Mazowszu luteranizmu, Janusz III wyda³ wraz z rad¹ ksi¹¿êc¹ dekret przeciwko wyznawcom nauki Marcina Lutra, zakazuj¹cy wyznawania i rozpowszechniania tej wiary na terenie ca³ego ksiêstwa mazowieckiego41. Natomiast 26 czerwca 1525 r. kaza³ opublikowaæ, na sejmie w Warszawie, statut ziemski przeciwko mê¿obójcom42. W 1526 r.
34

Ksiê¿na zmar³a w nocy z 14 na 15 marca.
J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich, s. 487.
36 K. Jasiñski, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 202; wg J. Grabowskiego, Dynastia Piastów
mazowieckich, s. 507, Stanis³aw Konradowic zmar³ w poniedzia³ek (8 VIII, o godzinie pi¹tej po po³udniu, w domu mansjonarzy w Starej Warszawie, ufundowanym przez jego prababkê Annê Bolkow¹).
37 J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich, s. 507.
38 IMT, t. 2, nr 247.
39 Wg T. Strzembosza, Tumult warszawski 1525 r., Warszawa 1959, s. 37, tumult w Starej Warszawie
wybuch³ równoczeœnie z „buntem gdañskim” (22–25 I 1525) oraz z walkami w Elbl¹gu (1–6 II 1525).
40 PSW, nr 31.
41 IMT, t. 2, nr 251; zob. równie¿: B. Sobol, O zaginionym druku mazowieckiego dekretu przeciwko luteranom z 1525 r., PH, t. 50, 1959, z. 1, s. 83–84.
42 IMT, t. 2, nr 252; B. Sobol, Ostatnie statuty mazowieckie z lat 1525 i 1526, PH, t. 49, 1958, z. 2,
s. 278–286.
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Janusz III powa¿nie zachorowa³. Swoj¹ ostatni¹ wolê podyktowa³ 4 marca43. G³ównym spadkobierc¹ i pierwszym egzekutorem testamentu uczyni³ swoj¹ siostrê Annê. Ksiê¿niczka mia³a odziedziczyæ wszystkie klejnoty oraz kwotê 60 tys. florenów.
Janusz zwraca³ siê równie¿ do Piotra Tomickiego, podkanclerzego i biskupa krakowskiego, Jana Latalskiego, biskupa poznañskiego, Krzysztofa Szyd³owieckiego,
wojewody krakowskiego i £ukasza Górki, kasztelana poznañskiego i starosty generalnego Wielkopolski, by starali siê zachowaæ Annê Konradównê jako legaln¹ dziedziczkê Ksiêstwa Mazowieckiego44. Ksi¹¿ê zmar³ w nocy z 9 na 10 marca 1526 r.
(w czasie trwaj¹cego wówczas sejmu mazowieckiego) w jednym z budynków na terenie zamku ksi¹¿êcego w Warszawie45. Niespodziewany zgon Janusza III, podobnie jak dwa lata wczeœniej, starszego brata Anny, Stanis³awa, wzbudzi³ podejrzenie
o otrucie. Synowie Konrada III, Stanis³aw i Janusz III, zmarli z powodu gruŸlicy albo innej nieznanej wówczas choroby. Oskar¿enia o ich otrucie (przez ró¿ne osoby)
okaza³y siê nieprawdziwe46, co potwierdzi³o œledztwo przeprowadzone na polecenie Zygmunta I Starego. Dlatego, jak g³osi³ edykt królewski z 9 lutego 1528 r., „nie
sztuk¹ ani spraw¹ ludzk¹, lecz z woli Pana Wszechmog¹cego z tego œwiata zeszli”47.
Przedwczesny i niespodziewany zgon Janusza III (w wieku zaledwie 23 lat) sprawi³, ¿e jego m³odsza i niezamê¿na siostra mog³a odegraæ wa¿n¹ rolê w dziejach Mazowsza. Anna Konradówna, maj¹c poparcie czêœci dygnitarzy i szlachty mazowieckiej, postanowi³a wbrew uk³adom z Koron¹ obj¹æ rz¹dy na Mazowszu ksi¹¿êcym.
Dzielnica ta (bêd¹ca lennem Polski) w marcu 1526 r. obejmowa³a obszar ok. 23 tys.
43

J. Têgowski, Najbli¿sze otoczenie ostatniego z Piastów mazowieckich w œwietle testamentu ksiêcia Janusza III [w:] W³adza i presti¿. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. J. Urwanowicz, Bia³ystok 2003, s. 15–22; idem, Testament ostatniego Piasta, s. 77–90. Do naszych czasów nie
zachowa³ siê w oryginale testament Janusza III. J. Têgowski opublikowa³ ten dokument na podstawie
kopii odnalezionej w Archiwum Narodowym w Budapeszcie. Po œmierci Janusza III testament ksiêcia
znajdowa³ siê w posiadaniu Anny Konradówny, któr¹ zmar³y brat uczyni³ swoj¹ sukcesork¹. Po inkorporacji Mazowsza do Korony dokument ten (nie wiadomo dok³adnie, w jakich okolicznoœciach) trafi³
do Archiwum Koronnego Krakowskiego. W zasobie tego archiwum znajdowa³ siê jeszcze na pocz¹tku XVII w., o czym œwiadczy zachowany w AGAD (Varia nr 57) inwentarz AKKr. z 1613 r., sporz¹dzony przez komisjê pod przewodnictwem braci £ubieñskich. Przy pozycji 43. odnotowano: Testamentum Joannis ultimi ducis Masouiae coram publico notario confectum et sigillo eiusdem ducis communitum. Datum Varsauiae 4 martii A(nn)o 1526.
44 J. Têgowski, Testament ostatniego Piasta, s. 80–81; idem, Najbli¿sze otoczenie ostatniego z Piastów mazowieckich, s. 17.
45 E. Suchodolska, ród³a pisane do dziejów zamku ksi¹¿¹t mazowieckich w Warszawie, „Kronika
Zamkowa” 2004, nr 1–2 (53–54), s. 207, przyp. 76; J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich,
s. 508.
46 Wg K. Jasiñskiego, Okolicznoœci œmierci ostatnich ksi¹¿¹t mazowieckich, „Rocznik Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego seria nowa” 1997, t. 3, s. 41–51 (który obszernie omówi³ to zagadnienie)
nieprawdziwa jest teza o umyœlnym otruciu ksi¹¿¹t, chocia¿ przyczyny œmierci Stanis³awa i Janusza s¹
nadal zagadkowe.
47 S. Lisowski, Przy³¹czenie Mazowsza do Korony, „Album Literacki”, t. 1, red. K.W. Wójcicki,
Warszawa 1848, s. 26.
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km kw., na który sk³ada³y siê ziemie: czerska (z Czerskiem, Grójcem, Wark¹ i Garwolinem), liwska, warszawska (ze Star¹ i Now¹ Warszaw¹, B³oniom i Tarczynem),
zakroczymska (z Zakroczymiem, Nowym Miastem i Serockiem), wyszogrodzka,
ciechanowska (z Ciechanowem, S¹chockiem i Przasnyszem), ³om¿yñska (z £om¿¹,
Ostro³êk¹, Kolnem i Zambrowem), ró¿añska (z Ró¿anem i Makowem), nurska
(z Nurem, Ostrowi¹ i Kamieñcem) oraz wiska (z Wizn¹, Radzi³owem i W¹soszem)48. Zauwa¿my, ¿e przyjêty wczeœniej kompromis w sprawie sukcesji na Mazowszu przewidywa³ (zgodnie z dokumentem Zygmunta I z 9 marca 1523 r.49), ¿e
prawa do lenna mazowieckiego nale¿¹ siê jedynie Stanis³awowi i Januszowi Konradowicom oraz ich mêskim potomkom. Dlatego król po œmierci Janusza III wys³a³
w poselstwie do ksiê¿nej Anny biskupa kamienieckiego Wawrzyñca Miêdzyleskiego i kasztelana biechowskiego Miko³aja Russockiego z poleceniem, ¿eby z³o¿yli
kondolencje ksiê¿niczce i wyznaczyli termin pogrzebu Janusza III na dzieñ
30 kwietnia50. Jednak sejm mazowiecki opowiedzia³ siê za prawami dziedzicznymi
ksiê¿niczki Anny i nie chcia³ zgodziæ siê na zaproponowany termin pogrzebu. Uczestnicy conventus generalis nie przerwali obrad, pozostaj¹c w Warszawie. Rozpoczê³y równie¿ dzia³alnoœæ zwyk³e s¹dy ziemskie51. Ju¿ na drugi dzieñ po œmierci brata
(12 marca 1526) Anna uczestniczy³a w obradach sejmu mazowieckiego (convencio
generalis) jako dux Mazouie, Russie etc.52 W okresie swoich rz¹dów na Mazowszu
wystêpowa³a najczêœciej jako Anna z Bo¿ej ³aski ksiê¿na Mazowsza i Rusi
w brzmieniu Anna Dei gracia dux Mazouie Russie etc.53 Anna, podobnie jak jej bracia Stanis³aw i Janusz, stosowa³a wy³¹cznie tytulaturê skrócon¹, nie u¿ywa³a równie¿ przed imieniem w intytulacji zaimka osobowego. W zachowanych aktach spotykamy nastêpuj¹c¹ tytulaturê: dux Masoviae etc.54, dux Masoviae, Russie etc.55 Natomiast w dokumencie dla kolegiaty œw. Jana Chrzciciela Konradówna u¿y³a tytulatury ducissa Mazovie, Russie etc.56 Na zachowanych dokumentach doczesnych Anna Konradówna u¿ywa³a tytu³u dux Masouie Russie etc., o czym œwiadczy m.in. jej
mandat z 24 maja 1526 r. do Jana D¹browskiego, pisarza ziemskiego ciechanowskiego i plebana w Lekowie57. Zachowa³y siê równie¿ inne oryginalne dokumenty An48 Atlas Historyczny Polski. Mazowsze w drugiej po³owie XVI wieku, cz. 2, red. W. Pa³ucki, Warszawa 1973, s. 75–76.
49 IMT, t. 2, nr 237.
50 W. Pociecha, Królowa Bona (1494–1557). Czasy i ludzie odrodzenia, t. 2, Poznañ 1949, s. 410.
51 B. Sobol, Sejm i sejmiki, s. 153.
52 AGAD, Warszawskie ziem. i gr. 14, s. 799.
53 Ibidem, Zbiór dokumentów pergaminowych (dalej: ZDP), nr 705, 1159, 3303, 7122; ASK,
dzia³ VI, nr 1, k. 1.
54 IMT, t. 2, nr 255.
55 AGAD, ZDP, nr 705, 1159, 3303, 7122; MK 41, passim; Zakroczymskie ziem. wiecz. rel. 22,
s. 566; ibidem, nr 32, s. 154; IMT, t. 2, nr 256, 257.
56 Acta Ecclesiae Collegiatae Varsoviensis, wyd. B. Ulanowski, Archiwum Królestwa Polskiego,
t. 6, 1897–1926, nr 103, s. 30.
57 AGAD, ASK, dzia³ VI, s. 1.
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ny z w³asnorêcznymi podpisami ksiê¿nej w jêzyku polskim: Anna kxaszna Mazoweska58, Anna xyazna wlasn¹ rak¹59. Po œmierci Janusza III prowadzono Metrykê Ksi¹¿êc¹ tak¿e w imieniu Anny. W zachowanych wpisach do Metryki wystêpuje ona najczêœciej jako illustrissima princeps domina Anna Dei gracia dux Masouie Russie
etc.60 Spotykamy równie¿ wpisy, które pomija³y tytu³ ruski61. Po objêciu w³adzy Anna Konradówna zaczê³a pocz¹tkowo wystêpowaæ, w celu podkreœlenia swoich praw
dziedzicznych do ksiêstwa mazowieckiego, z intytulacj¹ princeps et domina Anna
Dei gracja dux et heres Masouie Russie etc.62 Okreœlenia heres nie stosowali przed
ni¹ jej bracia Stanis³aw i Janusz III, tak¿e Konrad III na dokumentach maj¹cych
skrócony formularz nigdy nie u¿ywa³ okreœlenia heres. Na Mazowszu Anna u¿ywa³a wy³¹cznie pieczêci zmar³ego brata Janusza III. Œwiadcz¹ o tym wystawione przez
ni¹ i zachowane do dzisiaj dokumenty, w których w formule sigillacyjnej stwierdza
siê u¿ycie pieczêci œredniej Janusza: sigillum mediocre prefati olim illustrissimi domini ducis Joannie fratris nostri charissimi63. Prawdopodobnie Anna u¿ywa³a równie¿ pieczêci sygnetowej Janusza III. Natomiast brak jest dowodu na to, ¿e pos³ugiwa³a siê tak¿e w³asn¹ pieczêci¹ œredni¹ i du¿¹. Analiza zachowanego materia³u
Ÿród³owego podwa¿a opinie Bogdana Sobola, który przypisywa³ Annie, w okresie
jej rz¹dów na Mazowszu, pos³ugiwanie siê w³asn¹ pieczêci¹64. Wspomnianej hipotezy nie potwierdzaj¹ tak¿e szczegó³owe badania Stefana Krzysztofa Kuczyñskiego.
Po œmierci ksiêcia Janusza III do spadku mazowieckiego zaczêli siê zg³aszaæ
ró¿ni pretendenci, m.in. palatyn Stefan Batory z Ecsed (szwagier Anny), który uzyska³ poparcie króla wêgierskiego Ludwika. Sejm w Budzie (obraduj¹cy w maju
1526) postanowi³ wys³aæ w poselstwie do króla Zygmunta I prepozyta budziñskiego Jana Statiliusa z proœb¹, by polski monarcha nie pomin¹³ w spadku siostry Janusza III, Zofii, ¿ony palatyna Stefana Batorego65. Lennem mazowieckim ¿ywo interesowa³ siê równie¿ ksi¹¿ê pruski, Albrecht Hohenzollern von Ansbach, który po
œmierci Janusza III mia³ plan osadzenia na Mazowszu swego brata Wilhelma w charakterze mê¿a ksiê¿niczki Anny Konradówny. O swoich zamiarach poinformowa³
najpierw kanclerza Krzysztofa Szyd³owieckiego i podkanclerzego Piotra Tomickiego, a nastêpnie w maju 1526 r. (podczas spotkania z królem w Gdañsku) przed³o¿y³
swoje plany osobiœcie Zygmuntowi I66. Jednak¿e polski monarcha (maj¹c wsparcie
58

Ibidem, ZDP, nr 705.
Ibidem, nr 3303.
60 AGAD, MK 41, k. 124v, 126, 127, 131v., 132v., 134, 137, 144v., 148v., 149v., 150v., 154v.,
155v., 159–159v., 161, 163v., 169, 172, 173–174, 175v.–176, 178v.–179v., 180v., 182, 183, 185–185v.,
186v–187, 189–189v. Wpisy koñcz¹ siê wraz z przybyciem pod koniec sierpnia 1526 r. do Warszawy
króla Zygmunta I.
61 Ibidem, k. 143v., 146v.
62 Ibidem, k. 122, 123–123v., 125v.
63 S.K. Kuczyñski, Pieczêcie, s. 391.
64 B. Sobol, Ostatnie statuty mazowieckie, s. 279 n.
65 W. Pociecha, Królowa Bona, s. 410.
66 Ibidem, s. 410.
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Bony i jej doradców) wykaza³ siê stanowczoœci¹ i zamkn¹³ rozdzia³ niezale¿noœci
Mazowsza, wcielaj¹c wszystkie ziemie do Korony Polskiej i przyrzekaj¹c — wzorem poprzedników — zachowanie praw i przywilejów mazowieckich. Po przyjeŸdzie króla do Warszawy (26 sierpnia 1526) odby³ siê w koñcu uroczysty pochówek
ksiêcia Janusza III w kolegiacie œw. Jana w Warszawie. Ze wzglêdu na zad³u¿enie
skarbu ksi¹¿êcego pogrzeb Janusza III zosta³ sfinansowany wspólnie przez króla
Zygmunta I (obj¹³ w posiadanie dziedzictwo po ostatnim Piaœcie mazowieckim)
oraz jego siostrê Annê Konradównê67. Anna po¿yczy³a w tym celu m.in. 400 kop
groszy od rodziny Drwalewskich (Stanis³awa, wojskiego nurskiego, Jerzego i Jana)
oraz synów Paw³a Zawiszy z Budziszyna (Serafina i Zygmunta), którym król w nastêpnym roku da³ w zastaw (do czasu sp³acenia d³ugu) wieœ GoŸdziec68. Nastêpnie,
zgodnie z wydanym przez króla mandatem do starostów mazowieckich69, dokonano na sejmikach wyboru przedstawicieli szlachty, którzy na zjeŸdzie w Warszawie
(13 wrzeœnia 1526) z³o¿yli Zygmuntowi I przysiêgê ho³downicz¹70, której tekst
urzêdowy w jêzyku polskim mia³ nastêpuj¹ce brzmienie:
„Ja œlubujê i przysiêgam, i¿ Najjaœniejszemu ksi¹¿êciu a panu Zygmuntowi
z Bo¿ej mi³oœci królowi polskiemu, wielkiemu ksi¹¿êciu litewskiemu, ruskiemu,
pruskiemu panu i dziedzicu, panu memu mi³oœciwemu i Jego Królewskiej Moœci
potomkom, królom polskim, bêdê wierzen, poddan, pos³uszen, a Jego Królewskiej
Moœci dobre i u¿yteczne i Jego Królewskiej Moœci potomków, królów polskich, bêdê jedna³ i obmyœla³, a co bêdê wiedzia³ byæ szkodliwego Jego Królewskiej Moœci
i Korunie Polskiej, to ostrzegê, a wedle mo¿noœci mojej ochroniê i odwrócê, i to
wszystko bêdê jedna³ i czyni³, co na dobrego a wiernego poddanego przys³u¿e. Tako mi Panie Bo¿e pomó¿ i wszyscy œwiêci”.
Król przyrzek³ urzêdnikom i szlachcie mazowieckiej potwierdziæ wszystkie
przywileje nadane im przez ksi¹¿¹t mazowieckich71. Zygmunt I powo³a³ równie¿
Feliksa Brzeskiego, dotychczasowego wojewodê mazowieckiego, na urz¹d wicesgerensa (namiestnika królewskiego) w ksiêstwie mazowieckim72. Po blisko miesiêcznym pobycie w Warszawie król opuœci³ Mazowsze i uda³ siê do Krakowa.
Po inkorporacji Mazowsza do Korony Anna Konradówna otrzyma³a stosowne
zabezpieczenie od króla. Zygmunt I wystawi³ w Warszawie 10 wrzeœnia 1526 r. dokument, w którym przyznawa³ Annie jako uposa¿enie, w u¿ytkowanie na okres do
jej zam¹¿pójœcia, gród i miasto Stary i Nowy Liw z przynale¿nymi wsiami (Krypy,
Czerwonka, Grodzisko) i z dochodami ksi¹¿êcymi z ziemi liwskiej oraz miasta La67

AGAD, MK 40, s. 611–613. Tytu³: Obligatio bonorum villae Gosdziecz generoso et nobilibus
Stanislao, Georgio et Joanni de Drwalewo, et Seraphino ac Sigismundo de Budziszino in summa quadringentarum sexagenarum per Regiam Maiestatem facta.
68 Ibidem, s. 611, dokument królewski z dat¹: Kraków, 2 IV 1527.
69 IMT, t. 3, nr 258.
70 Ibidem, nr 262.
71 Ibidem, nr 263.
72 Ibidem, nr 264.
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towicz i Garwolin73. Ponadto uposa¿enie objê³o miasto Goszczyn z dzier¿aw¹ B¹dków i wsiami przynale¿nymi (Kozina albo Przedmieœcie Goszczyñskie, D³uga Wola, Paczew)74 oraz miasto Piaseczno z wsiami: S³omino, £azy i innymi (wieœ Piasecka, Chyliczki, Sêkocin); gródek Osiecko i dzier¿awa Dêbe (dziœ Dêbe Wielkie)
oraz wsie przynale¿ne (Rysie, Kobierce, Choszczówka, GoŸdzikówka, Zalesie)75.
Król zezwoli³ Annie m.in. na dalsze u¿ytkowanie Dworu Mniejszego w Warszawie,
wolny przewóz przez rzekê Wis³ê zbó¿ i innych rzeczy pochodz¹cych z jej folwarków, pozyskiwanie drewna (dobrej jakoœci na budulec) z lasów w Puszczy Stromieckiej. Zygmunt I uwolni³ ksiê¿niczkê Annê od obowi¹zku udzia³u w wyprawach wojennych76. Ksiê¿niczka otrzyma³a równie¿ œwiadczenia w naturze. Przeznaczono na potrzeby jej dworu m.in. 90 beczek piwa rocznie z Ró¿ana, Ciechanowa, Przasnysza i Zakroczymia77; 12 beczek ryb solonych z jezior królewskich
w ³om¿yñskim, pewn¹ liczbê beczek soli, miód, sery, drób i dziczyznê78. Król tak¿e zobowi¹za³ siê zaspokoiæ wierzycieli ksi¹¿¹t mazowieckich oraz zadoœæuczyniæ
dworzanom Janusza III i jego s³u¿bie. Obieca³ tak¿e doktorowi Baltazarowi Smosarskiemu, który leczy³ chorego ksiêcia Janusza III, sp³aciæ nale¿ne mu 100 kop
groszy. Zygmunt I dokona³ te¿ nadañ dla Jakuba Roguskiego, rz¹dcy dóbr ksiê¿nej
w Latowiczu, i dla Anny Sobiekurskiej, ochmistrzyni dworu Konradówny79.
Ksiê¿niczka Anna poœlubi³a w 1536 r. m³odego wdowca, Stanis³awa Odrow¹¿a
ze Sprowy, wojewodê podolskiego. Stanis³aw (m³odszy od Anny ok. 10 lat) by³ synem Jana ze Sprowy h. Odrow¹¿, wojewody ruskiego, i Anny Jaros³awskiej80.
Wczeœnie osierocony przez ojca pozostawa³ pod opiek¹ prawn¹ braci Szyd³owieckich (Krzysztofa, wojewody krakowskiego, i Micha³a, kasztelana sandomierskiego)
oraz wychowywa³ siê na dworze swej matki Anny i jej drugiego mê¿a, Miko³aja
Jordana81. Dziêki poparciu królowej Bony szybko awansowa³, zostaj¹c w 1533 r.
kasztelanem lwowskim, w 1535 r. wojewod¹ be³skim, a nastêpnie (w tym samym
roku) wojewod¹ podolskim. By³ równie¿ (po ojcu) starost¹ samborskim, a w 1534 r.
73 IMT, t. 3, nr 260. Na temat uposa¿enia Anny Konradówny zob.: A. Pawiñski, Ostatnia ksiê¿na,
s. 9–10; W. Dworzaczek, Odrow¹¿owa Anna z ksi¹¿¹t mazowieckich, s. 559; M. Piber-Zbieranowska,
Liw jako oprawa, s. 104.
74 Zob.: Lustracja województwa mazowieckiego 1550–1661, wyd. A. Wawrzyñczak, cz. 2, Warszawa 1989, s. 87–94.
75 Ibidem, s. 200–202.
76 IMT, t. 3, nr 260. W dworze tym przeprowadzono w 1528 r. naprawê, sfinansowan¹ pieniêdzmi
ze skarbu królewskiego; zob.: ród³a do dziejów zamku warszawskiego z lat 1313–1549, wyd.
A. Wolff, RW, 1979, t. 15, nr 77, s. 60.
77 A. Pawiñski, Ostatnia ksiê¿na, s. 10.
78 Zygmunt I, 3 I 1527 (IMT, t. 3, nr 267) wyda³ mandat do Jana Faliboskiego, pisarza ziemskiego zakroczymskiego, z poleceniem, aby ksiê¿niczce Annie a¿ do jej zam¹¿pójœcia wydawa³ corocznie
40 beczek piwa zakroczymskiego.
79 A. Pawiñski, Ostatnia ksiê¿na, s. 10.
80 W. Dworzaczek, Odrow¹¿ Stanis³aw ze Sprowy h. Odrow¹¿ (ok. 1509–1545), wojewoda ruski,
PSB, t. 23, Wroc³aw–Warszawa–Kraków–Gdañsk 1978, s. 556–559.
81 Ibidem, s. 556.
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otrzyma³ starostwo lwowskie. W grudniu 1530 r. poœlubi³ Katarzynê, córkê £ukasza Górki, kasztelana poznañskiego, która zmar³a na pocz¹tku 1535 r. Jeszcze
w okresie wdowieñstwa rozpocz¹³ starania o rêkê ksiê¿niczki Anny. Dlatego
w 1535 r. uda³ siê do Wilna, by uzyskaæ przychylnoœæ pary królewskiej, Zygmunta I i Bony. O swoich planach informowa³ równie¿ ksiêcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna, który — zdaniem W³odzimierza Dworzaczka — sam siê mieni³
„pierwszym autorem tego zwi¹zku”82.
Nie jest znana dok³adna data ma³¿eñstwa Anny Konradówny ze Stanis³awem
Odrow¹¿em. Oswald Balzer83, a za nim Kazimierz Jasiñski84, opieraj¹c siê na opracowaniu Adolfa Pawiñskiego85 i obszernej recenzji tej pracy pióra Ferdynanda Bostela86 przyjmuj¹, ¿e œlub Anny Konradówny odby³ siê pod koniec lutego 1536 r.
Ponowna analiza Ÿróde³ pozwala nam jednak z du¿ym prawdopodobieñstwem ustaliæ dok³adn¹ datê zawarcia tego zwi¹zku. Na œlub ostatniej ksiê¿niczki mazowieckiej z wojewod¹ podolskim zezwoli³ Zygmunt I jako opiekun Anny Konradówny.
Sam król (bêd¹c w Wilnie) nie uczestniczy³ w uroczystoœciach weselnych, jednak
wys³a³ do Warszawy w swoim imieniu najwy¿szych dygnitarzy z arcybiskupem
gnieŸnieñskim i prymasem Andrzejem Krzyckim na czele. Wydelegowani senatorowie mieli dopilnowaæ, by Stanis³aw Odrow¹¿ zapisa³ przyznany Annie przez
króla posag na po³owie swoich dóbr. Natomiast ksiê¿niczka po wyp³aceniu posagu
mia³a zrzec siê dóbr oprawnych na Mazowszu na rzecz Korony Polskiej. Zachowane przekazy Ÿród³owe z lutego i pocz¹tku marca 1536 r. (m.in. instrukcja królewska
dla wydelegowanych senatorów oraz korespondencja)87 œwiadcz¹, ¿e œlub odby³ siê
pod koniec lutego 1536 r., chocia¿ wyst¹pi³y pewne problemy z wyp³at¹ posagu
i, co za tym idzie, z zabezpieczeniem go na dobrach Odrow¹¿a, gdy¿ wys³annicy
królewscy przybyli zaledwie dzieñ przed œlubem i zastali sprawy niedostatecznie
za³atwione. W ksiêdze ziemskiej i grodzkiej warszawskiej z tego okresu znajduje
siê wpis dotycz¹cy zobowi¹zania Stanis³awa Odrow¹¿a, porêczonego przez
12 urzêdników i mo¿nych, w którym wojewoda podolski przyrzeka m.in., ¿e je¿eli
otrzyma posag, to zabezpieczy go na po³owie swoich dóbr:
dominus Stanislaus Odrowasz tenebitur et erit astrictus sub vadio centum millium florenorum polonicalium in quemlibet florenum per triginta grossos computando facere inscribere et extradere et formationem sufficientem dotis et dotalicii il82

Ibidem, s. 557.
O. Balzer, Genealogia, s. 539.
84 K. Jasiñski, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 198.
85 Wg A. Pawiñskiego, Ostatnia ksiê¿na, s. 13, œlub odby³ siê prawdopodobnie w kwietniu lub maju 1536 r.
86 F. Bostel (Ostatnia ksiê¿na mazowiecka, s. 503) przyjmuje, ¿e do ma³¿eñstwa dosz³o w ostatnich
dniach lutego 1536 r.
87 Zob.: Acta Tomiciana, t. 18, wyd. W. Urban i A. Wyczañski, ed. R. Marciniak, Kórnik 1999,
nr 73 (instrukcja dla wydelegowanych senatorów z ok. 5 II 1536), nr 90 (list Andrzeja Krzyckiego do
królowej Bony, 1 III 1536, informuj¹cy m.in. o zawartym ma³¿eñstwie ksiê¿niczki mazowieckiej).
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lustri domine Anne duci Mazovie consorti sue carissime secundum iuris formam solitam et Regni consuetudinem in et super ea medietate omnium bonorum suorum
mobilium et immobilium habitorum et habendorum 88.
Uroczystego wpisu tego dokumentu do akt dokonano w niedzielê zapustn¹
(ostatnia przed Popielcem) 27 lutego 1536 r. w grodzie warszawskim w obecnoœci
Jana Dierzgowskiego z Paw³owa, kasztelana ciechanowskiego i starosty warszawskiego, Marcina Zbro¿ka, sêdziego grodzkiego warszawskiego, oraz najwy¿szych
przedstawicieli króla: Andrzeja Krzyckiego, arcybiskupa gnieŸnieñskiego i prymasa, Jana Latalskiego, biskupa poznañskiego i nominata krakowskiego, Piotra Gamrata, biskupa przemyskiego, oraz Piotra Goryñskiego, wojewody i wicesgerensa
Mazowsza; kasztelanów warszawskiego, Piotra Kopytowskiego, i zakroczymskiego, Floriana Parysa. Porêczycielami posagu i wiana ksiê¿niczki mazowieckiej Anny byli krewni i powinowaci Stanis³awa Odrow¹¿a, którzy przybyli na uroczystoœci œlubne do Warszawy: Andrzej Oporowski, wojewoda ³êczycki, Stanis³aw z Kutna, wojewoda rawski, Stanis³aw £aski, kasztelan przemêcki, Miko³aj Russocki, kasztelan biechowski, Pawe³ z Woli, kasztelan sochaczewski, Andrzej z Trzciany, kasztelan rawski, Andrzej Tar³o ze Szczekarzewic, chor¹¿y lwowski, Jan z Trzciany,
stolnik sandomierski i burgrabia krakowski, Jan Opaliñski, chor¹¿y poznañski,
Wawrzyniec Spytek Jordan z Zakliczyna, Filip z Trzciany oraz Miko³aj Uwrzalowski. W analizowanym dokumencie Anna Konradówna zosta³a okreœlona jako najdro¿sza ma³¿onka (consors carissima) Stanis³awa Odrow¹¿a, z czego wynika, ¿e do
zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego dosz³o w Warszawie 27 lutego 1536 r. Najprawdopodobniej po œlubie, którego udzieli³ m³odej parze w kolegiacie warszawskiej
œw. Jana Chrzciciela prymas Andrzej Krzycki wraz z biskupem poznañskim Janem
Latalskim (ordynariuszem miejsca), zainteresowane strony (jeszcze przed hucznymi uroczystoœciami weselnymi) uda³y siê do grodu warszawskiego, gdzie dokonano w obecnoœci urzêdników i przedstawicieli króla wpisu do akt porêczenia posagu
ksiê¿niczki mazowieckiej.
Pocz¹tkowo, wbrew ustaleniom zawartym z Zygmuntem I, Anna nie chcia³a
(bêd¹c pod wp³ywem mê¿a, maj¹cego poparcie niektórych senatorów)89 zrezygnowaæ z dóbr oprawnych na Mazowszu i przyj¹æ nale¿nego jej posagu, wyp³aconego
ze skarbu królewskiego. Jednak Zygmunt I nie zgodzi³ siê na ¿adne kompromisowe
rozwi¹zanie. Dalszy upór ma³¿onków skoñczy³ siê przykrymi konsekwencjami finansowymi dla Stanis³awa Odrow¹¿a, który zosta³ pozbawiony przez króla dochodowych starostw (lwowskiego i samborskiego), które zosta³y oddane królowej Bonie. Nie pomog³y tak¿e zabiegi u prymasa Andrzeja Krzyckiego ani poparcie Radziwi³³ów. Na podstawie wyroku wydanego na sejmie przez Zygmunta I (po 4 lute88 Warszawa, AGAD, Warszawskie ziemskie i grodzkie 18, s. 542–544: Acta sunt hec coram actis
castrensisbus Warschoviensibus dominica quinquagesimae [27 II] anno Domini 1536, tytu³: Affideiussio dotis et dotalicii illustris principis Anne Mazouie etc.
89 Wg W. Dworzaczka (Odrow¹¿ Stanis³aw ze Sprowy, s. 556–559) Stanis³aw urodzi³ siê ok. 1509 r.
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go 1537) zosta³y oddalone wszelkie pretensje Anny Odrow¹¿owej do jej dóbr na
Mazowszu90. Dlatego ksiê¿na opuœci³a na sta³e Mazowsze i uda³a siê do dóbr dziedzicznych swego mê¿a w Jaros³awiu na Rusi. Natomiast król wystawi³ w Krakowie,
5 marca 1537 r., dokument, w którym oœwiadczy³, ¿e Anna, córka nie¿yj¹cego ksiêcia mazowieckiego Konrada III, ¿ona Stanis³awa Odrow¹¿a, wojewody podolskiego, uzna³a swe roszczenia z tytu³u posagu nale¿nego z ksiêstwa mazowieckiego,
przez sp³atê 15 tys. z³, za zaspokojone i zrzek³a siê wszelkich praw do ksiêstwa mazowieckiego91.
Po œlubie ze Stanis³awem Odrow¹¿em Anna wystêpowa³a na zachowanych dokumentach jako „ksiê¿na Mazowsza i wojewodzina ruska”. Natomiast w dokumencie
Zygmunta I z 5 marca 1537 r. u¿yto okreœlenia: illustris et magnifica Anna filia olim
preclari Conradi ducis Masovie, consors vero magnifici Stanislai Odrywasz palatyni
Podole et capitanei Leopoliensis92. Z ma³¿eñstwa ze Stanis³awem Odrow¹¿em mia³a
córkê Zofiê, urodzon¹ ok. 1540 r., dwukrotnie zamê¿n¹. Najpierw za Janem Krzysztofem Tarnowskim, kasztelanem wojnickim, a nastêpnie za Stanis³awem Kostk¹, wojewod¹ sandomierskim. Po œmierci mê¿a (1545) rezydowa³a najczêœciej w Jaros³awiu
i we wsi Gorliczyna (nale¿¹cej do klucza przeworskiego)93, zajmuj¹c siê m.in. wychowaniem swej jedynaczki94. Stanis³aw Orzechowski przytacza mowê hetmana Jana Tarnowskiego wyg³oszon¹ do ksiê¿nej Anny z okazji zabiegów jego syna Krzysztofa o rêkê Zofii Odrow¹¿ówny: „Byœ Waszmoœæ Mi³oœciwa Ksiê¿na nie dla zacnoœci rodu królewskiego, ani tego bogactwa pani¹ by³a, ale byœ by³a najpodlejsz¹ zagrodniczk¹, tedy jednak cnota Waszej Ksi¹¿êcej Moœci wysoka i œwiêtobliwoœæ ¿ycia
przywiod³a by miê k temu, abym Wmci prosi³ dziewki synowi swemu jedynemu za
¿onê”95. Anna Odrow¹¿owa w okresie wdowieñstwa wystêpowa³a jako „Anna kszazna mazowiecka osta³a ma³¿onka po wielmo¿nym panu Stanis³awie Odrow¹¿u ze
Sprowy”96. Na innych dokumentach z tego okresu tytu³owa³a siê: „Ann¹ z ksi¹¿¹t mazowieckich Odrow¹¿ow¹, wojewodzin¹ rusk¹” oraz podpisywa³a w³asnorêcznie dokumenty w brzmieniu: Anna xyaszna Odrowazowa wlasna rako97.

90

Idem, Odrow¹¿owa Anna, s. 561.
AGAD, ZDP, nr 306 (= IMT, t. 3, nr 350).
92 Ibidem, ZDP, nr 306 (= IMT, t. 3, nr 350); w dokumencie tym Zygmunt I oœwiadcza, ¿e ksiê¿na Anna skwitowa³a go z wyp³aty nale¿nego posagu.
93 W. Dworzaczek, Odrow¹¿owa Anna, s. 561.
94 Na temat wychowania Zofii Odrow¹¿ówny przez matkê, zob.: S. Orzechowski, ¯ywot i œmieræ
Jana Tarnowskiego [w:] Stanis³aw Orzechowski, Wybór pism, oprac. J. Starnawski, Wroc³aw 1972,
s. 268–269.
95 Ibidem, s. 269.
96 AGAD, AR, dz. XI, s. 15.
97 Ibidem, Archiwum Potockich z £añcuta. Korespondencja z lat 1538–1972, sygn. 1488, s. 1–3.
Jest to list z 21 VI 1546 r. pisany w Jaros³awiu do Piotra Kmity, wojewody i starosty krakowskiego,
w sprawach finansowych i z usprawiedliwieniem, ¿e w pierwszej kolejnoœci zasiêgnê³a rady Jana Tarnowskiego, kasztelana krakowskiego, jako opiekuna jej i jej córki.
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W³asnorêczny autograf ksiê¿nej Anny

Anna u¿ywa³a w tym czasie w³asnej pieczêci, która podkreœla³a jej piastowskie
pochodzenie98. Warto w tym miejscu omówiæ pokrótce sfragistykê ostatniej ksiê¿nej
mazowieckiej. Zagadnienie to nie doczeka³o siê osobnego omówienia w pomnikowej pracy dotycz¹cej pieczêci dynastów mazowieckich. S.K. Kuczyñski, analizuj¹c
pieczêæ herbow¹ œredni¹ Janusza III (której u¿ywa³a równie¿ Anna Konradówna
w okresie rz¹dów na Mazowszu), wspomina jedynie o dokumentach Anny i jej mê¿a Stanis³awa Odrow¹¿a, przy których zachowa³y siê przeciêcia po dwóch paskach,
„a wiêc i po pieczêci Anny”99. Zdaniem tego badacza œwiadcz¹ o tym nie tylko œlady na zak³adce, ale równie¿ formu³y sigillacyjne dokumentów Anny i Stanis³awa
Odrow¹¿a100. W wyniku przeprowadzonej kwerendy w AGAD dotar³em do niewykorzystanej przez Kuczyñskiego korespondencji Anny Odrow¹¿owej. W dziale
XI Archiwum Radziwi³³ów101 znajduje siê przy dokumencie ksiê¿nej Anny dobrze
zachowany odcisk pieczêci herbowej sygnetowej. W polu pieczêci na tarczy Orze³
bez korony, zwrócony w prawo; dooko³a obwódka. Litery AD wystêpuj¹ce w polu
powy¿szej pieczêci stanowi¹ skrót imienia i tytu³u w³aœcicielki: Anna Ducisa.
Ostatnia ksiê¿na mazowiecka zmar³a po 26 stycznia 1557 r.102 i zosta³a pochowana w nieistniej¹cej ju¿ dziœ piêtnastowiecznej kolegiacie Wszystkich Œwiêtych
w Jaros³awiu103. Z zachowanych przekazów wiadomo, ¿e w kolegiacie jaros³awskiej, w kaplicy œw. Anny, pochowa³a swoich m³odo zmar³ych synów Anna z Kostków Ostrogska104. By³a ona wnuczk¹ ostatniej ksiê¿nej mazowieckiej Anny;
otrzyma³a po niej imiê oraz pielêgnowa³a pamiêæ po swojej babce macierzystej.
98

AGAD, AR, dz. XI, s. 11, 15.
S.K. Kuczyñski, Pieczêcie, s. 392.
100 Zob.: AGAD, ZDP, nr 7625, 7626.
101 Ibidem, AR, dz. XI, s. 15–16.
102 K. Jasiñski, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 199.
103 Kolegiata zosta³a rozebrana za zgod¹ w³adz austriackich na pocz¹tku XIX w. Obecnie przy fundamentach nieistniej¹cej œwi¹tyni trwaj¹ prace archeologiczne.
104 J. Rychlik, Kolegiata Wszystkich Œwiêtych w Jaros³awiu, Jaros³aw 1893, s. 76, podaje tylko informacje na temat otwarcia grobów rodziny Ostrogskich pod kaplic¹ œw. Stanis³awa; czêœæ pochów99
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Aneksy
1.
Warszawa, 26 II 1536
Porêczenie oprawy posagu i wiana ksiê¿nej mazowieckiej, Anny Konradówny,
dokonane przed aktami grodzkimi warszawskimi w obecnoœci Jana Dzierzgowskiego, kasztelana ciechanowskiego i starosty warszawskiego; Marcina Zbro¿ka, sêdziego grodzkiego warszawskiego oraz Andrzeja Krzyckiego, arcybiskupa gnieŸnieñskiego; Jana Latalskiego, biskupa poznañskiego i nominata krakowskiego;
Piotra Gamrata, biskupa przemyskiego; Piotra Goryñskiego, wojewody i wicesgerensa mazowieckiego; Piotra Kopytowskiego, kasztelana warszawskiego i Floriana
Parysa, kasztelana zakroczymskiego. Stawili siê na proœbê Stanis³awa Odrow¹¿a ze
Sprowy, porêczyciele oprawy posagu i wiana jego ¿ony Anny, ksiê¿nej mazowieckiej: Andrzej Oporowski, h. Sulima, wojewoda ³êczycki; Stanis³aw z Kutna, h. Ogon,
wojewoda rawski; Stanis³aw £aski h. Korab, kasztelan przemêcki; Miko³aj Russocki h. Korab, kasztelan biechowski; Pawe³ Dunin-Wolski z Woli h. £abêdŸ, kasztelan sochaczewski; Andrzej Trzciñski h. Rawa, kasztelan rawski; Jordan Spytek
Wawrzyniec z Zakliczyna h. Tr¹by; Andrzej Tar³o ze Szczekarzewic h. Topór, chor¹¿y lwowski; Jan Trzciñski z Trzciany h. Rawa, podstoli sandomierski, burgrabia
krakowski; Filip Trzciñski z Trzciany h. Rawa; Miko³aj Wrzelowski z Wrzelowa
h. Rawa i Jan Opaliñski h. £odzia, chor¹¿y poznañski.
Kopia, AGAD, Warszawskie ziemskie i grodzkie 18, s. 542–544 (wpis 27 II
1536), tytu³: Affideiussio dotis et dotalicii illustris principis Anne Mazouie etc.
Literatura: A. Pawiñski, Ostatnia ksiê¿na mazowiecka, „Ateneum” 1891, t. 3,
s. 421–452; ibidem 1891, t. 4, s. 7–40; F. Bostel, Ostatnia ksiê¿na mazowiecka. Nieu¿yte materia³y, KH, t. 6, 1892, s. 498–526.
Acta sunt hec coram actis castrensibus Warschoviensibus dominica quinquagesime anno Domini 1536 coram magnifico Johanne Dzyerzgowski de Pawlowo105
castellano Czyechonouiensi et capitaneo Warschowyensi, Martino Sbrossek106 iudice castrensi ceterisque officialibus iudeciorum castrensium presentibus ibidem reverendissimis in Cristo patribus et dominis dominis Andrea [Krzycki]107 dei gracia
ków by³a zniszczona przez po¿ar kolegiaty w 1600 r.; zob. równie¿: K. Kieferling, Jaros³aw w czasach
Anny Ostrogskiej. Szkice do portretu miasta i jego w³aœcicielki (1594–1635), Jaros³aw 2008, s. 38.
105 Jan Dzierzgowski z Paw³owa k. Przasnysza h. Jastrzêbiec, kasztelan ciechanowski (1532), kasztelan czerski (1542), wojewoda mazowiecki i wicesgerens (1544–1554), starosta warszawski (1533)
i nurski (1550).
106 Marcin Zbro¿ek, sêdzia grodzki warszawski (1536).
107 Andrzej Krzycki h. Kotwicz, bp przemyski (1527), abp gnieŸnieñski (1535–1537), prymas;
P. Nitecki, Biskupi koœcio³a w Polsce w latach 965–1999. S³ownik biograficzny, wyd. 2, Warszawa
2000, s. 231.
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archiepiscopo Gnesnensi legato nato et Regni Poloniae primate, Johanne Lathalski108 episcopo Poznaniensi et nominato Cracowyennsi, Petro [Gamrat]109 episcopo Przemyslyensi necnon magnificis et generosis dominis Petro Gorynski110 palatino et vicesgerente Mazoviae, Petro Copythowski111 Warschowyensi, Floriano Parysch112 Zacroczimensi castellanis etc. et aliis quam pluribus.
Affideiussio dotis et dotalicii illustris principis Anne Mazouie etc.
Constituti personaliter ad acta presencia castrensia magnifici et generosi domini Andreas Oporowsky113 Lanciciensis, Stanislaus de Cvthno114 Rawensis palatini,
Stanislaus de Laszko115 Przemeczensis, Nicolaus de Rvszocze116 Byechowyensis,
Paulus de Wolya117 Sochaczowyensis, Andreas de Trczyana118 Rawensis castellani,
Laurencius Spythek Yordam de Zaklyczyn119, Andreas Tarlo120 de Sczekarzewycze
108 Jan Latalski, bp poznañski (1525–1536), bp krakowski (1536–1537), abp gnieŸnieñski
(1537–1540); PSB, t. 16, Wroc³aw–Warszawa–Kraków–Gdañsk 1971, s. 562–563; P. Nitecki, Biskupi
koœcio³a, s. 242.
109 Piotr Gamrat h. Sulima, bp przemyski (1535–1537), bp p³ocki (1537–1538), bp krakowski
(1538–1541, abp gnieŸnieñski (1541–1545); Encyklopedia katolicka, t. 5, s. 847–848; P. Nitecki, Biskupi koœcio³a, s. 108–109.
110 Piotr Goryñski h. Poraj, wojewoda i wicesgerens mazowiecki (od 1535).
111 Piotr Kopytowski h. Prawda, podkomorzy wyszogrodzki (1517) i czerski (1519), starosta wyszogrodzki (1519), kasztelan warszawski (1525); A. Wolff, Studia, s. 245, 295, 314, 316; A. Salina, Polityka ksi¹¿¹t, s. 362.
112 Florian Parys h. Prawda, starosta czerski (1521), czeœnik nurski i wojski wyszogrodzki (1524);
kasztelan zakroczymski (1533).
113 Andrzej Oporowski h. Sulima, starosta kruszwicki (1494–1508), kasztelan kruszwicki
(1505–1507), kasztelan brzeski (1507–1514) i ³êczycki (1514–1523), wojewoda inowroc³awski
(1523–1525), brzeski (1525–1532) i ³êczycki (1532–1540); Udr. Spisy, t. 4, z. 2, nr 56, 338, 878, 1072;
PSB, t. 24, Wroc³aw–Warszawa–Kraków–Gdañsk 1979, s. 134–135.
114 Stanis³aw z Kutna h. Ogon, wojewoda rawski (1529–1542); A. Boniecki, Herbarz, t. 13, s. 91.
115 Stanis³aw £aski h. Korab, kasztelan przemêcki; Udr. Spisy, t. 1, z. 2, nr 1063.
116 Miko³aj Russocki h. Korab, chor¹¿y kaliski (1509–1511), kasztelan biechowski (1511–1548);
Udr. Spisy, t. 1, z. 2, nr 4, 119, 228.
117 Pawe³ Dunin-Wolski z Woli h. £abêdŸ, starosta gostyniñski (1533), kasztelan sochaczewski
(1534) i radomski (1542), podkanclerzy (1537–1539), kanclerz (1539–1544), bp poznañski
(1544–1546); J. Nowacki, Dzieje, t. 2, s. 96–97; Udr. Spisy, t. 10, Kórnik 1992, nr 207, 635; P. Nitecki, Biskupi koœcio³a, s. 492–493; K. Pacuski, Mo¿now³adztwo i rycerstwo ziemi gostyniñskiej
w XIV i XV wieku, Warszawa 2009, s. 114, 143, 204.
118 Andrzej Trzciñski z Trzciany h. Rawa, kasztelan rawski (1536).
119 Jordan Spytek Wawrzyniec z Zakliczyna h. Tr¹by; kasztelan s¹decki (1549–1555), podskarbi
koronny (1550–1555), wojewoda sandomierski (1555–1560), wojewoda krakowski (1561–1565), kasztelan krakowski (1565–1568); A. Kamiñski, Jordan Spytek Wawrzyniec z Zakliczyna h. Tr¹by
(1518–1568), PSB, t. 11, Wroc³aw–Warszawa–Kraków 1964–1965, s. 282–283; Udr. Spisy, t. 4, z. 3,
nr 951; ibidem, t. 4, z. 2, nr 115, 405, 485.
120 Andrzej Tar³o ze Szczekarzewic h. Topór, chor¹¿y lwowski (1522–1532, póŸniej zwyczajowo
tytu³owany); Udr. Spisy, t. 3, z. 1, nr 774.
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vexillifer Leopolyensis, Johannes de Trczyana121 dapifer Sandomiriensis et burgriabius Cracowyensis, Philipus de eadem Trczyana122, Nicolaus Vwrzalowski123, Johannes Opalyenski124 vexillifer Poznanyensis publice et per expressum recognoverunt, quia ex proprio mandato et postulacione magnifici domini Stanislai Odrowasch125 palatini Podolye fideiusserunt Sacre R(egiae Maiesta)ti domino suo clementissimo illustrissime principis Anne126 ducis Mazovie tutori et locum tenenti parentis domino gratiosissimo pro prefato domino Stanislao Odrowasch in manus predictorum reverendissimorum in cristo patruum domini Andree archiepiscopi legati nati et Regni Polonie primatis etc. Petri episcopi Przemisliensis et magnifici Petri Gorynski palatini Mazovie veluti ad hoc negocium transiendum specialiter delagatorum (sic!) et nominatorum in hunc vidlicet qui sequitur modum.
Quia prefatus dominus Stanislaus Odrowasz tenebitur et erit astrictus sub vadio centum millium florenorum polonicalium in quemlibet florenum per triginta
grossos computando facere inscribere et extradere et formationem sufficientem dotis et dotalicii illustri domine Anne duci Mazovie consorti sue carissime secundum
iuris formam solitam et Regni consuetudinem in et super ea medietate omnium bonorum suorum mobilium et immobilium habitorum et habendorum, que medietas
prime uxori prefati domini Stanislai Odrowasch non erat in dotem et dotalicium inscripta liberaque et tvta permansit, quam medietatem dictorum bonorum suorum
prefatus dominis Stanislus Odrowasch ab omnibus alys insciptionibus et impedimentis debet immunem liberam et per omnia mundam facere et reddere, summa vero predicte reformacionis dotis et dotalicii talis erit et tanta, quantam et qualem prefatus dominus Stanislaus Odrawasch a Maiestate Regia summam pecuniarum tulerit levaverit et receperit, adiecta tamen estimacione clenodiorum omnium quecunque prefata illustris domina dux Anna in domum dicti domini Stanislai Odrowasch
realiter et in effectu intulerit et importaverit et predictam reformacionem dotis et
dotalicii prefatus dominus Stanislus Odrowasch tenebitur facere in vno quartali anni post summam [544] a Regiae Maiestate leuatam coram Regia maiestate vel in
territorio vel districtu proprio terre sua vbi bona sua sita sunt et continentur. Et predicti domini fideiussores huius(modi) caucionem et fideiussionem fecerunt et libere
coniuncta manu et in solidum recognouerunt de omnibus bonis suis mobilibus et immobilibus quecunque habent in Regno et terris Regni Polonie. Recedendo a suis di121 Jan Trzciñski z Trzciany h. Rawa, podstoli sandomierski (1528–1552), burgrabia krakowski
(1536), rzekomy stolnik sandomierski (1536, 1545); Udr. Spisy, t. 4, z. 3, nr 812.
122 Filip Trzciñski z Trzciany h. Rawa.
123 Miko³aj Wrzelowski z Wrzelowa w woj. lubelskim h. Rawa; stolnik lubelski ( 1551); Udr. Spisy, t. 4, z. 4, nr 240.
124 Jan Opaliñski h. £odzia, dworzanin królewski, chor¹¿y poznañski (1530–1547), podstoli krakowski (1534–1544), krajczy koronny (1546–1547); Udr. Spisy, t. 1, z. 2, nr 702; ibidem, t. 10, nr 284.
125 Stanis³aw Odrow¹¿ ze Sprowy h. Odrow¹¿, woj. ruski; PSB, t. 23, Wroc³aw–Warszawa–Kraków–Gdañsk 1978, s. 556–559; Udr. Spisy, t. 3, z. 1, nr 1246.
126 Anna, ksiê¿na mazowiecka, c. Konrada III (1498–1457), ¿. Stanis³awa Odrow¹¿a (od 1536);
W. Dworzaczek, Odrow¹¿owa Anna, PSB, t. 23, s. 559–560.
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strictibus in quibus resident huic territorio Warchowyensi, quo ad actum presentem
se incorporando et subyecendo in qua quidem fideiussione prefati domini fideiussores debebunt et per presentes se submiserunt stare et durara a tempore et die summme leuate a Regiae Maiestate ad annum integrum et alias donec prefatus dominus
Stanislaus Odrowasch inscribet et inscriptionem faciet suficientem supra predictam
dotem et dotalicium modo supra scripto et pro premissis citati coram Sacre Regiae
Maiestate ubicumque sua presencia Regia Maiestas fuerit tenebuntur stare et iuri
parere ac predicte sue fideiusioni et obligationi satisfacere sub vadio supra nominato quam inscriptionem ipse dominus palatinus Podolye in suis propriis districtibus vbi bona illius iaceant vel contineantur vel uno illorum alys se in presenti actu
ab dicendo et abrenunciando ac vno illorum se se incorporando in primis aut secundis terminis in librum terrestem se submittit inscribere et inducere.
2
Pieczêæ ksiê¿nej, Anny Konradówny, ¿ony Stanis³awa Odrow¹¿a ze Sprowy, wojewody ruskiego.
Pieczêæ herbowa sygnetowa (1526?–
–1557).
Orygina³, AGAD, Archiwum Radziwi³³ów, dz. XI, nr 11, s. 11; ibidem, nr 11, s. 15.
„AD” litery majusku³¹ nad tarcz¹.
W polu pieczêci na ozdobnej wygiêtej tarczy Orze³ bez korony zwrócony w prawo.
Doko³a obwódka. Litery „AD” wystêpuj¹ce
w polu powy¿szej pieczêci stanowi¹ skrót
imienia i tytu³u w³aœcicielki: Anna Ducisa.
Owal 1,5 x 1,7 cm.
Odcisk przez papier na podk³adzie z woPieczêæ herbowa sygnetowa ksiê¿nej Anny
sku.
Formu³a sigillacyjna: „A na liepszy znak
y szwiadomye piecz¹cz moi¹ wlasn¹ ktemu tho listu albo czirograffowi moiemu roskazalam przilozicz z podpisaniem raki mojej wlanej127; Na czego lepsze swiadecztwo, listh then pod secrethem mogim, podpisany rank¹ moi¹ jest widan128”.

127
128

AR, dz. XI, sygn. 11, s. 11.
Ibidem, sygn. 11, s. 15.
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Janusz G r a b o w s k i , Anna Odrow¹¿owa — Masovian Duchess and Wife of the Voivode of
Ruthenia. Anna was a daughter of Konrad III Rudy, Prince of Masovia, and Anna, a daughter of the
Voivode of Vilnius and Great Lithuanian Chancellor Miko³aj Radziwi³³owicz and his first wife Zofia
Moniwidówna. She was named after her mother, although her great grandmother Anna Fiodorówna
and great great grandmother Anna Danuta Kiejstutówna had the same name. She was born in 1498.
Apart from a sister who married the Hungarian nobleman Stefan Batory and, later on, Ludwik Pekry,
Anna Konradówna, also had two brothers: Stanis³aw and Janusz III. The duchess also had half–siblings – children of her father Konrad III and Dorota from Warsaw and Anna £oska. There is little
information about Anna Konradówna referring to her life before 1526. It is sure that she took part in
all important events in Masovia and in Poland. We know that she stayed in Cracow in April 1518,
taking part in ceremonies connected with the wedding of Sigismund I with Bona Sforza. The early
and unexpected death of her brothers: Stanis³aw (1524) and Janusz III (1525) was the reason why
Anna could play an important role in the history of Masovia. Invoking the testament of her brother
Janusz III and supported by some high officials and Masovian noblemen, the duchess started to rule
over the ducal Masovia, against arrangements with the Crown of the Kingdom of Poland. She ruled
from 25 August 1526, i.e. from the day when King Sigismund I came to Warsaw. When Masovia was
incorporated into the Crown of the Kingdom of Poland, Anna Konradówna received a relevant security for the period until she got married, among others, Stary Liw, Nowy Liw, Latowicz and
Garwolin. On 27 February 1536, she married Stanis³aw Odrow¹¿ from Sprowa, the Podole Voivode.
At first, against arrangements concluded with Sigismund I, she did not want to resign from her marriage portion in Masovia and accept a dowry paid to her from the royal treasure. Eventually, the
duchess left Masovia permanently and went to the properties inherited by her husband in Jaros³aw in
Ruthenia. During her marriage with Stanis³aw Odrow¹¿, she gave birth to her daughter, Zofia, who
was born in 1540 and had two husbands (Jan Krzysztof Tarnowski and Stanis³aw Kostka). When
Anna’s husband died (1545), she usually stayed in Jaros³aw, raising her only child. The last Masovia
duchess died after 26 January 1557 and was buried in the 15th century All Saints’ Collegiate Church
in Jaros³aw which does not exist now.
Janusz G r a b o w s k i , Anna Odrow¹¿owa — Duchesse de Mazovie et voivode russe. Anna était
la fille de Konrad III Rudy, duc de Mazovie, et Anna, fille du voïvode de Vilnius et Grand Chancelier
de la Lituanie Miko³aj Radziwi³³owicz et sa premiere épouse Zofia Moniwidówna. Elle fut nommée
après sa mère, mais également sa grand-mère — Anna Feodorówna et son arrière-grand-mère
Anna Danuta Kiejstutówna. Elle fut née en 1498 et avait une sœur, Anna Konradówna, mariée
au palatin hongrois Stefan Batory, et ensuite à Louis Pekry, un noble croate ; elle avait également
deux frères, Stanis³aw et Janusz III, ainsi que des demi-frères et demi-sœurs, nés des relations de
son père Konrad III avec Dorota de Varsovie et Anna Loska. Les informations sur Anna
Konradówna datant d’avant 1526 sont peu nombreuses. Elle participa certainement à toutes les
cérémonies importantes de la région de Mazovie et de Pologne. Elle séjourna à Cracovie en avril
1518, où elle participa au mariage du roi Sigismond I et Bona Sforza. La mort précoce et inattendue de ses frères Stanis³aw (1524) et Janusz III (1525) permit à Anna de jouer un rôle important
dans l’histoire de sa région. Au vertu du testament de son frère Janusz III et grâce au soutien des
nobles de la Mazovie, la duchesse prit le pouvoir en Mazovie, contrairement aux dispositions de
la Couronne, le 25 août 1526, c’est-à-dire au moment de l’arrivée du roi Sigismond I de Varsovie.
Suite à l’acquisition de Mazovie à la Couronne, Anna Konradówna reçut un nombre important de
biens dont elle disposa avant son mariage, comprenant entre autres Stary et Nowy Liw, Latowicz
et Garwolin. Le 27 février 1536, elle épousa Stanis³aw Odrow¹¿ de Sprowa, voivode de la Podolie.
Initialement, en contradiction avec les arrangements conclus avec Sigismond, elle refusa d’abandonner ses biens en Mazovie et de prendre sa dot payée par le trésor royal. Enfin, la duchesse quitta définitivement la Mazovie pour s’installer dans la propriété héritée de son mari à Yaroslavl en
Russie. Elle eut une fille, Zofia, née vers 1540, mariée avec Jan Krzysztof Tarnowski et, plus tard,
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avec Stanis³aw Kostka. Après la mort de son mari (1545), Anna résida principalement à Yaroslavl où
elle s’occupait de l’éducation de leur enfant unique. La dernière duchesse de Mazovie disparut
après 26 janvier 1557 et fut enterrée à Yaroslavl, dans la Collégiale des Toussaint datant du XVe.
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JANUSZ ZBUDNIEWEK ZP
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POMOC CHARYTATYWNA KLASZTORU JASNOGÓRSKIEGO
W ŚWIETLE KORESPONDENCJI POLSKICH WIĘŹNIÓW
NA TERENIE RZESZY NIEMIECKIEJ W LATACH 1939–1945
Wprowadzenie
W dniu 29 wrzeœnia 1943 r. zmar³ nagle przeor jasnogórskiego konwentu,
o. Norbert Motylewski. W dziejach sanktuarium zapisa³ siê on jako m¹¿ opatrznoœciowy, który potrafi³ rozmawiaæ z okupantem, a jednoczeœnie nie traci³ z oczu problemów, z którymi przychodzili do sanktuarium wygnani ze swoich domostw rodacy. Œwiadomy trudnej sytuacji Koœcio³a w kraju, z powodu opuszczenia jego granic
przez czo³owych pasterzy, dostrzeg³ natychmiast, ¿e oczy wierz¹cego spo³eczeñstwa skupi³y siê na stolicy duchowej narodu, jako niez³omnej ostoi wiary i narodowej jednoœci.
Ju¿ w pierwsz¹ niedzielê po agresji, 3 wrzeœnia, o. Mohylewski sam improwizowa³ wszystkie kazania, zachêcaj¹c do spokoju, mimo trwogi i alarmuj¹cych wiadomoœci o pierwszych niewinnych ofiarach, po¿odze miast i wsi. Cztery dni
póŸniej, 4 wrzeœnia, spotka³ siê z przedstawicielami propagandy niemieckiej
i dziennikarzem agencji Associated Press, dementuj¹c fakt rzekomego zbombardowania klasztoru. Jego s³owa i oœwiadczenie na piœmie obieg³y bodaj¿e wszystkie zak¹tki œwiata, dla agresorów stanowi³y wymuszon¹ reklamê ³agodnego stosunku do
Koœcio³a i narodowej œwiêtoœci, dla katolików i Polaków w ogóle — nadziejê, która
pozwala³a im przetrwaæ bolesne doœwiadczenia. St¹d pop³yn¹³ pierwszy g³os, który
umacnia³ spo³eczeñstwo w wierze, solidarny w cichej opozycji i zaufaniu do duchowych wartoœci, które — jak prawda i dobro — musz¹ przynieœæ zwyciêstwo. Tutaj
te¿ bezsprzecznie ogniskowa³y siê wszystkie orientacje patriotyczne ze starszymi
i m³odszymi ojcami w³¹cznie, spoœród których jeden — mówi¹c o odrodzeniu pañstwa — poniós³ œmieræ mêczeñsk¹ w Dachau, kilku w³¹czy³o siê w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹, bêd¹c w sta³ym kontakcie z dowództwem Armii Krajowej, inni kolportowali prasê podziemn¹ lub byli cichymi kierownikami sumieñ w utrwalaniu patriotyzmu jako znaku narodowej jednoœci. W ka¿dej z tych grup mo¿na wskazaæ
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przywódców z powo³ania lub zleconej misji. Jedn¹ z nich, jak¹ podj¹³ konwent, by³a troska o t³um wypêdzonych Pomorzan i Wielkopolan, wo³aj¹cych ze ³zami
w oczach w kaplicy Matki Bo¿ej i u furty o schronienie i ¿ywnoœæ. DoraŸn¹ pomoc
okazywano wygnañcom przy kuchni klasztornej, oddano im „na tymczasem” dwie
du¿e sale — Rycersk¹ i Ró¿añcow¹, jako miejsce pierwszego schronienia. Nie inaczej zachowali siê tak¿e czêstochowianie, przyzwyczajeni ka¿dego roku s³u¿yæ
pielgrzymom. Tym razem by³a to pomoc bezinteresowna, p³yn¹ca z poczucia litoœci i zadanej rodakom krzywdy bezpardonowego wypêdzenia, jakiego nie doznali
agresorzy po zakoñczeniu wojny, któr¹ sami wywo³ali1. W tamtej sytuacji, gdy chaos wypêdzonych potêgowa³ siê, zarz¹d miasta zorganizowa³ akcjê pomocy w ramach Aprovisations-Bezierk, a tak¿e w Komitecie Opiekuñczym i Instytucie Diecezjalnym, któremu klasztor przekazywa³ ca³¹ kolektê mszaln¹ wraz z zawartoœci¹
puszek z pierwszych niedziel miesi¹ca. Ju¿ w tym miejscu warto zauwa¿yæ, jak nieoceniona okaza³a siê cicha wspó³praca administratora domu, o. Bogumi³a Natkañskiego, z anonimowymi oficerami Wehrmachtu, stacjonuj¹cymi w obrêbie murów
sanktuarium. To oni, jakby w poczuciu wyrz¹dzanej narodowi polskiemu krzywdy,
pozwalali korzystaæ ze swoich aut w celu transportowania ¿ywnoœci, dziêki czemu
mog³a funkcjonowaæ wieloraka pomoc niesiona do obozów jenieckich na terenach
anektowanych do Rzeszy. Nie wchodz¹c w szczegó³y, o których pisa³em szerzej
gdzie indziej2, przejdŸmy do istotnych problemów.
Wydawanych posi³ków nikt z pocz¹tku nie rejestrowa³. Wiadomo jednak, ¿e
w po³owie 1940 r. wydawano codziennie bezdomnym ponad 100 darmowych obiadów. PóŸniej liczby te wymyka³y siê spod kontroli, poniewa¿ prosz¹cych ci¹gle
przybywa³o. Zdarza³o siê, ¿e w dniach szczególnego ich nap³ywu dzielono porcje
na dwie, dodawano chleba i rozrzedzano zupê. Ówczesny kucharz, brat Jan Mlostek, znany jeszcze w mojej pamiêci ze swego litoœciwego serca, nie odmawia³ nikomu chleba „powszedniego” z pospolit¹ wtedy zbo¿ow¹ kaw¹ lub choæby talerza
nêdznie okraszanej zupy. Hojny by³ do nieprawdopodobnych granic wspomniany
o. Natkañski zarówno jako administrator domu, jak i kustosz bazyliki, inicjuj¹c
opiekê nad wysiedlonymi i kieruj¹c ni¹ przez kilka pierwszych miesiêcy okupacji.
O nim to pisa³ miejscowy ,,Kurier”, ¿e organizowa³ akcjê rozdawania obiadów,
upominki gwiazdkowe, ubrania itp.3 Wtedy te¿ podejmowano akcjê do¿ywiania
prosz¹cych za pomoc¹ paczek, do których wk³adano artyku³y ¿ywnoœciowe, a tak¿e obrazki z wizerunkiem Matki Bo¿ej Jasnogórskiej, ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa,
literaturê religijn¹ i prasê okupacyjn¹, o któr¹ prosili.
Prowadzenie dzia³alnoœci charytatywnej by³o trudnym zadaniem dla ca³ego domu. Dzia³alnoœci tej oficjalnie nie reklamowano, bowiem œledzi³ j¹ wyj¹tkowo nie1

J. Dobrosz, Traktat za zamkniêtymi drzwiami 20 lat póŸniej, „Opcja” 2011, nr 9, s. 14–17.
Zob.: J. Zbudniewek, Jasna Góra w latach okupacji hitlerowskiej, Kraków 1991.
3 Prace Jasnej Góry w œwietle cyfr, „Kurier Czêstochowski” 2/35: 1940, nr 265, s. 5; AJG 3128
s. 419; S. Rybicki, Pod znakiem lwa i kruka, Warszawa 1965, s. 110, 119; AJG 3128, s. 419.
2

POMOC CHARYTATYWNA KLASZTORU JASNOGÓRSKIEGO…

287

bezpieczny konfident z poznañskiego, W³adys³aw Parzybok, dociekaj¹c sk¹d ojcowie zdobywaj¹ artyku³y ¿ywnoœciowe, zw³aszcza cukier i wêdliny, które wysy³ano
wiêŸniom. Tymczasem tak¿e i na tym polu okazali siê byæ ¿yczliwi agenci w biurach miasta i Gestapo, którzy torpedowali donosy jego i innych. Przed gro¿¹cymi
œledztwami ojcowie ratowali siê chwilow¹ nieobecnoœci¹, zacierali lub niszczyli
œlady swojej dzia³alnoœci, nie prowadzili notatek i nie gromadzili nadsy³anych listów. Tê nieufnoœæ potêgowa³ lêk przed narzuconymi tu osobami, by wspomnieæ
choæby dwóch sta³ych niemieckich duchownych, z którymi — oprócz kurtuazyjnych spotkañ i posi³ków — dialogu raczej nie nawi¹zano, ale te¿ nie unikano z nimi kontaktów w imiê chrzeœcijañskiej jednoœci.
Służyć jak miłosierny samarytanin
stało się powinnością chrześcijańską klasztoru
Wobec nag³ej œmierci przeora Motylewskiego wikariusz generalny zakonu,
o. Augustyn Jêdrzejczyk, wys³a³ ojcu Stanis³awowi Nowakowi odrêczny dekret
z dat¹ 5 paŸdziernika 1943 r., w którym poleci³ mu bezzw³ocznie wymeldowaæ siê
z ¯arek k. Czêstochowy, naj¹æ furmankê i stawiæ siê na Jasnej Górze w celu objêcia stanowiska przeora domu. Wikariusz zakonu zapewnia³, ¿e jego zastêpc¹ pozostanie nadal wytrawny samarytanin, o. Alojzy Wrzalik4, który zapozna go z problemami ca³ego domu. Wybór okaza³ siê niezwykle szczêœliwy i opatrznoœciowy. Ojciec Stanis³aw Nowak uosabia³ w sobie kulturê, pobo¿noœæ i dobroæ przejawiaj¹c¹
siê w kontaktach z osobami wysokiego szczebla, jak te¿ z prostymi ludŸmi ¿yj¹cymi w biedzie.
O. Nowak urodzi³ siê 7 czerwca 1902 r. w Woli Libertowskiej k. Olkusza. By³
bratem o. Ludwika, rzymskiego absolwenta biblistyki i póŸniejszego genera³a zakonu oraz najm³odszego o. Euzebiusza, tragicznie zmar³ego w wieku 34 lat. Sumienny w obowi¹zkach, skrupulatny w osobistym przestrzeganiu karnoœci zakonnej
i pos³uszny na wszelkie polecenia, które wypad³o mu podejmowaæ po zakoñczeniu
wojny, podj¹³ w 1928 r. studia w Rzymie i obowi¹zki tamtejszego przeora oraz prokuratora generalnego zakonu przy Stolicy Apostolskiej. W lipcu 1930 r. powróci³
do kraju i ju¿ we wrzeœniu obj¹³ stanowisko dyrektora zakonnego gimnazjum,
a w lipcu 1933 r. obowi¹zki mistrza nowicjatu w Leœnej na Podlasiu, przeniesionego póŸniej do Leœniowa k. Czêstochowy, sk¹d wyrwany zosta³ na stanowisko przeora jasnogórskiego konwentu. Urz¹d ten obj¹³ 5 lub 12 paŸdziernika i piastowa³ do
pierwszej powojennej kapitu³y generalnej w styczniu 1946 r., na której mianowany
zosta³ ponownie prokuratorem zakonu w Rzymie, pe³ni¹c tê funkcjê do 1957 r., gdy
wys³any zosta³ do nowo utworzonej placówki zakonu w Doylestown w USA, gdzie
przez dwie kadencje pe³ni³ obowi¹zki przeora. Ostatni¹ placówk¹ w jego dzia³alno4

Zob. szerzej: J. Zbudniewek, Genera³ paulinów, o. Alojzy Wrzalik w s³u¿bie Koœcio³a i Narodu,
„Studia Claromontana” 2008, t. 26, s. 351–401.
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œci by³a parafia w Cadogan, przy rezydencji w Kittanning w USA, gdzie 12 paŸdziernika 1974 r. zmar³5.
Krótki okres urzêdowania na stanowisku jasnogórskiego przeora nie obfitowa³
w epokowe wydarzenia, w których jednak niezwyk³¹ okaza³a siê misja konwentu jasnogórskiego, jak¹ kontynuowano po o. Motylewskim, a od klêski powstania warszawskiego wrêcz opatrznoœciow¹ i niemal heroiczn¹ wobec by³ych obroñców Warszawy, osadzonych jako jeñców wojennych w stalagach lub oflagach niemieckich.
Do opisania tej dzia³alnoœci pos³u¿y³y zachowane notatki przeora Nowaka w kalendarzach z lat 20. ubieg³ego wieku i zaszyfrowane zapiski, jakie prowadzi³
w okresie od objêcia jasnogórskiego przeoratu w paŸdzierniku 1943 r. Pisa³ je
w formie diariusza6 i osobno w dzienniku podawczym z korespondencji osobistej
i urzêdu przeorskiego7. O wydarzeniach jasnogórskich sporz¹dza³ zapiski na luŸnych kartkach, które z chwil¹ wyjazdu do Rzymu odda³ w depozyt swemu bratu Ludwikowi, a ten z kolei przekaza³ pisz¹cemu te s³owa, do archiwum na Ska³ce w Krakowie. W materia³ach tych znalaz³ siê m.in. diariusz jasnogórski z roku 1944, ma³a
kartka informuj¹ca o sumie ofiar na rzecz ubogich i kilka listów z obozów jenieckich w sprawie udzielania pomocy.
Bezcenny dla obecnego tematu okaza³ siê zbiór listów oddany do jasnogórskiego archiwum ju¿ po napisaniu w 1991 r. monografii w tej sprawie. Jest to obszerna
korespondencja oficerów z obozów niemieckich i zwyczajna korespondencja, jak¹
o. Stanis³aw Nowak prowadzi³ podczas pe³nienia obowi¹zków przeorskich. Tekturowe pude³ko zape³nione oryginalnymi listami nosi z pozoru znamiona dziewiczego porz¹dku trwaj¹cego od czasu wojny, nadpalone jedynie przy próbie zamierzonego spalenia magazynu archiwalnego w dniu 6 sierpnia 1990 r. przez niedosz³ego
nowicjusza, Zbigniewa Falkowskiego z £ap8.
Odkryta korespondencja jest interesuj¹cym œwiadectwem bolesnych prze¿yæ rodaków wyrzuconych ze swoich domów, z ró¿nych miast i osiedli, a od po³owy
1944 r. tak¿e bohaterskich patriotów z Armii Krajowej, nazywanych ostatnio „¿o³nierzami wyklêtymi”, powstañców walcz¹cych w obronie Warszawy. W odpowiedzi na ich b³agalne proœby wysy³ano paczki ¿ywnoœciowe z listami, spoœród których
zachowa³o siê kilka w postaci kopii. Pokazuj¹ one niezwyk³¹ determinacjê klasztoru, który musia³ zmierzyæ siê z potrzebami ludzkiej niedoli i g³odu, ¿ebraniem jeñców, do niedawna jeszcze dobrze sytuowanych, a w niewoli pragn¹cych choæby kawa³ka razowego chleba wobec sk¹pych racji gorzkiej kawy czy wodzianki z brukwi, która zamiast zaspokoiæ g³ód powodowa³a tylko niestrawnoœæ. To samo mo¿na powiedzieæ o braku odpowiedniej odzie¿y i obuwia w trudnych warunkach pra5

J.S. Platek, Dzieje paulinów XX wieku — ¿ycie i dzia³alnoœæ, Czêstochowa 2003, s. 546–569.
AJG 532, s. 1–106.
7 Dziennik Podawczy, 1944–1946, AJG, b. sygn.
8 Pude³ko z listami otrzymuje z okazji tego komunikatu i zapowiedzianej publikacji ca³ej jego
zawartoœci obszerny archiwalny karton w jasnogórskim archiwum. Dla materia³ów osobistych o. S. Nowaka sygnaturê 4674, a dla listów jenieckich z lat okupacji 4675.
6
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cy w lasach czy fabrykach, zw³aszcza w okresie jesieni i mrozów. B³agalne listy
o ró¿norak¹ pomoc rodaków poni¿anych przez Niemców koresponduj¹ z odpowiedziami klasztoru, informuj¹cymi o ograniczonej mo¿liwoœci spe³nienia wszystkich
próœb, nierzadko nierealnych, choæby z powodu trudnoœci w zdobyciu oczekiwanych artyku³ów czy ich wyekspediowaniem. Problemów w tej materii nie brakowa³o. O ¿ywnoœæ starano siê w najwiêkszej tajemnicy, w listach do adresatów wa¿ono
s³owa, licz¹c siê z cenzur¹, choæ generalnie nie unikano akcentów, które budzi³y
nadziejê kresu okupacji i powrotu do ojczyzny. Jest to niezwyk³a lektura na tle
olbrzymiej akcji charytatywnej, jak¹ prowadzi³ klasztor w okresie przeoratu o. Nowaka, który zatroszczy³ siê o jej podtrzymanie, a tak¿e dokumentowanie, równie¿
w postaci dodatkowych notatek o wydatkach. Na tej podstawie — w tym g³ównie
dziennika podawczego z rejestrem obejmuj¹cym korespondencjê (z 429 osobami)
i ró¿ne przesy³ki9, które potwierdzaj¹ przybli¿on¹ wielkoœæ realnej pomocy materialnej — jakkolwiek dalekiej do pe³nej dokumentacji oraz w konfrontacji z odnalezionymi listami w archiwum paulinów w Krakowie i olbrzymim zespo³em podobnej korespondencji kierowanej do Komitetu Opiekuñczego w Czêstochowie, licz¹cym 4338 listów, przechowywanym w Archiwum Pañstwowym w Czêstochowie
mo¿na zauwa¿yæ znacz¹c¹ ró¿nicê miêdzy korespondencj¹ kierowan¹ do klasztoru
a t¹, która trafia³a do Komitetu Opiekuñczego. O ile do klasztoru zwracali siê wiêŸniowie w sprawach ¿ywnoœci, odzie¿y i nade wszystko pociechy duchowej, o tyle
do wspomnianego komitetu pisali ewakuowani z kraju g³ównie w nadziei na odnalezienie swoich krewnych i znajomych. W tej ostatniej sprawie pisali, co prawda,
jeñcy równie¿ do klasztoru, na co uzyskiwali odpowiedzi, ¿e ich proœby skierowano do kompetentnego Komitetu Opiekuñczego b¹dŸ nadano bieg sprawie, uruchamiaj¹c kontakty pod wskazanymi adresami. Autentycznoœæ tej procedury potwierdzaj¹ zachowane w czêstochowskim archiwum postkarte w sonda¿owo przejrzanym zbiorze10.
Ze wstêpnej analizy jasnogórskiej dokumentacji wynika, ¿e prosz¹cymi byli ludzie ró¿nego stanu, p³ci i wieku. Prosili o chleb, odzie¿ i pieni¹dze. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e bodaj¿e ka¿dy list przechodzi³ przez rêce przeora, gdy¿ na wielu z nich
notowa³ on projekty odpowiedzi, sugestie co nale¿y wys³aæ (niebiesk¹ kredk¹ podkreœla³ w orygina³ach zamówienia na wymieniane artyku³y oraz fragmenty mówi¹ce o stanie psychicznym prosz¹cych). Poniewa¿ sam pisa³ drobnym maczkiem, pos³ugiwa³ siê skrótami, a nawet niewyraŸnym duktem, dlatego w œwietle odkrytej korespondencji mo¿na zak³adaæ, ¿e odpowiedzi na konkretne listy sporz¹dzali najczêœciej klerycy po odpowiedniej ocenie prefekta, a tak¿e, byæ mo¿e, osoby œwieckie,
9 Archiwum na Ska³ce w Krakowie (dalej: ASk), sygn. 532, Materia³y do dziejów okupacji hitlerowskiej na terenie polskich i obcych konwentów paulinów, 1939–1945, s. 137–141.
10 Archiwum Pañstwowe w Czêstochowie, Polski Komitet Opiekuñczy (zespó³ 15), Korespondencja przebywaj¹cych na robotach w Rzeszy, 1944. Sonda¿owo przejrza³em jedynie paczki 1, 38 i 44,
w których znajduje siê kilka listów do klasztoru w sprawach poszukiwania rodzin, oddanych Komitetowi Opiekuñczemu. Do przygotowywanego druku nie bêd¹ one wprowadzone.
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m.in. cz³onkowie Sodalicji Mariañskiej. Jego pomocnikiem by³ o. Józef Japowicz,
który w po³owie 1944 r. wyszed³ z ukrycia, gdzie przebywa³ z powodu groŸby ³apanki oraz przymusowego usuniêcia go do Chorwacji. Dla zmylenia policji pos³ugiwa³ siê sfingowan¹ kenkart¹ wystawion¹ na nazwisko Józefa Jaskó³owskiego,
które po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej i przejœciu w szeregi duchownych
diecezji wroc³awskiej zachowa³ do œmierci11.
Patriotyczna postawa Jasnej Góry wobec więźniów
z powstania warszawskiego
Powstanie warszawskie (1 sierpnia–2 paŸdziernika 1944), zainicjowane
w nadziei na odparcie niemieckiego okupanta, przy œwiadomym odrzuceniu pomocy armii sowieckiej, okaza³o siê wysi³kiem przekraczaj¹cym ludzkie mo¿liwoœci
i w konsekwencji zakoñczy³o siê klêsk¹. Dotknê³a ona starych i m³odych, dzieci
i chorych, przynios³a utratê w³asnoœci oraz niewolê — jedni znaleŸli siê w obozach
na terenie Rzeszy, inni zmuszeni byli szukaæ chleba i dachu nad g³ow¹ na terenie ca³ej Generalnej Guberni. Nie by³o wsi lub miasta, gdzie by nie osiedlali siê warszawiacy, przyjmuj¹c najubo¿szy k¹t za mieszkanie, a za pokarm talerz gor¹cej zupy lub
kromkê razowego chleba. Czêstochowa sta³a siê bodaj¿e najwiêkszym zbiorowiskiem wygnañców ze stolicy, którzy pierwsze kroki kierowali na Jasn¹ Górê, by
w kaplicy Cudownego Obrazu osuszyæ oczy pe³ne ³ez i szukaæ pierwszych informacji o mo¿liwoœci znalezienia w mieœcie chocia¿by tymczasowego zamieszkania.
Zachowana korespondencja i notatki gospodarzy konwentu to wa¿ny rozdzia³
tragedii ostatnich tygodni wojny, przeplatany gorycz¹ wypêdzonych i skrajnymi relacjami o niepowodzeniach Wehrmachtu na Wschodzie czy defensywie pañstw Osi
na Zachodzie. W œwietle tych zmian mo¿na by³o zauwa¿yæ ³agodniejszy kurs polityki zarz¹du Generalnego Gubernatorstwa, szukaj¹cego w klasztorze sojusznika,
a przynajmniej stwarzaj¹cego wra¿enie ¿yczliwoœci dla wysi³ków, które podejmowano dla ul¿enia cierpieniom wypêdzonych. Ten nastrój przebija z listów osób,
które znalaz³y siê poza oficerskimi obozami, gdzie bauerzy lub fabrykanci zdawali
siê byæ bardziej tolerancyjni wobec przydzielonych im polskich jeñców.
Korespondencja z tego okresu, wed³ug nadal niepe³nych obliczeñ, pochodzi
z ok. 50 stalagów rozrzuconych na terenie ca³ej Rzeszy, Pomorza, Prus Wschodnich, Dolnego Œl¹ska, a nawet bliskowschodniego Tobruku.
Zanim rozszyfrujemy wszystkie relacje spisane wed³ug rzymskiego klucza XXI
stalagów, wypada poœwiêciæ kilka s³ów drukowanym blankietom z obozów jeniec11

O. Józef Japowicz-Jaskó³owski (1902–1989) do paulinów wst¹pi³ w 1928 r., po studiach teologicznych w Krakowie przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie w 1933 r., nastêpnie podj¹³ studia filozoficzne
w Rzymie, gdzie otrzyma³ doktorat. W 1945 r. opuœci³ zakon, pe³ni¹c w diecezji wroc³awskiej prace
proboszczowskie i dziekañskie, z których zwolni³ go kardyna³ B. Kominek, wobec czego w 1966 r. powróci³ do paulinów, pe³ni¹c m.in. obowi¹zki sekretarza zakonu.

POMOC CHARYTATYWNA KLASZTORU JASNOGÓRSKIEGO…

291

kich, zwanych stalagami i oflagami, w których ulokowano polskich oficerów. Z ró¿nych, na szczêœcie niestereotypowych, relacji daje siê odtworzyæ samopoczucie
wiêŸniów lub skazañców przebywaj¹cych u prywatnych przedsiêbiorców, charakter
ich pracy oraz warunki egzystencji, w których ka¿dego z nich wykorzystywano maksymalnie do pracy fizycznej w zamian za sk¹pe racje ¿ywnoœciowe (okreœlone
w gramach porcje chleba i nêdznej zupy), przy braku troski o odzie¿, a tym bardziej
o kondycjê zdrowotn¹. Doœæ rzadko i nie wszêdzie zdarza³o siê, ¿e jeñcy otrzymywali zgodê na zawiadomienie swoich najbli¿szych o miejscu swego pobytu. Do tego celu s³u¿y³y stosowne formularze z obligatoryjnym nadrukiem informuj¹cym
o dobrym samopoczuciu, zdrowiu i zgodzie na dalsze kontakty z rodzin¹, która
równie¿ mog³a napisaæ tylko tyle, na ile pozwala³y pytania. Z tej serii zachowa³ siê
zaledwie jeden zapisany blankiet plutonowego Zbigniewa Ruszkowskiego z lazaretu w Altegrabow (Möckern) w Niemczech12, którego wzór wypada tu przytoczyæ:
Polnisch
Datum — Data
Mein Lieber/meine Liebe — Mój kochany/moja kochana
Ich bin in deutscher Kriegsgefangenschaft.
Ja siê znajdujê w niewoli niemieckiej.
Mir geht es gut, ich bin im Lager/auf Arbeit.
Powodzi mi siê dobrze, jestem w obozie / na pracy.
Ich bin verwundet/krank/im Lazarett.
Jestem ranny/chory/znajdujê siê w szpitalu.
Meine Anschrift ist umseitig zu ersehen.
Mój adres podany na odwrocie.
Vorläufig könnt Ihr mir nur auf anhängender Karte schreiben, auf die Ihr die
umseitige Anschrift setzen müßt.
Tymczasem mo¿ecie do mnie pisaæ tylko na do³¹czonej kartce, na której nale¿y
napisaæ podany na odwrocie adres.
Erst später werde ich Briefe von Euch empfangen und darauf antworten können.
Dopiero póŸniej bêdê móg³ otrzymywaæ od Was listy i na nie odpisywaæ.
Einen herzlichen Grüß. Serdeczne pozdrowienia.
Unterschrift — Podpis
Unzutreffendes streichen,
Niedotycz¹ce nale¿y skreœliæ.
Strona druga na odwrocie dla respondenta:
Polnisch
Datum — Data
Mein lieber — Sohn/Mann/Bruder
12

ASk, sygn. 532, s. 137/138.
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Mój kochany — synie/mê¿u/bracie
Über Deine Karte haben mir uns sehr gefreut. Wir, Vater/Mutter/Frau/Kinder/
Geschwister sind gesund................................................. krank.
Twoja kartka nas bardzo ucieszy³a. My, ojciec/matka/¿ona/dzieci/rodzeñstwo
jesteœmy zdrowi.............................................................. chorzy.
Wir sind am alten Wohnort/Wir haben jetzt eine neue Anschrift wie folgt:
Mieszkamy na starym miejscu/Mieszkamy pod nowym adresem:
Wir wünschen Dir alles Gute und hoffen auf eine weitere Nachricht von Dir.
¯yczymy Tobie wszystkiego najlepszego i oczekujemy dalszych wiadomoœci.
Unterschrift ___Podpis
Z chwil¹ gwa³townego wzrostu liczby jeñców z powstania warszawskiego rozwinê³a siê sieæ nowych stalagów, a wraz z nimi i forma korespondencji miêdzy wiêŸniami a ich rodzinami lub znajomymi. Zaprojektowano nowe formularze i karty
pocztowe jako postkarte z nadrukiem Kriegsgefangenenpost oraz miejscem przeznaczonym dla adresata, nadawcy i ujednoliconym znaczkiem pocztowym. Nieznane s¹ mo¿liwoœci nabywania tych kart i wysy³ania w dowolnej lub ograniczonej iloœci, w ka¿dym razie na wszystkich listach i kartach widnieje piecz¹tka cenzury pod
wymownym terminem Geprüft i numerem stalagu. Drugi zestaw listów to du¿e bia³e arkusze w formacie A3 z wyciêtymi zak³adkami, dla u³atwienia kontroli cenzorskiej, na których jeniec móg³ pisaæ o³ówkiem, w wyznaczonych liniach, o swojej
sytuacji i przyczynach kontaktowania siê z rodzin¹, przyjació³mi lub, jak w naszym
wypadku, z klasztorem na Jasnej Górze.
W zasadzie wszystkie listy cechuje ujednolicony szablon narzucony przez obozow¹ cenzurê. Mimo to nie brakuje w nich skarg na z³e warunki, g³ód, obojêtnoœæ
pracodawców wobec braku roboczej odzie¿y, s³abego zdrowia lub niezdolnoœci do
wykonywania konkretnych prac fizycznych czy na przypadki molestowania kobiet
przez pracodawców, lekcewa¿¹cego traktowania za³amanych psychicznie dzieci
i m³odzie¿y z powodu nieprzygotowania do surowego ¿ycia obozowego. W ka¿dym
wypadku opisy oddaj¹ traumê roz³¹ki, dramat niespe³nionych nadziei na zwyciêstwo, zamieniony w koszmar udrêk niezale¿nie, czy dotyczy³y szeregowych ochotników, m³odych gimnazjalistów czy zahartowanych oficerów, którzy notuj¹c przy
nazwiskach stopieñ w s³u¿bie wojskowej, ³amali siê wobec g³odu, zimna i braku rodzinnego ciep³a. Wynurzenia s¹ nieprawdopodobnie szczere, jakby nieprzystaj¹ce
oficerom. Opowiadaj¹c o swoim po³o¿eniu, podawali oni swoje stopnie w s³u¿bie
wojskowej, opisywali przybycie do lagru, charakter i warunki pracy (wœród zimna
i g³odu), wspominali o z³ym samopoczuciu z powodu braku ¿ywnoœci i odzie¿y, têsknocie za rodzin¹, niepewnoœci, gdzie znajduj¹ siê bliscy lub czy w ogóle ¿yj¹ itp.
S¹ te¿ i interesuj¹ce, choæ lapidarne, relacje o powadze duchowej poszczególnych
jednostek, aktach modlitewnych, nabo¿eñstwach i gestach, w których nad za³amaniem dominuje nadzieja zwyciêstwa i zniszczenia hydry nienawiœci — potwora,
który ludziom bezbronnym zgotowa³ ten los.
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Warunki bytowe jeñców by³y na ogó³ wszêdzie z³e. Korespondencja odtwarza
ten obraz, gdy wyci¹gani z ruin AK-owcy byli ubrani tak, jak wyszli z domu
w skwarny sierpniowy dzieñ — w jednym odzieniu, czêsto bez marynarki i czapki,
w jednej najbli¿szej cia³u bieliŸnie, w letnim obuwiu — przy tym g³odni, psychicznie i fizycznie za³amani. Do obozów jenieckich wieziono ich w bydlêcych wagonach, a w lagrach brakowa³o wszystkiego oprócz uci¹¿liwej pracy, za któr¹ dostawali nêdzn¹ zupê z brukwi i ma³y kawa³ek chleba. Gdy nadchodzi³y zimne dni, nie
wystarcza³a letnia koszula czy marynarka, bo nikt nie mia³ zimowego swetra, butów, skarpet lub czapki, nie mówi¹c o rêczniku, mydle czy szczoteczce do zêbów.
To by³y najbardziej potrzebne artyku³y, o które wcale nie troszczyli siê pracodawcy i szefostwo stalagów z jakimœ polskim dozorem lub t³umaczem, który nie mia³
chyba ¿adnego wp³ywu, by ten stan rzeczy zmieniæ.
W³adze obozowe pozwala³y na korespondencjê, jak siê wydaje, bez ograniczeñ.
Listy pisano na specjalnych blankietach z dwoma zak³adkami lub na kartkach pocztowych, do których do³¹czony bywa³ ma³y blankiet, zwany nalepk¹, z adresem
jeñca, na który mo¿na by³o s³aæ paczki. Informacje o jakoœci paczek by³y najpierw
wy³¹cznie w jêzyku niemieckim, póŸniej równie¿ w jêzykach innych — polskim,
francuskim, w³oskim, a w koñcu rosyjskim, czego przyk³adem mo¿e byæ za³¹czony
tu wzór w jêzyku polskim i rosyjskim13.
Przepisy dotycz¹ce paczek pocztowych:
Paczki i pakuneczki zostan¹ mi dorêczone tylko wówczas, jeœli na zewn¹trz na
paczkê bêdzie nalepiony wy¿ej podany wydrukowany adres. Paczki i pakuneczki,
na których adresu nie ma, nie bêd¹ mi dorêczone, tylko zostan¹ oddane do ogólnego u¿ycia.
Hier btrennen! /  !
         !
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By³y te¿ powszechnie stosowane tradycyjne karty pocztowe, zwane Postkarte
Kriegsgefangenenlager lub Kriegsefangenenpost, ze znaczkiem pocztowym, na
13

Przyk³ad na blankiecie W³odzimierza Stasiaka.
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którym z regu³y widnia³a podobizna Hitlera, o nominale 6 fenigów, adresem odbiorcy i nadawcy, a na odwrocie pusta strona do o³ówkowego zapisu treœci. Nie zawiera³a nalepki na paczkê, któr¹ dosy³ano zwykle osobno. W dolnej czêœci pierwszej
strony zamieszczano do pewnego czasu cytat:
Der Führer kennt nur Kampf,
Arbeit und Sorge.
Wir wollen ihn den Teil abnehmen,
Den wir ihm abnehmen können.
Wódz zna tylko walkê,
Pracê i troski,
My chcemy i mo¿emy
Czêœæ od niego przej¹æ.
Dysponentami blankietów lub Postkarte byli jeñcy z grupy m³odzie¿y szkolnej
(od 14 lat) oraz z grupy wiekowo najstarszej (najstarszy odnotowany mia³ 73 lata)
jako nieprzygotowani do ¿ycia w warunkach niedostatku, g³odu i przymusowej pracy b¹dŸ niedo³ê¿ni, ale traktowani tak samo w pracy i poni¿aniu. Wszyscy czuli siê
wyrzuceni z rodzinnych pieleszy, praktycznie byli nieœwiadomi, gdzie przebywali
ich rodzice, ¿ony lub dzieci. Wspominali spalone domy, brutalne wyrzucanie z zachowanych domostw i d³ug¹ poniewierkê, zanim dotarli do obozów. W listach prosili o interwencjê w postaci og³oszenia przekazanego z jasnogórskiej czy czêstochowskiej ambony, co w kilku wypadkach uczyniono, gdy¿ istnia³a pewnoœæ, ¿e dana osoba zamieszkuje w mieœcie.
W b³agalnych zwrotach znajdowa³y siê niezwyk³e odniesienia do wiary i orêdownictwa NMP, ponadto w poczuciu synowskiego oddania prosili o ma³e lub du¿e obrazy Matki Bo¿ej Jasnogórskiej, ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa i ró¿añce,
a w okresie przedœwi¹tecznym o op³atki na stó³ wigilijny. Od tego jakby wstêpu rozpoczyna³y siê niemal wszystkie listy, choæ by³y i takie, gdzie ju¿ z pierwszego zdania wyczuwa³o siê tryb rozkazuj¹cy, a nawet groŸbê, gdyby wymienione artyku³y
nie zosta³y nades³ane. W tym kontekœcie trudno jest zrozumieæ stanowcz¹ proœbê
wykszta³conego chemika z Mazowsza, którego 73-letni ojciec znalaz³ siê w Gemeinschaftlager we Wroc³awiu. Ów chemik prosi³ przeora, by ten udzieli³ pomocy
jego ojcu. List ten zosta³ napisany 8 stycznia 1945 r. Na korespondencjê z jeñcami
nie by³o ju¿ czasu, poniewa¿ klasztor musia³ odnaleŸæ siê w nowej sytuacji — na
ziemie polskie wkraczali ¿o³nierze Armii Czerwonej.
Pomoc więźniom mimo trudnej sytuacji materialnej konwentu
Zastanawia fakt, ¿e w okresie potwornej biedy i zubo¿enia ca³ego spo³eczeñstwa
Jasna Góra zdobywa³a siê na gesty, które szokuj¹ swoim rozmiarem do dzisiaj.
Sk¹d przeor Nowak i jego wspó³pracownicy zdobywali artyku³y spo¿ywcze, skoro
obowi¹zywa³ powszechnie przydzia³ kartkowy? We w³asnym zakresie prowadzono
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hodowlê byd³a i trzody, jednak¿e niewielki area³ ziemi nie wystarcza³ na utrzymanie konwentu w normalnych warunkach. Tymczasem w opisanej sytuacji liczebnoœæ
konwentu wzros³a co najmniej trzykrotnie w zwi¹zku z obecnoœci¹ kleryków i goœci. Do tego nale¿y dodaæ proœby o pomoc, które od paŸdziernika 1944 r. nasili³y
siê nieprawdopodobnie.
W tej sytuacji zarz¹d klasztoru za o. Nowaka, wczuwaj¹c siê w tragiczne po³o¿enie jeñców, wysy³a³ im mimo wszystko artyku³y ¿ywnoœciowe lub odzie¿, oczywiœcie w miarê mo¿noœci i chêci przyjmowania przesy³ek przez pocztê lub drog¹ kolejow¹. Wiadomo bowiem, ¿e póŸn¹ jesieni¹ 1944 r. czêstochowska poczta odmawia³a przyjmowania przesy³ek, o czym klasztor informowa³ swoich odbiorców osobnymi listami. W odpowiedzi na nie jeñcy zaczêli przysy³aæ „nalepki” z adresami, upowa¿niaj¹cymi Czerwony Krzy¿ lub RGO do nadawania paczek u konduktorów. Poszukiwanie punktów ekspedycji utrudnia³o prace, dlatego paulini t³umaczyli siê, ¿e
z powodu zbyt du¿ej liczby prosz¹cych i k³opotów przewozowych nie byli w stanie
zadoœæuczyniæ wszystkim proœbom. Z tego wzglêdu oddali w nieokreœlonym okresie
89 nalepek czêstochowskiemu oddzia³owi RGO, 39 nalepek przyj¹³ nieznany bli¿ej
ks. £ukaszyk14 „w barakach”, a ponadto jakiœ udzia³ w dystrybucji mia³ równie¿ nieznany bli¿ej ks. Kulikowski15. Kilkanaœcie, a mo¿e i kilkadziesi¹t innych przejê³a
Sodalicja Jasnogórska i pojedyncze osoby. W tej sytuacji mo¿na przyj¹æ, ¿e w ci¹gu
1944 r. o. Nowak i podlegli mu ojcowie przes³ali do obozów, oprócz wspomnianych
ró¿nych przesy³ek listowych, 429 zarejestrowanych paczek drog¹ pocztow¹, kolej¹,
przez Czerwony Krzy¿ lub RGO. Zawiera³y one najczêœciej chleb, m¹kê, suchary,
cebulê, cukier, a w kilku wypadkach równie¿ kie³basê, s³oninê, odzie¿, pieni¹dze,
ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa, papierosy lub tytoñ, dewocjonalia, nadto aktualn¹ prasê
wydawan¹ na terenie GG i w jednym wypadku s³ownik niemiecko-polski.
Problemem nie³atwym do pokonania by³y trudnoœci nie tylko w zdobyciu artyku³ów, o które prosili jeñcy, ale i k³opoty z dowiezieniem ich na pocztê, czy z uproszeniem niektórych kolejarzy, by zechcieli przekazaæ je adresatom. Wyjaœniaj¹ to
liczne kopie listów, w których paulini opisywali trudnoœci, jakie mieli w zdobyciu
wskazanych artyku³ów oraz przy próbie wyekspediowania przesy³ki do wskazanych obozów. W jednym z listów wys³anych do porucznika Jerzego Malera wyjaœniano: „O ile uzyskamy w RGO lub PCK przyjmowanie paczek, wyœlemy. Ciê¿ko
nam niezmiernie, bo podobne petycje nap³ywaj¹ w wielkich [iloœciach]. Co tylko
mo¿emy, staramy siê zrobiæ, by cierpienie zmniejszyæ i przyjœæ z bratni¹ przys³ug¹.
14

Zapewne chodzi o. ks. Stanis³awa £ukaszewskiego (1885–1970), salezjanina, proboszcza parafii na Stradomi w Czêstochowie w latach 1939–1945. Informacja ks. prof. Jana Pietrzykowskiego.
15 Ks. Kulikowski, bli¿ej nieznany, wystêpuje wielokrotnie w korespondencji jeñców, jak równie¿
o. Nowaka. Od czasu okupacji zamieszka³ na terenie Czêstochowy przy ul. Orlicz-Dreszera 35. Jego
ojciec mieszka³ na terenie Rzeszy, obiecywa³ go odwiedziæ. W lipcu 1944 r. ks. Kulikowski mia³ zamiar opuœciæ Czêstochowê, faktycznie pozostawa³ w mieœcie jeszcze 7 grudnia i byæ mo¿e do koñca
okupacji. Dla kilku jeñców obaj byli ³¹cznikami w zakresie korespondencji i przekazywania pieniêdzy.
Zob.: listy z 24 IV i 7 XII 1944 r.
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Zaradzimy kolejno, wiêc proszê o cierpliwoœæ, bo i nasze zarówno si³y, jak mo¿liwoœci s¹ ograniczone. Ufajmy jednak, ¿e cierpienie w ramach Opatrznoœci na duszy
ludzkiej [mo¿e dodaæ?] szlachetne jej zdolnoœci. To bolesna szko³a, która jednak
potrafi spe³niæ wielkie (?) zadania. Modlimy siê za wszystkich nieszczêœliwych.
Proszê byæ dobrej myœli i nie poddawaæ siê depresji”.
Zorganizowanie przez konwent jasnogórski pomocy wysiedlonym by³o dowodem
wielkiej odwagi i poœwiêcenia gospodarzy, wspieranej na szczêœcie korzystnym nastawieniem w³adzy okupacyjnej na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Paulini
przez ca³y okres okupacji dŸwigali na swoich barkach ciê¿ar utrzymania ok. 200 sta³ych mieszkañców, ponadto rozdawali codziennie wysiedlonym ponad 100 œniadañ
i obiadów. Cenn¹ pomoc w dostarczaniu ¿ywnoœci œwiadczyli, jak wspomniano wy¿ej, nie tylko przekupieni ¿o³nierze Wehrmachtu, lecz równie¿ pracownicy „Spo³em”,
a tak¿e anonimowi bezimienni ofiarodawcy, którzy przekazywali klasztorowi pieni¹dze, nieraz przedmioty wartoœciowe, np. obr¹czki i drogie monety. Wobec ogromu
wydatków dary te by³y jednak niewielkie i wystarcza³y zaledwie na pokrycie ich czêœci. Z notatek o. Nowaka wynika, ¿e w okresie od 2 paŸdziernika 1943 do 26 listopada 1944 r. otrzyma³ on w ofierze kwotê 6750 z³, któr¹ zu¿ytkowa³ w ca³oœci, a nawet
nieznacznie j¹ przekroczy³ (do wysokoœci 6802 z³). Tym skromnym kapita³em dysponowa³, jak siê wydaje, sam przeor. Brak natomiast danych o kwotach, jakimi rozporz¹dza³ administrator domu i domowy ja³mu¿nik. Dla œcis³oœci nale¿y dodaæ, ¿e z sumy ofiarowanej przeorowi przekazano czêœæ, m.in. Komitetowi Miejskiemu na chleb
dla biednych, na bilety dla wysiedlonych, na zapomogê anonimowemu Francuzowi16
i innym. Nie wiadomo, jakie sumy wydatkowano na zakup m¹ki, zbo¿a i chleba. Odnotowano wszak¿e, ¿e w listopadzie 1943 r. oddano do Czerwonego Krzy¿a paczki
œwi¹teczne z op³atkami i dodatkiem 35 kg m¹ki, a w roku nastêpnym 5 kg m¹ki, 5 kg
kaszy, 5 kg chleba, medaliki, obrazki oraz 1000 op³atków. W tym samym czasie do
Miejskiego Komitetu Opiekuñczego przekazano 5 metrów m¹ki.
Z ustnych relacji wiadomo, ¿e w okresie Adwentu odbijano codziennie kilkaset
opasek op³atkowych, a zatem œrednio licz¹c w œwiat posz³o w ci¹gu listopada, do
po³owy grudnia, ok. 8 tys. sztuk wigilijnych op³atków. Traktowano je jako symboliczny przekaz religijnej pociechy w listach, paczkach i upominkach. Trudno zrozumieæ, w jaki sposób zdo³ano je przesy³aæ do obozów, gdy¿ poczta czêstochowska
nie chcia³a przyjmowaæ wiêkszej iloœci korespondencji i paczek. Wed³ug opinii
œwiadków o. Nowak i jego zastêpca, o. Wrzalik, mieli jakieœ w³asne sposoby przekazywania przesy³ek materialnych, których nie zdradzili swoim wspó³braciom i administracji, narzekaj¹cym na du¿e trudnoœci w zdobyciu ¿ywnoœci, a tak¿e na gro¿¹ce represje ze strony Niemców. „Przeor Nowak (jak zapisa³ w swoim zeznaniu br.
Julian Cieœliñski) nakaza³ piec pieczywo za pieczywem, a bochenki pakowaæ i na
przys³any adres wysy³aæ, nie spodziewaj¹c siê odwzajemnienia. Tak¹ pomoc w po16 ASk, sygn. 532, s. 129. £¹czna suma wydatków w ci¹gu ca³ego roku 1944 wynosi³a 330 730 z³;
ibidem, s. 134.
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staci ¿ywnoœci i obrazków otrzyma³a moja rodzona 17-letnia siostra £ucja, która
znalaz³a siê w obliczu œmierci g³odowej. Nades³any chleb i obrazki by³y dla niej
i jej kole¿anek rzeczywist¹ mann¹ z nieba, która pozwoli³a od¿yæ nie tylko cia³u,
ale i duszy, a nawet i patriotyzmowi, który przygas³”17.
Zamiast epilogu słowo wyjaśnienia
Lektura listów jest niezwyk³a z wielu powodów. Jest najpierw œwiadectwem
prze¿yæ, których doœwiadczyli ludzie wierz¹cy w sens zrywu powstañczego, by
usun¹æ wroga z granic stolicy i obudziæ naród do walki o odzyskanie utraconej wolnoœci. Nuta rozpaczy przebija z wielu wypowiedzi, ale nie da siê zaprzeczyæ, ¿e
u wiêkszoœci jeñców daje siê odczytaæ pewnego rodzaju dumê z walki o woln¹ stolicê i suwerenn¹ ojczyznê. Dumy tej nie ³ama³y ciê¿kie warunki, naprzeciw którym
stawa³a wiara w Boskie zrz¹dzenie, poczucie narodowej winy i pope³nianych b³êdów. Demonstrowali to liczni jeñcy, by wspomnieæ szczególnie jednego warszawiaka spod Lublina, który wypowiada³ swoje credo wieloletnim ¿yciem z Bogiem,
w œwiêtych zasadach ma³¿eñstwa, nieustannej modlitwie i ufnym oczekiwaniu kresu gehenny. List jest wyj¹tkowo d³ugi, wzruszaj¹cy szczeroœci¹, jak przysta³o na
gorliwego katolika. Wypada, aby jego wyznanie, jak równie¿ wielu innych, sta³o siê
wzorem dumy narodowej, przypominaj¹cym, kim byli bezbronni warszawiacy.
Listy powstañców warszawskich, póŸniejszych jeñców, adresowane do przeora
Stanis³awa Nowaka oraz udzielane im przez niego duchowe i materialne wsparcie
s¹ œwiadectwem epoki, ufnej wiary w zwyciêstwo.
W tym miejscu nale¿y jeszcze wspomnieæ, ¿e o. Stanis³aw Nowak jako przeor
jasnogórski odegra³ niezwyk³¹ rolê nie tylko organizuj¹c pomoc jeñcom wojennym,
ale interweniuj¹c w kwestii uchronienia Czêstochowy przed dzia³aniami wojennymi wobec zbli¿aj¹cej siê armii sowieckiej. Po raz pierwszy 16 marca 1944 r. skierowa³ pismo do Eberharda Frankego, czêstochowskiego stadthauptanna, w którym
zwróci³ uwagê na istniej¹ce dla klasztoru i miasta zagro¿enie w zwi¹zku z nagromadzeniem du¿ej iloœci materia³ów wojennych w dawnych kazamatach klasztoru
(groŸba ich wybuchu, jak na Monte Cassino18). Pod koniec tego¿ roku, gdy perspektywa walk o miasto zdawa³a siê byæ pewna, zarz¹d klasztoru za poœrednictwem
g³ównego dowództwa AK (przebywaj¹cego tu¿ pod Jasn¹ Gór¹) zaalarmowa³ ministra wyznañ religijnych i oœwiecenia publicznego, ks. Zygmunta Kaczyñskiego19,
ambasadora przy Stolicy Apostolskiej, Kazimierza Papéego i sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kardyna³a Domenico Tardiniego, by powiadomili b³yskawicznie
strony koalicji antyhitlerowskiej o gro¿¹cym niebezpieczeñstwie. W tajnych rapor17

Relacja br. J. Cieœliñskiego, ASk, sygn. 408, s. 208.
Tekst monitu, zob.: J. Zbudniewek, Jasna Góra w latach okupacji, s. 281.
19 Po powrocie do kraju szykanowany przez komunistów, zmar³ w wiêzieniu mokotowskim
13 V 1953 r.
18
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tach dodano te¿, by nie tylko Czêstochowê, ale i Kraków zachowaæ od ataków bombowych20. Interwencja okaza³a siê skuteczna — potwierdzaj¹ to nadal odkrywane
dokumenty, które zamierzam opublikowaæ w nowym wydaniu monografii poœwiêconej klasztorowi w okresie okupacji i po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej.
Pokojowe zajêcie obu miast przez oddzia³y Armii Czerwonej sta³o siê faktem. Jednym z pierwszych problemów, jakie pojawi³y siê przy oczyszczaniu magazynów
wojskowych w klasztorze by³o poszukiwanie min i amunicji, które najpierw rozbroi³ miejscowy elektryk, brat Gabriel Izak. Po wkroczeniu Rosjan zastêpca o. Nowaka zwróci³ siê do saperów rosyjskich, by potwierdzili stan bezpieczeñstwa. Rosjanie oczyœcili ca³y arsena³ z amunicji, zabieraj¹c przy okazji sprzêt medyczny i aparaturê kancelaryjn¹, nie tknêli natomiast zbiorów archiwalnych zwiezionych tu na
krótko przed zakoñczeniem wojny, co w opinii wtajemniczonych ojców i dr. Kazimierza Kaczmarczyka by³o nie lada sukcesem dyplomatycznym administracji konwentu21. Jaki by³ w tym udzia³ przeora Nowaka, trudno powiedzieæ. Jedno wydaje
siê byæ pewne, ¿e œwiadomie unika³ w tych dniach kontaktów z Rosjanami, obawiaj¹c siê pytañ o wspó³pracê z dowództwem podziemia. Ponadto stara³ siê zatrzeæ
wszelkie œlady, które by mog³y komukolwiek wówczas zaszkodziæ. Zapewne wielu
tajemnic kryj¹cych siê w tej sprawie ju¿ chyba nie poznamy, niemniej dokumenty,
które zape³ni¹ bia³e plamy lat okupacji i wczesnych lat powojennych wypada publikowaæ, by przypomina³y, jak trudne to by³y czasy.
Janusz Z b u d n i e w e k zp, Charity Activities of the Jasna Góra Monastery in Light of Letters of
Polish Prisoners in the Territory of the Greater German Reich in the Years 1939–1945. The author
concentrates on the correspondence of Fr Stanis³aw Nowak, prior of the Jasna Góra Monastery. It is
a large collection of correspondence including both letters from officers from German prison camps
and ordinary correspondence of Fr Stanis³aw Nowak which was created in the course of his performance of a prior’s duties. It has been collected in a cardboard box which, filled with original letters,
appears to have remained perfectly organised and intact since the war.
The letters found have been thoroughly analysed by the author who not only presents their content, but also tries to give as much information about their authors as possible.
20 Po raz pierwszy próbowa³em poinformowaæ o tym opiniê publiczn¹ w „Tygodniku Powszechnym” w 1979 r., poniewa¿ jednak jego redakcja ulega³a fascynacji radzieckiego „bajkopisarza” z dziennikarskich zamówieñ, Borysa Polewoja (zob.: S. Stomma: Borys Polewoj i Jasna Góra 1945 r., „Tygodnik Powszechny”, t. 24, 1970, nr 7, s. 3), artyku³u mojego nie przyjêto. Opowiedzia³em o nich na
³amach „Studia Caromontana”, t. 1, 1981, s. 366–372, a nastêpnie w cytowanej ksi¹¿ce. Moje odkrycia potwierdzili Z. Stañczyk i W. Tybura (Poœrednik: Watykan, „¯ycie Warszawy”, Dodatek z 1 III
1994, s. I/III, na co pozytywnie zareagowali liczni recenzenci, m.in. L. Mazan, Stalin stawia³ wódkê,
„Polityka”, nr 3 z 22 I 2005, s. 82–83; E. Guz, Armia Czerwona na Jasnej Górze, „Przegl¹d” z 20 II
2005, s. 52–53. Ze zdziwieniem przyj¹³em ostatnio pracê ks. J.M. Bartnika i E.J. P. Storo¿yñskiej, Matka Bo¿a £askawa a Cud nad Wis³¹, Warszawa, s. 301–307, gdzie ju¿ w formie cudu wpletli ponownie
konfabulacje B. Polewoja jako obroñcy Jasnej Góry.
21 Zob.: J. Bandor i J. Zbudniewek, Wojenny exodus archiwaliów warszawskich na Jasn¹ Górê,
„Miscellanea Historico-Archivistica” 2012, t. 18, s. 245–365.
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Janusz Z b u d n i e w e k zp, Aide caritative du monastère de Jasna Góra à la lumière de la correspondance des prisonniers polonais au IIIe Reich, 1939–1945. L’auteur porte son attention à la correspondance du prieur du monastère de Jasna Góra, père Stanis³aw Nowak. Il s’agit d’une vaste collection de correspondance qui comprend à la fois des lettres des officiers détenus dans des camps
allemands de prisonniers de guerre et la correspondance quotidienne du père Stanis³aw Nowak. La
collection est contenue dans une boîte en carton remplie de lettres originales. Elle donne l’impression d’avoir été préservée dans un état inchangé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Les lettres ont été soumises à une analyse approfondie de l’auteur qui expose non seulement
leur contenu, mais tente aussi de présenter un maximum d’informations sur leurs auteurs.
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ARCHEION, T. CXIII
WARSZAWA 2012

ARCHIWNI USTANOWY UKRAJINY. DOWIDNYK, t. 2, NAUKOWI USTANOWY, MUZEJI, BIBLIOTEKY, kn. 1, red. Iryna Matiash i in., Der¿awnyj Komitet Archiwiw Ukrajiny, Ukrajins’kyj Naukowo-Doslidnyj Instytut Archiwnoji Sprawy ta
Dokumentoznawstwa, Kyjiw 2010, ss. XXVIII + 604 (seria: ARCHIWNI ZIBRANNJA UKRAJINY. SPECIAL’NI DOWIDNYKY)

Po piêcioletniej przerwie ukaza³ siê tom drugi informatora o zasobach ukraiñskich instytucji archiwalnych. Zosta³ on wydany w ramach wielotomowej serii
Archiwni ustanowy Ukrajiny1. Dzieli siê ona na dwie podserie. W pierwszej publikowane s¹ przewodniki (putiwnyky), w drugiej zaœ informatory (specialni dowidnyky)2 o zasobach poszczególnych archiwów. Zawartoœæ tomu pierwszego informatora, w którym zestawiono informacje o ukraiñskich archiwach pañstwowych i ich zasobach, zosta³a ju¿ omówiona3. Tom drugi dzieli siê na dwie czêœci
(ksiêgi). Wydana zosta³a jego czêœæ pierwsza, dostêpna tak¿e w wersji elektronicznej4, druga czêœæ jest przygotowana do druku. Omawiany obecnie tom informatora poœwiêcony jest charakterystyce materia³ów archiwalnych przechowywanych w muzeach, bibliotekach i instytucjach naukowych podleg³ych Narodowej
Akademii Nauk Ukrainy, Ministerstwu Kultury i Turystyki, Ministerstwu Nauki
i Oœwiaty Ukrainy, a ponadto w³adzom Autonomicznej Republiki Krymu
(podwójna podleg³oœæ — w³adzom centralnym i republikañskim — dotyczy muzeów i bibliotek po³o¿onych na terenie tej republiki). W czêœci pierwszej informatora scharakteryzowano zbiory 249 instytucji (wraz z dodatkowymi opisami
1 Seriê zainicjowano w 2000 r. Dotychczas ukaza³o siê w niej niemal sto publikacji, zob.:
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Arch_zibr.php [dostêp: 30 sierpnia 2012].
2 W tej podserii wydawane s¹ publikacje o ró¿nym stopniu szczegó³owoœci. S¹ to wiêc przewodniki „zbiorcze”, omawiaj¹ce zasoby wielu archiwów, przewodniki tematyczne, a ponadto spisy zespo³ów
(pereliki fondiw) poszczególnych archiwów oraz informatory szczegó³owe (anotowanyj rejestr opysiw), przedstawiaj¹ce zawartoœæ poszczególnych „opysów” (inwentarzy; serii) wchodz¹cych w sk³ad
fondów (zespo³ów archiwalnych).
3 Zob.: J. Krochmal, Archiwni ustanowy Ukrajiny. Dowidnyk, t. 1, Der¿awni archiwy, pod red.
H.W. Boriaka, I.B. Matiash, H. W. Papakina, wyd. 2 uzupe³nione, Der¿awnyj Komitet Archiwiw Ukrajiny, Ukrajins’kyj Naukowo-Doslidnyj Instytut Archiwnoji Sprawy ta Dokumentoznawstwa, Kyjiw
2005, ss. 692 (seria: Archiwni zibrannja Ukrajiny. Special’ni dowidnyky), „Archeion” 2006, t. 109,
s. 261–266.
4 Zob.: http://undiasd.archives.gov.ua/doc/Arkhivni_ustanovy_Ukrainy.pdf [dostêp: 29 sierpnia
2012].
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ich oddzia³ów i filii)5. £¹cznie w obu czêœciach tomu drugiego informatora planowane jest zamieszczenie opisów 569 instytucji gromadz¹cych archiwalia6.
Choæ nie zosta³o to zaznaczone na stronie tytu³owej, publikacjê nale¿y traktowaæ
jako wydanie drugie, poprawione i uzupe³nione, informatora wydanego w 2000 r.7
Od razu trzeba dodaæ, ¿e uzupe³nienia te s¹ bardzo obszerne i daleko id¹ce,
o czym œwiadczy choæby porównanie objêtoœci obu wydañ informatora8.
Publikacja jest dzie³em zbiorowym. W jej powstaniu uczestniczy³o ok. 300
osób. Nad ca³oœci¹ prac wydawniczych czuwa³o kolegium redakcyjne w sk³adzie:
Iryna Matiash (przewodnicz¹ca), Olena Melnyczenko, Julija Prylepiszewa i Natalija Chrystowa. Autorami not informacyjnych o poszczególnych instytucjach przechowuj¹cych materia³y archiwalne oraz charakteryzuj¹cych ich zasoby archiwalne
s¹ pracownicy tych placówek. Wszystkie noty zosta³y ujednolicone przez zespó³
autorski informatora (Swit³ana Artamonowa, An¿e³a Majstrenko, Linina Odynoka
i Rostys³aw Romanows’kyj), którego autorstwa jest równie¿ wprowadzenie do tomu drugiego informatora. Prace redakcyjne polega³y na ujednoliceniu struktury
not informacyjnych, zw³aszcza pojêæ i uœciœleniu terminologii odnosz¹cej siê do
opisu materia³ów archiwalnych. By³o to konieczne ze wzglêdu na ró¿nice w terminologii stosowanej przez archiwistów oraz pracowników bibliotek i muzeów na
okreœlenie takich terminów, jak: zespó³ (fond), kolekcja, jednostka archiwalna,
eksponat muzealny, dokument, system ewidencyjno-informacyjny (w archiwach
i muzeach), system informacyjny (w bibliotekach) itp.
Celem informatora by³o zaspokojenie oczekiwañ zg³aszanych przez œrodowiska
naukowe domagaj¹ce siê poszerzenia dostêpu do informacji o zbiorach muzeów, bibliotek i instytutów naukowych gromadz¹cych archiwalia, a nastêpnie w³¹czenia
ich do obiegu archiwalnej informacji naukowej.
5

Z uwagi na z³o¿on¹ strukturê organizacyjn¹ czêœæ tych instytucji przechowuje archiwalia tak¿e
w oddzia³ach, filiach b¹dŸ innych komórkach organizacyjnych. Jednostki te (razem 48) zosta³y scharakteryzowane w odrêbnych notach informacyjnych. £¹cznie w informatorze zamieszczono informacje o 297 instytucjach i ich oddzia³ach.
6 W tomie drugim zamieszczone zostan¹ opisy 272 instytucji, zob.: Archiwni ustanowy Ukrajiny.
Dowidnyk, t. 2, naukowi ustanowy, muzeji, biblioteky, kn. 1, Kyjiw 2010, s. XIX.
7 Zob.: Archiwni ustanowy Ukrajiny. Dowidnyk, oprac. H. Boriak, S. Daniewycz, L. Dubrowina
i in., Kyjiw 2000.
8 Wydanie 1 (Kijów 2000) to ksi¹¿ka o objêtoœci 260 stron, natomiast wydanie 2 zosta³o podzielone na dwa obszerne tomy, z których drugi dzieli siê jeszcze na dwie czêœci (t. 1, Kijów 2005, ss. 692;
t. 2, cz. 1, Kijów 2010, ss. XXVIII + 604; t. 2, cz. 2, w druku). W stosunku do materia³u zawartego
w tomie drugim informatora jego wydanie pierwsze zawiera³o bardzo lakoniczne informacje, i to tylko o wybranych instytucjach przechowuj¹cych archiwalia. W tomie pierwszym zamieszczono noty informacyjne o jednostkach podleg³ych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (o instytutach: archeologii,
literatury oraz sztuki, folklorystyki i etnologii), Narodowej Bibliotece im. W. Wernadskiego w Kijowie
(instytutach archiwoznawstwa i rêkopisów), Lwowskiej Naukowej Bibliotece im. W. Stefanyka (o Oddziale Rêkopisów), a tak¿e w zbiorach bibliotek naukowych z Charkowa i Odessy oraz bibliotek uniwersyteckich z Charkowa, Odessy i Lwowa.
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Czêœæ pierwsza tomu drugiego informatora sk³ada siê z obszernego spisu treœci
(s. III–XIV), wprowadzenia Od autorów (s. XV–XXVIII), zasadniczej czêœci informatora, zawieraj¹cej noty informacyjne o instytucjach przechowuj¹cych archiwalia
i charakteryzuj¹ce ich zbiory (s. 1–535), indeksu osobowego i geograficznego, spisu autorów i redaktorów tomu oraz wykazu autorów not informacyjnych
(s. 536–598), a tak¿e wykazu skrótów (s. 599–602). Dane w informatorze zosta³y
zestawione w latach 2008–2009, a prace redakcyjne zakoñczono w 2009 r.
We wprowadzeniu podano informacje o serii wydawniczej (Archiwni ustanowy
Ukrajiny), w ramach której ukaza³a siê omawiana publikacja, szczególnie zaœ o specyfice informatora, jego uk³adzie wewnêtrznym, zawartoœci i strukturze opisów
charakteryzuj¹cych poszczególne instytucje przechowuj¹ce archiwalia. Wyjaœniono
te¿, na czym polega specyfika archiwów, muzeów i bibliotek jako „instytucji pamiêci” przechowuj¹cych m.in. archiwalia. Zwrócono uwagê na podobieñstwa i ró¿nice w doœwiadczeniach tych instytucji w podejœciu do materia³ów archiwalnych,
ich gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania, opracowywania i udostêpniania. Rozwa¿ania te dope³niono przegl¹dem literatury naukowej dotycz¹cej tych
zagadnieñ, w tym przyk³adami ukraiñskimi, rosyjskimi i polskimi9.
G³ówna czêœæ informatora poœwiêcona jest prezentacji muzeów, bibliotek i instytutów naukowych przechowuj¹cych materia³y archiwalne. Noty informacyjne
o poszczególnych instytucjach zestawiono w 16 „rozdzia³ach” (te czêœci informatora nie s¹ jednak nazywane tym mianem). Przy podawaniu ich zawartoœci pos³u¿ono siê kilkoma kryteriami. W rozdziale pierwszym zamieszczono noty o instytucjach podlegaj¹cych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, dotycz¹ce: Narodowej
Biblioteki Ukrainy im. W. Wernadskiego w Kijowie, Lwowskiej Narodowej Biblioteki Naukowej Ukrainy im. W. Stefanyka i innych10. W rozdziale drugim znalaz³y
siê noty o instytucjach po³o¿onych na terenie Autonomicznej Republiki Krymu11
(podlegaj¹cych w³adzom tej republiki autonomicznej, a zarazem — jednoczeœnie
— Ministerstwu Kultury i Turystyki Ukrainy w Kijowie). W nastêpnych rozdzia³ach (III–XVI) zamieszczono noty informacyjne o muzeach i bibliotekach podlegaj¹cych Ministerstwu Kultury i Turystyki lub Ministerstwu Nauki i Oœwiaty, po³o¿onych na terenie 14 obwodów (przy zestawianiu zawartoœci tych rozdzia³ów zasto9

Przywo³ano materia³y pokonferencyjne i dyskusjê z X Konferencji Archiwów Pañstw Europy
Œrodkowej i Wschodniej (Warszawa, 28–29 maja 2004 r.), odbytej w cyklu Colloquia Jerzy Skowronek dedicata, zob.: Archives among the Memory Institutions. Papers of the International Conference
Warsaw, May 28–29, 2004, ed. A. Biernat, W. Stêpniak, Warszawa 2004.
10 Ponadto zamieszczono informacje o rêkopisach i fonotece Instytutu Historii Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. M. Rylskiego w Kijowie, o zasobie Archiwum Instytutu Etnografii we Lwowie,
o zbiorach oddzia³ów rêkopisów Instytutu Literatury im. T. Szewczenki w Kijowie oraz Biblioteki Naukowej Zaporoskiego Oddzia³u Instytutu Ukraiñskiej Archeografii i ród³oznawstwa im. M. Hruszewskiego w Zaporo¿u, a tak¿e o zbiorach archiwalnych Pañstwowego Muzeum Przyrodniczego we Lwowie i Odeskiego Muzeum Archeologicznego w Odessie.
11 Zestawiono tu informacje o 16 muzeach i rezerwatach pa³acowo-parkowych, piêciu bibliotekach
i jednej galerii.
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sowano wiêc kryterium podzia³u administracyjnego Ukrainy). Kolejne rozdzia³y
uszeregowano zgodnie z alfabetem ukraiñskim, od litery „W” (Winnicka ob³ast’) do
„O” (Odes’ka ob³ast’), tj. obwodów: winnickiego (podano informacje o 26 muzeach i 2 bibliotekach), wo³yñskiego (informacje o 18 muzeach, 1 bibliotece i 1 instytucie), dniepropietrowskiego (informacje o 8 muzeach i 3 bibliotekach), donieckiego (informacje o 23 muzeach i 5 bibliotekach), ¿ytomierskiego (1 muzeum wraz
z 4 oddzia³ami12), zakarpackiego (informacje o 7 muzeach i 2 bibliotekach), zaporoskiego (informacje o 6 muzeach i 4 bibliotekach), iwano-frankowskiego (informacje o 15 muzeach i 1 bibliotece), kijowskiego (informacje o 13 muzeach i 1 bibliotece), kirowogrodzkiego (informacje o 30 muzeach i 1 bibliotece), ³ugañskiego
(informacje o 12 muzeach i 2 bibliotekach), lwowskiego (informacje o 20 muzeach
i 1 bibliotece), miko³ajowskiego (informacje o 3 muzeach i 1 bibliotece) i odeskiego (informacje o 9 muzeach i 3 bibliotekach). Instytucje po³o¿one w pozosta³ych
obwodach zostan¹ opisane w drugiej czêœci tomu drugiego informatora13.
Teksty o poszczególnych instytucjach przechowuj¹cych materia³y archiwalne
usystematyzowano wed³ug formularza z³o¿onego z czterech bloków informacyjnych. Pierwszy z nich zawiera dane adresowo-administracyjne, a więc pełną nazwę
instytucji (muzeum, biblioteki, instytutu), nazwê organu sprawuj¹cego nadzór nad
dan¹ jednostk¹, nastêpnie adres do korespondencji, numery telefonu i faksu oraz adresy strony internetowej i poczty elektronicznej, informacje u³atwiaj¹ce dojazd do
placówki œrodkami transportu miejskiego (publicznego), a tak¿e o czasie pracy danej instytucji.
Drugi blok informacyjny zawiera dane dotycz¹ce dziejów instytucji, wielkoœci
i zawartoœci jej zbiorów (szczegó³owa charakterystyka), informacjê o jej dzia³alnoœci, w tym o wydawanych czasopismach naukowych i wa¿niejszych publikacjach. Dane historyczne zestawiono w formie kalendarium najwa¿niejszych wydarzeñ z dziejów poszczególnych instytucji, z uwzglêdnieniem daty ich utworzenia, reorganizacji i zmiany nazw. Ponadto przedstawiono wspó³czesn¹ strukturê
ka¿dej instytucji, z podaniem nazwy komórki organizacyjnej, w której przechowywane s¹ materia³y archiwalne. Informacje o wielkoœci zbiorów zawieraj¹ ogóln¹ charakterystykê iloœciow¹ jednostek archiwalnych, eksponatów muzealnych
i egzemplarzy ksi¹¿ek oraz daty skrajne ich wytworzenia. Przy zestawianiu tych
12

Zamieszczone w informatorze noty o poszczególnych instytucjach omawiaj¹ zarówno g³ówn¹
siedzibê instytucji, jak te¿ (w sytuacji z³o¿onej struktury organizacyjnej) ich oddzia³y, w tym zamiejscowe. W przypadku obwodu ¿ytomierskiego podano notê na temat ¯ytomierskiego Obwodowego
Muzeum Krajoznawczego oraz oddzielne noty poœwiêcone jego oddzia³om: ¯ytomierskiemu Muzeum
Kosmonautyki im. S.P. Korolowa w ¯ytomierzu, Literacko-Pami¹tkowemu Muzeum £esi Ukrainki
w Nowogradzie Wo³yñskim, S³owieczañskiemu Muzeum Chwa³y Partyzanckiej we wsi S³owieczne
oraz Korosteñskiemu Muzeum Krajoznawczemu w Korosteniu.
13 Znajd¹ siê tam informacje na temat bibliotek, muzeów i innych instytucji przechowuj¹cych archiwalia, po³o¿onych w obwodach: po³tawskim, równeñskim, sumskim, tarnopolskim, charkowskim,
chersoñskim, czerkaskim, czerniowieckim i czernihowskim oraz w miastach Kijów i Sewastopol.
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informacji uwzglêdniono specyfikê danych ewidencyjnych stosowanych przez archiwa, biblioteki i muzea. Ten blok informacyjny uzupe³nia ogólna charakterystyka zawartoœci zbiorów (zasobu), sporz¹dzona w uk³adzie chronologiczno-tematycznym (wed³ug okresów historyczno-ustrojowych oraz zagadnieñ), a tak¿e
z podzia³em na rodzaje dokumentacji („papierowa”, kartograficzna, fotograficzna, fonograficzna, audiowizualna). Wyeksponowano zw³aszcza informacje o najcenniejszych materia³ach. W przypadku gromadzenia kopii archiwaliów podano
informacje o miejscu przechowywania orygina³ów skopiowanych materia³ów. Zamieszczono te¿ informacje o stratach spowodowanych wojnami, po¿arami, przemieszczeniami itp.
Trzeci blok informacyjny omawia zagadnienia zwi¹zane z dostêpem do informacji o zbiorach, a wiêc tzw. aparat ewidencyjno-informacyjny w muzeach oraz
aparat informacyjny bibliotek. Wymieniono tu rodzaje katalogów, kartotek i inwentarzy wystêpuj¹cych w poszczególnych instytucjach, a tak¿e baz danych (ich nazwy, zawartoœæ oraz liczbê rekordów). Ponadto scharakteryzowano zbiory bibliotek
naukowych funkcjonuj¹cych w muzeach i instytutach naukowych.
W ostatnim, czwartym, bloku informacyjnym zestawiono bibliografiê publikacji
na temat dziejów i dzia³alnoœci poszczególnych instytucji, a tak¿e wykaz publikacji
wydawanych przez te instytucje.
Rozmiar not poœwiêconych charakterystyce poszczególnych muzeów, bibliotek
i instytutów naukowych jest uzale¿niony od wielkoœci danej instytucji, okresu jej
funkcjonowania, z³o¿onoœci struktury organizacyjnej, wielkoœci zbiorów oraz dorobku wydawniczego. Najbardziej rozbudowana jest nota poœwiêcona Narodowej Bibliotece Naukowej Ukrainy im. W. Stefanyka we Lwowie i jej siedmiu oddzia³om14. Nieco mniejsza jest nota informuj¹ca o Narodowej Bibliotece Ukrainy im. W. Wernadskiego w Kijowie15. Zdecydowana wiêkszoœæ not nie jest tak rozbudowana, liczebnie
przewa¿aj¹ bowiem noty informacyjne o objêtoœci do kilku stron, a nawet mniejsze16.
14 Informacje na temat Biblioteki Stefanyka zajmuj¹ ³¹cznie 38 stron. Oprócz informacji ogólnych
o g³ównej siedzibie biblioteki (s. 28–34) sporz¹dzono oddzielne noty informacyjne (ka¿da z nich jest
z³o¿ona z czterech bloków informacyjnych, wed³ug których opisano wszystkie instytucje w informatorze) dla jej oddzia³ów: Oddzia³u Rêkopisów (s. 34–45), Pa³acu Sztuk im. Tetjany i Omeljana Antonowyczów (s. 45–49), Gabinetu Kartografii (s. 49–53), Oddzia³u Ukrainików (do 2005 r. by³ to Oddzia³ Literatury Ukrainoznawczej, s. 53–56), Oddzia³u Ksi¹¿ki Rzadkiej (s. 56–60), Naukowego Oddzia³u Wydañ Periodycznych (prasy i czasopism) im. Mariana i Iwanny Kociw (s. 60–62) oraz Naukowego Archiwum Instytutu Archeologii (s. 62–66).
15 Informacje na temat Biblioteki Wernadskiego zajmuj¹ ³¹cznie 27 stron. Oprócz danych o „centrali” biblioteki (s. 1–10) sporz¹dzono oddzielne noty informacyjne dla jej oddzia³ów: Instytutu Archiwoznawstwa (s. 11–19), Instytutu Rêkopisów (s. 19–24) oraz tzw. Fondu prezydentów Ukrainy
(s. 25–27).
16 Np. o instytucjach podlegaj¹cych Ministerstwu Kultury i Turystyki: Lityñskie Muzeum Krajoznawcze im. U. Karmaljuka w Lityniu w obwodzie winnickim (s. 153), Muzeum „Literacka Niemirowszczyzna” w Niemirowie w obwodzie winnickim (s. 170) czy Stawyszczeñskie Rejonowe Muzeum
Krajoznawcze w Stawyszczu w obwodzie kijowskim (s. 369) oraz podlegaj¹ce Ministerstwu Oœwiaty
i Nauki Muzeum Uniwersytetu Donieckiego w Doniecku (s. 279).
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Te ostatnie zwykle s¹ poœwiêcone ma³ym prowincjonalnym muzeom, ale czasami tak¿e wa¿niejszym placówkom17.
Czytelnika polskiego zainteresuj¹ informacje dotycz¹ce instytucji przechowuj¹cych Ÿród³a do dziejów Rzeczypospolitej. Najwa¿niejsz¹ z nich jest Biblioteka im. Stefanyka we Lwowie, bêd¹ca kontynuatork¹ Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich. Jej
g³ówna siedziba mieœci siê w gmachu Ossolineum, przy ulicy Stefanyka 2. Archiwalia
o proweniencji polskiej najliczniej zgromadzone s¹ w zbiorach Oddzia³u Rêkopisów,
mieszcz¹cego siê w gmachu g³ównym biblioteki. Zasób archiwalny tego oddzia³u tworzy 267 zespo³ów (fondów), na które sk³ada siê 126 525 j.a. zajmuj¹cych 10 885 m.b.
pó³ek. S¹ to materia³y wytworzone pocz¹wszy od drugiej po³owy XI w.18 a¿ do czasów wspó³czesnych19. Na mocy porozumienia zawartego miêdzy Bibliotek¹ Stefanyka a Zak³adem Narodowym im. Ossoliñskich we Wroc³awiu zdigitalizowano czêœæ archiwaliów20 przechowywanych we Lwowie. Ich kopie cyfrowe s¹ gromadzone na p³ytach CD oraz przechowywane i udostêpniane przez obie wymienione instytucje21.
Dziêki informacjom o zbiorach muzeów, bibliotek i instytutów naukowych zestawionym w informatorze badacze otrzymali potê¿n¹ bazê informacyjn¹ o miejscach przechowywania archiwaliów w instytucjach innych ni¿ archiwa. W ten sposób znacznemu poszerzeniu uleg³ kr¹g u¿ytkowników „instytucji pamiêci”, którzy
zgromadzone w nich materia³y bêd¹ mogli wprowadziæ do obiegu naukowego. Dane zestawione w tomie drugim informatora pokazuj¹, ¿e ukraiñskie instytuty naukowe, muzea i biblioteki w³¹czy³y siê czynnie do tworzenia ogólnego systemu informacyjnego o zasobie archiwalnym. Opublikowane dotychczas dwa tomy informatora o instytucjach archiwalnych Ukrainy s¹ niezwykle wa¿n¹ publikacj¹, zawieraj¹c¹ podstawowe informacje na temat struktury ukraiñskich archiwów, bibliotek,
muzeów i instytucji naukowych. Umo¿liwiaj¹ one szybkie zapoznanie siê z najwa¿niejszymi danymi na temat ich dzia³alnoœci i zbiorów (nie tylko archiwalnych). Publikacja ta bêdzie niezbêdn¹ pomoc¹ dla wszystkich historyków, archiwistów i innych osób prowadz¹cych badania w ukraiñskich „instytucjach pamiêci”. Oczekujemy jeszcze na opublikowanie czêœci drugiej tomu drugiego informatora, która stanowiæ bêdzie dope³nienie dotychczas zebranych informacji.
Jacek Krochmal (Warszawa)
17

Jest tak np. w wypadku Centralnego Muzeum Taurydy (s. 88–90), podlegaj¹cego w³adzom Autonomicznej Republiki Krymu i jednoczeœnie Ministerstwu Kultury i Sztuki tej autonomicznej republiki oraz Ministerstwu Kultury i Turystyki Ukrainy.
18 Najstarszym dokumentem jest „Kormcza”, tj. zachowany jedynie we fragmencie zabytek pisma
staroruskiego.
19 Informator podaje dane wed³ug stanu z 2008 r., z tego te¿ roku pochodz¹ najpóŸniej wytworzone materia³y.
20 W 2008 r. zdigitalizowanych by³o ponad 5 tys. j.a. W Bibliotece Stefanyka kopie cyfrowe s¹ gromadzone na p³ytach CD (kopie u¿ytkowe) oraz, w tzw. Strachowym Fondzie, na p³ytach DVD (kopie
bezpieczeñstwa); zob.: Archiwni ustanowy Ukrajiny. Dowidnyk, t. 2, s. 34.
21 Ibidem, s. 34–37.
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TOMASZ CZARNOTA, TO ZAWSZE ZOSTANIE DLA POTOMNOŒCI… ARCHIWALIA W KRÊGU MYŒLI I PRAC JERZEGO GIEDROYCIA, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin 2010, ss. 525

Ksi¹¿ka Tomasza Czarnoty pt. To zawsze zostanie dla potomnoœci… Archiwalia w krêgu myœli i prac Jerzego Giedroycia ukaza³a siê w 10. rocznicê œmierci
J. Giedroycia.
Jerzy GiedroyC (1906–2000) ¿y³ i dzia³a³ w minionym stuleciu. By³ œwiadkiem
i uwa¿nym obserwatorem wszystkich wojen i przewrotów, a dla oceny najwa¿niejszych odmian losu dla Polski mia³ wyj¹tkowo szerokie pole obserwacji. Wspomnieæ trzeba, ¿e na losy te wywar³ znaczny wp³yw, za poœrednictwem stworzonej
i redagowanej przez siebie paryskiej „Kultury”. Wszechstronna dzia³alnoœæ polityczno-kulturalna redaktora oraz jego profetyczne widzenie œwiata to rzeczy, które
budz¹ uznanie i tworz¹ legendê wokó³ pisma i redakcji. „Kultura” przez ponad pó³
wieku prowadzi³a spo³eczeñstwo polskie przez zawi³e œcie¿ki trudnych decyzji
i wyborów. Reagowa³a ¿ywo na wszystkie zmiany w kraju i na œwiecie, szukaj¹c
zawsze najlepszych rozwi¹zañ dla Polski.
Dorobek J. Giedroycia i kierowanego przez niego przez ponad pó³wiecze Instytutu Literackiego jest imponuj¹cy. Instytut Literacki jako wydawnictwo i redakcja
pierwotnie jednego, a od 1962 r. dwóch czasopism publicystyczno-literackich, publikuj¹ce blisko 20 pozycji rocznie, wytworzy³ i zgromadzi³ wielkie archiwum.
Dzia³alnoœæ wydawnicza, kontakty ze œwiatem literackim oraz niekwestionowana
pozycja inspiratora i mecenasa niezale¿nej myœli i kultury polskiej powodowa³y
przyrastanie archiwum oraz zbiorów bibliotecznych. Ogrom spuœcizny, jak¹ pozostawi³ po sobie J. GiedroyC, trafnie podsumowa³ Leopold Unger: „[…] prawdziwy
spadek w ca³oœci zapisa³ Polsce. Bilans jest jeszcze niepe³ny, liczenie potrwa d³ugo.
Na razie wiadomo, ¿e wyda³ 637 numery »Kultury«, 133 numery »Zeszytów Historycznych«, serie wa¿nych ksi¹¿ek. Napisa³ tysi¹ce listów — ju¿ zebranych i wydanych i nie wiadomo, ile jeszcze wymagaj¹cych opracowania. Ale spadek Giedroycia nie buchalterzy ustal¹. Historia siê tym zajmie”1.
W dotychczasowej historiografii mo¿emy dostrzec wiele prac poœwiêconych
osobie redaktora — biografie czy analizy pogl¹dów politycznych. W piœmiennictwie obejmuj¹cym zagadnienia zwi¹zane z dziejami Instytutu Literackiego obecne
s¹ równie¿ prace omawiaj¹ce zwi¹zki J. Giedroycia z historiografi¹ jako nauk¹. Jan
Pomorski, opisuj¹c wyznawan¹ przez Ksiêcia z Maisons-Laffitte2 teoriê historii nauki, koncepcjê edukacyjnej funkcji historii oraz kszta³towania œwiadomoœci historycznej Polaków przez historiografiê, k³adzie nacisk na ¿ywione przez redaktora
1

I. Hofman, L. Unger, Teczki Giedroycia, Lublin 2010, s. 7.
Takiego okreœlenia u¿y³a Ewa Berberyusz w tytule opublikowanego wywiadu z Jerzym Giedroyciem; E. Berberyusz, Ksi¹¿ê z Maisons-Laffitte, Warszawa1994.
2
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przekonanie o potrzebie udostêpniania Ÿróde³ archiwalnych, a tak¿e zwraca uwagê
na, ujawnione jeszcze w okresie miêdzywojennym, zami³owania dokumentalisty
i archiwisty. Archiwistyczne zainteresowania J. Giedroycia trafnie okreœlaj¹ s³owa:
„PóŸniej, wraz z powstaniem Instytutu Literackiego, sta³o siê to potrzeb¹ dnia codziennego i zespó³ »Kultury« gromadzi³ przez lata wszelkie polonica: gazety i czasopisma, druki ulotne, pamiêtniki i dokumenty osobiste, staj¹c siê jedn¹ z najwa¿niejszych naszych placówek archiwalnych w zakresie dziejów najnowszych: od
okresu miêdzywojnia po lata dziewiêædziesi¹te”3.
Praca Tomasza Czarnoty silnie wpisuje siê w nurt opracowañ dokumentuj¹cych
dzie³o „Kultury” i jej redaktora J. Giedroycia.
Na kompozycjê ksi¹¿ki sk³ada siê szeœæ rozdzia³ów, podzielonych na poszczególne podrozdzia³y, poprzedzonych spisem treœci i s³owem wstêpnym, zawieraj¹cym konieczne wyjaœnienia metodologiczne. Publikacjê zamyka Zakoñczenie oraz
obszerna bibliografia i aneks, na który sk³adaj¹ siê kopie roboczych œrodków ewidencyjnych wykorzystywanych w Archiwum Instytutu Literackiego oraz umowy
o wspó³pracy miêdzy Instytutem Literackim a Towarzystwem Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego.
We Wstêpie autor podkreœla, i¿ tytu³ wyznacza g³ówne obszary pola badawczego, takie jak: rozwój postaw i koncepcji prezentowanych przez J. Giedroycia oraz
faktyczne dzia³ania podejmowane przez niego wobec w³asnych i cudzych archiwaliów. Do dzia³añ tych zalicza m.in.: proces kszta³towania siê zasobu archiwalnego
(w zwi¹zku z tym ustalenia wymagaj¹ kwestie rodzaju gromadzonych materia³ów,
sposobu pozyskiwania archiwaliów oraz doboru wspó³pracowników w tej dziedzinie), etapy narastania dokumentacji, zespó³ metod wykorzystywanych do zarz¹dzania dokumentacj¹, wykorzystanie archiwaliów, szczególn¹ predylekcjê Giedroycia
do pos³ugiwania siê dokumentacj¹ i jego osobiste podejœcie do stworzonego archiwum oraz zakres zainteresowania cudzymi archiwaliami. Wymienione aspekty analizy powstania Archiwum Instytutu Literackiego stanowi¹ zatem zasadnicz¹ strukturê omawianej publikacji.
W rozdziale pierwszym (System pracy biurowej Jerzego Giedroycia) autor charakteryzuje system kancelaryjny, jaki obowi¹zywa³ w Instytucie Literackim, kszta³tuj¹cy siê samorzutnie pod wp³ywem w³asnych potrzeb i wykazuj¹cy pewne podobieñstwa do organizacji kancelarii przedsiêbiorstwa. Tomasz Czarnota podzieli³ zatem biurowoœæ instytutu, per analogiam, na trzy podstawowe komórki: biuro centralnego kierownictwa (kierowane przez J. Giedroycia), wydzia³ finansowy (administrowany przez Zofiê Hertz) oraz wydzia³ operacyjny (prowadzony przez Henryka Giedroycia). Wed³ug autora, w komórkach tych obowi¹zywa³a zasada decentralizmu, czyli ka¿da z nich posiada³a w³asn¹ kancelariê oraz registraturê.
3 J. Pomorski, Jerzego Giedroycia rozumienie historii [w:] Jerzego Giedroycia rozrachunki z histori¹ i polityk¹. Studia i szkice w czterdziest¹ rocznicê „Zeszytów Historycznych”, pod red. S.M. Nowinowskiego i R. Stobieckiego, £ódŸ, s. 7–19.

OMÓWIENIA I RECENZJE

309

Za najbardziej istotne zagadnienie autor uzna³ organizacjê pracy biurowej samego J. Giedroycia, który oprócz wykonywania czynnoœci kancelaryjnych, osobiœcie
segregowa³ i klasyfikowa³ listy, a tak¿e inne materia³y, kszta³tuj¹c w ten sposób registraturê i archiwum. Redaktor prowadzi³ równie¿ podrêczn¹ dokumentacjê zawieraj¹c¹ szczegó³owe informacje wykorzystywane w pracach redakcji. By³y to m.in.
kartoteki prenumeratorów, intelektualistów z kraju, osób odwiedzaj¹cych MaisonsLaffitte, poszukuj¹cych kontaktu ze œrodowiskiem „Kultury”, represjonowanych
czy by³ych wiêŸniów politycznych. Niew¹tpliwie charakter akt podrêcznych mia³y
równie¿ tzw. wisz¹ce teczki, znajduj¹ce siê w gabinecie redaktora i zawieraj¹ce wycinki prasowe, informacje biograficzne, listy osób — autorów i wspó³pracowników
— ciesz¹cych siê szczególnym zainteresowaniem J. Giedroycia. Do bie¿¹cego
u¿ytku wykorzystywane by³y tak¿e, sporz¹dzane rêk¹ redaktora, notatki zawieraj¹ce swoiste raporty ze spotkañ i rozmów telefonicznych oraz informacje o realizowanych projektach w³asnych i aktualnych wydarzeniach politycznych.
W omawianym rozdziale autor szczegó³owo rekonstruuje obieg pism w Instytucie Literackim. Zwraca jednoczeœnie uwagê na uproszczon¹ strukturê organizacyjn¹, braki w obsadzie personalnej oraz koncentracjê czynnoœci merytorycznych
i techniczno-kancelaryjnych w rêkach Giedroycia. Taki stan rzeczy narzuca³ w konsekwencji koniecznoœæ wype³niania pewnych procedur „biurowych”, jak: czytanie,
interpretacja i segregacja korespondencji przychodz¹cej, udzielanie odpowiedzi na
listy oraz ich ekspediowanie. Ponadto, w tej czêœci publikacji zosta³ dok³adnie
omówiony proces klasyfikacji dokumentacji oraz praktyki przep³ywu akt do archiwum i ich uk³ad, jak równie¿ okolicznoœci formowania siê poszczególnych konstrukcji archiwalnych.
W rozdziale Gromadzenie dokumentacji autor uzasadnia zwi¹zek miêdzy tworzeniem niezale¿nego zaplecza dokumentacyjnego a g³ównymi zadaniami na³o¿onymi na Instytut Literacki, które zosta³y sformu³owane w rozkazie organizacyjnym gen. W³adys³awa Andersa z 28 wrzeœnia 1946 r. Ju¿ bowiem w 1946 r. zbieranie dorobku piœmiennictwa polskiego sta³o siê nadrzêdnym celem dzia³alnoœci
Instytutu Literackiego. Zgromadzona dokumentacja s³u¿y³a zabezpieczeniu dziedzictwa przesz³oœci. W du¿ej mierze mia³a równie¿ wymiar praktyczny, poniewa¿
wykorzystywana by³a jako Ÿród³o do prac studialnych i badawczych, a tak¿e do
bie¿¹cej dzia³alnoœci o charakterze politycznym i kulturalnym oraz na potrzeby
wymiany z innymi archiwami i oœrodkami zajmuj¹cymi siê gromadzeniem dokumentacji. T. Czarnota zwraca uwagê, i¿ istotnym uwarunkowaniem procesu gromadzenia dokumentacji by³a korespondencyjna metoda pracy J. Giedroycia oraz
nieustannie podejmowane starania o interesuj¹ce go materia³y zarówno u osób
prywatnych, jak i organizacji czy instytucji. Przedmiotem rozwa¿añ jest zatem
charakterystyka procesu formowania siê zasobu. Autor wskazuje równoczeœnie na
budowan¹ przez J. Giedroycia szerok¹ sieæ komunikacyjn¹ i informacyjn¹ z Polsk¹, przywo³uj¹c przyk³ady anga¿owania wspó³pracowników i osób trzecich do
poufnego i bezpiecznego przekazywania dokumentacji.
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W rozdziale Przechowywanie i deponowanie archiwaliów T. Czarnota rozwija
kolejny postulat badawczy, zauwa¿aj¹c jednoczeœnie, ¿e problematyka dyslokacji
archiwaliów i ich przechowywania ma swoje Ÿród³o w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego i drugiej wojny œwiatowej, gdy kszta³towa³y siê podstawy warsztatu
J. Giedroycia w tej dziedzinie. W okresie przedwojennym Giedroyc zgromadzi³ pokaŸn¹ spuœciznê. On sam wypowiada³ siê na jej temat lakonicznie, nazywaj¹c j¹:
„papiery, biblioteka”4. Niew¹tpliwie stanowi³a ona odbicie zarówno jego ówczesnej
dzia³alnoœci politycznej, jak i rodz¹cych siê ju¿ wtedy zainteresowañ kolekcjonerskich. W zwi¹zku z tym pierwszym aspektem J. Giedroyc zgromadzi³ pokaŸne dossier („archiwum”), na które sk³ada³a siê — wed³ug Stefana Kisielewskiego — obfita korespondencja z dzia³aczami ukraiñskimi z „nieomal ca³ego œwiata”5. To
przedwojenne „archiwum” redaktora w ca³oœci uleg³o zniszczeniu w wyniku walk
powstañczych w stolicy. Na kompletnoœæ przechowywanych materia³ów nie mia³
równie¿ wp³ywu krótki okres dzia³alnoœci Instytutu Literackiego w Rzymie
(1946–1947). Dopiero po przenosinach do Francji (1947) wypracowana zosta³a planowa organizacja przechowywania narastaj¹cego zasobu archiwum i biblioteki,
zdeterminowana jednak¿e skromnymi warunkami lokalowymi instytutu i jego mo¿liwoœciami finansowymi. Bie¿¹c¹ dokumentacjê aktow¹ przechowywano w kopertach, teczkach i segregatorach, zaœ materia³y, które utraci³y aktualnoœæ, oraz dokumentacjê audiowizualn¹ lokowano w kartonowych pud³ach, a nastêpnie umieszczano na rega³ach, w adaptowanych do celów archiwalnych pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach i na poddaszu. T. Czarnota szczegó³owo charakteryzuje tu
równie¿ dzia³alnoœæ depozytow¹ J. Giedroycia, który kieruj¹c siê autorstwem, zasad¹ proweniencji czy historycznym kontekstem, pozyskiwa³ do archiwum instytutu
oryginalne rêkopisy, spuœcizny osób oraz dokumenty dotycz¹ce wa¿nych wydarzeñ
politycznych.
Rozdzia³ czwarty (Porz¹dkowanie archiwaliów) stanowi rozwiniêcie kolejnego
zagadnienia nakreœlonego we Wstêpie pracy. Autor podkreœla, i¿ ta tematyka nale¿y do najczêœciej poruszanych w literaturze, „g³ównie za spraw¹ Towarzystwa
Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Pary¿u, co nie oznacza, ¿e zosta³a
ona wyczerpuj¹co i wszechstronnie naœwietlona”6. Archiwistyczna definicja „porz¹dkowania” zestawiona zosta³a z rozumieniem i praktyk¹ porz¹dkowania archiwaliów i materia³ów bibliotecznych „Kultury” przez samego Giedroycia, który raczej intuicyjnie dostrzega³ potrzebê segregacji, klasyfikacji i inwentaryzacji akt.
Prace redaktora polega³y g³ównie na uzupe³nianiu dostrze¿onych braków — wycinków prasowych, czasopism, ksi¹¿ek, kartotek autorów, oraz pe³nieniu pieczy nad
rêkopisami, którym nada³ uk³ad tzw. tek wydawniczych. Jak zauwa¿a autor, do lat
4

H.M. Giza, Ostatnie lato w Maisons-Laffitte, cz. 1, „Przegl¹d Powszechny” 2002, nr 12, s. 291.
A.S. Kowalczyk, Giedroyæ i „Kultura”, Wroc³aw 1999, s. 31.
6 T. Czarnota, To zawsze zostanie dla potomnoœci… Archiwalia w krêgu myœli i prac Jerzego Giedroycia, Lublin 2010, s. 293.
5
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50. XX w. prace porz¹dkowe s¹ s³abo udokumentowane, prowadzone czêsto etapowo i niesystematycznie. Dzia³ania na tym polu zosta³y zintensyfikowane dopiero od
lat 90. Przez wiele lat porz¹dkowaniem dokumentacji zajmowa³ siê sam J. Giedroyc, z czasem podejmowano próby oddelegowania lub zatrudniania do tych prac
innych osób, odwo³ywano siê tak¿e do pomocy z zewn¹trz7. Obecnie w archiwum
instytutu prowadzone s¹ prace porz¹dkowe w ramach, realizowanego wspólnie
przez Bibliotekê Narodow¹ i Naczeln¹ Dyrekcjê Archiwów Pañstwowych, projektu opracowania zasobu Archiwum Instytutu Literackiego. Rezultatem prac archiwistów i bibliotekarzy bêdzie inwentarz zawieraj¹cy kompletn¹, usystematyzowan¹
ewidencjê zawartoœci archiwum.
Rozdzia³ pi¹ty (Udostêpnianie archiwaliów) poœwiêcony zosta³ omówieniu polityki udostêpniania zasobu. Zdaniem autora J. Giedroyc by³ zwolennikiem ograniczania dostêpu do archiwum. Tê restrykcyjn¹ politykê redaktora w tym istotnym
aspekcie funkcjonowania archiwum kszta³towa³y przede wszystkim: przekonanie
o potrzebie utajnienia czêœci materia³ów, selektywny dobór u¿ytkowników i tematyki badañ oraz ¿ywione przez niego obawy przed inwigilacj¹ s³u¿b specjalnych
PRL, zniszczeniem akt lub ich kradzie¿¹. Ten zró¿nicowany dostêp do poszczególnych grup dokumentacji wynika³ równie¿ z rodzaju przechowywanej dokumentacji,
sposobu jej pozyskania i formy udostêpniania. Zdaniem autora, preferowan¹ przez
Giedroycia form¹ udostêpniania archiwaliów by³o ich publikowanie na ³amach wydawnictw Instytutu Literackiego. W formie drukowanej ukazywa³y siê zatem systematycznie listy, wspomnienia, relacje. Nie zabrak³o tu równie¿ tekstów literackich,
naukowych czy publicystycznych autorów krajowych i emigracyjnych. T. Czarnota koñczy rozdzia³ analiz¹ motywów, jakimi kierowa³ siê redaktor, decyduj¹c siê na
druk okreœlonych dokumentów.
W rozdziale pt. Pogl¹dy i dzia³ania zwi¹zane z innymi archiwami autor
podejmuje próbê ustalenia przyczyn ¿ywego zainteresowania J. Giedroycia instytucjami dokumentuj¹cymi polskie — emigracyjne i krajowe — dziedzictwo
kulturowe oraz prezentuje ideê ochrony najcenniejszych obiektów dorobku emigracji przez umieszczanie ich w zagranicznych oœrodkach, gwarantuj¹cych bezpieczeñstwo przechowywania. T. Czarnota formu³uje tezê, i¿ redaktor przywi¹zywa³ szczególn¹ wagê do kwestii w³aœciwego zabezpieczania poloniców, wyra¿an¹ m.in. dzia³aniami na rzecz uporz¹dkowania zasobów poszczególnych archiwów, udzielanym im wsparciem finansowym, inicjowaniem przedsiêwziêæ badawczych, a tak¿e niesieniem pomocy zbiorom prywatnym. Autor podkreœla tak¿e wysi³ki J. Giedroycia na rzecz scalania, rewindykacji i przenoszenia archiwaliów do Polski.
W Zakoñczeniu autor przedstawia wnioski, w których odnosi siê do realizacji
postulatów badawczych dotycz¹cych kszta³towania zasobu archiwum Instytutu Li7

Od 1995 r. w porz¹dkowanie akt Archiwum Instytutu Literackiego w³¹czy³o siê równie¿ Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Pary¿u.
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terackiego i dokumentacyjnej dzia³alnoœci redaktora paryskiej „Kultury”. Autor
konstatuje, i¿ „niniejsza ksi¹¿ka, kreœl¹ca sylwetkê J. Giedroycia jako kustosza pamiêci narodowej tudzie¿ archiwisty z zami³owania, przynosi nie tylko dope³nienie
»galerii« jego znanych wizerunków. Poczynione […] ustalenia mog¹ byæ równie¿
potraktowane jako uczynienie kolejnego kroku […] w kierunku ods³oniêcia mniej
dot¹d znanych faktów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ wybitnych przedstawicieli emigracji ¿o³nierskiej. Tym samym mo¿na by widzieæ w tym tekœcie przyczynek do
pe³nego zrekonstruowania dziejów powojennej diaspory. Z drugiej strony praca ta
uzupe³nia niezbyt bogaty dorobek literatury archiwalnej w zakresie analizy zespo³ów innych od tych, które stanowi¹ obecnie przewa¿aj¹c¹ czêœæ pañstwowego zasobu archiwalnego”8.
Publikacja posiada obszern¹ bibliografiê. Dla autora podstawow¹ rolê w badaniach odegra³y Ÿród³a archiwalne, z którymi zetkn¹³ siê podczas kwerend przeprowadzonych w oœrodkach krajowych oraz zagranicznych. Z tych ostatnich
na pierwszym miejscu nale¿y wymieniæ Archiwum Instytutu Literackiego
w Maisons-Laffitte. Du¿e znaczenie odegra³y równie¿ Ÿród³a publikowane w postaci korespondencji, wspomnieñ, dzienników, wywiadów. W szerokim zakresie
wykorzystane zosta³y publikowane i niepublikowane opracowania innych badaczy.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ pracy T. Czarnoty jest niebagatelna podstawa Ÿród³owa oraz
przejrzysta struktura i precyzyjnoœæ w formu³owaniu wniosków. Autor w interesuj¹cy sposób opisuje zwi¹zek J. Giedroycia z problematyk¹ archiwaln¹, charakteryzuj¹c jego pogl¹dy oraz metodykê wdra¿ania w³asnych, nowatorskich sposobów
gromadzenia, ewidencjonowania, przejmowania i przechowywania dokumentacji.
Trafnym zabiegiem autora jest porównywanie definicji i rozwi¹zañ obowi¹zuj¹cych
w archiwistyce z praktyk¹ dokumentacyjn¹ Giedroycia. Za du¿y walor uznaæ nale¿y tak¿e du¿¹ iloœæ przypisów, które stanowi¹ uzupe³nienie i doprecyzowanie informacji podawanych w tekœcie.
Atutem omawianej pracy jest równie¿ fakt, i¿ analizowane zagadnienia przedstawione zosta³y w sposób kompetentny i przystêpny, bez uszczerbku dla jej naukowego charakteru. Problemy badawcze z za³o¿enia koncentruj¹ siê przede wszystkim wokó³ osoby J. Giedroycia. Z tego powodu zapewne brakuje g³êbszych odniesieñ do osób, które wspó³tworzy³y archiwalne zaplecze instytutu. Konsekwencj¹
takiego stanu rzeczy jest brak indeksu osobowego. Jednak¿e w tak szerokim i wieloaspektowym ujêciu zagadnienia powierzchowne sygnalizowanie pewnych kwestii wydaje siê zrozumia³e.
Podsumowuj¹c znaczenie wspomnianej publikacji, nale¿y skonstatowaæ, ¿e stanowi ona dojrza³e studium naukowe o du¿ej wartoœci naukowej, poznawczej i, co zosta³o ju¿ zaakcentowane, o bogatej bazie Ÿród³owej. Swoistym novum jest ukazanie
pasji dokumentacyjnej redaktora i jej rezultatów dla archiwistyki polskiej. Z³o¿onoœæ
8

T. Czarnota, op.cit., s. 494.
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tematyki oraz wielow¹tkowoœæ badañ sprawiaj¹, ¿e odbiorcami monografii mog¹
byæ nie tylko historycy i archiwiœci, ale tak¿e historycy kultury, badacze literatury
i czasopiœmiennictwa oraz bibliolodzy. Rekomenduj¹c lekturê omawianej publikacji,
warto przytoczyæ fragmenty opinii wydawniczych. W opinii Andrzeja Mencwela
„ksi¹¿ka ta jest i bêdzie po¿ytecznym przewodnikiem po […] zasobach [Archiwum
Instytutu Literackiego — U.K.] i ka¿dy, kto podejmie badania krêgu »Kultury«, bêdzie musia³ mieæ j¹ pod rêk¹. Archiwalia jednak nie tylko s¹ podstaw¹ badañ historycznych, utrwala siê w nich tak¿e, w sposobie ich gromadzenia i zapisywania, stosunek do dziejów rzeczywistoœci ludzkiej. Dlatego ksi¹¿ka ta przyda siê ka¿demu,
kto myœli o historii jako konstrukcji tych dziejów”9. Stanis³aw Sierpowski z kolei
wyra¿a „nadziejê na upowszechnienie ksi¹¿ki wœród […] adeptów polskiej archiwistyki” ze wzglêdu na „»nowy duch«, który jawi siê jako charakterystyczny dla modernistycznego kierunku w archiwistyce”10.
Urszula Kowalczyk (Warszawa)

„MISCELLANEA HISTORICO-ARCHIVISTICA”
Geneza powstania periodyku „Miscellanea Historico-Archivistica” (dalej:
MHA) wi¹¿e siê z obchodami 175. rocznicy za³o¿enia Archiwum Ogólnego Krajowego1, bêd¹cego poprzednikiem Archiwum G³ównego Akt Dawnych (dalej:
AGAD). Jubileusz ten przypad³ w 1983 r. Z tej okazji, choæ z pewnym opóŸnieniem, wydano w latach 1984–1985 kilka publikacji okolicznoœciowych2, wœród
których znalaz³y siê „Miscellanea Historico-Archivistica”, tom I: 175–lecie Archiwum G³ównego Akt Dawnych (Warszawa–£ódŸ 1985). Twórc¹ „Miscellaneów” by³
9

Fragment recenzji A. Mencwela umieszczony na czwartej stronie ok³adki ksi¹¿ki T. Czarnoty.
Fragment recenzji S. Sierpowskiego umieszczony na czwartej stronie ok³adki ksi¹¿ki T. Czarnoty.
1 Archiwum Ogólne Krajowe zosta³o za³o¿one 2 IX 1808 r. dekretem Fryderyka Augusta, króla saskiego i ksiêcia warszawskiego. By³o to pierwsze polskie archiwum publiczne. W ci¹gu swych dziejów nosi³o nazwy: Archiwum Ogólne Krajowe (1808–1834), Archiwum G³ówne Krajowe
(1834–1839), Archiwum G³ówne Królestwa (1839–1889), Warszawskie Archiwum G³ówne Akt Dawnych (1889–1918), a wreszcie Archiwum G³ówne Akt Dawnych (od 1918); zob.: J. Krochmal, Kalendarium dziejów Archiwum G³ównego Akt Dawnych i jego poprzedników (1807–2011), „Miscellanea
Historico-Archivistica” (dalej: MHA) 2011, t. 18, s. 17, 25, 35, 40; idem, Nazwy Archiwum G³ównego
w XIX wieku [w:] Wk³ad archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej, red. A. Kulecka,
Warszawa 2012, s. 101–123.
2 Ukaza³ siê wówczas reprint fragmentu podrêcznika Teodora Wierzbowskiego pt. Vademecum.
Wykaz skrótów i s³owniczek ³aciñsko-polski, oprac. Edward Potkowski (Warszawa–£ódŸ 1984) oraz
konstytucja dla Europy z 1831 r. autorstwa Wojciecha Jastrzêbowskiego (Traktat o wiecznym przymierzu miêdzy narodami ucywilizowanymi. Konstytucja dla Europy, oprac. F. Ramotowska, Warszawa–£ódŸ 1985).
10
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Edward Potkowski, pod którego redakcj¹ ukaza³y siê trzy pierwsze tomy (t. 1–3,
1985–1989). Periodyk jest wydawany przez Archiwum G³ówne Akt Dawnych. Tomy „starej serii” by³y publikowane w koedycji z Naczeln¹ Dyrekcj¹ Archiwów
Pañstwowych (t. 1–14, 1985–2002) oraz Wydawnictwem PWN (tomy 1–3,
1985–1989). Pocz¹wszy od tomu 4 MHA ukazuj¹ siê w koedycji z Wydawnictwem
DiG (t. 4–19, 1994–2012).
Redaktorzy MHA pocz¹tkowo traktowali je jako wielotomow¹ seriê wydawnicz¹. Œwiadczy o tym zawartoœæ tematyczna periodyku, w którego pierwszych tomach nie wystêpowa³y jeszcze wszystkie formy naukowego piœmiennictwa historyczno-archiwalnego (np. brakowa³o dzia³u recenzji). Taki charakter wydawnictwa
zosta³ wyraŸnie zaznaczony na stronie redakcyjnej, gdzie w sk³adzie redakcji tomów 7–14 (1997–2002) zaczê³a wystêpowaæ funkcja redaktora serii3. Dopiero
z czasem zaczêto myœleæ o MHA jako o czasopiœmie, tj. ukazuj¹cym siê regularnie
roczniku o tematyce historyczno-archiwalnej4. O ile pierwsze trzy tomy ukazywa³y
siê w dwuletnich odstêpach czasu (t. 1 — 1985, t. 2 — 1987, t. 3 — 1989), to pocz¹wszy od tomu czwartego, tj. od rozpoczêcia wspó³pracy z Wydawnictwem DiG,
MHA zaczê³y ukazywaæ siê jako rocznik, a nawet — w przypadku tomów siódmego i ósmego (1997) oraz jedenastego i dwunastego (2000) — dwa razy w roku.
Ostatni ze „starej serii” tom (14) zosta³ wydany w roku 2002. PóŸniej nast¹pi³a kilkuletnia przerwa w cyklu wydawniczym, co by³o zwi¹zane z brakiem nowego redaktora naczelnego po œmierci prof. Franciszki Ramotowskiej (1922–2003)5. By³a
ona zaanga¿owana w prace redakcyjne od pocz¹tku ukazywania siê MHA, najpierw
jako cz³onek redakcji (t. 1–3), a nastêpnie, w latach 1994–2002, jako redaktor naczelny (redaktor serii) tomów 4–14.
MHA s¹ periodykiem AGAD, tj. archiwum pañstwa polskiego gromadz¹cego
materia³y archiwalne wytworzone przez centralne oraz naczelne organy pañstwowe w okresie od œredniowiecza do 1918 r., a ponadto archiwa rodowe, równie¿
z okresu póŸniejszego. Ze specyfiki tej wynika charakter tego czasopisma.
W odró¿nieniu od periodyków wydawanych przez liczne archiwa pañstwowe
3 Pocz¹wszy od tomu 7 (1997) wprowadzono zwyczaj przygotowywania tomów tematycznych, za
które byli odpowiedzialni redaktorzy naukowi, niezale¿nie od tego, ¿e redaktorem MHA by³a w tym
czasie Franciszka Ramotowska. Redaktorami naukowymi poszczególnych tomów tematycznych byli:
Teresa Zieliñska (t. 7–9), Micha³ Kulecki (t. 10, 13), Andrzej B. Zakrzewski (t. 11), Andrzej Rachuba
(t. 12) oraz Alicja Kulecka i Ma³gorzata Osiecka (t. 14). Po³owa z wymienionych redaktorów to pracownicy AGAD, pozostali zaœ to pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego.
4 MHA nale¿¹ zatem do grupy najstarszych czasopism wydawanych przez polskie archiwa pañstwowe; zob.: J. Krochmal, Regionalistyka w dzia³alnoœci archiwów pañstwowych w latach 1997–2006
[w:] Archiwa jako oœrodki badañ regionalnych na przyk³adzie prac nad dziejami Mazowsza. Materia³y z sesji naukowej, red. L. Franciszkiewicz, P³ock 2008, s. 21–22.
5 Zob.: W. Œliwowska, Franciszka Ramotowska (1922–2003), „Kwartalnik Historyczny” 2004,
R. 111, 2004, nr 1, s. 176–179; T. Zieliñska, Franciszka Ramotowska 1922–2003, „Archeion”
2007–2008, t. 110, s. 319–323; F. Ramotowska, W szponach NKWD (Fragment wspomnieñ) MHA,
2008–2009, t. 15–16, s. 225–233; K. Górski, Postscriptum: Tola nieznana, ibidem, s. 235–238.
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(„okrêgowe”)6 nie jest ono czasopismem regionalnym, lecz ogólnopolskim. Tematyka MHA nawi¹zuje do tytu³u periodyku. Zamieszczane s¹ w nim ró¿norodne teksty
z zakresu historii (do 1918) i jej nauk pokrewnych (dyplomatyki, genealogii, heraldyki, sfragistyki, Ÿród³oznawstwa) i szeroko rozumianej archiwistyki. Artyku³y zwykle7 dotycz¹ dziejów Polski czy szerzej — Rzeczypospolitej, w jej historycznym rozumieniu, a tak¿e wspólnego dziedzictwa historycznego i archiwalnego narodów
wchodz¹cych w jej sk³ad. Co zrozumia³e, szczególne miejsce w czasopiœmie zajmuj¹ edycje Ÿróde³ historycznych, zw³aszcza z zasobu AGAD, a tak¿e informacje o nabytkach archiwalnych tego archiwum. Szczegó³owa zawartoœæ tematyki tomów „starej serii” (t. 1–14) z charakterystyk¹ sk³adu redakcji i autorów wspó³pracuj¹cych
z czasopismem zosta³a ju¿ szerzej przedstawiona w innym miejscu8.
W 2008 r., po szeœcioletniej przerwie, wznowiono prace redakcji. Nowym redaktorem naukowym MHA zosta³ Jacek Krochmal, który stan¹³ na czele nowo powo³anego Komitetu Redakcyjnego. Podobnie jak by³o to w przypadku tomów „starej serii”9, redakcja jest w ca³oœci z³o¿ona z pracowników AGAD10. Reaktywuj¹c
prace redakcji, œwiadomie i wyraŸnie podkreœlono nowy charakter MHA jako czasopisma naukowego o tematyce historyczno-archiwalnej, ukazuj¹cego siê cyklicznie, jako rocznik11. Podjêto te¿ starania zmierzaj¹ce do ugruntowania pozycji periodyku, jako czasopisma o charakterze ogólnopolskim, a z czasem tak¿e do umiêdzynarodowienia zarówno krêgu odbiorców, jak te¿ wspó³pracuj¹cych z nim autorów.
W tym celu, pocz¹wszy od tomu 15–16, teksty artyku³ów s¹ opatrywane w streszczenia w jêzyku angielskim12, na ten jêzyk zaczêto te¿ t³umaczyæ spisy treœci13.
Podjêto równie¿ prace nad przet³umaczeniem tomu 17 na jêzyk angielski. Po przet³umaczeniu wersja elektroniczna czasopisma dostêpna bêdzie na stronie interneto6

Por.: J. Krochmal, Regionalistyka w dzia³alnoœci archiwów pañstwowych, s. 21–22.
Do wyj¹tków, wykraczaj¹cych poza zakres terytorialny i chronologiczny materia³ów publikowanych w MHA, nale¿¹ artyku³y Aleksandra W¹sika (Kwestia sukcesji po Konstantynie Wielkim. Masakra rodziny cesarskiej w 337 r., MHA 2000, t. 12, s. 143–151), Ryszarda Kuleszy (S³awne bitwy
w ‘mémoire collective’, MHA 2012, t. 19, s. 135–158) oraz Michala Wannera (Imperial Asiatic Company in Trieste and Antwerp — The Last Attempt of the Habsburg Monarchy to Penetrate East Indian
Trade 1781–1785, MHA 2012, t. 19, s. 181–206).
8 Zob.: J. Krochmal, Od serii wydawniczej do czasopisma naukowego. Archiwum G³ówne Akt
Dawnych i jego „Miscellanea Historico-Archivistica” [w:] Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów,
muzeów. Tradycje — role — perspektywy, red. A. Królczyk, Kórnik 2010, s. 51–57.
9 Por.: J. Krochmal, Od serii wydawniczej do czasopisma naukowego, s. 53–54.
10 W sk³ad Komitetu Redakcyjnego (od t. 15.) wchodz¹: dr Henryk Bartoszewicz, prof. dr hab. Jerzy Gaul, dr Janusz Grabowski, Ma³gorzata Koœka (sekretarz), dr Jacek Krochmal (redaktor naczelny),
dr Micha³ Kulecki, Dorota Lewandowska, Ma³gorzata Osiecka, dr Hubert Wajs i Jaros³aw Zawadzki.
Redaktorem jêzykowym jest Ma³gorzata Badowska (od t. 19).
11 J. Krochmal, Od Redakcji, MHA 2008–2009, t. 15–16, s. 3.
12 Autork¹ przek³adów jest Anna Matejak.
13 Ju¿ wczeœniej niektóre tomy by³y zaopatrywane w spisy treœci t³umaczone na jêzyki: angielski
(t. 2–14), francuski (t. 3–14) i rosyjski (t. 3–8, 10–14), nie publikowano w nich jednak streszczeñ obcojêzycznych.
7
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wej Wydawnictwa DiG (www.dig.pl). Czasopismo jest recenzowane, ma te¿ swoj¹
stronê internetow¹14, na której znalaz³y siê podstawowe informacje o jego genezie
i profilu, spisy zawartoœci wszystkich tomów, zasady publikowania wraz ze spisem
stosowanych skrótów, a tak¿e zaproszenie do wspó³pracy skierowane do autorów.
W zwi¹zku ze zg³oszeniem MHA na listê ewaluacyjn¹ czasopism naukowych
(tzw. czasopism punktowanych)15, co nast¹pi³o pod koniec 2011 r., na stronie internetowej MHA zamieszczono listê recenzentów, deklaracjê dotycz¹c¹ wersji pierwotnej czasopisma oraz informacje o procedurze recenzowania, a tak¿e o wdro¿eniu tzw. procedury ghostwriting.
Wznowienie prac redakcji MHA zbieg³o siê w czasie z kolejn¹ wa¿n¹ dat¹
w dziejach AGAD, jak i samego czasopisma. W 2008 r. przypada³a rocznica 200-lecia za³o¿enia Archiwum Ogólnego Krajowego (poprzednika AGAD). Jak pamiêtamy, 25 lat wczeœniej, z okazji jubileuszu 175-lecia Archiwum G³ównego Akt
Dawnych, powo³ane zosta³y do ¿ycia „Miscellanea Historico-Archivistica”16,
w których zamieszczono materia³y poœwiêcone dziejom archiwum. Podobnie by³o
w 2008 r., kiedy to w AGAD (23 paŸdziernika 2008) odby³a siê konferencja naukowa na temat „Rola Archiwum G³ównego Akt Dawnych w badaniach historycznych
i archiwalnych w XIX–XXI wieku”. Materia³y pokonferencyjne zosta³y opublikowane w tomie specjalnym MHA (t. 18, 2011), poœwiêconym jubileuszowi 200-lecia Archiwum G³ównego (zob. ni¿ej).
Pierwszy tom reaktywowanej „nowej serii” ukaza³ siê drukiem w kwietniu
2010 r. By³ to numer podwójny (15–16), wydany z dat¹ 2008–2009. W czasopiœmie
pojawi³y siê sta³e dzia³y tematyczne: 1) „Temat wiod¹cy tomu”, zawieraj¹cy najczêœciej materia³y pokonferencyjne, 2) „Artyku³y i studia”, 3) „Materia³y i Ÿród³a”,
4) „Artyku³y recenzyjne i recenzje” (czasami uzupe³niane polemikami), 5) „Sprawozdania i komunikaty” oraz 6) „Wspomnienia poœmiertne”. Nawi¹zuj¹c do tradycji tomów tematycznych „starej serii”17, w MHA zamieszczane s¹ tak¿e materia³y
pokonferencyjne, a œciœlej rzecz bior¹c artyku³y bêd¹ce pe³n¹ wersj¹ referatów wyg³aszanych na konferencjach i sesjach naukowych organizowanych lub wspó³organizowanych przez AGAD. W omawianym, podwójnym tomie (15–16) zamieszczono materia³y ze zorganizowanego w 2002 r. sympozjum na temat Publica in Privatis poœwiêconego problematyce akt publicznych o proweniencji prywatnej, prze14

Zob.: http://www.agad.archiwa.gov.pl/nauka/miscellanea.html [dostêp: 2 sierpnia 2012].
MHA uzyska³y 2 punkty.
16 Tom pierwszy MHA, z podtytu³em 175-lecie Archiwum G³ównego Akt Dawnych, ukaza³ siê
w 1985 r.
17 Publikowano w nich materia³y z miêdzynarodowych konferencji naukowych poœwiêconych
dziejom wielkich rodów magnackich, w tym Radziwi³³ów (t. 3, 7), Potockich (t. 8) i innych oraz archiwom rodowym przechowywanym w zbiorach publicznych Polski, Ukrainy, Litwy i Rosji (t. 9). Ponadto opublikowano materia³y z sesji poœwiêconej ksiêgom s¹dów szlacheckich (grodzkim i ziemskim)
z obszaru I Rzeczypospolitej (t. 10), konferencji na temat wartoœci Ÿród³owej staropolskich akt skarbowych (t. 12), sesji poœwiêconej historii wojskowoœci (t. 13) oraz z konferencji na temat dziejów Warszawskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk (t. 14).
15
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chowywanych w bibliotekach i archiwach pañstwowych18. Ponadto opublikowano
teksty poœwiêcone koncepcji w³¹czenia Mazowsza do Korony19, fortecom i zamkom Radziwi³³owskim20 oraz dzia³alnoœci Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego21, wœród materia³ów zaœ hetmanowi Stanis³awowi Koniecpolskiemu22, karierze
siedemnastowiecznego oficera cudzoziemskiego23 i relacjom o bitwie pod Konotopem24 (materia³y te s¹ uzupe³nione edycjami Ÿróde³) oraz charakterystyce zawartoœci ormiañskiej ksiêgi metrykalnej25, kolekcji dokumentów królewskich w zasobie
archiwum w Orchard Lake26, a tak¿e pracownikom papierni Ordynacji Zamojskiej27.
Pocz¹wszy od 2010 r. (t. 17) MHA uzyska³y now¹ ok³adkê. Oprócz tytu³u czasopisma, numeru tomu i daty wydania znajduje siê na niej tak¿e skan dokumentu
z zasobu AGAD nawi¹zuj¹cy do tematu wiod¹cego w danym numerze periodyku.
Ok³adka ta zast¹pi³a dotychczasow¹ (tomy 1–16), liternicz¹ (tytu³ czasopisma, numer tomu i data wydania) z logo AGAD. Wa¿nym elementem szaty graficznej czasopisma s¹ te¿ stosunkowo liczne skany dokumentów z zasobu AGAD, zamieszczane w tekstach omawiaj¹cych te materia³y archiwalne.
Tematem wiod¹cym wspomnianego tomu 17 MHA by³y polonika w zbiorach
pañstw nadba³tyckich. Zamieszczono w nim materia³y z konferencji zorganizowanej w AGAD (20 kwietnia 2010) z okazji 350. rocznicy zawarcia pokoju
w Oliwie28. Tom otwiera artyku³ przedstawiaj¹cy okolicznoœci podpisania trakta18

Problematyki tej dotyczy³y artyku³y Teresy Zieliñskiej (Archiwalia publiczne w zbiorach prywatnych, MHA 2008–2009, t. 15–16, s. 5–13), Micha³a Kuleckiego (Publiczne czy prywatne? Burzliwe losy spuœcizny archiwalnej po królu Stanis³awie Auguœcie, ibidem, s. 15–21) i Lucyny Nowak (Rêkopiœmienne zbiory proweniencji prywatnej w Bibliotece Jagielloñskiej, ibidem, s. 23–24).
19 P. Tafi³owski, Koncepcje w³¹czenia Mazowsza do Korony w póŸnym œredniowieczu i w czasach
nowo¿ytnych, ibidem, s. 25–52.
20 K. Kossarzecki, Fortece i zamki radziwi³³owskie w XVII–XVIII wieku na podstawie zachowanych archiwaliów w Archiwum Warszawskim Radziwi³³ów, ibidem, s. 53–67.
21 H. Bartoszewicz, Prace pomiarowe i kartograficzne Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
w Warszawie 1839–1944, ibidem, s. 69–90.
22 A. Biedrzycka, Hetmana wielkiego koronnego problemy codzienne, czyli o klawicymbale, wo³ach i robaczkach, które jedwab robi¹, ibidem, s. 113–126.
23 R. Jankowski, Curriculum vitae Henryka de Raësa, oficera cudzoziemskiego z drugiej po³owy
XVII wieku, ibidem, s. 91–111.
24 P. Kroll, Relacje o bitwie konotopskiej z 1659 roku w zbiorach polskich archiwów, ibidem, s. 127–144.
25 D. Lewandowska, Ksiêga metrykalna parafii ormiañskiej w Z³oczowie (1685–1787) jako przyczynek do dziejów Ormian w Polsce, ibidem, s. 145–151.
26 P. Pietrzyk, Kolekcja autografów dr. Aleksandra Kahanowicza z Nowego Jorku w zbiorach Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake, ibidem, s. 153–167.
27 A. Bêdziñski, Polscy pracownicy papierni Ordynacji Zamojskiej w Hamerni w latach
1811–1875, ibidem, s. 169–179.
28 By³o to drugie spotkanie problemowe z cyklu „Polonica w zbiorach pañstw nadba³tyckich”. Materia³y z kolejnego, trzeciego spotkania z tego cyklu, uka¿¹ siê w t. 20 MHA; zob.: J. Krochmal, Konferencja naukowa z okazji 450. rocznicy Unii Wileñskiej ³¹cz¹cej Inflanty z Rzecz¹pospolit¹ (AGAD,
28 listopada 2011 r.) — komunikat w tym tomie „Archeionu”.
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tu oliwskiego (3 maja 1660), uzupe³niony wykazem nawi¹zuj¹cych do niego dokumentów przechowywanych w zasobie AGAD29. W kolejnych artyku³ach
omówione zosta³y polonika w zbiorach szwedzkich30, ³otewskich31 i innych
pañstw nadba³tyckich32, a ponadto kolekcje atlasów morskich33. Przedstawiono
te¿ powi¹zania zachodz¹ce pomiêdzy dzie³em historyka Samuela Pufendorfa
(1632–1694), autora Siedmiu ksi¹g o czynach Karola Gustawa, króla Szwecji
(1696), a rysunkami Eryka Dahlberga (1625–1703), bêd¹cymi wa¿nym Ÿród³em
do dziejów wojny pó³nocnej34.
W kolejnym dziale czasopisma zamieszczono artyku³y poœwiêcone póŸnoœredniowiecznej piœmiennoœci mieszczañskiej na Kujawach35 oraz zmianom osobowym w sk³adzie pos³ów i senatorów Sejmu Wielkiego. Drugi z wymienionych artyku³ów zosta³ uzupe³niony imiennym spisem parlamentarzystów36.
W dziale „Materia³y i Ÿród³a” opublikowano relacjê o elekcji Jana III Sobieskiego (wraz z rysunkiem pola elekcyjnego)37 i teksty poœwiêcone osiemnastowiecznym kontraktom kuchmistrzów litewskich38, scaleniu Archiwum Potockich z £añcuta39, zbiorom warszawskiej biblioteki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego40,
a tak¿e znaczeniu zasobu AGAD dla badañ nad histori¹ wojskowoœci monarchii
habsburskiej41. Zamieszczono te¿ edycjê listu Tadeusza Koœciuszki do unitów, poprzedzon¹ artyku³em o stosunku naczelnika do duchowieñstwa unickiego42.
29

H. Wajs, Pax Oliviensis 1660, MHA 2010, t. 17, s. 11–20.
A. Nowicka-Je¿owa, D. Chemperek, Polonika z Riksarkivet i Skokloster slott na warsztacie historyka literatury i kultury polskiej, ibidem, s. 21–34; J. Gancarson, Internetowa publikacja starodruków Cartographica Poloniae 1570–1930 oraz polskojêzycznych rêkopisów ze zbioru Skokloster, ibidem, s. 77–79.
31 K. £opatecki, ród³a dotycz¹ce ziem Rzeczypospolitej szlacheckiej w £otewskim Pañstwowym
Archiwum Historycznym, ibidem, s. 41–56; A. Ziemlewska, Archiwum Zewnêtrzne Rady Ryskiej w £otewskim Pañstwowym Archiwum Historycznym, ibidem, s. 57–63.
32 J. Krochmal, Polonika w zbiorach pañstw nadba³tyckich na stronie internetowej Archiwum
G³ównego Akt Dawnych, ibidem, s. 65–70.
33 A. Wytyk, A. Kwiatkowska, M. Marzec, Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki
Gdañskiej PAN, ibidem, s. 71–75.
34 W. Krawczuk, Eryk Dahlberg i Samuel Pufendorf — postulaty badawcze, ibidem, s. 35–39.
35 A. Bartoszewicz, PóŸnoœredniowieczna piœmiennoœæ mieszczañska na Kujawach, ibidem, s. 81–95.
36 U. Kacperczyk, Zmiany w sk³adzie osobowym senatu i izby poselskiej w okresie Sejmu Wielkiego, ibidem, s. 97–124.
37 M. Kulecki, François de Callières i jego podró¿ do Polski na elekcjê Jana III Sobieskiego w roku 1674, ibidem, s. 125–134.
38 J. Dumanowski, R. Jankowski, „Wed³ug swej najwiêkszej wiedzy, smaku i umiejêtnoœci”. Osiemnastowieczne kontrakty kuchmistrzów z terenu Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, ibidem, s. 135–146.
39 J. Zawadzki, Zakoñczenie procesu scalania Archiwum Potockich z £añcuta, ibidem, s. 147–152.
40 D. Lewandowska, Zbiory biblioteczne Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie przechowywane w Archiwum G³ównym Akt Dawnych, ibidem, s. 169–181.
41 J. Gaul, Znaczenie zasobu Archiwum G³ównego Akt Dawnych dla badañ nad histori¹ wojskowoœci monarchii habsburskiej od po³owy XVIII do pocz¹tków XX wieku, ibidem, s. 183–207.
42 J. Krochmal, Tadeusz Koœciuszko wobec duchowieñstwa unickiego, ibidem, s. 153–168.
30
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Kolejny tom MHA (t. 18, 2011) zosta³ wydany jako numer specjalny. W dziejach czasopisma by³o to ju¿ drugie tego rodzaju wydarzenie. Wczeœniej ukaza³ siê
tom specjalny (t. 11, 2000) bêd¹cy w istocie ksiêg¹ jubileuszow¹ dedykowan¹ prof.
Teresie Zieliñskiej43 przez jej uczniów i przyjació³. Tom 18 MHA ukaza³ siê z podtytu³em: Tom specjalny poœwiêcony jubileuszowi 200-lecia Archiwum G³ównego
Akt Dawnych. Z uwagi na sw¹ specyfikê jego zawartoœæ — w odró¿nieniu od tomów „zwyk³ych” — zosta³a podzielona na trzy czêœci, omawiaj¹ce ró¿ne aspekty
historii archiwum. W pierwszej z nich („Z dziejów Archiwum”) opublikowano list
gratulacyjny nestora archiwistów polskich, prof. Andrzeja Tomczaka, wystosowany z okazji jubileuszu AGAD. Nastêpnie zamieszczono bogato ilustrowane kalendarium dziejów AGAD i jego poprzedników, zawieraj¹ce wiele nowych ustaleñ dotycz¹cych przesz³oœci tych instytucji, w tym u¿ywanych przez nie nazw i okresów
ich stosowania44. W drugiej czêœci tomu zamieszczono materia³y pokonferencyjne
ze wspomnianej wy¿ej konferencji naukowej na temat „Rola Archiwum G³ównego
Akt Dawnych w badaniach historycznych i archiwalnych w XIX–XXI wieku”. Znalaz³y siê tu artyku³y poœwiêcone archiwum królewskiemu w okresie staropolskim
oraz genezie powstania Archiwum Ogólnego Krajowego45, dziejom instytucji bêd¹cych jego kontynuatorami46, dzia³alnoœci naukowej pracowników AGAD47, znaczeniu jego zasobu archiwalnego48, a wreszcie relacjom miêdzy historykami a ar43 Teresa Zieliñska (1929–2010) by³a pracownikiem AGAD (1951–1985, 1986–2009) oraz Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy (1985–1986). Zajmowa³a siê problematyk¹ rodów magnackich w XVIII w. Za ksi¹¿kê (doktorat) Magnateria polska epoki saskiej. Funkcje urzêdów i królewszczyzn w procesie przeobra¿eñ warstwy spo³ecznej (Warszawa–Wroc³aw 1977) otrzyma³a nagrodê
Sekretarza Naukowego PAN, a Poczet polskich rodów arystokratycznych (Warszawa 1997) zosta³
nagrodzony przez wydawców Ksi¹¿ki Historycznej nagrod¹ „Klio”. Habilitacjê uzyska³a na podstawie ksi¹¿ki Szlacheccy w³aœciciele nieruchomoœci w miastach XVIII stulecia (Warszawa 1987).
W 1998 r. otrzyma³a tytu³ profesora. By³a cz³onkiem redakcji MHA (t. 1–10, 12–14), w tym redaktorem naukowym tomów 7–9; zob.: Bibliografia prac Teresy Zieliñskiej, oprac. A. Bloch, P. Czerniszewski, MHA 2000, t. 11, s. 7–10; J. Zawadzki, Teresa Zieliñska (10 V 1929–15 II 2010), MHA
2010, t. 17, s. 296–307; Bibliografia prac profesor Teresy Zieliñskiej, oprac. M. Koœka, MHA 2010,
t. 17, s. 308–316.
44 J. Krochmal, Kalendarium dziejów Archiwum G³ównego Akt Dawnych i jego poprzedników
(1807–2011), MHA 2011, t. 18, s. 13–119.
45 H. Wajs, Archiwa Rzeczypospolitej — Archivum Regni, ibidem, s.123–127.
46 W. Chor¹¿yczewski, Archiwum G³ówne Królestwa kontynuatorem zadañ kancelarii koronnej
w zakresie badania dokumentów, ibidem, s. 165–186; S. Ciara, Kontakty archiwistów galicyjskich z Archiwum G³ównym Akt Dawnych w Warszawie na prze³omie XIX i XX wieku w œwietle korespondencji
Teodora Wierzbowskiego, ibidem, s. 187–197.
47 J. Grabowski, Adam Wolff — archiwista Archiwum G³ównego Akt Dawnych w Warszawie
(1924–1954) i jego wk³ad w badania mediewistyczne w Polsce, ibidem, s. 209–219.
48 J. Bieniak, PóŸnoœredniowieczne ksiêgi s¹dowe w zbiorach Archiwum G³ównego Akt Dawnych
jako Ÿród³o do badañ genealogicznych, ibidem, s. 129–136; S. Szybkowski, Po³udniowokujawskie
ksiêgi grodzkie ze zbiorów AGAD jako Ÿród³a do dziejów starostw województwa brzesko-kujawskiego
w XV wieku, ibidem, s. 137–149; E. Potkowski, Dokument Bajezida II z 1489 roku jako przyk³ad znaczenia Polski w Europie, ibidem, s. 151–164; T. Zieliñska, Archiwum Roskie w Archiwum G³ównym
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chiwistami49. Ostatnia czêœæ tomu wykracza poza dzieje AGAD, opisuj¹c wojenne
losy archiwów warszawskich i ich ewakuacji do klasztoru jasnogórskiego50. Artyku³ ten zawiera obszerny aneks Ÿród³owy, w którym zamieszczono teksty 24 dokumentów (w tym skany), z okresu od 6 lipca 1944 do 17 lutego 1945 r., dotycz¹cych
ewakuacji archiwów warszawskich. Dokumenty sporz¹dzone w jêzyku niemieckim
zosta³y przet³umaczone na jêzyk polski.
Wyrazem d¹¿eñ zmierzaj¹cych do umiêdzynarodowienia MHA poprzez nawi¹zanie wspó³pracy z autorami zagranicznymi, jak i kierowanie zamieszczanych w nich
tekstów do czytelników obcojêzycznych, jest najnowszy tom czasopisma (t. 19,
2012). Zawiera on materia³y z konferencji na temat „Pierwszy pokój toruñski (1411)
i jego znaczenie w dziejach Europy Œrodkowo-Wschodniej”, zorganizowanej wspólnie przez AGAD i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie (AGAD, 14 maja
2011). W tym miejscu warto wspomnieæ o poprzednich tomach MHA, w których zamieszczano teksty autorów zagranicznych. W tomach „starej serii” publikowano materia³y z konferencji naukowych, w których uczestniczyli archiwiœci i historycy
z Bia³orusi, Litwy, Rosji, Ukrainy i USA, przedstawiaj¹c referaty informuj¹ce o zasobie archiwalnym swych macierzystych instytucji. £¹cznie opublikowano wówczas
26 artyku³ów o takim charakterze51. Przekazane przez nich informacje wnios³y du¿y
wk³ad do poznania zasobu archiwów zagranicznych, w których przechowywane s¹
polonika uzupe³niaj¹ce zasób AGAD, jak równie¿ materia³y tworz¹ce wspólne dziedzictwo archiwalne krajów wchodz¹cych niegdyœ w sk³ad Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Waga zamieszczanych w MHA tekstów omawiaj¹cych zasoby poszczególnych archiwów bia³oruskich, litewskich, rosyjskich i ukraiñskich jest tym wiêksza, ¿e tylko niektóre z nich (zw³aszcza ukraiñskie) udostêpniaj¹ informacje o swym
zasobie w formie przewodników b¹dŸ informatorów archiwalnych.
Artyku³y autorów zagranicznych publikowane s¹ tak¿e w „nowej serii”
czasopisma. Swe teksty zamieœci³o w nim ³¹cznie piêciu autorów (z Czech,
Niemiec oraz Szwecji), publikuj¹c w jêzykach angielskim 52, niemieckim53
Akt Dawnych w Warszawie, ibidem, s. 221–233 (artyku³ ten przygotowa³ do druku J. Zawadzki);
A. Kulecka, Zasób Archiwum G³ównego Akt Dawnych w badaniach nad wiekiem XIX w niepodleg³ej
Polsce (1918–1939), ibidem, s. 199–208.
49 J. Sikorska-Kulesza, D³ugi wdziêcznoœci i oczekiwania historyka XIX wieku wobec archiwisty —
g³os historyka, ibidem, s. 235–241.
50 J. Bañbor, J. Zbudniewek, Wojenny exodus archiwaliów warszawskich na Jasn¹ Górê, ibidem,
s. 245–365.
51 Zob.: MHA, t. 3–4, 7–10, 12–13; J. Krochmal, Od serii wydawniczej do czasopisma naukowego, s. 54–57.
52 M. Wanner, Imperial Asiatic Company in Trieste and Antwerp — the Last Attempt of the Habsburg Monarchy to Penetrate East Indian Trade 1781–1785, MHA 2012, t. 19, s. 181–206.
53 S. Flemmig, Die Beziehungen des Deutschen Ordens zum Reich vom Thorner Frieden bis zum
tag von Breslau, MHA 2012, t. 19, s. 9–44; R. Stachowiak, Johann Abezier und Arnold Datteln — zwei
Thorner Kleriker zwischen der Kurie und dem Deutschen Orden, ibidem, s. 95–109; B. Jähnig, Eine
Korporation in Personalnöten. Die Bedeutung des Schlachtentods von 203 Deutschordensbrüdern am
15. Juli 1410, ibidem, s. 121–134.
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i polskim54. Dba³oœæ o zapewnienie odpowiedniego poziomu merytorycznego
i jêzykowego tekstów w jêzyku niemieckim sprawi³a, ¿e do wspó³pracy redakcyjnej przy edycji tomu 19 MHA zaproszony zosta³ dr Grischa Vercamer
z Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
Tematem wiod¹cym tomu 19 by³a problematyka zwi¹zana z pierwszym pokojem toruñskim. Zagadnieniu temu poœwiêcono siedem artyku³ów55. Ponadto w dziale „Artyku³y i studia” zamieszczone zosta³y teksty na temat stosunku Koœcio³a unickiego do konfederacji barskiej56, policji tajnej w Królestwie Polskim (1815–1830)57
oraz dzia³alnoœci konspiracyjnej podejmowanej przed powstaniem styczniowym58.
Poza problematykê dotycz¹c¹ ziem polskich wykracza artyku³ o Imperialnej Azjatyckiej Kompanii w Trieœcie i Antwerpii i podjêtej przez ni¹, w latach 1781–1785,
próby prowadzenia przez monarchiê habsbursk¹ polityki kolonialnej oraz w³¹czenia siê w handel wschodnioindyjski59. Zawartoœæ tomu uzupe³niaj¹ teksty zamieszczone w dziale „Materia³y i Ÿród³a”. Znalaz³y siê tam informacje z dziejów ¯ó³kwi i jej mieszkañców wydobyte z zapisów metrykalnych60, opis funkcjonowania
kancelarii administracji dóbr Stanis³awa i Aleksandry Potockich61 oraz edycja inwentarza ruchomoœci Janusza Ostrogskiego z zamku w Æmielowie z 1620 r.62
W powy¿szej charakterystyce opublikowanych ostatnio tomów „nowej serii”
(t. 15–19) pominiêto zawartoœæ pozosta³ych dzia³ów czasopisma. Zamieszczane s¹
54 J. Gancarson, Internetowa publikacja starodruków Cartographica Poloniae 1570–1930 oraz
polskojêzycznych rêkopisów ze zbioru Skokloster, MHA 2010, t. 17, s. 77–79.
55 Oprócz przywo³anych wy¿ej (zob.: przypis 53), swe teksty zamieœcili jeszcze: S. Szybkowski,
Otoczenie króla W³adys³awa Jagie³³y w koñcowym etapie wielkiej wojny (listopad 1410–styczeñ 1411),
MHA 2012, t. 19, s. 45– 70; A. Szweda, Pierwszy pokój toruñski w stosunkach polsko-krzy¿ackich do
1423 r., ibidem, s. 71–79; J. Grabowski, ród³a dotycz¹ce Wielkiej Wojny Polski i Litwy z zakonem
krzy¿ackim w zasobie Archiwum G³ównego Akt Dawnych. Losy archiwaliów, ibidem, s. 81–93; J. Tandecki, Miasta pruskie przed i po I Pokoju Toruñskim z 1 II 1411 r., ibidem, s. 111–119. Zamieszczono
te¿ artyku³ podejmuj¹cy problematykê wykraczaj¹c¹ poza zagadnienia zmagañ polsko-krzy¿ackich,
a dotycz¹ce wielkich bitew funkcjonuj¹cych w pamiêci zbiorowej (R. Kulesza, S³awne bitwy
w „mémoire collective”, ibidem, s. 135–158).
56 A. Krochmal, Koœció³ unicki w Rzeczypospolitej a konfederacja barska (1768–1772), ibidem,
s. 161–180.
57 P. Wincenciuk, Policje tajne w Królestwie Polskim (1815–1830) i dzieje ich spuœcizny aktowej,
ibidem, s. 207– 226.
58 F. Ramotowska, Przedpowstañcza misja Narcyza Jankowskiego (maj 1858–lipiec 1860), ibidem,
s. 227–249. Jest to rozdzia³ trzeci nieukoñczonej ksi¹¿ki F. Ramotowskiej (zm. 2003), zatytu³owanej
Warszawa przedstyczniowa. Od manifestacji patriotycznych do manifestu powstañczego (1856–1863).
Artyku³ przygotowa³ do druku Klemens Górski.
59 M. Wanner, Imperial Asiatic Company in Trieste and Antwerp, ibidem, s. 181–206.
60 D. Lewandowska, Œlady dziejów ¯ó³kwi, jej w³aœcicieli i mieszkañców w ksiêgach metrykalnych
parafii œw. Wawrzyñca i Stanis³awa w Archiwum G³ównym Akt Dawnych, ibidem, s. 291–315.
61 T. ¯uchowski, Kancelaria Administracji Generalnej Dóbr i Interesów Stanis³awa i Aleksandry
Hrabiów Potockich, ibidem, s. 317–324.
62 R. Jankowski, Inwentarz ruchomoœci Janusza Ostrogskiego (1554–1620), kasztelana krakowskiego, z³o¿onych w zamku æmielowskim w 1620 r., ibidem, s. 253–290.
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w nich artyku³y recenzyjne, recenzje i omówienia wybranych publikacji63, komunikaty i sprawozdania z wa¿niejszych wydarzeñ z ¿ycia AGAD b¹dŸ te¿ wydarzeñ,
w których brali udzia³ jego pracownicy64, a wreszcie wspomnienia poœmiertne o by³ych pracownikach AGAD oraz osobach szczególnie zwi¹zanych b¹dŸ zaprzyjaŸnionych z tym archiwum65.
Jak widaæ z przytoczonego wy¿ej przegl¹du, MHA s¹ wa¿nym czasopismem
podejmuj¹cym problematykê historyczno-archiwaln¹. Przyczyni³a siê do tego d³uga, ju¿ ponad 25-letnia tradycja tego periodyku, ugruntowana wysokim poziomem
merytorycznym tomów „starej serii”. Tradycje te stara siê kontynuowaæ obecna redakcja, przygotowuj¹c kolejne tomy czasopisma. O powodzeniu tych zamierzeñ
œwiadczy regularne ukazywanie siê kolejnych tomów „nowej serii” (t. 15–19). W jej
ramach wydano ju¿ piêæ tomów, w tym jeden podwójny oraz jeden specjalny (jubileuszowy). £¹cznie opublikowano w nich 90 tekstów, w tym 39 artyku³ów, 16 materia³ów i edycji Ÿróde³, 10 artyku³ów recenzyjnych i recenzji, 1 artyku³ polemiczny, 17 sprawozdañ i komunikatów oraz 7 wspomnieñ o zmar³ych pracownikach
b¹dŸ przyjacio³ach AGAD. Wymienione teksty by³y autorstwa 58 osób, w tym 19
pracowników AGAD, 4 pracowników innych archiwów lub instytucji archiwalnych, 30 pracowników naukowych z krajowych oœrodków akademickich (Bia³ystok, Gdañsk, Kraków, Lublin, Radom, Toruñ, Warszawa) i Polskiej Akademii Nauk oraz 5 autorów zagranicznych (Czechy, Niemcy, Szwecja).
Jacek Krochmal (Warszawa)

63 W tomach 15–19 zamieszczono ³¹cznie 10 recenzji. Do wa¿niejszych nale¿¹ artyku³y recenzyjne ksi¹¿ek: ks. Józefa Wo³czañskiego (Dokumenty Koœcio³a rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej w zasobach Centralnego Pañstwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Inwentarze, Kraków 2007 — zob.: MHA, t. 15–16, s. 203–216), Andrzeja Dudziñskiego (Pu³aski. Wielki ma³y rycerz, Wroc³aw 2010 — zob.: MHA, t. 19, s. 331–336) i Anny £osowskiej (Kolekcja „Liber legum” i jej miejsce w kulturze umys³owej póŸnoœredniowiecznego Przemyœla, Warszawa–Przemyœl
2007 — zob.: ibidem, t. 15–16, s. 187–202). Zamieszczono te¿ polemikê A. £osowskiej z t¹ recenzj¹
(zob.: ibidem, t. 17, s. 209–223).
64 W tomach 15–19 opublikowano ³¹cznie 17 komunikatów informuj¹cych o wystawach archiwalnych, konferencjach naukowych, kwerendach i rejestracji poloników w zbiorach zagranicznych (w Austrii, Francji, Rosji i na Ukrainie), przekazaniu mikrofilmów poloników z archiwum lwowskiego do
AGAD, a tak¿e informacje o nabytkach w zasobie AGAD oraz o pracach komisji metodycznej i nowo
zatwierdzonych inwentarzach archiwalnych.
65 Zamieszczono wspomnienia o Franciszce Ramotowskiej (MHA, t. 15–16, s. 225–238), Stanis³awie Marii Kurasiu (MHA, t. 17, s. 285–289), Stefanie Krzysztofie Kuczyñskim (ibidem, s. 290–292),
Tomaszu Niewodniczañskim (ibidem, s. 293–295), Teresie Zieliñskiej (ibidem, s. 296–307), Janinie
Wejchertowej (MHA, t. 19, s. 269–371) i Birucie Gerlach (ibidem, s. 373–374).

P

R

Z

E

G

L

Ą

D

C

Z

A

S

O

P

I

S

M

ARCHEION, T. CXIII
WARSZAWA 2012

„ARCHIVALISCHE ZEITSCHRIFT”. HERAUSGEGEBEN VON DER GENERALDIREKTION DER STAATLICHEN ARCHIVE BAYERNS, Böhlau Verlag, Köln–Weimar–Wien 2004–2007, t. 86–89, ss. (odpowiednio) 439, 328, 1180,
484.
Omawiane t o m y 86–89 „Archivalische Zeitschrift” (dalej „AZ”) opracowane
zosta³y redakcyjnie przez dwie osoby: Albrechta L i e s s a (t. 86) i Gerharda H e t z e r a (od t. 87). W tomie 86 (s. 7–8) zamieszczone zosta³o podziêkowanie Hermanna R u m s c h ö t t e l a , generalnego dyrektora bawarskich archiwów pañstwowych,
dla A. Liessa, w zwi¹zku z jego odejœciem na emeryturê, za przygotowanie 10 tomów „AZ” (1992–2005).
£¹cznie w omawianych tomach znalaz³y siê 32 artyku³y. Objêtoœæ poszczególnych tomów jest porównywalna (po 10 artyku³ów w tomach 86 i 87, 12 artyku³ów
w tomie 89). Wszystkie tomy zaopatrzone s¹ (co w „AZ” praktykowane jest dopiero od tomu 84) w streszczenia tekstów w trzech jêzykach: niemieckim, angielskim
i francuskim (umieszczone na koñcu rocznika).
Autorzy tekstów sk³adaj¹cych siê na omawiane tomy „AZ” zostali przedstawieni na pocz¹tku ka¿dego z nich za pomoc¹ podstawowych danych (imiê i nazwisko,
tytu³ naukowy i miejsce pracy).
Zawartoœci omawianych tomów nadal nie porz¹dkuje podzia³ na dzia³y, co jest
podstawowym mankamentem „AZ”. Powoduje to, ¿e pierwszy z omawianych roczników (86, 2004) rozpoczyna tekst poœwiêcony polityce archiwalnej w Chinach
w okresie cesarskim, zaœ drugi (87, 2005) i trzeci (89, 2007) artyku³y biograficzne.
Utrudnia to znacznie orientacjê w publikowanych w roczniku tekstach, a przede
wszystkim w³aœciwe ich wartoœciowanie.
W omawianych tomach znajduj¹ siê tylko trzy artyku³y, które mo¿na zakwalifikowaæ do teorii archiwalnej. Pierwszy z nich to artyku³ dr. Gerharda L e i d l a (Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Monachium) poœwiêcony zasadom pochodzenia i powi¹zania materia³ów archiwalnych (Über die Prinzipien der Herkunft und des Zusammenhangs von Archivgut, t. 86, 2004, s. 91–130). Tekst jest wstêpem do przygotowywanej przez Leidla pracy o roboczym tytule Von der Prädikation über die
Kommunikation und Dokumentation zur Interpretation. Sk³ada siê z 19 czêœci o ró¿nej objêtoœci. Rozwa¿ania Leidla s¹ prób¹ przeniesienia ustaleñ archiwistyki, sformu³owanych intuicyjnie w oparciu o praktykê, na racjonaln¹ p³aszczyznê nauki
w celu nadania dzia³aniom bazuj¹cym na doœwiadczeniu i uczuciu (s. 92) formalnych podstaw. Leidel chce w koñcu nadaæ zasadzie proweniencji, podstawowej za-
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sadzie u¿ywanej przez archiwistów, naukowe wyt³umaczenie. Wed³ug niego wyt³umaczenia, które zasadzie proweniencji dali Bodo Uhl czy Johannes Papritz, s¹ niewystarczaj¹ce (zespó³ archiwalny jako organiczny wytwór swego twórcy), jeœli nie
naiwne (Papritz). Zdaniem Leidla to, co konstytuuje zespo³y archiwalne, to systemy komunikacyjne i wzajemne relacje uczestnicz¹cych w nich podmiotów polegaj¹ce na wymianie informacji miêdzy nimi oraz na ich wzajemnych, ¿yciowych
i funkcjonalnych powi¹zaniach.
Z tekstem Leidla koresponduje umieszczony w tym samym tomie artyku³
dr. Roberta M e i e r a (Würzburg) bêd¹cy prób¹ zastosowania teorii modeli organizacji administracji, sformu³owanych w pocz¹tkach lat 60. XX w. przez Niklasa
L u h m a n n a do rozwi¹zywania problemów opracowania zespo³ów archiwalnych,
w tym przypadku powsta³ych do koñca XVIII w. (Niklas Luhmanns Systemtheorie
und die Erschließung von Archivgut des Alten Reiches. Überlegungen und Konsequenzen für die Archivwissenschaft, s. 131–149). Inaczej mówi¹c, autor próbuje za
pomoc¹ teorii systemów administracyjnych Luhmanna (formalna i nieformalna jej
organizacja oraz formalna i nieformalna komunikacja jej elementów sk³adowych)
odpowiedzieæ na pytanie, kiedy materia³y archiwalne wytworzone przez okreœlonego twórcê nale¿y uznawaæ za zespó³ archiwalny (… wann ist eine Provenienz eine
Provenienz, s. 133).
Trzeci artyku³ o charakterze ogólnym to tekst Pauline P u p p e l (Hessisches
Hauptstaatsarchiv Wiesbaden) dotycz¹cy wyzwañ, jakie stawia przed archiwami
wprowadzenie do praktyki administracyjnej dokumentów sygnowanych za pomoc¹
podpisu elektronicznego (Zur Archivierung elektronisch signierter Dokumente,
t. 89, 2007, s. 345–368).
Problematyce opracowania materia³ów archiwalnych poœwiêcone s¹ tylko dwa
teksty. Pierwszy, Jürgena T r e f f e i s e n a (Landesarchivdirektion Baden-Württemberg, Stuttgart), dotyczy planowania i realizacji projektów opracowywania materia³ów archiwalnych (Planung und Durchführung von archivischen Erschließungsprojekten, t. 86, 2004, s. 393–418). Autor dzieli siê doœwiadczeniami powsta³ymi przy
realizacji finansowanych ze œrodków obcych projektów dotycz¹cych opracowania
materia³ów archiwalnych, które zrealizowane zosta³y w archiwach pañstwowych
Badenii-Wirtembergii. Autor opisuje szczegó³owo wszystkie etapy przygotowania
i realizacji tego typu projektu. Nawet jeœli archiwa polskie nie mog¹ finansowaæ
opracowania zasobu ze œrodków obcych, to lektura tekstu Treffeisena warta jest polecenia osobom odpowiedzialnym w nich za konstruowanie planów opracowania
zasobu. Uœwiadamia on bowiem, ¿e nak³ad pracy potrzebny do opracowania zespo³ów archiwalnych jest zale¿ny od wielu parametrów, m.in. od poziomu g³êbokoœci
opracowania i adekwatnych do tego pomocy archiwalnych (np. indeksów). Planowanie opracowania, które mo¿e sk³adaæ siê z etapów (projekty cz¹stkowe), pozwala okreœliæ równie¿ potrzebny do tego personel (nie do ka¿dego opracowania potrzebni s¹ archiwiœci dyplomowani, tylko czêœæ zespo³ów wymaga umiejêtnoœci
z zakresu paleografii i znajomoœci jêzyków obcych). Drugi tekst z zakresu opraco-
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wania, autorstwa Rodrigo Readi N a s s e r a (Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, München), który nie wydaje siê byæ zbyt odkrywczy, dotyczy sporz¹dzania spisów zdawczo-odbiorczych akt hybrydowych, czyli materia³ów archiwalnych sk³adaj¹cych siê z plików zapisanych na noœnikach elektronicznych oraz
na noœnikach tradycyjnych, za pomoc¹ baz danych (Findmitteldatenbank. Ein Beitrag zur Erschließung hybrider Akten, t. 87, 2005, s. 235–248). W archiwach bazy
te mog¹ byæ wykorzystywane jako inwentarze archiwalne zarówno w formie elektronicznej, jak i w postaci wydruków. Zdaniem autora bazy te nie musz¹ byæ zbyt
rozbudowane. Na podstawie analizy stosowanych w archiwach niemieckich inwentarzy archiwalnych, za które s³u¿¹ najczêœciej spisy zdawczo-odbiorcze, co praktykuje siê ju¿ od XIX w., autor stwierdza, ¿e do opisu jednostki archiwalnej wystarcza siedem metadanych (s. 242).
Osoby zainteresowane nowym budownictwem archiwalnym znajd¹ w omawianych tomach „AZ” trzy teksty. Najszerszy zakres i przekrojowy charakter posiada
artyku³ Marii Rity S a g s t e t t e r (Staatsarchiv Amberg) poœwiêcony modelom
klimatyzacji stosowanym w magazynach archiwalnych wzniesionych w Niemczech
od lat 60. XX stulecia (Klimatisierungskonzepte in jüngeren Archivgebäuden
in Deutschland, t. 86, 2004, s. 323–355). Swoj¹ uwagê autorka skupia przede wszystkim na modelu aktywnej klimatyzacji naturalnej i jego wariantach. Model ten, bardzo popularny, zwany modelem koloñskim (Kölner Modell), zastosowany zosta³ po
raz pierwszy w budynku archiwum miejskiego w Kolonii, który wybudowano w pocz¹tkach lat 70. XX w. (s. 330–342). Upowszechni³ siê jednak dopiero pod koniec
tego dziesiêciolecia. Jego „konkurentem” jest klimatyzacja wed³ug modelu szlezwickiego (Schleswiger Modell), zastosowana po raz pierwszy w magazynie archiwalnym Archiwum Krajowego Szlezwiku-Holsztynu w Szlezwiku, który wzniesiono
w pocz¹tkach lat 90. XX w. Jest to równie¿ klimatyzacja naturalna, ale pasywna b¹dŸ
statyczna, któr¹ autorka opisuje równie szeroko (s. 342–348). Zasadniczym elementem obu systemów s¹ grube œciany obwodowe o odpowiedniej konstrukcji, zaopatrzone w ma³e okna b¹dŸ pozbawione ich w ogóle (model szlezwicki), dziêki czemu
bez stosowania kosztownej i awaryjnej techniki klimatyzacyjnej zapewnia siê w magazynach archiwalnych stabilny i niezale¿ny od pory roku klimat o temperaturze nie
wy¿szej ni¿ 20oC i wilgotnoœci wzglêdnej w granicach 55 proc. Trzecim modelem
klimatyzowania przestrzeni magazynowych, który autorka omawia, jest rozwiniêta
pierwotnie w budynkach muzealnych temperacja budynku (Gebäudetemperierung,
s. 348–354). Cech¹ charakterystyczn¹ tego systemu jest oparcie go na ogrzewaniu
œcian i cieple radiacyjnym, zamiast ogrzewania powietrza w magazynach za pomoc¹ grzejników. Systemowi pe³nej klimatyzacji sztucznej, trzeciemu systemowi
opisanemu w artykule, która w Niemczech znalaz³a zastosowanie w kilku magazynach archiwalnych, mimo i¿ zalety klimatyzacji naturalnej by³y ju¿ powszechnie
uznane, autorka poœwiêca najmniej miejsca (s. 328–330).
Dwa pozosta³e teksty odnosz¹ce siê do budownictwa archiwalnego traktuj¹
o nowych siedzibach dwóch archiwów: miejskiego w Münster w Nadrenii Pó³noc-
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nej-Westfalii (Hannes L a m b a c h e r , Das Stadtarchiv Münster in seinem neuen
Dienstgebäude in der „Speicherstadt”. Vom Kornspeicher zum Aktenspeicher, t. 86,
2004, s. 357–391) oraz oddzia³u w Dessau G³ównego Archiwum Krajowego Saksonii-Anhalt (Angela E r b a c h e r i Ulrike H ö r o l d t , Vom Schloss zum Wasserturm
— Zum neuen Archivgebäude der Abteilung Dessau des Landeshauptarchivs Sachsen-Anhalt, t. 87, 2005, s. 249–287). Oba opisane obiekty to budynki o innym pierwotnym przeznaczeniu, które zaadaptowano na potrzeby archiwów — w Münster
wybudowany w latach 30. XX w. magazyn na zbo¿e, zaœ w Dessau wie¿a ciœnieñ
z 1875/76 r. z budynkiem administracyjnym z lat 30. ubieg³ego wieku. Nowe archiwa zosta³y przekazane do u¿ytku w 2002 (Dessau) i 2003 r. (Münster). O ile
w Münster ca³e archiwum umieszczono w jednym budynku, to w Dessau adaptacja
zespo³u budowlanego wie¿y ciœnieñ na cele archiwalne (wie¿a ciœnieñ zosta³a przebudowana w pierwszej po³owie lat 90. XX w. na centrum m³odzie¿owe i spotkañ)
wymaga³a budowy ca³kiem nowego magazynu archiwalnego o pojemnoœci 10 tys.
m.b. W siedmiopiêtrowej wie¿y ciœnieñ umieszczono wszystkie pomieszczenia
zwi¹zane funkcjonalnie z udostêpnianiem materia³ów archiwalnych i funkcjami publicznymi archiwum, bibliotekê archiwum oraz magazyny pomocnicze, m.in. dla
map i filmów (ok. 1,8 tys. m.b. pó³ek). Nie tylko wielkoœæ magazynów archiwalnych ró¿ni obie inwestycje: zosta³y one zrealizowane z zastosowaniem ró¿nych modeli finansowania. W Münster nowa siedziba archiwum miejskiego powsta³a w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Remont spichrza, przeprowadzony wed³ug planów uwzglêdniaj¹cych potrzeby docelowego u¿ytkownika, sfinansowany
zosta³ przez inwestora prywatnego, który nastêpnie wynaj¹³ obiekt na 30 lat miastu.
Archiwum przydzielono prawie po³owê powierzchni budynku (2,26 tys. m2 z 5 tys.
m2). Cech¹ charakterystyczn¹ obiektu jest umieszczenie g³ównego magazynu materia³ów archiwalnych (na 4 tys. m.b. pó³ek) w najni¿szej kondygnacji, której pod³oga znajduje siê 1,5 m poni¿ej poziomu ziemi. Takie rozwi¹zanie by³o mo¿liwe ze
wzglêdu na wyj¹tkowy sposób posadowienia budynku, gwarantuj¹cy absolutne zabezpieczenie konstrukcji budynku przed wilgoci¹ przenikaj¹c¹ z gruntu, który zastosowano ze wzglêdu na pierwotn¹ funkcjê budynku (magazyn na zbo¿e). Wyposa¿enie wewnêtrzne archiwum sfinansowa³o miasto. Natomiast budowa nowej siedziby archiwum w Dessau sfinansowana zosta³a w ca³oœci z bud¿etu landu Saksonia-Anhalt.
Zainteresowani histori¹ archiwów i ich zasobów znajd¹ w omawianych tomach
10 tekstów. Odnosz¹ siê one zarówno do archiwów niemieckich, jak i zagranicznych.
Przewa¿aj¹ te pierwsze (6), archiwom zagranicznym poœwiêcone s¹ 4 artyku³y.
Spoœród tych pierwszych szerszy zakres posiada tekst Axela M e t z a (Bistumsarchiv Münster) poœwiêcony prusko-wirtemberskiej wymianie archiwaliów
w 1908 r. (Die Erbeutung von Stuttgarter Kanzleiunterlagen durch Landgraf Philipp von Hessen 1534 und der preußisch-württembergische Archivalienaustausch
des Jahres 1908, t. 89, 2007, s. 325–343). Mimo ¿e ich g³ównym przedmiotem by³y archiwalia wirtemberskie przewiezione w 1534 r. ze Stuttgartu do Marburga, jako

PRZEGLĄD CZASOPISM

327

³up wojenny, przez ksiêcia Filipa heskiego, to ich zwrot do Stuttgartu dokona³ siê
w drodze wymiany za przechowywane w archiwach wirtemberskich archiwalia zakonu krzy¿ackiego.
Interesuj¹cy w tej grupie artyku³ów jest tekst Sabine D u m s c h a t (Bundesarchiv, Berlin) o tzw. archiwum narodowego socjalizmu („NS-Archiv”) zgromadzonym w Ministerstwie Bezpieczeñstwa Pañstwowego NRD (Archiv oder „Mülleimer”? Das „NS-Archiv” des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR und seine
Aufarbeitung im Bundesarchiv, t. 89, 2007, s. 119–146). Zbiór ten, którego wielkoœæ
szacowano w 1989 r. na 7–10 tys. m.b., s³u¿y³ celom „polityczno-operacyjnym”,
przede wszystkim pozyskiwaniu informacji o osobach z ¿yciorysami obci¹¿onymi
przesz³oœci¹ narodowosocjalistyczn¹, ¿yj¹cych po obu stronach ¿elaznej kurtyny.
By³ gromadzony od 1953 r. w centrali ministerstwa z naruszeniem zasady proweniencji. Materia³y archiwalne zgromadzone w zbiorze pochodzi³y od ok. 5 tys. aktotwórców ró¿nego szczebla, czynnych zarówno w latach 1933–1945, jak i w okresie powojennym, np. instytucji uczestnicz¹cych w procesie denazyfikacji. Formowano z nich, odnosz¹ce siê g³ównie do osób, dossier. Ale w zbiorze by³o du¿o akt
spraw i akt procesowych. W 1990 r. zbiór przejê³o Archiwum Federalne (Bundesarchiv), które od razu udostêpni³o je u¿ytkownikom (do tego czasu zbiór by³ wy³¹czony z publicznego udostêpniania). Od 2001 r. rozpoczêto tu realizacjê projektu maj¹cego na celu g³ównie przyporz¹dkowanie jednostek archiwalnych tworz¹cych zbiór
(ok. 1 mln) konkretnym aktotwórcom. Prace te zakoñczone zosta³y w 2004 r. Pozwoli³o to na przeprowadzenie kolejnego etapu projektu — fizycznej integracji materia³ów archiwalnych z zespo³ami macierzystymi, przechowywanymi zarówno
w Archiwum Federalnym, jak i w innych archiwach (nie tylko pañstwowych),
g³ównie w landach na terenie by³ej NRD. Najwiêkszym „beneficjentem” tej akcji
(ok. 70 proc. zbioru) zosta³o Archiwum Federalne. Opracowywanie „NS-Archiv”
odbywa³o siê za pomoc¹ bazy danych, która w styczniu 2006 r. udostêpniona zosta³a u¿ytkownikom. Dotyczy ona ca³ego zbioru w jego objêtoœci wyjœciowej. ZnaleŸæ
w niej mo¿na równie¿ informacje o miejscach obecnego przechowywania poszczególnych akt. W ten sposób zbiór, mimo fizycznego rozbicia, zosta³ — jak napisa³a
autorka — „wirtualnie zakonserwowany” (s. 138). W koñcowej czêœci tekstu
(s. 142–146) autorka daje próbê analizy wartoœci Ÿród³owej zbioru. W pewnym zakresie wykazywa³ on du¿e podobieñstwa z materia³ami tzw. Berlin Document Center, zbiorem zgromadzonym przez amerykañskie w³adze okupacyjne. O ile jednak
dotyczy³ on prawie wy³¹cznie sprawców, to w archiwum narodowego socjalizmu
enerdowskiego ministerstwa bezpieczeñstwa zgromadzono du¿¹ iloœæ akt dotycz¹cych ofiar re¿imu narodowosocjalistycznego, a zw³aszcza archiwalia odnosz¹ce siê
do robotników przymusowych, jeñców wojennych, zbrodni Holokaustu, wszelkiego rodzaju przeciwników politycznych narodowych socjalistów czy ofiar zbrodni
eutanazji (np. 30 tys. akt pacjentów).
Na uwagê zas³uguj¹ ponadto dwa teksty archiwoznawcze. Pierwszy, pióra Petera D o h m s a (Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf), dotyczy ukazuj¹ce-
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go siê nieprzerwanie od 1947 r. kwartalnika „Der Archivar” („Der Archivar. Mitteilungsblatt für das deutsche Archivwesen” — Werdegang und Profil eines wissenschaftlichen Fachzeitschrift, t. 87, 2005, s. 289–306). Drugi, napisany przez Ludwiga B i e w e r a (Auswärtigesamt, Berlin), omawia archiwum niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Das Politische Archiv des Auswärtigen Amts. Plädoyer für ein Ressortarchiv, t. 87, 2005, s. 137–164). Jeœli chodzi o „Der Archivara”,
to spoœród europejskich czasopism poœwiêconych problematyce archiwalnej i archiwom posiada on obecnie najwiêkszy nak³ad (4 tys. egz.), zaœ liczba abonentów
obejmowa³a w 2004 r. 3550 osób i instytucji. Autor przedstawi³ drogê rozwoju
i profil czasopisma. Ma³o znanym faktem z historii czasopisma jest próba zmiany jego tytu³u pod wp³ywem ¿eñskich cz³onków Zwi¹zku Archiwistek i Archiwistów
Niemieckich (Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare). Archiwstkom uda³o siê doprowadziæ w 2000 r. do zmiany nazwy swego stowarzyszenia (dotychczasowa nazwa: Verein Deutscher Archivare), ale nazwy wspó³wydawanego przez stowarzyszenie czasopisma, uznanego za zbyt mêskie, nie zmieniono, gdy¿ uznano go za
znak firmowy, którego nie nale¿y zmieniaæ. Zawartoœæ artyku³u nie jest dla polskiego czytelnika nieznana. Artyku³ jest rozszerzon¹ i zaktualizowan¹ wersj¹ wyk³adu,
który autor wyg³osi³ z inicjatywy dr Hanny Krajewskiej, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w kwietniu 2002 r. dla studentów Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Wyk³ad ten, wraz z polskim t³umaczeniem,
opublikowany zosta³ w pierwszym zeszycie wydawanego przez Archiwum PAN
w Warszawie czasopisma „Europejskie Dziedzictwo Archiwalne” (2002).
Niemiecki MSZ jest jedynym resortem szczebla centralnego RFN, który nie ma
obowi¹zku przekazywania materia³ów archiwalnych wytworzonych w wyniku swej
dzia³alnoœci do Archiwum Federalnego (Bundesarchiv). Dlatego te¿ jego archiwum,
powo³ane do ¿ycia w 1920 r. (od 1924 r. pod nazw¹ Politisches Archiv), jest zarówno archiwum zak³adowym, jak i archiwum publicznym, poniewa¿ prawnie po 30 latach od chwili powstania materia³y w nim zgromadzone s¹ udostêpniane wszystkim
zainteresowanym. Zasób archiwum zajmowa³ w 2005 r. prawie 25 tys. m.b. pó³ek.
Pozosta³e dwa teksty archiwoznawcze poœwiêcone archiwom niemieckim nie s¹
ju¿ tak interesuj¹ce. Dotycz¹ one (w kolejnoœci chronologicznej): archiwum za³o¿onej w 1652 r. Niemieckiej Akademii Badaczy Natury w Halle, autorstwa jego dyrektora Karstena J e d l i t s c h k a (Quellen aus über 350 Jahren Wissenschaftsgeschichte. Das Archiv der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina in
Halle (Saale), t. 89, 2007, s. 147–170), oraz losów archiwum sekularyzowanego
w 1802 r. opactwa cysterskiego w Ebrach, w pó³nocnej Bawarii, autorstwa Wernera Wa g e n h ö f e r a (Staatsarchiv Würzburg) (Das Schicksal der Archivalien der Zisterzienserabtei Ebrach seit der Sekularisation, t. 86, 2004, s. 199–249). Archiwum
to jest przechowywane od 1980 r. w Archiwum Pañstwowym w Würzburgu, zaœ jego scalanie zakoñczone zosta³o w 2003 r.
Artyku³y archiwoznawcze poœwiêcone archiwom spoza Niemiec (4 teksty) dotycz¹ 5 krajów (w uk³adzie alfabetycznym), a mianowicie: Chin, Estonii, Rumunii,
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Wêgier i W³och. Najobszerniejszym nie tylko wœród nich, ale i spoœród wszystkich
zamieszczonych w omawianych tomach „AZ”, jest tekst autorstwa sinolo¿ki Vivian
Wa g n e r (Institut für Sinologie der Ludwig-Maximilians-Universität München)
dotycz¹cy organizacji archiwów w Chinach w okresie cesarskim (Archive am chinesischen Kaiserhof: Geheime Arsenale im Dienste dynastischer Erinnerungspolitik, t. 86, 2004, s. 9–90, w tym na s. 84–90 wykaz literatury). Artyku³ jest skrócon¹
wersj¹ czêœci dysertacji doktorskiej autorki poœwiêconej instrumentalizacji archiwów pañstwowych w ChRL w s³u¿bie oficjalnej polityki pamiêci. Autorka opisuje
rozwój praktyk archiwalnych na chiñskim dworze cesarskim w okresie od VII w. do
1911 r., najwiêcej miejsca poœwiêcaj¹c systemowi archiwalnemu i polityce historycznej (pamiêci) za rz¹dów mand¿urskiej dynasti Qing (s. 36–75). Wszystko po to,
aby wyjaœniæ du¿y rozdŸwiêk pomiêdzy chiñsk¹ a nowoczesn¹ europejsk¹ koncepcj¹ archiwaln¹. Wed³ug tej drugiej, rozwiniêtej w XIX i XX w. pod wp³ywem idea³ów rewolucji francuskiej, g³ównym zadaniem archiwów jest d³ugoterminowe zabezpieczenie (konserwacja), systematyczne zarz¹dzanie i opracowywanie oryginalnych dokumentów ró¿nego pochodzenia w zwi¹zku ze zró¿nicowanymi (pluralistycznymi) potrzebami szerokich krêgów u¿ytkowników (s. 75–76). Natomiast
praktyka archiwalna rozwiniêta za czasów mand¿urskiej dynastii Qing
(1644–1911), która wycisnê³a najwiêksze piêtno na chiñskiej tradycji archiwalnej,
skupia³a swoje krótko- i œrednioterminowe dzia³ania na stosunkowo ma³ym wycinku materia³ów archiwalnych proweniencji pañstwowej, który preparowano w celu
realizacji w³asnych interesów i który by³ dostêpny zamkniêtemu krêgowi najwy¿szych urzêdników pañstwowych (s. 76). Autorka opisa³a te dzia³ania w powi¹zaniu
ze specyficznymi czynnikami kulturowymi, jak konfucjañskie pojmowanie w³adzy
i tradycyjne chiñskie rozumienie historii (s. 19–29). Na koñcu tekstu autorka odpowiada na pytanie, jaki jest wp³yw tradycyjnych chiñskich koncepcji archiwalnych
na archiwalne administrowanie pamiêci¹ w Chinach wspó³czesnych (s. 82–83).
Chiñska praktyka archiwalna to po³¹czenie tradycyjnych koncepcji z teori¹ archiwaln¹ przejêt¹ w latach 50. XX w. ze Zwi¹zku Radzieckiego, marksistowsko-leninowskiego modelu historiograficznego z maoistowskim modelem w³adzy. Efektem
tego jest utylitarny system archiwalny, w który wpisany jest prymat polityki jako
g³ówny postulat. W zakresie instrumentalizacji system ten poszed³ dalej ni¿ zalecenia i nauki sowieckich ekspertów. Wprawdzie na pocz¹tku lat 80. XX w. zapocz¹tkowana zosta³a liberalizacja dostêpu do archiwów, co przyczyni³o siê do nadzwyczajnego rozwoju badañ nad histori¹ Chin, nadal jednak chiñski system archiwalny
jest podporz¹dkowany polityce. Kierownictwo polityczne traktuje bowiem archiwa
jako kluczowe instytucje do kierowania polityk¹ pamiêci, legitymizacji i polityki
pañstwowej. Œwiadczy o tym chocia¿by powo³anie w 2002 r. narodowego komitetu do opracowania „autorytatywnej” historii dynastii Qing. Projekt zrealizowany
zosta³ przez Pierwsze Historyczne Archiwum w Pekinie na bazie przechowywanych tam archiwaliów z czasów cesarskich, na podstawie wytycznych opracowanych przez historyków zatrudnionych w archiwach (autorka nazywa ich dworski-
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mi). „Tradycja ¿yje” — stwierdza Vivian Wagner w zdaniu koñcz¹cym artyku³
(s. 83).
Pod wzglêdem objêtoœci nastêpnym z artyku³ów „zagranicznych” jest tekst Helmuta B a i e r a (Norymberga) o stanie archiwów koœcielnych i wspólnot religijnych
na Wêgrzech i w Rumunii (Zur Lage des Archivwesens von Kirchen und Religionsgemeinschaften in Ungarn und Rumänien, t. 89, 2007, s. 171–239). Autor osobno
opisa³ sytuacjê na Wêgrzech (s. 171–216) i w Rumunii (s. 217–239). S¹ one diametralnie inne. Wêgierskie archiwa koœcielne podlega³y wprawdzie od 1950 r.,
w zwi¹zku z uznaniem ich zasobów za dobro o wartoœci narodowej, nadzorowi pañstwowej administracji archiwalnej, ale nie utraci³y podmiotowoœci. W 1969 r. okreœlone zosta³y prawnie zakresy dzia³ania i profile zbiorów poszczególnych archiwów
koœcielnych. Archiwa pañstwowe traktowa³y je przewa¿nie jako partnerów, których
rozwój w miarê mo¿liwoœci by³ nawet wspierany. Z tego powodu nowa ustawa archiwalna, przyjêta w nowych warunkach politycznych w 1995 r., nie przynios³a
¿adnych szczególnie rewolucyjnych zmian w wêgierskim systemie archiwalnym
w odniesieniu do archiwów koœcielnych, gdy¿ nie by³o takiej potrzeby. Archiwistyka koœcielna wyemancypowa³a siê jedynie ca³kowicie spod kurateli pañstwowej. Ze
strony pañstwa otrzyma³a na dodatek wszechstronn¹ pomoc w organizacji nowych
archiwów koœcielnych. Obecnie krajobraz archiwalny instytucji wyznaniowych na
Wêgrzech jest bardzo bogaty. Dominantê stanowi¹ archiwa Koœcio³a rzymskokatolickiego, nastêpnie Koœcio³ów reformowanych, Koœcio³a unickiego i Koœcio³a ortodoksyjnego, a tak¿e Archiwum ¯ydowskie w Budapeszcie.
Inaczej zupe³nie wygl¹da sytuacja archiwów koœcielnych w Rumunii. W okresie komunistycznym wszystkie instytucje archiwalne niepañstwowe, w tym koœcielne, zosta³y poddane œcis³ej kontroli pañstwowej. Dodatkowo archiwa koœcielne
zmuszone zosta³y do oddania najwartoœciowszych czêœci swoich zasobów, w tym
wszystkich ksi¹g metrykalnych do 1895 r. w³¹cznie. Po 1990 r. materia³y te nie zosta³y oddane archiwom koœcielnym, co usankcjonowane zosta³o nawet przez ustawê archiwaln¹ z 1996 r. Dostêp do tych zbiorów w archiwach pañstwowych pozostawia wiele do ¿yczenia, co wywo³a³o nawet miêdzynarodowy protest. Autor ¿ywi
nadziejê, ¿e zasady te zostan¹ dostosowane do standardów zachodnioeuropejskich,
najpóŸniej wraz z wejœciem Rumunii do Unii Europejskiej. Obecnie sytuacja archiwów koœcielnych w Rumunii, pañstwie o silnych tendencjach centralistycznych
i nacjonalistycznych, jest zró¿nicowana: zale¿y ona od wyznania oraz od regionu.
Jest to spowodowane, zdaniem autora, nierozwi¹zan¹ kwesti¹ stosunku pañstwa do
mniejszoœci narodowych (podzia³y narodowoœciowe w tym kraju s¹ zbie¿ne
z podzia³ami wyznaniowymi). W najmniejszym stopniu dotyczy to rumuñskiego
Koœcio³a prawos³awnego, który ma znacznie lepsze relacje z pañstwem ni¿ inne
Koœcio³y. Dodatkowo rumuñskie archiwa koœcielne nie otrzymuj¹, tak jak na Wêgrzech, pomocy pañstwowej.
Trzeci artyku³ archiwoznawczy „zagraniczny”, napisany przez Silviê T r a n i
(Rzym), dotyczy organizacji i zasobów archiwów poszczególnych rodzajów w³o-
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skich si³ zbrojnych, w tym karabinierów, formacji bêd¹cej osobnym rodzajem
wojsk, oraz zorganizowanej na wzór wojskowy policji finansowej (nie jest ona czêœci¹ policji pañstwowej), a tak¿e bibliotek ró¿nych instytucji wojskowych (Die militärgeschichtliche Forschungsämter der italienischen Streitkräfte, t. 89, 2007,
s. 241–272). W³oskie archiwa wojskowe s¹ w³aœciwie placówkami badawczymi
(dlatego takie nazwy: l’ufficio storico, czyli biuro historyczne), zajmuj¹cymi siê badaniem i popularyzowaniem historii armii w³oskiej. Siedziby wszystkich opisanych
przez autorkê instytutów badawczych znajduj¹ siê w Rzymie. Opieka nad powierzonymi im archiwaliami jest ich funkcj¹ dodatkow¹. Archiwalia s¹ raczej œrodkiem
do osi¹gniêcia w³aœciwego celu: badania historii wojskowoœci zjednoczonych
W³och.
Ostatni artyku³ archiwoznawczy „zagraniczny” poœwiêcony jest historii i zasobowi Archiwum Miejskiego w Tallinie (Estonia) i napisany zosta³ przez jego dyrektora, Urmasa O o l u p a (Über das Stadtarchiv Tallin (Reval) in Estland und seine
Bestände, t. 87, 2005, s. 165–184). W okresie od w³¹czenia Estonii w sk³ad ZSRR
archiwum mia³o status archiwum pañstwowego. Archiwum miejskim sta³o siê na
powrót w latach 90. XX w. Posiada ono zbiory (ok. 5,5 tys. m.b.) siêgaj¹ce XIII w.
Czêœæ z nich (208 m.b.) znajdowa³a siê od 1944 r. w Niemczech. W 1990 r. na podstawie porozumienia zawartego przez RFN i ZSRR, po uprzednim zmikrofilmowaniu, wróci³y one do Tallina.
W omawianych tomach znalaz³y siê równie¿ dwa teksty odnosz¹ce siê do historii administracji bawarskiej. Pierwszy, autorstwa Annelie H o p f e n m ü l l e r (Bayerisches Hauptstaatsarchiv München), dotyczy okolicznoœci, które doprowadzi³y
do powo³ania w 1812 r., z inicjatywy ówczesnego ministra spraw wewnêtrznych
hrabiego Montgelasa, ¿andarmerii bawarskiej oraz jej organizacji a¿ do chwili jej
rozwi¹zania w 1817 r. (Die Vor- und Frühgeschichte der bayerischen Gendarmerie
als Teil der bayerische Verwaltungsgeschichte der Ära Montgelas, t. 89, 2007,
s. 273–324). By³a to formacja policyjna s³u¿¹ca do utrzymania porz¹dku publicznego na terenach wiejskich Królestwa Bawarii. Na koñcu artyku³u znajduje siê czêœæ
traktuj¹ca o losach spuœcizny archiwalnej formacji a¿ do dnia dzisiejszego
(s. 322–324). Drugi tekst z zakresu historii organizacji w³adz i urzêdów, Michaela
U n g e r a (Universität München), dotyczy istniej¹cego w latach 1919–1928 bawarskiego Ministerstwa Handlu, Przemys³u i Rzemios³a (Das bayerische Staatsministerium für Handel, Industrie und Gewerbe: Organisation, Geschäftsbereiche, archivalische Überlieferung, t. 87, 2005, s. 39–79) oraz jego materia³ów archiwalnych.
Tekstów Ÿród³oznawczych jest w omawianych rocznikach 7. Wszystkie one dotycz¹ materia³ów archiwalnych przechowywanych w archiwach niemieckich. Czytelnika polskiego najbardziej powinien zainteresowaæ tekst Paula M a r c u s a (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin) o archiwaliach wytworzonych
przez pruskie seminaria dla nauczycieli szkó³ podstawowych (Die preußischen
Volksschullehrerseminare und ihre Überlieferung im Geheimen Staatsarchiv
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Preußischer Kulturbesitz, t. 87, 2005, s. 81–135). Seminaria nauczycielskie dla
szkó³ podstawowych istnia³y w Prusach od po³owy XVIII w. do 1925 r. Po likwidacji ich spuœcizna archiwalna znalaz³a siê w Berlinie. W latach 1974–1981 zbiór akt
pruskich seminariów nauczycielskich przekazany zosta³ do archiwum w BerlinieDahlem. S¹ tu one przechowywane jako czêœæ zespo³u archiwalnego pruskiego Ministerstwa Wyznañ Religijnych, Oœwiaty i Spraw Medycznych (Rep. 76). Podzespó³ akt seminariów nauczycielskich liczy prawie 17 tys. j.a. Ma on ponadregionalny charakter, gdy¿ seminaria nauczycielskie, które je wytworzy³y, funkcjonowa³y
na terenie ca³ego pañstwa pruskiego. Strony 124–135 tekstu Marcusa to tabelaryczne zestawienie, w uk³adzie wed³ug prowincji, poszczególnych seminariów nauczycielskich, których akta znajduj¹ siê w Berlinie-Dahlem, w tym dzia³aj¹cych na terenie ziem polskich, a mianowicie Prus Zachodnich (s. 125) i Wielkopolski (s. 128)
oraz na terenie prowincji pruskich, które znalaz³y siê w granicach Polski po zakoñczeniu obu wojen œwiatowych: Œl¹ska (s. 128–130), Pomorza (s. 127–128) i Brandenburgii (s. 125–126).
A¿ dwa teksty Ÿród³oznawcze odnosz¹ siê do materia³ów archiwalnych wytworzonych w ró¿nych wiekach w kancelarii bawarskiego biskupstwa Freising.
W pierwszym Adelheid K r a h (Universität Wien) opisuje kopiariusz dokumentów
z lat 744–848, znajduj¹cych siê niegdyœ w posiadaniu archiwum biskupstwa, który
zaczêto sporz¹dzaæ po 824 r. (Die Handschrift des Cozroh. Einblicke in die kopiale
Überlieferung der verlorenen ältesten Archivbestände des Hochstifts Freising, t. 89,
2007, s. 407–431). Funkcjonowaniu kancelarii biskupstwa w XV w. poœwiêcony
jest drugi tekst, napisany przez Matthiasa B a d e r a (Universität München) i Juliana H o l z a p f l a (Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns), (Kanzleimäßige Korrespondenz des ausgehenden Spätmittelalters als quellenkundliches
Problem: Die Korrespondenzbücher der Freisiniger Bischofskanzlei unter Sixtus
von Tannenberg (1474–1495), t. 89, 2007, s. 433–462). Przekrojowy charakter ma
tekst Wolfganga Hansa S t e i n a (Landeshauptarchiv Koblenz) poœwiêcony materia³om archiwalnym powsta³ym w XVII–XVIII w. na terenie pañstw niemieckich
w zwi¹zku z poborem podatku gruntowego (Die Kataster- und Matrikelbestände in
den deustchen Territorialstaaten des Alten Reiches in der frühen Neuzeit, t. 86,
2004, s. 151–197). Zbiór ok. 4 tys. testamentów sporz¹dzonych przez mieszkañców
Ratyzbony w okresie od XIV do pocz¹tków XIX w., które przechowywane s¹ w kilku ró¿nych archiwach bawarskich, oraz ich wartoœæ Ÿród³ow¹ przybli¿a tekst Thomasa P a r i n g e r a (Universität München) i Oliviera R i c h a r d a (Mission Historique Française en Allemagne, Getynga) (Die Testamente der Reichsstadt Regensburg aus Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Entstehung — Überlieferung — Quellenwert, t. 87, 2005, s. 197–234). Z histori¹ spo³eczn¹ zwi¹zane s¹ ponadto materia³y opisane w artykule Christopha P o p p a (Stadtarchiv Mannheim) (Das
kurpfälzische und badische Vormundschaftswesen und die Mannheimer Verlassenschaftsakten. Von der Papiermühle zum archivübergreifenden Verzeichnungsprojekt
des Generallandesarchivs Karlsruhe und des Stadtarchivs Mannheim, t. 86, 2004,

PRZEGLĄD CZASOPISM

333

s. 251–285). S¹ to akta powsta³e w wyniku dzia³alnoœci w Mannheim (BadeniaWirtembergia) w okresie od lat 30. XVII do 40. XIX w. instytucji sprawuj¹cych kuratelê nad niepe³noletnimi spadkobiercami. Osoby interesuj¹ce siê sfragistyk¹ znajd¹ w t. 89 (2007) artyku³ Jensa B l e c h e r a (Universitätsarchiv Leipzig) o pieczêciach u¿ywanych przez w³adze Uniwersytetu w Lipsku w okresie od XV do koñca
XX w. (Die Siegel der Universität Leipzig. Bedeutung, Symbolik und Siegelführung
vom 15. bis zum 20. Jahrhundert, s. 369–405).
Do grupy artyku³ów Ÿród³oznawczych nale¿y ponadto zaliczyæ, mimo i¿ w bibliografii archiwistyki niemieckiej i europejskiej prowadzonej przez Szko³ê Archiwaln¹ w Marburgu zakwalifikowany zosta³ on do artyku³ów archiwoznawczych odnosz¹cych siê do archiwów zagranicznych, co jest przyk³adem dominacji poprawnoœci politycznej nad wymow¹ faktów, tekst o próbie rekonstrukcji uchodz¹cego za
bezpowrotnie zaginione pod koniec drugiej wojny œwiatowej archiwum miasta
Królewca (t. 87, 2005, s. 185–196). Do dzisiaj z archiwum tego zachowa³y siê
szcz¹tkowe dokumenty, przechowywane obecnie w wymienianym ju¿ w niniejszym omówieniu Tajnym Archiwum Pañstwowym (Geheimes Staatsarchiv
Preußischer Kulturbesitz) w Berlinie-Dahlem. Rozwa¿ania na temat mo¿liwoœci rekonstrukcji królewieckiego archiwum miejskiego wysz³y spod pióra Dietera
H e c k m a n n a z tego archiwum. Wed³ug niego podstaw¹ rekonstrukcji maj¹ byæ
z jednej strony archiwalia powsta³e w kancelarii miejskiej Królewca, których treœæ
w ca³oœci lub w formie wyci¹gów oraz wypisów znana jest z wydawnictw Ÿród³owych lub innych publikacji (tzw. ekwiwalenty), z drugiej zaœ materia³y archiwalne
innej proweniencji, g³ównie w³adców terytorialnych, bêd¹ce odpowiedzi¹ na
przed³o¿enia w³adz miejskich Królewca b¹dŸ innych aktotwórców, które zawieraj¹
odnoœniki do Królewca (tzw. substytuty). Pomoc¹ w rekonstrukcji archiwum ma
byæ realizowany od 2000 r. projekt „Wirtualny Pruski Kodeks Dyplomatyczny”,
który ma obejmowaæ materia³y archiwalne powsta³e do koñca w³adzy zakonu krzy¿ackiego w Prusach, czyli do 1525 r.
W omawianych tomach znajduj¹ siê ponadto a¿ 4 artyku³y biograficzne. Dotycz¹ one osób ma³o znanych lub nieznanych czytelnikowi polskiemu. Z kronikarskiego obowi¹zku powinny one zostaæ wymienione (w porz¹dku chronologicznym). Teksty biografii dotycz¹ trzech Niemców: Paula O e s t e r r e i c h e r a
(1767–1839), historyka i archiwisty bawarskiego (t. 89, 2007, s. 9–43), Ludwiga
B e r g s t r ä s s e r a (1883–1960), naukowca i polityka, wspó³za³o¿yciela Instytutu
Historii Najnowszej (Insitut für Zeitgeschichte) w Monachium (t. 87, 2005, s. 7–38)
i Gerharda P i c k a r d a (1909–1989), wielkiego badacza znaków wodnych papieru
(t. 86, 2004, s. 287–322), oraz Austriaka, Lothara G r o ß a (1887–1944), historyka
archiwisty, twórcy austriackiej archiwistyki uniwersyteckiej (t. 89, 2007,
s. 45–118). Na tym ostatnim polu jego rola jest porównywana z rol¹, jak¹ dla archiwistyki niemieckiej odegra³ Heinrich Otto M e i s n e r (1890–1976). Cieniem na
biografii Großa k³ad¹ siê jego sympatie i zaanga¿owanie w ruchu narodowosocjalistycznym (od 1941 r. by³ cz³onkiem NSDAP).
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To m 88, który ukaza³ siê w 2006 r., to zbiór artyku³ów podarowanych Hermannowi R u m s c h ö t t e l o w i (ur. 1941), ówczesnemu dyrektorowi generalnemu bawarskich archiwów pañstwowych (funkcjê tê piastowa³ w latach 1997–2008) z okazji 65. urodzin. Sk³ada siê on z dwóch tomów zawieraj¹cych 62 teksty: w pierwszym
tomie umieszczono 30, zaœ w drugim 32 teksty. £¹cznie ksiêga liczy 1180 stron,
z których 1143 strony zajmuj¹ teksty, 21 — bibliografia prac jubilata, umieszczona
na koñcu czêœci pierwszej (s. 1145–1165), 12 — spisy treœci (cz. 1, s. IX–XIV;
cz. 2, s. V–X) oraz 4 — informacje o autorach (cz. 1, s. XV–XVIII). Uk³ad tekstów
w ksiêdze pami¹tkowej porz¹dkuje jedynie pocz¹tkowa litera nazwiska autora
(czêœæ 1: A–L, czêœæ 2: M–W).
Uk³ad tekstów autorów ksiêgi pami¹tkowej pokazuje kierunki aktywnoœci jubilata. Autorami tekstów s¹ g³ównie Niemcy (38). S¹ to przede wszystkim najbli¿si
wspó³pracownicy Rumschöttela z Generalnej Dyrekcji Archiwów Bawarskich, dyrektorzy wszystkich 9 archiwów pañstwowych tego landu oraz kierownicy dzia³ów
G³ównego Bawarskiego Archiwum Pañstwowego w Monachium. Ponadto teksty
ofiarowali cz³onkowie niemieckiej Konferencji Referentów Archiwalnych i Kierowników Administracji Archiwalnych Federacji i Krajów Zwi¹zkowych oraz
cz³onkowie Konferencji Dyrektorów Archiwów Pañstwowych Grupy Roboczej
Krajów Alpejskich (ArgeAlp) z Niemiec, Austrii, Szwajcarii i W³och. Oprócz tych
tekstów o powi¹zaniach jubilata z zagranic¹ œwiadcz¹ artyku³y szefów administracji archiwalnych S³owenii, Czech i Wêgier oraz dyrektorów innych archiwów austriackich spoza porozumienia ArgeAlp. Teksty dostarczyli ponadto przedstawiciele niemieckich archiwów miejskich, koœcielnych, literackich i gospodarczych (po
jednej osobie). Œrodowiska naukowe reprezentuje 6 osób, w tym z 5 uniwersytetów
oraz jednego instytutu badawczego. Nie zabrak³o równie¿ przedstawicieli instytucji
pokrewnych, jak muzea i urzêdy konserwatorskie.
Zawartoœæ ksiêgi pami¹tkowej jest bardzo zró¿nicowana. Przewa¿aj¹ teksty historyczne (24) odnosz¹ce siê do historii Bawarii i Austrii w okresie œredniowiecza,
epoce nowo¿ytnej i w czasach najnowszych. Dominuj¹ teksty poœwiêcone historii
politycznej. Warto zwróciæ uwagê, ¿e 4 z nich s¹ publikacjami Ÿróde³. Inne dziedziny historii, a mianowicie historia gospodarcza, wojskowoœci, spo³eczna, idei, ustroju czy ¿ycia codziennego, reprezentowane s¹ przez pojedyncze artyku³y, podobnie
jak historia sztuki (2). Drugi blok tekstów to teksty z zakresu archiwistyki i bibliotekoznawstwa (22). Ich zakres merytoryczny dotyczy teorii archiwalnej, historii
archiwów i ich zasobów, prawodawstwa archiwalnego oraz bibliotecznego portalu
internetowego. Uzupe³nieniem artyku³ów archiwistycznych s¹ teksty z zakresu
Ÿród³oznawstwa i nauk pomocniczych historii (9). W ksiêdze znajduje siê równie¿
7 tekstów biograficznych dotycz¹cych w wiêkszoœci osób zwi¹zanych z histori¹ archiwistyki niemieckiej, a tak¿e (sic!) marsza³ka Rzeszy Hermanna Göringa
(1893–1946) i jego zwi¹zków z bawarskim zamkiem Veldenstein.
Jerzy Grzelak (Szczecin)
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„ARCHIVES”. THE JOURNAL OF THE BRITISH RECORDS ASSOCIATION, 2010, t. 35, nr 122–123.
To m 35 (nr 122) omawia problem spuœcizn literackich w Wielkiej Brytanii
i powsta³ jako pok³osie trzech konferencji poœwiêconych spuœciznom literackim:
Manuscripts Matter w British Library (paŸdziernik 2006), Archive Fervour/Archive Further: Literature, Archives, and Literary Archives (Aberystwyth University, lipiec 2008) oraz Between the Lines: Perspectives on Literary Archives (British Library, grudzieñ 2008). Zarówno te spotkania, jak i kwietniowy numer „Archives”
zajmuj¹ siê praktycznymi, profesjonalnymi, pojêciowymi, prawnymi, jak równie¿
logistycznymi aspektami archiwów pisarzy.
W pierwszym artykule (No Larkin Around: The Challenges of Contemporary
Literary Archives) Jennie H i l l oraz Will S l o c o m b e , wyk³adaj¹cy odpowiednio
archiwistykê oraz literaturê na Aberystwyth University, przywo³uj¹, nie tylko w tytule, sylwetkê Philipa Larkina (1922–1985), brytyjskiego bibliotekarza i poety zarazem, który sta³ siê prekursorem zabezpieczania spuœcizn angielskich literatów.
Autorzy rozwa¿aj¹ nastêpnie pojêcie „brytyjskoœci” niektórych spuœcizn, wymieniaj¹c np. T.S. Eliota oraz Josepha Conrada, którzy tylko na pierwszy rzut oka byli
Brytyjczykami. Analizuj¹ tak¿e kwestie udostêpniania zasobów zgromadzonych
przez twórców literatury. We wnioskach autorzy stwierdzaj¹, ¿e idealny archiwista
zajmuj¹cy siê spuœciznami powinien byæ zarówno archiwist¹, jak i krytykiem literackim, by lepiej zrozumieæ ten typ zbiorów.
Z kolei Jamie A n d r e w s opisuje historiê gromadzenia spuœcizn w okresie po
drugiej wojnie œwiatowej (‘Laid aside’? Collecting Contemporary Literary Archives and Manuscripts), przedstawiaj¹c proces tworzenia narodowych kolekcji, pocz¹wszy od lat 60. XX w., kiedy z inicjatywy Philipa Larkina powsta³a Narodowa
Kolekcja Rêkopisów Wspó³czesnych Poetów (National Manuscript Collection of
Contemporary Poets). Jej celem by³o zahamowanie przejmowania zbiorów brytyjskich przez biblioteki amerykañskie. W drugiej czêœci artyku³u J. Andrews wymienia g³ówne wyzwania zwi¹zane z gromadzeniem cyfrowych archiwów literackich.
Fran B a k e r , Jessica G a r d n e r , Chris S h e p p a r d i David S u t t o n (Magical
and Meaningful: Thirty Years of Literary Manuscript Collecting in the UK and Ireland) równie¿ zajmuj¹ siê procesem gromadzenia rêkopisów literackich, aczkolwiek koncentruj¹ siê na dzia³alnoœci instytucji o nazwie Group for Literary Archives and Manuscripts. Powsta³a w 2005 r. GLAM wieñczy trzydziestoletnie starania
archiwistów oraz bibliotekarzy, stanowi¹c dziœ dynamiczne forum wspó³pracy miêdzy placówkami gromadz¹cymi archiwalia b¹dŸ ksiêgozbiory w Wielkiej Brytanii
i Irlandii. Do jej zadañ nale¿y promowanie spuœcizn literackich, a tak¿e zapewnianie wsparcia finansowego instytucjom uczestnicz¹cym w projektach.
Kolejne artyku³y rozpatruj¹ ju¿ dylematy zwi¹zane z wykorzystaniem konkretnych spuœcizn literackich. Christine F a u n c h z University of Exeter (Archives of
Written Lives: A Case Study of Daphne Du Maurier and Her Biographer, Margaret
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Forster) pokazuje, jakie trudnoœci mog¹ napotkaæ archiwiœci, jeœli spuœcizny s¹ rozproszone miêdzy ró¿nymi instytucjami, a nawet miêdzy ró¿nymi krajami. Na przyk³adzie spuœcizny Daphne du Maurier autorka pokazuje te¿ przypadek podzia³u
i rozproszenia zbioru w obrêbie jednego zespo³u, gdy poszczególne jego czêœci trafiaj¹ do odrêbnych archiwów.
Jeff C o w t o n (‘Telling Our Own Story’: Interpreting Literary Archives for
a Wider Audience) zajmuje siê dokumentacj¹ Wordsworth Trust, podczas gdy David M c C l a y (Charles Darwin and the John Murray Archive) — archiwum Johna
Murraya w kontekœcie promocji i upowszechniania zbiorów literackich. Autorzy
prezentuj¹ najlepsze sposoby udostêpniania archiwów dla szerszej publicznoœci,
a nie tylko dla badaczy akademickich zajmuj¹cych siê histori¹ literatury. Oba artyku³y zawieraj¹ tezê, ¿e dzia³alnoœæ popularyzacyjna powinna byæ jedn¹ z podstawowych funkcji archiwalnych.
Peter B a r r y, profesor literatury angielskiej na Aberystwyth University (Is There a Poet in this Archive?), opisuje, w jaki sposób dotar³ do istotnych informacji
Ÿród³owych w trakcie pisania ksi¹¿ki pt. Poetry Wars, dotycz¹cej przejêcia przez radykalnie lewicowych poetów w³adzy w brytyjskim Towarzystwie Poetyckim (Poetry Society) w latach 70. ubieg³ego wieku. Poniewa¿ w czasie kwerendy korzysta³
on z archiwum Barry’ego MacSweeneya (1948–2000), poety z Newcastle, przedstawia spojrzenie na udostêpnianie spuœcizn ze strony u¿ytkownika, zwracaj¹c jednoczeœnie uwagê, ¿e archiwa pisarzy s¹ bogatym, acz czêsto nieopracowanym i nieusystematyzowanym Ÿród³em wiedzy.
W czasopiœmie umieszczono tak¿e wspomnienie poœmiertne o Royu Franku H u n n i s e t c i e (1928–2009), wieloletnim pracowniku Public Record Office. Tom zamykaj¹ recenzje publikacji historycznych pod redakcj¹ profesora Williama G i b s o n a .
To m 35 (nr 123) czasopisma otwiera artyku³ Davida S i m p k i n a z University
of Reading (New Muster-Related Sources for Henry IV’s Army in Scotland, August
1400). Podczas kwerendy przeprowadzonej w the National Archives, w ramach projektu Soldier in Later Medieval England, 1369–1453, autor odnalaz³ dwa dokumenty dotycz¹ce pierwszej wyprawy wojennej króla Henryka IV do Szkocji w 1400 r.
Dok³adniejsza analiza tych archiwaliów pozwoli³a na poszerzenie wiedzy w zakresie organizacji wojskowej w póŸnym œredniowieczu. D. Simpkin ustali³ np., ¿e zaci¹g do armii niekoniecznie przeprowadzano wed³ug okreœlonego wzoru, lecz adaptowano go w zale¿noœci od potrzeby chwili.
William D. S h a n n o n analizuje natomiast archiwum s¹dowe ksiêstwa Chamber dzia³aj¹ce w okresie nowo¿ytnym (‘On the Left Hand above the Staire’: Accessing, Understanding and Using the Archives of the Early-Modern Court of Duchy
Chamber). Opisuje on jurysdykcjê, postêpowanie, procesy tego s¹du, a nastêpnie
zasób i wartoœæ poznawcz¹ archiwum. W.D. Shannon stwierdza, ¿e s¹d by³ instytucj¹ na swoje czasy progresywn¹, forsuj¹c¹ wspó³czesne spojrzenie na w³asnoœæ. Co
wiêcej, archiwum s¹dowe zawiera niezwykle cenny zasób kartograficzny.
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James T h o m a s snuje morsk¹ opowieœæ z czterema bohaterami: oficerem marynarki, jego ¿on¹, indyjskim w³adc¹ oraz okrêtem wojennym (The Sea Captain,
The Nawab and The Pilgrimage: a Maritime Yarn Examined). W 1795 r. indyjski
w³adca, nawab z Arcot, zatrudni³ kapitana Johna Dolinga, ¿eby ten eskortowa³ na
dowodzonym przez siebie okrêcie Swift pielgrzymów do Mekki. Podró¿ zakoñczy³a siê tragicznie dla dwóch bohaterów: John Doling zachorowa³ w czasie postoju
w porcie Jedda i zmar³, podobnie jak nawab. Okrêt Swift zaton¹³ trzy lata póŸniej
podczas sztormu na Morzu Chiñskim, ze 120-osobow¹ za³og¹. Z kolei ¿ona oficera, Mary Doling, otrzyma³a od syna nawaba rekompensatê za s³u¿bê mê¿a w wysokoœci 3 tys. funtów oraz ponownie stanê³a na œlubnym kobiercu.
W nastêpnym artykule Lisa S p u r r i e r , archiwistka w Berkshire Record Office, przedstawia historiê szpitala psychiatrycznego Broadmoor oraz zasób jego archiwum (The Broadmoor Archive: A Preliminary Survey of the Historic Records of
Broadmoor Hospital and Their Research Potential). Berkshire Record Office przejê³o akta z tego szpitala, po czym zosta³y one opracowane w formie katalogu dziêki wsparciu ze strony the Wellcome Trust. Autorka przedstawia historiê, organizacjê i warunki panuj¹ce w szpitalu istniej¹cym od 1856 r. Nastêpnie omawia zasób
archiwum szpitalnego, zauwa¿aj¹c, ¿e znajduj¹ce siê w nim akta personelu i pacjentów mog¹ stanowiæ wa¿ne Ÿród³o do historii medycyny i spo³eczeñstwa.
W dziale Notes and Documents znajduje siê jeszcze krótki artyku³ Andrew
B a r c l a y a (George Monck’s Role in the Drafting of the Declaration of Breda),
w którym publikuje on nowy dokument dotycz¹cy powstawania Deklaracji z Bredy, dziêki której Karol II Stuart wróci³ na tron angielski w 1660 r.
W ostatniej czêœci wydawnictwa znajduj¹ siê recenzje publikacji historycznych,
wœród których nale¿y wymieniæ recenzjê istotnej pozycji z zakresu archiwoznawstwa, jak¹ jest praca Elizabeth Shepherd pt. Archives and archivists in twentieth
century England.
Tomasz Hajewski (Katowice)

„COMMA”. INTERNATIONAL JOURNAL ON ARCHIVES — REVUE
INTERNATIONALE DES ARCHIVES ICA, 2008, nr 2 [druk 2010].
W omawianym n u m e r z e zawarte zosta³y teksty referatów wyg³oszonych na
Miêdzynarodowym Kongresie Archiwalnym zorganizowanym przez Miêdzynarodow¹ Radê Archiwów. Obrady odby³y siê w Kuala Lumpur w lipcu 2008 r. Prezentowany numer jest drugim tomem wydawnictwa pokonferencyjnego. Opublikowane materia³y odzwierciedlaj¹ wybrane kierunków badañ z zakresu archiwistyki
w ró¿nych krajach œwiata. Kongres obradowa³ pod has³em Archives, accès et développement. W tomie pierwszym omówiona zosta³a rola archiwów historycznych
i bie¿¹cych w strukturach pañstwowych. Prezentowany tom drugi zawiera materia³y dotycz¹ce zarz¹dzania i wykorzystania archiwaliów oraz dokumentacji, a tak¿e
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zwi¹zanej z tymi procesami potrzeby edukacji kadr s³u¿¹cych realizacji tych zadañ.
Znalaz³y siê tu zatem problemy tworzenia dokumentacji, jej selekcji i gromadzenia
archiwaliów, ich opracowywania i zabezpieczenia, nowych metod publicznego dostêpu do nich i wynikaj¹cych z nich nowych programów kszta³cenia archiwistów.
Pierwszy z publikowanych artyku³ów dotyczy dzia³alnoœci archiwów brazylijskich i stanowi prezentacjê dorobku teoretycznego i metodycznego tej sieci narodowej. Myriam Bahia L o p e s (Brazylia) w tekœcie Names, places and history. Two
projects on universal access to primary sources and Brazylian historiography
omówi³a dwa projekty (The Visual Memory Network of Victoria Bay oraz Itabirito
names and places) w kontekœcie metodologii tworzenia metadanych dla umieszczanych w sieci Ÿróde³ do badañ historycznych. Programy te by³y kierowane do kolekcjonerów. Z tego powodu wymaga³y zastosowania terminologii zrozumia³ej dla tego œrodowiska. Autorzy programów odwo³ali siê do krytyków koncepcji uprawiania historii stworzonej w wieku XIX, m.in. P. Ricoeura i M. Foucaulta. Historiografia krytyczna zaprezentowana zosta³a jako dziedzina wiedzy, której g³ównym za³o¿eniem by³o poszukiwanie prawdy obiektywnej. Oprócz koniecznoœci badania i porównywania wszystkich przekazów wprowadza³a ona tak¿e zestandaryzowany jêzyk komunikacji naukowej. Z tego powodu bardzo czêsto odchodzi³a od nazw wydarzeñ i miejsc stosowanych w okreœlonych przestrzeniach czasowych i geograficznych. Równie¿ archiwalia zosta³y zgromadzone zgodnie z okreœlon¹ struktur¹ rzeczow¹ i opisane wed³ug niej, np. stosowano podzia³ na serie i jednostki archiwalne.
Program, którego za³o¿eniem by³a informacja o wszystkich zgromadzonych w sieci materia³ach ikonograficznych dotycz¹cych Victoria Bay (Zatoki Wiktorii w Afryce Po³udniowej), napotyka³ liczne wyzwania. Oprócz problemów opisu historiograficznego i archiwalnego znalaz³a siê wœród nich tak¿e zmiennoœæ w czasie nazw,
zjawisk i przestrzeni. Na przyk³adzie drugiego z omawianych programów wskazano przede wszystkim na rolê grafiki jako wa¿nego przewodnika po sieci. Zaprezentowane rozwa¿ania potraktowaæ nale¿y jako przejaw tworzenia nowych kierunków
metodyki — opisu archiwaliów i innych obiektów dziedzictwa kulturowego w Internecie.
Metodologia dostêpu do zbiorów archiwalnych za poœrednictwem Internetu sta³a siê przedmiotem rozwa¿añ André B r o c h i e r a (Francja) w artykule Aider le
chercheur lors de la mise en ligne d’instruments de recherche sur Internet:
l’expérience des Archives nationales d’outre — mer. Ich powodem by³a konstrukcja portalu dostêpu (IREL) do pomocy archiwalnych umo¿liwiaj¹cych przeszukiwanie zasobu archiwalnego. Koniecznoœæ utworzenia portalu wi¹za³a siê z faktem
posiadania przez Oddzia³ Posiad³oœci Zamorskich Archiwum Narodowego Francji,
maj¹cy swoj¹ siedzibê w Aix-en-Provence, archiwaliów by³ej francuskiej administracji kolonialnej (m.in. Sekretariat Stanu ds. Marynarki i Ministerstwo Kolonii)
z XVII–XX w. Stanowi³y one przedmiot zainteresowania w wielu krajach œwiata,
zw³aszcza w pañstwach posiadaj¹cych przesz³oœæ kolonialn¹. Przechowywane
w tym archiwum zespo³y by³y zró¿nicowane proweniencyjnie i tematycznie. Za-
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wiera³y archiwalia metropolii i lokalne, regionalne poszczególnych kolonii, archiwa urzêdowe i archiwa zarz¹dców. Znajdowa³y siê w nich akta oraz fotografie. Zawiera³y one materia³y do ró¿nych problemów historii kolonialnej, takich jak: eksploatacja terytorialna, tworzenie i funkcjonowanie administracji terytorialnej, relacje z ludnoœci¹ kolonialn¹, zwi¹zki ekonomiczne z metropoli¹, powstawanie ruchów politycznych, programy odzyskiwania niezale¿noœci, wojny o niepodleg³oœæ.
W omawianym archiwum przechowywane by³y materia³y dotycz¹ce nastêpuj¹cych
terytoriów: Ameryki Pó³nocnej, Antyli-Gujany Francuskiej, Afryki tzw. Czarnej,
Algierii, Azji, wysp Oceanu Indyjskiego, Madagaskaru, Polinezji, Nowej Kaledonii. Planowany portal adresowany by³ do badaczy, mieszkañców departamentów zamorskich Francji, spo³eczeñstw by³ych krajów kolonialnych. Kr¹g odbiorców by³
wiêc zró¿nicowany. Do portalu postanowiono wprowadziæ informacje zawarte
w ró¿nych pomocach archiwalnych — publikowanych inwentarzach, katalogach
ksi¹¿kowych, repertoriach rêkopiœmiennych i powielanych. Dla tworzenia metadanych wykorzystane zosta³y miêdzynarodowe standardy opisu archiwalnego —
ISAD (G) i ISAAR. Zastosowano tak¿e XML poprzez DTD, EAD i EAC. Standardy te stanowi³y istotny element porz¹dkuj¹cy opis archiwalny publikowany w Internecie. Zastosowano zasadê dostêpnoœci dokumentu w postaci kopii cyfrowej
(odwzorowania cyfrowego). W rozwa¿aniach pojawi³ siê problem wyboru strategii
tworzenia opisów. Dokonana zosta³a analiza nastêpuj¹cych czynników kszta³tuj¹cych te dzia³ania: 1. adresat — tworzenie opisu i dostêpu dla szerokiej publicznoœci, 2. charakter opisu — stosowanie zasady opisu kontekstualnego, 3. charakter odpowiedzi — zró¿nicowanie odpowiedzi, 4. zakres dostêpu — dostêp uniwersalny
do wszystkich pomocy archiwalnych publikowanych w Internecie, 5. rodzaj interfejsu — stabilny dla poszukiwañ naukowych, 6. forma odpowiedzi i prezentacji wyszukiwania — jasna i pe³na prezentacja wyników. Portal cieszy³ siê bardzo du¿ym
zainteresowaniem. W rozwa¿aniach podkreœlono, ¿e jedn¹ z wyró¿niaj¹cych go cech
jest fakt, ¿e dokonano w nim integracji danych z ró¿nych Ÿróde³ informacji i noœników:
23 590 stron materia³ów drukowanych, rêkopiœmiennych i powielanych, 159 061 fiszek rêkopiœmiennych i powielanych, w tym 127 709 z zasobu bibliotecznego, czyli Ÿróde³ informacji tworz¹cych ok. 9 tys. m.b. akt i ok. 2 mln obrazów. U¿ytkownicy korzystali najczêœciej z nastêpuj¹cych pól eksploatacji: 1. informacji generalnej o zespo³ach, 2. ikonograficznej bazy danych ULYSSE, 3. s³u¿by cywilnej, 4. biblioteki, 5. innych inwentarzy, 6. opisów bibliograficznych cytowanych w innych
inwentarzach. Ró¿ne rodzaje inwentarzy wystêpuj¹ce w portalu — repertoria, inwentarze analityczne, fiszki posiada³y odrêbne formularze opisu. Autorzy portalu
musieli podj¹æ tak¿e wiele decyzji merytorycznych dotycz¹cych zasad modernizacji i normalizacji pisowni nazw w³asnych oraz s³ownictwa. Prace metodyczne nad
przygotowaniem portalu by³y wa¿nym doœwiadczeniem metodycznym.
Dwa kolejne artyku³y zosta³y poœwiêcone archiwom w Izraelu. W pierwszym
z nich (The accessibility of archival sources in the Israeli district archives system)
Michal H e n k i n zaprezentowa³ problemy gromadzenia dokumentacji administra-
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cji lokalnej — gmin. Omówione zosta³y trzy modele ekonomicznego zarz¹dzania
archiwami gromadz¹cymi archiwalia gmin: 1. archiwista objazdowy obs³uguj¹cy
kilka gmin, 2. wspó³praca pomiêdzy gminami, 3. samodzielne archiwum gminy.
Trzeci model, choæ najbardziej po¿¹dany, nie by³by zgodny z ide¹ ekonomicznego
zarz¹dzania archiwaliami gmin. Powodem tego jest fakt, ¿e Izrael to kraj ma³y,
a gminy to jednostki terytorialnie niewielkie. W drugim z artyku³ów dotycz¹cych
problematyki archiwów w Izraelu (The information retrieval needs of archival
users: a case study from the Jabotinsky Institute, Israel) Masha Z o l o t a r e v s k y
zaprezentowa³ rezultaty badañ dotycz¹cych u¿ytkowników archiwaliów instytucji
naukowej. Omówiona zosta³a metodologia tych badañ, budowa kwestionariusza,
problemy wyboru materia³ów do badañ.
W nastêpnym artykule, autorstwa Mercedes de Ve g i z Meksyku (Diagnóstico
de la situación actual de los archivos diplomáticos iberoamericanos:bases para un
programa de cooperación), zosta³y zaprezentowane problemy gromadzenia archiwaliów dyplomatycznych w Ameryce Œrodkowej i Po³udniowej.
Papa Momar D i o p z Senegalu (Les archives de l’Afrique occidentale française: un patrimoine historique commun? mieux partager) omówi³ dziedziczenie i dostêp do archiwaliów bêd¹cych wynikiem dzia³alnoœci francuskiej administracji kolonialnej obejmuj¹cej kraje Afryki Zachodniej, tworz¹cej Zarz¹d Generalny Francuskiej Afryki Zachodniej (Gouvernement général de l’Afrique occidentale française — AOF). W sk³ad tych terytoriów wchodzi³y kolonie na terenie: Senegalu,
Gwinei Francuskiej, Wybrze¿a Koœci S³oniowej, Dahomeju. Sudanu Francuskiego,
Górnej Wolty, terytoriów Nigru, Mauritiusa. Problemy dostêpu do wspólnego dziedzictwa, jakim by³y archiwalia AOF, zosta³y rozwi¹zane przez ich mikrofilmowanie
i dostarczenie kopii zainteresowanym krajom przy zastosowaniu zasady poszanowania zespo³u archiwalnego. W rozwa¿aniach poœwiêcono nieco uwagi problemom
zabezpieczenia i konserwacji mikrofilmów.
Adrian C u n n i n g h a m z Australii (Going global: Developing globally harmonised software specifications for records) omówi³ problem ujednolicenia zasad zarz¹dzania dokumentacj¹ zapisan¹ na noœnikach cyfrowych. Wskaza³, ¿e istnieje a¿
osiem licz¹cych siê modeli i norm postêpowania z tego typu dokumentacj¹. Powsta³
projekt stworzenia wspólnego standardu. W trakcie jego realizacji analizowano dorobek w tej dziedzinie nastêpuj¹cych instytucji: National Archives of Australia, Archives New Zealand, Public Record Office Victoria, State Records New South Wales, ACT Territory Records, Archives Office of Tasmania, Northhern Territory Archives Services, State Records South Australia, State Record Office Western Australia. W grupie tej widoczna by³a przewaga archiwów przechowuj¹cych akta w jêzyku angielskim z dominacj¹ akt tworzonych w XIX–XX w. W pracach nad projektem nowej normy uczestniczy³y archiwa narodowe Australii, Nowej Zelandii, USA,
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Afryki Po³udniowej, Malezji, Holandii, Szwecji, Francji i Kajmanów. Okreœlone zosta³y podstawowe zagadnienia. Nale¿a³y do nich: wybór strategii postêpowania z dokumentacj¹, klasyfikacja instytucji — wyodrêbnio-
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no trzy zasadnicze grupy: instytucje przemys³owe, instytucje administracyjne, archiwa prywatne. W pracy nad norm¹ konieczne by³o uwzglêdnienie regu³ okreœlonych standardami organizacji pracy i ju¿ istniej¹cych standardów zarz¹dzania dokumentacj¹ elektroniczn¹. Zaproponowane zosta³y ró¿ne modele postêpowania
w tej dziedzinie.
Caroline W i l l i a m s z Wielkiej Brytanii (Allies or aliens? What is the relationship between academic and practice-based research?) omówi³a interesuj¹ce zagadnienie relacji pomiêdzy badaniami akademickimi a praktycznymi. Zasadniczym
celem jej artyku³u by³o wyodrêbnienie obszaru zainteresowañ specyficznych dla
Archiwum Narodowego Wielkiej Brytanii (UK National Archives). Znalaz³y siê
w nim nastêpuj¹ce grupy tematyczne: terminologia, archiwalia w Internecie, konserwacja, zawód archiwisty, miejsca przechowywania pamiêci. Rozwa¿ania te
wskaza³y na wa¿n¹ rolê prowadzenia badañ naukowych w dzia³alnoœci archiwalnej.
Peter B l u m z Niemiec (Educational offers for business archivists: means of
creating an archival profession) zaprezentowa³ problemy wyodrêbnienia zawodu
archiwisty zak³adowego w przedsiêbiorstwach, swoistego „archiwisty biznesowego”. Omówi³ tak¿e program kszta³cenia w tym zakresie. Znalaz³o siê w nim sporo
miejsca na pozyskiwanie umiejêtnoœci komunikacyjnych (m.in. warsztaty z udzia³em dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych, æwiczenia praktyczne,
których celem by³aby umiejêtnoœæ praktyczna krótkich prezentacji wybranych problemów).
Wang L i a n g c h e n g z Chin (Electronic records management in China: present and future) przedstawi³ problemy gromadzenia, zabezpieczania i udostêpniania
dokumentacji elektronicznej tworzonej w instytucjach administracyjnych.
Kolejny tekst (El Macrodiccionario de Terminología Archivística:una herramienta para la normalización en el ámbito de la lingua espa¼ola) autorstwa kilku
osób z Hiszpanii (Carmen Díez C a r r e r a , José Ramon Cruz M u n d e t , Isabel
González C o r r a l , Santiago Morán M e d i n a ) poœwiêcony zosta³ problemom terminologii archiwalnej, m.in. metodologii badania i tworzenia jêzyka archiwistyki,
definiowaniu terminów, edycji s³owników.
W rozwa¿aniach Claire Sybille de G r i m o ü a r d i Padré Lydie G n e s s o u g o u
B a r o a n - D i o u m e n c y z Francji (Une nouvelle norme internationale pour décrire les fonctions des producteurs d’archives: ICA–ISDF) omówiona zosta³a potrzeba
stworzenia nowego standardu do opisu aktotwórcy, oprócz istniej¹cego ju¿ ISAAR
CPF. Autorki wskaza³y, ¿e nowa norma ma zapewniæ lepszy zwi¹zek pomiêdzy danymi dotycz¹cymi aktotwórcy i archiwum oraz znormalizowaæ opis dotycz¹cy kompetencji instytucji tworz¹cych akta. Nowy standard sk³adaæ siê mia³by z nastêpuj¹cych pól: 1. identyfikacja funkcji aktotwórcy, 2. kontekst funkcji, 3. relacje funkcji,
4. kontrola opisu. Ka¿de z tych pól zawiera³o 4–5 elementów rozszerzaj¹cych opis.
Opisany projekt stanowi przejaw rozwoju idei ujednolicenia opisu archiwalnego.
W tekœcie Roberta Jana H a g e m a n a , Charlesa J e u r g e n s a i Ruuda Ya p a
z Holandii (A new approach to appraisal: Building blocks for a new appraisal me-
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tod for archives) zaprezentowane zosta³y problemy rozwoju i modernizacji metod
wartoœciowania i selekcji dokumentacji. Autorzy wskazali, ¿e w ramach poszukiwania nowych metod gromadzenia prowadzone by³y analizy dwóch okreœleñ: „unikatowy” i „reprezentatywny”, ich konteksty spo³eczne, oczekiwania szerszej publicznoœci i badaczy. W archiwach holenderskich testowane by³y metody wartoœciowania i selekcji: integralna i kilkustopniowa. Autorzy przyjêli za³o¿enie, ¿e stosowane zasady gromadzenia wymagaj¹ ci¹g³ej obserwacji.
W rozwa¿aniach France Saïe B e l a ï s c h z Francji (Green archives buildings:
archive buildings and sustainable development) omówione zosta³y najnowsze tendencje w budownictwie archiwalnym we Francji, zw³aszcza poszukiwanie formu³y
architektury ekologicznej.
W tekœcie Sunguna Na m a i Dai Hyun Yo o n a z Korei (Disaster planning of
electronic records management) omówione zosta³y problemy gromadzenia i prawid³owego zabezpieczenia dokumentacji elektronicznej, zw³aszcza zaœ zagro¿enia dla
tego typu zapisów i noœników informacji. Sangwin L e e (Korea) w swoich rozwa¿aniach (Recordkeeping innovations and presidential records issues in Korea)
przedstawi³ problemy zarz¹dzania dokumentacj¹ elektroniczn¹ w instytucjach administracyjnych tego kraju.
Ray E d m o n d s o n z Australii (A briefing on MOWCAP) przybli¿y³ podstawowe problemy zwi¹zane z realizacj¹ programu „Pamiêæ œwiata” na terenie Azji
i w strefie Pacyfiku.
Miriam N i s b e t z USA (UNESCO’s Memory of the World Programme) przypomnia³a ideê i dotychczasow¹ realizacjê programu „Pamiêæ œwiata”. Wskaza³a, ¿e
g³ównym jego celem by³a rejestracja dokumentów maj¹cych kluczowe znaczenie
dla historii ludzkoœci i ich w³aœciwe zabezpieczenie.
W³adys³aw S t ê p n i a k z Polski (Europe and the Memory of the World programme) omówi³ znaczenie programu dla ochrony dziedzictwa kulturowego ró¿nych krajów Europy, zw³aszcza Polski jako kraju o szczególnie rozproszonym dziedzictwie kulturowym charakteryzuj¹cym siê wieloœci¹ miejsc przechowywania,
w tym tak¿e poza jego granicami.
Julia D z i w o k i z Polski (Church archives after Poland’s entry into the European Union) przedstawi³a problemy dostêpu do zasobu archiwów koœcielnych.
Kwisun Si z Korei (Old archives in pre–modern Korea: the documentation of
peoples’ lives) przybli¿y³ zagadnienie znaczenia archiwaliów zgromadzonych przez
spo³eczeñstwo w najnowszych badaniach nad histori¹ Korei XIV–pocz¹tków XX w.
Oh H a n g - N y e o n g z Korei (An archival interpretation of the Veritable Records) zaprezentowa³ problemy krytyki i wykorzystania serii dokumentów dotycz¹cych najwa¿niejszych dziedzin dzia³alnoœci pañstwa koreañskiego, tworzonych metod¹ kompilacji w okresie 1392–1910. Podstaw¹ ich tworzenia by³y inne serie dokumentacji. Na ich podstawie konstruowano przekaz, nie podaj¹c jednak informacji o Ÿród³ach prymarnych. We wczeœniejszej historiografii by³y one wykorzystywane jako Ÿród³a wiarygodne. Aktualnie jednak budz¹ wiele w¹tpliwoœci.
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Przegl¹d publikacji zawartych w wydawnictwie pokongresowym wskazuje na
istnienie du¿ej ró¿norodnoœci podejmowanych tematów badawczych. Wyodrêbniæ tu
mo¿na kierunek, który nale¿a³oby okreœliæ mianem nowej metodyki wynikaj¹cej
z doœwiadczeñ publikacji archiwaliów i archiwów w Internecie. Problemy opisu materia³ów udostêpnianych i przygotowywanych do udostêpnienia w sieci sta³y siê nowym polem badawczym archiwistyki. Widoczny jest rozwój refleksji dotycz¹cych
zastosowañ miêdzynarodowych standardów opisu archiwalnego oraz tworzenia nowych norm porz¹dkuj¹cych opis. Oprócz tej tendencji widoczna jest kontynuacja
poszukiwañ w innych dziedzinach archiwistyki — przedmiotu zainteresowañ archiwistyki, terminologii, proweniencji i pertynencji, wartoœciowania dokumentacji,
budownictwa archiwalnego, zawodu archiwisty i przygotowañ do niego, tworzenia,
gromadzenia, zabezpieczania i udostêpniania dokumentacji elektronicznej.
Alicja Kulecka (Warszawa)
„LA GAZETTE DES ARCHIVES”. ASSOCIATION DES ARCHIVISTES
FRANÇAIS, Paris 2009, nr 214–216; 2010, nr 217–219.
N u m e r 214 pisma zosta³ zatytu³owany Lettres ouverts aux archives. Une contribution de l’Association des archivistes français au festival des Correspondances
de Manosque. Znalaz³y siê w nim artyku³y dotycz¹ce problemów gromadzenia,
wartoœciowania, opracowywania i udostêpniania korespondencji pisarzy i instytucji
zwi¹zanych z po³udniem Francji, g³ównie Prowansj¹. S¹ one plonem sesji towarzysz¹cej festiwalowi kulturalnemu Correspondances de Manosque, zorganizowanemu w departamencie Alpes-de-Hautes-Provence. Przedmiotem prezentacji sta³y siê
zbiory listów przechowywane w bibliotekach i archiwach tego regionu.
Czêœæ pierwsza zosta³a zatytu³owana Les correspondances d’ecrivains dans les
archives et les bibliothèques. Gilles É b o l i w artykule Les correspondances d’Albert Camus et de Saint-John Perse dans les collections de la bibliothéque Méjanes
à Aix-en-Provence omówi³ problemy dotycz¹ce epistolografii pisarzy wymienionych
w tytule. Michèle C o u l e t w publikacji Correspondances Audiosio et Brauquier
à la bibliothèque l’Alcazar de Marseille zaprezentowa³a to samo dla Gabriela A u d i o s i o (1900–1978) i Louisa B r a u q u i e r a (1900–1976) oraz Jules’a R o y a , pisarza pochodz¹cego z Algierii, zaprzyjaŸnionego z Albertem Camusem. Gabriel
Audiosio, emerytowany profesor Uniwersytetu w Marsylii, w artykule Et le fonds
Audiosio gagna l’Alcazar uzupe³ni³ informacje M. Coulet dotycz¹ce okolicznoœci
gromadzenia korespondencji wspomnianego pisarza w bibliotece w Marsylii. Tê seriê artyku³ów zakoñczy³ Bernard T h o m a s publikacj¹ Le fonds Théodore Aubanel
aux Archives départamentales de Vaucluse: spécifité et traitement d’une correspondance d’ecrivain, poœwiêcon¹ epistolografii pisarza wymienionego w tytule, zwi¹zanego z odrodzeniem prowansalskim drugiej po³owy XIX w. W artykule G. Éboli
poœwiêconym korespondencji Saint-Johna Perse’a i Alberta Camusa, zgromadzonej
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przez Fundacjê imienia pierwszego z wymienionych, przechowywanej w Bibliotece Méjanes w Marsylii, wskazano na ró¿ne kryteria wyodrêbniania i tworzenia
podzia³ów rzeczowych epistolografii stanowi¹cej przedmiot gromadzenia. W zbiorze listów Perse’a oznakowano poszczególnymi literami grupy osób pisz¹cych. Litera „F” przypad³a cz³onkom rodziny (famille), „P” politykom (politique), „L” literatom (monde des lettres). Ponadto wyró¿nieni zostali badacze, wyk³adowcy oraz
inne grupy zajmuj¹ce siê dzia³alnoœci¹ intelektualn¹. Korespondenci zostali opisani zgodnie z norm¹ ANFOR wymagaj¹c¹ danych biograficznych. Fundacja przechowuje tak¿e korespondencjê dyplomatyczn¹ Alexisa Legera, z lat 1914–1940.
Niezwykle wa¿na jako Ÿród³o historyczne korespondencja Alberta Camusa z lat
1932–1960, sk³adaj¹ca siê z ok. 20 tys. listów, zosta³a podzielona na nastêpuj¹ce
dzia³y: 1. Czytelnicy artyku³ów („Combat”, „l’Express”), 2. Czytelnicy dzie³ pisarza, 3. Znacz¹cy politycy — René Coty, Charles de Gaulle, Vincent Auriol, Guy
Moller, 4. Ró¿ne instytucje, 5. Listy zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ zawodow¹ — wydawnictwa, prasa, t³umacze, teatry, 6. Przyjaciele, 7. Literaci i artyœci. Wiêkszoœæ
korespondencji A. Camusa zosta³a objêta inwentarzem alfabetycznym. Znalaz³y siê
w nim nastêpuj¹ce informacje: liczba listów pochodz¹ca od korespondenta, daty
skrajne, technika pisania (rêkopis lub maszynopis), rzadziej motyw listu. Czêœæ listów zosta³a pogrupowana tematycznie. Utworzono teczki polityczne — Algieria,
Hiszpania, Grecja, Wêgry, tematyczne — cz³owiek zbuntowany, Nobes, czytelnicy
„l’Express” i „Combat”. Wyodrêbniono tak¿e listy dotycz¹ce zarz¹dzania prawami
autorskimi poszczególnych dzie³. Zaobserwowaæ wiêc mo¿na sk³onnoœæ do tworzenia grup rzeczowych umo¿liwiaj¹cych bardziej efektywne przeszukiwanie du¿ych
kolekcji. Biblioteka Alcazar w Marsylii stosuje do inwentaryzacji Encoded Archival Description (EAD), traktuj¹c go jako uniwersalny format opisu. Korespondencja z regu³y jest udostêpniana po uzyskaniu zgody najbli¿szej rodziny, osób przekazuj¹cych j¹ do zbiorów publicznych. Przechowywana jest w dobrych warunkach,
w teczkach i kopertach o odpowiedniej kwasowoœci. Wartoœæ gromadzonej i przechowywanej korespondencji oceniana jest zakresem jej dotychczasowej publikacji.
Najbardziej cenne kolekcje to takie, które zawieraj¹ listy niepublikowane. Kolejnym kryterium oceny jest mo¿liwoœæ jej ekspozycji, wykorzystania do organizacji
wystaw i prezentacji. Wszystkie omówione w artyku³ach kolekcje korespondencji
trafi³y do zbiorów publicznych jako dary twórców lub ich rodzin.
Druga czêœæ rozwa¿añ poœwiêconych korespondencji zosta³a zatytu³owana La
diversité des correspondance dans les archives. Zaprezentowano w niej ró¿ne formy korespondencji — urzêdow¹, prywatn¹ masow¹ oraz elektroniczn¹. Korespondencji urzêdowej zosta³y poœwiêcone dwa artyku³y. Felix L a f f é w publikacji Une
poétique da la bureaucratie: la correspondance administrative en Provence traditionnelle (XVIIe-XIXe siècles) zaprezentowa³ listy powstaj¹ce w ró¿nych urzêdach
Prowansji — Stanów, Intendenta, dyrektora departamentu, prefekta, sêdziego pokoju. Hélène Ta i l l e m i t e w artykule Lettres du bagne: les correspondance privées
conserves par l’administration pénitentiaire coloniale dans les dossiers individuals
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des condamnés aux bagnes de Guyane et de Nouvelle — Calédonie omówi³a zasadnicze cechy korespondencji prowadzonej pomiêdzy skazanymi na opuszczenie
Francji i osiedlenie w koloniach a ich rodzinami, przechowywanej w Archives Nationales d’Outre-Mer w Aix-en-Provence. Wskaza³a na cenzurowanie listów i kontrolê ich treœci przez administracjê wiêzienn¹. Ménie G r é g o i r e i Françoise D u r a n d - E v r a r d w artykule Les archives ordinaires: le fonds Ménie Grégoire zaprezentowa³y problemy gromadzenia i opracowania korespondencji masowej kierowanej do dziennikarki radiowej stacji RTL. Ménie Grégoire od marca 1967 do lipca
1981 r. prowadzi³a audycjê poœwiêcon¹ problemom seksualnym i intymnym, której
s³ucha³y miliony kobiet i mê¿czyzn. W tym okresie otrzyma³a 80–100 tys. listów.
Zdeponowa³a je w archiwum departamentu d’Indre-et-Loire (66 J). Listy zosta³y
udostêpnione w 1994 r. Na ich podstawie powsta³y liczne artyku³y i monografie
z historii spo³ecznej. Korespondencja nadal cieszy siê zainteresowaniem badaczy
i dziennikarzy. Ostatni artyku³, autorstwa Anne B r u n e l , nosz¹cy tytu³ Si le courriel est l’avenir de la lettre… Enjeux juridiques, technologiques et patrimoniaux de
l’archivage du courrier électronique, dotyczy problemów przechowywania i zachowywania korespondencji elektronicznej i jej relacji z papierow¹.
Zaprezentowane artyku³y dotyczy³y wa¿nych problemów polityki gromadzenia
korespondencji elit intelektualnych Francji. Wskaza³y tak¿e na zjawiska powstawania masowej wymiany listowej, bêd¹cej efektem dzia³alnoœci medialnej, charakterystycznej dla drugiej po³owy XX w. Zawarta w nich zosta³a tak¿e propozycja programu wartoœciowania dokumentacji tego typu. Jego cech¹ charakterystyczn¹ by³o
przyjêcie za³o¿enia mierzenia wartoœci przydatnoœci¹ do edycji oraz ekspozycji,
czyli wprowadzenia do dyskursu publicznego.
N u m e r 215 pisma zosta³ zatytu³owany Archives et coopération européenne:enjeux, projets et perspectives et Les données personnelles, entre fichers nominatifs et jungle Internet. Zosta³y w nim opublikowane materia³y z sympozjów poœwiêconych problemom wspó³pracy europejskiej w dziedzinie archiwalnej oraz danym osobowym. Pierwsze z nich odby³o siê 28 III 2008 r., drugie 17 III 2009 r.
Pierwsza seria artyku³ów zosta³a poœwiêcona kierunkom i dzia³aniom w europejskiej wspó³pracy archiwalnej. Otworzy³y j¹ rozwa¿ania Mattiasa H a l l i n a , archiwisty Komisji Europejskiej, zatytu³owane Vers le renforcement de la coopération européenne en matière d’archives. Zarysowana zosta³a historia i formy tej
wspó³pracy. W 1991 r. zosta³a powo³ana grupa ekspertów stworzona przez Komisjê
Europejsk¹. Zajmowa³a siê ona zagadnieniami wspó³pracy europejskiej w dziedzinie archiwalnej. Efektem jej prac by³ opublikowany w 1994 r. raport (Les archives
dans l’Union européenne). Zosta³y w nim zdefiniowane obszary stanowi¹ce planowany przedmiot koordynacji i wspó³pracy. Znalaz³y siê wœród nich: zabezpieczanie
materia³ów, warunki i prawodawstwo reguluj¹ce dostêp, zarz¹dzanie i gromadzenie
archiwów elektronicznych, kszta³cenie archiwistów i inne dziedziny. Wspomniany
raport by³ inspiracj¹ do powstania dwóch wa¿nych form europejskiej wspó³pracy
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archiwalnej. Nale¿a³y do nich DLM-Forum i MoReq. DLM-Forum stanowi³o formê wymiany intelektualnej pomiêdzy ró¿nymi instytucjami tworz¹cymi oblicze archiwów wspó³czesnych — administracj¹ publiczn¹, archiwami publicznymi, instytucjami tworz¹cymi sprzêt i oprogramowanie oraz instytucjami zajmuj¹cymi siê
edukacj¹ archiwaln¹. ZnaleŸli siê tu zatem aktotwórcy, archiwa, twórcy rozwi¹zañ
informatycznych oraz przygotowuj¹cy kadry archiwalne. Dzia³alnoœæ DLM-Forum
przejawia³a siê przede wszystkim w organizacji konferencji oraz publikacji badañ
i materia³ów tworzonych na ich potrzeby. Za najwiêkszy sukces DLM-Forum uznano MoReq, czyli Model Requirement for the Management of Electronic Records.
Pod tym okreœleniem ukrywa³ siê standard s³u¿¹cy zarz¹dzaniu dokumentacj¹ elektroniczn¹. Na jego bazie skonstruowana zosta³a IDA — program wspólnotowy, s³u¿¹cy do wymiany danych z administracyjnych baz danych. W okresie 1990–2009
nast¹pi³y jednak istotne zmiany strukturalne w Unii Europejskiej (UE). Uleg³a ona
znacznemu rozszerzeniu. Liczba krajów Unii zwiêkszy³a siê z 12 do 27. W latach
2003–2005 opracowane zosta³y nastêpuj¹ce programy wspó³pracy: 1. Renowacja
i zabezpieczenie archiwaliów w okresie klêsk ¿ywio³owych, 2. Rozszerzenie
wspó³pracy interdyscyplinarnej w zakresie dokumentu i archiwum elektronicznego,
3. Stworzenie i popularyzacja portalu internetowego dla archiwów Europy, 4. Baza
danych zawieraj¹ca akty prawne dotycz¹ce zarz¹dzania, dostêpu i udostêpniania
dokumentacji i archiwaliów, projekt zosta³ nazwany EURBICA, 5. Zabezpieczenie
archiwów — budynków i zasobu.
W kolejnym artykule (Le Conseil de l’Europe et la transparance administrative:
le projet de convention sur l’accès aux documents publics) Laurent Ve y s s i è r e , ekspert Komisji Europejskiej, omówi³ generalne problemy dostêpu do dokumentacji instytucji administracyjnych, uwarunkowane wymogami transparentnoœci. Zaprezentowa³ w nim projekt regulacji prawnych odnosz¹cych siê do tych kwestii. Problematyk¹
t¹ zajmowa³a siê grupa ekspertów okreœlona jako DH-S-AC. Autor by³ jednym z jej
cz³onków. Dokona³a ona analiz dotychczas istniej¹cego prawodawstwa. Na tej podstawie opracowane zosta³y „Wytyczne dotycz¹ce dostêpu do dokumentów publicznych”
(Recommandation (2002) 2 sur l’accès aux documents publics). Projekt ten sta³ siê nastêpnie przedmiotem obrad seminarium „Jaki dostêp do dokumentów publicznych”
(2002), a tak¿e licznych posiedzeñ grupy DH-S-AC oraz kolejnych redakcji. Czo³ow¹
rolê odgrywali w niej archiwiœci francuscy. W publikowanym artykule autor zaprezentowa³ podstawowe problemy konwencji reguluj¹cej dostêp do dokumentów publicznych. Znalaz³y siê wœród nich: terminologia, generalne za³o¿enia dostêpu, ograniczenia dostêpu, w tym bezpieczeñstwo narodowe, obronnoœæ i kontakty zagraniczne, bezpieczeñstwo publiczne, zapobieganie przestêpczoœci, ochrona w³adz publicznych, ¿ycie prywatne i inne dane personalne, interesy handlowe i ekonomiczne, polityka ekonomiczna, monetarna, równe traktowanie stron w procesach s¹dowych, ochrona œrodowiska, zasady odmowy dostêpu, formy dostêpu, zasady monitorowania przestrzegania
zapisów konwencji. W aneksie do artyku³u zawarty zosta³ Projekt konwencji Rady Europy w sprawie dostêpu do dokumentów publicznych z 3 kwietnia 2008 r.
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W nastêpnym artykule (La révision du règlement (CE) no 1049/2001 relatif?
l’accès du public aux documents du Parlament européen, du Conseil et de la Commission) Marc M a e s omówi³ problemy nowelizacji regulacji prawnych dotycz¹cych dostêpu do dokumentacji najwy¿szych organów UE — Parlamentu, Rady
i Komisji, zawarte w artykule 255 traktatu UE, stosowanego od 3 XII 2001 r.
W trakcie prac prowadzonych nad tym zagadnieniem przyjêto program wzmocnienia istniej¹cych zapisów, poprawy i wiêkszej czytelnoœci tekstu. G³ówne jego punkty to: poprawa przejrzystoœci w dziedzinie regulacji prawnych, zwiêkszenie czytelnoœci niektórych zapisów o ograniczeniu dostêpu, m.in. do dokumentacji zawieraj¹cej dane osobowe, sprecyzowanie pojêcia „dokument”, zwiêkszenie czytelnoœci
relacji pomiêdzy zapisami o dostêpie do dokumentacji instytucji publicznych
a ochron¹ danych osobowych, sprecyzowanie warunków, pod którymi mo¿liwe by³oby wprowadzenie ograniczeñ rozpowszechniania dokumentacji, szczególnie Trybuna³u Europejskiego.
W artykule Les archives des provinces illyriennes ou l’ ISAD/G comme langage européen Jean Baptiste A u z e l , z Archives Nationales, zaprezentowa³ normê
opisu archiwalnego jako podstawê opracowania przewodnika archiwalnego zawieraj¹cego informacje o materia³ach dotycz¹cych prowincji illiryjskich w okresie
1809–1813. Dzie³o zatytu³owane Napoleon et son administration en Adriatique
oreintale et dans les Alpes de L’Est wydane w Zagrzebiu w 2005 r. stanowi³o wspólne przedsiêwziêcie Archiwów Narodowych S³owenii, Chorwacji i Francji. Norma
ISAD (G) s³u¿y³a ujednoliceniu opisów archiwaliów w ró¿nych jêzykach, staj¹c siê
podstaw¹ prezentacji tej ró¿norodnoœci.
Dwa artyku³y zosta³y poœwiêcone korzyœciom i wyzwaniom stoj¹cym przed archiwami w zwi¹zku z zastosowaniem nowych technologii dla gromadzenia, przechowywania i udostêpniania danych dotycz¹cych zjawisk i procesów spo³ecznych,
ustrojowych i kulturowych w makro- i mikroskali. W pierwszym z nich (Le réutilisation des informations publiques) Pascal É v e n wskaza³, ¿e powtórne wykorzystanie informacji w archiwach gromadzonych przez instytucje publiczne wymaga wielu nowych rozwi¹zañ prawnych i technologicznych. Podobn¹ tezê w artykule Mutualisation des services publics et directives européennes:l’impact sur les services
d’archives zawar³ Laurence P e r r y.
W drugiej czêœci czasopisma zamieszczone zosta³y artyku³y poœwiêcone gromadzeniu, udostêpnianiu i wykorzystaniu danych osobowych. Otwiera³y je zapisy dyskusji poœwiêconej prawodawstwu francuskiemu reguluj¹cemu zasady postêpowania
z tego typu danymi. W artykule Monici Vilasau (Protection des données et
accès a l’information: la rechrche d’un équilibre: Analyse du cadre normatif espagnol) przedstawione zosta³y problemy udostêpniania danych osobowych w Hiszpanii.
Trzy artyku³y zosta³y poœwiêcone danym osobowym gromadzonym przez administracjê gmin. Autork¹ Wprowadzenia by³a Christine P é t i l l a t . Opublikowano
nastêpuj¹ce artyku³y: Les Haust-Pyrènèes en fiches: au surveillance à l’histoire familiale (François G i u s t i a n i n i), Le fichier de la surveillance administrative de la
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ville de Bordeaux, 1945–1995 (Agnès Va t i c a n ) i Faciliter l’accès des anciens
stagiaires de la formation professionnelle à leurs donnèes personnelles (Sylvie
D e s s o l i n - B a u m a n n ). Zaprezentowane programy badawcze oparte zosta³y na
analizach kwestionariuszy osobowych. Autorzy wskazali wa¿ne znaczenie tak gromadzonych danych dla historii rodzin, regionów i zawodów.
Cztery kolejne artyku³y poruszaj¹ problemy wykorzystania danych osobowych
w badaniach socjobiograficznych dla potrzeb s³ownika dzia³aczy ruchu zawodowego oraz w poszukiwaniach osób zaginionych, a tak¿e kwestie publikacji i obiegu danych w sieci, okreœlania zasiêgu spo³ecznego deportacji. Wprowadzenie do dyskusji zaprezentowa³a Sylvie C l a i r. Dalej opublikowane zosta³y nastêpuj¹ce artyku³y: Récolte et usages des données personnelles dans les recherches socio-biographiques du Maitron (Paul B o u l l a n d ), Les fichiers d’archives et la recherche de personnes disparues (Denis S e l l e m ), Production et diffusion des données à caractère
personnel sur Internet:enjeux nouveaux et questions éthiques (Izabelle F a l q u e P i e r r o t i n ), Les enquètes sur la deportation: l’exemple du Livre-Mémorial des
déportés arètes pour mesure de repression (Thomas F o n t a i n e ). I. Falque-Pierrotin w swoich rozwa¿aniach podkreœli³a, ¿e Internet ma wymiar globalny i w zwi¹zku z tym regulacje dotycz¹ce udostêpnianych w sieci danych osobowych powinny
mieæ zasiêg ogólnoœwiatowy.
Numer koñczy³ artyku³ poœwiêcony relacjom archiwa a prawa cz³owieka. W rozwa¿aniach zatytu³owanych Conclusion: archives et droits de l’Homme Jean Claude
Vi t r a n wskaza³ na zjawisko masowego gromadzenia danych osobowych przez instytucje administracyjne oraz inne, ale tak¿e na mo¿liwoœci szerokiego upowszechniania tak zgromadzonych danych. Podkreœli³ koniecznoœæ podjêcia rozwa¿añ wokó³
pojêcia „zaufanie”. W jego opinii prowadziæ one powinny do tworzenia nowych zasad zarz¹dzania danymi — gromadzenia, upowszechniania, wykorzystania.
Treœæ zaprezentowanego numeru wskazywa³a na istnienie licznych dyskusji dotycz¹cych prawodawstwa reguluj¹cego zasady dostêpu do archiwaliów oraz danych
osobowych. W rozdaniach widoczne by³y programy porz¹dkowania istniej¹cego
prawa, jego modernizacji, zw³aszcza hierarchizacji wzajemnych relacji pomiêdzy
prawem dostêpu do informacji publicznej a ochron¹ interesów instytucji publicznych oraz instytucji i osób prywatnych.
N u m e r 216 nosi tytu³ Chiffrer et évaluer les archives. Opublikowano w nim
materia³y z corocznych spotkañ Sekcji Archiwów Departamentowych (RASAD)
oraz Stowarzyszenia Archiwistów Francuskich. Poœwiêcono je problemom statystycznego mierzenia efektywnoœci dzia³alnoœci archiwów oraz ich ewaluacji. Publikowane artyku³y zosta³y zaprezentowane w trzech grupach tematycznych: 1. Zakres
i metody ewaluacji archiwów, 2. Polityka jakoœciowa: doœwiadczenia i granice,
3. Ewaluacja w dzia³alnoœci instytucji: sprawozdania i próba podsumowania.
Rozwa¿ania dotycz¹ce zakresu i metod statystycznego mierzenia efektów dzia³alnoœci i ewaluacji archiwów otworzy³a Martin de B o i s d e f f r e , ówczesny dyrek-
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tor generalny Archiwów Francji. Wskaza³a, ¿e wymienione procesy powinny prowadziæ do rozwa¿añ wokó³ jakoœci prac, ale tak¿e do ukazywania iloœci zgromadzonego zasobu. Wyodrêbni³a kilka problemów zwi¹zanych z tym zagadnieniem: kontrola zarz¹dzania, pragmatyka audytu, koniecznoœæ sprawozdawczoœci.
Rozwa¿ania zaprezentowane w pierwszej grupie tematycznej otworzy³ artyku³
Indicateurs, tableaux de bord:quelques définitions à l’usage des archivistes. Jego
autorka, Solange B i d o u , przedstawi³a problemy pojêæ wystêpuj¹cych w procesie
ewaluacji. Przedmiotem jej zainteresowania sta³y siê przede wszystkim wskaŸniki.
Przypomnia³a, ¿e w ocenianiu podstawowym czynnikiem mierz¹cym s¹ liczby s³u¿¹ce mierzeniu jakoœci. Wyodrêbni³a nastêpuj¹ce wskaŸniki ewaluacji: wskaŸniki
aktywnoœci, wskaŸniki produktywnoœci, wskaŸniki jakoœci (procent anomalii),
wskaŸniki œrodków — np. mierz¹ce liczbê osób uczestnicz¹cych w opracowaniu,
wskaŸniki bezpieczeñstwa (liczba wypadków), wskaŸniki atmosfery socjalnej
(np. absencja), wskaŸniki efektywnoœci, wskaŸniki normatywnoœci. Ten doœæ bogaty katalog wskaŸników mo¿e zostaæ rozszerzony w zale¿noœci od potrzeb prowadz¹cych analizy i obserwacje. Podstaw¹ mierzenia efektywnoœci z regu³y bywaj¹
dane zgromadzone w kwestionariuszach i zestawieniach. S. Bidou wskaza³a na wiele motywów prowadzenia ewaluacji dzia³alnoœci. Znalaz³y siê wœród nich m.in. potrzeby zarz¹dzania i certyfikacji.
Kolejny artyku³ Présentation des travaux, bilan et perspectives du groupe de
travail „Chiffrer les archives”, autorstwa Martina de F r a m o n d , Samuela G i b i a t a i Isabelle Ve r n u s, zawiera³ prezentacjê prac grupy roboczej zajmuj¹cej siê
problemami oceniania dzia³alnoœci archiwalnej. Jej zadaniem by³o opracowanie
metodologii ewaluacji. Przedmiotem rozwa¿añ tego zespo³u sta³y siê nastêpuj¹ce
kwestie: okreœlenie dziedzin ewaluacji, analiza istoty poszczególnych wskaŸników
oraz problemy wyboru wskaŸników. W artykule zaprezentowano pierwsze efekty
prac grupy. W wyniku wykonanych przez ni¹ analiz przedstawiono nastêpuj¹ce tezy: metodyczna definicja ewaluacji okaza³a siê przedsiêwziêciem bardzo trudnym,
ka¿da solidna ewaluacja powinna zostaæ oparta na danych podstawowych, pojawi³y siê problemy z prost¹ formalizacj¹ niektórych wskaŸników. WskaŸniki kosztów
wykazywa³y siê du¿¹ zmiennoœci¹, niektóre wskaŸniki wykazywa³y du¿y stopieñ
utopijnoœci, trudnoœci w zdefiniowaniu, np. wskaŸnik produktywnoœci, brak wskaŸników mierz¹cych efektywnoœæ w dziedzinach dzia³alnoœci wczeœniej nieznanych.
Grupa sporz¹dzi³a swoisty katalog w¹tpliwoœci dotycz¹cych metodologii ewaluacji.
Nastêpnie zaprezentowana zosta³a dyskusja, w której uczestniczyli przedstawiciele
archiwów departamentowych. Dotyczy³a ona metodologii ewaluacji i stosowanych
wskaŸników.
W artykule Le coût de l’archivage intermédiaire Françoise B a n a t - B e r g e r
zaprezentowa³a problemy liczenia kosztów archiwizacji przejœciowej w ministerstwach Francji. Analiza kosztów s³u¿yæ mia³a ich zmniejszeniu. W trakcie tego procesu powsta³o wiele kontrowersji m.in. tak¿e dotycz¹cych iloœci i zestawu wskaŸników. W artykule Le point de vue d’un service audité Luc F o r l i v e n s i zaprezento-
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wa³ metody prowadzenia audytu w Archiwum Departamentu Indre-et-Loire. Celem
by³o pokazanie tych obszarów dzia³alnoœci archiwów, które stanowi³y problem przy
ich ocenie, oraz uzasadnienie koniecznoœci prowadzenia kontroli. W artykule
Transcrire la LOLF:l’approche ornaise Jean-Pascal Vo u c h e r i Charles-Henri
B o u v e t zaprezentowali zastosowanie systemu LOLF (loi d’orientation relative
aux loi de finances) w archiwach departamentowych. Przedstawili problemy tworzenia bud¿etu zadaniowego opartego na analizie funkcji archiwum oraz przypisaniu do nich konkretnych funduszy. Tego typu konstrukcja s³u¿yæ mia³a bardziej
efektywnemu wykorzystaniu dotacji przeznaczonej na finansowanie archiwów.
W kolejnej serii artyku³ów dotycz¹cej polityki jakoœciowej opublikowanych zosta³o piêæ tekstów na temat problemów oceny jakoœci dzia³alnoœci archiwalnej
w wybranych dziedzinach dzia³alnoœci oraz instytucjach. W pierwszym z nich, Participation d’un service d’archives à la demarche qualité dans une collectivité publique: l’expérience de la Corrèze (2002–2008), Samuel G i b i a t omówi³ udzia³ archiwum departamentowego Corrèze w œwiatowym pilota¿u certyfikacji normy ISO
9001-2000. W nastêpnym z artyku³ów tej serii (La gestion des archives et la demarche d’accréditation des services veterinaries et phytosanitaires) Laurent M o n t a u t
przedstawi³ zastosowanie normy ISO/CEI 17020. W tekœcie Demarche qualité et
certification au sein d’un établissement accrédité, le Centre hospitalier universitaire de Tours: déroulement de l’expérience et valorisation de l’image du service central des archives Anne-Marie B a i l l o u x omówi³a procedury certyfikacji archiwum centralnego Uniwersytetu w Tours. W artykule La qualité comme argument
d’intégration fonctionnelle à un organisme: l’expérience du service des archives de
l’Institut Pasteur Stéphane K r a x n e r zaprezentowa³ proces badania jakoœci jako
czynnik s³u¿¹cy integracji funkcjonalnej Archiwum Instytutu Pasteura. W artykule
Normes et certification de la fonction archives chez Ernst &Young Laurent D u c o l
przedstawi³ proces normalizacji dzia³alnoœci archiwum firmy Ernst and Young.
Ostatnia seria artyku³ów poœwiêcona zosta³a ewaluacji systemów zarz¹dzania
dokumentacj¹, kolekcjami archiwalnymi oraz programowi miêdzynarodowej normalizacji i ewaluacji archiwizacji. W tekœcie Le pilotage et l’evaluation du système
de records management de la Bibliothèque nationale de France Catherine
D h é r e n t zaprezentowa³a problemy stosowania i oceny systemu zarz¹dzania dokumentacj¹ Biblioteki Narodowej. Podobne kwestie w odniesieniu do Biblioteki
Departamentu Deux-Sèvres przedstawi³ Yves G a s s o t w artykule Le projet d’établissement de la Bibliothèque départamentale des Deux-Sèvres:méthode, enjeux et
risques du chiffrage. Natomiast Sabine C a z e n a v e w tekœcie L’évaluation des
collections au sein du projet scientfique et culturel d’un établissement muséal: la
pratique des musées d’Amiens zaprezentowa³a problemy ewaluacji kolekcji w muzeum w Amiens.
Marie-Anne C h a b i n w artykule Normalisation et évaluation de l’archivage:
perspectives internationales zarysowa³a program ewaluacji archiwizacji w wymiarze miêdzynarodowym.
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Zaprezentowane teksty wskaza³y, ¿e proces mierzenia jakoœci powinien byæ dobrze
przygotowany metodycznie. Dziêki odpowiednio dobranym wskaŸnikom mo¿liwe by³o uchwycenie zjawisk wymagaj¹cych zmiany dzia³alnoœci lub jej modernizacji.
N u m e r y 217 i 218 czasopisma zosta³y poœwiêcone problemom zawodu archiwisty. W pierwszym z nich, opublikowanym pod tytu³em Archiviste en entreprise:un métier en évolution, zawarte zosta³y rozwa¿ania dotycz¹ce zmian w zawodzie
archiwisty zak³adowego. Znalaz³y siê w nim referaty wyg³oszone na warsztatach
zorganizowanych przez Sekcjê Archiwów Ekonomicznych i Przedsiêbiorstw Stowarzyszenia Archiwistów Francuskich. Drugi z omawianych numerów poœwiêcony
zosta³ problemom przygotowania do zawodu archiwisty. Nosi³ tytu³ La formation
professionnelle: enjeux d’hier et d’aujourd’hui. Numer poruszaj¹cy tê problematykê zosta³ wydany z okazji 25. rocznicy powstania Centrum Kszta³cenia Stowarzyszenia Archiwistów Francuskich.
Treœæ n u m e r u 217, poœwiêconego ewolucji zawodu archiwisty zak³adowego,
wyraziœcie ukaza³a wyodrêbnienie umiejêtnoœci s³u¿¹cych wype³nianiu obowi¹zków w archiwum okreœlonej instytucji spoœród wszystkich przypisanych do zawodu okreœlonego ogólnie mianem „archiwisty”, a wiêc opartego na za³o¿eniu posiadania kompetencji umo¿liwiaj¹cych pracê we wszystkich typach archiwów. Istotn¹
tendencj¹ widoczn¹ w publikacjach by³a próba zdefiniowania i opisania wspomnianego zawodu. Znalaz³a odzwierciedlenie w artykule Mariny dal S o g l i o
i Agnès D e j o b (Le référentiel métiers de l’Association des archivistes français).
Jest on sprawozdaniem z prac Sekcji Archiwów Ekonomicznych i Przedsiêbiorstw
SAF powsta³ym w drodze prowadzenia analiz, których celem by³o okreœlenie umiejêtnoœci niezbêdnych dla wykonywania zawodu. Przyczynami tej dzia³alnoœci sta³y
siê: d¹¿enie do poprawy rekrutacji do zawodu, d¹¿enie do poprawy programów
kszta³cenia uniwersyteckiego i dostosowania ich do potrzeb rynku pracy, potwierdzenie nabytej wiedzy, komunikacja zawodowa, potwierdzenie kompetencji (Stowarzyszenie Archiwistów Francuskich, Ministerstwo Pracy, repertorium zawodów,
kszta³cenie ustawiczne). Zastosowano nastêpuj¹ce metody pracy: definiowanie aktywnoœci zwi¹zanej z zawodem, definiowanie kompetencji, definiowanie odmian
zawodu. Podstaw¹ definiowania aktywnoœci sta³ siê rejestr czynnoœci wykonywanych w trakcie prac archiwalnych. Wyodrêbniono cztery typy zawodów w zawodzie
archiwisty zak³adowego — archiwista magazynier, archiwista technik, archiwista
ekspert/records manager, archiwista zarz¹dzaj¹cy/records manager. Kolejnym etapem pracy by³o zdefiniowanie modelu kompetencji zawodowych. Zadaniem zespo³u by³o opracowanie takiego modelu kompetencji zawodowych, które umo¿liwia³yby zatrudnienie we wszystkich krajach œwiata. Wskazano jednak na szybk¹ ewolucjê zawodu. Zjawisko to jest jednym z czynników niesprzyjaj¹cych normalizacji.
Wymagania wobec archiwistów poszczególnych instytucji s¹ bardzo zró¿nicowane.
Poszukiwanie elementów ³¹cz¹cych wymagania — takich, które mog³yby staæ siê
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podstaw¹ edukacji, prowadzi³o do tworzenia wielu modeli kszta³cenia. Komponentem wa¿nym sta³o siê zarz¹dzanie dokumentacj¹ elektroniczn¹ — wiedza z pogranicza technologii informatycznej, prawa i archiwistyki klasycznej. Doœwiadczenia
wielu instytucji w zakresie zarz¹dzania dokumentacj¹ elektroniczn¹ nie s¹ d³ugie.
Przypadek taki opisa³a Clotilde G u c c h i - Vi g n i e r w artykule Missions et organisation du service Archives et records management chez Total.
W omawianym numerze znalaz³a siê równie¿ grupa artyku³ów bêd¹cych wynikiem doœwiadczeñ archiwistów zatrudnionych w instytucjach prywatnych. Caroline
M é n a r d podzieli³a siê swoimi refleksjami wynikaj¹cymi z pracy w kancelarii adwokackiej Latham and Watkins. W artykule L’archiviste en cabinet d’avocats: une
position émergente dans le milieu des daffaires omówi³a strukturê organizacyjn¹ instytucji oraz rolê archiwum i archiwisty. Kancelaria Latham and Watkins zatrudnia³a 2,3 tys. adwokatów, posiada³a 28 biur w ró¿nych krajach œwiata, 75 osób zatrudnionych w archiwum. Du¿¹ partiê omawianego artyku³u stanowi³y rozwa¿ania dotycz¹ce relacji pomiêdzy zawodem archiwisty zak³adowego a archiwisty zatrudnionego w instytucjach prawniczych. Autorka wskaza³a na koniecznoœæ dobrej znajomoœci dokumentacji i procedur prawnych. Zwróci³a tak¿e uwagê na integruj¹c¹
funkcjê pe³nion¹ przez archiwum. Zaprezentowa³a rodzaje dokumentacji wystêpuj¹ce w instytucji oraz czynnoœci, które nale¿¹ do kompetencji archiwisty. Podkreœli³a koniecznoœæ wykorzystywania metod i wiedzy z ró¿nych dziedzin — prawa (wielu dzia³ów), technologii informatycznych, archiwistyki.
Rozwa¿ania nad kompetencjami archiwisty zak³adowego sta³y siê przedmiotem
zainteresowania Marca R o c a g e l a (Les ressources humaines:une valeur stratégique. Le témoignage d’une société d’archivage) oraz in¿ynierów biura Van Dijk (La
valeur ajoutée des prestations de traitement documentaire: perspectives et enjeux).
W drugim z artyku³ów wskazano na koniecznoœæ tworzenia zasad zarz¹dzania dokumentacj¹ w ka¿dej instytucji. Rozwa¿ania te s³u¿yæ mia³y opracowaniu definicji
zawodu i jego kompetencji.
N u m e r 218 poœwiêcony zosta³ kszta³ceniu zawodowemu archiwistów.
W zwi¹zku z tym, ¿e publikacja ukaza³a siê z okazji 25. rocznicy istnienia Centrum
Kszta³cenia Stowarzyszenia Archiwistów Francuskich przedmiotem refleksji sta³a
siê rola stowarzyszeñ zawodowych w edukacji archiwalnej. Rozwa¿ania w du¿ym
stopniu dotyczy³y zjawiska permanentnego rozwoju zawodowego. Zawartoœæ numeru podzielona zosta³a na trzy dzia³y. W pierwszym z nich, sk³adaj¹cym siê
z trzech artyku³ów, zaprezentowano dzia³alnoœæ edukacyjn¹ Centrum Kszta³cenia
Stowarzyszenia Archiwistów Francuskich. W dziale drugim opublikowano szeœæ
artyku³ów dotycz¹cych kszta³cenia we Francji, w trzecim zaœ siedem tekstów o edukacji archiwalnej w kilku wybranych krajach œwiata.
Numer otwieraj¹ rozwa¿ania Margaret C r o c k e t t (Le développement professionel continu: une introduction) stanowi¹ce wprowadzenie do problematyki
kszta³cenia ustawicznego. Zjawisko to zosta³o potraktowane jako rodzaj obowi¹z-
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ku zawodowego stymuluj¹cego karierê, ale tak¿e oczekiwanego zarówno przez pracodawców, jak i u¿ytkowników archiwów. Autorka zaprezentowa³a kilka przyk³adów programów takiego kszta³cenia. Wymieni³a wœród nich m.in. Records Management Association of Australasia.
Élisabeth Ve r r y w artykule L’Association des archivists français: un engagement résolu au service de la formation przedstawi³a historiê kszta³cenia zawodowego archiwistów prowadzonego przez Stowarzyszenie Archiwistów Francuskich.
Przypomnia³a proces przekszta³cania „Grupy Kszta³cenia” w „Centrum Kszta³cenia”, który mia³ miejsce w latach 1980–1983. Dzia³alnoœæ tych instytucji ukierunkowana by³a na kszta³cenie archiwistów na wszystkich poziomach dzia³alnoœci archiwalnej, kszta³cenie administracji, przygotowywanie wyk³adów dla uczelni. Centrum w trakcie swojej dzia³alnoœci eksperymentowa³o z ró¿nymi formami kszta³cenia. W latach 1995–2001 wykszta³ci³y siê, jako podstawowa forma edukacji, ró¿ne
odmiany sta¿y umo¿liwiaj¹cych praktyczne poznanie ró¿nych problemów archiwalnych. W kolejnych latach nastêpowa³ rozwój ró¿nych form kszta³cenia wsparty
dzia³alnoœci¹ wydawnicz¹.
Alice G r i p p o n w dwóch artyku³ach (25 ans d’activité du centre de formation
de l’Association des archivistes français: evolution chiffrée; Deux ans de formation
de formateurs à l’Association des archivists français) zaprezentowa³a dzia³alnoœæ
Centrum Kszta³cenia. W pierwszym z nich wymieni³a kieruj¹cych centrum, miejsca
kszta³cenia, ewolucjê form kszta³cenia, informacje o ofercie. Opublikowa³a równie¿ dane dotycz¹ce liczby sta¿ystów w okresie istnienia centrum, tj. w latach
1990–2009, oraz koszty poszczególnych kursów. W drugim z artyku³ów omówi³a
problemy doboru kadr centrum w okresie 2007–2009.
Christine M a r t i n e z i Agnès D e j o b w artykule Le référentiel métiers de l’Association des archivistes français:approche nationale et mise en perspective internationale zaprezentowa³y koncepcjê upowszechnienia modelu i kompetencji zawodowych archiwisty zak³adowego we Francji i w innych krajach Europy. Yves J a m m e t
i Henri Z u b e r (Assistant archiviste — archives matérielles et numériques: une qualification professionnelle de niveau intermédiaire pour les archives) omówili problem wyodrêbnienia jeszcze jednej odmiany zawodu archiwisty — asystenta archiwisty. Pod tym okreœleniem ukrywa³ siê technik lub asystent zatrudniony w archiwum przejœciowym, uczestnicz¹cy w najwa¿niejszych czynnoœciach archiwalnych:
gromadzeniu, klasyfikacji, konserwacji i udostêpnianiu archiwaliów zarówno klasycznych, jak i elektronicznych. Bénédicte G r a i l l e s i Patrice M a r c i l l o u x (La
formation continua des archivistes: une experience universitaire) omówili formu³ê
ustawicznego kszta³cenia archiwistów realizowan¹ na uniwersytecie w Angers.
Podobna problematyka zosta³a zaprezentowana przez Mireille J e a n w tekœcie Formation initiale, formation continue: le diplôme d’université (DU) „Archives et
métiers des archives” de l’université de Poitiers. Morgane Ba l e t , Cécilia C a r d o n
i Clémentine M a r k i d è s w artykule Formations et associations, de nouveaux acteurs dans le monde archivistique zaprezentowa³y rolê stowarzyszeñ studentów i ab-
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solwentów w kszta³ceniu zawodowym archiwistów. Anne-Marie B r u l e a u x (Une
ressource archivistique essentielle: le PIAF et ses nouvelles opportunités) dokona³a
analizy roli portalu miêdzynarodowego w rozwoju zawodowym archiwistów.
W koñcowej czêœci numeru opublikowane zosta³y artyku³y dotycz¹ce roli stowarzyszeñ zawodowych w kszta³ceniu archiwistów w ró¿nych krajach œwiata. Miquel
S e r r a , Remei P e r p i n y à i Alfred M a u r i przedstawili to zjawisko w Katalonii
w artykule L’Association des archivistes de Catalogne: 24 ans au service de la formation professionnels. Gregor E g l o f f w artykule Formation et perfectionnement
des archivistes en Suisse zaprezentowa³ problemy kszta³cenia archiwistów w Szwajcarii. Margaret T u r n e r , Sarah W i c k h a m oraz Caroline B r o w n w tekœcie
L’accréditation et l’agrément des archivists et des records managers: l’expérience
du Royaume-Uni et de l’Irlande przedstawi³y wspomniane problemy w odniesieniu
do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Robert N a h u e t (L’Association des archives du
Québec: la formation et le perfectionnement en archivistique) omówi³ kszta³cenie archiwistów w prowincji Québec w Kanadzie. Sigrid M c C a u s l a n d (Formation des
archivistes en Australie: le role de l’Association des archivists) scharakteryzowa³ proces kszta³cenia archiwistów w Australii, a Michael R. B u l l i n g t o n (Les 20 ans de
l’Academy of Certified Archivists: historie d’un engagement) omówi³ rolê Akademii
Certyfikowanych Archiwistów w kszta³ceniu archiwistów w Ameryce Pó³nocnej.
Treœæ zaprezentowanych numerów wskazuje, ¿e problem zawodu archiwisty,
definicji jego kompetencji zawodowych i metod kszta³cenia, nadal stanowi istotny
przedmiot dyskusji toczonych w œrodowisku archiwistów francuskich i innych krajów œwiata. Wi¹¿e siê to ze zjawiskiem rozwoju technologii, które umo¿liwiaj¹ coraz to nowe formy zapisu informacji, oraz ró¿nych dziedzin wiedzy i dzia³alnoœci.
Dyskusja wskazuje na potrzebê rozwoju refleksji nad metodami praktycznego przygotowania do zawodu oraz wyodrêbniania ró¿nych odmian zawodu archiwisty.
Wœród nich zdecydowan¹ autonomiê uzyska³ zawód archiwisty zak³adowego i zarz¹dcy dokumentacji.
N u m e r 219 zosta³ poœwiêcony archiwom regionów. Nadano mu tytu³: Vingt
ans d’activite des services d’archives des Regions. Opublikowano w nim materia³y
z warsztatów zorganizowanych przez Sekcjê Archiwów Regionalnych Stowarzyszenia Archiwistów Francuskich z okazji 25. rocznicy powstania tej sieci. We wprowadzeniu do numeru Martine Tapie przypomnia³a krótk¹ historiê regionu jako jednostki administracji terytorialnej Francji. Powstanie regionu jako poœredniego
szczebla zarz¹dzania pomiêdzy centrum a departamentem wi¹za³o siê z procesem
decentralizacji i dekoncentracji. Zjawisko to jest datowane na lata 1972–2004. Obowi¹zkowe zadania regionów obejmuj¹ sferê oœwiaty, kultury i rozwoju ekonomicznego. W ich gestii znajduj¹ siê licea, kszta³cenie zawodowe, oœwiata, kultura, zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka. Region jako jednostka administracji terytorialnej zosta³ utworzony w wyniku aktów prawodawczych z lat 1982–1983.
W 2004 r. poszerzono zakres kompetencji tych instytucji.

PRZEGLĄD CZASOPISM

355

Pascal K o e n i g (Vingt années d’activité: esquisse de bilan) dokona³ podsumowania dzia³alnoœci archiwów utworzonych w regionach. Zaprezentowa³ problemy
organizacji, kadr i lokalizacji oraz opracowania. Podkreœli³, ¿e nie wszystkie archiwa powsta³y wraz z utworzeniem regionów. Pierwsze powo³ano w regionach Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Bretagne, Midi-Pyrénées i Lorraine. Pozosta³e regiony tworzy³y archiwa nieco póŸniej. Proces kszta³towania tej sieci zakoñczy³ siê w 2001 r. wraz z utworzeniem archiwum regionu Réunion. Archiwa te zajmuj¹ siê problemami gromadzenia zasobu archiwalnego instytucji administracyjnych, opracowaniem archiwaliów, popularyzacj¹ i udostêpnianiem. W ich dzia³alnoœci widoczna jest tendencja do stosowania technologii cyfrowych oraz otwarcie
na potrzeby mi³oœników i badaczy przesz³oœci. W artykule zawarta zosta³a analiza
dzia³alnoœci trzech archiwów — regionu Réunion, Bretagne, Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Artyku³ dope³ni³a dyskusja dotycz¹ca problemów polityki gromadzenia
materia³ów w archiwach regionów.
Françoise M a s s a r o (Les bourses sanitaires et sociales) zaprezentowa³ nowe
zadania archiwów regionów, zwi¹zane z rozszerzeniem kompetencji tej struktury
administracji terytorialnej i przekazaniem w ich gestiê spraw sanitarnych i socjalnych w 2004 r.
W serii krótkich artyku³ów przedstawione zosta³y wa¿niejsze dziedziny dzia³alnoœci w wybranych archiwach regionalnych. Sybille C h a b e r t i Béatrice M a y e n (La société du Canal de Provence: un exemple de gestion des archives lors
d’un transfert des biens de l’État) omówi³y zawartoœæ zespo³u Towarzystwo Kana³u Prowansji. Instytucja ta znajduje siê pod nadzorem archiwum regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur. W tym zespole otwartym du¿¹ grupê stanowi dokumentacja techniczna. Christine H e i d e r (Les archives de la gestion des fonds européens:l’exemple de la region Alsace) zaprezentowa³a problemy polityki gromadzenia archiwaliów w Alzacji. Cécile Va n i e t omówi³a dzia³alnoœæ edukacyjn¹
archiwum regionu Nord-Pas-de-Calais (Un service éducatif aux Archives régionales Nord-Pas-de-Calais: premier bilan). Podobna problematyka zosta³a zaprezentowana w artykule Séverine M é n e t (Développer le public externe et faire connaître nos ressource: pratiques du pôle Archives de la region des Pays de la Loire). W tym przypadku jednak adresatami dzia³alnoœci archiwum by³y nie tylko
szko³y, lecz ró¿ne grupy spo³eczne.
W artykule Décentralisation aéroportuaire en région Nord-Pas-de-Calais: quelques pistes de réflexion sur les archives d’équipements decentralicés et concédés Delphine D u p o n t omówi³a funkcjonowanie archiwum w sytuacji przekazania przez pañstwo czêœci uprawnieñ do lotnisk cywilnych administracji terytorialnej. W tym przypadku powsta³o trzech zarz¹dzaj¹cych lotniskami — region i instytucje przez niego utworzone oraz pañstwo i koncesjonariusze. Zadaniem archiwistów bêdzie przekonanie zarz¹dzaj¹cych o koniecznoœci posiadania jednego archiwum dla instytucji, jak¹ jest lotnisko cywilne. Gromadzona dokumentacja, niezale¿nie od tego, kto finansuje i kontroluje okreœlone kompetencje, s³u¿y³a jednemu
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celowi, jakim by³o prawid³owe funkcjonowanie lotniska. Problematyka archiwów
portów lotniczych znalaz³a odzwierciedlenie równie¿ w artykule Stéphanie D r a u l t
(Les archives du port de Sète dans l’Hérault, ex-Syndicat maritime et de navigation
du Languedoc-Roussillon).
Prezentacja dzia³alnoœci archiwów regionalnych sta³a siê inspiracj¹ do rozwa¿añ dotycz¹cych inwentarza generalnego dziedzictwa kulturowego. Brigitte F o u r n e l (Une nouvelle compétence en materie culturelle: le transfert des missions de
l’Inventaire general du Patrimoine. L’exemple de la Provence-Alpes-Côte d’Azur)
omówi³a metodologiê tworzenia wspomnianego inwentarza. Wskaza³a, ¿e zostanie
on oparty na materia³ach przechowywanych w muzeach i archiwach oraz w innych
instytucjach przechowuj¹cych dziedzictwo narodowe.
Martine Ta p i e (La section des Archives régionales au sein de l’Association
des archivists Français) zaprezentowa³a dzia³alnoœæ Sekcji Archiwów Regionalnych Stowarzyszenia Archiwistów Francuskich.
Numer zamyka bibliografia dotycz¹ca archiwów regionalnych. Opublikowano
w nim tak¿e fotografie przedstawiaj¹ce wyposa¿enie wybranych archiwów.
Treœæ opublikowanych artyku³ów wskazuje, ¿e archiwa regionalne, stosunkowo
nowe instytucje w starej i bogatej sieci archiwów francuskich, intensywnie poszukuj¹ swojego miejsca przez podkreœlenie w³asnej roli pe³nionej w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.
Alicja Kulecka (Warszawa)

„IZWESTIJA NA DYR¯AWNITE ARCHIWI”. DYR¯AWNA AGENCIJA
„ARCHIWI”, 2009, t. 98; 2010, t. 99–100.
To m 98 (2009) pó³rocznika „Izwestija na Dyr¿awnite Archiwi” otwiera artyku³ Sne¿ki P a n o w e j (s. 3–20) zawieraj¹cy omówienie Ÿróde³ archiwalnych ze
zbiorów Centralnego Archiwum Pañstwowego (CDA) w Sofii, dotycz¹cych
Ormian osiad³ych w Bu³garii. Materia³y te, zdaniem autorki, daj¹ szerokie mo¿liwoœci badawcze w zakresie prac demograficznych, spo³ecznych i ekonomicznych.
Pokazuj¹ rozwój spo³ecznoœci ormiañskiej w okresie dominacji tureckiej, kiedy to,
mimo trudnego po³o¿enia, Ormianie mieli stosunkowo niezale¿ny system zarz¹dzania, a dziêki rozwojowi kultury rolnej nawet ograniczone mo¿liwoœci bogacenia siê.
Niemiecka autorka, Marina H a g e n m u l l e r , opisa³a konserwacjê dokumentów archiwalnych uszkodzonych podczas po¿aru Archiwum Pañstwowego w Landshut z siedzib¹ w zamku Trausnitz w Bawarii, w paŸdzierniku 1961 r. Ogieñ zniszczy³ wówczas znaczn¹ czêœæ budynku, zgromadzone w nim zabytki sztuki i archiwalia, z których ocala³a niewielka czêœæ, powa¿nie uszkodzona. Dopiero 45 lat po
zdarzeniu podjêto prace konserwatorskie, prowadzone przez Bawarskie Archiwum
Krajowe przy u¿yciu nowoczesnych technik, niedostêpnych w czasach, gdy szkody
powsta³y.
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¯iwko L e f t e r o w poda³ do druku kolejne 31 dokumentów1 (s. 37–100) ze
zbiorów Centralnego Archiwum Pañstwowego i Archiwum MSZ. Dotyczy³y one
dzia³alnoœci Komitetu ds. Bu³garskiej Cerkwi Prawos³awnej i Kultów Religijnych.
Materia³y z lat 1971–1990 oœwietlaj¹ funkcjonowanie organu powo³anego do kontrolowania ¿ycia religijnego w pañstwie o systemie komunistycznym2. Podkreœlaj¹
wa¿n¹ funkcjê komitetu w tworzeniu socjalistycznego rz¹du i spo³eczeñstwa, wskazuj¹ na jego rolê jako „kuŸni kadr” do prowadzenia polityki religijnej w ró¿nych fazach rozwoju komunizmu w Bu³garii.
Coczo B i l j a r s k i , na podstawie dokumentów ze zbiorów Archiwum Wojskowego w Tyrnowie Wielkim, zaprezentowa³ nieznane fakty z ¿ycia £azara Koliszewskiego (s. 101–120). Koliszewski3 (1914–2000), jugos³owiañski i macedoñski dzia³acz polityczny, by³ s¹dzony w 1941 r. w Bitoli (Monastyrze) za dzia³alnoœæ komunistyczn¹ w Macedonii. Skazany na karê œmierci, w wiêzieniu napisa³ autobiografiê, w której twierdzi³, ¿e Bu³garia jest jego ojczyzn¹. W pismach do ministra wojny i cara Borysa III, prosz¹c o u³askawienie, deklarowa³ narodowoœæ bu³garsk¹. Koliszewski (w publikowanych dokumentach wystêpuje te¿ jako £azar Panew Koliszew) zrzek³ siê póŸniej obywatelstwa bu³garskiego, a po 1944 r. przyczyni³ siê do
œmierci wielu tysiêcy Bu³garów.
Materia³y do analizy historyczno-socjologicznej, autorstwa W³adimira Aleksowa K a r a m a n o w a , dotycz¹cej masowych przesiedleñ macedoñskich Bu³garów do
miasta Kiustendi³ (dawniej Welbu¿d), po odzyskaniu niepodleg³oœci przez Bu³gariê,
opublikowa³ Kostadin Niko³ow (s. 121–182). Karamanow (1875–1969), historyk
i eseista rodem z Kiustendi³, opublikowa³ w 1936 r. wyniki badañ, w których przeœledzi³ losy tysiêcy Bu³garów z Macedonii, przesiedlonych w wyniku ustaleñ kongresu berliñskiego (1878). Proces migracji doprowadzi³ do istotnych zmian w strukturze etnicznej i demograficznej. Kiustendi³, znany do 1878 r. jako miasto typowo tureckie, stopniowo przekszta³ci³ siê w oœrodek gospodarki i kultury bu³garskiej. Publikowane materia³y pochodz¹ ze zbiorów Archiwum Pañstwowego w Kiustendi³.
Roman H a d ¿ i k o s e w i Wasilena B i l j a r s k a opracowali nowo odkryte dokumenty dotycz¹ce Jordana Stefanowa Jowkowa (1880–1937), dramaturga i powieœciopisarza (s. 183–209). Prezentowane Ÿród³a nie odnosz¹ siê jednak do literackiej
dzia³alnoœci Jowkowa, a jego kariery dyplomatycznej (jako bu³garskiego przedstawiciela w Rumunii) oraz do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Wyznañ w Sofii. Do bu³garskich i rumuñskich dokumentów dyplomatycznych z lat 1920–1928 autorzy dodali listy Jowkowa do biochemika prof. Asena Z³atarowa z 1931 r. i wspomnienia wspó³pracownika Jowkowa, Christo Kapitanowa,
spisane w 1962 r. Dokumenty pochodz¹ ze zbiorów CDA w Sofii.
1

Zob.: t. 97 (2009), s. 48–125.
Komitet powo³any w 1944 r. dzia³a³ do koñca 1990 r.; od 1991 r. przy Radzie Ministrów dzia³a
Rada ds. Wyznaniowych.
3 W ramach federacji jugos³owiañskiej Koliszewski by³ premierem (1945–1953), a nastêpnie prezydentem Macedonii (1953–1962).
2
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Po raz kolejny „Izwestija” publikuj¹ materia³y zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ prof.
Iwana D. Szyszmanowa4. Liljana Wa n o w a i Ira G e o r g i e w a poda³y do druku
32 dokumenty z lat 1894–1906 ze zbiorów CDA i Archiwum Pañstwowego w Sofii (s. 210–260). Dotycz¹ one dzia³alnoœci Szyszmanowa jako profesora Uniwersytetu Sofijskiego, ministra oœwiaty Bu³garii i dyplomaty.
Burzliwe dzieje Bu³garii z koñca XIX i pocz¹tku XX w. widziane oczyma bli¿ej nieznanego mieszkañca okolic Tyrnowa, Ange³a Penewa Ange³owa, przedstawi³ Wyrban To d o r o w (s. 261–302). Autor, krok po kroku, opisa³ historiê swojej
rodziny, rodzinnej wsi, wydarzenia zwi¹zane z wojn¹ rosyjsko-tureck¹ i serbsko-bu³garsk¹, przebieg buntów rusofilskich5, rozwój oœwiaty w Bu³garii i organizacjê
¿ycia codziennego. Wspomnienia Ange³owa pochodz¹ ze zbiorów CDA.
Tom zamykaj¹ recenzje ksi¹¿ki Dymitra Sazdowa (Polityka socjalna Bu³garii
na drodze do modernizacji) autorstwa Weski N i k o ³ o w e j i wydawnictwa Ÿród³owego Car Borys III w korespondencji dyplomacji brytyjskiej 1919–1941 (w opracowaniu Dymitra Matewa), autorstwa Niko³aja P o p p e t r o w a .
To m 99 (2010) otwiera artyku³ Gatii S i m e o n o w e j (s. 3–31) poœwiêcony poszukiwaniu orygina³u zbiorowego opracowania naukowego „Dropla”. Jest to
omówienie badañ etnograficznych dotycz¹cych kultury tradycyjnych wiosek bu³garskich, zmieniaj¹cej siê pod wp³ywem czynników spo³ecznych, politycznych,
ideologicznych i ekonomicznych. Badania przeprowadzono w latach 60. XX w. we
wsi Dropla w powiecie Dobricz (obecnie To³buchin). Praca, rekomendowana do publikacji przez Instytut Etnograficzny, zaginê³a. Podjête poszukiwania zakoñczy³y
siê czêœciowym powodzeniem — zosta³ odnaleziony fragment tekstu i dokumentacja badawcza. Autorka zastanawia siê nad ocen¹ merytoryczn¹ pracy sprzed 50 lat
i jej miejscem w dziedzictwie poprzednich generacji etnografów bu³garskich.
Rolê Kominternu (III Miêdzynarodówki) w organizowaniu partii komunistycznych na Ba³kanach przeanalizowa³ Niko³aj I w a n o w (s. 32–57). Powsta³y w 1919 r.
Komintern stworzy³ swoje sekcje w krajach ba³kañskich, zapewniaj¹c im wszechstronne wsparcie organizacyjne. Dziêki temu partie te zyska³y licz¹c¹ siê pozycjê
w ¿yciu politycznym i spo³ecznym regionu ba³kañskiego. Bu³garski dzia³acz Georgi Dymitrow, wytypowany przez Stalina, stan¹³ na czele Kominternu w 1934 r.
Wasilena B i l j a r s k a wybra³a ze zbiorów CDA 20 listów Dimityra Czorbad¿ijskiego (1890–1967), znanego pod pseudonimem Czudomir (s. 58–72), wczeœniej
nieuwzglêdnionych w dokumentowaniu ¿ycia i twórczoœci tego satyryka6 i grafika.
4 W tomie 67 (1994) Adriana Nejkowa opublikowa³a dokumenty ze zbiorów Bu³garskiej Akademii Nauk i ówczesnego Centralnego Pañstwowego Archiwum Historycznego pokazuj¹ce rolê prof.
Szyszmanowa w pracach Komisji Archeograficznej i wydawaniu Ÿróde³ do dziejów Bu³garii.
5 Tzw. rusofile zawi¹zali w 1886 r. spisek, w wyniku którego abdykowa³ ksi¹¿ê Battenberg, od
1879 r. w³adca Ksiêstwa Bu³garii.
6 W Polsce ukaza³y siê przek³ady opowiadañ Czudomira, zebrane w tomach Anty spowiedŸ i Bia³a jaskó³ka.
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Publikowane po raz pierwszy dokumenty dotycz¹ce epizodu z czasów powstania
kwietniowego (1876) opracowa³a Saszka ¯ e c z e w a (s. 73–93). Dzia³acz rewolucyjny Christo Botew (1849–1876), wraz z grup¹ wspó³towarzyszy, opanowa³ parowiec austriacki „Radetzky” i zmusi³ kapitana Dagoberta Englendera, by p³yn¹³
w okolice miasta Koz³oduj, gdzie planowano zebraæ si³y do powstania antytureckiego. Kapitan Englender z wyraŸn¹ sympati¹ odniós³ siê do dzia³añ powstañców,
a w póŸniejszych latach zaanga¿owa³ w zachowanie pamiêci o Botewie i jego akcji.
Dokumenty pochodz¹ ze zbiorów Biblioteki Narodowej im. œw. Cyryla i Metodego.
Kolejn¹ partiê, przesz³o 100 dokumentów z lat 1908–1928, dotycz¹cych ¿ycia
i dzia³alnoœci profesora Iwana D. Szyszmanowa (zob.: t. 98, s. 210–260) opublikowa³y Liljana Wa n o w a i Ira G e o r g i e w a (s. 94–157).
Dokument z czasów osmañskich — rejestr podatkowy z sand¿aka7 Pirot (tureckie Sehirkoy) z 1530 r. wyda³y Tatiana K a t i c z oraz Dragana A m e d o s k i
(s. 158–200). Rejestr sand¿aka Pirot obejmuje poszczególne wsie z rozpisanymi na
nie zobowi¹zaniami podatkowymi. Jest œwietnym Ÿród³em do badañ ekonomicznych i demograficznych pierwszej po³owy XVI w. Wydany w Turcji technik¹ fototypiczn¹ zosta³ przet³umaczony z tureckiego i opatrzony przez autorki aparatem naukowym, g³ównie dotycz¹cym identyfikacji nazw miejscowych.
Wyrban To d o r o w opublikowa³ drug¹ czêœæ zapisków biograficznych Ange³a
Penewa Ange³owa (zob.: t. 98, s. 261–302).
Ze zbiorów Archiwum Naukowego Bu³garskiej Akademii Nauk (NA BAN) pochodz¹ pamiêtniki biskupa Warny i Pres³awia Symeona, przygotowane do druku
przez Emila D i m i t r o w a (s. 266–303). Symeon (1840–1937) by³ najm³odszym
metropolit¹ Koœcio³a prawos³awnego, gdy w 1872 r. stan¹³ na czele nowo powo³anej diecezji warneñsko-pres³awskiej. Pamiêtniki s¹ czêœci¹ zaplanowanego wydawnictwa poœwiêconego dzia³alnoœci biskupa Symeona.
Tom zamykaj¹ recenzje zbioru dokumentów dotycz¹cych relacji miêdzy pañstwem bu³garskim a bu³garskimi Turkami w latach 30.–90. XX w. w opracowaniu
Ewgenii K l i n o w e j i Iskry Baewej, autorstwa W³adimira Migewa, i informatora Boris³awa Drjanowskiego o konsulacie w Warnie w latach 1352–2006, autorstwa
Jordana ¯elewa.
To m 100 (2010), jubileuszowy, pó³rocznika „Izwestija na Dyr¿awnite Archiwi”
otwieraj¹ gratulacje od Instytutu Historii BAN i redakcji kwartalnika „Archiwen
Pregled”, a zamyka bibliografia zawartoœci wszystkich tomów w uk³adzie tematycznym (s. 249–309).
Weliko L e c z e w jest autorem artyku³u o powstaniu w Dobrud¿y Po³udniowej
i Pó³nocnej w obronie jednoœci w 1885 r. (s. 9–29). Kongres berliñski przyzna³ Dobrud¿ê Pó³nocn¹ Rumunii, a Dobrud¿ê Po³udniow¹ (zwan¹ te¿ Karwuñsk¹ prowin7 W podziale administracyjnym Imperium Osmañskiego by³y ejalety (prowincje), które dzieli³y siê
na sand¿aki, te zaœ na kazy i podstawowe nahije (okrêgi).
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cj¹) Bu³garii. Do walki w obronie jednoœci zorganizowano trzy lokalne komitety
werbunkowe — w Dobricz (obecnie: To³buchin), Ba³czik (dawniej: Dionizopolis
i Karwuna) i Sylistrii. Zg³aszali siê do nich nie tylko Bu³garzy z Dobrud¿y, ale te¿
z Macedonii i Wschodniej Tracji. Powstañcy w koñcu 1885 r. stoczyli kilka zwyciêskich potyczek, ostatecznego celu nie osi¹gnêli8. Autor podkreœla, jak wa¿ne
znaczenie mia³a dla powstañców wiadomoœæ o og³oszeniu w P³owdiw (6 IX 1885)
zjednoczenia Wschodniej Rumelii z Ksiêstwem Bu³garii.
W tematykê archiwaln¹ wprowadzi³a czytelników Stefka P e t k o w a , publikuj¹c
dokumenty ze zbiorów NA BAN, dotycz¹ce prof. Petyra Mijatewa (s. 30–47). Dokumenty z lat 1948–1951 pokazuj¹ dzia³alnoœæ historyka i archiwisty bu³garskiego,
który stara³ siê zmieniæ dotychczasowe podejœcie do pracy archiwalnej i jej metod.
Z uporem kierowa³ uwagê historyków i przedstawicieli w³adz na potrzeby archiwalne i w efekcie doprowadzi³ do stworzenia w Bu³garii sieci archiwów pañstwowych.
Z CDA i Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych Bu³garii pochodz¹ akta
procesów s¹dowych, opracowane przez Ilonkê P o p o w ¹ (s. 48–75). W latach
1949–1953 odby³o siê w Bu³garii wiele procesów, w których oskar¿onymi byli przedstawiciele ró¿nych specjalnoœci technicznych, szczególnie wykszta³ceni przed wojn¹
na Zachodzie, których pos¹dzano o szpiegostwo. Nazywano je „trajczokostowskimi”
od nazwiska polityka i dzia³acza komunistycznego Kostowa (1897–1949).
Nieznany manuskrypt Simeona Trajczewa Radewa „Historia i osobistoœci”, ze
zbiorów CDA podali do druku Iwa B u r i ³ k o w a i Coczo B i l j a r s k i (s. 76–114).
Radew (1879–1967) by³ historykiem i publicyst¹, a przede wszystkim dyplomat¹
— pierwszym przedstawicielem Bu³garii w Lidze Narodów, a w okresie miêdzywojennym ministrem pe³nomocnym w Hadze, Ankarze, Waszyngtonie, Londynie
i Brukseli. W opublikowanej pracy, bêd¹cej tylko czêœci¹ bogatej spuœcizny od niedawna udostêpnianej czytelnikom, Radew opisa³ Lloyda George’a, rodzinê Chamberlaina, Paula Dumera, Aristida Brianda, Eduarda Erno, Josepha Kayo, Francesco
Nittiego i Gustawa Stresemanna. W ocenie wydawców Radew jawi siê jako wielbiciel zachodniej bur¿uazyjnej demokracji.
Opisy trzech spotkañ cara Borysa III z Rad¹ Ministrów Bu³garii, z lipca i listopada 1936 r. oraz z grudnia 1937 r., w sprawie projektu nowego urz¹dzenia pañstwa
opracowa³ Niko³aj P o p p e t r o w (s. 115–139). Dokumenty z zasobu CDA s¹
szczególnie wa¿ne dla studiów nad histori¹ Bu³garii w latach 30. XX w., rzucaj¹ bowiem œwiat³o na mechanizmy pozwalaj¹ce rozwijaæ siê „monarchicznemu bezpartyjnemu autorytarnemu re¿imowi”.
Opis ¿ycia Wasila Niko³owa Drumewa (metropolity tyrnowskiego Klimenta)
przygotowa³y z okazji 170. rocznicy jego urodzin9 Gabriela Wa p c a r o w a i Dari8 W traktacie koñcz¹cym wojny ba³kañskie, podpisanym 10 VIII 1913 r., Bu³garia utraci³a Dobrud¿ê Po³udniow¹ na rzecz Rumunii.
9 To raczej umowna okazja, bo wg ró¿nych Ÿróde³ Drumew urodzi³ siê miêdzy 1838 a 1844 r.;
zmar³ w 1901 r.
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na I l i e w a (s. 140–168). Drumew, biskup Tyrnowa w latach 1884–1901, by³ równie¿ pisarzem i politykiem — po rozwi¹zaniu Zgromadzenia Narodowego (1879)
sta³ na czele rz¹du konserwatywnego. Zamieszczony tekst to artyku³ biograficzny,
napisany z okazji 25. rocznicy œmierci Drumewa przez prof. Ganczo Stefanowa Paszewa, który autorki uzupe³ni³y na podstawie innych Ÿróde³ przechowywanych
w NA BAN. Drumew jest w nim pokazany jako przedstawiciel pierwszego pokolenia bu³garskich dzia³aczy pañstwowych, których okreœla siê mianem „kamieni milowych” bu³garskiego rozwoju spo³ecznego.
Mariana L e c z e w a opracowa³a posiadane przez CDA kopie dokumentów
z Archiwum MSZ Belgii (s. 169–191). S¹ to raporty konsula generalnego Królestwa Belgii w Sofii hr. Adolfa de Shastel (1851–1918) kierowane do ministra spraw
zagranicznych ks. Josepha de Riquet de Caraman-Chimay. De Shastel opisuje
w nich kryzys polityczny w Bu³garii w latach 1886–1887 w zwi¹zku z og³oszeniem
po³¹czenia Ksiêstwa Bu³garii ze Wschodni¹ Rumeli¹ (6 IX 1885) i wojn¹ serbsko-bu³garsk¹.
Jordan ¯ e l e w przygotowa³ do druku przechowywane w NA BAN opowiadanie Niko³aja P. Typczilesztowa (1817–1895) o cerkwi prawos³awnej œw. Stefana
w dzielnicy Fener w Stambule (Konstantynopol) (s. 192–214). W tekœcie napisanym w 1895 r. Typczilesztow, pracownik cerkwi w latach 1851–1877, opisa³ historiê i podkreœli³ znaczenie œwi¹tyni dla Bu³garów mieszkaj¹cych w Konstantynopolu i dla ca³ego narodu bu³garskiego.
Wasilena B i l j a r s k a omówi³a przechowywan¹ w NA BAN spuœciznê prof.
Petyra Niko³owa Dinekowa (1910–1992), twórcy i pierwszego dyrektora Centrum
Cyrylometodiañskiego przy BAN (s. 215–221), a Iwan P o s t o m p i r o w scharakteryzowa³ dokumenty z archiwum rodzinnego Chad¿idimitrowych Chad¿iganczewych przechowywane w Archiwum Pañstwowym w Gabrowie (s. 222–233).
Recenzje pracy Dobriego Kelewed¿iewa o Surgur³are w regionie Burgas, ksi¹¿ki Emila Basata portretuj¹cego bu³garskich t³umaczy i Dziennika Niko³aja Todorowa10 z lat 1966–1998, pod redakcj¹ Wyrbana Todorowa, zamieœcili Ewdokija P e t r o w n a , Coczo B i l j a r s k i i Niko³aj P o p p e t r o w (s. 234–248).
Ma³gorzata Koœka (Warszawa)
„SLOVENSKÁ ARCHIVISTIKA”. ODBOR ARCHIVNICTVA A SPISOVEJ
SLUBY MV SR, Bratislava 2009, nr 1–2; 2010, nr 1.
N u m e r 1 (2009). Dzia³ „Studia i artyku³y” rozpoczyna tekst Evy Vr l á k o v e j
omawiaj¹cy nowy sposób opracowywania materia³ów archiwalnych urzêdów powiatowych z lat 1923–1945 (Spracowanie a sprístupnenie fondov okresach úradov
1923–1945). Autorka zamieszcza krótki rys dziejów urzêdów powiatowych, przy10

Prezydent Bu³garii od 17 VII do 1 VIII 1980 r.
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pomina ich funkcje, podstawy prawne, praktyki kancelaryjne, analizuje materia³y
Urzêdu Powiatowego w Dolnym Kubinie i opisuje nowy sposób ich inwentaryzacji. W konkluzji autorka zwraca uwagê na wartoœæ informacyjn¹ tego typu Ÿróde³,
przydatn¹ dla badaczy zarówno historii spo³ecznej, jak i politycznej, gospodarczej
i dziejów kultury. Za³¹cznikiem do artyku³u jest schemat uk³adu dokumentacji zespo³u archiwalnego Urzêdu Powiatowego w Dolnym Kubinie.
Robert M a r e t t a podejmuje temat digitalizacji dokumentów w Narodowym
Archiwum S³owacji (Digitalizáca stredovekých listín v Slovenskom národnom
Archíve). Autor rozpoczyna od objaœnienia podstawowych kwestii i wyjaœnia, ¿e
w procesie wprowadzania nowych technologii nale¿y rozró¿niæ w archiwistyce
dwie kwestie, tj. dokumentacjê elektroniczn¹ oraz digitalizacjê zasobu papierowego. Autor podaje definicje digitalizacji, danych elektronicznych, metadanych,
XML. Podejmuje rozwa¿ania o wp³ywie digitalizacji na archiwistykê i dyplomatykê jako nauki pomocnicze historii, a tak¿e o wspó³czesnych kierunkach digitalizacji piœmienniczego zasobu dziedzictwa kultury, odnosi siê do digitalizacji bibliotek,
nawi¹zuje do projektu Manuscriptorium. Opisuje normy dla archiwistyki, projekt
Monasterium, omawia proces digitalizacji w archiwach s³owackich oraz proces
opracowania i digitalizacji dokumentów œredniowiecznych w Narodowym Archiwum S³owacji, podaje metodykê digitalizacji zastosowan¹ w tym archiwum.
Kolejny artyku³ Petera K e r e s t e š a pt. Notár v ivote stoliènej samosprávy
v 16. a 17. storoèí na príklade nitranskej stolice przenosi czytelnika w XV oraz
XVII w. Autor przypomina genezê powstania stanowisk notariuszy Kongregacji
w Nitrze i charakteryzuje ich funkcje. Za³¹cznikiem do artyku³u jest spis notariuszy
Kongregacji w Nitrze z lat 1526–1711.
Júlia R a g a è o v á zajmuje siê tematem dokumentacji miasta Slovenske Pravno
(Písomná produkcia Mesteèka Slovenské Pravno). Autorka przybli¿a dzieje miasteczka i omawia zachowany dorobek dokumentacyjny z podzia³em na poszczególne okresy. Opisuje ksiêgi urzêdnicze zachowane w zespole Obec Slovenské Pravno (przechowywane w Archiwum Pañstwowym w Bytèi), pieczêcie oraz charakteryzuje kancelariê aktotwórcy. Artyku³ uzupe³niaj¹ liczne ilustracje dokumentów oraz pieczêci.
Kolejny tekst tego dzia³u wprowadza czytelnika w problematykê dotycz¹c¹
organizacji administracji publicznej w Bratys³awie w latach 1848–1853 (Organizácia verejnej spray Bratislavskej stolice v rokoch 1848-1853). Milan M i š o v i è
opisuje w nim stosunki spo³eczne w 1848 r. i genezê organizacji administracji publicznej na Wêgrzech. Charakterystykê administracji publicznej dokonuje z podzia³em na okresy: od grudnia 1848 do paŸdziernika 1849 r., od paŸdziernika 1849 do
wrzeœnia 1850 r., od wrzeœnia 1850 do stycznia 1853 r.
Tematykê heraldyczn¹ kontynuuje Ladislav A r t e l w artykule pt. Vrch a pai
v erboch (Príspevok k terminológii blazonuj). Autor omawia figury wystêpuj¹ce na
herbach i opisuje liczne ich przyk³ady. Tekst wzbogacaj¹ ilustracje.
Dzia³ zamyka artyku³ Štefana P l a è k o podejmuj¹cy temat badañ demograficznych (Základný demografický prieskum matrièných záznamov populácie Matejo-
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viec pri Poprade). Autor analizuje zapisy akt metrykalnych z miejscowoœci Matejovice ko³o Popradu z lat 1852–1872, przypomina dzieje miejscowoœci, analizuje
kwestiê liczebnoœci obywateli Matejovic. Tekst zawiera bardzo du¿o zestawieñ statystycznych przedstawiaj¹cych: liczbê œlubów, sezonowe trendy œlubów, sezonowe
trendy œlubów u katolików i ewangelików, liczbê mieszanych œlubów, œluby wed³ug
miejsca zamieszkania, liczbê urodzeñ, liczbê zgonów, przyrost naturalny.
W dziale „Literatura” uwagê zwraca recenzja jednej z publikacji. Juraj R o h á è
omawia Miscellanea Ecclesiastica Nitriensia I. Quellen zur Geschichte des Bistums
Neutra. eds. Marek Ïurèo a Jaroslav Nemeš, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo S³owaków w Polsce, Kraków 2007. Valéria H r t á n k o v á omawia tomy czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Koœcielne” (2007, t. 86–88. Organ Instytutu
Archiwów, Bibliotek i Muzeów Koœcielnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Paw³a II).
Dzia³ „Wiadomoœci” otwiera tekst Márii M r i  o v e j poœwiêcony omówieniu
standardu MoReq2. Z kolei opracowanie Petera K a r t o u s a i Márii Š p a n k o v e j
podsumowuje spotkania przedstawicieli s³u¿b archiwalnych pañstw cz³onków Unii
Europejskiej. Radoslav R a g a è relacjonuje konferencjê naukow¹ zorganizowan¹
15–16 paŸdziernika 2008 r. na temat archiwów koœcielnych. Ten sam autor opisuje
wystawê zatytu³owan¹ „Okamihy republiky. Èeskoslovensko 1918–1938”, zorganizowan¹ w Narodowym Archiwum S³owacji z okazji 90. rocznicy istnienia Czechos³owacji. Ponadto na kartach dzia³u Leon S o k o l o v s k ý prezentuje dzia³alnoœæ
Katedry Archiwistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Komenskiego
w Bratys³awie w roku akademickim 2007/2008. Igor S c h m i d t przekazuje informacjê o nowych faktach udokumentowanych i dotycz¹cych Zwi¹zku Partyzantów
S³owackich. Nina P a l k o v á opisuje dzia³alnoœæ archiwistów w ramach przygotowañ do jubileuszu miasta Spiska Nowa Wieœ. Peter Š t a n s k ý informuje o prezentacji ksi¹¿ki prof. Richarda Marsina pt. ilina v listinách 1208–1438, zawieraj¹cej
edycjê 29 dokumentów z zespo³u archiwalnego Mesto ilina. Zuzana K o l l á r o v á
informuje o deklaracji podpisanej przez towarzystwa archiwalne ze S³owacji,
Wêgier, Czech i Polski (6 III 2007) w Popradzie. Na kartach dzia³u znajduj¹ siê ponadto relacje Márii G r ó f o v e j o obradach Zwi¹zku Archiwistów Wêgierskich
(26–28 VIII 2008) i Albety Se d l i a k o v e j o 8. sympozjum s³owacko-rumuñskim komisji historyków w Bratys³awie (28–30 V 2008) odbywaj¹cym siê pod has³em „Pokusy a reformy v roku 1968 vo východnom bloku. Predpoklady a dôsledky pre Europu”.
„Kronikê” wype³nia, oprócz tekstów jubileuszowych poœwiêconych archiwistom, informacja o obradach Naukowej Rady Archiwalnej (27 XI 2008) w Archiwum Pañstwowym w Bratys³awie oraz tekst o Archiwum Pañstwowym w Preszowie Oddzia³ Svidnik.
N u m e r 2 (2009). Tom otwiera tekst jubileuszowy poœwiêcony Jozefowi Hanusowi, wybitnemu in¿ynierowi dzia³aj¹cemu w s³u¿bie archiwów na polu konserwacji dokumentów.
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W dziale „Studia i artyku³y” zamieszczono tekst Vladimira Wo l f s h ö r n d l a ,
w którym autor omawia dziesiêtny system klasyfikacji dokumentów na S³owacji
obowi¹zuj¹cy w latach 1949–1954 (Desatinný systém spisowej manipuláce na Slovensku 1949–1954). Autor przypomina twórcê tego systemu (amerykañski bibliotekarz Melwil Dewey), charakteryzuje system i omawia jego wprowadzenie oraz
funkcjonowanie w administracji publicznej. Dziesiêtny uk³ad klasyfikacji zastosowano w pierwszej kolejnoœci w Ministerstwie Opieki Spo³ecznej, Ministerstwie
Poczt oraz w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych.
Nastêpny artyku³, Kataríny M a g u r o v e j , prezentuje zespó³ archiwalny Urzêdu Krajowego w Bratys³awie w latach 1928–1938 (Krajinský úrad v Bratislave
1928–1938 [Analýza stavu registratúry, projekt a priebeh reinventarizáce archívneho fondu]). Autorka omawia dzieje aktotwórcy, który jako najwy¿szy organ administracji na S³owacji zosta³ powo³any na podstawie ustawy nr 125 z 1927 r. Analizuje organizacjê kancelarii w urzêdzie, podaje projekt opracowania i udostêpniania
zespo³u archiwalnego. Ca³y zespó³ podzielono na trzy podzespo³y: organy krajowe,
prezydium, oddzia³y administracyjne, kancelaria prezydenta krajowego w Koszycach. Za³¹cznikiem do artyku³u jest schemat klasyfikacji dokumentów zespo³u Kraijnský úrad v Bratislave.
Analizê œredniowiecznych dokumentów zawiera studium Adriany Š v e c o v e j
pt. Relácie a transumpty v èinnosti hodnoverných miest vrcholného stredoveku. Autorka omawia rodzaje dokumentów litterae relatoriae i litterae transumptae.
Z kolei Milan M i š o v i è kontynuuje temat podjêty w poprzednim numerze pisma i zajmuje siê administracj¹ publiczn¹ w latach 1853–1860 w okrêgu Bratys³awa (Organizáca verejnej spray Bratislavskej stolice v rokoch 1853–1860). Omawia
kompetencyjny i terytorialny zakres dzia³añ organów administracji pañstwowej
i jednostek powiatowych. Za³¹cznikiem do artyku³u jest spis gmin z roku 1855
z podzia³em na poszczególne okrêgi.
Archiwoznawstwa dotyczy nastêpny artyku³, Erika D u l o w i è a i Petry P a v l o v i è o v e j , traktuj¹cy o historii Archiwum Pañstwowego w Koszycach (Dejiny
štátneho archívu v Košiciach). Autorzy omawiaj¹ funkcje tej placówki i jej przekszta³cenia w kontekœcie zmian historycznych.
Ladislav A r t e l w artykule zatytu³owanym Chleb, víno a zlato v erboch (Heraldické názvoslovie pracovných nástrojov) omawia terminologiê heraldyczn¹ zwi¹zan¹ z narzêdziami pracy, zaœ Juraj S p i r i t z i Jörg Ulrich F e c h n e r podejmuj¹ temat
pamiêtników (Pamätníky slovenských posesorov v Nemecku). Autorzy charakteryzuj¹ pamiêtniki Jana Behuneka, Adama Podkonickiego, Teofila Ruprechta. Do ostatniego artyku³u odnosi siê w dziale „Dyskusje” tekst Radoslava Ragaèa, w którym autor podejmuje rozwa¿ania na temat gromadzenia materia³ów archiwalnych.
W dalszej kolejnoœci czasopisma zawarte s¹ dzia³y „Literatura” oraz „Przegl¹d
czasopism archiwistycznych”.
W rubryce „Wiadomoœci” dominuj¹ sprawozdania z konferencji. Gábor
S t r e š ò á k obszernie relacjonuje konferencjê miêdzynarodow¹ zorganizowan¹
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w Bojniciach w ramach 13. dni archiwalnych w S³owacji (26–28 V 2009). Na konferencji byli obecni równie¿ przedstawiciele œrodowiska archiwalnego z Polski. Przemys³aw Wo j c i e c h o w s k i z Archiwum Pañstwowego w Poznaniu wyst¹pi³ z referatem „Ochrona dokumentów archiwalnych w archiwach pañstwowych w Polsce
w przypadku katastrof i sytuacji kryzysowych”. Hanna K r a j e w s k a z Archiwum
Polskiej Akademii Nauk (PAN) omówi³a dzia³alnoœæ organizacji B³êkitna Tarcza,
która zajmuje siê ochron¹ zabytków. Ivo £ a b o r e w i c z z Archiwum Pañstwowego
we Wroc³awiu podsumowa³ doœwiadczenia archiwów dolnoœl¹skich w zakresie
ochrony archiwaliów przed kradzie¿¹ i zalaniem podczas powodzi. Do kwestii zabezpieczenia materia³ów archiwalnych nawi¹za³ referat Anny D o m a l a m u s z Archiwum Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ostatnim referatem archiwistów polskich by³ tekst Macieja J a s i ñ s k i e g o z Archiwum Miasta Warszawy.
Daniel D o l e  a l relacjonuje konferencjê naukow¹ w Ústi nad £ab¹ (30–31 X
2008) na temat stanu i perspektyw udostêpniania œredniowiecznych i nowo¿ytnych
ksi¹g miejskich. W konferencji uczestniczy³ m.in. przedstawiciel archiwów polskich,
Marcin G r u l k o w s k i , referuj¹cy o najstarszych ksiêgach miejskich Gdañska.
Jozef P o c i s k omawia miêdzynarodow¹ konferencjê (4–5 V 2009) poœwiêcon¹
jednej z najwybitniejszych osobowoœci w historii S³owacji, Milanowi Rastislavovi
Štefánikowi. Do tego komunikatu nawi¹zuj¹ kolejne teksty Radoslava R a g a è a
opisuj¹ce wystawy poœwiêcone Štefánikowi.
Richard P a v l o v i è przekazuje informacjê o miêdzynarodowej konferencji naukowej poœwiêconej historii Czech, S³owacji i Czechos³owacji (25–26 III 2009).
W bloku zamieszczono równie¿ komunikat Jozefa H a n u s a o projekcie Kniha.SK
dotycz¹cym konserwacji archiwaliów. Program jest realizowany od 2002 r.
„Kronikê” wype³niaj¹ teksty jubileuszowe i po¿egnalne poœwiêcone archiwistom.
Tom zamyka obszerna bibliografia prac Jozefa Hanusa, którego sylwetkê przedstawiono na pocz¹tku niniejszej publikacji.
N u m e r 1 (2010). Na pierwszych stronach tomu zamieszczono informacjê Jozefa H a n u s a o zmianach prawnych odnosz¹cych siê do archiwów i systemu kancelaryjnego S³owacji. Zmiany zosta³y wprowadzone rozporz¹dzeniem Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych Republiki S³owackiej z 25 sierpnia 2009 r.
W dziale „Studia i Artyku³y” zamieszczony jest tekst Viery B e r n á t o v e j
pt. Obligáce v zákonných úpravách a vo fonde Magistrátu mesta Trenèína zapoznaj¹cy czytelnika z dawnymi Ÿród³ami dokumentuj¹cymi zobowi¹zania finansowe.
Autorka przypomina historiê obligacji, przytacza zagadnienia zwi¹zane z funkcjonowaniem po¿yczek (odsetki, terminy, procesy s¹dowe, zabezpieczenia), charakteryzuje sposób porz¹dkowania akt w zespole miasta Trenèína, opisuje obligacje
w nim przechowywane i zwraca uwagê na ich zawartoœæ informacyjn¹.
Analiz¹ innych Ÿróde³ historycznych zajmuje siê w nastêpnym artykule Mária
N o v o s á d o v á . Autorka prowadzi rozwa¿ania nad wartoœci¹ dokumentacji szkolnej (Pramenná hodnota triednych výkazov a katalógov). Wskazuje na literaturê
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przedmiotu, omawia wybrane materia³y i wskazuje na informacje, które s¹ w nich
zawarte.
Do Ÿróde³ epigraficznych odnosi siê artyku³ Miroslava È o v a n a pt. O niektorých nových poznatkoch k dejinám významných Šarišských lokalít na základe
výskumu epigrafických prameòov.
W dziale znajduje siê ponadto tekst Lýdii K a m e n c o v e j omawiaj¹cy zagadnienie w³¹czenia Instytutu Wirusologicznego do struktury Czechos³owackiej Akademii Nauk i S³owackiej Akademii Nauk (Proces zaèleòovania Virologického ústavu do štruktúry ÈSAV a SAV). Artyku³ powsta³ w zwi¹zku z realizacj¹ projektu koordynowanego przez G³ówne Archiwum SAV i Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej w latach 2006–2008. Celem projektu by³o zbadanie okolicznoœci
przy³¹czenia instytutu do struktury akademii.
Nastêpny artyku³ Alexandry M a r è e k o v e j to szkic historyczny podejmuj¹cy
temat S³owackiej Akademii Nauk (SAV) po 1989 r. (Úèas SAV na transormácii
ÈSAV po roku 1989).
Dzia³ zamyka tekst Igora G r a u s a pt. Dámské rady a dekorácie (príspevok
k dámskej faleristike) zajmuj¹cy siê falerystyk¹.
Dzia³ „Dyskusje” wype³niaj¹ dwa teksty koresponduj¹ce ze sob¹, tj. Frederika
F e d e r m a y e r a , wprowadzaj¹cy uwagi do problematyki redakcji nazwisk historycznych, Úvaha k problematike przepisu priezvisk, i Júlii H a u t o v e j prezentuj¹cej stanowisko redakcji w sprawie niepublikowanego studium Federmayera i jego
uwag dotycz¹cych zapisywania nazwisk, Stanowisko redakcje Slovenskej archivistiky k nepublikovanej štúdii Frederika Federmayera (Klement Literát Beczenczy
a archontológia zástupcov miestodr ite¾ov úradu palatine) a jeho úvahe k problematike prepisu priezvisk).
W dalszej czêœci tom zawiera dzia³y „Literatura” oraz „Przegl¹d czasopism archiwistycznych”.
W dziale „Wiadomoœci” zamieszczono obszerne omówienie, autorstwa Jozefa
H a n u s a i Márii Š p a n k o v e j , spotkañ przedstawicieli kierownictwa s³u¿b archiwalnych pañstw cz³onków Unii Europejskiej i pañstw przystêpuj¹cych do niej
w 2009 r. W nastêpnym tekœcie ci sami autorzy referuj¹ obrady 41. Miêdzynarodowej Konferencji CITRA (Okr¹g³ego Sto³u Archiwów) na Malcie (15–22 XI 2009).
Dalej mo¿na zapoznaæ siê z relacjami z innych konferencji. Erika J a v o š o v á informuje o konferencji naukowej w Narodowym Archiwum S³owacji w Bratys³awie
pod tytu³em „Otázky zemepanskej správy v Uhorsku” (10 X 2009), której towarzyszy³a wystawa prezentuj¹ca wybrane dokumenty koresponduj¹ce z tematyk¹ spotkania. Margaréta M i n è á k o v á pisze o miêdzynarodowej konferencji w Bardejovie (22–24 IX 2009) poœwiêconej historii rodziny, a Marta K a m a s o v á o miêdzynarodowej konferencji (12–13 XI 2009) obraduj¹cej w Balassagyarmat. By³o to
spotkanie s³owackich i wêgierskich historyków poruszaj¹cych wspóln¹ historiê.
Milan B e l e j informuje o 12. konferencji zorganizowanej przez Czechoslovak Genealogical Society International (14–17 X 2009), a Mária G r ó f o v a o 79. posie-
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dzeniu Zwi¹zku Archiwistów Niemieckich w Regensburgu (22–25 IX) na temat
funkcjonowania archiwów w czasach digitalizacji. Radoslav R a g a è przybli¿a
przebieg 24. posiedzenia S³oweñskiego Stowarzyszenia Archiwistów w Dolenjskych Toplicach (14–16 X 2009). W dziale tym opublikowano równie¿ komunikat
Leona S o k o l o v s k ý ’ e g o o dzia³alnoœci Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Komenskiego w Bratys³awie
w roku 2008/2009 oraz tekst Kataríny M a g u r o v e j o wystawie poœwiêconej modzie w XX w. (która zosta³a zorganizowana w Narodowym Archiwum S³owacji
w listopadzie 2009 r.).
Tom zamyka „Kronika” zawieraj¹ca oprócz tekstów jubileuszowych informacjê Milana M i o p i a o posiedzeniu Archiwalnej Rady Naukowej (6 XI 2009).
Wioletta Lipiñska (Warszawa)
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WYDARZENIA ARCHIWALNE POLSKIEJ PREZYDENCJI
W UNII EUROPEJSKIEJ
W drugiej po³owie 2011 r. Polska przejê³a od Wêgier sprawowanie prezydencji
w Unii Europejskiej (UE). W sferze archiwalnej oznacza³o to obowi¹zek zorganizowania trzech wa¿nych dla œrodowiska archiwalnego spotkañ z udzia³em przedstawicieli archiwów UE i zaproszonych goœci. Zgodnie z przyjêtym obyczajem Polska,
podobnie jak inne kraje sprawuj¹ce w okresie wczeœniejszym prezydencjê, sta³a siê
gospodarzem dla obrad nastêpuj¹cych gremiów: Europejskiej Rady Archiwistów
Narodowych (European Board of National Archivists — dalej: EBNA), Europejskiej Grupy Archiwalnej (European Archives Group — dalej: EAG) oraz DLM-Forum (Document Lifecycle Management Forum)1.
W ostatnich latach EBNA sta³a siê jednym z podstawowych forów wymiany doœwiadczeñ z dziedziny archiwistyki, stwarzaj¹c okazjê do dyskusji nad wieloma problemami merytorycznymi z zakresu wspó³pracy miêdzynarodowej, w tym nad projektami realizowanymi wspólnie przez archiwa europejskie. Szefowie archiwalnych s³u¿b
europejskich wymieniaj¹ siê informacjami i doœwiadczeniami dotycz¹cymi strategicznych dla dzia³alnoœci archiwów obszarów. W posiedzeniach EBNA, organizowanych
od 1989 r., bior¹ udzia³ dyrektorzy archiwów narodowych pañstw UE, pañstw stowarzyszonych i kandyduj¹cych. Spotkania odbywaj¹ siê dwa razy w roku w kraju, który
obejmuje prezydencjê w UE. Od wejœcia Polski do UE (2004) uczestniczy w nich tak¿e Naczelny Dyrektor Archiwów Pañstwowych lub jego przedstawiciel.
EAG, bêd¹ca jedn¹ z wa¿niejszych archiwalnych grup roboczych, dzia³a od
2006 r. pod auspicjami Komisji Europejskiej. Zosta³a powo³ana do realizacji rekomendacji Komisji Europejskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie pog³êbienia
i zintensyfikowania wspó³pracy pomiêdzy archiwami krajów UE. W sk³ad EAG
wchodz¹ eksperci z 27 pañstw cz³onkowskich UE oraz 5 przedstawicieli instytucji
europejskich. Grupa œciœle wspó³pracuje z innymi gremiami o podobnych celach
dzia³ania, m.in. z DLM-Forum, Oddzia³em Europejskim Miêdzynarodowej Rady
Archiwów (EURBICA) czy te¿ innymi grupami roboczymi.
Do g³ównych, priorytetowych obszarów dzia³alnoœci, okreœlonych w wymienionej powy¿ej rekomendacji Komisji Europejskiej nale¿¹:
1 Wiêcej informacji na temat dzia³alnoœci wymienionych gremiów znaleŸæ mo¿na na ich stronach
internetowych: www.ebna.eu; www.dlmforum.eu; http://expertgroups.govtrace.com/european-archives-group.
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• zachowanie zasobów archiwalnych i ich ochrona przed katastrofami,
• europejska wspó³praca interdyscyplinarna w zakresie dokumentów i archiwów elektronicznych,
• budowa i podtrzymanie europejskiego portalu archiwalnego,
• promocja dobrych praktyk w odniesieniu do prawa archiwalnego na poziomie pañstw narodowych i ca³ej unii,
• metody zapobiegania kradzie¿om archiwalnym.
XXIV konferencja EBNA oraz XI posiedzenie EAG zosta³y zorganizowane
w Krakowie w dniach 6–7 paŸdziernika 2011 r. Ich otwarcia dokona³ Naczelny Dyrektor Archiwów Pañstwowych prof. W³adys³aw Stêpniak. Obrady EBNA odby³y
siê w czterech nastêpuj¹cych panelach tematycznych:
• Rola i dzia³alnoœæ archiwów pañstwowych w procesie budowy e-administracji — osi¹gniêcia, wyzwania, problemy;
• Archiwa w procesie edukacji spo³eczeñstwa otwartego — dobre praktyki;
• Zasada otwartego dostêpu do archiwów publicznych i jej ograniczenia —
wybrane obszary wra¿liwoœci danych zgromadzonych w archiwach publicznych;
• Zabezpieczenie rozproszonego dziedzictwa archiwalnego.
Doœwiadczeniami z zakresu wymienionych powy¿ej zagadnieñ dzielono siê
w gronie 15 referentów z Polski i krajów UE. Hervé Lemoine, szef s³u¿by archiwalnej z Francji, zwraca³ uwagê na rolê archiwów w zachowaniu wspólnej pamiêci
i akcentowa³ koniecznoœæ porównywania przyjêtych w krajach europejskich procedur konserwacji, udostêpniania i wartoœciowania dokumentów archiwalnych z doœwiadczeniami innych obszarów œwiata, m.in. z krajami Ameryki £aciñskiej. Interesuj¹cy przyk³ad zapewnienia u¿ytkownikom powszechnego dostêpu do materia³ów archiwalnych przedstawi³a Frances McGee, dyrektor Archiwum Narodowego
Irlandii. Przedmiotem jej wyst¹pienia by³a prezentacja zrealizowanego we wspó³pracy z Bibliotek¹ i Archiwami Kanady projektu digitalizacji akt spisów ludnoœci,
a nastêpnie ich udostêpnienie online wraz z indeksami oraz w pe³ni funkcjonaln¹
opcj¹ wyszukiwania. Portugalskie doœwiadczenia w dziedzinie edukacyjnej roli archiwów i promowania wa¿nych dla europejskiego dziedzictwa archiwaliów, jak te¿
rolê archiwów w miêdzykulturowym dialogu prezentowa³ Silvestre Lacerda, dyrektor Archiwum Narodowego Portugalii. Wa¿nym wyst¹pieniem — w kontekœcie polskich doœwiadczeñ restytucyjnych — by³ referat Martina Ivanova, szefa bu³garskiej
s³u¿by archiwalnej, na temat starañ podejmowanych przez ni¹ w archiwach rosyjskich, a dotycz¹cych próby odzyskania (w formie kopii) dokumentów wywiezionych przez wojska radzieckie w latach drugiej wojny œwiatowej i traktowanych jako trofea wojenne. Referenci z Polski skupili siê na prezentacji polskich doœwiadczeñ z zakresu informatyzacji administracji publicznej w Polsce, wdra¿ania systemów zarz¹dzania dokumentacj¹ w urzêdach publicznych, a tak¿e na problemach
udostêpniania archiwaliów oraz prezentacji projektów maj¹cych na celu zabezpieczenie rozproszonego dziedzictwa archiwalnego.
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Obrady EAG skoncentrowane by³y na dyskusji poœwiêconej zapobieganiu katastrofom i ochronie zasobów archiwalnych, dzia³alnoœci DLM-Forum i przygotowanemu przez to gremium standardowi MoReq 20102, jak te¿ przysz³oœci projektu europejskiego EURONOMOS (baza aktów prawnych dotycz¹cych archiwów europejskich). Uczestnicz¹cy w sesji EAG przedstawiciel Komisji Europejskiej przekaza³
informacje na temat regulacji prawnych dotycz¹cych otwarcia archiwów UE dla
u¿ytkowników.
Ostatnim z wydarzeñ archiwalnych polskiej prezydencji by³o posiedzenie DLMForum, które zosta³o zorganizowane w Warszawie, 7–8 listopada 2011 r., z udzia³em goœci krajowych i zagranicznych.
DLM-Forum zosta³o utworzone w 1997 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej,
przy wsparciu archiwów publicznych z krajów cz³onkowskich UE. Od 2002 r. jest
ono niezale¿n¹ organizacj¹, która skupia zarówno cz³onków z sektora publicznego,
jak i prywatnego, zainteresowanych archiwami, ich zbiorami oraz zarz¹dzaniem dokumentami, w szczególnoœci powstaj¹cymi w formie elektronicznej. DLM-Forum
jest obecnie jednym z wa¿niejszych gremiów europejskich, ustanawiaj¹cym standardy oraz wytyczne w zakresie archiwizacji i zarz¹dzania dokumentacj¹ tradycyjn¹ oraz elektroniczn¹.
Jednym z podstawowych osi¹gniêæ wymienionego gremium jest opracowanie
standardu MoReq (Model Requirements for the Management of Electronic Records), w którym okreœlono podstawowe wymagania dla elektronicznych systemów zarz¹dzania dokumentacj¹. Kolejna wersja standardu (MoReq 2010) zosta³a
zaprezentowana równie¿ polskiej publicznoœci w trakcie spotkania w Warszawie.
W pierwszym dniu konferencji odby³o siê zamkniête spotkanie cz³onków DLMForum, podczas którego przedstawiciele 12 pañstw UE dyskutowali kwestie zwi¹zane z t³umaczeniami na jêzyki narodowe standardu MoReq 2010. Uczestniczy³
w nim tak¿e przedstawiciel Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych oraz
autor polskiego t³umaczenia standardu, dr Hubert Wajs. W drugim dniu konferencji, otwartym dla zainteresowanych, przedstawiciele DLM-Forum zaprezentowali
dzia³alnoœæ tego gremium oraz standard MoReq 2010. Omówienia dotychczasowych prac zrealizowanych przez cz³onków DLM-Forum dokona³a przewodnicz¹ca
tego gremium, Lucie Verachten z Archiwum Narodowego Belgii. Z kolei Jon Garde z Wielkiej Brytanii zreferowa³ stan prac nad standardem MoReq, wskazuj¹c na
dotychczasowe osi¹gniêcia, jak te¿ przybli¿aj¹c mo¿liwoœci praktycznego zastosowania standardu w najbli¿szej przysz³oœci.
Reprezentanci polskich urzêdów (Wojewódzkiego Urzêdu Podlaskiego oraz
£ódzkiego Urzêdu Miejskiego) przedstawili polskie doœwiadczenia dotycz¹ce
wdra¿ania systemów zarz¹dzania dokumentem elektronicznym. W spotkaniu ucze2 Szczegó³owe informacje na temat standardu zob.: http://moreq2010.eu/; polskie t³umaczenie
wczeœniejszej wersji standardu (MoReq2) opublikowano na stronie: http://archiwa.gov.pl/pl/component/content/article/63-aktualnosci/2822-tumaczenie-moreq2-wersja-beta-.html.

372

KRONIKA

stniczy³o ³¹cznie ponad 100 osób, w tym przedstawiciele polskich w³adz pañstwowych, reprezentanci administracji rz¹dowej (urzêdów wojewódzkich) oraz samorz¹dowej, przedstawiciele archiwów pañstwowych w Polsce.
Anna Krochmal (Warszawa)

WARSZTATY W WIEDNIU NA TEMAT INTERNATIONAL
COLLABORATION AND DIGITIZING LETTERS OF MIGRATION
W roku 2011 Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy zosta³o zaproszone do
wspó³pracy przez Immigration History Research Center (IHRC) przy Uniwersytecie w Minnesocie przy projekcie dotycz¹cym badañ nad listami, które wymieniali
miêdzy sob¹ emigranci udaj¹cy siê do Stanów Zjednoczonych z rodzinami pozosta³ymi w kraju. Istot¹ projektu jest umo¿liwienie jak najszerszego dostêpu do tej korespondencji dziêki jej digitalizacji i umieszczeniu w Internecie.
Prace skoncentrowano nad listami emigrantów z Europy, z lat 1850–1970, przechowywanymi w zbiorach IHRC. W ramach projektu zbudowana zosta³a strona internetowa, na której umieszczane s¹ sukcesywnie zdigitalizowane listy wraz z transkrypcj¹ i t³umaczeniami na jêzyk angielski. Do listów do³¹czane s¹ informacje na
temat ich autorów oraz fotografie.
W roku 2011 do wspó³pracy w ramach projektu zaproszeni zostali pracownicy
naukowi, archiwiœci, bibliotekarze i pracownicy muzeów z Austrii, Chorwacji,
Czech, Polski, S³owacji, S³owenii i Wêgier zajmuj¹cy siê problematyk¹ migracji
z Europy do Ameryki Pó³nocnej.
W roku bie¿¹cym zorganizowano spotkanie robocze maj¹ce na celu zapoznanie
partnerów zaproszonych do wziêcia udzia³u w przedsiêwziêciu z za³o¿eniami projektu, dotychczasowymi rezultatami prac oraz wymian¹ doœwiadczeñ w zakresie
badañ nad korespondencj¹ emigrantów jako Ÿród³em historycznym.
Spotkanie zosta³o zorganizowane pod has³em: International Collaboration and
Digitizing Letters of Migration. Wspó³organizatorem warsztatów by³ Uniwersytet
w Wiedniu. Warsztaty odby³y siê 11 czerwca br. w Centrum für Internationale Entwicklung w Wiedniu. Zebranych powitali Peer Vries, prodziekan Wydzia³u Historii Gospodarczej i Spo³ecznej Uniwersytetu w Wiedniu, oraz Donna Gabaccia, dyrektor Immigration History Research Center. Donna Gabaccia wyg³osi³a s³owo
wstêpne na temat projektu i przygotowañ do spotkania.
Nastêpnie g³os zabra³a Sonia Cancian z Concordia University, wiod¹cy pracownik naukowy w projekcie, która przedstawi³a swoje doœwiadczenia w badaniach nad
korespondencj¹ emigrantów. Referentka zwróci³a uwagê na znaczenie listów jako
Ÿród³a do badañ nad dziejami migracji, ró¿ne aspekty tych badañ, m.in. nad stron¹
jêzykow¹ oraz emocjami przekazanymi w listach. W ramach dyskusji po referacie
rozmówcy poruszali przede wszystkim kwestiê emocji wyra¿anych w listach przez
ich autorów oraz opisów prywatnoœci w nich zawartych.
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Kolejny referat (Digitizing Imigrant Letters; an Intruduction to the IHRC Website) zaprezentowa³ Daniel Necas z IHRC, który mówi³ o pracy nad projektem
i budowie strony internetowej. Zwróci³ równie¿ uwagê na koniecznoœæ stworzenia
dobrego zespo³u do pracy przy projekcie, w tym na dotychczasowe zaanga¿owanie
wolontariuszy, zw³aszcza doktorantów z ró¿nych pañstw, którzy przet³umaczyli listy z jêzyków ojczystych na angielski. Autor referatu przedstawi³ projekt strony internetowej, jej zawartoœæ, budowê opisów obiektów na niej umieszczonych, parametry techniczne digitalizowanych obiektów oraz linki do innych projektów zajmuj¹cych siê korespondencj¹ emigrantów i imigrantów. Nastêpnie odby³a siê dyskusja, podczas której uczestnicy spotkania przedstawiali swoje doœwiadczenia w badaniach nad korespondencj¹ emigrantów, swoje zbiory korespondencji oraz doœwiadczenia w pracy w ramach projektów digitalizacyjnych.
Przedstawicielka Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy scharakteryzowa³a
Kolekcjê listów emigrantów przechowywan¹ w archiwum. Specyfika tych listów,
tj. fakt, ¿e zosta³y zatrzymane przez rosyjsk¹ cenzurê i dlatego nigdy nie dotar³y do
adresatów, wzbudzi³a du¿e zainteresowanie uczestników spotkania. W dyskusji
podkreœlono wagê wspó³pracy miêdzy archiwistami a badaczami oraz omówiono
kwestie dotycz¹ce pozyskiwania listów z archiwów prywatnych i zwi¹zane z tym
problemy prawne w razie ich prezentacji.
W dalszej czêœci spotkania przedyskutowano mo¿liwoœci wspó³pracy nad projektem. Przedstawiciele IHRC zaproponowali instytucjom posiadaj¹cym w swoim
zasobie korespondencjê emigrantów mo¿liwoœæ zaprezentowania swoich zdigitalizowanych zbiorów za poœrednictwem strony projektu lub na w³asnych stronach internetowych. W takich przypadkach na stronie projektu zamieszczone bêd¹ linki do
stron narodowych. Na zakoñczenie warsztatów podjêto decyzjê o organizacji spotkañ cyklicznych i kontynuowaniu wspó³pracy.
Marta Jaszczyñska (Warszawa)

PROJEKT RECORDING THE NAMES
W dniach 3–6 lipca 2011 r. przedstawiciele Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy, Ryszard Wojtkowski i Monika Kowzon-Œwitalska, wziêli udzia³ w miêdzynarodowych warsztatach na temat „Recording the Names” International Workshop
for Holocaust Victims’ Names Computerization Experts. Projekt ten, realizowany
przez Instytut Yad Vashem w Izraelu, jest czêœci¹ wiêkszego programu o nazwie EHRI
(European Holocaust Research Infrastructure), zapocz¹tkowanego w 2010 r. w Brukseli i wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹. Jego zadanie polega na wspieraniu europejskiej spo³ecznoœci naukowej Holokaustu. Dzie³em wieñcz¹cym wspó³pracê w ramach programu EHRI, podjêt¹ przez organizacje naukowe, biblioteki, archiwa, muzea i miejsca pamiêci, ma byæ otwarcie portalu zapewniaj¹cego dostêp
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online do rozproszonych Ÿróde³ dotycz¹cych Holokaustu, które znajduj¹ siê w Europie i Izraelu.
Lipcowe warsztaty zorganizowane w izraelskim instytucie by³y szóstym spotkaniem w ramach projektu Recording the Names. Wszystkie dzia³ania podejmowane
wespó³ z partnerami zaproszonymi do wspó³pracy w ramach tego projektu maj¹ za
zadanie przyczyniæ siê do utworzenia imiennych baz danych ofiar przeœladowañ nazistowskich. Instytut Yad Vashem bowiem od wielu ju¿ lat pracuje nad skompletowaniem listy zawieraj¹cej nazwiska ofiar Holokaustu i posiada najwiêksz¹ bazê danych
w tym zakresie o nazwie (The Central Database of Shoah Victims Names)1. Obecnie
zawiera ona ok. 4 mln nazwisk ¯ydów zamordowanych w czasie drugiej wojny
œwiatowej. Jako ¿e dotychczas w projekt zaanga¿owane by³y przede wszystkim kraje Europy Zachodniej (m.in. Niemcy, Francja, Belgia, ale te¿ i Czechy), bazy danych
budowano g³ównie na podstawie informacji zgromadzonych w tej czêœci Europy.
Szacuje siê, ¿e 90 proc. zarejestrowanych imiennie ofiar pochodzi z tego obszaru.
Stosunkowo niewiele danych pochodzi natomiast z krajów tzw. bloku wschodniego,
takich jak Polska, Rumunia, Wêgry oraz kraje by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. Liczba zidentyfikowanych ofiar Holokaustu z tego terenu zosta³a oszacowana na zaledwie 30–40 proc. Dostrzegaj¹c nowe mo¿liwoœci rozwoju projektu Recording the
Names, Yad Vashem zaprosi³ do uczestnictwa w warsztatach równie¿ ekspertów
z krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej. Ogó³em wziê³o w nich udzia³ ok. 20 przedstawicieli z ró¿nych instytucji, organizacji, stowarzyszeñ i archiwów zajmuj¹cych
siê zarówno imienn¹ rejestracj¹ ofiar Holokaustu, jak i przechowuj¹cych zbiory dokumentów i materia³ów Ÿród³owych mog¹cych przyczyniæ siê do poszerzenia prac
prowadzonych nad tworzeniem baz danych. Eksperci z Bia³orusi, Litwy, £otwy,
Mo³dawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Ukrainy i Wêgier omawiali podczas
trzydniowych warsztatów rezultaty dotychczasowych dzia³añ (w wypadku uczestników ju¿ zaanga¿owanych w projekt) b¹dŸ przedstawiali nowe lub dodatkowe Ÿród³a
mog¹ce byæ potencjalnym noœnikiem danych o ofiarach Holokaustu.
Oprócz pracowników Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy Polskê reprezentowali równie¿ przedstawiciele innych instytucji, takich jak: Fundacja PolskoNiemieckie Pojednanie, ¯ydowski Instytut Historyczny, Centrum Badañ nad Zag³ad¹ ¯ydów PAN, Pañstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz G³ówny Urz¹d Statystyczny. Czêœæ z nich by³a ju¿ wczeœniej zaanga¿owana w ró¿ne projekty
przedmiotowo zbli¿one do tematyki warsztatów. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Fundacji
Polsko-Niemieckie Pojednanie szeroko przedstawi³ osi¹gniêcia polskiego programu „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacj¹ niemieck¹”, którego celem jest
stworzenie imiennej bazy danych, zawieraj¹cej wszystkie mo¿liwe do uzyskania informacje o ofiarach i przeœladowaniach niemieckich wobec obywateli polskich
w latach 1939–19452.
1
2

http://www.yadvashem.org/wps/portal/IY_HON_Welcome.
http://www.straty.pl/.
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Prezentacje przedstawicieli Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy przekrojowo pokazywa³y materia³y Ÿród³owe stanowi¹ce czêœæ zasobu Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy (i jego oddzia³ów w Grodzisku Mazowieckim, £owiczu,
Otwocku, M³awie i Pu³tusku), które mog³yby okazaæ siê pomocne przy tworzeniu
i uzupe³nianiu baz danych dotycz¹cych ewidencji ludnoœci ¿ydowskiej. Wœród nich
znalaz³y siê przede wszystkim akta meldunkowe i metrykalne; spisy, wykazy i listy
ludnoœci; akta dotycz¹ce kontroli wydawanych dowodów osobistych i paszportów,
instytucji wymiaru sprawiedliwoœci, instytucji szkolno-wychowawczych, szpitali,
zwi¹zków rzemieœlników. Zaznaczono, ¿e wiêcej danych mo¿na znaleŸæ w aktach:
jednostek administracji pañstwowej szczebla gminnego, miejskiego i powiatowego
(akta gmin, akta miast, starostwa powiatowe, zarz¹dy powiatowe), stanu cywilnego
(akta metrykalne urodzeñ, ma³¿eñstw, zgonów), instytucji wymiaru sprawiedliwoœci
(g³ównie s¹dów grodzkich, w których po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej rozpatrywane by³y sprawy o uznanie za zmar³ego oraz o odtworzenie aktu urodzenia),
szkó³ i oœrodków szkolno-wychowawczych (oprócz dokumentacji z przebiegu nauczania, tj. arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych czy katalogów klasyfikacyjnych,
wystêpuj¹ równie¿ ksiêgi meldunkowe zakwaterowanej m³odzie¿y), aktach szpitali
oraz ró¿nego rodzaju zwi¹zków rzemieœlniczych i stowarzyszeñ. Zwrócono uwagê
na fakt, ¿e materia³y Ÿród³owe mo¿na podzieliæ na takie, które bezpoœrednio odnosz¹ siê do przedmiotowego zagadnienia oraz bêd¹ce poœrednim noœnikiem informacji. W pierwszym przypadku mog¹ to byæ akta meldunkowe i metrykalne oraz sporz¹dzane w celach ewidencyjnych spisy i wykazy ludnoœci, natomiast do tych drugich mo¿e nale¿eæ np. prowadzona miêdzy urzêdami korespondencja zawieraj¹ca
dane odnosz¹ce siê do poszczególnych osób czy te¿ za³¹czniki do akt spraw. Podkreœlono, ¿e warto pamiêtaæ o ró¿nego rodzaju spisach, wykazach i rejestrach, które niejednokrotnie nie s¹ odrêbnymi jednostkami aktowymi w zespole, a jedynie elementem akt poszczególnych spraw, za to zawieraj¹cym bardzo liczne i cenne dane (takie
jak: imiê i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, zawód, wyznanie,
narodowoœæ oraz fakultatywnie inne dane w zale¿noœci od charakteru danego dokumentu). Na zakoñczenie poinformowano o wystêpuj¹cych ograniczeniach poszukiwawczych — ze wzglêdu na zniszczenia zasobu, jakie ponios³o archiwum podczas
drugiej wojny œwiatowej, a w zwi¹zku z tym posiadanie fragmentarycznie zachowanych zbiorów, które mog¹ pomóc w badaniach nad ewidencj¹ ludnoœci i losami poszczególnych osób — stosowanych przez archiwa pañstwowe bazach danych oraz
mo¿liwoœciach poszukiwania nazwisk za poœrednictwem „wyszukiwarek” znajduj¹cych siê na stronie Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy3. Podzielono siê równie¿
informacj¹ o planach w zakresie digitalizacji zbiorów i umieszczeniu ich na stronie
szukajwarchiwach.pl (we wspó³pracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym).
Program warsztatów obejmowa³ tak¿e zajêcia poœwiêcone technicznym aspektom tworzenia baz danych. Prelegenci podzielili siê doœwiadczeniami w zakresie
3

http://www.warszawa.ap.gov.pl/wyszukiwarka/.
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wykorzystywanych technologii przy budowie tego typu baz. Dope³nieniem ich wyst¹pieñ by³y g³osy zaproszonych ekspertów z dziedziny lingwistyki i genealogii,
którzy wskazywali na sposób u¿ycia zbiorów imion ofiar oraz strategie ich uzyskania za pomoc¹ konkretnych instrumentów i metodologii.
W przerwach miêdzy poszczególnymi sesjami uczestnicy warsztatów mieli
mo¿liwoœæ zapoznania siê z Instytutem Yad Vashem, jego dzia³alnoœci¹ oraz prowadzonymi dzia³aniami wystawienniczymi i edukacyjnymi. Zwiedzono m.in. Muzeum Historii Zag³ady i Hali Imion oraz wystawê „Walory Pamiêci”, a dziêki zorganizowanej wizycie w lokalach zespo³u zajmuj¹cego siê rejestracj¹ imion, uczestnicy spotkania zapoznali siê ze stosowan¹ przez Instytut Yad Vashem technik¹ pozyskiwania danych do tworzonych baz.
Monika Kowzon-Œwitalska (Warszawa)

KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI 450. ROCZNICY UNII
WILEŃSKIEJ ŁĄCZĄCEJ INFLANTY Z RZECZĄPOSPOLITĄ
(AGAD, 28 LISTOPADA 2011 R.)
„Archiwum G³ówne Akt Dawnych jest archiwum o charakterze centralnym
z podstawowym zasobem do badañ historii Polski i krajów oœciennych od œredniowiecza po pocz¹tki XX wieku”1. Jednym z jego statutowych zadañ jest „prowadzenie ewidencji materia³ów archiwalnych przynale¿nych do zasobu Archiwum G³ównego, a przechowywanych w zasobach i zbiorach innych podmiotów w kraju i poza granicami”2. Z zadañ tych wynikaj¹ kierunki aktywnoœci AGAD, zwi¹zane m.in.
z rejestracj¹ i gromadzeniem kopii poloników3, których orygina³y przechowywane
s¹ w zbiorach instytucji zagranicznych, a tak¿e organizowanie lub wspó³organizowanie konferencji naukowych poœwiêconych szeroko rozumianej problematyce
dotycz¹cej poloników. W latach 1994–1996 odby³ siê cykl konferencji poœwiêco1 Preambu³a do Statutu Archiwum G³ównego Akt Dawnych (dalej: AGAD) wprowadzonego decyzj¹ nr 33 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z dnia 24 listopada 2008 r., zm. decyzj¹
nr 5 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z dnia 24 lutego 2010 r.; zob.: http://bip.ap.
gov.pl/dokument.php?iddok=32&idmp=77&r=o [dostêp: 20 czerwca 2012].
2 Statut AGAD, rozdzia³ II, paragraf 6, pkt 2, ust. 3; zob.: ibidem.
3 Zob.: zestawienie przechowywanych w AGAD mikrofilmów i fotokopii poloników z archiwów,
bibliotek i muzeów zagranicznych: http://www.agad.archiwa.gov.pl/nauka/c02pol.xml [dostêp: 21 czerwca 2012], a tak¿e kopii cyfrowych: http://www.agad.archiwa.gov.pl/nauka/elektroniczne_repozytoria.html [dostêp: 21 czerwca 2012]; por.: J. Krochmal, Przekazanie mikrofilmów z Centralnego Pañstwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie do Archiwum G³ównego Akt Dawnych w Warszawie, „Miscellanea Historico-Archivistica” 2008–2009, t. 15–16, s. 223–224; idem, Polonika w zbiorach pañstw nadba³tyckich na stronie internetowej Archiwum G³ównego Akt Dawnych, „Miscellanea
Historico-Archivistica” 2010, t. 17, s. 65–70; idem, Elektroniczne repozytorium „Polonica w zbiorach
pañstw nadba³tyckich” na stronie internetowej AGAD [w:] Stan badañ nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, K. £opatecki, t. 2, Bia³ystok 2010, s. 341–346.
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nych materia³om archiwalnym tworz¹cym polskie dziedzictwo kulturalne, znajduj¹cych siê w zbiorach zagranicznych — g³ównie w krajach powsta³ych po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego. Ich myœl¹ przewodni¹ by³o nawi¹zanie do programu
UNESCO „Pamiêæ œwiata”. W konferencjach tych uczestniczyli archiwiœci i historycy z Polski oraz Bia³orusi, Litwy, Rosji, Ukrainy, a nawet USA, którzy przekazywali informacje o polonikach w zasobach archiwalnych swych macierzystych instytucji. By³y to konferencje tematyczne, poœwiêcone dziejom wielkich rodów magnackich (w tym zw³aszcza Radziwi³³ów i Potockich) i pozosta³ym po nich zbiorom
archiwalnym, a póŸniej tak¿e konferencje na temat ksi¹g s¹dów szlacheckich z obszaru I Rzeczypospolitej, wartoœci Ÿród³owej staropolskich akt skarbowych i wojskowych. Materia³y z tych konferencji opublikowano w wydawanym przez AGAD
czasopiœmie „Miscellanea Historico-Archivistica”4.
Do pomys³u wymiany informacji na temat poloników w zbiorach zagranicznych
powrócono w 2009 r. W AGAD zorganizowano wówczas (19 lutego 2009) spotkanie problemowe na temat „Polonica w zbiorach pañstw nadba³tyckich”5. Jego uczestnicy zaprezentowali doœwiadczenia zwi¹zane z poszukiwaniami, rejestracj¹ oraz
kopiowaniem poloników w archiwach i bibliotekach Szwecji i innych pañstw basenu Morza Ba³tyckiego. Omawiano te¿ kwestie zwi¹zane z projektem Elektronicznego Repozytorium, w którym gromadzone bêd¹ kopie cyfrowe oraz opisy archiwalne poloników znajduj¹cych siê w archiwach, bibliotekach i muzeach pañstw
nadba³tyckich. Co istotne, polonika objête poszukiwaniami, rejestracj¹ oraz kopiowaniem to zarówno materia³y archiwalne — Ÿród³a historyczne, jak równie¿ utwory literackie, wa¿ne dla badañ literaturoznawczych6. Kolejne, drugie spotkanie problemowe z tego cyklu odby³o siê w AGAD 20 kwietnia 2010 r. Okazj¹ do zorganizowania konferencji by³a 350. rocznica zawarcia pokoju w Oliwie. Tematyce tej poœwiêcono pierwsz¹ czêœæ obrad, druga zaœ dotyczy³a prezentacji wyników badañ
dotycz¹cych poszukiwañ i rejestracji poloników w zbiorach pañstw nadba³tyckich,
zw³aszcza w Szwecji i na £otwie, a tak¿e ukazaniu roli AGAD jako instytucji rejestruj¹cej polonika oraz gromadz¹cej i udostêpniaj¹cej ich kopie. Artyku³y przygotowane na podstawie referatów wyg³oszonych podczas tej konferencji zosta³y og³oszone drukiem7.
4 Materia³y pokonferencyjne oraz informacje o polonikach w zbiorach zagranicznych zamieszczono
w tomach: 3–4, 7–10, 12–13; spisy treœci czasopisma zob.: http://www.agad.archiwa.gov.pl/nauka/miscellanea.html [dostêp: 21 czerwca 2012]. £¹cznie na temat poloników w zbiorach zagranicznych opublikowano tam, oprócz tekstów autorów polskich, 26 artyku³ów autorów pochodz¹cych z Bia³orusi, Litwy, Rosji, Ukrainy i USA; zob.: J. Krochmal, Od serii wydawniczej do czasopisma naukowego. Archiwum G³ówne Akt Dawnych i jego „Miscellanea Historico-Archivistica” [w:] Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje — role — perspektywy, red. A. Królczyk, Kórnik 2010, s. 54–57.
5 Zob.: http://www.agad.archiwa.gov.pl/nauka/polonica_nadbaltyckie.html [dostêp: 21 czerwca
2012].
6 J. Krochmal, Elektroniczne repozytorium, s. 341–346.
7 Zob.: „Miscellanea Historico-Archivistica” 2010, t. 17, s. 11–79.
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Trzecie spotkanie problemowe z cyklu „Polonica w zbiorach pañstw nadba³tyckich”, zorganizowane z okazji 450. rocznicy unii wileñskiej (28 listopada 1561), ³¹cz¹cej Inflanty z Rzecz¹pospolit¹, odby³o siê w AGAD 28 listopada 2011 r. Konferencjê objêli honorowym patronatem Jerzy Marek Nowakowski, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze, oraz Einars Semanis, ambasador Republiki £otewskiej w Warszawie. Obecnych powita³ prof. W³adys³aw Stêpniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Pañstwowych, który dokona³ wprowadzenia w problematykê obrad,
podkreœlaj¹c znaczenie poszukiwañ, rejestracji i kopiowania poloników w zbiorach
zagranicznych.
Pierwsza czêœæ konferencji poœwiêcona by³a dziejom Rygi i Inflant. Referat na
temat „Ryga wobec rozpadu œredniowiecznych w³adztw terytorialnych w Inflantach” wyg³osi³a dr Anna Ziemlewska (Szko³a Laboratorium w Toruniu). Podkreœli³a w nim, ¿e wszystkie strony zaanga¿owane w po³owie XVI stulecia w konflikt
o Inflanty (Dania, Polska, Litwa, Rosja, Szwecja) chcia³y czerpaæ zyski z handlu,
dlatego d¹¿y³y do opanowania Rygi, bêd¹cej nie tylko znacz¹cym oœrodkiem handlowym, ale te¿ wa¿nym punktem strategicznym. Mimo podporz¹dkowania zakonowi krzy¿ackiemu (kawalerów mieczowych) i arcybiskupowi ryskiemu w³adze
Rygi prowadzi³y politykê niezale¿n¹, co uwidoczni³o siê szczególnie w latach
1561–1581. W 1561 r. Ryga nie z³o¿y³a ho³du królowi Zygmuntowi Augustowi,
uzale¿niaj¹c podporz¹dkowanie siê nowemu w³adcy od spe³nienia kilku warunków,
w tym zatwierdzenia dotychczasowych przywilejów, zagwarantowania swobody
wyznaniowej dla ewangelików oraz zapewnienia ochrony przed restrykcjami cesarza i ksi¹¿¹t Rzeszy, a wreszcie od podporz¹dkowania Inflant Koronie, a nie Litwie.
Problematyce prawnoustrojowej autonomii Inflant poœwiêcone by³o wyst¹pienie dr. Adama Jankiewicza (Trybuna³ Konstytucyjny w Warszawie). Na przyk³adzie
przywileju króla Zygmunta Augusta z 1561 r. przedstawi³ on zagadnienia zwi¹zane
z zapomnian¹ dziœ uni¹ wileñsk¹, ³¹cz¹c¹ Inflanty z Rzecz¹pospolit¹. Ilustracj¹ tej
problematyki by³a wystawa „Zapomniana Unia”, której komisarzem by³ dr Hubert
Wajs (AGAD). 24 listopada 2011 r. wystawa ta zosta³a pokazana w Rydze. W trakcie konferencji jej autorzy, Katarzyna Dinwebel i Jacek Kotela (Felis Fidelis), zaprezentowali wersjê wirtualn¹ wystawy.
W kolejnym referacie prof. Eriks Je-kabsons (Uniwersytet £otwy w Rydze)
scharakteryzowa³ u¿ywany w historiografii ³otewskiej termin „czasy polskie”,
przedstawiaj¹c jego treœæ i znaczenie. W tym ujêciu „czasy polskie” to okres od roku 1561 do 1772, kiedy to — wskutek pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej —
tzw. Inflanty Polskie zosta³y w³¹czone do Rosji. Niekiedy okres ten jest rozszerzany nawet do 1795 r., gdy do Rosji zosta³a przy³¹czona Kurlandia.
Dr Robert Sawa (Instytut Leksykografii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) w referacie „Wendeñski epizod krakowskiego humanisty. Andrzej Patrycy Nidecki, biskup Wenden 1585–1587” przedstawi³ problemy zwi¹zane z odtwarzaniem, po stratach spowodowanych reformacj¹, struktur Koœcio³a katolickiego
w diecezji wendeñskiej (póŸniej inflanckiej).
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Z kolei prof. Krzysztof Zajas (Wydzia³ Polonistyki Uniwersytetu Jagielloñskiego) w referacie „By³o i nie ma, czyli trochê o nieobecnych polonikach ba³tyckich”
przedstawi³ rozwa¿ania na temat bezpowrotnie utraconych Ÿróde³ do dziejów panoramy kultury polsko-inflanckiej.
W drugiej czêœci obrad omawiano Ÿród³a archiwalne do dziejów Inflant, w tym
polonika. Prof. Bogus³aw Dybaœ (Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu) przedstawi³ referat „Œladami Gustawa Manteuffla. Archiwum powiatu piltyñskiego w Rydze”. Powiat piltyñski pozostawa³ w zwi¹zku z Rzecz¹pospolit¹ od
schy³ku XVI w. do 1795 r. Jego archiwum opisa³ Gustaw Manteuffel w 1884 r. Obecnie archiwum to znajduje siê w zasobie £otewskiego Pañstwowego Archiwum Hi-vs, dalej: LVVA) w Rydze.
storycznego (Latvijas Valsts ve-stures arh÷
Nastêpnie dr Pawe³ Jeziorski (Instytut Historii PAN) omówi³ wybrane Ÿród³a do
dziejów po³udniowo-wschodnich Inflant (póŸniejszych Inflant Polskich) z lat
1561–1600, znajduj¹ce siê w zasobie LVVA w Rydze, zw³aszcza w zespole Archi-gas Magistra- ta Arejais Arh÷
-vs), a tak¿e w zbiowum Zewnêtrzne Rady Ryskiej (R÷
rach £otewskiej Biblioteki Narodowej (Latvijas Naciona- la- Bibliote-ka), a ponadto
.
Ÿród³a z zasobu Pañstwowego Archiwum Historycznego (Lietuvos valstybe s istorijos archyvas) w Wilnie oraz w zbiorach dawnej Biblioteki Wróblewskich (Lietuvos
mokslu² akademijos Vrublevskiu² biblioteka) w Wilnie.
Uzupe³nieniem informacji o polonikach w zbiorach zagranicznych by³ komunikat Ingi Stembrowicz i £ukasza Truœciñskiego (AGAD) poœwiêcony omówieniu zawartoœci serii Diplomatica Polonica, stanowi¹cej czêœæ zbioru Diplomatica, przechowywanego w zasobie Riksarkivet w Sztokholmie. W zbiorze tym znajduj¹ siê
Ÿród³a do stosunków polsko-szwedzkich w XVI–XVIII w.
Wa¿nym blokiem tematycznym by³y referaty omawiaj¹ce Ÿród³a do dziejów Inflant i Kurlandii w zasobie AGAD. Dr Micha³ Kulecki (AGAD) dokona³ przegl¹du
przechowywanych w tym archiwum Ÿróde³ do historii Inflant z okresu od XIII do
XIX w., charakteryzuj¹c zawartoœæ wybranych zespo³ów i zbiorów archiwalnych
(m.in. Zbiór dokumentów pergaminowych, Archiwum Koronne Warszawskie, Metryka Koronna, Archiwum Skarbu Koronnego, Archiwum Radziwi³³ów, Archiwum
dóbr Warklany).
Problematykê tê kontynuowa³ dr hab. Wojciech Krawczuk (UJ), który omawiaj¹c „Sprawy Inflant w Metryce Koronnej w pocz¹tkach panowania Zygmunta III
Wazy (1587–1591)”, dokona³ próby odpowiedzi na pytanie, jak¹ rolê i znaczenie
mia³y Inflanty i Kurlandia wœród innych spraw odnotowywanych w ksiêgach polskiej kancelarii królewskiej.
Materia³y pokonferencyjne zostan¹ opublikowane drukiem w tomie 20 czasopisma „Miscellanea Historico-Archivistica”.
Jacek Krochmal (Warszawa)
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PROJEKT „POLSKA EMIGRACJA POLITYCZNA
STANU WOJENNEGO PO 1981 DO NORWEGII” ZREALIZOWANY
PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE DOKUMENTACJI OSOBOWEJ
I PŁACOWEJ W MILANÓWKU
Jesieni¹ 2010 r. skontaktowa³ siê z Archiwum Pañstwowym Dokumentacji Osobowej i P³acowej (APDOP) Jan Kossakowski, szef Fundacji „Korpus Ochotników
Specjalistów” (KOS), proponuj¹c wspóln¹ realizacjê projektu polegaj¹cego na przeœledzeniu losów Polaków zmuszonych do emigracji po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Fundacja ta, maj¹ca ju¿ wczeœniejsze doœwiadczenia w zakresie
wspó³pracy z archiwami pañstwowymi, poszukiwa³a partnera do projektu, który zamierza³a przeprowadziæ wspólnie z jednym z archiwów norweskich. Niestety, kilka
archiwów, z którymi prowadzi³a rozmowy, wycofa³o siê ze wspó³pracy, z ró¿nych
wzglêdów i na ró¿nych etapach. APDOP mia³ trzy tygodnie na napisanie projektu,
zgromadzenie potrzebnych dokumentów i z³o¿enie wniosku w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Ku naszemu zaskoczeniu projekt zosta³ oceniony pozytywnie i skierowany do realizacji.
Rozpocz¹³ siê oficjalnie z dniem 1 kwietnia 2010 r., a zakoñczy³ 30 czerwca
2011 r. Uczestniczy³o w nim trzech partnerów: APDOP (jako g³ówny beneficjent, instytucja koordynuj¹ca realizacjê i rozliczaj¹ca projekt), Fundacja „Korpus Ochotników Specjalistów” z Warszawy i dzia³aj¹ce w Lillehammer w Norwegii Opplandsarkivet avdeling Maihaugen.
Istniej¹ce zaledwie od 2004 r. Archiwum Pañstwowe Dokumentacji Osobowej
i P³acowej specjalizuje siê w gromadzeniu dokumentacji osobowej i p³acowej zlikwidowanych przedsiêbiorstw. Gromadzi wiêc dokumentacjê wspó³czesn¹, pochodz¹c¹ z XX
i XXI w. W naturalny sposób jest zatem zainteresowane pozyskiwaniem dokumentów,
danych, informacji jeszcze w trakcie trwania danego zjawiska. Obok g³ównego nurtu
swojej dzia³alnoœci interesuje siê, od pocz¹tku istnienia, zjawiskiem okreœlanym umown¹ nazw¹ Oral History, dlatego jeszcze przed przyst¹pieniem do projektu posiada³o
wiele zebranych wywiadów, g³ównie z by³ymi ¿o³nierzami Armii Krajowej oraz cz³onkami opozycji solidarnoœciowej. Dzia³alnoœæ APDOP koncentrowa³a siê na œrodowisku
by³ych opozycjonistów dzia³aj¹cych i mieszkaj¹cych w Milanówku. Tu warto wyjaœniæ,
¿e tu¿ po wojnie Milanówek zosta³ okreœlony przez oficerów NKWD dzia³aj¹cych na
tym terenie mianem „Ma³y Londyn”, gdy¿ po upadku powstania warszawskiego i zburzeniu Warszawy konspiracyjne w³adze Polskiego Pañstwa Podziemnego przenios³y
sw¹ dzia³alnoœæ do tego miasta i w jego najbli¿sze okolice. Tu te¿ dzia³a³y szpitale powstañcze, têdy przesz³a fala uchodŸców z Warszawy. Tej tematyce APDOP poœwiêci³
dwie pozycje ksi¹¿kowe, opracowane na podstawie nagranych wywiadów i zebranych
przy tej okazji dokumentów. Ukaza³y siê one we wrzeœniu 2008 i 2009 r.1 Archiwum
1 M. Smoleñ, Milanówek w dokumencie i fotografii, Archiwum Pañstwowe Dokumentacji Osobowej i P³acowej, Milanówek 2008; Cmentarz w Milanówku. Przewodnik biograficzny, Archiwum Pañstwowe Dokumentacji Osobowej i P³acowej, Milanówek 2009.
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by³o wiêc teoretycznie przygotowane do udzia³u w tym projekcie, choæ inicjatywa tym razem wysz³a z Fundacji KOS od lat prowadz¹cej projekt „Ocaliæ od zapomnienia”. Fundacjê KOS tworz¹ byli opozycjoniœci dzia³aj¹cy w komitetach
pomocy osobom internowanym w czasie stanu wojennego i ich rodzinom. Do
projektu, który mia³ byæ finansowany przez Fundusz Wymiany Kulturalnej, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przyst¹pi³o tak¿e Opplandsarkivet, norweskie archiwum dzia³aj¹ce w Lillehammer. Archiwum to od lat gromadzi dokumenty dotycz¹ce emigracji i uczestniczy w projektach badaj¹cych to zjawisko. Jak siê okaza³o, emigranci z Polski stanowi¹ w Norwegii najliczniejsz¹
grupê. Wœród nich wyró¿niaj¹ siê emigranci polityczni, którzy zostali sk³onieni
przez w³adze do wyjazdu z Polski po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu
1981 r.
Celem projektu by³o odszukanie w Norwegii ludzi, którzy wyemigrowali z przyczyn politycznych w tym okresie i nie powrócili do kraju po zmianach ustrojowych,
jakie mia³y miejsce po 1989 r. Wspólnie z socjologami z Uniwersytetu Warszawskiego oraz cz³onkami Fundacji KOS pracownicy APDOP opracowali kwestionariusz pytañ, które mia³y byæ zadawane emigrantom odszukanym na terenie Norwegii przez norweskiego partnera projektu. W trakcie dwóch wyjazdów do Norwegii
dwie grupy ankieterów (pracowników APDOP i archiwum norweskiego) zebra³y
18 kilkugodzinnych relacji nagranych kamer¹ cyfrow¹ i zarejestrowanych dodatkowo przy u¿yciu dyktafonu. Nagrania te zosta³y nastêpnie przepisane i istniej¹ obecnie w dwóch wersjach — jednej, zawieraj¹cej wersjê dos³ownie odzwierciedlaj¹c¹ zapis dŸwiêkowy, i drugiej, poddanej obróbce redakcyjnej. Pytania, jakie zadawano rozmówcom, dotyczy³y pocz¹tków ich dzia³alnoœci opozycyjnej, tradycji rodzinnych, wydarzeñ poprzedzaj¹cych stan wojenny, okresu po jego wprowadzeniu,
doœwiadczanych represji, decyzji o emigracji. Norweskiego partnera projektu interesowa³y odpowiedzi na pytania: dlaczego wybrali Norwegiê? jak wygl¹da³y ich
pierwsze doœwiadczenia na terenie Norwegii? kiedy rozpocz¹³ siê proces normalnego funkcjonowania w norweskim spo³eczeñstwie? dlaczego po zmianach ustrojowych w Polsce nie zdecydowali siê na powrót? czy teraz, z perspektywy czasu, nie
¿a³uj¹ swoich decyzji?
Projekt ten, dotycz¹cy w¹skiej grupy polskich emigrantów, którzy znaleŸli siê
w Norwegii powodowani motywami politycznymi, czêsto przymuszeni do skorzystania z paszportu bez prawa powrotu, i którzy nadal pozostaj¹ w tym pañstwie, jest doskona³ym uzupe³nieniem wczeœniejszego projektu zrealizowanego
przez Opplandsarkivet we wspó³pracy z Archiwum Pañstwowym w Krakowie.
Oba archiwa przyst¹pi³y 1 grudnia 2009 r. do realizacji projektu „Polscy emigranci w Norwegii w XIX–XXI w. Materia³y Ÿród³owe do badañ”, w trakcie
którego prowadzono kwerendy archiwalne w archiwach i innych instytucjach
polskich i norweskich oraz przeprowadzano wywiady z osobami, które powróci³y po zmianach politycznych, jakie zasz³y w naszym kraju. Wszystkie informacje i dokumenty zebrane w ramach obu tych projektów s¹ dostêpne w siedzibach
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obu archiwów oraz czêœciowo w wydanych publikacjach i na stronach internetowych2.
Przystêpuj¹c do projektu wiedzieliœmy wiele o pomocy udzielonej przez Norwegiê ruchowi spo³ecznemu, jaki powsta³ wokó³ rodz¹cego siê Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”, mimo to byliœmy wszyscy zaskoczeni zarówno ogromem tej pomocy w sensie materialnym, jak i liczb¹ osób
i organizacji, które tej pomocy udziela³y. Po wprowadzeniu stanu wojennego
w udzielanie pomocy Polakom, walcz¹cym o mo¿liwoœæ decydowania o sobie w ramach demokratycznego systemu politycznego, zaanga¿owali siê przedstawiciele
rz¹du norweskiego, samorz¹du terytorialnego, zwi¹zków zawodowych, mediów,
a przede wszystkim zwykli obywatele. Pomoc ta nie ogranicza³a siê do politycznych deklaracji, ale by³a realna, wymierna, dotykalna, o czym najpe³niej œwiadcz¹
zebrane przez nas relacje. Ewenementem na skalê œwiatow¹ by³a dzia³alnoœæ Solidaritet Norge-Polen — organizacji, do której zg³osi³o akces ponad 100 norweskich
central zwi¹zkowych, a w szczytowym okresie dzia³alnoœci posiada³a ona 60 oddzia³ów lokalnych rozrzuconych po terytorium ca³ej Norwegii i przesz³o 100 tys.
cz³onków. Jej dzia³alnoœæ usta³a dopiero z pocz¹tkiem lat 90. We w³adzach Solidaritet Norge-Polen reprezentowani byli Norwegowie i Polacy, ale jedynie ci posiadaj¹cy legitymacje „Solidarnoœci”. Organizowano demonstracje i manifestacje polityczne, koncerty, zbiórki pieniêdzy, ka¿dy norweski zwi¹zkowiec, którego centrala
przyst¹pi³a do Solidaritet Norge-Polen, przekazywa³ na jej rzecz stawkê za jedn¹
roboczogodzinê miesiêcznie. Przekazywano i przemycano do Polski papier, maszyny drukarskie, powielacze, kserografy, maszyny do pisania. Przesy³ano paczki
z ¿ywnoœci¹, prowadzono akcjê adopcji przez norweskie rodziny lub firmy tych
polskich rodzin, których cz³onkowie zostali internowani lub aresztowani po wprowadzeniu stanu wojennego. Na bie¿¹co, dziêki kontaktom z krajem, dostarczano
norweskim mediom informacji o tym, co dzieje siê w Polsce. W Norwegii dzia³a³o
Radio Solidaritet, drugie na œwiecie obok paryskiego Radia Solidarite. ¯aden inny
kraj na œwiecie nie zaanga¿owa³ siê tak bardzo i na tak d³ugo w udzielanie pomocy
naszym obywatelom jak czteromilionowa Norwegia.
W trakcie gromadzenia relacji udostêpniano nam do skanowania bogat¹ dokumentacjê, na jak¹ sk³ada³y siê: ulotki, afisze, publikacje prasowe, znaczki, karykatury, korespondencja, fotografie, oficjalne dokumenty, w tym m.in. decyzje o internowaniu, paszporty z prawem do jednokrotnego przekroczenia granicy polskiej, decyzje o przyznaniu wizy emigracyjnej i inne, znajduj¹ce siê w rêkach prywatnych.
Dzia³aj¹c w ramach projektu, zorganizowaliœmy dwie miêdzynarodowe konferencje naukowe — jedn¹ w Lillehammer (24–25 maja 2011), drug¹ w Milanówku
(17 czerwca 2011). W konferencjach wziêli udzia³ przedstawiciele œwiata nauki
z obu krajów, polscy i norwescy cz³onkowie Solidaritet Norge-Polen. Szczególnie
2 Polacy w Norwegii (XIX–XX w.). Wybór materia³ów Ÿród³owych, Archiwum Pañstwowe w Krakowie, Kraków 2010.

KRONIKA

383

licznie stawi³y siê osoby, od których zebraliœmy relacje. W Lillehammer konferencjê otwiera³ Wojciech Kolañczyk, urzêduj¹cy obecnie ambasador polski w Oslo,
w Milanówku Sidsel Bleken z Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie. W obu
konferencjach uczestniczy³ pierwszy niekomunistyczny ambasador polski w Oslo,
prof. Lech Sokó³. W trakcie konferencji w Lillehammer byli przewodnicz¹cy Solidaritet Norge-Polen, Lars Fasting i Bjorn Cato Funnemark, przekazali do zasobu
Opplandsarkivet dokumentacjê z ponaddziesiêcioletniego okresu funkcjonowania
organizacji. Konferencji towarzyszy³a dwujêzyczna publikacja ksi¹¿kowa, w której
znalaz³y siê wszystkie wyg³oszone w Lillehammer referaty3. Wœród nich naukowe
opracowania dotycz¹ce represyjnoœci stanu wojennego autorstwa prof. Andrzeja
Friszke, historyka z Polskiej Akademii Nauk, oraz referat autorstwa prof. Gra¿yny
Szel¹gowskiej, historyka z Uniwersytetu Warszawskiego, w którym omówi³a ona
tradycje polskiej emigracji politycznej pocz¹wszy od XVIII w., aby zadaæ pytanie,
czy emigracja stanu wojennego by³a przejawem tradycji, czy nowym zjawiskiem.
Doktorant z Uniwersytetu w Oslo, Hallvard Kvale Svenbalrud, wyg³osi³ referat,
w którym omówi³ norwesk¹ politykê zagraniczn¹ wobec Polski w okresie od koñca drugiej wojny œwiatowej a¿ do upadku komunizmu, szczególn¹ uwagê zwracaj¹c na wp³yw, jaki wywar³o na ni¹ funkcjonowanie Solidaritet Norge-Polen. Dr
Marta Bucholc i dr Krzysztof Martyniak z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego podjêli próbê socjologicznego opracowania zebranych w ramach projektu relacji. G³os zabierali tak¿e œwiadkowie i uczestnicy wydarzeñ historycznych
bêd¹cych g³ównym tematem projektu, tak ze strony norweskiej, jak i polskiej.
Niejako ubocznym skutkiem projektu by³ archiwalny work-shop, jaki odby³ siê
26 maja 2011 r. w Lillehammer. Wspó³praca przy projekcie oraz robocze spotkania
organizowane w Polsce i Norwegii pozwoli³y nam dostrzec istotne ró¿nice w funkcjonowaniu obu naszych archiwów. Jednak¿e zauwa¿yliœmy równie¿, ¿e interesuj¹
nas podobne tematy, metody pracy, zagadnienia. Dlatego skorzystaliœmy z okazji,
by wymieniæ siê doœwiadczeniami oraz pochwaliæ osi¹gniêciami. W trakcie spotkania referaty wyg³osili archiwiœci z Polski: Anna Czajka, kierownik Centralnego Laboratorium Konserwacji Akt w Archiwum G³ównym Akt Dawnych, Jolanta Louchin oraz Monika Jurgo-Puszcz z Archiwum Pañstwowego Dokumentacji Osobowej i P³acowej w Milanówku, a ze strony norweskiej Marit Hosar, kierownik
Opplandsarkivet, Borge Strand z archiwum w Hamar, Gudmund Valderhaug, wyk³adowca na wydziale archiwa i zarz¹dzanie dokumentacj¹ w Wy¿szej Szkole
w Oslo. W dyskusjach, jakie toczy³y siê po ka¿dym z referatów, brali udzia³ archiwiœci norwescy z kilku archiwów oraz studenci studiuj¹cy historiê i zarz¹dzanie dokumentacj¹. Tak¿e w tym przypadku wszystkie wyg³aszane przy tej okazji wyst¹pienia zosta³y opublikowane w jêzykach polskim i norweskim4.
3 Polska

emigracja polityczna stanu wojennego 1981 do Norwegii, Archiwum Pañstwowe Dokumentacji Osobowej i P³acowej, Milanówek 2011.
4 Archiwa ponad granicami. Warsztaty archiwalne, Archiwum Pañstwowe Dokumentacji Osobowej i P³acowej, Lillehammer 2011.
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Kiedy w czerwcu tego roku zorganizowaliœmy podsumowuj¹c¹ i zamykaj¹c¹
projekt konferencjê w Milanówku, towarzyszy³a jej du¿a wystawa, na której prezentowaliœmy dokumenty oraz fotografie przywiezione z Norwegii, uzupe³nione
o obiekty wypo¿yczone ze zbiorów prywatnych, które przybli¿y³y, zw³aszcza m³odemu pokoleniu, realia stanu wojennego. Wœród zaproszonych goœci by³o wielu
dzia³aczy niepodleg³oœciowych, a wœród osób zabieraj¹cych g³os znaleŸli siê: Bjorn
Cato Funnemark, Zbigniew Bujak (mieszkaniec Milanówka) oraz Andrzej Gwiazda
— dwaj ostatni wybitni dzia³acze „Solidarnoœci”.
Wœród zaproszonych goœci byli tak¿e nasi norwescy przyjaciele z Opplandsarkivet, Marit Hosar i Monika Sokó³-Rudowska (Polka mieszkaj¹ca w Norwegii). Tematyka konferencji wzbudzi³a ogromne zainteresowanie i by³a szeroko komentowana w lokalnych mediach.
Realizacja takiego projektu wi¹¿e siê z wyjœciem ponad standardowe zasady
dzia³ania archiwum, naturalne jest wiêc pytanie, czy by³o warto. Co uzyskaliœmy
w wyniku realizacji projektu? Ogromn¹ satysfakcjê przynios³a nam mo¿liwoœæ bezpoœredniego kontaktu ze œwiadkami i uczestnikami historycznych wydarzeñ, bowiem okaza³o siê, ¿e dotknêliœmy tematu dla ogó³u naszych polskich obywateli nieznanego, obie konferencje by³y te¿ okazj¹, by jeszcze poszerzyæ nasz¹ wiedzê o nas
samych, zainspirowaæ œrodowiska naukowe t¹ tematyk¹ i wprowadziæ do obiegu
naukowego nowe, niedostêpne dotychczas, Ÿród³a. Dotarliœmy do dokumentów,
które nie doœæ, ¿e znajduj¹ siê w rêkach prywatnych, to jeszcze poza granicami naszego kraju. Staraliœmy siê, aby zdobyta wiedza zosta³a utrwalona w publikacjach,
uda³o siê nam zainteresowaæ tematem lokalne media. Okaza³o siê tak¿e, ¿e nasza
publikacja zainspirowa³a Europejskie Centrum „Solidarnoœci” w Gdañsku do nawi¹zania bezpoœrednich kontaktów z by³ymi cz³onkami Solidaritet Norge-Polen.
W rezultacie Europejskie Centrum „Solidarnoœci” otrzyma³o spore iloœci dokumentów i planuje poœwiêcenie jednej z sal na prezentacjê ukazuj¹c¹ pomoc, jakiej Norwegowie udzielili „Solidarnoœci”. Czujemy ogromn¹ satysfakcjê, ale te¿ pewien
niedosyt. Cieszy nas, ¿e polsko-norweskie kontakty nawi¹zane przesz³o 30 lat temu
nadal owocuj¹. Teraz nasza kolej, aby przypominaæ tamte wydarzenia i ludzi w nie
zaanga¿owanych.
Jolanta Louchin (Warszawa)

POŻEGNANIE PSIAK-a
1 wrzeœnia 2011 r. zosta³o zlikwidowane, istniej¹ce od 40 lat, Policealne Studium
Informacji Archiwistyki Ksiêgarstwa (PSIAK), przy ulicy ¯eromskiego 81 w Warszawie. Od 2005 r. studium funkcjonowa³o pod nazw¹ Szko³a Policealna nr 6. Kierunki ksiêgarski i informacji naukowej przesta³y istnieæ ju¿ kilka lat temu. Jedynie
na archiwistykê zg³asza³o siê po kilkunastu chêtnych. Kiedy w czerwcu 2011 r.
drugi rok klasy archiwistycznej przystêpowa³ do egzaminu dyplomowego, istnia³y
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obawy, ¿e bêdzie to ostatni rocznik w historii szko³y. Z naborem chêtnych by³y bowiem coraz wiêksze k³opoty1. Warunkiem otwarcia w roku szkolnym 2011 pierwszej klasy archiwistycznej by³o 26 chêtnych. Zg³osi³o siê 19. W tej sytuacji Gmina
Dzielnicy Bielany nie zezwoli³a na uruchomienie pierwszej klasy.
Obecnie w Warszawie nie istnieje szko³a kszta³c¹ca w zawodzie technik archiwista. Natomiast w Polsce oferta edukacyjna jest szersza. Istniej¹ klasy archiwistyczne w szko³ach policealnych we Wroc³awiu, Gdañsku, Krakowie (sieæ szkó³
„Edukacja”, „Cosinus”) czy w Centrach Kszta³cenia Ustawicznego (Siedlce). S¹ to
szko³y wieczorowe lub zaoczne. PSIAK by³ jedyn¹ w Polsce szko³¹ dzienn¹2.
Podczas 40 lat swojego istnienia studium wykszta³ci³o wielu archiwistów,
którzy pracuj¹ we wszystkich chyba archiwach warszawskich (jak np. AGAD,
AAN, NAC), a tak¿e w archiwach zamku królewskiego, Polskiej Akademii Nauk,
ministerstw, s¹dów, sejmu i senatu oraz wielu innych archiwach zak³adowych.
Policealne Studium Informacji Archiwistyki Ksiêgarstwa powsta³o w roku szkolnym 1958/1959 jako dwuletnia pomaturalna Pañstwowa Szko³a Dokumentacji Naukowo-Technicznej o jednej specjalnoœci — informacji naukowej. Dopiero w roku
szkolnym 1969/1970, z inicjatywy Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Archiwistów
Polskich i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych, utworzono nowy kierunek
— archiwistykê. Program nauczania zosta³ opracowany przez specjalistów pod kierunkiem prof. A. Tomczaka z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.
W planie nauczania znalaz³y siê zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólnokszta³c¹ce. By³o ich 15: jêzyk niemiecki, jêzyk rosyjski, ekonomia polityczna, polskie prawo pañstwowe i administracyjne, historia ustroju Polski XIX i XX w., archiwistyka, archiwoznawstwo, zabezpieczenie i konserwacja archiwaliów, popularyzacja zasobu, organizacja prac biurowych, elementy nauki o informacji, bibliotekarstwo, rysunek techniczny, pisanie na maszynie, wychowanie fizyczne.
Wówczas warunkiem przyjêcia do studium by³o œwiadectwo maturalne i zdany
egzamin wstêpny. Nauka trwa³a 2 lata (4 semestry) i koñczy³a siê napisaniem pracy i egzaminem dyplomowym. S³uchacze zdawali egzaminy semestralne, posiadali
indeksy. Po ukoñczeniu studium otrzymywali tytu³ technika archiwisty b¹dŸ technika informacji naukowej.
W roku szkolnym 1973/1974 wprowadzono nowy kierunek — ksiêgarstwo, jednoczeœnie zmieniono nazwê szko³y na Policealne Studium Ekonomiczne nr 2, które
wesz³o w sk³ad Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 5. Nazwê Policealne Studium Informacji Archiwistyki Ksiêgarstwa szko³a otrzyma³a w 1981 r. W 1994 r. nast¹pi³a kolejna reorganizacja i Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 5 przekszta³cono w Zespó³
Szkó³ nr 18.
1

W roku szkolnym 1997/1998 PSIAK ukoñczy³o 98 osób, w 2010/2011 tylko 15.
Na miêdzynarodowym seminarium archiwistów w Dubrowniku w 1996 r. Policealne Studium Informacji Archiwistyki Ksiêgarstwa uznano za ewenement w skali œwiatowej (W. Stêpniak, Problemy
kszta³cenia zawodowego archiwistów omawiane na miêdzynarodowym seminarium w Dubrowniku
2–5 X 1996 [w:] „Archiwista Polski” 1996, nr 4, s. 15.
2
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Od 1963 r. studium mieœci³o siê w nowym budynku Zespo³u Szkó³ Ksiêgarskich
przy ulicy ¯eromskiego. W latach 1976-1982 uruchomiono w szkole kierunek zaoczny informacji naukowej. Podobna próba dla kierunku archiwistyka nie powiod³a
siê. Kierunek ten przetrwa³ tylko dwa lata, a z 50 uczniów zaczynaj¹cych archiwistykê dyplom uzyska³o jedynie 13.
W owym czasie by³a to najbardziej atrakcyjna, po Pomaturalnym Studium Stenotypii i Jêzyków Obcych, szko³a pomaturalna w Warszawie.
W 1997/1998 r. wprowadzono po raz kolejny zmianê programu na kierunku archiwistyka. Plan nauczania obejmowa³ 13 przedmiotów: teoria i metodyka archiwalna,
organizacja i metodyka pracy w archiwum zak³adowym, archiwoznawstwo, historia
ustroju Polski XIX i XX w., polskie prawo konstytucyjne i administracyjne, informacja naukowa i informatyka, biurowoœæ, podstawy psychologii pracy, zarys wiedzy
o gospodarce, jêzyk rosyjski, jêzyk niemiecki, maszynopisanie, wychowanie fizyczne. Zgodnie z programem nauczania s³uchacze odbywali zajêcia praktyczne i praktykê zawodow¹ w archiwach. Egzamin zawodowy sk³ada³ siê z pracy dyplomowej,
któr¹ by³ inwentarz archiwalny opracowanego zespo³u, oraz z egzaminu ustnego.
W pocz¹tkowym okresie istnienia szko³y Naczelna Dyrekcja Archiwów Pañstwowych oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich s³u¿y³y rad¹ i pomoc¹.
W 1978 r. studium zosta³o odznaczone honorow¹ odznak¹ SAP „Za Zas³ugi dla Archiwistyki”. W ostatnich latach szko³a wspó³pracowa³a z Archiwum PAN. M³odzie¿ bra³a udzia³ w konferencjach, seminariach czy piknikach archiwalnych organizowanych przez to archiwum.
W 2007 r. zmieniono formu³ê egzaminu zawodowego, który sta³ siê egzaminem
zewnêtrznym i otrzyma³ nazwê egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe. Egzamin sk³ada³ siê z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego. Etap pisemny
mia³ postaæ testu sk³adaj¹cego siê z 70 pytañ, w tym 50 z archiwistyki i 20 z wiedzy o gospodarce. W etapie praktycznym uczeñ mia³ za zadanie opracowaæ projekt
realizacji i wykonania okreœlonych prac w archiwum. Warunkiem zaliczenia etapu
pisemnego by³o uzyskanie co najmniej 50 proc. punktów mo¿liwych do uzyskania.
Dla etapu praktycznego poprzeczka by³a wy¿sza — co najmniej 75 proc. Niestety,
zdawalnoœæ egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe technika archiwisty w ca³ej Polsce by³a niewielka i wynosi³a odpowiednio w: 2011 r. — 9,4 proc.,
2010 — 11,1 proc., 2009 — 8,6 proc., 2008 — brak danych, 2007 — 51,5 proc. Na
tym tle absolwenci PSIAK-a wypadali i tak nieŸle, gdy¿ np. w 2011 r. na 53 zdaj¹cych zda³o tylko 5 osób, w tym 3 s³uchaczy z PSIAK-a3. Wydaje siê, ¿e przyczyn¹
tego nie s¹ ani zbyt wysokie wymogi egzaminacyjne, ani z³y program nauczania czy
nieudolnoœæ nauczycieli, ale specyfika szkó³ policealnych4.
3

http://www.cke.edu.pl/images/stories/00002022/zawodoweinformatory.
Od kilku lat w PSIAK-u wzrasta³ odsetek s³uchaczy bez œwiadectwa maturalnego, maj¹cych k³opoty z uczeniem siê, z zaburzeniami rozwoju typu autyzm, zespó³ Aspergera, schizofrenia lub innymi
dysfunkcjami.
4
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Obecnie opracowywane s¹ nowe podstawy programowe kszta³cenia w szko³ach
zawodowych wszystkich szczebli, w tym i dla zawodu technik archiwista. Efekty
kszta³cenia w tym zawodzie zosta³y ujête w dwóch wyodrêbnionych kwalifikacjach: 1. Organizacja i prowadzenie archiwum zak³adowego; 2. Opracowywanie
materia³ów archiwalnych. Egzamin trzeba bêdzie zdawaæ oddzielnie dla ka¿dej
kwalifikacji. Nowe podstawy programowe bêd¹ obowi¹zywaæ dla kszta³cenia rozpoczêtego po 1 wrzeœnia 2012 r.
Izabela Gass (Warszawa)
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SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA MIĘDZYNARODOWYM,
TECHNICZNYM STAŻU ARCHIWALNYM WE FRANCJI
(LE STAGE TECHNIQUE INTERNATIONAL D’ARCHIVES)
W okresie od 29 marca do 28 maja 2010 r. przebywa³am na miêdzynarodowym, technicznym sta¿u archiwalnym (Le Stage Technique International d’Archives) zorganizowanym przez Archiwum Narodowe Francji (Archives Nationales de
France).
Po raz pierwszy sta¿ zosta³ zorganizowany w 1951 r. Ma on formê cyklu szkoleñ, warsztatów i wyk³adów poœwiêconych teoretycznym i praktycznym zagadnieniom archiwistyki. Program obejmuje równie¿ wizyty w archiwach departamentalnych, miejskich, oraz przedsiêbiorstw pañstwowych i prywatnych. Adresowany jest
on zarówno do archiwistów francuskich, jak i zagranicznych, zatrudnionych w instytucjach archiwalnych o charakterze pañstwowym, lokalnym, publicznym lub
prywatnym.
Celem wspomnianego sta¿u jest doskonalenie warsztatu archiwisty oraz wymiana pogl¹dów i informacji na temat wielu istotnych zagadnieñ wspó³czesnej archiwistyki.
Jednym z pierwszych zagadnieñ omawianych podczas sta¿u by³a organizacja
francuskiej sieci archiwalnej. Jej organem nadrzêdnym jest Miêdzyresortowy Serwis Archiwów Francuskich. Podlegaj¹ mu archiwa o zasiêgu centralnym, jak i terytorialnym. Do pierwszej grupy nale¿¹: Archiwum Narodowe z siedzib¹ w Pary¿u, Fontainebleau oraz Pierrefitte-sur-Seine, Archiwum Narodowe Posiad³oœci Zamorskich oraz Archiwum Narodowe Dokumentacji Pracowniczej w Roubaix. Do
grupy archiwów terytorialnych zaliczamy natomiast: archiwa regionalne (gromadz¹ i przechowuj¹ dokumentacjê wytworzon¹ na terenie danego regionu), archiwa
departamentalne (np. w Yvelinnes; gromadz¹ i przechowuj¹ dokumentacjê wytworzon¹ na terenie departamentu), archiwa miejskie (np. Archiwum Miasta Pary¿a),
jak równie¿ archiwa przechowuj¹ce materia³y wytworzone w toku dzia³alnoœci
przedsiêbiorstw o zasiêgu miêdzyregionalnym. We francuskiej sieci archiwalnej
mo¿emy te¿ wyró¿niæ archiwa wyodrêbnione, takie jak: Archiwum Ministerstwa
Spraw Zagranicznych oraz Archiwum Ministerstwa Obrony. Osobny sektor, choæ
równie¿ ujêty w strukturze organizacyjnej, stanowi¹ archiwa prywatne: archiwa
dzia³aj¹ce na prawach instytucji prywatnej, a spe³niaj¹ce misjê publiczn¹, nastêpnie instytucje wyspecjalizowane, przeznaczone do przechowywania konkretnych
zespo³ów archiwalnych i spuœcizn (np Stowarzyszenie dokumentowania ¿ycia
i dzia³alnoœci Charles’a de Gaulle’a), oraz syndykaty, stowarzyszenia i przedsiêbiorstwa1.
1 Wed³ug regulaminu organizacyjnego obowi¹zuj¹cego w Archiwum Narodowym Francji od wrzeœnia 2012 r. schemat organizacyjny archiwum przedstawia siê nastêpuj¹co: na czele archiwum stoi dyrektor, któremu podlegaj¹ dyrekcje: badañ naukowych, gromadzenia i przechowywania dokumentacji
archiwalnej, komunikacji publicznej oraz administracji i finansów.
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Poza wy¿ej omówionym zagadnieniem zorganizowano tak¿e cykl wyk³adów
poœwiêconych takim problemom, jak: rola archiwisty w spo³eczeñstwie informacyjnym i jego relacje z w³adzami, przedsiêbiorcami i u¿ytkownikami, gromadzenie
i zarz¹dzanie dokumentacj¹ masow¹, sposoby gromadzenia i opracowywania archiwów prywatnych (spuœcizny osób, rodów), digitalizacja materia³ów archiwalnych,
infrastruktura archiwalna — zasady konstrukcji budynków archiwalnych, ratownictwo archiwalne (w tym ewakuacja archiwaliów, czynniki wp³ywaj¹ce na degradacjê dokumentacji). Wspomnieæ trzeba te¿ o module przygotowanym przez Miêdzynarodow¹ Radê Archiwów, dotycz¹cym prezentacji obecnie obowi¹zuj¹cych norm
archiwalnych.
Istotnym uzupe³nieniem wyk³adów i seminariów by³y wizyty w ró¿nego rodzaju instytucjach archiwalnych, takich jak: Ecole des Chartres, gdzie mia³am okazjê
uczestniczyæ w dyskusji poœwiêconej kszta³ceniu archiwistów we Francji, Narodowy Instytut Dziedzictwa Kulturalnego (Institut National du Patrimoine), Archiwum
Miejskie w Boulogne-Billancourt (Archives de Boulogne-Billancourt), Biblioteka
Historyczna miasta Pary¿a (Bibliotheque Historique de Paris) czy Narodowe Centrum Badañ Naukowych (Centre National de la Recherche Scientifique). Interesuj¹ca by³a tak¿e wizyta w Archiwum Miejskim Miasta Pary¿a (Archives de la ville
de Paris). Poœwiêcona by³a g³ównie prezentacji zasobu oraz zagadnieniu komunikacji archiwalnej, w tym organizacji pracowni naukowej i zasadom udostêpniania
materia³ów archiwalnych. Ponadto mia³am te¿ okazjê zapoznaæ siê z organizacj¹
i zasadami udostêpniania dwóch archiwów wyodrêbnionych, do których nale¿¹
wspomniane ju¿: Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w La Courneuve
pod Pary¿em oraz Archiwum Ministerstwa Obrony w Vincennes (Sernice Historique de la Defense). Pierwsze z wymienionych przechowuje dokumentacjê wytworzon¹ w toku dzia³alnoœci MSZ od pocz¹tku jego istnienia. Na zasób sk³adaj¹ siê
tak¿e spuœcizny po wybitnych osobistoœciach francuskiej dyplomacji oraz mê¿ach
stanu. Zespo³y zosta³y zgrupowane w kilku grupach rzeczowych, takich jak: organy administracji centralnej, przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne, francuskie przedstawicielstwa przy organizacjach miêdzynarodowych, protektoraty,
mandaty francuskiej strefy okupacyjnej oraz organy nadzorowane przez s³u¿by dyplomatyczne. W ramach archiwum funkcjonuje te¿ bogata biblioteka, otwarta dla
u¿ytkowników w 2009 r. Zasób archiwum stanowi¹ zespo³y licz¹ce ok. 70 tys. m.b.
akt, i z ka¿dym rokiem zasób ten powiêksza siê o ok. 1 tys. m.b.
Kolejne wy¿ej wspomniane archiwum powsta³o 1 stycznia 2005 r., w ramach reformy pañstwa. Przechowuje w swoich zbiorach ok. 300 tys. m.b. dokumentacji powsta³ej w wyniku dzia³alnoœci Ministerstwa Obrony Narodowej, instytucji miêdzywojskowych, wojskowych jednostek naziemnych i powietrznych, marynarki wojennej i ¿andarmerii wojskowej. Ponadto w strukturze archiwum funkcjonuje te¿ biblioteka zawieraj¹ca obszerny ksiêgozbiór z dziedziny wojskowoœci i obronnoœci.
Jako przyk³ad archiwum departamentalnego zosta³o nam przedstawione Archiwum Departamentalne w Yvelinnes pod Pary¿em. Mia³am tam okazjê uczestniczyæ
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w wyk³adzie poœwiêconym zagadnieniu archiwistyki cyfrowej, w tym normom opisu archiwalnego i sporz¹dzaniu pomocy ewidencyjnych, ich digitalizacji oraz wirtualnej pracowni naukowej. Wizytê wzbogaci³a mo¿liwoœæ obejrzenia magazynów
archiwum. Archiwum Departamentalne w Yvelinnes przechowuje ok. 26 tys. m.b.
akt instytucji pañstwowych i prywatnych, ok. 8 tys. Ÿróde³ publikowanych, 400 tytu³ów prasy lokalnej, 2 tys. fotografii i pocztówek oraz 200 makiet.
Jako przyk³ad archiwum przedsiêbiorstwa zaprezentowano archiwum FranceTelecom, którego g³ówna siedziba znajduje siê w Issy les Moulineaux pod Pary¿em.
Zosta³o ono utworzone w 2005 r. G³ównym jego zadaniem jest przechowywanie
i przetwarzanie dokumentacji elektronicznej. Pocz¹wszy od 2005 r. archiwum zdigitalizowa³o 40 tys. dokumentów, co stanowi ok. 15 tys. m.b. dokumentacji papierowej. Ponadto w archiwum stworzonych zosta³o ok. 45 baz danych do klasyfikowania informacji o przechowywanych archiwaliach. Rocznie przybywa tam ok.
1 mln dokumentów. Ponadto, z archiwum korzysta ok. 35 tys. u¿ytkowników.
Wspomniane archiwum zosta³o przedstawione równie¿ ze wzglêdu na prowadzon¹
na szerok¹ skalê akcjê digitalizacjii dokumentacji archiwalnej.
Niezwykle interesuj¹ca by³a wizyta w Archiwum Dokumentacji Audiowizualnej Ministerstwa Obrony, mieszcz¹cym siê w Fort d’Ivry (Etablissement de Communications et de production audiovisuelle de la defense — ECAPD). Archiwum
gromadzi, przechowuje i opracowuje zbiory audiowizualne i fotograficzne Ministerstwa Obrony. Na zasób ECAPD sk³ada siê obecnie ok. 4 mln zdjêæ i 23,5 tys.
filmów. Ich uzupe³nieniem s¹ darowizny od osób prywatnych (np. dziennikarzy)
i instytucji.
Zwieñczeniem sta¿u by³o uczestnictwo w VIII Miêdzynarodowej Konferencji
na temat archiwistyki cyfrowej, która mia³a miejsce w Genewie (28–30 kwietnia
2010). Konferencja zosta³a zorganizowana przez archiwa federacji szwajcarskiej,
regionaln¹ bran¿ê europejsk¹ EURBICE oraz Sekcjê Stowarzyszeñ Zawodowych
Miêdzynarodowej Rady Archiwów. Miêdzynarodowy Komitet Naukowy wybra³
zagadnienie digitalizacji, traktuj¹c je jako obecnie najwa¿niejsze wyzwanie nowoczesnej archiwistyki. Program konferencji zosta³ skonstruowany tak, aby artyku³owaæ wyzwania i mo¿liwoœci, jakie niesie ze sob¹ archiwizacja cyfrowa. Poruszane
tematy koncentrowa³y siê m.in. wokó³ kwestii: profilu zawodowego archiwisty
w erze cyfrowej oraz sposobów dokumentowania spo³eczeñstwa informacyjnego,
e-archiwizacji — reorganizacji procedur i modeli przedsiêbiorstw.
Udzia³ w Miêdzynarodowym Technicznym Sta¿u Archiwalnym by³ niew¹tpliwie wa¿nym doœwiadczeniem ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ i wagê podejmowanej
tematyki oraz mo¿liwoœci wymiany pogl¹dów w miêdzynarodowym œrodowisku
archiwistów.
Urszula Kowalczyk (Warszawa)
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JÓZEF SZYMAŃSKI
(13 II 1931–23 X 2011)

W dniu 28 X 2011 r. w Alei Zas³u¿onych na cmentarzu przy ulicy Lipowej
w Lublinie zosta³ pochowany wybitny historyk, badacz dziejów Koœcio³a, znawca
heraldyki, twórca lubelskiej szko³y nauk pomocniczych historii, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej (UMCS), nauczyciel i wychowawca kilku pokoleñ historyków. Spore grono jego uczniów zasili³o szeregi pracowników archiwów
zak³adowych i pañstwowych, a niektórzy objêli nawet stanowiska dyrektorskie. Nie
zajmuj¹c siê bezpoœrednio problemami archiwistyki, zrobi³ dla niej wiele dobrego,
z tego powodu nale¿y przypomnieæ podstawowe dane z jego biografii oraz wskazaæ
zas³ugi dla polskiej archiwistyki.
Urodzi³ siê w 1931 r. w Wojniczu, w rodzinie robotniczej, i tam ukoñczy³ szko³ê powszechn¹. Nastêpnie uczy³ siê w gimnazjum w pobliskim Tarnowie, by po jego ukoñczeniu w roku 1950 wybraæ studia przygotowuj¹ce do stanu kap³añskiego.
W miejscowym Seminarium Duchownym uczy³ siê przez piêæ lat, lecz nie dane mu
by³o ukoñczenie studiów i przyjêcie œwiêceñ kap³añskich. W roku 1955, tu¿ przed
œwiêceniami, zrezygnowa³ z dalszej nauki, przeniós³ siê do Lublina, gdzie podj¹³
pracê w charakterze redaktora technicznego w Wydawnictwie Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jednoczeœnie w KUL rozpocz¹³,
w trybie eksternistycznym, studia historyczne, które ukoñczy³ w roku 1957. Pracê
magistersk¹ napisa³ po kierunkiem doc. dr. Jerzego K³oczowskiego, uczêszczaj¹c
w trakcie studiów tak¿e na seminarium z historii nowo¿ytnej Koœcio³a, które prowadzi³ ks. prof. Mieczys³aw ¯ywczyñski.
Po ukoñczeniu studiów niedosz³y ksi¹dz i adept historii nadal pracowa³ w wydawnictwie KUL. Jednoczeœnie zacz¹³ te¿ doje¿d¿aæ do Warszawy, na seminarium
doktoranckie, które prowadzi³ w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszaw-
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skiego prof. Aleksander Gieysztor. Pod kierunkiem tego wybitnego profesora rozpocz¹³ przygotowywanie pracy doktorskiej poœwiêconej œwieckiemu kanonikatowi w Ma³opolsce w okresie œredniowiecza. Uczestnictwo w pracach tego seminarium sta³o siê dla m³odego adepta historii prawdziw¹ szko³¹, w której zyska³ bardzo dobry warsztat badawczy, szeroki horyzont historyczny oraz podnietê intelektualn¹ do prowadzenia badañ nad histori¹ Koœcio³a oraz naukami pomocniczymi
historii. Udzia³ w seminarium u³atwi³ mu nawi¹zanie wspó³pracy z m³odymi historykami warszawskimi, którzy póŸniej odegrali istotn¹ rolê w polskiej historiografii (Stanis³awem Trawkowskim, Tadeuszem Lalikiem, Karolem Modzelewskim,
Tadeuszem Wasilewskim, Edwardem Potkowskim, Stefanem Krzysztofem Kuczyñskim oraz innymi).
W roku 1962 J. Szymañski zosta³ zatrudniony jako starszy asystent w KUL, zaœ
dwa lata póŸniej obroni³ rozprawê doktorsk¹ o kanonikacie œwieckim w Ma³opolsce, która zosta³a wydana drukiem po 30 latach (Kanonikat œwiecki w Ma³opolsce
od koñca XI do po³owy XIII wieku, Lublin 1995). Po obronie pracy doktorskiej przeszed³ do pracy w UMCS, gdzie na Wydziale Humanistycznym prowadzi³, jako adiunkt, wyk³ady i æwiczenia z zakresu nauk pomocniczych historii. W roku 1969 zosta³ zmuszony, z powodów politycznych, do rezygnacji z pracy, co mia³o zwi¹zek
z wydarzeniami marcowymi sprzed roku. Jak na ironiê sta³o siê to po zakoñczeniu
X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, którego organizacj¹ kierowa³ z ramienia lubelskiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa Historycznego. Po
opuszczeniu UMCS zosta³ zatrudniony, dziêki pomocy prof. A. Gieysztora, w Instytucie Historii PAN w Warszawie i rok póŸniej habilitowa³ siê na Uniwersytecie
Warszawskim, na podstawie rozprawy pt. Z dziejów œredniowiecznej biografistyki.
Katalogi dostojnicze. Studium Ÿród³oznawcze, Warszawa 1969.
W roku 1972 rozpocz¹³ pracê w Instytucie Historii Uniwersytetu Œl¹skiego
(IHUŒ) w Katowicach dziêki inicjatywie jego dyrektora prof. Kazimierza Popio³ka.
Jako docent prowadzi³ wyk³ady i æwiczenia z nauk pomocniczych historii, a tak¿e
seminarium magisterskie. W ci¹gu kilku lat wypromowa³ kilkudziesiêciu magistrów, z których kilkoro kontynuowa³o pracê naukow¹ (Urszula Zgorzelska, Krzysztof Skupieñski, Marceli Antoniewicz, Maciej Janik, Ma³gorzata Kaganiec, Benon
Szczech). Podczas pracy w UŒ doc. J. Szymañski zorganizowa³ w Wiœle dwie konferencje poœwiêcone naukom pomocniczym historii, które sta³y siê impulsem do badania poszczególnych dyscyplin oraz u³atwi³y integracjê œrodowiska historyków
zajmuj¹cych siê badaniami Ÿród³oznawczymi.
W roku 1976 doc. J. Szymañski musia³ opuœciæ katowick¹ uczelniê, gdy¿ nie odpowiada³a mu atmosfera politycznych nacisków na kadrê naukowo-dydaktyczn¹.
Powróci³ do Lublina i podj¹³ pracê w UMCS, w Zak³adzie Historii Polski Œredniowiecznej, którym kierowa³ prof. Kazimierz Myœliñski. Sta³o siê to g³ównie dziêki
poparciu ówczesnego rektora prof. Wies³awa Skrzyd³y. W roku nastêpnym, dziêki
jego ¿yczliwoœci i pomocy, stan¹³ na czele nowo powo³anego Zak³adu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa, którym kierowa³ a¿ do przejœcia na
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emeryturê w roku 2001. Kieruj¹c nim, uzyska³ nominacje na profesora nadzwyczajnego (1980) oraz zwyczajnego (1986).
Pod kierownictwem prof. Szymañskiego zak³ad rozpocz¹³ kszta³cenie bibliotekoznawców, najpierw na studiach zaocznych, a póŸniej dziennych. Rozwin¹³ siê
organizacyjnie, dziêki zatrudnianiu w nim m³odych absolwentów studiów historycznych, oraz okrzep³ naukowo w wyniku ich wytê¿onej pracy badawczej. Spoœród jego lubelskich uczniów wielu podjê³o pracê naukow¹ i prowadzi³o j¹ póŸniej
pod jego kierunkiem. J. Szymañski wypromowa³ w sumie ok. 130 magistrów i licencjatów oraz 22 doktorów. Piêciu jego uczniów zosta³o profesorami. W roku
2001 z czêœci zak³adu utworzono odrêbny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.
W trakcie kierowania zak³adem powierzono mu w UMCS wiele powa¿nych
funkcji. W latach 1981–1982 by³ prodziekanem Wydzia³u Humanistycznego, a nastêpnie w trudnym dla kraju i uczelni okresie 1982–1984 sprawowa³ funkcjê rektora UMCS. W latach 1991–1993 kierowa³ tak¿e Instytutem Historii. By³ cz³onkiem
Senatu UMCS, a tak¿e nale¿a³ do kilku polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, pe³ni³ te¿ ró¿ne funkcje honorowe w komitetach i komisjach naukowych.
W latach 1995–1998 by³ rektorem zorganizowanej przez siebie prywatnej Wy¿szej
Szko³y Humanistyczno-Przyrodniczej (Studium Generale Sandomiriense) w Sandomierzu. Po przejœciu na emeryturê by³ zatrudniony w UMCS w niepe³nym wymiarze godzin a¿ do 2010 r.
Zakres jego zainteresowañ badawczych by³ bardzo szeroki i obejmowa³ niemal
wszystkie nauki pomocnicze, historiê Koœcio³a, dydaktykê uniwersyteck¹. Szczególnym sentymentem darzy³ heraldykê, opracowuj¹c dwa monumentalne herbarze
œredniowiecznego rycerstwa polskiego (wydany w Warszawie w 1993 r.) oraz rycerstwa polskiego z XVI w. (opublikowany tak¿e w Warszawie w roku 2001). W ramach znakomitej serii wydawniczej Monumenta Poloniae Historica wyda³ œredniowieczne Katalogi biskupów krakowskich (Warszawa 1972). W latach 70. zainicjowa³ edycjê inskrypcji polskich, tworz¹c seriê wydawnicz¹ Corpus Inscriptionum
Poloniae. Pod jego redakcj¹ ukaza³o siê piêæ tomów obejmuj¹cych opracowany
przez jego uczniów materia³ pochodz¹cy z województwa kieleckiego. Spoœród prac
poœwiêconych historii Koœcio³a najwa¿niejsze to: rozprawa o biskupstwach polskich w wiekach œrednich opublikowana w znanym opracowaniu Koœció³ w Polsce
(Kraków 1968) oraz wzorcowa monografia Kapitu³a kolegiacka w Wojniczu
1456–1786 (Lublin 1962).
Znaczn¹ czêœæ swojej energii badawczej poœwiêci³ tak¿e dziejom rodzinnego
Wojnicza. Sam oraz we wspó³pracy z uczniami wyda³ ok. 40 tomików dotycz¹cych
dziejów miasta i jego okolic, obejmuj¹cych sumariusze ksi¹g miejskich i cechowych, akta metrykalne, wpisy testamentów i inwentarzy, teksty kazañ oraz inwentarze dóbr z metryki józefiñskiej. Dziêki jego wielkiemu wysi³kowi badacze dziejów miasta otrzymali wiêkszoœæ odnosz¹cych siê do niego Ÿróde³ w postaci drukowanej, co postawi³o ich w komfortowej sytuacji w porównaniu z kolegami badaj¹-
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cymi historiê innych oœrodków miejskich. Wydane materia³y historyczne w du¿ym
stopniu u³atwi³y Wojniczowi odzyskanie praw miejskich w roku 2007. Ukoronowaniem jego studiów nad histori¹ rodzinnego miasta sta³ siê opublikowany rok przed
œmierci¹ Przewodnik po Wojniczu inaczej (Wojnicz 2010), wyró¿niaj¹cy siê pog³êbionym, siêgaj¹cym do Ÿróde³, opisem dziejów Wojnicza i okolic, œwietnie wydany
z du¿¹ iloœci¹ kolorowych fotografii przedstawiaj¹cych zabytkowe koœcio³y, ich detale architektoniczne, dawne fotografie, cenne przedmioty. W sumie dorobek naukowy prof. J. Szymañskiego obejmuje ok. 420 publikacji.
Prof. J. Szymañski, mimo ¿e nigdy nie by³ zatrudniony w archiwum, przejawia³
wielki szacunek dla pracy archiwistów, zdaj¹c sobie doskonale sprawê ze znaczenia
ich pracy na etapie poszukiwania Ÿróde³, odgrywaj¹cych tak wa¿n¹ rolê w badaniach historycznych. Id¹c za swoim mistrzem, prof. A. Gieysztorem, od pierwszego wydania skryptu z nauk pomocniczych historii (1968), a¿ po ostatnie (2002), zalicza³ archiwistykê, któr¹ okreœla³ jako naukê o archiwach, do zakresu nauk pomocniczych historii, co w innych krajach (Niemcy, Czechos³owacja czy ZSRR) nie by³o powszechnie praktykowane. Szeroko ujmowa³ zakres tej dyscypliny, w³¹czaj¹c
do niej badania nad dziejami form kancelaryjnych, od czego obecnie odchodzi siê,
ograniczaj¹c zakres archiwistyki do badania archiwów oraz archiwaliów.
Nale¿a³ do zdecydowanych zwolenników prowadzenia przez archiwistów pracy
badawczej, upatruj¹c w niej najwa¿niejsz¹ drogê do podwy¿szania kwalifikacji oraz
podnoszenia poziomu pracy archiwalnej zwi¹zanej z ocen¹ wartoœci dokumentacji,
jej przejmowaniem, opracowaniem i udostêpnianiem. Prof. J. Szymañski by³ jednoczeœnie przeciwny nadawaniu stopni naukowych za opracowania archiwalne (inwentarze, przewodniki czy katalogi), uwa¿aj¹c ¿e mog¹ byæ one jedynie podstaw¹
awansu archiwalnego, co by³o tylko pozornym paradoksem. Przy ka¿dej okazji zachêca³ bowiem archiwistów, aby starali siê wykorzystaæ Ÿród³a zebrane w trakcie
prowadzonych prac archiwalnych do przygotowywania rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Na jego seminarium magisterskim napisano kilkadziesi¹t prac magisterskich z archiwistyki i dziejów kancelarii, zaœ na seminarium doktoranckim powsta³o siedem prac doktorskich przygotowanych przez osoby zwi¹zane z archiwami lub archiwistyk¹ (Marii Trojanowskiej, Barbary Treliñskiej, Krzysztofa Skupieñskiego, Piotra Dymmela, Jana S³owiñskiego, Janusza £osowskigo, Danuty Dudzicz-Szlachcic, Anny £osowskiej) oraz dwie habilitacyjne (Krzysztofa Skupieñskiego i Janusza £osowskiego), które dotyczy³y dziejów kancelarii lub dokumentów i okaza³y siê bardzo przydatne w pracy archiwalnej.
Zawsze uwa¿a³ archiwistykê za dyscyplinê historyczn¹, dostrzegaj¹c istotne niebezpieczeñstwo w próbach jej usamodzielnienia i zrywania naturalnych zwi¹zków
³¹cz¹cych j¹ z histori¹. W jego mniemaniu grozi³o to zawê¿eniem horyzontu badawczego i sp³yceniem analiz prowadzonych w ramach badañ archiwalnych. Profesor uwa¿a³ te¿, ¿e tendencja ta mog³a okazaæ siê groŸna tak¿e dla codziennej pracy archiwistów, poniewa¿ odrywanie analiz dokumentacji archiwalnej od zjawisk
spo³ecznych, w wyniku których ona powstawa³a, prowadzi³o zazwyczaj do upro-
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szczeñ czy nawet b³êdów. Podobne niebezpieczeñstwa zagra¿a³y jego zdaniem w¹sko zakrojonym badaniom dziejów archiwów prowadzonym przez archiwistów.
Profesor traktowa³ badania historyczne, szczególnie z zakresu nauk pomocniczych,
jako najlepsz¹ receptê na rutynê w pracy archiwalnej i jej biurokratyczne skostnienie. W jego przekonaniu podniesienie poziomu badañ archiwistycznych by³o mo¿liwe jedynie przez prowadzenie ich w szerokim kontekœcie historycznym.
Dziêki koncepcyjnemu wysi³kowi prof. J. Szymañskiego i pracy jego uczniów
Zak³ad Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS, a póŸniej tak¿e
Zak³ad Archiwistyki, sta³y siê wa¿nymi oœrodkami zajmuj¹cymi siê badaniami nad
notariatem, dokumentami prywatnymi i kancelariami ksi¹¿êcymi okresu œredniowiecznego, a tak¿e dokumentacj¹ wytwarzan¹ przez kancelarie miejskie i grodzkie
okresu staropolskiego. Z inspiracji profesora rozpoczêto te¿ studia nad kancelari¹
lubelskiego rz¹du gubernialnego, które z dobrym efektem prowadzone s¹ do chwili obecnej.
W roku 1998 prof. J. Szymañski doprowadzi³ do wydzielenia z kierowanego
przez siebie Zak³adu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa odrêbnego Zak³adu Archiwistyki. U³atwi³o to jego rozwój organizacyjny i wp³ynê³o na zintensyfikowanie dzia³alnoœci badawczej. Pracownicy zak³adu (K. Skupieñski, J. £osowski, Artur Górak) kontynuowali rozpoczête wczeœniej z inicjatywy profesora
badania, skupiaj¹c je na dziejach kancelarii okresu œredniowiecznego i staropolskiego i tworzonej w nich dokumentacji oraz na kancelarii rosyjskich organów w³adzy
dzia³aj¹cych w Królestwie Polskim. Powstanie zak³adu umo¿liwi³o tak¿e poszerzenie jego programu badawczego o zagadnienia metodyki archiwalnej oraz zarz¹dzania dokumentacj¹ elektroniczn¹.
J. Szymañski wspiera³ swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem œrodowisko archiwalne.
Przez wiele lat by³ cz³onkiem rady redakcyjnej „Archeionu”. Z ramienia Zarz¹du
G³ównego Polskiego Towarzystwa Historycznego kierowa³ Komisj¹ Nauk Pomocniczych Historii, przygotowuj¹c programy Sekcji Nauk Pomocniczych Historii
i Archiwistyki na Powszechnych Zjazdach Historyków Polskich w Poznaniu, £odzi
oraz Gdañsku. Organizuj¹c konferencje poœwiêcone naukom pomocniczym historii
w Kazimierzu Dolnym i Pu³awach, zawsze umieszcza³ w ich programach referaty
poœwiêcone zagadnieniom dotycz¹cym archiwów i dokumentacji, które póŸniej by³y publikowane w materia³ach pozjazdowych.
Profesor, sprawuj¹c w roku 1982 funkcjê rektora, samodzielnie opracowa³ instrukcjê kancelaryjn¹ oraz wykaz akt dla potrzeb swojej uczelni, a dwa lata póŸniej
równie¿ instrukcjê archiwaln¹. By³y to pierwsze normatywy u³atwiaj¹ce organizacjê pracy kancelaryjnej i archiwalnej uniwersytetu. Wczeœniej u¿ywano bowiem pochodz¹cego z 1963 r. przyk³adowego wykazu akt typowych, w ma³ym stopniu
nadaj¹cego siê do klasyfikowania i kwalifikowania akt powstaj¹cych w UMCS. Instrukcja kancelaryjna wzbudzi³a wiele kontrowersji i spowodowa³a nawet listy krytyczne, które przes³ano do poczytnego w tym okresie czasopisma, jakim by³ tygodnik „Polityka”. Nale¿y jednak obiektywnie stwierdziæ, ¿e dla niektórych autorów
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listy te stanowi³y ukryt¹ formê zwalczania nieakceptowanego przez nich rektora.
Powodem tak zdecydowanie niechêtnej reakcji innych by³a zwyk³a nieznajomoœæ
rzeczy. Mimo krytyki, normatywy te by³y z po¿ytkiem wykorzystywane w UMCS
a¿ do 2009 r.
Troskê o sprawy archiwalne przejawia³ do ostatnich miesiêcy swego ¿ycia. Ju¿
przykuty do ³ó¿ka przez postêpuj¹c¹ chorobê zachêci³ opiekuna Studenckiego Ko³a Naukowego Archiwistów UMCS do wyjazdu z jego cz³onkami w celu zewidencjonowania akt oraz ksiêgozbioru archiwum parafialnego w Wojniczu. Namówi³ te¿
ksiêdza proboszcza i miejscowych dzia³aczy samorz¹dowych do sfinansowania kosztów pobytu lubelskiej grupy. Zaplanowane przez profesora prace studenci wraz
z opiekunami (w sumie piêæ osób) przeprowadzili podczas wakacji w lipcu 2011 r.
On sam doskonale zna³ dokumentacjê tego archiwum, gdy¿ zewidencjonowa³ j¹
w 1954 r., a póŸniej opisa³ w artykule Archiwum i biblioteka parafialna w Wojniczu
(„Archiwa, Biblioteki i Muzea Koœcielne”, t. 2, 1961, z 1–2, s. 167–176).
Œmieræ prof. J. Szymañskiego jest dla œrodowiska archiwalnego bolesn¹ strat¹,
poniewa¿ w jego osobie mia³o ono uwa¿nego obserwatora, niekiedy obiektywnego
i ¿yczliwego krytyka, ale tak¿e niezawodnego sojusznika. Uniwersytet straci³
w nim nie tylko oddanego nauczyciela akademickiego, ale przede wszystkim wybitnego badacza, twórcê oryginalnych i noœnych koncepcji badawczych, doskona³ego organizatora badañ naukowych, wybitnego wychowawcê studentów i m³odych
pracowników naukowych oraz nade wszystko dobrego cz³owieka.
Janusz £osowski (Lublin)

ARCHEION, T. CXIII
WARSZAWA 2012

IRENA JANOSZ-BISKUPOWA
(1 II 1925–10 XI 2011)

Doc. dr hab. Irena Janosz-Biskupowa, historyk i archiwista, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu (UMK), by³y kierownik
Archiwum Pañstwowego w Toruniu i Archiwum Uniwersyteckiego w tym oœrodku
akademickim, urodzi³a siê 1 II 1925 r. w Wilnie, w rodzinie urzêdniczej (ojciec Bronis³aw, dyplomowany leœnik pracuj¹cy póŸniej w Lidze Obrony Przeciwlotniczej
i Przeciwgazowej, zgin¹³ w Oœwiêcimiu w 1940 r.; matka Henryka, z domu Geissler, by³a kasjerk¹). W tym¿e mieœcie ukoñczy³a szko³ê powszechn¹, a nastêpnie,
w latach 1937–1939, uczêszcza³a do Gimnazjum im. ks. A.J. Czartoryskiego. Dalsz¹ naukê kontynuowa³a ju¿ na tajnych kompletach, zdaj¹c na nich w 1944 r. maturê. Po repatriacji do Polski studiowa³a w Toruniu na UMK, gdzie 25 VI 1949 r.
ukoñczy³a historiê. Pracê magistersk¹ pt. „Z dziejów szpitalnictwa w Polsce w wiekach œrednich” napisa³a na seminarium prof. Karola Górskiego. Pod opiek¹ naukow¹ tego¿ profesora przygotowa³a obronion¹ równie¿ na UMK w 1951 r. dysertacjê
doktorsk¹ pt. „Stosunek Kazimierza Jagielloñczyka do Torunia w okresie wojny
trzynastoletniej”. W 1971 r. uzyska³a na tej samej uczelni, w rezultacie przeprowadzonego przewodu habilitacyjnego, którego podstaw¹ by³a rozprawa „Archiwum
Ziem Pruskich. Studium archiwoznawcze” (druk Toruñ 1974), stopieñ doktora habilitowanego w zakresie archiwoznawstwa i historii Polski œredniowiecznej.
Podczas okupacji w Wilnie para³a siê ró¿nymi zajêciami, pracowa³a m.in. jako
nauczycielka i wychowawczyni w jednym z polskich dworów na Litwie, a potem
jako pracownik fizyczny w wileñskiej szwalni. Po zajêciu miasta przez Armiê Czerwon¹ by³a — do czasu repatriacji do Polski — kolejno sanitariuszk¹ w szpitalu,
goñcem, a nawet zakrystiank¹. W czasie studiów na toruñskim uniwersytecie zatrudniona by³a najpierw jako sekretarka w sto³ówce Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego,
potem (1 XII 1946) zosta³a zastêpc¹ asystenta w Katedrze Historii, a 1 IX 1948 r.
m³odszym asystentem w Katedrze Historii Ziem Pomorskich i Krajów Nadba³tyckich, anga¿owanym w znacznej czêœci do prac bibliotecznych. W tym czasie dzia³a³a aktywnie w Bratniej Pomocy, ZHP oraz w Kole Historycznym. Podjê³a te¿ na
krótko (1 VII 1949) obowi¹zki kancelistki Biura Zarz¹du Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W dniu 1 IX 1950 r. zosta³a starszym asystentem w Katedrze Historii Kultury na Wydziale Humanistycznym UMK. Równolegle, w latach 1949–1950,
by³a nauczycielem w II LO im. Królowej Jadwigi w Toruniu. W okresie od 1951 do
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1965 r. pracowa³a w Archiwum Pañstwowym w Toruniu, najpierw jako archiwista,
starszy archiwista i kustosz, a od 1 VII 1961 r. równie¿ kierownik archiwum toruñskiego (od 1 V 1965 r. na etacie pracownika naukowo-badawczego — adiunkta). Od
1964 r. prowadzi³a te¿ na UMK zajêcia z zakresu archiwistyki. 31 XII 1965 r. zrezygnowa³a z pracy w archiwum i od 1 I 1966 r. wróci³a na uniwersytet na pe³ny etat,
gdzie zosta³a zaanga¿owana jako nauczyciel akademicki (pocz¹tkowo adiunkt, a od
1 XI 1973 r. na stanowisku docenta) w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii (póŸniej w Zak³adzie Archiwistyki) oraz kierownik Archiwum Uniwersyteckiego (1966–1976), w którym najpierw zajê³a siê porz¹dkowaniem zasobu, a nastêpnie doprowadzi³a do jego rozkwitu organizacyjnego. W tym okresie nawi¹za³a kontakty naukowe i wspó³pracê m.in. z archiwistami uniwersyteckimi oraz
z archiwów pañstwowych w Greifswaldzie, Rostoku i Schwerinie. Prowadzi³a te¿
kwerendy i badania w archiwach i bibliotekach RFN (Berlin, Getynga), Szwecji,
W³och, krajów b. Jugos³awii i in. W 1980 r., motywuj¹c swoj¹ decyzjê wzglêdami
zdrowotnymi, przesz³a na wczeœniejsz¹ emeryturê, ale nie zrezygnowa³a z dalszej
pracy naukowej, zw³aszcza z wydawania Ÿróde³ historycznych, którym poœwiêca³a
wiele czasu i energii. By³a m.in. wspó³wydawc¹ Ksiêgi d³ugów miasta Torunia
z okresu wojny trzynastoletniej (Toruñ 1964, wspólnie z K. Ciesielsk¹), Ksiêgi komturstwa gdañskiego (Warszawa–Poznañ–Toruñ 1985, wspólnie z K. Ciesielsk¹), Akt
stanów Prus Królewskich, t. 6–8 (Warszawa–Poznañ–Toruñ 1979–1993, wspólnie
z M. Biskupem) i Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter, Th. I–III (Marburg 2002–2008, wspólnie z M. Biskupem). Od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci naukowej zajmowa³a siê te¿ histori¹ œredniowiecza, Ÿród³oznawstwem i archiwistyk¹
(zw³aszcza archiwami stanowymi, uniwersyteckimi i problemami kszta³cenia archiwistów w kraju i za granic¹). Wspó³tworzy³a równie¿ S³ownik biograficzny archiwistów polskich. By³a autork¹ licz¹cych siê prac dotycz¹cych wymienionej tematyki oraz recenzentk¹ publikacji z tego zakresu i redaktork¹ naukow¹ cennych wydawnictw, w tym zwi¹zanych z histori¹ Pomorza i Torunia. W tym miejscu —
oprócz wczeœniej przytoczonych — wymieniæ mo¿na m.in. rozprawy poœwiêcone
dziejom zakonu krzy¿ackiego (np. Zestawienie dokumentów z Archiwum Zakonu
Krzy¿ackiego z pocz¹tków XVI wieku. Przyczynek do roli dokumentów w walce dyplomatycznej Zakonu z Polsk¹, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, z. 19,
1984, s. 53–71) oraz miast (m.in. Torunia, Brzeœcia Kujawskiego, Chodcza, E³ku,
Go³dapi, Górzna, Janikowa, Jeziora, Kcyni, Kowala, Lubrañca, Nieszawy, Ostromecka, Podgórza) i stanów (m.in. Rola Torunia w Zwi¹zku Pruskim i wojnie trzynastoletniej, Toruñ 1965; Chronologia zjazdów stanów Prus Królewskich w latach
1466–1492, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, z. 9, 1973, s. 113–131),
analizie przydatnoœci badawczej wybranych Ÿróde³ historycznych (np. ksi¹g miejskich, rachunków folwarcznych, archiwaliów stanowych) czy ¿ycia politycznego
w Prusach. Odrêbn¹ grupê tworz¹ wspominane rozprawy poœwiêcone dziejom poszczególnych archiwów (m.in. Archiwa stanowe w Polsce i w niektórych krajach
oœciennych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, z. 8, 1973, s. 123–138;
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Archiwa uniwersyteckie w Polsce Ludowej 1945–1966, „Archeion”, t. 48, 1968,
s. 99–110; Organizacja archiwów uniwersyteckich w Gryfii i Rostoku, „Archiwista”, R. 10, 1974, nr 4, s. 39–45; Archiwum Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
(1948-1968), Zeszyty Naukowe UMK, Historia, z. 5, 1969, s. 69–91) oraz kszta³ceniu archiwistów (np. Kszta³cenie archiwistów na uniwersytetach polskich, „Archeion”, t. 67, 1979, s. 25–39; Znaczenie seminarium magisterskiego w uniwersyteckim
kszta³ceniu archiwistów [w:] Problemy kszta³cenia archiwistów na uniwersytetach,
red. A. Tomczak, Toruñ 1982, s. 40–46). By³a te¿ znakomitym popularyzatorem historii i zbiorów archiwalnych, m.in. wspó³autork¹ Szkiców Toruñskich, pracy zbiorowej pod red. S. Hoszowskiego (Warszawa 1957) oraz edycji Ziemia che³miñska
w przesz³oœci, wybór tekstów Ÿród³owych, pod red. M. Biskupa (Toruñ 19961).
Irena Janosz-Biskupowa dzia³a³a równie¿ aktywnie w ró¿nych organizacjach
spo³ecznych i naukowych: by³a m.in. w latach 1965–1981 cz³onkiem Rady Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych oraz Rady Redakcyjnej
Wydawnictw Archiwalnych przy tym urzêdzie (od 1965), cz³onkiem Wydzia³u I
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego (gdzie m.in. w 1971 r. zosta³a wybrana na funkcjê sekretarza Komisji Archiwalnej Zarz¹du G³ównego PTH) oraz Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
(cz³onek Zarz¹du i przewodnicz¹ca Oddzia³u). Za swe zas³ugi dla archiwistyki
i UMK zosta³a odznaczona medalami „Za zas³ugi dla archiwistyki” (1978) oraz „Za
zas³ugi po³o¿one dla rozwoju Uczelni” (1980).
Doc. dr hab. Irena Janosz-Biskupowa od 1951 r. by³a ¿on¹ prof. Mariana Biskupa, wieloletniego redaktora „Zapisek Historycznych”, prezesa i cz³onka honorowego Towarzystwa Naukowego w Toruniu, a tak¿e matk¹ trojga dzieci (Krzysztofa,
Micha³a i Zofii). Zmar³a w Toruniu 10 XI 2011 r. w wieku 86 lat. Pochowana zosta³a na Cmentarzu œw. Jerzego.
Janusz Tandecki (Toruñ)
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ELŻBIETA SKALIŃSKA-DINDORF
(17 VII 1925–16 XII 2011)

El¿bieta Antonina Schneider1 urodzi³a siê 17 VII 1925 r. we Lwowie, w rodzinie kolejarza Karola z matki El¿biety, z domu Kasprzykowskiej. Ojciec El¿biety
pracowa³ do 1935 r. w Stanis³awowie, w zwi¹zku z tym naukê na poziomie podstawowym rozpoczê³a w Siedmioklasowej Publicznej Szkole Powszechnej ¯eñskiej
im. Klementyny Hoffmanowej w Stanis³awowie. Po przeprowadzeniu siê do Lwowa kontynuowa³a naukê w Publicznej Szkole Powszechnej Kolejowej im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego we Lwowie, któr¹ ukoñczy³a w 1938 r. Jesieni¹ tego¿ roku
rozpoczê³a naukê w Prywatnym Gimnazjum ¯eñskim Zgromadzenia Najœwiêtszego Serca Jezusowego „Sacré Coeur” we Lwowie. Przed wybuchem wojny zd¹¿y³a
ukoñczyæ tylko pierwsz¹ klasê gimnazjum.
Wojna zasta³a j¹ w maj¹tku rodziny matki w Machowej k. Dêbicy, gdzie przebywa³a do kwietnia 1943 r., kiedy to powróci³a do Zimnej Wody, polskiej wsi le¿¹cej na obrze¿ach Lwowa, gdzie jej rodzina zamieszkiwa³a od jesieni 1939 r., poniewa¿ lwowskie mieszkanie zajmowane przez Schneiderów zosta³o zniszczone w wyniku dzia³añ wojennych. Po powrocie do Zimnej Wody kontynuowa³a, na tajnych
kursach, naukê na poziomie gimnazjalnym i w maju 1944 r. zda³a egzamin na zakoñczenie drugiej klasy. Pod koniec okupacji niemieckiej na kilka tygodni podjê³a
pracê w firmie „Galikol” Chemische und Nahrungsmittelbetriebe we Lwowie, zajmuj¹c siê produkcj¹ mucho³apek. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Lwowa pod1 Nazwisko El¿biety Antoniny Schneider zosta³o zmienione na Skaliñska postanowieniem administracyjnym Œl¹sko-D¹browskiego Urzêdu Wojewódzkiego z 21 sierpnia 1948 r. na podstawie art. 3
ust. 2. pkt 5 dekretu z 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk. Z informacji przekazanych autorowi przez El¿bietê Skaliñsk¹-Dindorf wynika, ¿e zmianê nazwiska bardzo prze¿y³a patriotycznie usposobiona i doœwiadczona przez los rodzina, zw³aszcza ojciec Karol Schneider odznaczony
za obronê Lwowa Krzy¿em Walecznych.
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jê³a na nowo naukê w Pañstwowej Wieczorowej Œredniej Szkole, uzyskuj¹c w lipcu 1945 r. œwiadectwo ukoñczenia VIII klasy. We wrzeœniu 1945 r. razem z rodzin¹ wyjecha³a ze Lwowa i osiedli³a siê w Gliwicach. W paŸdzierniku 1945 r. rozpoczê³a pracê w Magazynie G³ównym I klasy w Gliwicach, podleg³ym Dyrekcji Okrêgowej Kolei Pañstwowych w Katowicach. Do wrzeœnia 1946 r. pracowa³a tam jako
magazynier zasobów. Jednoczeœnie kontynuowa³a naukê w Pañstwowym Koedukacyjnym Liceum i Gimnazjum Ogólnokszta³c¹cym dla Doros³ych w Gliwicach, koñcz¹c je w lutym 1947 r. zdaniem egzaminu dojrza³oœci. Po ukoñczeniu szko³y,
w maju 1947 r. podjê³a pracê w Rejonowym Urzêdzie Likwidacyjnym w Gliwicach
jako samodzielny referent dzia³u sprzeda¿y ruchomoœci poniemieckich. Pracê tê
wykonywa³a do koñca lipca 1949 r. We wrzeœniu 1949 r. zda³a egzamin wstêpny na
Wydzia³ Humanistyczny Uniwersytetu Wroc³awskiego i zosta³a studentk¹ Sekcji
Historii. Poniewa¿ w tym czasie na Uniwersytecie Wroc³awskim nie prowadzono
nauczania z zakresu specjalizacji archiwalnej, od roku akademickiego 1951/1952
rozpoczê³a studia na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. Po ukoñczeniu
studiów I stopnia skierowana zosta³a na miesiêczn¹ praktykê do Wojewódzkiego
Archiwum Pañstwowego w Gdañsku. W roku akademickim 1952/1953 rozpoczê³a
studia historyczne II stopnia, tym razem na Wydziale Filozoficzno-Historycznym
Uniwersytetu Poznañskiego. Ukoñczy³a je w czerwcu 1954 r. obron¹ pracy magisterskiej pt. „Powstanie styczniowe w historiografii polskiej w latach 1864–1914”,
któr¹ napisa³a pod kierunkiem prof. Janusza Pajewskiego. W trakcie studiów poœwiêca³a siê równie¿ pracy spo³ecznej, zajmuj¹c siê sprawami kulturalnymi w Kole Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej oraz Zrzeszenia Studentów Polskich. Pe³ni³a równie¿ funkcjê starosty w trakcie studiów I i II stopnia.
Po zakoñczeniu studiów historycznych, w zwi¹zku z obowi¹zuj¹c¹ wówczas
ustaw¹ o planowanym zatrudnieniu absolwentów œrednich szkó³ oraz szkó³ wy¿szych, otrzyma³a nakaz pracy w szkolnictwie. Nie bêd¹c jednak praktycznie przygotowan¹ do zawodu nauczyciela, napisa³a odwo³anie od nakazu, które zosta³o pozytywnie rozpatrzone i zgodnie z fachowym przygotowaniem skierowano j¹ do pracy
w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych. Dyrektor Naczelny przydzieli³ El¿bietê Skaliñsk¹ do pracy w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Kielcach, jednak¿e ze wzglêdu na du¿¹ odleg³oœæ od jej miejsca zamieszkania zmieni³ decyzjê
i od 10 listopada 1954 r. zosta³a delegowana jako asystentka do pracy w Oddziale Terenowym w Gliwicach Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Stalinogrodzie.
Od 1 paŸdziernika 1955 r. zosta³a awansowana na stanowisko archiwisty. W maju
1955 r. El¿bieta Skaliñska wysz³a za m¹¿ za Czes³awa Dindorfa, zachowuj¹c swoje
nazwisko z dodaniem do niego nazwiska mê¿a. W czasie pracy w Oddziale w Gliwicach E. Skaliñska-Dindorf opracowywa³a g³ównie akta przemys³owe (5 zespo³ów) oraz Akta miasta Zabrza, publikuj¹c jednoczeœnie w miejscowej prasie artyku³y popularnonaukowe z zakresu problematyki historyczno-archiwalnej.
W 1959 r., w zwi¹zku z reorganizacj¹ pañstwowej sieci archiwalnej, na podstawie Zarz¹dzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych powo³ano do ¿y-
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cia Powiatowe Archiwum Pañstwowe w Oœwiêcimiu. Zarz¹dzenie obowi¹zywa³o
formalnie od 1 sierpnia 1959 r. Szczêœliwym zbiegiem okolicznoœci m¹¿ El¿biety
od kilku lat zatrudniony by³ w Zak³adach Chemicznych „Oœwiêcim” w Oœwiêcimiu
i tam otrzyma³ mieszkanie s³u¿bowe. Na wniosek E. Skaliñskiej-Dindorf Naczelny
Dyrektor Archiwów Pañstwowych skierowa³ j¹ do pracy w nowo organizuj¹cej siê
placówce archiwalnej, z przydzia³em na stanowisko archiwisty i funkcj¹ kierownika Powiatowego Archiwum Pañstwowego w Oœwiêcimiu. Formalne przeniesienie
nast¹pi³o od 1 paŸdziernika 1959 r., a faktycznie pracê w Oœwiêcimiu rozpoczê³a
E. Skaliñska-Dinforf od po³owy paŸdziernika 1959 r. Do koñca roku faktycznie by³a jedynym pracownikiem zatrudnionym na umowê o pracê, w zwi¹zku z tym
oprócz wykonywania normalnych obowi¹zków archiwisty musia³a zajmowaæ siê
równie¿ np. sprz¹taniem, a pamiêtaæ nale¿y, ¿e od pocz¹tku swego istnienia placówka Archiwum Pañstwowego w Oœwiêcimiu usytuowana jest w budynku poobozowym, na terenie Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Warunki pracy
w Oœwiêcimiu nie by³y dla nowego kierownika zbyt luksusowe. E. Skaliñska-Dindorf tak wspomina swoje pierwsze wra¿enia z pracy w Oœwiêcimiu:
„[...] Nie by³a to moja pierwsza praca w s³u¿bie archiwalnej. Przychodzi³am tu jako pracownik, nie tylko z ukoñczon¹ specjalizacj¹ archiwaln¹, ale ju¿ z 5-letnim sta¿em pracy w Archiwum Pañstwowym w Gliwicach. Pomimo to, przyznajê siê dzisiaj,
¿e to z czym zetknê³am siê, wchodz¹c po raz pierwszy do budynku, w którym od tej
chwili mia³am codziennie pracowaæ przerazi³o mnie. Owia³o mnie przejmuj¹ce zimno, a dwa du¿e pokoje przeznaczone na tzw. kancelariê i pracowniê naukow¹ by³y zupe³nie puste, natomiast pozosta³e pomieszczenia, nie wy³¹czaj¹c korytarza, za³o¿one
by³y dos³ownie od pod³ogi do sufitu aktami, miêdzy którymi — jak mnie wtedy poinformowano — nie by³o ani jednego zespo³u aktowego, który od tej chwili nazwa³abym w³asnym — tym pierwszym oczekuj¹cym na opracowanie. Okaza³o siê, ¿e nagromadzone tu akta, to czêœæ zasobu krakowskiego archiwum, które w tym czasie,
maj¹c trudne warunki lokalowe, wykorzystywa³o ten budynek na w³asne magazyny
archiwalne [...]. W trakcie obchodu tego mojego »gospodarstwa«, gdzieœ na korytarzu pod stert¹ akt zobaczyliœmy dwa sto³y, a potem znalaz³o siê i krzes³o, zydel poobozowy i drewniany rega³ udaj¹cy szafê. Przyznam ¿e to »znalezisko« poprawi³o mi
trochê humor, uzna³am go za pierwsze wyposa¿enie mojej placówki [...]”.
W trakcie pracy w Powiatowym Archiwum Pañstwowym w Oœwiêcimiu E. Skaliñska-Dindorf zalicza³a kolejne szczeble hierarchii archiwalnej. W 1961 r. awansowano j¹ na starszego archiwistê, a po przedstawieniu swojego dorobku naukowego
z dziedziny archiwistyki i historii, w 1966 r. mianowana zosta³a adiunktem archiwalnym, by w 1973 r. awansowaæ na stanowisko adiunkta naukowo-badawczego.
Pracuj¹c w Oœwiêcimiu, zajmowa³a siê opracowywaniem g³ównie akt administracji pañstwowej szczebla gminnego i powiatowego. Znaczn¹ czêœæ czasu poœwiêca³a popularyzacji archiwum i jego zasobu. W czasie swojej 35-letniej pracy
w Oœwiêcimiu by³a organizatorem lub wspó³organizatorem ponad 100 wystaw,
które w zasadniczy sposób przyczyni³y siê do budowy presti¿u archiwum pañstwo-
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wego w lokalnym œrodowisku. Bardzo wiele publikowa³a na ³amach lokalnej prasy,
m.in.. „Chemika Oœwiêcimskiego”, „G³osu Ziemi Oœwiêcimskiej”, „Podbeskidzia”,
„Kalendarza Beskidzkiego”, gdzie zamieszczono sto kilkadziesi¹t artyku³ów jej autorstwa na temat historii lokalnej i ogólnej oraz tematyki archiwalnej.
Dzia³aj¹c w lokalnym œrodowisku, zyska³a sobie niekwestionowany autorytet
przez spo³eczne udzielanie siê w stowarzyszeniach czy organach doradczych wielu
instytucji. Od 1983 r. by³a przewodnicz¹c¹ Komisji Historycznej Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Oœwiêcimskiej (TMZO), dzia³aj¹c w nim ze szczególn¹ aktywnoœci¹ do 2001 r. Bêd¹c cz³onkiem rzeczywistym tego¿ towarzystwa, w 1998 r. zosta³a równie¿ zaliczona w poczet cz³onków honorowych. Dzia³aj¹c w Komisji Historycznej TMZO, jej szczególnym punktem zainteresowania by³o opracowanie monografii Oœwiêcimia oraz stworzenie Muzeum Ziemi Oœwiêcimskiej. Co prawda,
nie uda³o siê jej opracowaæ monografii Oœwiêcimia, ale w 1989 r. wyda³a Oœwiêcim
zarys dziejów, a po przejœciu na emeryturê podjê³a siê zebrania swego dorobku
w formie Kroniki Oœwiêcimia wydanej w czterech czêœciach, w latach 1998–2004.
Specjalne bibliofilskie wydanie Kroniki… przekazane zosta³o Papie¿owi Janowi
Paw³owi II. Wspólnie z lokalnym œrodowiskiem doprowadzi³a równie¿ do powstania Zbiorów Historycznych Ziemi Oœwiêcimskiej (1993), przekszta³conych nastêpnie w Zbiory Historyczno-Etnograficzne w Oœwiêcimiu (1997), a obecnie w Muzeum Zamek w Oœwiêcimiu. W latach 90. ubieg³ego wieku oraz na pocz¹tku obecnego stulecia pe³ni³a funkcjê przewodnicz¹cej Rad Programowych Zbiorów Historyczno-Etnograficznych oraz Oœwiêcimskiego Centrum Kultury.
Po 1989 r. w³¹czy³a siê równie¿ w sposób formalny do prac miejskich w³adz samorz¹dowych. W latach 1991–1994 dzia³a³a aktywnie jako cz³onek Rady Kultury
przy Prezydencie Miasta Oœwiêcimia oraz Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Oœwiêcimiu. Jako cz³onek tych gremiów uczestniczy³a w konsultacjach dotycz¹cych m.in. pomników w Oœwiêcimiu, nazw ulic, folderów wydawanych w ramach promocji Oœwiêcimia oraz bra³a udzia³ w pracach Komitetu Redakcyjnego „G³osu Ziemi Oœwiêcimskiej”. W 1995 r. E. Skaliñska-Dindorf by³a
konsultantem w³adz miejskich m.in. przy okazji ustalenia daty Dnia Miasta Oœwiêcimia, flagi miasta Oœwiêcimia oraz medalu miasta Oœwiêcimia i hejna³u miasta.
W uznaniu zas³ug dla miasta, w którym przysz³o jej mieszkaæ przez ponad pó³
wieku, Rada Miasta Oœwiêcim nada³a jej 30 X 1995 r. tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Oœwiêcimia.
Pani El¿bieta kilka ostatnich lat ¿ycia zmaga³a siê z ludzk¹ s³aboœci¹, z chorob¹.
Powa¿ne k³opoty zdrowotne rozpoczê³y siê ju¿ w ostatnim okresie pracy w archiwum.
Po przejœciu na emeryturê, w paŸdzierniku 1994 r., musia³a siê poddaæ operacji, która
w znaczny sposób ograniczy³a mo¿liwoœæ swobodnego poruszania siê. El¿bieta Skaliñska-Dindorf zmar³a 16 XII 2011 r. i pochowana zosta³a na cmentarzu rzymskokatolickiej parafii pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny w Oœwiêcimiu.
Pawe³ Hudzik (Katowice)
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