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Kazimierz Kozłowski
Uniwersytet Szczeciński

Pochwała historyka, a nawet archiwisty.
Na siedemdziesiąte urodziny
prof. Władysława Stępniaka

Gdy otrzymałem propozycję przygotowania tekstu poświęconego dorobkowi naukowemu i aktywności społecznej przyjaciela Władysława Stępniaka,
szczerze się ucieszyłem. Znam większość Jego prac, współpracowaliśmy przy
realizacji kilku przedsięwzięć, m.in. współredagowaliśmy obszerną książkę
Archiwa polskie wczoraj i dziś (Warszawa 2012), a także przez kilka lat razem
prowadziliśmy przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych seminarium
doktorskie. Jestem przekonany, że szczególnie w życiu intelektualisty i społecznika cezura 70 lat życia nie kończy, lecz uwydatnia dotychczasowy dorobek, zapowiadając dalszą aktywność (przecież „świeca zanim zgaśnie dość
długo rozjarza się”).
Zastanawiając się nad nadaniem tytułu temu krótkiemu esejowi, zapytałem Jubilata, jak, z pozycji zawodowej, siebie kwalifikuje, otrzymałem taką
odpowiedź: „Dzisiaj, gdy przedstawiam się innym osobom, mówię, że jestem
historykiem, a nawet archiwistą”.
Gdy rozmawiałem z prof. Władysławem Stępniakiem wiosną 2018 r., na
moje pytanie, jakie czynniki wpłynęły na podjęcie przez niego studiów historycznych, a więc w pewnym sensie na wybór zawodowej drogi życiowej, powiedział, iż wpływ na to miał dom rodzinny. Rodzice Władysława byli nauczycielami, filologami, podobnie jak i dziadek ze strony ojca. W domu była imponująca biblioteka, z której zarówno za namową rodziców, jak i z własnej inicjatywy jubilat junior korzystał. „Po przeczytaniu każdej książki – wspomina
– podobnie jak po obejrzanym filmie czy spektaklu teatralnym, odbywała się
obowiązkowa rozmowa z ojcem i matką, przybierająca często postać dyskusji.
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Ponieważ rodzice byli także moimi nauczycielami, na każdej z prowadzonych
przez nich lekcji byłem obowiązkowo przepytywany. Czynili to także inni nauczyciele w szkołach, których mój ojciec był kierownikiem, z czasem dyrektorem. Ten zwyczaj ze szkoły podstawowej przeszedł częściowo na etap licealny,
gdzie języka polskiego uczyła mnie osoba dość blisko związana z moją matką
(obie panie były przesiedleńcami ze Wschodu i uczęszczały do tego samego
gimnazjum i liceum)”.
Rodzice Władysława uszanowali Jego zainteresowania historyczne, chociaż namawiali go na podjęcie studiów prawniczych. Tak oto został studentem
historii Uniwersytetu Łódzkiego. Promotorem pracy magisterskiej był znany
historyk, prof. Józef Dutkiewicz. Zaproponował ambitny temat pracy „Mowa
fultońska Churchilla”. Oczekiwania promotora zmobilizowały magistranta do
doskonalenia znajomości języków obcych i umiejętności wykorzystania źródeł dyplomatycznych. Przygotowana praca została bardzo wysoko oceniona,
a odchodzący na emeryturę prof. Dutkiewicz skierował swojego ucznia na studia doktoranckie przy Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
i Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Opiekunem naukowym został,
na wniosek prof. Dutkiewicza, znany historyk dyplomacji, prof. Włodzimierz
T. Kowalski. Pod jego kierunkiem Stępniak przygotował rozprawę pt. „Polityka
zagraniczna Jugosławii w latach 1973–1976”. Doktorant korzystał przede
wszystkim z publikowanych w języku angielskim dokumentów, głównie amerykańskich i brytyjskich, biegle też poznał język starochorwacki (w 1974 r. odbył staż na Uniwersytecie Belgradzkim). Jego praca doktorska została opublikowana w formie kilku artykułów na łamach czasopism naukowych.
Po uzyskaniu doktoratu Jubilat miał kilka propozycji pracy zawodowej,
m.in. w Zakładzie Naukowym Archiwistyki Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych. Z tej oferty skorzystał i na zawsze, jak się okazało, został historykiem i archiwistą. Rozpoczął pracę jako adiunkt i kierownik Pracowni
Rewindykacji Archiwaliów. Okres pracy w NDAP wspomina jako fascynację
środowiskiem archiwistów i samą problematyką rewindykacji. Praca w NDAP
otworzyła mu przy tym bardzo szerokie możliwości kontaktów międzynarodowych. Były one nadal aktualne, gdy został, na wniosek ówczesnego dyrektora prof. Edwarda Potkowskiego, zastępcą dyrektora Archiwum Głównego Akt
Dawnych, a następnie (po przejściu Potkowskiego na emeryturę) – dyrektorem. Natomiast jako zastępca naczelnego dyrektora archiwów państwowych
odpowiedzialny był m.in. za kontakty międzynarodowe i sprawy wydawnicze.
Wracając do drogi awansu naukowego Jubilata, należy odnotować, że na
wybór tematyki pracy habilitacyjnej ważny wpływ miało stanowisko ówczesnego naczelnego dyrektora prof. Mariana Wojciechowskiego. Zanim obronił pracę habilitacyjną „Dyplomacja polska na Bałkanach 1918–1926”, opu-
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blikował wiele ważnych artykułów i dwie książki (Sukcesja państw dotycząca
archiwaliów i Misja Adama Stebelskiego. Rewindykacja archiwaliów polskich
z Niemiec w latach 1945–1949). W tym okresie odbył też staże naukowe na
Uniwersytecie Londyńskim w 1985 r. (School of Slavonic and East European
Studies) oraz na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii w latach 1993–1994
(Hoover Institution on War, Revolution and Peace). Owocem pobytu w USA
była monografia Archiwa polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu
Stanforda (Warszawa 1997) oraz rozpoczęcie programu mikrofilmowania
zbiorów polskich, w wyniku czego do naszego kraju trafiło tysiące mikrofilmów.
Zagraniczne stypendia i konferencje naukowe, aktywność edytorska, m.in.
w zespole „Archeionu”, przyczyniły się (podobnie jak pełnienie przez wiele
lat funkcji prezesa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich) do uzyskania znaczącej pozycji Władysława Stępniaka w kręgu liderów środowiska archiwalnego na arenie międzynarodowej. Dyrektor Stępniak reprezentował archiwa
polskie na różnych płaszczyznach współpracy. W ramach UNESCO odegrał
ważną rolę w tworzeniu Światowej Listy Dziedzictwa. Przez dwie kadencje był
członkiem komitetu światowego (występującego pod nazwą Międzynarodowy
Komitet Doradczy UNESCO). Będąc w tym gronie, skutecznie zabiegał o kolejne wpisy obiektów pochodzących z Polski.
Jubilat podkreśla: „W ramach Międzynarodowej Rady Archiwów za najważniejsze swe dokonanie uważam pełnienie funkcji przewodniczącego
Podkomitetu ds. Restytucji Archiwaliów i skuteczne przeciwstawienie się narzuceniu poglądów i propozycji rozwiązań odpowiadających wyłącznie byłym
metropoliom kolonialnym i stolicom państw zaborczych. Moja pozycja w odniesieniu do tego problemu zachęcała UNESCO i Radę Europy do zlecania mi
funkcji obserwacyjnych i mediacyjnych na terenie Bałkanów w latach dziewięćdziesiątych”.
Omawiając dorobek prof. Stępniaka na forum międzynarodowym, nie
sposób nie wspomnieć o organizacji przez niego serii konferencji z cyklu
„Colloquia Jerzy Skowronek Dedicata”. Za ważne trzeba uznać też osiągnięcia naukowe związane z relacjami Polski z Rosją (dokumentacja katyńska
oraz dotycząca jeńców z wojny 1919–1920). Jubilat został powołany też przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych do polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych. Jest współautorem, wydanego w trzech językach, raportu z działalności
grupy Białe plamy, czarne plamy. Sprawy trudne w stosunkach polsko-rosyjskich
(Warszawa 2010).
W 2007 r. profesor przeszedł do pracy naukowo-dydaktycznej w Instytucie
Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie
prowadził wykłady z podstaw prawa archiwalnego oraz zarządzania archiwa-
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mi na świecie. Prowadził też seminaria licencjackie i magisterskie (wypromował 75 absolwentów). Oceniając aktywność dydaktyczną Jubilata, można
stwierdzić, iż wypracował sobie opinię nauczyciela akademickiego, który intelektualizuje przedmioty związane z archiwistyką. Pomagała, i nadal pomaga
mu w tym imponująca erudycja historyczna i zainteresowania związane z innymi dziedzinami nauki. Chcę w tym miejscu przytoczyć wypowiedź profesora: „Nie podważam >osobowości< archiwistyki jako nauki, ubolewam jednak
nad zamykaniem się archiwistów w wąskim kręgu problemów o charakterze
przede wszystkim formalnym i abstrahowaniu od kontekstu historycznego
czy socjologicznego, a także kulturowego problemów dotyczących ich pasji
i prowadzonych badań”.
Oceniając niezwykłe, twórcze czterdziestolecie pracy i współpracy prof.
Władysława Stępniaka z najważniejszymi, nie tylko w Polsce, profesjonalnymi instytucjami archiwalnymi (lub działającymi na rzecz archiwów), uważam,
iż zapoznanie się z nią, szczególnie przez historyków i archiwistów jest swego rodzaju obowiązkiem intelektualnym i może stanowić pewien drogowskaz
duchowy, jak kierować, uzyskując sukcesy, swoim życiem zawodowym i społecznym.
Władysław Stępniak – co warto podkreślić – od 1976 r. do lutego 2016 r. pracował w archiwach i dla archiwów, współtworząc dorobek polskiego środowiska profesjonalnych archiwistów, i nadal, poprzez pracę w UMK i aktywność
w Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich, to czyni. O pracy w SAP tak mówi:
„Organizacje społeczne, w naszym przypadku SAP, stwarzają dobre możliwości integrowania się środowiska zawodowego i wpływania na jego rozwój.
W moim przypadku funkcja prezesa SAP przez dwie kadencje umożliwiła mi
bliskie poznanie problemów zawodowych archiwistów, o których wcześniej
nie wiedziałem. Zaowocowało to w trakcie pełnienia funkcji naczelnego dyrektora. Zaangażowanie w działalność naukową SAP, zjazdy i sympozja mobilizowały mnie do podejmowania tematów badawczych prezentowanych następnie w postaci referatów czy publikacji”.
Warto zaznaczyć, że w ciągu 40 lat pracy zawodowej Jubilat uczestniczył we wszystkich ważniejszych wydarzeniach archiwalnych, szczególnie
w czasie gdy pełnił kierownicze funkcje w AGAD, NDAP i SAP. Wypełniał je
w okresie przełomowych przemian politycznych, społecznych i mentalnych
w Rzeczypospolitej – jestem przekonany, że z dobrym skutkiem.
Zwieńczeniem drogi zawodowej Jubilata było powołanie go przez prezesa
rady ministrów w roku 2011 na stanowisko naczelnego dyrektora archiwów
państwowych. Odbyło się to na wniosek środowiska historyków i archiwistów,
wyrażony przez zarządy SAP i PTH. Ani wcześniej, ani później taka forma,
z rekomendacji określonego środowiska, nie miała miejsca.
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Przybliżając aktywność prof. Stępniaka jako naczelnego dyrektora, można
stwierdzić, że niewątpliwie priorytetami były dla niego problemy dostępności
zasobu archiwalnego. Z jego inicjatywy nastąpiła likwidacja funkcjonujących
w sensie prawnym i praktycznym od wielu lat licznych ograniczeń w tym zakresie. Rozpoczęła się masowa digitalizacja i szeroki dostęp do archiwaliów
wraz z prawem użytkowników do bezpłatnego kopiowania dokumentów udostępnianych na miejscu w pracowniach naukowych. Takie rozwiązania można
uznać za unikatowe w skali europejskiej. Nastąpił też znaczący postęp w budownictwie archiwalnym, realizowany na planowanej szerszej płaszczyźnie
reformowania struktury sieci archiwów.
Należy zwrócić uwagę, iż podniesienie pozycji Archiwum Państwowego
w Krakowie do rangi instytucji narodowej (połączone z podjęciem budowy
nowego, okazałego gmachu) traktował dyrektor Stępniak jako wstęp do dalszych podobnych działań w odniesieniu do archiwów usytuowanych w stolicach historycznych regionów Rzeczypospolitej.
Podejmowane też były na szczeblu rządowym i parlamentarnym próby
poprawienia warunków płacowych archiwistów oraz zapewnienia im możliwości rozwoju zawodowego, w tym naukowego. W tych okoliczności wzrosła
też liczba i jakość publikacji autorstwa archiwistów. Ta forma aktywności archiwów przyczyniła się do lepszego poznania zbiorów archiwalnych oraz potrzeb państwa i obywateli w tym zakresie.
W środowisku profesjonalnych archiwistów i naukowców zajmujących się
archiwistyką z dużym uznaniem przyjęto odtworzenie przez prof. Stępniaka
głównego czasopisma archiwów polskich „Archeionu” (przerwa w jego wydawaniu w początkach XXI w. była dłuższa niż w czasie II wojny światowej).
Za osiągnięcie w obszarze międzynarodowym trzeba uznać doprowadzenie przez Jubilata do przyjęcia przez UNESCO pierwszego w dziejach aktu
normatywnego dotyczącego zbiorów archiwów i bibliotek. To w NDAP powstał
w 2015 r. projekt zaleceń UNESCO w sprawie zachowania i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dziedzictwa cyfrowego.
Gdy zapytałem kilka miesięcy temu, co sądzi Jubilat o kontynuacji preferowanych za jego kadencji jako naczelnego dyrektora priorytetów, odpowiedział, iż jest przeświadczony, że wszystkie podane do publicznej wiadomości
cele zasługują na ich kontynuację, a przynajmniej wnikliwą uwagę.
Przystępując do podsumowania tych jubileuszowych rozważań, mam świadomość, co oczywiste, że mogą mieć one charakter subiektywny. Skupiając się
na osiągnięciach, które prof. Stępniak uzyskał, pełniąc funkcje kierownicze
w kręgu polskich archiwów i archiwistyki, zwracam uwagę, że był to pierwszy
szef archiwów państwowych, który całe życie zawodowe związał z archiwami
i archiwistyką. Wspomniane funkcje profesor wypełniał w okresie przełomo-
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wych przemian politycznych i społecznych zachodzących w Polsce. Jestem
przekonany, co potwierdzają rozmowy z wieloma znaczącymi w Polsce historykami i archiwistami, że czynił to z dobrym efektem. Myślę, że pogląd ten
podzielał także prezydent RP Lech Kaczyński, odznaczając Jubilata Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Kończąc te krótkie przemyślenia nad drogą zawodową i naukową prof.
Władysława Stępnika, pragnę podkreślić, że w ciągu 40 lat swej aktywności
naukowej, organizacyjnej, społecznej Jubilat podejmował ważne i trudne decyzje, i to nie tylko w sferze ustaleń naukowych. Kierownik centralnego urzędu musi to czynić. W przekonaniu osób, z którymi konsultowałem moje refleksje dotyczące zasług i dorobku Jubilata, dominowała opinia, że profesor
wykazywał się imponującą kompetencją i przyzwoitością. Nadal jest aktywny,
szczególnie w sferze naukowej i społecznej, uczestniczy w życiu archiwów
i archiwistów.
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1977
Jugosławia a status żeglugi międzynarodowej na Dunaju po II wojnie światowej,
[w:] Z dziejów stosunków polsko-radzieckich. Studia i materiały, t. 15, Warszawa
1977, s. 159–170.
XVII Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu poświęcona zagadnieniom
archiwalnym. Cagliari 1977. Wytwarzanie i odtwarzanie narodowej spuścizny archiwalnej, „Archeion”, t. 65, 1977, s. 190–194.

1979
[rec.] „Archeion”, t. 67, „Kwartalnik Historyczny”, 1979, nr 3, s. 837–839.
[rec.] Działalność naukowa archiwów polskich, Warszawa–Łódź 1978, „Archeion”,
t. 68, 1979, s. 247–250.
Problemy międzynarodowego prawa archiwalnego w dorobku archiwistyki polskiej, „Archeion”, t. 69, 1979, s. 57–77.
Spór o Karyntię, „Przegląd Stosunków Międzynarodowych”, 1979, nr 3, s. 75–93.
[rec.] Uniwersyteckie kształcenie archiwistów, Warszawa 1978, „Archeion”, t. 68,
1979, s. 251–253.

1980
[rec.] Arhiv Bosne i Hercegovine 1947–1977, Sarajevo 1977, Istorijski Arhiv
Sarajevo 1948–1987, Sarajevo 1978, „Archeion”, t. 70, 1980, s. 273–276.
Prasa polska o archiwach, „Archeion”, t. 70, 1980, s. 133–156.
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[rec.] Balcanica. Guide to the Polish Archives Relative History of the Balcan
Countries, Warszawa 1979, „Archeion”, t. 72, 1981, s. 222–223.
[rec.] Internationales Seminar über Entwicklungsstrategien für Archive in der
Dritten Welt, Bonn 1979, „Archeion”, t. 72, 1981, s. 213–215.
[rec.] Alfons Klafkowski, Andrzej Tomczak, Tadeusz Walichnowski, Dorobek
i rozwój archiwistyki polskiej, Warszawa 1982, „ Archeion, t. 72, 1981, s. 226–230.
Polityka mocarstw zachodnich wobec Jugosławii w latach 1948–1950, „Dzieje
Najnowsze”, 1981, nr 4, s. 95–116.

1982
Zasada przynależności terytorialnej archiwaliów i jej zastosowanie w stosunkach
PRL z RFN i Berlinem Zachodnim, [w:] Prawne aspekty stosunków PRL–RFN,
Warszawa 1982, s. 44–87.
[rec.] Nieć Halina, Ojczyzna dzieła sztuki. Międzynarodowa ochrona integralności narodowej spuścizny kulturalnej, Warszawa–Kraków 1980, „Archeion”, t. 73,
1982, s. 268–271.

1983
[rec.] Archives, Paris 1980, „Archeion”, t. 74, 1983, s. 277–280.
[rec.] Grunwald w świadomości Polaków, oprac. Marian Biskup, Andrzej
F. Grabowski, Alfons Klafkowski, Henryk Samsonowicz, Tadeusz Walichnowski, Warszawa–Łódź 1981, „Archeion”, t. 76, 1983, s. 201–202.
[rec.] Polonia zagraniczna. Informator o materiałach źródłowych do 1939 r. przechowywanych w AAN, Warszawa 1981, „Archeion”, t. 75, 1983, s. 276.
[rec.] Piotr Lippóczy, Tadeusz Walichnowski, Przesiedlenie ludności niemieckiej
z Polski po II wojnie światowej w świetle dokumentów, Warszawa–Łódź 1982,
„Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1983, nr 1, s. 236–238.
Zalecenia UNESCO w zakresie międzynarodowego rozmieszczania archiwaliów,
„Archiwista”, 1983, nr 33/44, s. 11–29.

1984
Archiwalia polskie w zbiorach państw obcych, „Sprawy Międzynarodowe”, 1984,
nr 12, s. 121–138.
[rec.] Henryk Szczerbiński, Restytucja mienia polskiego z zachodnich stref
okupacyjnych Niemiec, Warszawa 1983, „Kwartalnik Historyczny”, 1984, nr 4,
s. 1055–1057.
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Konferencja ONZ w Wiedniu na temat konwencji dotyczącej sukcesji państw
w sprawach mienia państwowego, archiwów i długów, „Archeion”, t. 78, 1984,
s. 393–395.
[rec.] „Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego”, t. 1–3, 1977–1982, „Archeion”, t. 78, 1984, s. 338–340.

1985
Klauzule archiwalne Konwencji Wiedeńskiej z 8 IV 1983 r., „Archeion”, t. 80, 1985,
s. 5–38.
Posiedzenia naukowe w archiwach państwowych w roku 1982, „Archeion”, t. 80,
1985, s. 343–355.

1986
[rec.] „Glasnik”, t. 18–19, 1979/1979; t. 20–21, 1980/1981; t. 23/24, 1983/1984,
„Archeion”, t. 81, 1986, s. 269–273.
[rec.] Lalić Sredoje, Arhivska służba u SAP Vojvodini 1944–1975, Sremski
Karlovci 1984, „Archeion”, t. 81, 1986, s. 230–233.
[rec.] Krystyna Wróbel-Lipowa, Rewindykacja archiwaliów polskich z ZSRR
w latach 1945–1964, Lublin 1982, „Archeion”, t. 80, 1986, s. 262–264.

1987
[rec.] List of British Diplomatic Records for Balkan History 1879–1905, Sofia
1984, „Archeion”, t. 82, 1987, s. 196–197.
[rec.] Stan źródeł do dziejów polskiego ruchu robotniczego, red. F. Tych, Warszawa
1985, „Archeion”, t. 82, 1987, s. 210–213.

1988
[rec.] Narodna Vlada. Narodne Republike Bosne i Hercegovine 1945–1948,
Zapisnici, Sarajevo 1985, „Archeion”, t. 84, 1988, s. 253–255.
[rec.] Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego 1918–1919. Wybór materiałów źródłowych, Poznań 1985, „Archeion”, t. 84, 1988, s. 277–279.

1989
[rec.] Marila B. Guptil, Archival Appraisal of Records of Internationał Organizations.
A RAMP Study with Giudelines, Paris 1985, „Archeion”, t. 85, 1989, s. 199–200.
[rec.] Kobiety – Żołnierze Armii Krajowej w obozie w Oberlangen 1944/1945.
Materiały. Dokumenty. Źródła. Archiwalia. Instytut Polski i Muzeum im. gen.
Sikorskiego, z. 1, Londyn 1985, „Archeion”, t. 85, 1989, s. 208–209.
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Misja Adama Stebelskiego. Rewindykacja archiwaliów polskich z Niemiec w latach 1945–1949, Warszawa–Łódź 1989.
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[rec.] „Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego”, t. 4 i 5 1984–1985, „Archeion”, t. 85, 1989, s. 225–226.
Sukcesja państw dotycząca archiwaliów, Warszawa–Łódź 1989.

1990
[rec.] „Arhivski Vjesnik”, t. 30, 1987, „Archeion”, t. 88, 1990, s. 1922–1923.
[rec.] Code of Ethics and Guidance for Practice for those Involved in the Conservation
of Cultural Property in Canada, Ottawa 1986, „Archeion”, t. 87, 1990, s. 197–198.
[rec.] „Glasnik”, t. 25, 1985; t. 26, 1985, „Archeion”, t. 87, 1990, s. 238–242.
[rec.] Martin Modrušan, Sigurnosno mikrofilmiranje u arhhima, Zagreb 1985,
„Archeion”, t. 87, 1990, s. 213–216.
[rec.] Sprawozdanie informacyjne Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza, oprac.
A. Suchcitz, Londyn 1986, „Archeion”, t. 88, 1990, s. 171–172.
Sympozjum w Kanadzie poświęcone problematyce konserwatorskiej, „Archeion”,
t. 88, 1990, s. 248–252.
[rec.] T. W. Wadlow, The Disposition of Government Rrecords, Paris 1985,
„Archeion”, t. 87, 1990, s. 222–224.
[rec.] „Vjesnik Historijskih Arhiva u Rijeci i Pazinu”, t. 26, 1983; t. 27, 1986; t. 28,
1986, „Archeion”, t. 88, 1990, s. 214–217.

1991
[rec.] Marek Kazimierz Kamiński, Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, Warszawa 1991, „Dzieje Najnowsze”, 1992,
nr 2, s. 147–150.
Obecność polska w Bułgarii i innych państwach bałkańskich w czasie I wojny
światowej, [w:] Polska–Bułgaria przez wieki. Materiały z sesji Komisji Historycznej
Polsko-Bułgarskiej, pod red. W. Balceraka, Warszawa 1991, s. 60–76.
[rec.] „Vjesnik Historijskih Arhiva u Rijeci i Pazinu”, t. 29, 1987, „Archeion”,
t. 89, 1991, s. 188–189.
[rec.] Vodić Arhiva Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1987, „Archeion”, t. 89, 1991,
s. 152–154.

1992
Archiwum Narodowe Kanady, „Archeion”, t. 90, 1992, s. 83–92.
Początki stosunków dyplomatycznych Polski z Rumunią, „Studia z dziejów Rosji
i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 27, 1992, s. 57–73.
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Problemy spuścizny archiwalnej w stosunkach Polski z Białorusią, Litwą, Ukrainą
i Rosją, „Sprawy Międzynarodowe”, 1992, nr 1–2, s. 105–114.

1993
[rec.] Archives and Record Management for Decision Makers, oprac. Peter
C. Mazikana, Paris 1990, „Archeion”, t. 92, 1993, s. 121–122.
[rec.] „Arhivski Vjesnik”, t. 32, 1989; t. 33, 1989, „Archeion”, t. 92, 1993, s. 159–
161.
Kongres bałkanistyczny w Sofii, „Archeion”, t. 91, 1993, s. 241–243.
[rec.] Wojciech Kowalski, Restytucja dzieł sztuki w prawie międzynarodowym,
Katowice 1989, „Archeion” t. 91, 1993, s. 134–137.
[rec.] Wojciech Kowalski, Likwidacja skutków wojny w dziedzinie kultury,
Warszawa 1990, „Archeion”, t. 92, 1993, s. 140–141.
Materyjały pa gistoryi Bełarusi y składze dakumentaw Gławnaga archiwa starażytnych aktaw w Warszawie, [w:] Archiwaznawstwa, krynicaznawstwa, gistarygrafija Bełarusi: stan i perspektywy, Czastka I, Minsk 1993, s. 79–89.
[rec.] Strategic approaches 1989–1999, oprac. zbior., Canada 1989, „Archeion”,
t. 91, 1993, s. 160–162.

1994
[rec.] Guide des archiyes des Ministeres des Affaires etrangeres des Etats membres, des Communutes et de la Cooperation politique europeene, Luxembourg
1989, „Archeion”, t. 93, 1994, s. 185–187.
[rec.] Jerzy Kumaniecki, Tajny raport Wojkowa, czyli radziecka taktyka zwrotu polskiego mienia gospodarczego i kulturalnego po pokoju ryskim 1921–1923,
Warszawa 1991, „Archeion”, t. 93, 1994, s. 204–206.
Materiały dotyczące Białorusi w zbiorach AGAD w Warszawie, [w:] Polska–
Białoruś 1918–1945, Warszawa 1994, s. 196–209.
[rec.] Nermana Hodżić, Orijentalna zbirka 1578–1936, Sarajevo 1990, „Archeion”,
t. 93, 1994, s. 195–196.
Pobyt służbowy w Arras, „Archeion”, t. 93, 1994, s. 363–364.
Polityka polska wobec państw bałkańskich w okresie nawiązywania stosunków
(1918–1920), [w:] Z dziejów polityki i dyplomacji polskiej. Studia poświęcone pamięci Edwarda hr. Raczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie, Warszawa 1994, s. 180–196.
Program UNESCO Memory of the World, „Archeion”, t. 93, 1994, s. 123–136.

21

Wykaz prac prof. Władysława Stępniaka

Relacja Witolda Suchodolskiego o spaleniu archiwów warszawskich, „Miscellanea
Historico-Archvistica”, t. 4, 1994, s. 285–293.
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[rec.] Saskatchewan Archives Reference Series, „Archeion”, t. 93, 1994, s. 222–
224.
Wprowadzenie, [w:] Powstanie Warszawskie w świetle dokumentów polskich
i brytyjskich, Warszawa 1994, s. 7–8.
1995
[rec.] Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, br. i mw., „Archeion”,
t. 94, 1995, s. 127–128.
Archiwa w Grecji, „Archeion”, t. 94, 1995, s. 98–111.
Jubileusz 185-lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych, „Miscellanea Historico - Archivistica”, t. 5, 1995, s. 113–124.
Konferencja naukowa w Mińsku, „Archeion”, t. 94, 1995, s. 251–253.
Pomniki dziejowe Archiwum Głównego Akt Dawnych, red. V. Urbaniak, Warszawa
1995, s. 5–8 [współaut. T. Wujek].
Potencjalna sojuszniczka czy drugorzędny partner? Grecja w polityce polskiej
w latach 1920–1923, „Kwartalnik Historyczny”, 1995, nr 3–4, s. 151–167.
Problemy sukcesji dotyczącej archiwaliów w stosunkach Polski z sąsiadami, [w:]
Dokumenty – skarby ziem zachodnich i północnych Polski. Katalog wystawy archiwalnej, red. V. Urbaniak, M. Frankel, Warszawa–Szczecin 1995, s. 9–16.
Seminarium w Wiedniu na temat prawa archiwalnego, „Archeion”, t. 95, 1995,
s. 198–205 [współaut. H. Krajewska].
Sprawy archiwów w stosunkach Polski z jej wschodnimi sąsiadami, „Archiwista”,
1995, nr 89, s. 43–56.
[rec.] The thirty first annual report of the keeper of public records on the work of the
Public Record Office and the thirty-first report of the Advisory Council on Public
Records 1989, London 1990, „Archeion”, t. 94, 1995, s. 167–169.

1996
XIII Międzynarodowy Kongres Archiwów w Chinach, „Archiwista Polski”, 1996,
nr 4, s. 30–40.
Akta Ministerstwa Spraw Zagranicznych II RP przechowywane w Hoover
Institution Archives, „Archiwista Polski”, 1996, nr 3, s. 29–37.
Archiwa na drodze do integracji, „Archiwista Polski”, 1996, nr 2, s. 72–84.
Biełaruskaja dakumientalnaja spadczyna u Polszczy, „Biełaruskaja Minuuszczyna”, 1996, nr 2, s. 58–61.
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Działalność dyplomacji polskiej w Królestwie SHS w latach 1918–1922, „Studia
z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 31, 1996, s. 51–76.
Pobyt w Archiwum Narodowym Indii, „Archeion”, t. 96, 1996, s. 157–180.
[rec.] Poland. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Register in the Hoover
Institution Archives, oprac. Z.L. Stańczyk, Stanford 1994, „Archeion”, t. 96, 1996,
s. 217–228.
Problemy kształcenia zawodowego archiwistów omawiane na międzynarodowym
seminarium w Dubrowniku (2–5 X 1996), „Archiwista Polski”, 1996, nr 4, s. 14–17.
Program działalności SAP w latach 1996–1998 i szanse jego realizacji, „Archiwista
Polski”, 1996, nr 1, s. 42–47.
Przemówienie okolicznościowe na otwarcie obrad uroczystego posiedzenia
Zarządu Głównego SAP, „Archiwista Polski”, 1996, nr 1, s. 5–6.
Spalenie Archiwum Głównego Akt Dawnych, [w:] 2 września 1944, red.
V. Urbaniak, Warszawa 1996, s. 31–45.
Wielka kolekcja poloników w Nadrenii–Palatynacie, [w:] Kolekcja Tomasza
Niewodniczańskiego w Bitburgu (RFN). Katalog wystawy w Archiwum Głównym
Akt Dawnych, październik 1996 rok, oprac. J. Grabowski, T. Niewodniczański,
Warszawa 1996, s. 7–12.
Współpraca naczelnego dyrektora archiwów państwowych prof. dr. hab. Jerzego
Skowronka ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich, „Archiwista Polski”, 1996,
nr 3, s. 12–14.
Z działalności Stowarzyszenia Archiwistów Niemieckich, „Archiwista Polski”,
1996, nr 3, s. 58–61.
Zagrożenie archiwów – skarbnicy pamięci państwa i narodu, „Archiwista Polski”,
1996, nr 1, s. 48–54.
Źródła do dziejów Polski zgromadzone w Stanfordzie, „Archiwista Polski”, 1996,
nr 2, s. 46–56.

1997
[rec.] Archives in the European Union. Report of the Group of Experts on the
Coordination of Archives, Brussels–Luxemburg, „Archeion”, t. 97, 1997, s. 195–
201.
Archiwa rodowe w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych, „Miscellanea
Historico-Archivistica”, t. 8, 1997, s. 5–7.
Archiwalia polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda,
Warszawa 1997.
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Archiwalia polskie w zbiorach państw obcych, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich,
Toruń, 2–4 września 1997, pod red. D. Nałęcz, Radom 1997, s. 49–60.
Archiwum Warszawskie Radziwiłłów a Program UNESCO „Pamięć Świata”,
„Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 7, 1997, s. 5–9.
Działalność Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, [w:] Archiwa Europy
Środkowej i Wschodniej w dobie przekształceń prawnoustrojowych. Materiały
międzynarodowej konferencji archiwalnej 28–30 czerwca 1996 r. w Puławach,
Warszawa 1997, s. 106–108.
Etyczne aspekty zawodu archiwisty, „Archiwista Polski”, 1997, nr 1, s. 15–18.
Możliwości badawcze historyków polskich na Uniwersytecie Stanforda. Polonika
w zbiorach Hoover Institution Archives, „Archeion”, t. 97, 1997, s. 112–131.
Polityka Polski wobec Rumunii w latach 1918–1920, „Teki Archiwalne”, 1997,
nr 2, s. 23–42.
Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Sekcji Profesjonalnych Stowarzyszeń
Archiwalnych Międzynarodowej Rady Archiwów, „Archiwista Polski”, 1997, nr 2,
s. 93–95.
Problemy ziem zachodnich i północnych w działalności i zbiorach Archiwum
Głównego Akt Dawnych, [w:] Pół wieku polskiej państwowej służby archiwalnej
na ziemiach zachodnich i północnych, pod red. K. Kozłowskiego, Warszawa–
Szczecin 1997, s. 19–32.
Program działalności Zarządu Głównego SAP na lata 1997–2001, „Archiwista
Polski”, 1997, nr 3, s. 28–31.
Przemówienie otwierające obrady XI Krajowego Zjazdu Delegatów SAP,
„Archiwista Polski”, 1997, nr 3, s. 14–15.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SAP na lata 1994–1997,
„Archiwista Polski”, 1997, nr 3, s. 16–21.
The ICA Code of Ethics. Głos w dyskusji, [w:] Proceedings of the 13th International
Congres on Archives (Beijng, 2–7 September 1966), München 1997, s. 273–275.
XIII Międzynarodowy Kongres Archiwów, „Archeion”, t. 98, 1997, s. 105–121.
Żądania rewindykacyjne archiwów polskich wobec Niemiec, „Archiwista Polski”,
1997, nr 2, s. 31–38.

1998
Archiwa w epoce staropolskiej i porozbiorowej, [w:] Archiwa polskie, praca zbior.
pod red. K. Kozłowskiego, Warszawa–Szczecin 1998, s. 19–30.
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Archiwum Narodowe Katalonii w Sant Cugat deli Valles, „Archiwista Polski”,
1998, nr 4, s. 63–66.
Dyplomacja polska na Bałkanach (1918–1926), Warszawa 1998.
Międzynarodowa współpraca archiwalna a badania poloników w zbiorach północno-wschodnich sąsiadów Polski, „Białostocczyzna”, 1998, nr 2, s. 39–48.
Misja dyplomatyczna Tadeusza Stanisława Grabowskiego w Sofii (1919–1925),
„Studia Historyczne”, r. 41, 1998, z. 3 (162 ), s. 365–394.
Problemy dostupnosti nauczno-sprawocznowo apparata, [w:] Mieżdunarodnaja
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W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2009, s. 19–32.
[red., wstęp] Dziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy. Archivna
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Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 2. Teoria archiwalna wczoraj – dziś – jutro,
red. W. Chorążyczewski i A. Rosa, Toruń 2011, s. 55–68.

31

Wykaz prac prof. Władysława Stępniaka

32
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[red.] Archiwa polskie wczoraj i dziś, Wrocław 2012 [współaut., współred.
K. Kozłowski].
Archiwistyka społeczna. Część zasobu narodowego, „Karta”, 2012, nr 72,
s. 128– 130.
Czy program „Pamięć Świata” powinien zostać zastąpiony konwencją w sprawie
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Archiwizacja jako klucz do dobrego
zarządzania. Międzynarodowy
zestaw narzędzi

Idea przygotowania poradnika, zawierającego zestaw procedur i narzędzi
do zarządzania archiwizacją dokumentacji, zrodziła się w 2005 r. podczas
konferencji Oddziału Pacyfiku Międzynarodowej Rady Archiwów (PARBICA)
w Narni na Fidżi1. Uczestnicy konferencji, wychodząc z założenia, że dobre
zarządzanie dokumentacją i jej właściwa archiwizacja są niezbędne dla racjonalnego i skutecznego wykonywania zobowiązań w sektorze publicznym,
zaproponowali opracowanie kompendium wiedzy na temat dobrych praktyk
zarządzania dokumentami w państwach rejonu Pacyfiku, wiedzy zgodnej
z najlepszymi praktykami międzynarodowymi. Prace nad dokumentem trwały kilka lat; w 2012 r. zostały opublikowane online wersje językowe angielska

1

Tytuł oryginalny omawianego dokumentu: Boîte à outils, Archivage, clé d’une bonne gouvernance, Conseil International des Archives, juillet 2012. Dokument został przygotowany przez
PARBICA w jęz. angielskim. Na jęz. francuski został przetłumaczony na zapotrzebowanie
Międzynarodowej Rady Archiwów – w tej wersji starano się także odnosić do kontekstu frankofońskiego, do warunków nieco innych, niż istnieją w krajach Pacyfiku, więc nie jest to proste
tłumaczenie. Grupa tłumaczy dodała też dwa moduły oryginalne – 1bis i 20, dostosowane do warunków Afryki frankofońskiej. Nie został natomiast przetłumaczony najobszerniejszy moduł 11.
zawierający praktyczne wskazówki dla osób prowadzących w krajach Pacyfiku zajęcia warsztatowe i przygotowujących odpowiedzialnych w konkretnych organizacjach za wdrożenie w nich
dokumentów i procedur związanych z archiwizacją. Wskazówki te dostosowane są do warunków
prawnych tego regionu.
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i francuska2. Przyjęto, iż podstawą dobrego zarządzania dokumentacją i jej
archiwizacją są postanowienia normy międzynarodowej ISO 15489: 2001
Information and documentation – Records management – Part 1: General3,
do której poradnik wielokrotnie się odwołuje. O ile kultura i legislacja mogą
się mocno różnić w poszczególnych krajach, to zarządzanie dobrami publicznymi wykazuje zazwyczaj wiele podobieństw. Zalecenia poradnika są przełożeniem ogólnych zasad na praktykę, stanowiąc abecadło dobrego zarządzania dokumentacją. Poradnik składa się z 20 rozdziałów (modułów), mających
charakter odrębnych wytycznych. Poprzedzone są one wstępem, w którym
zawarto ogólne informacje o zagadnieniach ujętych w kolejnych rozdziałach,
a także definicje najważniejszych terminów:
1. Archiwizacja4. Definicję i zakres pojęciowy tego terminu oparto na terminologii archiwistyki nowozelandzkiej. Oznacza on zasady i procedurę,
zgodnie z którymi tworzone są i zachowywane kompletne, precyzyjne i wiarygodne dokumenty stanowiące dowody załatwiania spraw w toku prowadzonej
działalności publicznej.
2. Dokument5. Termin ten został zdefiniowany zgodnie z normą ISO 15489.
Oznacza on informację wytworzoną, otrzymaną i zachowaną przez organizację lub osobę podczas wykonywania zobowiązań prawnych lub w toku załatwiania sprawy jako dowód i informacja6.
3. Odpowiedzialność. Oznacza podstawę, zgodnie z którą osoby, instytucje
i wspólnoty zobowiązane są do podejmowania działań, które muszą umieć
wyjaśnić i uzasadnić7.
Moduły, wchodzące w skład poradnika, mają charakter wytycznych i mogą
być dowolnie dobierane i wykorzystywane w celu ich wprowadzenia8. Układ
2 Angielskojęzyczna wersja jest dostępna na stronie internetowej http://www.parbica.org/sharing/publications/recordkeeping-for-good-governance/index.aspx, [dostęp: 30.04.2018].
3 PN ISO 15489-1: 2006 Informacja i dokumentacja – Zarządzanie dokumentami – Część 1:
Zasady ogólne.
4 Polski odpowiednik przyjęto na podstawie porównania wersji francuskiej, będącej podstawą
omówienia, w której użyto terminu archivage oraz pierwotnej wersji angielskiej z terminem recordkeeping.
5 W wersji francuskiej użyto terminu document engageant, w wersji angielskiej zaś – record.
6 Definicja ta została podana w brzmieniu ustalonym w: PN-ISO 15489-1 Informacja i dokumentacja. Zarządzanie dokumentami. Część 1: Zasady ogólne, pkt 3.15.
7 Boîte à outils..., Moduł 3., s. 11. Zgodnie z PN-ISO 15489-1 pkt 3.2 odpowiedzialność to „zasada,
że osoby indywidualne, organizacje i społeczności są odpowiedzialne za swoje działania, a inne
osoby mogą wymagać ich wyjaśnienia”.
8 Budowa modułowa poradników i zestawów procedur nie jest wyjątkowa. Analogicznym
przykładem w polskiej literaturze jest piąte wydanie podręcznika Stowarzyszenia Archiwistów
Polskich: Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, oprac. zbior. pod red. E. Borodija, Warszawa
2016.
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treści poszczególnych modułów umożliwia sięganie do konkretnych procedur, odpowiednich z punktu widzenia wprowadzającej je organizacji.
Początkowe rozdziały dotyczą zarządzania dokumentacją w postaci tradycyjnej, kolejne – dokumentacją elektroniczną. Pomimo iż poradnik adresowany
jest do krajów członkowskich PARBICA, wiele zaproponowanych w nim rozwiązań może być interesujących dla polskich organizacji. W poszczególnych
modułach zaproponowano badania ankietowe, służące do określenia stanu
wyjściowego organizacji, wzorowane na narzędziach analizy systemowej poprzedzającej zazwyczaj projektowanie systemów informatycznych. Moduły 1
oraz 1 bis mają charakter wprowadzający. Zawierają listę kontrolną oceny stanu systemu zarządzania dokumentacją i jej archiwizacją w organizacji oraz
zasady przeprowadzenia audytu i oceny jego wyników.
Moduł 2. Wskazówki dotyczące identyfikacji odpowiedzialności w zakresie archiwizacji dokumentacji, wprowadza metody analizy systemowej w celu identyfikacji rodzajów wytwarzanej dokumentacji. Odpowiedzialność w zakresie
archiwizacji to obowiązek zachowania dowodów działania organizacji, rozumianych jako dokumentowanie podjętych decyzji i wykonywanych działań.
Zwykle w procesach podejmowania decyzji zawarte są zasady i procedury
dotyczące wytwarzania, zachowania oraz udostępniania poświadczających je
dowodów w postaci dokumentów. W ramach archiwizacji zaleca się określenie okresu przechowywania tych dokumentów przez twórcę (może to wynikać
z przepisów prawa). Po tym okresie mogą być one wybrakowane lub przekazane do wieczystego przechowywania. Ustalenie odpowiedzialności w zakresie
archiwizacji wymaga zbadania: jakie akta spraw i inne kluczowe dokumenty
powinny być wytwarzane przez organizację, jak długo dokumenty te zachowują wartość dowodową, kto powinien lub nie powinien mieć do nich dostęp,
w jakiej formie lub formacie powinny być one zachowane?
Odpowiedzi na te pytania wynikają z przepisów prawa i normatywów wewnętrznych organizacji. Autorzy poradnika wskazują wiele źródeł informacji,
dotyczących odpowiedzialności organizacji, takich jak plany, sprawozdania,
akty prawne, publikacje i informacje pracowników.
Moduł 3. Model polityki archiwizacji, odnosi się do zagadnienia metod opracowania i wprowadzenia takiej polityki. Autorzy oparli się na metodologii
normy ISO 15489 w zakresie wprowadzenia polityki zarządzania dokumentacją. Na tej podstawie opracowano listę kontrolną, pozwalającą organizacji
dokonać oceny systemów i procedur oraz innych elementów skutecznego zarządzania archiwizacją dokumentacji.
Określono, że polityka archiwizacji powinna:
– mieć na celu tworzenie, zachowanie i zarządzanie autentycznymi, wiarygodnymi i użytecznymi dokumentami;
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– zostać przyjęta i zaakceptowana na najwyższym poziomie zarządzania organizacją;
– zostać wprowadzona na wszystkich poziomach organizacji;
– określać i ustalać środki egzekwowania tej polityki;
– jasno i precyzyjnie określać podstawy prawne i normy, które mają wpływ
na zarządzanie archiwizacją;
– podlegać regularnej ocenie.
Ponadto, zalecenia dotyczące polityki archiwizacji wskazują, iż polityka ta
powinna uwzględniać uznanie poczty elektronicznej i innych dokumentów
elektronicznych za równoważne z tradycyjnymi dokumentami oraz zawierać
sankcje za jej nieprzestrzeganie9. Polityka dobrego zarządzania i archiwizacji
dokumentacji powinna także zawierać zdefiniowanie odpowiedzialności kadry zarządzającej za jej wdrożenie oraz określenie odpowiedzialności za zapewnienie dobrego zarządzania archiwizacją dokumentacji w dłuższym czasie. Poradnik dotyczy polityki dobrego zarządzania i archiwizacji dokumentacji w organizacjach (organach władz) publicznych. Zgodnie z tym uznano, że
w toku załatwiania spraw wytwarzane są dokumenty publiczne, bez względu
na to, czy za pomocą tradycyjnego pisma lub poczty elektronicznej, czy z prywatnego adresu elektronicznego lub służbowego. Dotyczy to wszelkich form
informacji, a także dokumentów poufnych bądź niejawnych. Dokumenty publiczne są częścią pamięci zbiorowej społeczności. Wytworzona informacja
powinna być chroniona tak długo, jak jest to potrzebne, także z tego względu,
iż administracja publiczna ponosi społeczną odpowiedzialność za wynikające z jej działania konsekwencje w dłuższym czasie. Wymaga tego ochrona
interesów obywateli i państwa. W następnym etapie cyklu życia dokumentów
są one źródłem informacji zachowanej do celów badań naukowych, w tym historycznych.
Administracja publiczna powinna zapewnić właściwe postępowanie z wytwarzaną dokumentacją, a jej polityka w tym zakresie powinna spełnić następujące wymagania:
– wytworzona dokumentacja powinna obejmować w sposób kompletny i miarodajny całość obszaru działalności danego organu administracyjnego;
– dokumenty powinny być zarządzane w ten sposób, aby można je było
odszukać, kiedy są potrzebne, a z drugiej strony powinny być chronione
przed nieuprawnionym dostępem;
– żaden dokument nie może zostać zniszczony bez zezwolenia właściwych
władz archiwalnych10.
9

Zagadnieniu temu poświęcono też moduł 17. omawianego poradnika.

10 Termin władza archiwalna został zdefiniowany w normie PN-ISO 15489 pkt 3.4: „agencja ar-

chiwalna, instytucja archiwalna, program archiwalny, agencja lub program odpowiedzialne za
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Polityka dobrego zarządzania i archiwizacji dokumentacji powinna zawierać przepisy i normatywy, obejmujące całość obowiązującego w danym kraju
prawa. W kształtowaniu polityki archiwizacji istotną rolę odgrywają władze
archiwalne, które są podstawowym organem kontrolującym proces archiwizacji. Do nich należy określanie, które dokumenty mogą zostać zniszczone,
a które muszą być zachowane, gdyż wchodzą do narodowego dziedzictwa archiwalnego.
Kolejne trzy moduły zawierają wytyczne i zalecenia dotyczące planowania
archiwizacji. W module 4. Plan archiwizacji dla funkcji wspierających, zostały
omówione funkcje wspierające organizację, takie jak: zarządzanie zasobami
materialnymi i niematerialnymi, otoczenie zewnętrzne, zarządzanie finansami, zarządzanie informacją, zarządzanie kadrami i zarządzanie strategiczne,
w aspekcie ich dokumentowania i archiwizacji powstającej dokumentacji.
Moduł 5. Przygotowanie i wprowadzenie planu archiwizacji dla funkcji wspierających, obejmuje zagadnienia związane z oznaczaniem i klasyfikacją rodzajów spraw, załatwianych w toku działalności wspierającej. W odniesieniu do
polskiego (jednolitego) rzeczowego wykazu są to pierwsze cztery klasy pierwszego rzędu (odnoszące się do dokumentacji związanej z zarządzaniem, sprawami kadrowymi, administrowaniem środkami rzeczowymi oraz finansami).
Moduł 6. Przygotowanie i wdrożenie planu archiwizacji dla funkcji podstawowych, zasługuje na szczególną uwagę. Dotyczy on planu archiwizacji, który
odpowiada klasom dokumentacji związanej z zagadnieniami merytorycznymi, do których realizacji organizacja została utworzona w polskim (jednolitym) rzeczowym wykazie akt. Autorzy poradnika zdefiniowali go jako „system
nadawania nazw sprawom” (un système de nommage des dossiers), podkreślając, że właściwe i poprawne nadawanie sprawom nazw zapewnia wysoką efektywność działalności organizacji i ma istotne znaczenie dla jakości podejmowanych decyzji, ułatwiając i upraszczając dostęp do potrzebnych informacji
oraz zarządzanie nimi11.

selekcję, gromadzenie i przechowywanie archiwaliów, ich udostępnianie, a także zezwalanie na
niszczenie innych dokumentów”.
11 Stosowane coraz powszechniej systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD)
sprawiają, że nazwy bądź tytuły nadawane w systemie sprawom i dokumentom wypełniają inne
funkcje, niż tylko pozycja w papierowym spisie spraw włożonych do teczki. Stosowane w systemie tradycyjnym odesłania do przedmiotu sprawy, której dotyczy dokument, np. „dot. planu” lub
„pismo od Fundacji”, w systemach EZD są niewystarczające. Kwestie prawidłowego opisu dokumentów i spraw w pracy kancelaryjnej są omawiane także w Polsce, na wielu szkoleniach, ale
nadal poziom umiejętności kancelaryjnych osób formułujących metadane są niewystarczające,
co pokazał m.in. Jarosław Orszulak w trakcie warsztatów w ramach VII Powszechnego Zjazdu
Archiwistów Polskich w 2017 r. w Kielcach.
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Dobrze przygotowany plan archiwizacji wspiera działalność organizacji
poprzez dokumentowanie tej działalności w sposób efektywny, identyfikację
dokumentów, szybkie wyszukiwanie dokumentów i informacji, identyfikację
dokumentów niepotrzebnych do dalszej działalności. Struktura planu archiwizacji opiera się na analizie funkcji i obszarów działalności organizacji,
w toku których narasta dokumentacja12.
Podejście to, typowe dla ujęcia systemowego w teorii zarządzania i organizacji, jest także charakterystyczne dla normy ISO 15489. Podstawowe znaczenie dla jego zrozumienia ma rozróżnienie pomiędzy funkcjami podstawowymi (coeur de métier) i funkcjami wspierającymi (les fonctions support) w działalności organizacji.
Poradnik, w ślad za normą ISO 15489, zaleca zrozumienie potrzeb organizacyjnych w zakresie archiwizacji, poczynając od tworzenia systemu formułowania nazw spraw lub innych systemów organizacji dokumentacji. Potrzeby
w zakresie archiwizacji rozumiane są jako te potrzeby organizacji, które dotyczą ochrony i zachowania dowodów działalności i podjętych decyzji. Są to
zasady i wytyczne, odnoszące się do powstawania, zachowania, udostępniania
lub innego szczególnego sposobu postępowania z dokumentacją stanowiącą
takie dowody. Autorzy poradnika wsparli zalecenia i wytyczne przykładami
praktycznymi, często negatywnymi. Do takich przykładów należy opis sytuacji, w której urząd, wydający duplikat paszportu utraconego w wyniku zdarzenia losowego, zażądał podania jego numeru, chociaż powinien dysponować rejestrem wydawanych paszportów, gdyż jest to rodzaj dokumentów, powstających w toku wykonywania funkcji podstawowej. Inny przykład dotyczy
urzędu podatkowego, nierejestrującego wpłat płatnika i żądającego od niego
udokumentowania, że urząd właściwie wykonuje swoją podstawową funkcję
– pobór podatków.
Oprócz zobowiązań dotyczących zabezpieczenia i zachowania istotnych
dla organizacji dokumentów jej działalności, istotnym elementem zarządzania jest wartościowanie i selekcja dokumentacji oraz niszczenie dokumentacji zbędnej. Do tych zagadnień wprowadzają kolejne moduły poradnika.
W module 7. zostały omówione zalecenia dotyczące zachowania i brakowania
dokumentacji funkcji wspierających, w module 8. – przygotowanie i wprowadzenie zaleceń dotyczących zachowania i brakowania dokumentacji funkcji
podstawowych, w module 9. zaś – ich stosowanie w praktyce.
12 Funkcje stały się przedmiotem odrębnego standardu opisu przygotowanego przez
Międzynarodową Radę Archiwów, ISDF. Polskie wydanie w postaci elektronicznej:
Międzynarodowy standard opisu funkcji, Warszawa 2017, dostępne online: https://www.archiwa.
gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/wydawnictwa/e-publikacje/4692-isdf-mi%C4%99dzynarodowy-standard-opisu-funkcji, [dostęp: 30.04.2018].
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W module 10. Wprowadzenie programu wartościowania dokumentacji, wskazano, że wartościowanie wykonywane do celów archiwizacji jest procesem,
w toku którego podejmowane są decyzje, które dokumenty powinny być gromadzone i przechowywane oraz określane okresy przechowywania, po upływie których dokumenty są przekazywane do archiwum historycznego lub
zniszczone.
Procedura wprowadzenia programu wartościowania dokumentacji powinna składać się z kilkunastu etapów:
1. Zdefiniowanie ról i odpowiedzialności za wartościowanie dokumentacji:
– określenie, kto będzie przeprowadzał ocenę i sporządzał wniosek, kto
w organizacji ma kompetencje, aby zaaprobować wniosek i wykaz dokumentów, podlegających ocenie;
– jaka jest podstawa prawna, która nadaje archiwom państwowym lub innym władzom archiwalnym uprawnienie do akceptacji oceny wartości
dokumentacji bądź jej zmiany.
2. Analiza dokumentacji narastającej w toku działalności organizacji:
– analiza kontekstu wytwarzania dokumentów;
– analiza przepisów prawa i normatywów dotyczących okresów przechowywania dokumentów określonego typu.
3. Określenie zakresu dokumentacji, która utraciła bieżącą przydatność (dokumentacja spraw zakończonych).
4. Określenie, które dokumenty będą podlegały wartościowaniu.
5. Opracowanie wykazu dokumentacji podlegającej ocenie.
6. Ocena wartości dokumentacji na podstawie jej zawartości, kontekstu powstania oraz kryteriów dotyczących okresów przechowywania.
7. Weryfikacja wykazu, zgodnie z przeprowadzonym wartościowaniem.
8. Informacja zwrotna do wystawców i użytkowników dokumentów o podjętych ustaleniach dotyczących wartościowania dokumentacji.
9. Opracowanie uzasadnienia końcowej decyzji dotyczącej wartościowania
dokumentacji.
10. Zatwierdzenie wykazu dokumentów wraz z oceną ich wartości archiwalnej.
11. Realizacja decyzji dotyczącej oceny wartości dokumentacji. W module podano przykłady formularzy i wniosków pomocnych przy realizacji procedury wartościowania dokumentacji oraz przykłady kryteriów służących do
oceny wartości trwałej dokumentacji bądź decydujących o jej przeznaczeniu do wybrakowania.
Zmiany zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach w sposobie działania
organizacji i powstawania dokumentacji sprawiły, że nieodzowne stały się
procedury określające sposoby postępowania z dokumentacją elektroniczną.
Zostały one omówione w modułach 12–19.
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Moduł 12. zawiera wprowadzenie do zagadnienia archiwizacji cyfrowej.
Obejmuje definicje podstawowych terminów (archiwa elektroniczne, dokument wytworzony cyfrowo, odwzorowanie cyfrowe), omówienie istoty i znaczenia metadanych oraz wstęp do podstawowych zagadnień, takich jak archiwizacja cyfrowa i analiza ryzyka przy wyborze technologii digitalizacji.
W module zawarto także dwa słowniki: terminologii archiwalnej dla informatyków oraz terminologii informatycznej dla archiwistów.
W module 13. przedstawiono metodykę samooceny dojrzałości organizacji do archiwizacji cyfrowej. Są to formularze badania ankietowego,
wraz z punktacją, dotyczące stanu prawnego i organizacyjnego oraz wyposażenia organizacji w narzędzia informatyczne. Na tej podstawie zaleca
się przeprowadzenie analizy systemowej w zakresie wprowadzenia archiwizacji cyfrowej w organizacji. Analizie poddano następujące obszary systemowe:
– polityki i odpowiedzialności (odpowiedzialność za zarządzanie dokumentacją i informacją, dbałość o zgodność przepisów wewnętrznych);
– narzędzia i procedury (sposób gromadzenia dokumentów elektronicznych, standardy dotyczące bezpieczeństwa, autentyczności, kompletności,
dostępności i wykorzystania dokumentów elektronicznych);
– technologie archiwizacji (wymiana i rozwój infrastruktury uwzględniający wcześniej wytworzone i zgromadzone w systemach dane i dokumenty
elektroniczne, udział niezależnych ekspertów zewnętrznych);
– szkolenia i kadry (stałe szkolenia osób zajmujących się archiwizacją, planowanie finansowania projektów związanych z archiwizacją);
– kultura organizacyjna i świadomość (znaczenie archiwizacji cyfrowej
w politykach zarządzania, udział pracowników merytorycznych i informatyków w procesach decyzyjnych dotyczących archiwizacji dokumentów
elektronicznych);
– kontrola i ocena (reakcja kierownictwa na stwierdzone problemy postępowania z dokumentami elektronicznymi, uwzględnianie umiejętności
informatycznych w ocenie pracowników).
Moduł 14. Archiwizacja elektroniczna – wybór najlepszej strategii, przedstawia różnorodne strategie archiwizacji dokumentacji cyfrowej, takie jak drukowanie dokumentów elektronicznych i ich archiwizacja w postaci papierowej, zastosowanie systemów kancelaryjnych tradycyjnych ze wspomaganiem
informatycznym, wprowadzenie systemów informatycznego zarządzania
pracą z dokumentami elektronicznymi, digitalizacja dokumentacji papierowej, wprowadzenie systemów hybrydowych papierowo-elektronicznych bądź
pełnych systemów archiwizacji cyfrowej. Zostały omówione mocne i słabe
strony każdej z tych strategii oraz zalecenia dotyczące wyboru i wprowadze-
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nia strategii. Autorzy zwrócili uwagę na znaczenie integracji stosowanych
w organizacjach systemów informatycznych, uwzględniającej standard ICAReq: Zasady i wymagania funkcjonalne archiwizacji w środowisku cyfrowym:
wskazówki i materiały warsztatowe13.
Zalecenia modułu 15. adresowane są do organizacji, które planują digitalizację dokumentacji papierowej. Ten tryb archiwizacji został uzasadniony następującymi względami: zmiana trybu działania instytucji z tradycyjnego na
elektroniczne zarządzanie dokumentacją, poprawienie dostępu do informacji zawartej w dokumentach, sporządzanie kopii zabezpieczających, ochrona
dokumentów oryginalnych i zaoszczędzenie miejsca w magazynach – o ile
prawo pozwala na niszczenie papierowych oryginałów. Omówiono także zagadnienia związane z procesem digitalizacji: planowanie, normy techniczne
(została podana charakterystyka formatów: RAW, DNG, TIFF, JPEG, PNG, GIF
i PDF), sprzęt oraz oprogramowanie służące do skanowania, gromadzenia
i zarządzania danymi cyfrowymi. Jako jedno z narzędzi zarządzania zostały
wskazane metadane; poruszono też kwestię wyboru jednej z dwóch technologii: digitalizacji lub mikrofilmowania.
Szczególną uwagę zwrócono na planowanie digitalizacji. W jej ramach
zalecono wykonanie takich czynności, jak wybór i przegląd dokumentów
przeznaczonych do digitalizacji pod kątem ich liczby, stanu fizycznego,
rodzaju, praw autorskich w przypadku utworów; uporządkowanie i opis
dokumentów przeznaczonych do digitalizacji, wybór sprzętu, oprogramowania i określenie formatu kopii cyfrowych, które będą zależeć od rodzaju
oryginałów i celu, w jakim są digitalizowane14. Za istotne uznano też wybór
13 Dostępne online: https://www.ica.org/en/ica-req-0. Moduł 3. Principes et exigences fonction-

nels pour l’archivage dans un environnement électronique, Module 3. – Recommandations et exigences
fonctionnelles pour l’archivage des documents dans les applications métier, mające swój odpowiednik w normie ISO 16175-3:2010: Information and documentation -- Principles and functional
requirements for records in electronic office environments -- Part 3: Guidelines and functional
requirements for records in business systems.
14 Temu zagadnieniu poświęca się w Polsce dużo uwagi, głównie w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę dziedzictwa narodowego. Digitalizacja jest bowiem wykonywana w odniesieniu do przechowywanych przez nie archiwaliów, muzealiów i zbiorów bibliotecznych, mających charakter historyczny i nie stanowiących już dokumentacji bieżącej. Digitalizacja takiej
dokumentacji nie wiąże się jednak ze zniszczeniem oryginałów. Warto przypomnieć, że dla
archiwów państwowych przygotowywano wytyczne już kilkakrotnie: decyzja nr 25 Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie standardów sporządzania cyfrowych kopii materiałów archiwalnych w archiwach państwowych; zarządzenie Nr 13
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych; zarządzenie Nr 8 Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych; zarządzenie Nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
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standardu, zgodnie z którym tworzone będą metadane kopii cyfrowych oraz
ustalenie, czy oprogramowanie wybrane do digitalizacji i zarządzania kopiami jest zgodne z tym standardem. Zwrócono też uwagę na kwestię przechowywania kopii cyfrowych, utrzymania oprogramowania po zakończeniu
digitalizacji oraz na zdolność organizacji do długoterminowego podtrzymania efektów digitalizacji.
Przedstawiono w skrócie 10 etapów digitalizacji:
1. Określenie celu digitalizacji i przewidywanych korzyści.
2. Wybór dokumentów do digitalizacji.
3. Określenie wymagań technicznych digitalizacji.
4. Przyjęcie plan digitalizacji, w tym: określenie wykonawcy, działań wspomagających; szacunek kosztów pracy, sprzętu i oprogramowania.
5. Przygotowanie digitalizacji: wykonanie prac konserwatorskich dokumentów, ustalenie zasad i instrukcji dla wykonawców, przemieszczenie dokumentów.
6. Wybór sprzętu i oprogramowania koniecznego do wykonania digitalizacji
i utrzymania jej efektów.
7. Ustalenie metadanych kopii cyfrowych.
8. Kontrola jakości określonych elementów w trakcie digitalizacji i ewentualna zmiana przyjętych wcześniej parametrów w zależności od uzyskiwanych w praktyce efektów.
9. Zaplanowanie miejsca na przechowywanie kopii cyfrowych i zasad zarządzania nimi.
10. Udostępnianie kopii cyfrowych jako główny cel, któremu mają służyć zastosowane technologie, sposób przechowywania i zarządzania dostępem.
Na zakończenie tego modułu zasugerowano działanie w partnerstwie
jako sposób na uzyskanie lepszej jakości procesów digitalizacji. Wymieniono
Towarzystwo Genealogiczne w Utah czy British Library jako przykłady organizacji posiadających zaawansowane doświadczenia, które mogą stać się cennymi partnerami w projektach digitalizacyjnych15.

z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych.
Kolejne mają być przygotowane do 28 lutego 2019 r. przez zespół do opracowania projektu zarządzenia w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych, powołany zarządzeniem nr 27 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 marca 2018 r.
15 Przykładem planowania digitalizacji jest Strategia digitalizacji zasobu archiwów państwowych na lata 2018–2023, wprowadzona zarządzeniem Nr 79 Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych z dnia 25 października 2017 r. Obowiązuje ona jednak w archiwach
państwowych w odniesieniu do ich zasobu historycznego i nie dotyczy ich dokumentacji własnej.
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Moduł 16. Lista kontrolna systemów i aplikacji informatycznych, zawiera
zalecenie przeglądu systemów użytkowanych lub planowanych do użytkowania w trakcie działalności twórcy dokumentacji. Omówiono procedury
wyboru systemu bazowego, z którym będą mogły współpracować systemy
dziedzinowe. Zaproponowano sposób ewaluacji systemów pod kątem ich
zdolności do przechowywania i zarządzania plikami i metadanymi, indeksowania, wyszukiwania danych, interoperacyjności i migracji danych.
Wymagania stawiane systemom informatycznym zgrupowano w czterech
kryteriach: zachowanie i porządkowanie danych, zarządzanie danymi i ich
kontrolowanie, konserwowanie i brakowanie danych oraz możliwość ich odzyskiwania w razie potrzeby.
Odrębny moduł 17. poświęcono zarządzaniu wiadomościami poczty elektronicznej. Autorzy uznali, że zawarte w nim wskazówki są adresowane do
wszystkich pracowników organizacji – od kadry kierowniczej do pracowników korzystających z poczty elektronicznej w toku wykonywania czynności
służbowych. Szczegółowe wytyczne przeznaczono dla urzędów administracji
publicznej, zalecając opracowanie strategii przechowywania e-maili. Wśród
zaleceń dotyczących zarządzania wiadomościami poczty elektronicznej znalazły się podstawowe, np. że wiadomości powinny być zwięzłe, formułowane
precyzyjnie i na temat oraz wysyłane jedynie do tych odbiorców, którzy powinni je otrzymać; podano też porady dotyczące systemu zarządzania dokumentacją w organizacji, np. określenia odpowiedzialności za zachowanie lub
niszczenie wiadomości w przypadku korzystania z jednej skrzynki pocztowej
przez kilku pracowników; podjęcia decyzji, dotyczących formatu załączników
do e-maili i jego stosowania zarówno wewnątrz organizacji, jak i przez organizacje współpracujące.
Jednocześnie wskazano na działania niepożądane i zabronione, takie jak
niszczenie wiadomości w programie poczty elektronicznej, zanim zostaną
zapisane w systemie zarządzania dokumentacją; zachowywanie ważnych
wiadomości w miejscu, do którego ma dostęp tylko jedna osoba; wysyłanie
lub archiwizowanie e-maili, których zawartość jest myląca lub pozbawiona
sensu w kontekście wykonywanych czynności.
Moduł 18. dotyczy przechowywania cyfrowego. Adresowany jest do bibliotekarzy i archiwistów, a także do osób, które w organizacjach odpowiadają za
zarządzanie archiwizacją, informacją i technologiami IT. Zalecono stosowanie zasad, ujętych w tzw. pięciu złotych regułach przechowywania cyfrowego:
1. Dokumentami elektronicznymi należy zarządzać tak jak papierowymi –
zgodnie z wykazem akt, nazywając pliki i foldery zgodnie z zasadami.
2. Należy przechowywać tylko dokumenty mające trwałą wartość.
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3. Działania w zakresie przechowywania nie mogą dotyczyć tylko jednego
dokumentu, powinny objąć całość zgromadzonej dokumentacji.
4. Należy zawsze zabezpieczać dokumentację.
5. Informatycy są przyjaciółmi archiwistów16.
Omówiono zasady zapewnienia dostępności i autentyczności dokumentacji cyfrowej. Przedstawiono strategie jej konserwacji (8 etapów) oraz planowanie migracji, która pełni kluczową rolę w zarządzaniu archiwizacją cyfrową,
zapewniając pełną dostępność dokumentów w nowym środowisku informatycznym.
W module tym umieszczono także słownik podstawowych terminów informatycznych w zakresie przechowywania cyfrowego: autentyczność, odtwarzanie (emulacja), plik cyfrowy, format zastrzeżony, wolne oprogramowanie,
metadane, migracja, migracja stratna, odświeżenie, podpis elektroniczny,
suma kontrolna, nośnik i wirus. Moduł uzupełniają cztery załączniki: Format
pliku – otwarty czy zastrzeżony (tabela porównująca analogiczne rozwiązania
informatyczne); Narzędzia informatyczne stosowane do archiwizacji cyfrowej
(tabela z przykładami zastosowanymi w różnych instytucjach, np. HOPPLA,
DPSP, DAM, DSpace, WCT i HT Track); Dziesięć etapów zapewnienia dostępności
danych cyfrowych; Digitalizacja analogowych nagrań audiowizualnych.
W module 19. Wdrożenie strategii archiwizacji cyfrowej, zwrócono uwagę na
istotne aspekty zmiany form i trybu działalności organizacji w związku z digitalizacją. W ramach planowania zmiany systemu dokumentów papierowych
na system dokumentów elektronicznych zalecono opracowanie harmonogramu projektu digitalizacyjnego i jego studium wykonalności. W podrozdziale
„Zarządzanie ryzykiem – zwłaszcza przy wprowadzaniu zmian!”17, wymieniono najczęściej występujące ryzyka, do których zaliczono: niewystarczającą
efektywność zastosowanego systemu informatycznego; niechęć pracowników
do rezygnacji z systemu papierowego; powrót do indywidualnego archiwizowania plików z powodu niewystarczającej znajomości systemu; lekceważenie
i unikanie systemu przez pracowników specjalistów; niechęć pracowników
do pełnego i poprawnego wprowadzania metadanych; brak wsparcia technicznego producenta systemu. Przy każdym ryzyku podano środki zaradcze.
Wskazując liczne zalety dokumentacji elektronicznej, autorzy poradnika
przekonują do podjęcia decyzji o wprowadzeniu tej dokumentacji jako podstawowego sposobu dokumentowania działalności.
Do wersji francuskiej poradnika dołączono dodatkowy moduł 20.
Opracowanie programu zabezpieczenia dokumentów kluczowych18. Są to doku16 „Les informaticiens sont les amis des archivistes” – Boîte à outils..., Moduł 18., s. 4.
17 „Gestion des risques – conduite du changement surtout!” – ibidem, Moduł 19., s. 8.
18 Ibidem, Moduł 20., s. 4 – „documents essentiels”.
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menty podlegające w pierwszej kolejności ochronie i działaniom ratunkowym (w przypadku katastrof i zdarzeń nadzwyczajnych), jako najważniejsze
dla organizacji, których nie można zastąpić innymi dokumentami. Są one konieczne do kontynuacji działalności lub do odtworzenia organizacji, jej statusu prawnego, finansowego bądź kadr, a także ustalenia praw i obowiązków
osób prawnych i fizycznych.
Wiele uwagi autorzy poradnika poświęcają identyfikacji i doborowi dokumentów kluczowych, sporządzaniu ich wykazu oraz sposobom ochrony.
Wskazują sposoby ustalenia koniecznych poziomów i priorytetów ochrony
oraz wprowadzenia i testowania przyjętej strategii. Za istotne uznać należy
trzy załączniki do modułu 20. Pierwszy zawiera listę przykładowych typów
dokumentów kluczowych, pogrupowanych w pięć kategorii:
– dokumenty niezbędne do działania w przypadku katastrof, np. plan pomieszczeń czy wykaz dokumentów kluczowych;
– dokumenty niezbędne do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, własności
i praw osób fizycznych, np. akta stanu cywilnego czy dokumentacja wyborcza;
– dokumenty niezbędne do podjęcia działalności, np. statuty czy wykazy
pracowników;
– dokumenty trudne do odtworzenia, np. struktura systemów informacji czy
akta podatkowe;
– dokumenty ważne dla zapewienia praw obywateli, np. dowody tożsamości
i źródła historyczne.
W drugim załączniku zaproponowano metodykę opisu dokumentów kluczowych za pomocą następujących elementów: tytuł, format, rozmiar, poziom
priorytetu dostępności, czas dostępu, sposób zastąpienia oryginału, inna lokalizacja, istnienie kopii, częstotliwość aktualizacji oraz strategia zapobiegania lub minimalizacji ryzyka.
Załącznik trzeci zawiera propozycje reprodukcji dokumentów kluczowych,
aby możliwe było, w koniecznym przypadku, dotarcie do ich treści na bazie
kopii zabezpieczających. W odniesieniu do większości dokumentów, których
treść podlega modyfikacjom, za najbardziej wskazane uznano sporządzenie
kopii cyfrowych. Jednakże w odniesieniu do aktów stanu cywilnego, wyjątkowo tylko modyfikowanych lub uzupełnianych, za najbardziej wskazaną formę
kopii zabezpieczających uznano mikrofilmy, które są sprawdzoną formą zabezpieczenia dokumentów papierowych, także przed nieuprawnioną modyfikacją.
Poradnik Boîte à outils, Archivage, clé d’une bonne gouvernance, jako międzynarodowy zestaw narzędzi do zarządzania dokumentacją i jej archiwizacji, ma inną rangę i charakter niż standardy opisu Międzynarodowej Rady
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Archiwów19. Jego treść dotyczy w dużej mierze wytwórców i menadżerów
dokumentacji, na których działalność wpływ mogą i powinny mieć archiwa
państwowe. Można uznać go za sui generis katalog dobrych praktyk, których
wdrożenie sprawi, że źródła informacji, niezależnie od postaci, w jakiej zostaną wytworzone, będą poprawnie zabezpieczone, a do archiwów historycznych
zostaną przekazane kompletne materiały archiwalne, przeznaczone do dalszego wieczystego przechowywania i udostępniania.

19 Oprócz wspomnianego standardu ISDF, są to: ISAD (G) – międzynarodowy standard opisu
archiwalnego. Część ogólna. Wersja 2, Warszawa 2005; Międzynarodowy standard archiwalnych
haseł wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin ISAAR (CPF). Wersja 2,
Warszawa 2006; Międzynarodowy standard opisu instytucji z zasobem archiwalnym ISDIAH,
Warszawa 2017, dostępne online: https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/wydawnictwa/e-publikacje/4693-isdiah-mi%C4%99dzynarodowy-standard-opisu-instytucji-z-zasobem-archiwalny, [dostęp: 30.04.2018].

Anna Barszcz

Archiwum Rady Ministrów

Wpływ systemów elektronicznego
zarządzania dokumentacją na zmianę
profilu zawodowego archiwisty – na
przykładzie Archiwum Rady Ministrów
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Kim jest współczesny archiwista? Jednoznaczna odpowiedź na tak zadane
pytanie, wcale nie jest prosta, bo i środowisko zawodowe jest mocno zróżnicowane. Są to osoby pracujące w archiwach państwowych1, muzeach i bibliotekach, archiwach zakładowych urzędów i instytucji, archiwach wyodrębnionych, składnicach akt, firmach usługowych, porządkujących i przechowujących dokumentację na zlecenia instytucji lub osób prywatnych. Współczesny
archiwista bywa więc historykiem, spędzającym długie godziny na analizowaniu cennych źródeł przeszłości, urzędnikiem specjalizującym się w prawie
archiwalnym i zawiłościach systemów kancelaryjnych, ale też „magazynierem” gromadzącym dokumentację zbędną do bieżącej pracy urzędu, niekiedy
1
Z analizy Sprawozdania rocznego NDAP za 2016 r. (sprawozdanie za 2017 r. w momencie publikacji nie zostało jeszcze ogłoszone) wynika, że zatrudnienie w archiwach państwowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło odpowiednio 1522 osoby w sieci archiwów państwowych
oraz 69 osób w NDAP. Ze sprawozdania wynika także, że w 2016 r. w Polsce funkcjonowało ok.
120 tys. instytucji publicznych. Z tej liczby 10 021 jednostek pozostawało pod nadzorem archiwów państwowych, co stanowiło ok. 8% wszystkich instytucji publicznych. Dane te wskazują, że
potencjalne miejsca pracy dla współczesnych archiwistów znajdują się przede wszystkim poza
siecią archiwów państwowych, a większość adeptów zawodu zajmuje się kancelarią współczesną
i dokumentacją XX i XXI w. Zob. Sprawozdanie z działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych oraz archiwów państwowych w 2016 r., dostępne online: https://www.archiwa.gov.
pl/files/sprawozdanie_2016.pdf, [dostęp: 15.05.2018].

51

Anna Barszcz

52

trenerem i organizatorem szkoleń oraz kursów kancelaryjno-archiwalnych,
a coraz częściej również ekspertem z zakresu zarządzania dokumentacją, administratorem danych czy specjalistą od wyszukiwania informacji, czyli tzw.
infobrokerem2.
Osoba wybierająca zawód archiwisty bardziej lub mniej świadomie podejmuje się wykonywania specjalności o szerokich kompetencjach, co niekiedy skutkuje przeciwstawnymi oczekiwaniami. Często okazuje się bowiem, że
profesja ta łączy jednocześnie wymagania opanowania warsztatu historyka
z kondycją fizyczną magazyniera czy skrupulatność specjalisty IT niezbędną
przy obsłudze wyspecjalizowanych aplikacji z otwartością trenera lub szkoleniowca. W ostatnich latach niezaprzeczalny jest fakt ciągłego wzrostu rangi
informacji, co przekłada się na bieżące potrzeby instytucji. To z kolei sprawia,
że w zadaniach realizowanych przez archiwistów tzw. przedpola archiwalnego coraz częściej przestaje dominować kontekst historyczno-teoretyczny
zawodu, a znaczenia nabierają kompetencje z obszaru nowoczesnych technologii, ułatwiających nawigację wśród rosnącej liczby informacji zgromadzonych w zasobie archiwum. W pracy archiwistów Archiwum Rady Ministrów ta
tendencja uwidoczniła się szczególnie wraz z wprowadzeniem w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów (KPRM) systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD)3.
Pracownicy archiwum od początku brali aktywny udział w realizacji każdego etapu wdrażania systemu w instytucji. Przy czym rola archiwisty nie
ograniczała się do opisu wymagań dla modułu archiwum zakładowego w systemie, ale z racji znajomości systemów kancelaryjnych oraz przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji ogólnie obowiązujących dotyczących postępowania z dokumentacją, była wręcz kluczowa. Naczelnik Archiwum Rady
Ministrów został zastępcą przewodniczącego zespołu roboczego przygotowującego koncepcję wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów, które pozwoliły później podjąć kierownictwu urzędu wiążące decyzje w tym zakresie.
Uznano bowiem, że wprowadzenie systemu klasy EZD w KPRM jest przede
wszystkim zmianą organizacji pracy, a nie wdrożeniem informatycznym.
Zespół na podstawie identyfikacji procesów realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne opracował założenia wdrożenia, określił spra2

M. Kowalska, Infobroker, zawód z przyszłością, dostępne online: http://www.pi.gov.pl/PARP/
chapter_86196.asp?soid=AD8B4DA05ADE4E13B02428383D6BFF39, [dostęp: 14.05.2018].
3 W czerwcu 2014 r. kierownictwo KPRM zdecydowało o wdrożeniu w instytucji systemu eDok,
opracowanego przez Centralny Ośrodek Informatyki w Warszawie. Prace analityczno-wdrożeniowe trwały do 30 czerwca 2015 r., a 8 lipca 2015 r. system eDok został uruchomiony na każdym
stanowisku pracy w Kancelarii. Od 1 stycznia 2018 r. w urzędzie wprowadzono system klasy EZD
jako podstawowy system zarządzania dokumentacją.

Wpływ systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją…
wy w Jednolitym rzeczowym wykazie akt (JRWA), które miały być realizowane wyłącznie w formie elektronicznej bądź wyłącznie w formie tradycyjnej,
a także wyłączenia z systemu EZD4. Od lipca 2015 r. urzędnicy KPRM zaczęli
pracować w systemie. W latach 2015–2017 system eDok działał w KPRM jako
system wspomagający tradycyjne zarządzanie dokumentacją. Dla archiwistów zaczął się etap intensywnej pracy szkoleniowej. Okazało się bowiem, że
wdrożenie obnażyło w znacznej mierze braki wiedzy i umiejętności stosowania przepisów kancelaryjnych u użytkowników na różnych stanowiskach.
Szkolenia dotyczące obsługi samej aplikacji zawierały co prawda podstawowe
zasady postępowania z dokumentacją, ale było to niewystarczające do prawidłowej klasyfikacji dokumentacji, posługiwania się JRWA, zakładania spraw
itd.
Wdrożenie systemu klasy EZD jako podstawowego sposobu postępowania z dokumentacją wiąże się z nową organizacją pracy. Dla archiwum okres
bezpośrednio przed wdrożeniem był czasem ciężkiej pracy merytorycznej.
Opracowano nową instrukcję kancelaryjną, prowadzone były konsultacje
w sprawie procedur pracy w systemie, odbywał się przegląd JRWA pod względem wytypowania klas elektronicznych. Wraz z wdrożeniem w urzędzie pojawiły się składy chronologiczne, podpisy elektroniczne, na szerszą skalę
zaczęto korzystać z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP), w końcu konieczność przejmowania na stan archiwum dokumentacji elektronicznej w systemie. Przy czym warto zauważyć, że w instytucji posiadającej system klasy EZD, zarządzanie dokumentacją obejmuje:
– akta spraw dokumentowanych elektronicznie, wytwarzanych i gromadzonych w systemie klasy EZD (w uproszczeniu sprawy realizowane elektronicznie w eDok),
– akta spraw, dla których system pełni rolę wspomagającą, a całość sprawy
dokumentowana jest tradycyjnie w teczkach aktowych, dołączanych do
tradycyjnego zasobu ARM (czyli tzw. wyjątki od podstawowego systemu
zarządzania dokumentacją w instytucji),
– korespondencję zgromadzoną w składzie chronologicznym,
– dokumentację zgromadzoną na informatycznych nośnikach danych.
W odróżnieniu od dokumentacji tradycyjnej, gromadzonej w teczkach
aktowych, w systemach klasy EZD na stan archiwum przejmuje się nie tecz-

4 Zarządzenie Nr 7 Dyrektora Generalnego KPRM z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zespołu do spraw analizy przedwdrożeniowej systemu zarządzania dokumentacją elektroniczną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 20 czerwca 2014 r.
Zespół przedstawił dyrektorowi generalnemu opis ogólnych zasad funkcjonowania systemu klasy EZD w KPRM. Powstał dokument „Opis funkcjonowania w KPRM systemu klasy EZD”.
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ki, lecz sprawy5. Zatem konieczne jest zejście na głębszy, bardziej szczegółowy poziom opisu, dokonywany przez referentów spraw, a weryfikowany
przez pracowników archiwum podczas przejmowania dokumentacji w modułach archiwalnych systemów klasy EZD. Wiąże się to z koniecznością
pilnowania prawidłowości wypełniania tzw. metadanych wprowadzanych
do systemu zarządzania dokumentacją6. I tu dotykamy kolejnej modyfikacji zadań wykonywanych przez archiwistę zajmującego się dokumentacją
elektroniczną. W KPRM pracownicy archiwum należą do zespołu koordynatorów czynności kancelaryjnych. Stanowisko takie przewidziała wprowadzona w 2011 r. Instrukcja kancelaryjna dla organów gminy, powiatu, samorządu województwa i zespolonej administracji rządowej w województwie7.
Rozporządzenie wprowadzające instrukcję podmiotowo obejmuje jedynie
organy samorządów i zespolonej administracji rządowej w województwie,
niemniej jednak jego rozwiązania są powszechnie stosowane w instytucjach
administracji publicznej, w których podstawowym systemem zarządzania
dokumentacją jest EZD. Uprawnienia koordynatora czynności kancelaryjnych dotyczą monitorowania przestrzegania procedur postępowania z dokumentacją w całym urzędzie oraz egzekwowania od pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych ich wypełniania. W praktyce dotyczy to
doboru klas z JRWA, przyporządkowywania do klasy z JRWA dokumentacji
nietworzącej akt spraw (jeżeli referent nie uczynił tego wcześniej), sprawdzania kompletności akt spraw, uzupełniania metadanych poszczególnych
przesyłek lub spraw, w tym prawidłowego nadawania tytułów spraw, opisu
zawartości pism i spraw, poprawności nazewnictwa itd., sprawdzenia, czy
odnotowano zakończenie sprawy. Przy czym weryfikacja pracy referentów
nie odbywa się na zasadach oficjalnej kontroli, lecz raczej współpracy koleżeńskiej z urzędnikami prowadzącymi sprawy. Zadaniem archiwisty jest raczej uświadamianie faktu, że dostępność informacji zgromadzonych w systemie i efektywność ich wyszukiwania zależy od jakości wprowadzonych do
niego danych. Z praktyki warto także zauważyć, że w przypadku przygotowywania do archiwum dokumentacji tradycyjnej archiwizacja akt papierowych
5

Przyjmowanie dokumentacji elektronicznej do archiwum polega w rzeczywistości na zmianie uprawnień do danej sprawy, które z referenta przechodzą na pracowników archiwum.
6 Metadane definiowane są tu jako zestaw usystematyzowanych informacji, logicznie powiązanych z przesyłką, sprawą lub inną dokumentacją, ułatwiających ich wyszukiwanie, kontrolę,
zrozumienie i długotrwałe przechowanie oraz zarządzanie. Definicja z instrukcji kancelaryjnej
KPRM wprowadzonej zarządzeniem nr 1 Szefa KPRM z dnia 3 stycznia 2017 r.
7 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (§ 2.2) – zob. Dz.U. z 2011, nr 14, poz. 67.
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tzn. ułożenie akt w teczce, opisanie teczek aktowych, sporządzenie spisu
zdawczo-odbiorczego akt odbywa się po dwóch latach od wytworzenia dokumentacji, bezpośrednio przed przekazaniem dokumentacji do archiwum.
Archiwizacja dokumentacji elektronicznej polega na zatwierdzaniu spraw
do przekazania, czyli zmianie uprawnień przez przekazanie pracownikom
archiwum uprawnień komórki organizacyjnej do zarządzania wytworzoną
dokumentacją. W szczególności do jej udostępniania, uzupełniania metadanych, jeśli jest taka potrzeba, do przeprowadzania procedury brakowania
dokumentacji niearchiwalnej. To podczas prowadzenia sprawy przez referenta następuje opisywanie dokumentów metadanymi, kompletowanie akt
sprawy oraz dokumentowanie czynności merytorycznych i już na tym etapie
potrzebny jest nadzór koordynatora czynności kancelaryjnych. Obszarami
jego zainteresowania jest klasyfikacja dokumentacji, jakość metadanych
opisujących sprawy i pisma oraz kompletność dokumentacji. Weryfikacja
wykonywana jest hurtowo, z użyciem raportów wykazujących bezpośrednio
błędy lub pozwalających na wytypowanie spraw do szczegółowej weryfikacji. Najczęściej popełniane błędy i problemy związane z archiwizacją dokumentacji elektronicznej w systemach klasy EZD polegają na niepoprawnej
klasyfikacji spraw (podobnie jak przy dokumentacji tradycyjnej), prowadzeniu akt w nieodpowiedniej postaci (tzn. papierowo, gdy klasa jest elektroniczna, bądź elektronicznie, gdy w JRWA jest wyjątkiem dokumentowanym
tradycyjnie), niepoprawnym wpisaniu metadanych, szczególnie jeśli chodzi
o tytuły spraw i przesyłek (enigmatyczne opisy „pismo”, „nowa sprawa”, „dotyczy pisma”, „zapytanie”, „skarga” itp.).
Archiwista w roli koordynatora czynności kancelaryjnych wychodzi więc
poza zasób archiwum i bierze udział w jego kształtowaniu na „przedpolu
archiwum” zakładowego, a w przypadku KPRM wyodrębnionego.
Rozszerzenie kompetencji archiwisty o nadzór nad procesem obiegu dokumentacji zostało usankcjonowane również w zarządzaniu procesowym,
wprowadzonym w KPRM w 2016 r.8 Jednym z procesów wpierających, zidentyfikowanych w KPRM jest zarządzanie dokumentacją, na które składa się
pięć podprocesów: obieg dokumentacji w KPRM; przyjmowanie dokumentacji do Archiwum Rady Ministrów; brakowanie dokumentacji niearchiwalnej; przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
8 Podejście procesowe zakłada określenie, jak elementy organizacji i jakie jej działania wzajemnie wpływają na siebie, tworząc system zarządzania. W tym aspekcie proces jest zbiorem
działań wykonywanych w celu dostarczania konkretnej usługi lub produktu. Podejście stawia
w centrum uwagi urzędu klienta i produkty, które urząd ma dla niego wypracować. W ten sposób
zostały opisane zadania i cele realizowane przez KPRM. Zidentyfikowana w KPRM lista procesów
została zatwierdzona przez dyrektora generalnego 18 października 2017 r.
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i udostępnianie dokumentacji użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym. Opiekunem merytorycznym całego procesu jest dyrektor komórki
nadzorującej pracę archiwum, w praktyce realizacja spada na pracowników
archiwum.
Zarówno dla dokumentacji tradycyjnej, jak i funkcjonowania systemów
elektronicznego zarządzania dokumentacją istotny wpływ ma dynamicznie zmieniająca się organizacja. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jest
instytucją, której charakterystyczną cechą jest permanentna zmiana. Od
daty utworzenia urzędu 1 stycznia 1997 r. doszło do ponad 50 zmian statutu, a ostatnią wprowadzono 11 lipca 2018 r.9 Średnio dwa–trzy razy w roku.
Skutkuje to zmianami nazw komórek organizacyjnych, ich łączeniem, dzieleniem, likwidowaniem, przejmowaniem, przekazywaniem i zmianami
kompetencji. Decyzje organizacyjne pociągają za sobą konieczność przerejestrowywania spraw, zakładania nowych i likwidowania starych komórek w systemie elektronicznego obiegu dokumentów. Również ten aspekt
znajduje odzwierciedlenie w pracy archiwisty, który pilnuje np., by w danym
roku w systemie nie pojawiły się takie same skróty komórek organizacyjnych urzędu, co grozi dublowaniem się znaków spraw10.
Przykład zmian dokonanych w ostatnich latach w Archiwum Rady
Ministrów pokazuje, że w instytucjach, w których wprowadzono system
klasy EZD, archiwista zaczął pełnić nowe role i realizować nowe zadania.
Oczywiście na pierwszym miejscu pozostaje nadal sprawowanie opieki nad
zasobem archiwum tradycyjnego w tym wypadku archiwum wyodrębnionego Rady Ministrów11. Podobnie jak w innych archiwach bieżących jest to
ciągła współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie odpowiedniego
przygotowania dokumentacji do przekazania do archiwum, przejmowanie
dokumentacji spraw zakończonych na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych, jej zabezpieczanie, prowadzenie ewidencji, udostępnianie, przygotowanie do przekazania i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, inicjowanie brakowania dokumentacji, udział w brakowaniu itd.
9

Zarządzenie nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie nadania statutu KPRM – zob. M.P. z 2018 r., poz. 670.
10 W statucie z 2018 r. w strukturze KPRM pojawiły się Departament Studiów Strategicznych
oraz Departament Spraw Społecznych.
11 Stan zasobu aktowego ARM na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł ogółem 2968 m.b., w tym
1143 m.b. kat. A i 1825 m.b. kat. B. Zasób składa się z czterech zespołów: Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów (od 1997 r.) o rozmiarze 1871 m.b. (667 m.b. kat. A i 1204 m.b. kat. B); Urząd Rady
Ministrów (1952–1996) o rozmiarze 961 m.b. (463 m.b. kat. A i 498 m.b. kat. B); Urząd Służby
Cywilnej (1998–2006) o rozmiarze 136 m.b. (13,5 m.b. kat. A i 122,5 m.b. kat. B.).
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Dodatkowo jednak wraz z wdrożeniem systemów klasy EZD w administracji pojawiły się nowe role i zadania. Archiwista w KPRM jest więc również:
– koordynatorem czynności kancelaryjnych w urzędzie, gdzie sprawuje
nadzór nad prawidłowością procedowania spraw w systemie e-Dok, weryfikuje poprawność wprowadzonych do niego metadanych i kompletność
dokumentacji, a także nadzoruje stosowanie przepisów kancelaryjnych
przez pracowników urzędu,
– członkiem zespołu wdrożeniowego i administratorem ds. usprawnień systemu EZD. W tej roli odpowiada za zgodność proponowanych rozwiązań
informatycznych z przepisami kancelaryjnymi, bierze udział w tworzeniu
procedur pracy, opiniuje i proponuje nowe funkcjonalności systemu, określa zasady wdrażania do pracy w EZD nowych komórek organizacyjnych
urzędu,
– trenerem wewnętrznym KPRM. Oznacza to regularne prowadzenie szkoleń grupowych i indywidualnych, szkolenia dla stażystów, konsultacje
w zakresie przestrzegania zasad postępowania z dokumentacją, opracowywanie materiałów szkoleniowych, instrukcji postępowania na poszczególnych stanowiskach pracy.
Czas pokaże, czy takie rozwiązanie się sprawdza i jakie skutki przynosi dla
dokumentacji oraz w którą stronę nastąpi ewaluacja zawodu w kolejnych latach.
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Ku globalnej wspólnocie archiwistów

Różnie można widzieć początki tworzenia się światowej wspólnoty archiwistów. Na pewno przepływy wzorców, wzajemne podpatrywania rozwiązań
dostrzegać można od starożytności, która zaowocowała wspaniałymi archiwami Mezopotamii, Egiptu, Grecji i Rzymu1. Wskazać można jednak kilka
dat symbolicznych. Pierwsza, to ukazanie się drukiem traktatu archiwalnego Jakuba von Rammingen w roku 1571. Druga, to wystąpienie w roku 1815
Bertholda Georga Niebuhra z propozycją zasady pertynencji terytorialnej. Trzecia i chyba najważniejsza, to przyjęcie w 1910 r. przez I Światowy
Kongres Bibliotekarzy i Archiwistów w Brukseli zasady proweniencji jako
rekomendowanej całemu światu archiwalnemu do stosowania2.
Dzieło von Rammingena dało początek międzynarodowej wymianie
utrwalonej na piśmie myśli archiwalnej. Poszanowanie związku akt z terytorium, w wyniku zarządzania którym archiwalia powstały, nienaruszalność
archiwaliów i miejsc ich przechowywania, mimo toczonych wojen i zmian
granic państwowych, to pierwsza z zaproponowanych światu archiwalnemu
wartości. Nie jesteśmy rabusiami archiwaliów dla nacjonalistycznie odczuwanego dobra ojczyzny. Archiwalia całego świata mogą spodziewać się naszej
troski i opieki3.

1

Zob. M. Rokosz, Archiwa w państwach starożytnych, „Archeion”, t. 53, 1970, s. 59–82.
B. Ryszewski, Archiwistyka. Przedmiot, zakres, podział (studia nad problemem), Warszawa–
Poznań 1972, s. 15–41 (rozdz. pt. Zarys rozwoju archiwistyki).
3 W. Chorążyczewski, Terytorialność archiwaliów i jej aspekt informacyjny, [w:] Dom otwarty/
dom zamknięty? Lekcje pogranicza, Europa Środkowo-Wschodnia (XX/XXI w.), red. B. Górczyńska-Przybyłowicz, Poznań 2014, s. 77–94.
2
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Zasada proweniencji wreszcie wprowadziła jako wartość wymóg zachowania informacji o kontekście powstawania archiwaliów. Każdy akt ma pozostać w tym miejscu zasobu archiwalnego, w jakim znajdował się na etapie
życia registraturalnego. Oznacza to wprowadzenie uniwersalnego języka porządku archiwalnego szanującego każdą różnorodność zapisującą się w archiwaliach. Archiwalia same podpowiadają, jak chcą być uporządkowane.
Archiwalia trzeba poczuć, wniknąć w ich ducha. Każdy archiwista na całym
świecie postawiony przed zadaniem uporządkowania danych archiwaliów,
wykona zadanie w taki sam sposób, o ile właściwie archiwalia odczyta, o ile
pozwoli, by archiwalia nim pokierowały. Ale też każdy użytkownik archiwów
na całym świecie zrozumie, co wykonał archiwista i tym samym dotrze łatwo
do informacji mu potrzebnej, dysponując jedynie wiedzą ustrojową. Jedynie
czy aż? Bo posługiwanie się językiem proweniencji zakłada najpierw opanowanie tego języka. Nie jest to język łatwy. Proweniencja wtajemnicza, ułatwia
korzystanie z archiwaliów, ale też wyklucza każdego, kto nie jest zanurzony
w tym sposobie myślenia, każdego, kto chciałby otrzymać wynik automatycznie po wypowiedzeniu magicznego zaklęcia, czyli hasła imiennego, geograficznego lub rzeczowego4.
Język proweniencji łudząco przypomina podstawową wartość innej wspólnoty globalnej – historyków. Nie ma tu przypadku. Archiwiści propagujący
zasadę proweniencji to historycy. Metoda historyczna, która ukonstytuowała historię krytyczną, uniwersytecką, każe im szukać odpowiedzi na pytanie
o pochodzenie informacji, o jej autentyczność i wiarygodność. Archiwalia to
źródła historyczne, które wykorzystać można profesjonalnie tylko pod warunkiem poddania ich krytyce. Ale archiwalia to źródła masowe, podczas gdy
krytyka źródła została wypracowana dla tekstów wczesnośredniowiecznych
– rzadkich i pojedynczych, nie wchodzących w skomplikowane interakcje
z innymi tekstami. Masowe archiwalia czasów późniejszych wymagały innych
narzędzi poznawczych. Modele badań aktoznawczych (genetyki akt) i rekonstrukcji procesu archiwotwórczego wyszły im naprzeciw, stanowiąc dyplomatykę czasów nowożytnych lub propozycję dla kondominium poznawczego
archiwistyki i dyplomatyki. Ten rozwój metodologiczny nie byłby możliwy bez
przyjęcia za wartość podstawową w praktyce archiwalnej zasady proweniencji, nie będącej niczym innym, jak przygotowaniem do krytyki źródła historycznego – przekazaniem użytkownikowi danych o pochodzeniu informacji
4

Idem, Zasada proweniencji w polskiej myśli archiwalnej do 1939 roku, [w:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 2. Teoria archiwalna wczoraj – dziś – jutro, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa,
Toruń 2011, s. 101–137; idem, Archiwum jako wykluczenie, czyli o pradawnych funkcjach archiwów, [w:] Nowe funkcje archiwów, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2015,
s. 21–27.
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zapisanej w archiwaliach: kto, kiedy i gdzie ją wytworzył. Taka jest treść tzw.
kontekstu pochodzenia archiwaliów.
XX w. przyniósł jednak konflikt ponadnarodowej, globalnej wspólnoty archiwistów ze wspólnotami narodowymi, do których z racji urodzenia
i uczuć archiwista przynależy. Nie bez znaczenia była tu podstawowa wątpliwość związana z zasadą pertynencji terytorialnej: do jakiego szczebla
struktury zasobu archiwalnego ona się odnosi? Do poziomu dokumentu,
jednostki archiwalnej, serii czy zespołu archiwalnego? A może zaleca szanować nietykalność całych zasobów archiwów? Jeszcze w XIX w. zrozumiano
konieczność respektowania nietykalności dokumentów i jednostek archiwalnych jako całości także fizycznych i podległych najbardziej podstawowym wymogom zarządzania zasobem archiwalnym. Co jednak z seriami
i zespołami archiwalnymi? Czy zespół archiwalny jest niepodzielny? Co
jednak, gdy zespół powstał w wyniku zarządzania więcej niż jednym terytorium administracyjnym lub, co gorsza, państwowym? Do głosu doszły interesy narodowe i w wielu przypadkach wysunęły się na czoło. Zwłaszcza
w państwach nowych, powstałych po rozpadzie starych mocarstw w wyniku
I wojny światowej lub postkolonialnych, zwyciężała koncepcja, by w stosunkach międzynarodowych pertynencja terytorialna miała przewagę nad proweniencją i w związku z tym, by wolno było dzielić zespoły archiwalne, dzieląc jego serie między różne państwa zarządzane dawniej wspólnie – bo serie
te powstały w wyniku zarządzania ich terytorium, na nim więc winne być
przechowywane. Czy jest rzeczą przypadku, że w państwach „starych” argumentowano odwrotnie, podkreślając pierwszeństwo zasady proweniencji,
niemożliwość zrozumienia archiwaliów po ich oderwaniu od ich pierwotnej
całości? Merytorycznie jest na to dziś bezapelacyjna zgoda, co nie oznacza,
że ówczesne motywy przyjmowania takich stanowisk były wolne od narodowej interesowności5.
Doświadczenia totalitarne pierwszej połowy XX w. skłoniły międzynarodową wspólnotę intelektualną do szukania uniwersalnych rozwiązań, zaproponowania i wprowadzenia w życie wartości powszechnych, nie przypisanym
poszczególnym skłóconym narodom. Jedna zasada musiała zaprowadzić porządek archiwalny. Jedna platforma formalna musiała ten porządek zaproponować. Platformą tą stała się Międzynarodowa Rada Archiwów (1948 r.)
z jej pierworodnym dzieckiem – Międzynarodowymi Kongresami Archiwów
(1950 r.)6. Do rozstrzygnięcia pozostawała najpierw kwestia stosunku wza5

W. Chorążyczewski, Terytorialność…
L. Chajn, Międzynarodowa Rada Archiwów – międzynarodowe forum archiwalne, „Archeion”,
t. 63, 1975, s. 189–207; N. Borzęcka, Międzynarodowa Rada Archiwów – organizacja i działalność,
„Teki Archiwalne”, Seria nowa, t. 10, s. 157–178.
6
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jemnego zasad archiwalnych, rozstrzygnięta na rzecz proweniencji do tego
stopnia, że słowo „pertynencja” skazano na zapomnienie. Proweniencja terytorialna nakazuje zachowywanie lub przywracanie zespołów archiwalnych
na terytorium, na którym powstały. Proweniencja funkcjonalna (zwana też,
co prawda, pertynencją terytorialną, ale jako terminem drugoplanowym) pozwala na przekazywanie registratur spadkobiercom funkcji administracyjnych na danym terytorium7. Proweniencja zespołowa decyduje o sposobie
uporządkowania zespołu archiwalnego8.
Niepodzielność zespołu archiwalnego, zarchiwizowanego poprawnie, czyli
zgodnie z właściwością terytorialną danego archiwum, jako wartość najwyższa skłania do odpowiedniego rozwiązania problemu rozmieszczenia, gdyby
właściwość terytorialna archiwum uległa zmianie i w efekcie właściwość terytorialna zespołu archiwalnego została w części objęta właściwością terytorialną innego archiwum. Zespołu takiego nie wolno dzielić, musi on pozostać
w archiwum, w którym nastąpiła archiwizacja. Rodzi się koncepcja zasobu
historycznego, o którego poszanowaniu jako pewnej historycznie ukształtowanej całości zaczęto myśleć już w pierwszej połowie XX w. To poszanowanie wskazuje kolejne rozwiązanie. Otóż jeśli zmiana właściwości terytorialnej
archiwum ulegnie zmianie w ten sposób, że właściwość terytorialna danego
zespołu archiwalnego w całości włączy się we właściwość terytorialną innego
archiwum, niż to, w którym zarchiwizował się ten zespół, niekoniecznie trzeba myśleć o przemieszczaniu całych zespołów. Co prawda, ich niepodzielności by to nie naruszyło, ale uszczerbku doznałby zasób archiwum. Stabilizacja
rozmieszczenia jest nie tylko korzystna informacyjnie, ale też eliminuje zagrożenia sporów archiwalnych. Poszanowanie historycznie ukształtowanego
zasobu archiwalnego jawi się kolejną wartością wypracowaną przez międzynarodową wspólnotę archiwistów. By jednak mogła ona pomyślnie funkcjonować, trzeba wypracować model wspólnej opieki nad archiwaliami, którymi zainteresowane są różne kraje, a także model powszechnego dostępu do
wszystkich archiwaliów na świecie. Inaczej pozostawienie „naszych” archiwaliów w „obcych” rękach rodziło będzie poczucie utraty dostępu do źródeł
własnej tożsamości9.
Wspólna dbałość o archiwalia, którymi żywotnie zainteresowanych jest
parę lub kilka krajów, została ujęta przez UNESCO w koncepcję wspólnego
7

Dictionary of archival terminology. English and French with equivalents in Dutch, German,
Italian, Russian and Spanish, ed. by P. Walne, compiled by F.B. Evans, F.J. Himly, P. Walne, München
1984.
8 Zob. The Principle of Provenance. Report from the First Stckholm Conference on Archival Theory
and the Principle of Provenance 2–3 September 1993, Stockholm 1994.
9 W. Chorążyczewski, Terytorialność…
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dziedzictwa archiwalnego10. Zakłada ona, że archiwalia, które poprawnie się
zarchiwizowały, pozostać mają na swoim dotychczasowym miejscu – mowy być
nie może o dzieleniu zespołów archiwalnych i zasobów archiwów. Koncepcja
ta nie może jednak dotyczyć archiwaliów skradzionych i przemieszczonych
w wyniku ewakuacji, a następnie pozostałych na obcym terytorium. Te dwie
grupy materiałów archiwalnych muszą być zwrócone właścicielom zgodnie
z zasadą proweniencji terytorialnej. Dokonawszy tego cywilizowanego usunięcia słusznych powodów do międzynarodowych roszczeń archiwalnych,
przystępujemy do określenia zakresu archiwaliów, które objęte mają być
instytucją prawną wspólnego dziedzictwa archiwalnego. Będą tu dwa kręgi o wspólnym środku. Krąg wewnętrzny obejmie archiwalia, co do których
występuje wspólna własność. Chodzi tu głównie o zespoły wytworzone przez
centralne organy władzy i administracji państwa podzielonego później granicą, ale też o zespoły wytworzone przez partykularne organy władzy i administracji terytorium, przez które przebiegła później granica państwowa lub
które przypadły w całości temu innemu państwu. Krąg zewnętrzny to wszystkie te zespoły archiwalne (lub ich fragmenty), z którymi strona je nieposiadająca odczuwa związek kulturowy. Choć trochę to nieprecyzyjne określenie, ale
musi ono wystarczyć. Poczucie to może być zmienne czasowo. Dotyczy ono zespołów archiwalnych powstałych w wyniku działania urzędów „naszego” państwa na terenach, skąd to państwo odeszło, działania samorządów miejskich
złożonych z naszych rodaków, funkcjonujących w ramach „naszego” prawa,
związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych, szkół, przedsiębiorstw,
majątków ziemskich, rodzin i osób funkcjonujących w ramach „naszego” społeczeństwa, z udziałem decydującym naszych rodaków. Wyszczególnione precyzyjnie co do jednostki archiwalnej materiały, objęte instytucją wspólnego
dziedzictwa archiwalnego, mają się doczekać wspólnej troski dwóch lub więcej stron. Zakres tej opieki obejmie: przechowywanie, konserwację, mikrofilmowanie, digitalizację, opracowanie, prace edytorskie, publikacje pomocy
archiwalnych i opracowań traktujących o tych archiwaliach. Opieka ta ma wymiar zarówno merytoryczny (strategia postępowania), jak i finansowy (zdobywanie środków na wspólne przedsięwzięcia). Wszystkie te ustalenia ujęte być
mają w umowę międzynarodową, a jej wykonanie powinno być zagwarantowane przez regularne działania ciał kolegialnych powołane do egzekwowania
umowy i pojedyncze osoby – niejako „ambasadorów” archiwalnych w krajach
współpracujących z naszym.
10 Zob. m.in. W. Stępniak, Klauzule archiwalnej Konwencji Wiedeńskiej z 8 IV 1983 r., „Archeion”,
t. 79, 1985, s. 5–38; idem, Sukcesja państw dotycząca archiwaliów, Warszawa–Łódź 1989; idem,
Tradycyjne metody rozstrzygania międzynarodowych sporów archiwalnych, „Archeion”, t. 106, 2003,
s. 38–46.
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Ale niemniej ważne jest kształtowanie poprzez koncepcję wspólnego dziedzictwa poczucia wspólnej odpowiedzialności za archiwalia przechowywane
także poza granicami naszych krajów. Czy w razie zagrożenia działania wspomagające ratowanie archiwów ograniczymy tylko do tych „naszych” materiałów, które znajdują się za granicą? Koncepcja wspólnego dziedzictwa archiwalnego jest milowym krokiem na drodze do wykształcenia postawy opiekuńczej
w stosunku do całego światowego zasobu archiwalnego. Już w ramach wspólnego dziedzictwa mieści się idea niesienia pomocy słabszemu, biedniejszemu
dla własnej dobrze pojętej korzyści. Ratując „cudze”, ratujemy „swoje”. Stąd już
krok do projektu Międzynarodowej Rady Archiwów „Solidarność Archiwalna”
(„Archival Solidarity”)11. Rozpoznane problemy archiwów w krajach uboższych
mogą oczekiwać na rozwiązanie dzięki wsparciu środkami, którymi dysponują lub które pozyskają bogatsi, mający łatwiejszy dostęp i większą umiejętność
zdobywania tych środków z funduszy krajowych i międzynarodowych. Ale nie
tylko o pieniądze chodzi i nie tylko o realizację konkretnych zadań w ramach
projektu. Chodzi także, a długofalowo nawet bardziej, o pomoc merytoryczną,
fachową, technologiczną. Chodzi o pomoc w ogóle, zawsze, także poza projektem i po zamknięciu projektu. Chodzi o powszechną zgodę na solidarność archiwalną jako wartość wyznawaną przez globalną wspólnotę archiwistów.
Jak dać wsparcie merytoryczne słabszym, a jednocześnie włączyć wszystkich archiwistów, zarówno z krajów zasobniejszych i mających lepiej rozwiniętą naukę archiwalną, jak i mniej zasobnych i raczej uczących się archiwistyki, w jedną wspólnotę fachowych działań i profesjonalnych zachowań?
Międzynarodowe standardy opisu archiwalnego (ISAD, ISAAR, ISDIAH, ISAF)
to dzielenie się wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniami12. Jednocześnie jest
to doskonalenie języka proweniencji jako uniwersalnego narzędzia komunikacji między archiwistami na całym świecie. Implementacja standardów opisu
archiwalnego wymaga dziś wyposażenia archiwistów w narzędzie w postaci
darmowego systemu informatycznego jako środowiska, w którym funkcjonują standardy. Zadanie to ma spełniać firmowany przez Międzynarodową Radę
Archiwów system AToM, czyli Access to Memory13.
11

Zob. R. Alberch, P. Carbonell, M. Corominas, M. Carme Martínez, M. Fèlix Roncero, R. Saball,
L. Ureña, Archivists Without Borders, a challenge for international archival solidarity, Revista
Lligall, 2003, nr 21, https://arxivers.com/index.php/documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-21-1, [dostęp: 29.06.2018]; zob. też Archival Solidarity, http://archivalsolidarity.net/home.php,
[dostęp: 29.06.2018].
12 Ostatnio, zob. A. Laszuk, Moduły, poziomy i elementy, czyli opis archiwalny, [w:] Wokół metodyki
archiwalnej. Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, M. Zmudziński, Toruń 2018, s. 135–154.
13 Zob. AtoM: Open Source Archival Description Software, https://www.accesstomemory.org/en/,
[dostęp: 29.06.2018].
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Ogłoszenie na Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Pekinie w 1996 r.
„Kodeksu etycznego archiwistów” wprowadziło do powszechnego obiegu system wartości, które wyznaje światowa wspólnota archiwalna14. Wartości te,
w największym skrócie, to poszanowanie kontekstu powstawania archiwaliów
(proweniencja i rozmieszczenie nie rozrywające archiwalnych, naturalnych
całości), dążenie do maksymalnie możliwej dostępności archiwaliów, absolutna równość dostępu do archiwaliów wszystkich ludzi (drugą i trzecią wartość proponowaliśmy już ująć w nowo sformułowaną formułę, zwaną zasadą
publiczności archiwów15). Także podobne przygotowanie zawodowe, podobny
sposób myślenia archiwistów całej Ziemi powinny wzmocnić zjawisko mobilności zawodowej, przemieszczanie się archiwistów pomiędzy wszystkimi
krajami świata16.
Wspomniana dążność do maksymalizacji dostępu do archiwaliów była
i jest przedmiotem troski międzynarodowych gremiów archiwalnych od
połowy XX w. Sprawami ujednolicania w skali międzynarodowej przepisów
i zasad dotyczących warunków korzystania z archiwów, liberalizacji dostępu,
prowadzenia przez archiwa działań oświatowych i kulturalnych zajęła się już
w pierwszych latach swojej działalności Międzynarodowa Rada Archiwów
(MRA), postrzegając te zagadnienia jako niezwykle istotne, jeśli chodzi o budowanie wspólnoty archiwów i archiwistów, ponad podziałami etnicznymi,
narodowymi czy wynikającymi z granic państwowych. Zwłaszcza w ujednolicaniu zasad związanych z udostępnianiem zasobu archiwalnego dostrzegano możliwości równomiernego rozwoju archiwów, a także niwelowania
roszczeń i sporów archiwalnych. I choć problematyka ta zazwyczaj nie była
dominującą, jednak na konferencjach Okrągłego Stołu Archiwów, dorocznych Konferencjach MRA i na Międzynarodowych Kongresach Archiwów na
sprawach tych koncentrowano się dosyć często17.

14 Kodeks etyczny archiwistów uchwalony na XIII Międzynarodowym Kongresie Archiwów

w Pekinie, „Archiwista Polski”, 1997, nr 1, s. 10–14; W. Stępniak, Etyczne aspekty zawodu archiwisty,
„Archiwista Polski”, 1997, nr 1, s. 15–17.
15 W. Chorążyczewski, A. Rosa, Zasada publiczności archiwów nowym paradygmatem archiwistyki,
„Archiwista Polski”, r. 15, 2010, nr 3 (59), s. 23–42; ipsos, Is the public principle a new paradigm of archival science?, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, 2014, nr 5 (7), s. 11–21; A. Rosa, Zasada publiczności archiwów. Jedna zasada, różne interpretacje, [w:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 2, s. 21–54.
16 European Conference on Archives. Archivist: Profesion of the Future in Europe, Warsaw May 18–
20, 2006, ed. W. Stępniak, Warsaw 2006.
17 Zob. teksty publikowane od lat 50. XX w. w kolejnych czasopismach wydawanych przez
Międzynarodową Radę Archiwów: „Archivum”, „Janus”, „Comma”. Zob. też H. Barczak,
Międzynarodowa Rada Archiwów w sprawie liberalizacji dostępu do materiałów archiwalnych,
„Archeion”, t. 50, 1968, s. 269–271.
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W pierwszej kolejności zwracano uwagę na formy udziału archiwów w życiu kulturalnym społeczeństwa, na rolę, jaką archiwa mogą odgrywać nie tylko w kształtowaniu młodzieży, ale także całego społeczeństwa, a także możliwość wykorzystywania zasobów archiwów dla realizacji potrzeb różnych grup
zainteresowanych tym zasobem i informacjami w nim zawartymi. Na pierwszy plan jednak wysuwała się kwestia ujednolicania w skali międzynarodowej
przepisów dotyczących warunków korzystania z archiwów18. Równolegle stawiano na takie rozwiązania, które mają ułatwiać badaczom korzystanie z archiwów, jak masowe mikrofilmowanie zasobu archiwalnego czy opracowywanie norm i przepisów dotyczących organizowania wystaw zagranicznych
i wypożyczania między państwami dokumentów.
Kwestią pierwszoplanową stało się jednak dążenie do ograniczenia karencji dostępu do archiwaliów. Celem było zmniejszanie tych okresów do
20–30 lat, a następnie, jeśli nie istnieją żadne prawne przeszkody mające za
cel ochronę tajemnic państwowych lub danych osobowych, ich całkowita likwidacja. Równocześnie podejmowano starania związane ze zwiększaniem
praw użytkowników, przede wszystkim dotyczących możliwości samodzielnego prowadzenia badań w archiwum i wyszukiwania archiwaliów, ograniczających kontrolę zgodności zamawianych akt ze zgłoszonym tematem,
a także kontrolę notatek i wnioskowania z zebranego materiału. Starania
te obejmowały także dążenie do zrównywania praw użytkowników różnych
grup, krajowych i obcych, uczonych i nieuczonych, a także osób z niepełnosprawnościami, tak aby miejsce przechowywania archiwaliów nie determinowało możliwości korzystania z nich. Ważnym aspektem w tych dążeniach
stała się kwestia optymalizacji warunków pracy dla użytkowników w archiwach, wyposażenia pracowni naukowych, a także budowy krajowych, a następnie międzynarodowych systemów informacyjnych, których tworzenie
było możliwe dzięki wypracowanym przez środowisko międzynarodowe
standardom opisu.
Zwieńczeniem prac dotyczących powszechnej liberalizacji dostępu są
wypracowane przez międzynarodowe środowisko archiwistów w ramach
Międzynarodowej Rady Archiwów i następnie przyjęte przez to środowisko
trzy dokumenty oficjalnie prezentujące stanowisko otwartego dostępu do archiwów, wspomniany już „Kodeks etyczny archiwistów” z 1996 r., „Powszechna
deklaracja archiwów”19 z 2010 r. i międzynarodowy standard udostępnia18 H. Altman, Zadania archiwów w świetle konferencji archiwów w Zagrzebiu, „Archeion”, t. 28,

1958, s. 3–9.
19 Universal Declaration on Archives, https://www.ica.org/en/universal-declaration-archives, [dostęp: 02.07.2018].
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nia, czyli „Zasady dostępu do archiwów” (Principles of Access to Archives)20
z 2012 r. Dokumenty te przede wszystkim podkreślają wagę dostępu jako elementu wspólnej odpowiedzialności za archiwa, wskazują na otwarty dostęp
do archiwów, który promuje demokrację i wzmacnia rolę archiwistów w społeczeństwie21.
Efektem wypracowania wspólnych wartości, na które godzą się ci, którzy
przypisywać chcą sobie dumne miano archiwisty, jest globalna republika
archiwistów. Powszechne wspólnoty nie są niczym nowym. Można przecież
dzielić ludzkość na różne sposoby, a wspólnoty języka rodzinnego czy etniczne nie są jedynymi możliwościami łączenia się w grupy, jedynymi sposobami
odczuwania więzi i porozumienia. Republiki ludzi myślących lub uczonych
powtarzają się w dziejach. Rodzi się pytanie, na które każdy wykształcony
musi sobie odpowiedzieć, jeśli jest człowiekiem refleksyjnym: jestem bardziej członkiem wspólnoty narodowej czy ponadnarodowej wspólnoty ludzi
myślących? Czym była wspólnota scholastyków i czym wspólnota renesansowych humanistów? Czym innym republika oświeconych erudytów XVIII w.?22
Czym innym republika historyków kształtująca się w XIX w., tych historyków
uniwersyteckich, niepragmatycznych, wolnych od służebności wobec królów,
książąt, możnych, miast i klasztorów?23 Czym innym jest dzisiaj wspólnota
ludzi uznających teorie naukowe za podstawę światopoglądu? Co łączy osoby uznające teorię ewolucji jako podstawę rozumienia świata i zmian w nim
zachodzących z osobami głoszącymi myśl kreacjonistyczną? Język? Państwo?
To zbyt mało i zbyt przypadkowe, niezasłużone.
Wynika z tego, że ten, kto ma wolę przynależenia do ponadnarodowej
wspólnoty archiwistów, w pewnych sytuacjach zdecyduje się na archiwalne
nieposłuszeństwo24. Gotowość do praktykowania takiej postawy jest też war20 Principles of Access to Archives, https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_Access-principles_
EN.pdf, [dostęp: 02.07.2018].
21 D. Grot, Ku przeszłości otwartej. Dostępność archiwów państwowych w Polsce w latach 1918–
2014, Warszawa 2015, s. 265–275 (rozdz. pt. Dorobek Międzynarodowej Rady Archiwów).
22 K. Pomian, Europa i jej narody, Gdańsk 2009.
23 Zgodnie z ideałem tej republiki każdy historyk postawiony przed tym samym problemem badawczym wybierze te same źródła, dojdzie to tych samych wniosków i wyniki swoich badań opisze w ten sam sposób. Czy nie przypomina to stwierdzenia, że każdy archiwista dany zespół uporządkuje tak samo, a każdy użytkownik znający język proweniencji zrozumie dzieło archiwisty?
Nie jest to analogia przypadkowa. Od połowy XIX w. niemal wyłącznie historycy są archiwistami
i to oni tworzą archiwistykę. To historycy potrzebują kompletu źródeł, kompletu skoncentrowanego i powszechnie dostępnego. Potrzebują archiwów publicznych gromadzących możliwie
wszystko i możliwie wszystko udostępniających. Potrzebują archiwistów wyznających te same
wartości.
24 Wątek ten można odnaleźć w najnowszej książce Zdzisława Chmielewskiego – zob. idem,
Problemy archiwistyki podzielonej Europy. Selekcja i opracowanie dokumentacji 1918–1991,

Ku globalnej wspólnocie archiwistów

tością konstytuującą Archiwistę. Nieposłuszeństwo jest trudne. Jest ryzykowne. Żadna władza nie może go tolerować. Trzeba jednak w możliwy sposób się
sprzeciwić decyzjom politycznym lub biurokratycznym zagrażającym bezpieczeństwu zasobu archiwalnego „swojego” i „obcego”. W grę wchodzi bojkot zaleceń zmierzających do rabowania, przemieszczania, niszczenia archiwaliów.
Czasy pomyślne przysparzają przyjaciół, ale czasy przeciwne ich próbują. Tak, w ślad za rzymską maksymą, można określić przynależność do globalnej republiki archiwistów. Czasem ekstremalnie wyjątkowym jest wojna,
czyli stan erupcji wrogich postaw i działań wspólnot narodowych wzajemnie
wobec siebie. Powszechnie uznawany system wartości każe archiwiście angażować się w prace służb archiwalnych aktywnych na tyłach wojsk po to, by
zabezpieczać światowe dziedzictwo archiwalne jako dobro wspólne, a nie po
to, by dziedzictwo to rabować, niszczyć lub może wykorzystywać jako źródło
informacji o najaktywniejszych przedstawicielach „wrogiego” narodu dla ich
eliminacji lub prześladowania25. Członek globalnej republiki archiwistów będzie też współpracował z okupacyjnymi służbami archiwalnymi dla ocalenia
zagrożonych archiwaliów, choćby to miało narazić go na towarzyski bojkot
i szykany ze strony organów jego państwa, a po zwycięskim odparciu najeźdźcy da świadectwo prawdzie, nie zważając na to, że wszechobecna w jego narodzie wola rewanżu nie pozwala na ogłaszanie jakichkolwiek faktów stawiających byłego okupanta w pozytywnym świetle26. Archiwista „globalny” nie
będzie sprzyjał posunięciom swoich władz i swoich rodaków, które dla dobra
narodu stwarzają zasobowi archiwalnemu skrajne zagrożenie. Archiwista będzie pierwszym, który gotów będzie raczej poddać miasto i ocalić archiwalia,
niż bronić się do ostatka27.
Oczywiście, bycie członkiem globalnej wspólnoty archiwistów, to nie tylko
postawa sprzeciwu i ruszania na ratunek, gdy światowe dziedzictwo archiwalne jest zagrożone. To także działania pozytywne w błogosławionym czasie pokoju. To codzienna praca dla uczynienia zasobu archiwalnego jeszcze
Warszawa 2017. Wierność wspólnym wartościom wbrew odgórnej polityce władz była czynnikiem opóźniającym (jak w Niemczech Wschodnich) lub uniemożliwiającym (jak w Polsce) wprowadzenie tzw. archiwistyki marksistowsko-leninowskiej.
25 E. Rosowska, Wstęp, [w:] Polska–Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Przewodnik po
materiałach archiwalnych 1918–1939, t. 1. Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego, Archiwum Państwowe Obwodu Grodzieńskiego, oprac. i red. nauk. E. Rosowska, A. Smalianczuk,
A. Wabiszczewicz, A. Wielikij, Warszawa 2013, s. 5–23.
26 W. Suchodolski, Archiwa polskie za okupacji (1939–1945), „Archeion”, t. 17, 1948, s. 54–83.
27 P. Bańkowski, Archiwista na powstańczym Żoliborzu. Wspomnienia sierpień–wrzesień 1944,
oprac. A. Chodkowska, Warszawa 2014; K. Siuda, Archiwista na powstańczym Żoliborzu. Dziennik
Piotra Bańkowskiego z perspektywy egodokumentalnej, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, 2016,
nr 7 (9), s. 209–213.
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bardziej zrozumiałym i dostępnym dla każdego zainteresowanego, to pomoc
w pokonywaniu barier, które występują, gdy zainteresowany zapragnie z archiwaliów skorzystać, to budowanie wizerunku archiwum przyjaznego dla
zainteresowanych wykorzystywaniem archiwaliów. To także promowanie całego światowego zasobu archiwalnego poprzez jego najjaśniejszych ambasadorów, obiekty o szczególnej wadze dla ludzkości, jak to się dzieje poprzez
program „Pamięć Świata”28.

28 Pamięć państw i narodów. Lista światowa Programu UNESCO „Pamięć Świata”, oprac. B. Berska,
W. Stępniak, Warszawa 2011.

Hadrian Ciechanowski
Tomasz Żuchowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Działalność naukowa archiwów
państwowych w latach 2011–2016

Początek XXI w. to okres pełnienia funkcji przez czterech naczelnych dyrektorów archiwów państwowych: prof. Darii Nałęcz w latach 1996–2006, dr.
Sławomira Radonia w latach 2006–2011, prof. Władysława Stępniaka w latach 2011–2016 oraz dr. Wojciecha Woźniaka od 2016 r. do chwili obecnej.
Spośród wymienionych, na co podczas wystąpienia na II Międzynarodowym
Seminarium Naukowo-Dydaktycznym wskazał Hadrian Ciechanowski1, działalność naukowa była przedmiotem szczególnej troski adresata niniejszej
księgi pamiątkowej.
Opieka, jaką prof. Stępniak otaczał działalność naukową, znalazła swój
wyraz w wielu publicznych wystąpieniach oraz konkretnych działaniach
podejmowanych przez niego w celu animowania tej sfery funkcjonowania
podlegającej mu sieci archiwów państwowych. Mimo braku określonych
programów, które obejmowałyby działalność całej sieci, bezsprzecznie zaangażowanie profesora przyczyniło się do stworzenia dobrego klimatu
wokół realizacji funkcji naukowej archiwów, który zaowocował wzrostem
aktywności w tym zakresie. Zły stan działalności naukowej w momencie
obejmowania stanowiska przez prof. Stępniaka potwierdzają m.in. uwagi
archiwów państwowych dotyczące jego koncepcji działania. Między innymi
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy wyraziło opinię, że w archiwach prak1
H. Ciechanowski, „Miejsce nauki we współczesnym archiwum – rozważania nad polityką
naukową NDAP w XXI wieku”, referat wygłoszony podczas II Międzynarodowego Seminarium
Naukowo-Dydaktycznego „Aktualne problemy archiwistyki i zarządzania dokumentacją”, Lublin
20 maja 2017 r.
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tycznie zamarło życie naukowe, ponieważ biurokratyczna rzeczywistość nie
pozostawia na nie czasu2, natomiast Archiwum Państwowe w Piotrkowie
Trybunalskim, analizując możliwości rozwoju naukowego archiwistów, zauważyło głęboką zapaść tej sfery działalności3. Warto zatem, korzystając
z jubileuszu, podsumować kadencję prof. Stępniaka na stanowisku naczelnego dyrektora archiwów państwowych w zakresie realizacji funkcji naukowej przez archiwa państwowe.
Prezentowane rozważania zostały oparte na sprawozdaniach rocznych
archiwów państwowych oraz danych opisowych udostępnionych przez archiwa, które odpowiedziały na zapytanie autorów. Niestety, mimo starań nie
udało się zgromadzić informacji na ten temat ze wszystkich archiwów państwowych4. Pomimo tego przedstawione wnioski odzwierciedlają rzeczywisty stan rzeczy w omawianym zakresie działalności. Przed przejściem do zasadniczej części tematu, warto jednak najpierw przybliżyć koncepcję i działania podejmowane w sferze działalności naukowej przez prof. Władysława
Stępniaka.
Wystąpienie programowe prof. Stępniaka, jako nowego naczelnego dyrektora archiwów państwowych, zostało opublikowane na łamach 112. tomu
„Archeionu”. Autor wyraził w nim głębokie przekonanie o niezwykle ważnym
miejscu nauki w działalności podlegającej mu sieci archiwów. Dostrzegł on
również aspiracje naukowe wielu pracowników archiwów państwowych, czego wyrazem było przygotowywanie przez nich rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikowanie źródeł i monografii. Podnosząc ten problem,
profesor podkreślił jednakże, że archiwiści nie otrzymują zazwyczaj wsparcia w tym zakresie, a swoją pracę naukową realizują poza godzinami służbowymi. W związku z tym rozważał stworzenie specjalnej komórki w ramach
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, której zadaniem byłaby koordynacja pracy naukowej archiwów i archiwistów w Polsce. W tej komórce działać mieli archiwiści pracujący w macierzystych jednostkach, którzy okresowo
podejmowaliby działania na szczeblu centralnym. Zgodnie z koncepcją prof.
Stępniaka byłby to swego rodzaju instytut naukowy, działający w rozproszeniu, ale realizujący projekty istotne z punktu widzenia całości archiwów państwowych. Jednostce tej podlegać miała również działalność wydawnicza,
2

Wokół koncepcji funkcjonowania archiwów państwowych – odpowiedzi na List otwarty Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, oprac. V. Urbaniak, „Archeion”, t. 112, 2011, s. 373.
3 Ibidem, s. 388.
4 Autorzy korzystali ze sprawozdań rocznych archiwów państwowych, poza archiwami
w Zielonej Górze i Kielcach, które nie dostarczyły żadnych danych za badanych okres. Archiwum
Państwowe w Częstochowie nie przesłało sprawozdania za 2016 r., natomiast Archiwum
Państwowe w Malborku za 2011 r.
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w tym m.in. wydawanie „Archeionu”5. Choć był to pomysł bardzo interesujący,
a wręcz rewolucyjny, niestety nie doszło do jego realizacji.
W 2013 r. w strukturze Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych został
utworzony natomiast Departament Archiwistyki. Przed nowo powołaną komórką organizacyjną postawiono cele wiążące się z realizacją funkcji naukowej archiwów. Były to:
– zintensyfikowanie prac nad metodyką archiwalną,
– opracowanie polskiej normy opisu materiałów archiwalnych,
– opracowanie nowych, ujednoliconych zasad opracowania zasobu,
– dokończenie prac nad nową edycją polskiego słownika archiwalnego,
– uporządkowanie spraw związanych z systemem informacji archiwalnej6.
Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych, do zadań Departamentu Archiwistyki należało wówczas również:
– koordynowanie działań poszczególnych archiwów państwowych w zakresie działalności naukowej,
– opiniowanie prac naukowych prowadzonych w archiwach państwowych,
– opiniowanie tekstów naukowych i z zakresu metodyki archiwalnej zgłaszanych do publikacji,
– nadzorowanie prac komisji metodycznych w archiwach państwowych,
– współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, badawczymi, uczelniami oraz instytucjami w zakresie badań dotyczących archiwistyki7.
Dzięki związkom ze środowiskiem akademickim, prof. Stępniak dostrzegał również niezwykle istotne, aczkolwiek zmarginalizowane w działalności
archiwów państwowych, miejsce naukowego opracowania zasobu archiwalnego. Przekonanie to było impulsem do podjęcia starań na rzecz przywrócenia należnego miejsca tej najbardziej swoistej formie działalności naukowej
archiwów. W tym celu zostało powołanych kilka zespołów naukowych, których zadania obejmowały zagadnienia naukowego opracowania materiałów
archiwalnych. Były to zespoły do spraw analizy i wyznaczenia kierunków
nowelizacji wskazówek metodycznych8, przygotowania wskazówek meto5

W. Stępniak, Koncepcja działania na stanowisku naczelnego dyrektora archiwów państwowych
oraz metody jej realizacji, „Archeion”, t. 112, 2011, s. 354.
6 Idem, Najważniejsze zmiany i kierunki działania archiwów państwowych w latach 2011–2013,
„Archeion”, t. 114, 2013, s. 28.
7 Zakres zadań komórek organizacyjnych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, dostępne
online: http://bip.ap.gov.pl/dokument.php?iddok=3991&idmp=49&r=o, [dostęp: 12.04.2018].
8 Decyzja Nr 16 z 4 lipca 2012 r. w sprawie powołania zespołu naukowego do spraw analizy
i kierunków nowelizacji wskazówek metodycznych wydanych przez Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych, dostępne online: https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumen-
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dycznych dotyczących zasad opracowania materiałów archiwalnych9 i opracowania materiałów sfragistycznych10, sporządzania indeksów11, a także
opracowania polskiego standardu opisu archiwaliów12.
Działalność normatywna prof. Stępniaka dotycząca odnowienia działalności naukowej archiwów państwowych nie ograniczała się jednak wyłącznie
do ustanowienia wspomnianych zespołów naukowych. W 2013 r. został powołany zespół redakcyjny polskiej wersji Międzynarodowego słownika sfragistycznego13, a także wydany normatyw dotyczący szczegółowego zakresu
i trybu działania Centralnej Komisji Metodycznej14. W 2015 r. naczelny dyrektor powołał radę naukową projektu badawczego „Losy rosyjskich jeńców
wojennych w Polsce 1915–192415.
W celu wspierania działalności naukowej archiwów państwowych prof.
Władysław Stępniak podjął również działania zmierzające do jej dofinansowania. Służyć temu miał system dofinansowania projektów naukowych,
podejmowanych przez archiwa państwowe, ustalony zarządzeniem Nr 18
z 9 października 2015 r. – w sprawie zasad i trybu dofinansowania projektów

tacja/prawo-archiwalne/akty-normatywne-naczelnego-dyrektora-archiw%C3%B3w-pa%C5%84stwowych, [dostęp: 12.04.2018].
9 Decyzja Nr 57 z 10 grudnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu naukowego do opracowania
wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych, dostępne online: https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/dec_57_2013.pdf, [dostęp: 12.04.2018].
10 Decyzja Nr 9 z 23 marca 2015 r. w sprawie powołania zespołu naukowego do spraw wskazówek metodycznych do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie archiwów państwowych, dostępne online: https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/dec_9–2015.
pdf, [dostęp: 12.04.2018].
11 Decyzja Nr 61 z 11 grudnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu naukowego do opracowania
wskazówek metodycznych dotyczących sporządzania indeksów, dostępne online: https://www.
archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/dec_61_2013.pdf, [dostęp: 12.04.2018].
12 Decyzja Nr 58 z 10 grudnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu naukowego do opracowania
standardu opisu materiałów archiwalnych w archiwach państwowych, dostępne online: https://
www.archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/dec_58_2013.pdf, [dostęp: 12.04.2018].
13 Decyzja Nr 15 z 29 maja 2013 r. w sprawie powołania i zadań zespołu redakcyjnego do przygotowania polskiej wersji Międzynarodowego słownika sfragistycznego, dostępne online: https://
www.archiwa.gov.pl/pl/706-akty-normatywne-naczelnego-dyrektora-archiwów-państwowych,
[dostęp: 12.04.2018].
14 Decyzja Nr 59 z 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowego zakresu
i trybu działania Centralnej Komisji Metodycznej, dostępne online: https://www.archiwa.gov.pl/
images/docs/akty_normatywne/dec_59_2013.pdf, [dostęp: 12.04.2018].
15 Decyzja Nr 5 z 13 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Naukowej projektu badawczego
„Losy rosyjskich jeńców wojennych w Polsce 1915–1924”, dostępne online: https://www.archiwa.
gov.pl/images/docs/akty_normatywne/Dec05–2015.pdf, [dostęp: 12.04.2018].

Działalność naukowa archiwów państwowych w latach 2011–2016

naukowych w archiwach państwowych16. Aby skutecznie realizować to zadanie, została powołana Komisja do spraw oceny wniosków archiwów państwowych o dofinansowanie projektów naukowych17 oraz ustalony jej skład18.
Wyrazem szczególnej troski profesora o prowadzenie przez archiwa państwowe działalności naukowej było również doprowadzenie do nowelizacji
art. 40 ustawy archiwalnej, umożliwiającej zatrudnianie w archiwach państwowych pracowników na stanowiskach naukowych19.
Ostatnią inicjatywą prof. Stępniaka w sferze poprawy działalności naukowej archiwów państwowych było zarządzenie Nr 1 z 21 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania Rady Polityki Naukowej. W zamierzeniach miał to być
organ opiniodawczy i doradczy naczelnego dyrektora archiwów państwowych w sprawach polityki naukowej oraz polityki kadrowej w odniesieniu do
pracowników naukowych archiwów państwowych20.
Starania podejmowane przez prof. Stępniaka w sferze działalności naukowej podlegającej mu sieci archiwów państwowych należy bezsprzecznie ocenić pozytywnie. Na ocenę tę nie może mieć wpływu fakt, iż nie udało mu się
doprowadzić do trwałych zmian, co pokazała zmiana kursu podjęta przez dr.
Wojciecha Woźniaka, który w 2016 r. objął stanowisko naczelnego dyrektora
archiwów państwowych.
Jakie rezultaty przyniosła zatem dla tej istotnej funkcji archiwów państwowych wspomniana aktywność i szczególna uwaga poświęcana w latach
2011–2016 działalności naukowej przez ówczesnego naczelnego dyrektora
archiwów państwowych21? Aby zobrazować to zagadnienie, wybrano najistotniejsze wskaźniki liczbowe pokazujące aktywność archiwów państwowych
i ich pracowników w sferze działalności naukowej. Są to: liczba opracowanych
16 Zarządzenie Nr 18 z 9 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu dofinansowania projek-

tów naukowych w archiwach państwowych, dostępne online: https://www.archiwa.gov.pl/images/
docs/akty_normatywne/zarz18–2015.pdf, [dostęp: 12.04.2018].
17 Decyzja Nr 23 z 9 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków archiwów państwowych o dofinansowanie projektów naukowych, dostępne online: https://
www.archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/dec23–2015.pdf, [dostęp: 12.04.2018].
18 Decyzja Nr 25 z 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw oceny wniosków archiwów państwowych o dofinansowanie projektów naukowych, dostępne online: https://
www.archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/dec25–2015.pdf, [dostęp: 12.04.2018].
19 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U. 2015, poz. 566, art. 1 pkt 18.
20 Zarządzenie Nr 1 z 21 stycznia 2016 r. sprawie powołania Rady Polityki Naukowej, dostępne
online: https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz01.pdf, [dostęp: 12.04.2018].
21 W analizie uwzględniono również 2016 r., choć prof. Władysław Stępniak piastował stanowisko naczelnego dyrektora archiwów państwowych jedynie do końca stycznia tego roku. Wzięto
pod uwagę jednak, iż jego działania przyniosły rezultaty również po zakończeniu przez niego
urzędowania.
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naukowo zespołów archiwalnych, liczba zebrań naukowych odbytych w archiwach państwowych, liczba referatów wygłoszonych przez pracowników archiwów na konferencjach naukowych, liczba konferencji naukowych, w których
uczestniczyli pracownicy archiwów (bez referatów), liczba projektów badawczych zrealizowanych przez archiwa, liczba publikacji naukowych, których
autorami są pracownicy archiwów, w rozbiciu na monografie lub rozdziały
w monografiach, redakcje naukowe, edycje źródłowe, katalogi wystaw i artykuły w czasopismach naukowych oraz liczba zorganizowanych przez archiwa
konferencji i sesji naukowych. Dane te przedstawia tabela nr 122.
Analizując dane zaprezentowane w tabeli nr 1, można zauważyć, iż zawarte
w niej wartości zazwyczaj ani nie rosną, ani nie maleją, ich wykres w większości wypadków ma kształt sinusoidy. Wyjątek może stanowić opracowanie, które wyraźnie z roku na rok było coraz mniejsze i dopiero w 2016 r. nieznacznie
wzrosło. Zaistniała sytuacja związana była z dużą liczbą remontów prowadzonych w archiwach państwowych, przenosinami do nowych budynków archiwalnych bądź też przebudową i rozbudową starych budynków, jak choćby
w wypadku Archiwum Państwowego w Gdańsku23, jak również ze skoncentrowaniem się wielu instytucji na prowadzeniu skontrum oraz ewidencjowaniu zasobu.
Rok, w którym działalność naukowa w archiwach za kadencji prof.
Władysława Stępniaka była najefektywniejsza, to rok 2015. W tym roku bowiem większość badanych przez autorów wskaźników była na niezwykle wysokim poziomie. Co ciekawe, w kolejnym 2016 r. wskaźniki te utrzymały się
nadal na bardzo zadowalającym poziomie, co pokazuje, iż wysiłek, jaki włożył
profesor w rozwój naukowości w archiwach państwowych przyniósł oczekiwane, niezwykle pozytywne efekty.
Archiwami, które wykazały największą aktywność w realizacji funkcji naukowej w latach 2011–2016 były w kolejności24:
1. Archiwum Główne Akt Dawnych,
2. Archiwum Akt Nowych,
3. Archiwum Państwowe w Katowicach,
4. Archiwum Państwowe w Lublinie,
5. Archiwum Państwowe w Warszawie,
6. Archiwum Państwowe we Wrocławiu.

22 Zob. przyp. 4.
23 W dniu 16 lipca 2012 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z inwestycją polegającą

na rozbudowie i przebudowie Archiwum Państwowego w Gdańsku i trwały do końca badanego
okresu.
24 Kolejność powstała po zsumowaniu parametrów ze wszystkich lat.
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Tabela 1. Działalność naukowa archiwów państwowych w latach 2011–201625
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Opracowanie naukowe

215

293

276

174

135

192

Zebrania naukowe

58

57

64

55

75

77

244

203

262

252

328

294

Referaty na konferencjach
międzynarodowych

41

51

46

55

40

45

Uczestnictwo w konferencji krajowej
(słuchacz)

55

64

55

88

70

59

Uczestnictwo w konferencji
międzynarodowej (słuchacz)

4

5

19

16

14

8

Realizowane projekty badawcze

26

38

33

35

35

37

Monografie autorskie

33

32

35

39

37

25

Redakcje i opracowania naukowe

24

18

12

17

23

27

Edycje źródłowe

25

15

17

16

18

19

Katalogi wystaw

10

10

9

19

13

7

346

379

280

286

375

353

11

12

13

13

11

16

Referaty na konferencjach krajowych

Artykuły naukowe
Organizacja konferencji i sesji
naukowych

Trzeba jednocześnie zaznaczyć, iż wszystkie parametry wzięte pod uwagę przy badaniu naukowości w archiwach w omawianym okresie pojawiły
się jedynie w Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwum Państwowym
w Olsztynie oraz Archiwum Państwowym w Warszawie. W tabeli nr 2 przedstawiono zbiorczą działalność naukową w latach 2011–2016 w Archiwum
Głównym Akt Dawnych.
Niezwykle cieszyć może fakt, iż pracownicy archiwów zaczęli chętniej
występować z referatami zarówno na konferencjach naukowych krajowych,
jak i międzynarodowych. Dzięki temu środowisko archiwistów, historyków
i genealogów z kraju i z zagranicy mogło w większym zakresie zapoznać się
z efektami badań naukowych, prowadzonych w archiwach państwowych,
jak również poznać metodykę pracy archiwalnej. W latach 2011–2016 naj25 W tabeli uwzględniono wyłącznie zespoły archiwalne, które zgodnie z treścią sprawozdań
zostały opracowane w sposób naukowy. W związku z tym zaprezentowane dane różnią się od informacji zawartych w sprawozdaniach opisowych archiwów państwowych, w których podaje się
liczbę wszystkich opracowanych zespołów.
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więcej referatów wygłosili pracownicy Archiwum Głównego Akt Dawnych
(186), następnie Archiwum Akt Nowych (172), a na trzecim miejscu znalazło
się Archiwum Państwowe we Wrocławiu (113). Natomiast na konferencjach
międzynarodowych najczęściej prezentowali się pracownicy Archiwum Akt
Nowych (32), a w dalszej kolejności archiwów państwowych we Wrocławiu
(31) i Katowicach (31).
Tabela 2. Działalność naukowa Archiwum Głównego Akt Dawnych w latach
2011– 2016
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Opracowanie naukowe

3

6

2

3

1

3

Zebrania naukowe

7

4

5

5

5

2

Referaty na konferencjach
krajowych

29

20

40

43

19

35

Referaty na konferencjach
międzynarodowych

4

1

6

1

1

2

Uczestnictwo w konferencji krajowej
(słuchacz)

15

8

3

2

5

0

Uczestnictwo w konferencji
międzynarodowej (słuchacz)

0

0

1

1

0

0

Realizowane projekty badawcze

6

5

4

5

5

6

Monografie autorskie

3

4

2

1

2

4

Redakcje i opracowania naukowe

2

2

0

2

4

1

Edycje źródłowe

1

2

4

2

3

2

Katalogi wystaw

1

1

1

1

0

0

Artykuły naukowe

30

48

27

37

31

20

Organizacja konferencji i sesji
naukowych

5

3

2

4

4

7

Bardzo pozytywnym symptomem jest fakt, iż spora część pracowników archiwów państwowych uczestniczyła w konferencjach naukowych krajowych
oraz międzynarodowych w roli słuchaczy, pogłębiając w ten sposób swoją
wiedzę. Najczęściej z takiej możliwości, w wypadku konferencji krajowych,
korzystali archiwiści Archiwum Państwowego w Warszawie (64), następnie Archiwum Narodowego w Krakowie (47) oraz Archiwum Państwowego
w Gdańsku (34). Jeśli zaś chodzi o udział w konferencjach międzynarodowych,
kolejność przedstawia się następująco: Narodowe Archiwum Cyfrowe (17),
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Archiwum Narodowe w Krakowie (17) i Archiwum Państwowe we Wrocławiu
(13).
W latach 2011–2016 archiwa państwowe zorganizowały łącznie 76 konferencji i sesji naukowych, które świadczą o bardzo przychylnym nastawieniu
do wykonywanej przez nie funkcji naukowej. W tym względzie zdecydowanie przodowało Archiwum Główne Akt Dawnych (25), na dalszych miejscach
zaś usytuowały się Archiwum Państwowe w Poznaniu (18) oraz Archiwum
Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (13).
Atmosfera sprzyjająca rozwojowi naukowości w archiwach państwowych w omawianym okresie wpłynęła również na liczbę podejmowanych
rokrocznie projektów badawczych. Pod tym kątem najaktywniejsze były
Archiwum Główne Akt Dawnych (31), Archiwum Państwowe w Katowicach
(31) i Archiwum Państwowe we Wrocławiu (28).
Ważnym wyznacznikiem wysokiego poziomu naukowości w archiwach
państwowych jest liczba publikacji, których autorami są ich pracownicy. Warto
odnotować, że podczas kadencji prof. Władysława Stępniaka wydano łącznie
322 monografie autorskie oraz opracowania i redakcje naukowe. Najwięcej
monografii opublikowali pracownicy Archiwum Państwowego we Wrocławiu
(25), Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim (17) oraz Archiwum
Głównego Akt Dawnych (16), książek zaś wydanych pod redakcją naukową archiwiści z Archiwum Państwowego w Lublinie (16), Archiwum Głównego Akt
Dawnych (11) i Archiwum Akt Nowych (11).
Duże znaczenie dla archiwów państwowych mają również edycje źródłowe oraz katalogi wystaw, które ukazują najciekawsze materiały znajdujące
się w ich zasobach. W latach 2011–2016 najwięcej edycji źródłowych opublikowano w Archiwum Akt Nowych (39), w następnej kolejności w Archiwum
Głównym Akt Dawnych (11), na trzecim miejscu zaś uplasowało się Archiwum
Państwowe w Lublinie (8). Największą liczbę katalogów wystaw wydano natomiast w Archiwum Państwowym we Wrocławiu (11), Archiwum Państwowym
w Białymstoku (6), Archiwum Państwowym w Warszawie (6) oraz Archiwum
Państwowym w Radomiu (6).
W omawianym okresie pracownicy archiwów państwowych opublikowali łącznie 2019 artykułów naukowych. Tak znaczący dorobek piśmienniczy
świadczy o efektywnym wykorzystaniu przez archiwistów warunków sprzyjających pracy naukowej, które istniały podczas kadencji prof. Stępniaka.
Największą liczbę artykułów w tym czasie opublikowali pracownicy Archiwum
Głównego Akt Dawnych (193), Archiwum Państwowego w Katowicach (184)
i Archiwum Akt Nowych (176).
Bardzo istotnym kryterium, świadczącym o przywiązaniu większej uwagi do działalności naukowej archiwów państwowych w latach 2011–2016, jest
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liczba 386 odbytych zebrań naukowych. Na spotkaniach tych wygłaszane były
zazwyczaj referaty poświęcone problematyce archiwistyki współczesnej, jak
również odzwierciedlające zainteresowania badawcze pracowników archiwów państwowych. Największą liczbę zebrań zorganizowano w Archiwum
Państwowym w Łodzi (34), Archiwum Państwowym w Poznaniu (33) oraz
Archiwum Akt Nowych (30).
Ostatnim wskaźnikiem poziomu naukowości w archiwach państwowych,
który wzięto pod uwagę, jest liczba opracowanych naukowo zespołów archiwalnych. Jak już wspomniano, w latach 2011–2016 w niektórych archiwach
znacznie ograniczono lub całkiem zawieszono naukowe opracowanie zasobu.
Archiwami, mogącymi się pochwalić największą liczbą opracowanych zespołów archiwalnych w omawianym okresie, są: Archiwum Państwowe w Lublinie
(207), Archiwum Państwowe w Katowicach (124) oraz Archiwum Państwowe
w Poznaniu (123).
Przedstawiona analiza działalności naukowej prowadzonej przez archiwa
państwowe w latach 2011–2016 potwierdza, że zaangażowanie i działalność
prof. Władysława Stępniaka na stanowisku naczelnego dyrektora archiwów
państwowych przyczyniły się do ożywienia realizacji funkcji naukowej archiwów państwowych. Co istotne, trend ten utrzymał się również (choć krótko)
po jego odejściu ze stanowiska, na co wskazują dane dotyczące roku 2016.
Wydaje się zatem uzasadnione postawienie tezy, że zamierzenia w sferze naukowej, stawiane w momencie objęcia kierownictwa państwowej służby archiwalnej przez profesora, zostały w znacznej mierze zrealizowane. Należy
jednak podkreślić, że kolejne lata przyniosły wyraźne odejście kierownictwa
archiwów państwowych od realizacji funkcji naukowej na rzecz wprowadzania nowoczesnych technologii mających usprawnić realizację funkcji udostępniania, a finalnie doprowadzić do postulowanego już przez prof. Bohdana
Ryszewskiego systemu informatycznego dla archiwów państwowych26.
W związku z tym sukces ten, choć nie z winy prof. Władysława Stępniaka, okazał się krótkotrwały. Żywić można jedynie nadzieję, że następne lata przyniosą kolejny renesans działalności naukowej archiwów państwowych.

26 B. Ryszewski, Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994, s. 68–78.

Robert Degen
Marlena Jabłońska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Archiwa Bałkanów w oczach polskich
archiwistów

Geograficznie Bałkany obejmują obszar Europy na południe od linii zaczynającej się na zachodnim brzegu Morza Czarnego, wyznaczonej biegiem Dunaju, Sawy i Kupy, zmierzającej dalej przez Bramę
Liburnijską i kończącej się na plażach Adriatyku w okolicach Rijeki.
Postrzegane historycznie, obejmują terytoria wchodzące niegdyś w skład
Cesarstwa Bizantyjskiego, zasiedlone przez Słowian, a później podbite
przez Turków osmańskich. Społecznie są wieloetniczne i różnorodne.
Politycznie za bałkańskie uznaje się dziś Serbię, Czarnogórę, Bośnię
i Hercegowinę, Macedonię, Kosowo, Bułgarię, Albanię i Grecję, choć na
Półwyspie Bałkańskim znajdują się także część Rumunii, skrawek Turcji
ze Stambułem i prawie połowa Chorwacji. To region niezbyt odległy od
Polski. Mniej niż 800 km dzieli Cieszyn od Belgradu, leżącego przy ujściu
Sawy do Dunaju.
Bliskość geograficzna, ale też podobna, częściowo wspólna, historia skłaniają do stworzenia obrazu archiwów bałkańskich. Nie będzie
to obraz kompletny, lecz spojrzenie na archiwa Bałkanów oczyma polskich archiwistów, ograniczony do publikacji wydanych na kartach najstarszego i najważniejszego polskiego czasopisma archiwistycznego
„Archeionu”. Na jego łamach od lat archiwiści publikują artykuły zainspirowane doświadczeniami zdobytymi w czasie zagranicznych wyjazdów służbowych, dlatego część z nich może w poznaniu historycznym
pełnić rolę źródeł.
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Kwerenda w „Archeionie” wskazała 15 tekstów dotyczących archiwów bałkańskich1. Najstarszy z nich, napisany przez Bogdana Krolla, ukazał się w tomie 30.2 Najnowszy został przygotowany przez Władysława Stępniaka i wydany w tomie 943. Były one publikowane w trzech działach periodyku: Kronika,
Archiwa za granicą, Studia i materiały4.
Nie jest to duża liczba. Należy jednak pamiętać, że na łamach najstarszego polskiego periodyku archiwistycznego ukazywały się przetłumaczone na
język polski artykuły napisane przez autorów pochodzących z Bałkanów5.
Także redakcje innych czasopism humanistycznych wydawanych w Polsce
były otwarte na teksty przybliżające rzeczywistość archiwalną tego regionu
Europy6. Dziwić może nieco brak w „Archeionie” prac poświęconych archiwom bałkańskim, a wydanych w drugiej połowie lat 90. XX w. i na początku
XXI w., choć mogła na nich wpłynąć wojna tocząca się w rozpadającej się
Jugosławii. Z pewnością nie wynika on z zerwania lub zawieszenia wcześniej
1
M. Bandurka, Pobyt naukowy mgr T. Węsierskiej-Biernatowej z Gdańska i dra M. Bandurki
z Łodzi w Bułgarskiej Republice Ludowej, „Archeion”, t. 50, 1968, s. 255–258; J. Boniecki, Krajowa
konferencja archiwistów bułgarskich w Sofii, ibidem, t. 79, 1985, s. 324–329; I. Koberdowa, I. Radtke,
Archiwa w Socjalistycznej Republice Rumunii (wrażenia z podróży służbowej w dniach od 3 do 19 listopada 1966 r.), ibidem, t. 48, 1968, s. 147–160; B. Kroll, Organizacja i metody pracy w archiwach
jugosławiańskich, ibidem, t. 30, 1959, s. 141–143; B. Kubiczek, Dokumentacja audiowizualna w archiwach Sofii, ibidem, t. 89, 1991, s. 225; B. Kwiatkowska, Archiwa w Ludowej Republice Bułgarii.
Wrażenia z podróży służbowej, ibidem, t. 48, 1968, s. 137–145; M. Lewandowska, Organizacja i kadry
archiwów państwowych w Bułgarii, ibidem, t. 75, 1983, s. 227–235; J. Reychman, Archiwa tureckie
i ich znaczenie dla nauki europejskiej, ibidem, t. 34, 1961, s. 123–135; D. Rocka, Krajowa konferencja
archiwistów bułgarskich w Sofii, ibidem, t. 88, 1990, s. 246–247; eadem, Pobyt służbowy w archiwach
Sofii, ibidem, t. 90, 1992, s. 216–221; W. Stępniak, Archiwa Grecji, ibidem, t. 94, 1995, s. 112–119;
idem, Archiwa Jugosławii i polonika w ich zasobie, ibidem, t. 84, 1988, s. 185–204; M. Tarakanowska,
Pomoce ewidencyjno-informacyjne w archiwach bułgarskich, ibidem, t. 90, 1992, s. 65–82; eadem,
Służbowy pobyt naukowy mgr Marii Tarakanowskiej w Jugosławii, ibidem, t. 50, 1968, s. 253–255;
B. Woszczyński, Z naukowo-badawczej działalności archiwów bułgarskich, ibidem, t. 78, 1984,
s. 404–408.
2 B. Kroll, op.cit.
3 W. Stępniak, Archiwa Grecji…
4 Do tej grupy zaliczyliśmy również artykuł Małgorzaty Lewandowskiej z t. 75., który został wydany w ramach działu Materiały, eadem, Organizacja i kadry archiwów…
5 Bułgaria: L. Dimitrow, F. Filipow, E. Dimitrow, Archiwa w Ludowej Republice Bułgarii, „Archeion”,
t. 27, 1957, s. 247–265; I. Karow, Wykorzystanie dokumentacji naukowo-technicznej w gospodarce narodowej Bułgarii, ibidem, t. 84, 1988, s. 324–326; B.B. Popow, Automatyzacja działalności informacyjnej archiwów bułgarskich, ibidem, t. 72, 1981, s. 183–194. Jugosławia: P. Damianović, Służba archiwalna w nowej Jugosławii, ibidem, t. 28, 1958, s. 207–219. Rumunia: V. Maciu, Rumuńskie archiwa
państwowe, ibidem, t. 26, 1956, s. 214–217.
6 Zob. m.in. L. Konstadinova, Archiwum Bułgarskiej Akademii Nauk, „Biuletyn Archiwum Polskiej
Akademii Nauk”, 1963, nr 6, s. 12–26; J. Wierzbicki, Polonica z zagrzebskich archiwów, „Pamiętnik
Słowiański”, r. 11, 1961, s. 236–244.
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nawiązanych relacji. Polscy archiwiści przy różnych okazjach odwiedzali półwysep. Choćby Anna Laszuk, która w październiku 2003 r. była w Atenach
i uczestniczyła w dorocznym posiedzeniu Międzynarodowej Komisji ds.
Międzynarodowej Służby Poszukiwań w Bad Arolsen7. W marcu 2005 r. Daria
Nałęcz i Władysław Stępniak odwiedzili Bukareszt na zaproszenie dyrektora generalnego Archiwum Narodowego Rumunii8. Rok później naczelna
dyrektor archiwów państwowych podpisała porozumienie z Państwowym
Archiwum Republiki Macedonii9. Dowodem na utrzymywanie przyjaznych
i regularnych kontaktów między polskimi i bałkańskimi archiwistami jest
udział tych ostatnich w organizowanych w Polsce od 1995 r. konferencjach
archiwów państw Europy Środkowej i Wschodniej (obecnie „Colloquia Jerzy
Skowronek Dedicata”)10.
Wykres 1. Artykuły dotyczące archiwów bałkańskich na łamach „Archeionu”

Wśród artykułów objętych analizą znajdują się prace dotyczące archiwów
pięciu państw: Bułgarii, Grecji, byłej Jugosławii, Rumunii i Turcji. W przypadku prac poświęconych placówkom byłej Jugosławii możemy odnaleźć uwagi
na temat centralnego archiwum federacji w Belgradzie, wszystkich archiwów
republik związkowych i niektórych archiwów miejskich11.
7

Ibidem, „Archeion”, t. 107, 2004, s. 570.
Ibidem, t. 109, 2006, s. 318–319.
9 Ibidem, 1. 110, 2010, s. 290.
10 Zob. W. Stępniak, „Colloquia Jerzy Skowronek dedicata” we współpracy archiwów państw Europy
Środkowej i Wschodniej, ibidem, t. 100, 1999, s. 123–129.
11 Bogdan Kroll pisał o Archiwum Jugosławii w Belgradzie, archiwach republik Serbii,
Chorwacji oraz Słowenii, archiwach państwowych w Rijece i Škofja Loka (Szkofia Loka) oraz
archiwum miejskim w Zagrzebiu, zob. idem, op.cit., s. 141–143. Maria Tarakanowska przybliżyła
8
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Ponad połowa artykułów prezentujących archiwa Bałkanów przedstawia je
w rzeczywistości lat 80. XX w. Z tego też czasu mamy najwszechstronniejszy
wizerunek archiwów bułgarskich. Najregularniej opisywane były archiwa byłej Jugosławii. Pojedyncze obrazy archiwów tureckich12, rumuńskich i greckich przedstawiają je odpowiednio w latach 50., 60. i 90. XX w.
Wykres 3. Artykuły o archiwach Bałkanów z podziałem na dziesięciolecia

zasób Archiwum Jugosławii, archiwów republik Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz archiwum
w Dubrowniku, zob. eadem, Służbowy pobyt naukowy… Władysław Stępniak pokusił się o precyzyjną charakterystykę całej sieci archiwalnej, zob. idem, Archiwa Jugosławii…
12 Tom 34. „Archeionu”, w którym ukazał się artykuł poświęcony archiwom tureckim
(J. Reychman, op.cit.), oddano do druku w kwietniu 1961 r., stąd przyjęliśmy, że tekst musiał zostać
napisany wcześniej i odnosi się do realiów lat 50. XX w.
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Autorami większości tekstów byli archiwiści związani z Naczelną
Dyrekcją Archiwów Państwowych (Irena Koberdowa, Barbara Kubiczek,
Maria Lewandowska, Danuta Rocka, Maria Tarakanowska w latach 90.
XX w., Bolesław Woszczyński)13. Istotną grupę stanowili pracownicy archiwów centralnych: Archiwum Głównego Akt Dawnych (Władysław Stępniak),
Archiwum Akt Nowych (Bogdan Kroll, Tarakanowska w latach 60. XX w.)
i Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (Jan Boniecki). Trójka autorów była
na co dzień zatrudniona w archiwach terenowych: w Poznaniu (Irena Radtke),
w Łodzi (Mieczysław Bandurka) i w toruńskim oddziale archiwum bydgoskiego (Barbara Kwiatkowska). Inną instytucję – w tym wypadku Uniwersytet
Warszawski – reprezentował jeden autor, Jan Reychman14.
Tylko część artykułów poświęconych archiwom Bałkanów była zainspirowana wrażeniami zdobytymi w czasie wyjazdów służbowych, podróży szkoleniowych i staży. Trwały one zazwyczaj około dwóch tygodni15 i uczestniczyli
w nich zarówno archiwiści warszawscy (z NDAP: Kubiczek, Rocka, Koberdowa
13 Dokonując tych obliczeń, wielokrotnie uwzględnialiśmy osobę, jeśli była autorem więcej niż

jednego tekstu (np. dwukrotnie policzyliśmy Stępniaka: osobno jako autora tekstu o archiwach byłej Jugosławii, osobno jako autora artykułu o archiwach Grecji). Przypisując autorów do konkretnych instytucji, uwzględnialiśmy natomiast zmiany miejsc pracy. W ten sposób Tarakanowska,
pisząc o pobycie w archiwach jugosłowiańskich (eadem, Służbowy pobyt naukowy…), była dla nas
pracownicą AAN, natomiast w 1992 r., gdy ukazał się tekst o pomocach archiwalnych w Bułgarii
(eadem, Pomoce ewidencyjno-informacyjne…), została uznana za pracownika NDAP. Szczegóły biograficzne dotyczące Tarakanowskiej, zob. M. Lewandowska, Pożegnanie dr Marii Tarakanowskiej,
„Archeion”, t. 95, 1995, s. 277–278.
14 Trudno uznać go za archiwistę. Reychman był orientalistą, całe życie zawodowe i naukowe
związał ze stołecznym uniwersytetem. Jednak jego dorobek naukowy, zwłaszcza zainteresowania dawnymi kancelariami i współautorstwo syntezy dyplomatyki osmańskiej (wydany w 1955 r.,
wspólne z Ananiaszem Zajączkowskim, Zarys dyplomatyki osmańsko-tureckiej), sprawiły, że znalazł się w naszym zestawieniu. Zob. I. O. [I. Okruszko], Reychman Jan, [w:] Słownik historyków polskich, Warszawa 1994, s. 446–447.
15 Nie zawsze można precyzyjnie określić czas takiego pobytu. O dwutygodniowym przebywaniu w archiwach byłej Jugosławii pisał Kroll (idem, op.cit., s. 141). Natomiast Tarakanowska przedstawiała wrażenia z podróży do archiwów tego samego państwa, którą odbyła 16–30 VI 1967 r.
(eadem, Służbowy pobyt naukowy…, s. 253). W drugim wypadku nie wiadomo, czy 14 dni autorka
rzeczywiście spędziła w byłej Jugosławii, czy wskazany czas obejmuje także przejazd na miejsce i z powrotem. Kwiatkowska (eadem, op.cit., s. 137) i Bandurka (idem, op.cit., s. 255) piszą o pobytach dziesięciodniowych. Możliwe, że nie wliczają czasu koniecznego na dojazd do Bułgarii.
Koberdowa i Radtke piszą o podróży służbowej trwającej od 9 do 19 XI 1967 r., więc w tym wypadku – jak się nam wydawało – wskazany okres obejmuje także drogę do Rumunii (ipsos, op.cit.,
s. 147). Kubiczek przedstawia wrażenia z wyjazdu do Sofii w dniach 12–17 IX 1988 r. (eadem,
op.cit., s. 225), lecz tu można mieć podobne wątpliwości, jak w wypadku wyjazdów Kwiatkowskiej
czy Bandurki z Węsierską-Biernatową. Rocka nie podaje terminu ani długości pobytu w Bułgarii
(eadem, Pobyt służbowy…, s. 216–221).
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i z archiwów centralnych: Kroll, Tarakanowska), jak i z terenu (Kwiatkowska,
Bandurka, Węsierska-Biernatowa, Radtke). Niemal tyle samo tekstów
uznaliśmy ze efekt realizacji indywidualnych zainteresowań badawczych.
Przynajmniej dwa z tych artykułów wykorzystywały doświadczenia zdobyte
w czasie wcześniejszych pobytów i badań prowadzonych w archiwach bałkańskich przez autorów (Lewandowskiej16 i Stępniaka o archiwach jugosłowiańskich). Powstanie części pozostałych związane było z wykonywaniem obowiązków służbowych. Na przykład kierownik Zakładu Naukowo-Badawczego
Archiwistyki w NDAP (potem Zakładu Naukowego Archiwistyki), którym
w latach 80. XX w. był Woszczyński, mógł z racji zajmowanego stanowiska
dokonać przeglądu działalności archiwów bułgarskich „w ostatnich latach”17.
Podobnie Tarakanowska, jako pracownik NDAP i specjalista w zakresie opracowania zasobu archiwalnego, mogła być szczególnie zainteresowana pomocami ewidencyjno-informacyjnymi w archiwach bułgarskich18. Nieliczne objęte analizą teksty przedstawiają wrażenia z konferencji naukowych zorganizowanych w archiwach na Półwyspie Bałkańskim.
Wykres 4. Autorzy według miejsc zatrudnienia

16 W jednym z przypisów Lewandowska powołuje się na informacje uzyskane w czasie poby-

tu służbowego w Głównym Zarządzie Archiwów Bułgarskiej Republiki Ludowej, zob. eadem,
Organizacja i kadry archiwów…, s. 229, przyp. nr 3.
17 B. Woszczyński, op.cit.
18 M. Tarakanowska, Pomoce ewidencyjno-informacyjne…
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Archiwa bułgarskie
Archiwa bułgarskie okresu powojennego – podobnie jak polskie – zorganizowano w sieć scentralizowaną. Początkowo podlegały Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych, jednak na początku lat 50. XX w. zostały podporządkowane
Komitetowi ds. Wiedzy, Kultury i Sztuki. W skład sieci wchodziły dwa archiwa centralne: Centralne Archiwum Państwowe Historyczne i Centralne
Archiwum Ludowej Republiki Bułgarii oraz 12 archiwów okręgowych19.
Dekadę później liczbę archiwów okręgowych zwiększono do 27 (wśród nich
było archiwum miejskie i okręgowe w Sofii)20. W latach 80. sytuacja nieco
się zmieniła: Główny Zarząd Archiwów funkcjonował przy Radzie Ministrów
Bułgarii, a sieć została wzbogacona o jeszcze jedno archiwum centralne –
Centralne Archiwum Dokumentacji Technicznej w Sofii21.
Archiwum techniczne utworzono w 1974 r. i było reakcją na bieżącą sytuację tej grupy dokumentacji na przedpolu22. Jak zauważył Boniecki, dokumentacja techniczna długo pozostawała poza zainteresowaniem bułgarskich
archiwów. Gromadzono ją w sposób przypadkowy i niezorganizowany, a archiwiści przyzwyczajeni do dokumentacji aktowej, nie zwracali na nią specjalnej uwagi. Tymczasem aktotwórcy wytwarzali coraz więcej dokumentacji
technicznej, zalewała ona magazyny archiwów bieżących i pojawiło się realne
19 M. Lewandowska, Organizacja i kadry archiwów…, s. 227.
20 Ibidem; B. Kwiatkowska, op.cit., s. 137–138.
21 B. Woszczyński, op.cit., s. 404–405.
22 J. Boniecki, op.cit., s. 325.
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zagrożenie niekontrolowanego niszczenia tego typu materiałów w instytucjach.
Do końca lat 80. XX w. nie utworzono w Bułgarii odrębnego archiwum
dla dokumentacji audiowizualnej. Jej gromadzenie było zdecentralizowane,
przez co fotografie, filmy i nagrania przechowywano w archiwach państwowych, w bibliotekach, muzeach, Archiwum Radia i Filmotece Narodowej23.
Bułgarskie archiwa lat 60. nie dysponowały gmachami wybudowanymi
specjalnie na ich potrzeby. Normą było adaptowanie budynków i pomieszczeń, w których miały znajdować się archiwa. Poza tym – jak zauważała
Kwiatkowska – sprawy lokalowe w Bułgarii „są na ogół trudne i nie wszystkie archiwa posiadają rezerwę magazynową”24. W odwiedzanych przez nią
magazynach wentylację przeprowadzano dzięki umiejętnemu wietrzeniu
pomieszczeń, choć coraz powszechniejsze było stosowanie wentylatorów mechanicznych pozwalających na utrzymanie w magazynach stałej temperatury
przez cały rok. Pomieszczenia były wyposażone w regały drewniane o rozstawie półek dostosowanym do wymiaru archiwaliów, które powszechnie były
przechowywane w pudłach kartonowych. To rozwiązanie już wówczas chroniło jednostki archiwalne od kurzu i uszkodzeń mechanicznych25.
Zgromadzony w tak wyposażonych magazynach archiwalnych zasób liczył
w końcu lat 60. nieco poniżej 2 mln j.a., podzielnych na prawie 25 tys. zespołów archiwalnych. Wśród zgromadzonych tam materiałów było prawie 4 tys.
dokumentów. Większość zasobu – ponad 1,6 mln j.a. – była opracowana26.
W pierwszej połowie lat 80. ubiegłego wieku wzrósł o prawie 20 tys. zespołów
i łącznie mierzył ok. 35 tys. m.b.27 Cechą charakterystyczną bułgarskiego zasobu była w odczuciu polskich archiwistów stosunkowo mała liczba akt i dokumentów pochodzących sprzed końca XVIII w., co tłumaczono długim okresem niewoli tureckiej28. Zdecydowana większość materiałów zgromadzonych
w archiwach powstała po 1878 r., natomiast archiwalia starsze zgromadzone były głównie w bibliotekach – przede wszystkim Bibliotece Narodowej
im. Cyryla i Metodego w Sofii29 – ale także w klasztorach i muzeach30. Być
może z tego powodu bułgarskie archiwa nie były szczególnie interesującym
23 B. Kubiczek, op.cit., s. 225.
24 B. Kwiatkowska, op.cit., s. 142.
25 Ibidem.
26 Ibidem, s. 137.

27 B. Woszczyński, op.cit., s. 404. Interesujące, że Woszczyński podaje liczbę 1,8 mln j.a. składa-

jących się na zasób archiwów bułgarskich. Możliwe, że miał na myśli liczbę jednostek opracowanych.
28 B. Kwiatkowska, op.cit., s. 138.
29 D. Rocka, Pobyt służbowy…, s. 217.
30 M. Lewandowska, Organizacja i kadry archiwów…, s. 228–229.
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miejscem do kwerendy dla polskich badaczy. Takie zdanie o Centralnym
Archiwum Historycznym w Sofii, Centralnym Archiwum Ludowej Republiki
Bułgarii w Sofii, miejskich archiwach okręgowych w Sofii i Warnie wyraził
Bandurka rejestrujący tam polonika. Napisał: „Zarejestrowane materiały nie
przedstawiają, niestety, większej wartości naukowej. Nasuwają one spostrzeżenie, że państwowe archiwa bułgarskie, w przeciwieństwie do naszych, gromadzą w rozległym zakresie spuściznę (zbiory) po różnego rodzaju osobistościach, tj. zarówno po działaczach politycznych i społecznych, jak i po literatach, naukowcach i działaczach w dziedzinie kultury”31. Jeśli już mogłyby one
zwrócić uwagę polskich badaczy, to w jego ocenie byliby to historycy dwudziestolecia międzywojennego, którzy mogliby znaleźć tam materiały dotyczące
dwustronnej – polsko-bułgarskiej – wymiany uczonych, nauczycieli, studentów oraz zespołów artystycznych32.
W archiwach bułgarskich, podobnie jak i w polskich, stosowano dwojakiego rodzaju pomoce archiwalne: ewidencyjno-informacyjne i informacyjne,
a ewidencję zasobu prowadzono na dwóch poziomach – w poszczególnych
archiwach państwowych i w Głównym Zarządzie Archiwów33. Wśród obowiązujących tam pomocy archiwalnych wyróżniano księgi nabytków, spisy
zespołów, spisy nabytków częściowych, spisy wspomnień, spisy dokumentów
przeznaczonych do specjalnego przechowywania, inwentarze archiwalne,
spisy akt kategorii B długotrwałego okresu przechowywania, spisy dokumentów wybrakowanych, spisy wewnętrzne jednostek archiwalnych, kartotekę
zespołów z systematycznym skorowidzem kartkowym, spisy zespołów przygotowanych do przyjęcia przez archiwa państwowe, a pozostawione na czasowe przechowywanie u aktotówrców.
W latach 70. i 80. archiwa bułgarskie, podobnie jak polskie, duży nacisk kładły na udostępnianie materiałów dla potrzeb gospodarki34 i prowadziły szeroko zakrojoną akcję informowania o swych zasobach35. Ważną grupę użytkowników stanowili „piszący wspomnienia z lat II wojny światowej. Znaczna
grupa korzystających to uczestnicy kształtowania władzy ludowej w Bułgarii
w pierwszych latach powojennych. Archiwa odnotowują również liczne grono
nauczycieli zajmujących się dydaktyką i pracą kulturalno-oświatową”36.
31 M. Bandurka, op.cit., s. 257.
32 Wydaje się, że ten jednoznaczny sąd jest obarczony zbyt dużą dozą subiektywizmu. Warto pa-

miętać, że kwerenda prowadzona przez Bandurkę i Węsierską-Biernatową objął jedynie zasoby
wspomnianych archiwów i ok. 160 j.a. z nich pochodzących. Zob. ibidem, s. 256.
33 M. Tarakanowska, Pomoce ewidencyjno-informacyjne…, s. 67–68.
34 B. Woszczyński, op.cit., s. 404.
35 M. Lewandowska, Organizacja i kadry archiwów…, s. 235.
36 B. Woszczyński, op.cit., s. 405.
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Wspomniane podobieństwo nie było jedynym, które można było dostrzec. Według Rockiej, w drugiej połowie 80. XX w. archiwa bułgarskie żyły
na co dzień problemami bardzo podobnymi do polskich37. Przede wszystkim dużo wysiłków skupiały na kształtowaniu zasobu archiwalnego38, w tym
sekcji archiwalnej, wykorzystania w niej wykazów akt i roli archiwów państwowych na przedpolu archiwalnym. Dostrzeganą przez nią różnicą był
w tym czasie stopień wykorzystania komputerów zarówno w pracy archiwów historycznych, jak i instytucji funkcjonujących na przedpolu. Rocka
stwierdziła zdecydowanie, że „archiwa państwowe w Bułgarii wyprzedziły
stronę polską w zastosowaniu techniki komputerowej”39. Już na początku
lat 80. bułgarski Główny Zarząd Archiwów uczestniczył w organizowaniu
automatycznego systemu informacyjnego, którego techniczną stroną zajmowała się zatrudniona w centrali grupa inżynierów40. Dlatego nieco później przedmiotem podejmowanej dyskusji nie musiały być już tylko plany
wykorzystania komputerów w służbie archiwalnej41, ale dokumentacja powstająca za pomocą komputerów (m.in. przy przetwarzaniu danych ekonomicznych), jej forma i wartość archiwalna (na którą miała wpływ np. powtarzalność danych). Rozważano problemy zastosowania automatycznych
systemów wyszukiwania informacji w archiwum bułgarskiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych.
Pracownicy archiwów bułgarskich byli bardzo gościnni i życzliwie nastawieni do polskich kolegów. Cierpliwi w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, dbający nie tylko o przekazanie rzetelnej i pełnej wiedzy na tematy
archiwalnej rzeczywistości, ale także przy „zaznajamianiu […] ze zdobyczami
kulturalnymi LRB”42. Trudno stwierdzić, czym były te „zdobycze kulturalne”,
bo źródła zazwyczaj są w tym zakresie enigmatyczne. To stwierdzenie mogło
oznaczać jedynie wprowadzenie do programu pobytu zwiedzania wybranych
bułgarskich zabytków43. Co ciekawe, takim stosunkiem do polskich kolegów
wykazywali się nie tylko pracownicy archiwów okręgowych czy dyrekcji archiwów bułgarskich, ale także szefowie sieci archiwalnej. Przynajmniej tak
było w latach 60., gdy Ludową Republikę Bułgarii odwiedzali Kwiatkowska,
Bandurka i Węsierska-Biernatowa.

37 D. Rocka, Krajowa konferencja archiwistów…, s. 247.
38 Zob. M. Lewandowska, Organizacja i kadry archiwów…, s. 233.
39 Ibidem.
40 B. Woszczyński, op.cit., s. 407.

41 Zob. S. Nawrocki, Komputer w służbie archiwalnej, Poznań 1985.
42 B. Kwiatkowska, op.cit., s. 137, przyp. nr 2.
43 M. Bandurka, op.cit., s. 255, przyp. nr 2.
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Archiwa greckie
Współpraca pomiędzy archiwami polskimi i greckimi nigdy nie należała
do szczególnie intensywnych44. Większą aktywność niż Centralne Archiwum
Państwowe Grecji wykazywały na tym polu Biblioteka Narodowa oraz instytuty badawcze. Zapewne wynikało to z zakresu kompetencji i podziału zadań.
Władysław Stępniak w artkule Archiwa Grecji przybliżył specyfikę tych instytucji z połowy lat 90. XX w.45 Archiwa w greckim systemie administracji
państwowej podlegały Ministerstwu Edukacji Narodowej i Wyznań. Organem
decyzyjnym była Rada Nadzorcza Państwowej Służby Archiwalnej, składająca
się z dziewięciu członków, z których ośmiu zobowiązanych było legitymować
się znaczącym dorobkiem naukowym z zakresu archiwistyki i dziedzin pokrewnych, oraz kierownika, właściwego dla państwowej służby archiwalnej,
działu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Wyzwań. Na czele archiwów państwowych stał Dyrektor Centralnego Archiwum Państwowego, który także
uczestniczył w pracach Rady Nadzorczej w charakterze sprawozdawcy, bez
prawa głosu. Rada powoływana była przez ministra na okres trzech lat.
Centralne Archiwum Państwowe Grecji zostało powołane w 1914 r. i stało na czele ogólnopaństwowej sieci archiwów regionalnych. Gromadziło ono
materiały archiwalne wytworzone przez wszystkie centralne organy administracji państwowej, z wyjątkiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które
prowadziło własne archiwum historyczne. Zasób Archiwum Państwowego
szacowano, w tamtym okresie, na 25 km m.b. akt, z zaznaczeniem, że zasób ten
narastał sukcesywnie i dość dynamicznie. Archiwum to zmagało się z trudnościami lokalowymi. Dzieliło bowiem swoją siedzibę z Akademią Ateńską,
a magazyny archiwalne były rozlokowane w ośmiu punktach miasta. Większej
zmiany nie przyniosła także budowa nowego gmachu archiwum. Problemem
była także zbyt mała liczba etatów i skromny personel merytoryczny i pomocniczy. Chętnych do pracy jednak nie brakowało, gdyż zawód archiwisty
– w przeciwieństwie do polskiej rzeczywistości – był wówczas w Grecji dobrze
opłacany i doceniany. Pracownikiem archiwum mógł zostać każdy, kto ukończył studia wyższe na kierunku humanistycznym i zdał egzamin państwowy.
W środowisku pojawiały się jednak głosy, że nie jest to wykształcenie wystarczające i rozpatrywano możliwość powołania specjalistycznych studiów w zakresie archiwistyki. Zadania tego podjął się jako pierwszy Uniwersytet Wysp
Jońskich.
Działania Archiwum Państwowego koncentrowały się przede wszystkim
na prowadzeniu nadzoru archiwalnego, rocznie przeprowadzano bowiem po44 W. Stępniak, Archiwa Grecji…
45 Ibidem.
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nad 2 tys. wizytacji, oraz na opracowaniu zasobu, które odbywało się z wykorzystaniem systemu Macintosh. Prowadzono na bieżąco inwentarz topograficzny, rejestr brakowania dokumentacji w jednostkach podległych oraz ewidencję zasobu innych greckich archiwów państwowych. Pomoce archiwalne
były okresowo publikowane.
Jedynym resortowym archiwum z zasobem historycznym było archiwum
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jego zasób szacowano na 20 km m.b.
akt. Został on podzielony na działy: korespondencja generalna, archiwa poselstw i konsulatów, oficjalna korespondencja królewska, negocjacje traktatowe, organizacje międzynarodowe, Wspólnota Rynku i NATO. Największe
znaczenie naukowe, zdaniem archiwistów, miała korespondencja generalna; dział ten jako jedyny w omawianym okresie był opracowany i udostępniany. W tym też dziale występują polonika. Wśród typowych materiałów
dyplomatycznych dominują rutynowe raporty, opisy i oceny sytuacji wewnętrznej Polski, jej stosunków z państwami trzecimi oraz prowadzonej polityki zagranicznej.
W Grecji dostęp do zgromadzonych materiałów archiwalnych miała każda
osoba z wykształceniem uniwersyteckim. Akta udostępniano po upływie 50 lat
od ich wytworzenia. Występowały także akta z klauzulą zastrzeżone, które zostały wyłączone z udostępniania. Zgodę na udostępnienie wydawał specjalny
komitet, w którego skład wchodzili: dyrektor Archiwum Dyplomatycznego
oraz trzech ambasadorów. Ostateczną decyzję podejmował jednak minister
spraw zagranicznych. Cudzoziemcy, którzy chcieli korzystać z zasobu archiwum, zobowiązani byli przedłożyć listy polecające.
Biblioteka Narodowa Grecji została powołana w roku 1832. Pełni ona typowe, dla bibliotek państwowych o charakterze centralnym, funkcje administracyjne i merytoryczne, gromadząc rocznie około 25 tys. tomów. Wśród
jej zbiorów znajdują się bardzo cenne rękopisy, m.in.: papirusy greckie
i egipskie wytworzone od IX w. p.n.e. do VIII w. n.e. oraz 5 tys. kodeksów papierowych lub sporządzonych na pergaminie (VIII–XI w.). Łącznie zostało
zgromadzonych tam około 200 tys. dokumentów i innych jednostek archiwalnych. To bardzo pokaźny zbiór, którym nie powstydziłoby się nie jedno
archiwum. Z tego też powodu Biblioteka Narodowa Grecji była traktowana
jako partner w międzynarodowej współpracy archiwalnej.
Inną instytucją, która odgrywała ważną rolę w procesie gromadzenia
i przechowywania źródeł archiwalnych, a na którą uwagę zwrócił Stępniak,
była The National Hellenic Research Fundation. Fundacja ta została powołana w 1958 r. w celu wspierania rozwoju badań naukowych w Grecji. Miała
ona charakter prywatny, a jej działania koncentrowały się na czterech obszarach: historii, fizyce, chemii i biologii. Za działalność merytoryczną fun-
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dacji odpowiadał Instytut Badań Neohellenistycznych. Ułatwiał on uczonym greckim nawiązywanie międzynarodowych kontaktów naukowych, ale
przede wszystkim zajmował się on ewidencjonowaniem wszelkich możliwych źródeł historycznych dotyczących przedmiotów badań naukowych
i ich reprodukcją na znaczną skalę. W zasobie Instytutu znajdowały się mikrofilmy, około 17 tys. rolek, materiały kartograficzne, 2440 jednostek oraz
archiwalia (8 zespołów). Instytut prowadził także zakrojone na szeroką skalę
prace związane z publikacją źródeł archiwalnych, ich ewidencją i opracowaniem oraz przygotowaniem pomocy archiwalnych46. W latach 90. podstawowym narzędziem codziennej pracy był program ISIS, bliski także polskim
archiwistom i wykorzystywany m.in. w Archiwum Głównym Akt Dawnych
w Warszawie.
Kolejną instytucją prowadzącą działalność związaną z gromadzeniem
źródeł archiwalnych, choć przede wszystkim w formie mikrofilmów i fotokopii, na którą uwagę zwrócił Stępniak, było Centrum Badawcze Studiów nad
Nowożytną Historią Grecji. Zostało ono powołane w 1944 r., ale swą działalność
rozpoczęło w 1957 r. Centrum koncentrowało się na badaniach historii Grecji
XIX i XX w., zabezpieczeniu, opracowaniu i publikacji rękopisów dotyczących
twórców kultury greckiej oraz promocją prowadzonych badań. Gromadziło
również mikrofilmy materiałów archiwalnych dotyczących Grecji, a przechowywanych przede wszystkim w archiwach zagranicznych: Australii, Egiptu,
Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, ale także mikrofilmy materiałów archiwalnych greckiej prowincji, w tym wspomnianym Archiwum
Dyplomatycznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Biblioteki Narodowej.
Zgromadzone fotokopie, to m.in. osiemnastotomowa kolekcja austriackiego
dyplomaty Antona Prokesch-Ostenca z lat 1834–1949 z wiedeńskiego archiwum. Oryginalne materiały archiwalne to przede wszystkim dokumenty, korespondencja oraz rękopisy dzieł literackich, archiwa rodzinne i akta organizacji społecznych.
Podsumowując przeprowadzoną charakterystykę archiwów greckich, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt decentralizacji działalności archiwalnej. Prowadzona była ona bowiem przez instytucje, takie jak Centralne
Archiwum Państwowe, ale też przez biblioteki, z Biblioteką Narodową na
czele, oraz prywatne i rządowe centra badawcze. Co, jak zauważa autor, nie
sprzyjało rozwojowi współpracy polskich i greckich archiwistów i poszerzaniu kontaktów.

46 Szczegółowy zakres prac został omówiony przez Władysława Stępniaka, zob. ibidem, s. 106.
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Celem wizyty Ireny Koberdowej i Ireny Radtke w archiwach Socjalistycznej
Republiki Rumunii w listopadzie 1966 r. było zapoznanie się z organizacją
pracy rumuńskiej służby archiwalnej, prowadzonym nadzorem nad archiwami zakładowymi i narastającym zasobem oraz wstępne rozpoznanie poloników występujących w zasobach rumuńskich archiwów47.
Archiwalna rzeczywistość lat 60. XX w. w Rumunii wydaje się być zbliżona
do realiów polskich tego okresu. Na czele sieci archiwów państwowych stała
Rumuńska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, odpowiednik polskiej
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, podległa Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych, gdzie jeden z wiceministrów odpowiedzialny był za sprawy
archiwalne. Ministerstwo to także finansowało działalność archiwów i, jak
zaznaczają autorki, było to finansowanie na wysokim poziomie. Naczelna
Dyrekcja dzieliła swą siedzibę z Centralnym Archiwum Historycznym, co
sprzyjało prowadzeniu badań i realizacji przyjętej zasady, że pracownicy
Dyrekcji powinni brać czynny udział w pracach archiwalnych. Zatrudniała
ona około 40 osób, a na jej czele stał naczelny dyrektor. W strukturze organizacyjnej wyróżnić można trzy komórki merytoryczne, zwane sekcjami:
1. Wykorzystania Zbiorów i Stosunków z Zagranicą; 2. Organizacji i Ewidencji;
3. Inspekcji. Ponadto w Dyrekcji działał sekretariat odpowiedzialny za sprawy
organizacyjne i techniczne. Pracowników obowiązywał ośmiogodzinny dzień
pracy, z czego dwie godziny tygodniowo zobowiązani byli przeznaczać na obowiązkową naukę języków obcych, dwie godziny na paleografię i jeden dzień
w miesiącu na kursy specjalistyczne. Dodatkowo prowadzone były obowiązkowe szkolenia poza czasem pracy.
Wspomnianym już archiwum centralnym, największym i najważniejszym w Rumunii, było Archiwum Historyczne. Zgromadziło ono około
40 tys. m.b. akt, od XIV w. do 1944 r. Najstarsze materiały tworzyły w archiwum kolekcje, w większości nie były one jednak opracowane, a wytworzona
w XIX w. dokumentacja gromadzona była z poszanowaniem ich integralności, jako zespoły akt, gdzie zachowywano strukturę urzędu. Materiały te nie
wymagały opracowania, gdyż zostały przejęte z archiwów zakładowych uporządkowane i opisane w inwentarzu książkowym. Warunki przechowywania
zasobu, Koberdowa i Radtke, oceniły bardzo dobrze, podobnie z resztą jak
warunki udostępniania.
Obok Centralnego Archiwum Historycznego w Bukareszcie funkcjonowało Archiwum Centralne Socjalistycznej Republiki Rumunii, gromadzące dokumentację wytworzoną przez instytucje, które powstały po 1944 r. Było to
47 I. Koberdowa, I. Radtke, op.cit.
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jednak, jak określają autorki, archiwum przyszłości, gdyż jego zasób narastał
bardzo wolno. Podobnie jest z archiwami, które Koberdowa i Radtke porównały do Archiwum miasta Warszawy i Województwa Warszawskiego, a mianowicie Zarząd Archiwów miasta Bukaresztu i Zarząd Archiwów Regionu
Bukareszteńskiego, które rozpoczęły swoją działalność, ale gromadziły stosunkowo mało akt, nastawiając się na prowadzenie nadzoru nad archiwami
zakładowymi.
Rumuńska sieć archiwalna lat 60. pod względem organizacji przypomina
polską. W poszczególnych prowincjach kraju prowadzone były archiwa regionalne, które można przyrównać do polskich archiwów wojewódzkich, a na
terenie każdej prowincji istniało kilka archiwów rejonowych, przypominających polskie archiwa powiatowe. Podobieństwa widać także w wielkości personelu oraz realizowanych zadaniach.
Irena Koberdowa i Irena Radtke, zdając sprawozdanie ze swojego służbowego wyjazdu, zwróciły uwagę na organizację archiwów zakładowych
oraz nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym jako wielkim sukcesie rumuńskiej służby archiwalnej. Całością prac związanych z nadzorem
zajmowała się Sekcja Organizacji i Ewidencji Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych. Opracowała ona dwie instrukcje dotyczące organizacji archiwów zakładowych, prac porządkowo-inwentaryzacyjnych oraz brakowania
akt. Prowadzone były regularne wizytacje i wystawiane zalecenia powizytacyjne, których wykonanie było kontrolowane. W Naczelnej Dyrekcji oraz
archiwach regionalnych zakładano teczki akt zakładów pracy, które były
objęte nadzorem, podobnie jak w Polsce, oraz przygotowywano corocznie
aktualizowaną kartotekę zespołów przechowywanych w ich archiwach.
Nadzór nad brakowaniem wyglądał jednak już inaczej niż w polskiej rzeczywistości. Archiwiści zakładowi zobowiązani byli bowiem wraz z wnioskiem
o brakowane przesłać do stosownego archiwum państwowego inwentarz
akt z danego roku dla całego zakładu pracy. We wniosku podawano tylko
spis numerów tych pozycji inwentarza, które przez wewnętrzną komisję
brakowania akt zostały wytypowane jako przeznaczone do zniszczenia. Do
ekspertyzy dochodziło bardzo rzadko. Nadzór nad narastającym zasobem
to także wykazy akt. Naczelna Dyrekcja zatwierdzała tzw. indykatory, które odzwierciedlały strukturę organizacyjną instytucji. Nie były to typowe,
dziesiętne wykazy akt, znane z polskiej rzeczywistości, a raczej plany registratury, które określały, w jaki sposób akta powinny narastać w komórkach
organizacyjnych.
Archiwa zakładowe w Rumunii lat 60. dzielono na dwie grupy: przechowujące akta stale oraz czasowo. Co prawda, istniał obowiązek przekazania do archiwum państwowego akt po upływie 30 lat od ich wytworzenia, ale instytucje,
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które wyrażały chęć wieczystego przechowywania i posiadały odpowiednie
warunki magazynowe, otrzymywały stosowną zgodę. Archiwa zakładowe podlegały bezpośrednio dyrektorowi, i jak zauważają autorki, poziom zainteresowania funkcjonowaniem archiwum w instytucji, pomimo że daleki od ideału,
był dużo wyższy niż w Polsce. Podstawowym obowiązkiem archiwistów zakładowych było porządkowanie oraz szycie akt, a także sporządzenie inwentarza,
który obejmował zarówno akta kategorii A, jak i B. Archiwa państwowe przejmowały tylko akta uporządkowane i zinwentaryzowane wraz z krótką historią
instytucji. Stosowne wykształcenie oraz umiejętności praktyczne archiwiści
zdobywali podczas kursów organizowanych przez państwową służbę archiwalną oraz dzięki artykułom publikowanym na łamach czasopisma branżowego „Revista Arhivelor”.
Zasady opracowania zasobu w archiwach rumuńskich różniły się od polskiej praktyki. Całość materiałów do końca XVIII w., a w określonych przypadkach do połowy XIX w., opracowywana była jako kolekcja luźnych dokumentów. Nadawano im układ topograficzno-chronologiczny. Dla dokumentacji
późniejszej wydzielano zespoły archiwalne, którym nadawano układ chronologiczny, w obrębie roku. Do tego opracowywane były indeksy chronologiczne
i rzeczowe, przewodniki po zespołach i kolekcjach oraz katalogi. W inwentarzu, obok spisu akt, umieszczano bardzo długie i szczegółowe regesty, sygnalizujące treść każdego dokumentu. Wstępy natomiast były krótkie, sygnalizowały zaledwie dzieje instytucji i zespołu, czasem zawierały spis treści. Jeden
zespół mógł mieć kilka inwentarzy. Wszystkie miały postać książkową, były
oprawiane, a inwentarze kartkowe miały charakter roboczy i z czasem tworzyły kartoteki tematyczne.
Autorki w swym sprawozdaniu krótko scharakteryzowały polonika, które
odnalazły w archiwach rumuńskich oraz dołączyły ich wykaz.

Archiwa tureckie
Jan Reychman, pisząc w 1961 r. o archiwach tureckich, zwrócił uwagę na
ich bogatą, ale i tragiczną historię, na liczne pożary, które trawiły najstarsze
materiały oraz burzliwe przemiany polityczne, które odcisnęły swe piętno na
zasobie archiwalnym48.
Największym tureckim archiwum historycznym jest, jak pisał Reychman,
Centralne Archiwum Prezydium Rady Ministrów. Liczyło ono w latach 60.
XX w. ponad 50 mln dokumentów od XIV do XX w. Podlegało Prezydium
Rady Ministrów. Zgromadzono w nim zespoły wytworzone przez najwyższe
48 J. Reychman, op.cit.
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urzędy centralne dawnej Turcji sułtańskiej. Ich zawartość oraz problemy
związane z opracowaniem omówił autor dość dokładnie w swym artykule.
Zwrócił uwagę na ogrom prac, na niezbyt liczny personel, 70 osób, i wykształcenie archiwistów, z których tylko połowa miała wykształcenie archiwalne
zdobyte na wydziałach humanistycznych uniwersytetu: turkologii, historii,
klasycznej filologii orientalnej i legitymowała się zdanymi egzaminami z historii i paleografii.
Obok archiwum centralnego funkcjonowało w Turcji wiele mniejszych,
choć o równie ciekawym zasobie, archiwów. Jednym z nich było Archiwum
Muzeum w Top Kapu Serayi w Stambule. Było to dawne sułtańskie archiwum pałacowe, w zasobie którego odnaleźć można także akta różnych
urzędów rządowych. Przechowywane są tam dokumenty z XIV–XVI w., tureckie, arabskie, perskie i węgierskie, ale także zachodnio-europejskie.
W obiegu naukowym funkcjonuje przewodnik po zasobie tego archiwum.
Administracyjnie podlegało ono Dyrekcji Muzeów i Zabytków, wchodzącej
w skład Ministerstwa Oświaty. Praktyka podporządkowywania archiwów
muzom była dość powszechna w Turcji. Tak też się stało z dawnymi archiwami sądów szeriackich, które zostały włączone do Muzeum Etnograficznego
w Ankarze i Stambule oraz kilkunastoma innymi archiwami prowincjonalnymi.
Jako samodzielne instytucje archiwalne funkcjonowały archiwa dawnych ministerstw: Sprawiedliwości, Skarbu, Wojny, Marynarki, Spraw
Zagranicznych, Poczt, Oświaty, Zdrowia, Archiwa Naczelnej Dyrekcji Katastru
i Naczelnej Dyrekcji Wakufów, Urzędu Muftiego i Dawnych Akt Katastralnych,
a także archiwum miejskie w Stambule, Archiwum Mennicy i Drukarni
Stemplowej oraz wiele mniejszych ośrodków archiwalnych.
Jan Reychman zwrócił uwagę na skomplikowaną strukturę organizacyjną archiwów tureckich oraz specyficzną ich zawartość. Podlegały one bowiem bądź Prezydium Rady Ministrów, bądź Naczelnej Dyrekcji Zabytków
w Ministerstwie Oświaty, bądź resortowym ministerstwom. Poszukując konkretnych informacji, należało się liczyć z dużym rozproszeniem materiału
zarówno w obrębie danego archiwum, jak i pomiędzy instytucjami. Trudność
stanowić mógł także język i niezbędne do korzystania z dokumentacji umiejętności paleograficzne. Wszystko to sprawiało, że stopień wykorzystania tych
niewątpliwie bardzo cennych źródeł pozostawał na dość niskim poziomie.
Tym cenniejsze okazywały się więc wszelkie wydawnictwa źródłowe, opatrzone komentarzem, czy publikowane facsimile dokumentów stanowiące bardzo
ważną pomoc w badaniach prowadzonych zarówno przez historyków tureckich, jak i obcych.
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O archiwach jugosłowiańskich na łamach „Archeionu” pisali kolejno:
Bohdan Kroll (1959)49, Maria Tarakanowska (1968)50 i Władysław Stępniak
(1988)51. Polscy archiwiści prezentowali zagadnienia im współczesne i zwracali uwagę na problemy szczególnie istotne z ich punktu widzenia, opisując
obraz archiwów jugosłowiańskich ze swojej perspektywy.
Kroll podczas dwutygodniowego pobytu w Jugosławii odwiedził: Archiwum
Państwowe Republiki Serbskiej w Belgradzie, Archiwum Państwowe w Riece,
Archiwum Miejskie i Archiwum Państwowe Republiki Słoweńskiej w Lublianie,
Archiwum (odział Muzeum) w Szkofia Loka, Archiwum Państwowe Republiki
Chorwackiej i Archiwum Miejskie w Zagrzebiu oraz Archiwum Państwowe
Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii (Związkowe) w Belgradzie. Cele
wizyty były bardzo ambitne. Planował on bowiem zapoznać się z organizacją
i siecią jugosłowiańskich archiwów państwowych, metodyką pracy archiwalnej oraz zasadami prowadzenia nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym. Jak sam zauważył, realizacja tego planu nie byłaby możliwa bez zaangażowania wielu ludzi, jugosłowiańskich archiwistów, z których życzliwością,
gościnnością i serdecznością się spotykał na każdym kroku.
Kroll zwrócił przede wszystkim uwagę na zdecentralizowaną formę organizacji zarządzania archiwami państwowymi w Jugosławii. Archiwa te bowiem podlegały wydziałom archiwalnym w Sekretariatach, związkowym i republikańskich, do Spraw Oświaty i Kultury oraz stosownym komórkom władz
lokalnych, w wypadku archiwów lokalnych. Taka decentralizacja, jak ocenia
autor, miała swoje dobre i złe strony. Dawała bowiem w efekcie słabą koordynację działań i pewien brak jednolitości pracy archiwalnej w całym kraju.
Szczególnie, zdaniem autora, było to widoczne w organizacji nadzoru nad narastającym zasobem, jego zakresie i stopniu. Z drugiej jednak strony decentralizacja sprawiała, że wiele archiwów pozostawało w dobrej kondycji finansowej oraz lokalowej, a brak narzuconych zasad opracowania stwarzał pole
do eksperymentowania. Archiwiści jugosłowiańscy widzieli jednak potrzebę
utworzenia jednego ośrodka kierującego i koordynującego pracę archiwów
państwowych, chociażby na wzór polskiej Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych. O tych dążeniach do unifikacji i centralizacji pisał 30 lat później także Władysław Stępniak52. Funkcję koordynatora takich działań od
początku starał się pełnić, w ograniczonym oczywiście zakresie, Związek
49 B. Kroll, op.cit.
50 M. Tarakanowska, Służbowy pobyt naukowy…
51 W. Stępniak, Archiwa Jugosławii…
52 Ibidem, s. 196 i n.
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Stowarzyszeń Pracowników Archiwalnych, który był organizacją związkową,
ale o charakterze korporacji fachowo-zawodowej.
Jugosłowiańskie archiwa państwowe tworzyły sieć, którą Kroll przyrównał do rozwiązań funkcjonujących w Polsce. Wyróżnił on bowiem: Centralne
Archiwum Państwowe (związkowe), republikańskie archiwa państwowe
w stolicach republik oraz archiwa państwowe niższego szczebla. Zwrócił uwagę, że sieć tę tworzą zarówno archiwa młode, powoływane dla potrzeb administracji państwowej, jak i archiwa o ugruntowanej pozycji i zasobie, archiwa
historyczne. W procesie porządkowania zasobu przyświecały archiwistom
jugosłowiańskim te same, co polskim, podstawowe zasady porządkowania.
Metody pracy archiwalnej oraz zasady inwentaryzacji natomiast uznał za różne, wynikające przede wszystkim ze specyfiki prowadzonej nadal w systemie
dziennikowym kancelarii.
Kończąc swoje rozważania na temat archiwów jugosłowiańskich, Kroll
zwrócił uwagę na jeszcze jeden, w jego ocenie istotny, element, a mianowicie
prowadzoną politykę kadrową. W archiwach tych bowiem obok archiwistów
naukowych, ze specjalistycznym wykształceniem, zatrudniano personel pomocniczy, z wykształceniem średnim, co zdaniem autora przyniosło wiele korzyści i pozwoliło efektywnie wykorzystać potencjał pracowników.
W 1968 r. w podróż służbową do Jugosławii wyjechała Maria Tarakanowska.
Cel jej wyjazdu był precyzyjnie określony. Chodziło o przeprowadzenie kwerend w archiwach jugosłowiańskich i rejestrację poloników dotyczących popowstaniowej emigracji polskiej XIX w., emigracji polskiej z przełomu XIX w.
i XX w. na terenie Bośni oraz politycznych, dyplomatycznych, gospodarczych
i kulturalnych stosunków jugosłowiańsko-polskich w latach 1918–1939.
Autorka w artykule przedstawiła wyniki rejestracji, którą przeprowadziła w: Archiwum Jugosławii w Belgradzie, Archiwum Republiki Chorwackiej
w Zagrzebiu, Archiwum Republiki Bośni i Hercegowiny, Archiwum Miejskim
w Sarajewie, Archiwum Miejskim w Dubrowniku. Ponadto wymieniła inne archiwa i placówki, które mają archiwalia, a które nie zostały objęte rejestracją.
Nie opisywała jednak ani organizacji pracy, ani specyfiki prowadzonej działalności.
O sieci archiwów jugosłowiańskich blisko 30 lat po Krollu pisał natomiast,
wspomniany już, Władysław Stępniak. Przeprowadził on bardzo dokładną
charakterystykę najważniejszych archiwów tego regionu, zwracając uwagę na
najbardziej istotne problemy. Odszedł on od używanego przez Krolla określenia „jugosłowiańskie archiwa państwowe” na rzecz „archiwów publicznych”,
zwracając uwagę na ich samorządowy charakter. Wyróżnił on 76 instytucji,
w tym centralne i regionalne archiwa działające na terenie sześciu republik
(Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Serbii i Słowenii)
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oraz dwóch regionów autonomicznych (Kosowa i Wojwodiny) tworzących federalną Jugosławię. Nie sposób w tym artykule przywołać je wszystkie, dlatego skupiliśmy się na wybranych, sygnalizując jedynie istnienie pozostałych.
Należy tu bowiem zaznaczyć, że każda z republik związkowych miała własne
ustawodawstwo archiwalne i pomimo że różnice pomiędzy przyjętymi rozwiązaniami nie były znaczące, to dzieje poszczególnych archiwów, ich organizacja, specyfika zasobu, priorytety działalności czy napotykane problemy były
różne i wymagają osobnych studiów.
Archiwum Jugosławii w Belgradzie zostało powołane w 1950 r. jako organ
administracji państwowej. Jego zasób, pod koniec lat 80. XX w., liczył 12 tys.
m.b. akt, z czego 5 tys. były to materiały wytworzone przed 1945 r. Archiwum
to gromadziło akta władz centralnych Jugosławii oraz władz, organizacji politycznych i społecznych działających na szczeblu federacji. Z zasobu korzystało rocznie blisko 150 badaczy. Zasady udostępniania regulowała ustawa
z 1973 r., na mocy której o dostępie do materiałów decydował aktotwórca (co
było rozwiązaniem w Polsce niespotykanym), z tym zastrzeżeniem, że okres
karencji nie mógł być dłuży niż 30 lat od ich wytworzenia. Podstawową pomocą archiwalną był inwentarz analityczny, a w wypadku materiałów nieopracowanych spisy zdawczo-odbiorcze.
Zdecydowana większość archiwów jugosłowiańskich została powołana po
1945 r. Spośród kilku, które istniały wcześniej, trzy znajdowały się na terytorium Chorwacji. Najstarsze to: Archiwum Historyczne Dubrownika, które początkami swej działalności sięga XIII w., Archiwum Historyczne Zadru
i Archiwum Chorwacji, powołane w XVII w. Na terytorium tej republiki funkcjonowały także archiwa regionalne w: Bielowarze, Karlowcu, Osieku, Pazinie,
Rijece, Sisku, Słowiańskim Brodzie, Splicie i Warażdinie. Zasób wszystkich
archiwów chorwackich cieszył się, w omawianym okresie, bardzo dużym zainteresowaniem badaczy. Wynikało to przede wszystkim z jego olbrzymiej
wartości. Archiwa te bowiem zgromadziły największe zasoby archiwaliów
powstałych w wiekach średnich, m.in. kompletne zespoły, których początek
sięga 1279 r. w Archiwum Historycznym Dubrownika czy pierwsze księgi notarialne z 1285 r. w Archiwum Historycznym Zadru.
Archiwum Chorwacji obejmowało swymi kompetencjami materiały archiwalne wytworzone przez twórców, którzy prowadzili swą działalność na
terytorium całej republiki lub jej części. Prowadziło kontrole i zapewniało
pomoc metodyczną archiwom regionalnym. Nie zarządzało ono jednak bezpośrednio tymi archiwami, gdyż nadzór administracyjny nad nimi sprawowały władze lokalne (samorządowe i administracyjne). Kandydat na stanowisko dyrektora musiał legitymować się wykształceniem wyższym oraz złożyć
egzamin z archiwistyki, a powoływany był przez rząd. Personel archiwum
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stanowili: technicy archiwalni, starsi technicy archiwalni, archiwiści, starsi
archiwiści i radcy archiwalni. Przed przyjęciem do pracy kandydaci byli zobowiązani do zdania odpowiednich egzaminów przed komisją wyznaczoną
przez Radę Archiwalną Chorwacji. Jak zauważył Stępniak, dobre ustawodawstwo archiwalne sprawiło, że problematyka archiwalna stała się przedmiotem
zainteresowań ogółu społeczeństwa, co nadało wysoką rangę archiwom oraz
podniosło bardzo znacząco prestiż zawodu archiwisty.
W 1898 r. Zgromadzenie Narodowe Królestwa Serbii przyjęła ustawę
o archiwum państwowym. Archiwum to rozpoczęło swoją działalność dwa
lata później. Jego zadaniem było przejęcie akt władz centralnych Królestwa
Serbii, w tym kancelarii książęcej, wszystkich ministerstw, Rady Państwowej,
parlamentu i sądownictwa szczebla centralnego. Do 1947 r. archiwum to
pełniło funkcję instytucji archiwalnej całej państwowości jugosłowiańskiej.
Największy rozkwit Archiwum Serbii nastąpił po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to zmianie uległa podstawa prawna jego funkcjonowania, a zasób
poszerzył się o Archiwum Spółdzielczości oraz materiały Instytutu Historii
Ruchu Robotniczego. Od 1967 r. Archiwum Serbii pełniło funkcję „archiwum
– matki” dla całego terytorium republiki. W jugosłowiańskim systemie była
to specyficzna instytucja prawna, której zadaniem było badanie potrzeb oraz
warunków pracy archiwistów regionalnych, a także wnioskowanie do władz
o wdrożenie reform i modernizacji prowadzących do rozwoju całej sieci archiwalnej. Działalność ta zapoczątkowała prace nad stworzeniem zintegrowanego systemu informacji i ochrony materiałów archiwalnych Serbii. Zasób
tego centralnego archiwum liczył w połowie lat 80., około 10 tys. m.b. akt, co
stanowiło ponad 850 zespołów i zbiorów archiwalnych. Do podstawowych
pomocy archiwalnych zaliczano przewodniki, przeglądy zespołów i zbiorów, inwentarze sumaryczne i analityczne oraz regesty dokumentów. Dużą
wagę przywiązywano także do wydawnictw źródłowych. Obok prac związanych z porządkowaniem i opracowaniem zasobu oraz publikacją źródeł,
prowadzono z dużym zaangażowaniem działalność oświatowo-wychowawczą oraz edukacyjną, organizując kursy i szkolenia dla archiwistów z całej
Jugosławii. Wszystko to sprzyjać miało powstaniu jednolitego systemu służby
ochrony archiwaliów. Ważną rolę na tym polu odgrywała także działalność
Stowarzyszenie Archiwistów SR Serbii oraz Wspólnota Archiwów Serbii.
W artykule Stępniaka odnaleźć można jeszcze wiele szczegółowych informacji dotyczących wspomnianych archiwów, a także charakterystykę
m.in.: Archiwum Historycznego w Nowym Sadzie, archiwów Socjalistycznego
Okręgu Autonomicznego Kosowa, Archiwum Socjalistycznej Republiki
Czarnogóry, Archiwum Socjalistycznej Republiki Macedonii, Archiwum
Państwowego Ludowej Republiki Słowenii i archiwów regionalnych Słowenii.
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Podsumowując rozważania nad archiwami jugosłowiańskimi, Stępniak
zwrócił uwagę na najbardziej naglące problemy związane z ich działalnością.
Jako priorytetowy wymienił decentralizację zarządzania archiwami i materiałami archiwalnymi w ramach republiki i podkreślił działania prowadzące
do zmniejszenia złych konsekwencji obowiązujących rozwiązań. Dążenie do
stworzenia wspólnoty archiwów na szczeblu republiki miało na celu ujednolicenie działalności wszystkich archiwów w skali całej Jugosławii, a w konsekwencji do wprowadzenia scentralizowanej sieci archiwalnej w warunkach
federacyjnej struktury państwa i jego samorządowych zasad ustrojowych.
Unifikacja dotyczyć miała także prowadzonych przez archiwa i archiwistów
prac naukowo-badawczych, edycji źródeł oraz metodyki pracy archiwalnej.

***
Obraz archiwów bałkańskich widziany oczyma polskich archiwistów ukazuje instytucje podobne do polskich. Mimo różnic, wynikających choćby z organizacji sieci, są to archiwa borykające się w latach 60. XX w. z problemami
kadrowymi i lokalowymi, później starające się uzasadniać istnienie rolą w gospodarce narodowej i wreszcie wkraczające w erę informatyzacji w końcu lat
80. i na początku 90 XX w. Na pewno nie jest to obraz kompletny. Na wstępie
pisaliśmy o ograniczeniach podstawowych, m.in. wynikających z zawężonej
bazy źródłowej. Nie byliśmy w stanie przekazać wszystkich szczegółów dotyczących archiwów bałkańskich, które pojawiły się na kartach artykułów
publikowanych w „Archeionie”. Szczególnie tych tekstów, które w mniejszym
stopniu odwoływały się do „podróżniczych” doświadczeń archiwistów i były
realizacją indywidualnych projektów badawczych.
Planując badania i ograniczając kwerendę do publikacji wydanych
w „Archeionie”, spodziewaliśmy się większej liczby źródeł. Niemal pół wieku wspólnej historii w ramach bloku państw „demokracji ludowej”, naturalnych – choć nie zawsze spontanicznie nawiązywanych – relacji, wydawały
się gwarantować dużą liczbę publikacji, z których można by czerpać detale
do nakreślonego obrazu. Tymczasem udało się odnaleźć jedynie 15 tekstów,
których przedmiotem były archiwa bardzo szeroko rozumianych Bałkanów.
Tylko dziewięć (czyli 60%) z nich było inspirowane przeżyciami archiwistów,
którzy na krócej lub na dłużej odwiedzali półwysep. Większość z prac pozbawiona jest wyrażanych wprost indywidualnych ocen i porównań do polskiej
rzeczywistości archiwalnej. Można je raczej uznać za precyzyjne sprawozdania z podróży, w których archiwiści służbowo wysyłani na Bałkany starali się
dokładnie opisać rzeczywistość tamtejszych archiwów. Skupiali się na organizacji sieci, charakterystyce zasobu, czasem problemach związanych z opra-
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cowaniem. Bardzo rzadko dzielili się swoimi odczuciami, wrażeniami czy
wręcz ocenami. Jeśli nawet się one pojawiały, to wyrażane były w sposób powściągliwy, wyraźnie zachowawczy, częściej z pozytywnym niż negatywnym
wydźwiękiem. Oficjalny styl wypowiedzi nie zawsze pozwala także wierzyć, że
np. wyrażana expressis verbis wdzięczność za życzliwe przyjęcie czy przyjazny stosunek do polskich archiwistów jest czymś więcej niż tylko konwencją
stylistyczną.
Czy zatem kwerenda w „Archeionie” może przydać się badaczom zainteresowanym poznaniem historii, organizacji, działalności i zasobu archiwów
zagranicznych? Odpowiedź jest na szczęście jednoznaczna i pozytywna: nie
można wyobrazić sobie poważnych badań w tym zakresie bez wykorzystania
artykułów publikowanych w najstarszym polskim czasopiśmie archiwistycznym. Niestety, nie zawsze uda się dzięki nim spojrzeć na archiwa rzeczywiście
oczyma archiwistów.

101

Marcin Hlebionek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

102

ISAD (P) – międzynarodowy standard
opisu archiwalnych materiałów
sfragistycznych

Określenie ISAD (P) wymaga uszczegółowienia, nie stanowi ono bowiem
oficjalnej nazwy standardu, a zostało utworzone na użytek pracy przez połączenie akronimu ISAD (International Standard Archival Description) i skrótu
P. Skrótowiec ISAD odwołuje się do nazwy standardu opisu archiwalnego, sygiel P zaś odnosi się do pieczęci. Zważywszy międzynarodowy charakter normy, lepszym rozwiązaniem byłoby użycie w nazwie sygla S, gdyż w znacznej
liczbie języków europejskich, wyłączywszy języki słowiańskie, słowa oznaczające pieczęć na tę literę właśnie się zaczynają (ang. seal; niem Siegel; fr. sceau;
wł. sigillo; hiszp. sello itd.). Użycie w nazwie odniesienia do swojsko brzmiącego słowa pieczęć, wydaje się jednak właściwsze.
Projekt międzynarodowego standardu opisu archiwalnego materiałów sfragistycznych powstał z inicjatywy Międzynarodowego Komitetu
Sfragistycznego działającego w latach 1958–2012 przy Międzynarodowej
Radzie Archiwów (MRA)1. Pierwszym krokiem w kierunku jego opracowania
stała się publikacja w 1990 r. Międzynarodowego słownika sfragistycznego,
który oprócz zestawienia terminologii sfragistycznej zawierał także Zalecenia
dotyczące opisu pieczęci, tworzące pierwsze ogólniejsze reguły w tym zakresie2. W tym samym czasie MRA podjęła prace nad przygotowaniem ogólnego
standardu opisu archiwaliów. Cztery lata później ogłoszono pierwszą wer1

Zob. P.D. Harvey, History of SIGILLVM, dostępne online: http://www.sigillvm.net/about-sigillvm/history, [dostęp: 01.04.2018].
2 Vocabulaire international de la sigillographie, ed. S. Ricci-Noe, Roma 1990, Vocabularium internationale sigillographicum, ed. L. Vrtel, K. Müller, M. Hlebionek, V. Keresztes, Bratislava 2016.

ISAD (P) – międzynarodowy standard opisu…

sję normy ISAD (G)3, w następnych latach zaś opracowano dalsze standardy:
ISAAR (CPF) – International Standard Archival Authority Record (for Corporate
Bodies, Persons and Families), ISDF – International Standard for Describing
Functions4 oraz ISDIAH – International Standard for Describing Institutions
with Archival Holdings5. Z punktu widzenia metodyki opisu materiałów sfragistycznych, przechowywanych w archiwach, szczególne znaczenie mają normy ISAD (G), ISAAR (CPF) oraz ISDF. Te dwie ostatnie umożliwiają precyzyjny
opis dysponenta pieczęci. Jednak najistotniejszy jest standard ISAD (G), który
stanowi podstawę dla konstrukcji opisu archiwaliów (zarówno zespołów archiwalnych, jak i ich elementów), określając zasady opisu wielopoziomowego
(ang. multilevel description)6. We wprowadzeniu do standardu podkreślono, że
zawiera on jedynie ogólne ramy opisu archiwaliów, nie dając precyzyjnych
wskazówek co do opisu dokumentacji specjalnej, m.in. pieczęci. Zwracano
jednak uwagę, że istnieją już publikowane pomoce (podręczniki, normy)
zawierające wskazówki, jak takie materiały opisywać i zalecano stosowanie
standardu ogólnego w powiązaniu z nimi7.
ISAD (G) dość szybko wzbudził zainteresowanie sfragistyków. W 1998 r.
Marie-Claude Delmas, podejmując problem kształtu archiwalnych pomocy
informacyjnych dla pieczęci, zwracała uwagę na konieczność ich zgodności
z ową normą8. Wskazywała też na problemy metodyczne, które mogłyby się
pojawić w trakcie prac nad adaptacją ISAD (G) na potrzeby opisu sfragistycznego, jak choćby kwestię umiejscowienia pieczęci w strukturze zasobu archiwalnego: czy odcisk pieczęci, będący wszak najczęściej integralną częścią
dokumentu, należy opisywać osobno, czy też jego opis ma stanowić element
opisu dokumentu, z którym został on związany?9
Problemem pełnej adaptacji ISAD (G) do potrzeb opisu materiałów sfragistycznych zainteresował się także Komitet Sfragistyczny MRA. Począwszy
od 2002 r., na kolejnych spotkaniach w Ludwigsburgu, Kew (2003), Wiedniu
(2004) i Pradze (2005), jego członkowie pracowali nad stworzeniem wersji
3 ISAD (G): General International Standard Archival Description, wyd. 1, Stockholm, 1999. Polska
ed.: ISAD (G). Międzynarodowy standard opisu archiwalnego, tłum. H. Wajs, Warszawa 2005.
4 ISDF: International Standard for Describing Functions. First Edition, Drezno 2007. Polska ed.:
ISDF. Międzynarodowy standard opisu funkcji, tłum. A. Baniecki, Warszawa 2017.
5 ISDIAH: International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings, wyd. 1,
London 2008. Polska ed.: ISDIAH. Międzynarodowy standard opisu instytucji z zasobem archiwalnym, tłum. H. Wajs, Warszawa 2018, ss. 102.
6 ISAD (G), 1.1–2.4, s. 19.
7 Ibidem, I. 4, s. 11.
8 M.C. Delmas, Quels instruments de recherche pour les sceaux? Tradition et perspectives d’avenir,
„Bibliothèque de l’école des chartes”, t. 156, 1998, z. 2, s. 576–578.
9 Ibidem, s. 578.
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ISAD służącej opisowi pieczęci10. Informacje o działaniach w tym zakresie
publikowane były w sprawozdaniach z działalności Komitetu11. Wreszcie,
w 2006 r. zapowiedziano, że prace nad adaptacją normy są na ukończeniu,
a ich efekty mają zostać opublikowane na stronach internetowych udostępnionych Komitetowi przez czeskie archiwa12. Ale, chociaż strona Komitetu
rzeczywiście powstała, projektu normy oficjalnie nie opublikowano. Mimo
tego prace nad standardem dla pieczęci wzbudziły zainteresowanie nie tylko francuskich archiwistów. W 2009 r. na łamach rumuńskiego czasopisma
archiwistycznego „Hrisovul” ukazał się artykuł prezentujący projekt interesującego nas standardu13. Z krótkiego wstępu dowiadujemy się też, że prace
Komitetu zmierzały do opracowania, opierając się na ISAD (G), dwóch formularzy opisu, z których pierwszy służyć miał bezpośrednio do opisu pieczęci, drugi zaś opisowi dokumentu, przy którym pieczęć (pieczęcie) zostały
odciśnięte14. W artykule tym opublikowano też projekt formularza opisu
pieczęci, udostępniony przez Marie-Adelaide Nielen, kierownika pracowni
konserwacji pieczęci francuskiego Archiwum Narodowego15. Niestety, nie
opublikowano komplementarnego formularza dla opieczętowanego dokumentu.
Przedstawiony na łamach tego czasopisma projekt standardu opisu dla
materiałów sfragistycznych (zob. Aneks) stanowi syntezę wcześniejszych
zasad opisu pieczęci wypracowanych przez Komitet, a w ostatecznej formie
opublikowanych w Międzynarodowym słowniku sfragistycznym16, z rozwiązaniami znanymi z ISAD (G). Norma umożliwia opis materiałów sfragistycznych na poziomach zbioru, serii, cząstki archiwalnej (dokumentu w sensie
informacyjnym, fr. pièce – w przypadku pieczęci luźnych, odlewów bądź typariuszy), a także elementu cząstki archiwalnej (elementu dokumentu w sensie informacyjnym, fr. partie de pièce – dla pieczęci zachowanych przy doku10 L.Ş. Szemkovics, Norme internaţionale de descriere a sigiliilor (proiect), „Hrizovul. Anuarul
Facultăţii de Arhivistică”, t. 15, 2009, s. 25.
11 Provisional Section on Sigillography (SSG) Annual Report 2005–2006, dostępne online: http://
www.wien2004.ica.org/sites/default/files/SSG%20Annual%20Report.pdf, [dostęp: 08. 02. 2012].
12 Provisional Section on Sigillography (SSG) Annual Report 2005–2006, pkt. 2.2; 2.3. Strona
rzeczywiście została przygotowana pod adresem http://www.nacr.cz/ssg/index.aspx, [dostęp:
08.02.2012], niemniej brak na niej jakichkolwiek informacji o postępach prac. Niestety, obie
przywołane strony www już nie funkcjonują. Zob. też S. Jäggi, Provisional section on sigillography,
„Flash”, 10, july 2006, s. 5, dostępne online: http://www.archives.gov.ua/International/Flash10E.
pdf, [dostęp: 15.04.2018].
13 L. Ş. Szemkovics, Norme…, s. 25–31.
14 Ibidem, s. 25.
15 Ibidem, s. 25–31.
16 Vocabulaire…, s. 19–34; Vocabularium…, s. 73–85.
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mentach)17. Oczywiście, stosowanie jednego formularza dla opisu na różnych
poziomach wymaga stosowania zasad opisu wielopoziomowego. Stąd charakterystyce pól często (choć w omawianym projekcie nie zawsze) towarzyszy wskazanie, do jakiego poziomu opisu odnosi się dany element oraz jaki
ma charakter (obowiązkowy, fakultatywny lub zalecany). Standard składa się
z siedmiu bloków, całkowicie odpowiadających temu poziomowi struktury
ISAD (G) (bloki: identyfikacji, kontekstu, opisu zawartości – treści – i układu,
warunków udostępniania/wykorzystania, materiałów uzupełniających, uwag
i kontroli). Niemniej, inaczej niż w ISAD (G) rozwiązano problem strukturyzacji treści poszczególnych składowych bloku. Te zawierają tylko nazwę elementu opisu, określenie reguły lub reguł jego stosowania (w skład których
wchodzą niekiedy odesłania do standardu ogólnego lub Międzynarodowego
słownika sfragistycznego, a w przypadku zalecenia korzystania z listy wyboru, również propozycje takich list). W porównaniu z ISAD (G) brak więc wyjaśnienia celu wprowadzenia elementu, a przykłady stosowania są stosunkowo
rzadkie18. W każdym z bloków stosunek elementów opisu przejętych z ISAD
(G) do swoiście sfragistycznych jest różny i zależy od jego (tj. bloku) charakteru. Najwięcej pól należących do dziedziny sfragistyki znajdujemy w blokach
opisu zawartości (treści) i układu (składają się na opis merytoryczny obiektu) oraz identyfikacji (składają się na opis formalny obiektu). Zwraca uwagę
modyfikacja zawartości niektórych pól opisu, gdzie pod nazwami przejętymi
z normy ogólnej zalecono wpisywanie treści składającej się na opis stricte
sfragistyczny (np. Forma obiektu w bloku identyfikacji czy pole Istnienie oryginałów i miejsce ich przechowywania w bloku materiałów uzupełniających).
W pozostałych polach nawiązania te są rzadsze bądź nie występują w ogóle
(np. bloki kontroli czy uwag). Jak już wspomniano, fundamentem dla definiowania elementów opisu sfragistycznego był Międzynarodowy słownik sfragistyczny. Podkreślić jednak trzeba, że mimo licznych odwołań do tej publikacji, podjęto próby aktualizacji proponowanych tam rozwiązań. Dotyczy to
przede wszystkim klasyfikacji ikonograficznej pieczęci, która po publikacji
słownika spotkała się z krytyką19. Ciekawą próbą regulacji zagadnień tech17 Analiza miejsca materiałów sfragistycznych w strukturze polskiego zasobu archiwalnego

uwzględniała opisy zespołu (zbioru), serii, podserii, jednostki archiwalnej oraz cząstki archiwalnej. Wydaje się więc, że proponowane w projekcie ISAD osobne pola opisu dla cząstki archiwalnej
i jej elementu należałoby w polskich warunkach odnieść odpowiednio do jednostki archiwalnej
i cząstki archiwalnej. Zob. M. Hlebionek, Pieczęć jako obiekt archiwalny, [w:] Toruńskie konfrontacje
archiwalne, t. 2. Teoria archiwalna wczoraj – dziś – jutro, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń
2011, s. 303–320.
18 Zob. ISAD (G), I. 9.
19 Zob. T. Diederich, Prolegomena zu einer neuen Siegel-Typologie, „Archiv für Diplomatik”, Bd
29, 1983, s. 242–284; idem, Reflexions sur la typologie des sceaux, „Janus. Revue archivistique”,
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nicznych związanych z opracowaniem materiałów sfragistycznych jest propozycja sposobu sygnowania pieczęci przywieszonych do dokumentu, gdzie
sygnatura konkretnego odcisku miałaby stanowić rozwinięcie sygnatury dokumentu o numer kolejny pieczęci przy danym dokumencie, w przypadku
contrasigillów uzupełnione o określenie „bis”. Przyjęcie takiego rozwiązania
spowodowało konieczność sformalizowania sposobu numerowania odcisków,
czemu poświęcono osobną regułę.
Mimo nakładu pracy włożonej w przygotowanie projektu, a także, jak pokazuje rumuński przykład, zainteresowania nim ze strony archiwistów, brak publikacji normy spowodował, że nie znalazła ona właściwie szerszego oddźwięku ani w środowisku archiwalnym, ani sfragistycznym. Wyjątkiem jest archiwistyka francuska, być może ze względu na mocne zaangażowanie tamtejszych
archiwistów-sfragistyków w prace Komitetu Sfragistycznego. Omawiany projekt został tam adaptowany, stając się elementem przyjętych w 2005 r. wskazówek dotyczących opisu pieczęci20. Przyjęty wówczas we Francji wzór formularza opisu pieczęci został zbudowany na fundamencie standardów ISAD
(G) i ISAAR (CPF), przy czym model opisu materiałów sfragistycznych jest niemal dosłowną kopią projektu normy opisowej pieczęci przygotowanego przez
Międzynarodowy Komitet Sfragistyczny21. Trzeba jednak podkreślić, że francuskie wskazówki proponują podejście bardziej kompleksowe. Oprócz karty
opisu materiałów sfragistycznych, zawierają one formularz opisu opieczętowanego dokumentu, oparty na ISAD (G) (być może również wykorzystujący
niepublikowane wyniki prac Komitetu Sfragistycznego) oraz zgodną z ISAAR
(CPF) kartę służącą opisowi dysponenta, aktotowórcy bądź twórcy kolekcji
sfragistycznej22. Niektóre rozwiązania proponowane w projekcie karty ISAD
do opisu materiałów sfragistycznych znalazły się także w polskim projekcie wskazówek metodycznych do opracowania materiałów sfragistycznych
1993.1, s. 48–68; idem, Siegelkunde. Beiträge zu ihrer Vertiefung und. Weiterführung, Köln 2012,
passim.
20 Fiche ISAD (G) pour la description des sceaux: collections, séries, pièces (sceaux détachés, moulages, matrices) ou parties de pièces (sceaux appendus), Reference: DITN_RES_2005_003, Paris le
29 mars 2005, dostępne online: http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/1086, [dostęp:
14.10.2010].
21 Z istotniejszych różnic trzeba zauważyć dodanie dwóch elementów opisu w blokach opisu
zawartości (treści) i układu oraz materiałów uzupełniających, pewne modyfikacje zasad transliteracji legendy oraz dostosowane do metodyki narodowej propozycje list wyboru i klasyfikacji
elementów opisu sfragistycznego. Zob. Aneks.
22 Ibidem, s. 2; zob. też M. Hlebionek, Standardy międzynarodowe w archiwalnym opisie materiałów sfragistycznych. Przykład francuski i włoski, [w:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 3.
Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2012,
s. 234–241.
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w archiwach państwowych. Ta ostatnia recepcja dokonała się jednak w sposób nieświadomy: zespół przygotowujący te wskazówki wiedział, że Komitet
Sfragistyczny prowadził prace nad adaptacją ISAD na potrzeby sfragistyki,
nie zdawał sobie jednak sprawy, że wykorzystywane w jego pracy propozycje
francuskie są w prostej linii ich pochodną.
ANEKS23
Międzynarodowa karta ISAD dla opisu pieczęci
Karta ISAD dla opisu pieczęci
l. Blok identyfikacji
W tym bloku uwzględniono elementy potrzebne do zidentyfikowania opisywanego
obiektu, takie jak: jego forma, kraj, archiwum, sygnatura, miejsce przy dokumencie,
strona pieczęci24.
FORMA OBIEKTU
Należy wskazać materialną formę opisywanego obiektu, korzystając z półzamkniętej
listy: odcisk, typariusz (tłok pieczęci), odlew, matryca odlewu.
KRAJ
Należy wprowadzić kod kraju zgodnie z najnowszą wersją normy PN ISO 3166 Kody
dla reprezentacji nazw krajów (Codes for the representation of names of countries).
ARCHIWUM
Należy wprowadzić kod (numer) archiwum według krajowych standardów określających takie kody25.
SYGNATURA
Należy podać, w przypadku pieczęci powiązanej z dokumentem, sygnaturę opieczętowanego dokumentu wraz ze wszystkimi innymi elementami dlań specyficznymi,
w tym przypadku kolejny numer pieczęci przy konkretnym dokumencie. Jeśli pieczęć
nie jest związana dokumentem (odcisk luźny26), należy nadać jej osobną sygnaturę.
W przypadku contrasigillum27 należy dodać do numeru pieczęci głównej określenie
„bis” bez wskazania całkowitej liczby odcisków (należy napisać po prostu: l bis).
Trzeba przy tym odróżnić (oddzielić) rzeczywistą sygnaturę pieczęci od cyfrowego numeru porządkowego (np. w bazie danych).
23 Podstawą przekładu jest projekt normy opisu pieczęci opublikowany przez L.Ş. Szemkovicsa
(Norme…, s. 25–31). W przypisach umieszczono odwołania do standardów ISAD (G), ISAAR (CPF)
oraz francuskiej normy opisu pieczęci Fiche ISAD (G)…, s. 4–15, z wyłączeniem formularza ISAD
służącego opisowi dokumentu oraz formularza ISAAR dla opisu dysponenta, a także do zaleceń
i pojęć znajdujących się w Międzynarodowym słowniku sfragistycznym. W tym ostatnim przypadku odwoływano się najnowszego wydania (Vocabularium…), zawierającego pełne tłumaczenie
treści na język polski. Pojawiające się w tekstach rumuńskim oraz francuskim klasyfikacje bądź
propozycje list wyboru pojęć służących opisowi pieczęci pozostawiono w języku oryginału, ponieważ mają one charakter narodowy. Wyjątek uczyniono jedynie dla umieszczonej w normie
francuskiej klasyfikacji ikonograficznej, mogącej znaleźć szersze zastosowanie.
24 Fiche ISAD (G)…, na s. 4, opatrzono ten fragment nagłówkiem – Odniesienia (Reference).
25 ISAD (G), 3.1.1.
26 Vocabularium…, nr. 283, 284.
27 Ibidem, nr 43.
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MIEJSCE28
Należy podać identyfikator powiązany z sygnaturą (lub kolejnym numerem pieczęci)
w postaci ułamka, którego dwie liczby są oddzielone ukośną kreską; pierwsza określa
numer pieczęci opisywanej, druga wskazuje całkowitą liczbę pieczęci przy dokumencie.
W przypadku contrasigillów nie jest konieczne określanie tego elementu.
Pieczęcie numeruje się od góry ku dołowi, najpierw z lewej później z prawej strony,
jeśli dokument został opieczętowany bocznie, albo od lewej ku prawej stronie, jeśli
został opieczętowany u dołu.
Podaje się tylko liczbę zachowanych pieczęci.
STRONY PIECZĘCI
Należy wskazać stronę pieczęci, na której został odciśnięty typ29, lub, dla pieczęci
dwustronnej (monetowej), stronę najlepiej identyfikującą dysponenta, wybierając
z następującej zamkniętej listy: awers, rewers.
Element należy również wypełnić, jeżeli pieczęć ma tylko awers.
NAZWA
Należy podać nazwę opisywanego obiektu: kolekcji (zbioru), serii, jednostki archiwalnej (odcisk luźny, typariusz, odlew) lub cząstki archiwalnej (ang. item, fr. pièce) (pieczęć przy dokumencie). Dla dwóch ostatnich poziomów opisu (jednostki archiwalnej
i cząstki archiwalnej) należy wskazać nazwę (nazwisko) dysponenta30, funkcje, które
odcisk pełni przy dokumencie a także określić naturę prawną pieczęci31, korzystając
z półotwartej listy wyboru32.
DATACJA
Należy podać datę (daty) opisywanego obiektu w formie właściwej dla poziomu opisu.
W przypadku kolekcji (zbioru) oraz serii należy podać daty skrajne oraz określić ich
charakter (np. daty tworzenia kolekcji, daty wykonania zgromadzonych pieczęci).
W przypadku pieczęci powiązanych z dokumentem, należy podać datę dokumentu
oraz daty wskazujące czas wykorzystywania typariusza33.
W przypadku pieczęci znajdującej się przy dokumencie niedatowanym, pieczęci luźnej lub typariusza należy podać datację przybliżoną.

28 Chodzi o miejsce pieczęci przy dokumencie.
29 Fiche ISAD (G)…, s. 10 – pole zalecane. Pojęcie typu pieczęci definiuje Vocabularium…, nr 193.

W projekcie wskazówek metodycznych do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie
archiwów państwowych jest ono opisane jako „wzorzec pieczęci”.
30 Vocabularium…, nr 9, s. 113.
31 Ibidem, nr 26, s. 133.
32 Projekt opublikowany w czasopiśmie „Hrisovul” listy takiej nie podaje, być może pozostawiając miejsce dla rozwiązań narodowych. W Fiche ISAD (G)…, s. 5: „[…] anneau du pêcheur, contre-sceau, grand sceau, petit sceau, sceau, sceau ante susceptum, sceau authentique, sceau aux causes, sceau aux contrats, sceau d’attestation, sceau de confortation, sceau d’emprunt, sceau de juridiction, sceau de juridiction gracieuse, sceau de régence, sceau de substitution, sceau du secret,
sceau moyen, sceau ordonné, sceau placé en contre-sceau, sceau privé, sceau rigoureux, sigillum
electi”; zob. Vocabularium…, s. 133–147.
33 W Fiche ISAD (G)…, s. 6, zalecono podanie miejsca wystawienia aktu, czas zaś używania matrycy w załączonym przykładzie został podany w nawiasie kwadratowym.
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Daty podajemy według współczesnego zapisu, a daty przybliżone zapisuje się w nawiasach kwadratowych.
POZIOM OPISU
Należy wskazać poziom organizacyjny opisywanego obiektu34.
ROZMIARY I NOŚNIK OPISYWANEGO OBIEKTU
W przypadku jednostki lub cząstki archiwalnej, należy opisać materiał, kształt, formę zewnętrzną, barwę, wymiary, sposób mocowania i rodzaj wiązadeł, wagę, sposób
grawerowania, zidentyfikować grawera, scharakteryzować rodzaj uchwytu lub zawieszenia (w przypadku typariuszy)35. Podaj te informacje w formie ciągłego tekstu lub
w formie ustrukturyzowanej w następującej kolejności:
Ro z m i a r y (obligatoryjne w przypadku zespołu lub zbioru)
Należy podać liczbę jednostek fizycznych lub rozmiar zespołu albo kolekcji.
M a te ri a ł 36
Należy wskazać materiał, z którego wykonano obiekt, korzystając z wykazu zawartego
w Międzynarodowym słowniku sfragistycznym37: wosk, złoto, srebro, ołów, inny materiał. Ten element opisu wykorzystuje się również w przypadku odlewów (elastomer,
gips itp.), typariuszy i typariuszy fałszywych.
Ba rwa 38
Należy wskazać aktualną barwę odcisku, operując widocznymi kolorami (les couleurs
visuelles), bez uwzględniania odcieni: (barwa wosku) naturalna, wosk dwubarwny, biały, brązowy, żółty, czerwony, zielony, czarny, w innym kolorze. Wskazać wszelkie odbarwienia obiektu (będące wynikiem zmian w stanie zachowania).
Ksz ta ł t 39
Należy wskazać kształt odcisku, odpowiadający figurze wyznaczonej przez jego krawędź, zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w Międzynarodowym słowniku sfragistycznym: okrągły, owalny, tarczowy, ostroowalny, wielokątny, wielołukowy (polilobalny).
Określ charakter obrzeżenia powstałego na skutek wyciśnięcia nadmiaru wosku, wykorzystując półotwartą listę: pieczęć wgłębiona, pieczęć w misce, kołnierz (wałek)40.
Fo rm a z ewn ę t rzn a (fakultatywne)
Należy opisać zewnętrzną postać typariusza (jeśli jest znana)41.
34 L.Ş. Szemkovics, Norme…, na s. 27, w przyp. 13, podano następujące przykłady poziomów opi-

su: kolekcja (odlewy); seria; cząstka archiwalna (dokument) (typariusz, odlew, pieczęć oderwana), element cząstki archiwalnej (pieczęć przy dokumencie). W Fiche ISAD (G)…, na s. 6, podano
(w tekście normy) analogiczne poziomy opisu i przykłady.
35 W Fiche ISAD (G)…, s. 6, uzupełniono te zalecenia: „Należy podać rozmiary (liczbę jednostek
fizycznych, tomów) i określić rodzaj nośnika opisywanego obiektu”.
36 Ibidem, s. 6 – pole obligatoryjne.
37 Vocabularium…, nr. 154–162.
38 Fiche ISAD (G)…, s. 6–7 – pole obligatoryjne.
39 Ibidem, s. 7 – pole obligatoryjne.
40 Vocabularium…, nr. 100, 189, 195.
41 W Fiche ISAD (G)…, s. 7, zaproponowano listę wyoboru: „[…] anneau sigillaire ou bague sigillaire
(préciser si gemme, intaille ou camée présents), boulloterion, coin, fer à sceller ou fer à buller,
matrice composée, matrice conique ou pyramidale, matrice divisée, matrice double, matrice emmanchée, matrice plate, matrice plate des sceaux bifaces, matrice triface, pince à sceller, presse
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Wym i a ry 42
Należy podaj wymiary odcisku wyznaczone przez ślady krawędzi typariusza, a w razie
ich braku przez linię otokową zewnętrzną.
Wymiary podaje się w milimetrach (mm).
W przypadku pieczęci okrągłej podaje się jej średnicę.
W przypadku pieczęci o innym kształcie podaje się najpierw wymiary pionowej, a następnie poziomej osi odcisku.
W przypadku pieczęci w misce najpierw podaje się wymiary odcisku, później miski
pieczętnej.
Jeżeli odcisk jest nienaruszony, wymiary podajemy w następujący sposób: 80 mm.
Jeżeli odcisk jest uszkodzony, ale można określić jego wymiary, podajemy je w nawiasach kwadratowych (np. „pieczęć ostroowalna [42x24 mm]”).
Jeżeli odcisk zachował się częściowo i nie możemy określić jego pierwotnych rozmiarów, należy podać wymiary zachowanego fragmentu w nawiasach zwykłych (np. „nieregularny fragment (36x24 mm) pieczęci okrągłej”).
Sposób m oc owa n i a i ro d za j wi ą z a d e ł
Należy opisać wolnym tekstem:
– sposób mocowania: przywieszona, wprost odciśnięta (przeciśnięta, wyciśnięta), odciśnięta przez papier,
– rodzaj wiązadeł: tasiemka, sznurek, sznur, wstążka, nici, węzły (!), rzemień, pasek pergaminowy podwójny, pasek pergaminowy, wiązadło paryskie,
– materiał, z którego wiązadła wykonano: konopie, skóra, pergamin, jedwab (lub inny
materiał włókienniczy),
– barwę wiązadeł43.
Wa g a 44
Należy podać masę typariusza (w gramach).
Rod z a j g rawe ru n k u 45
Należy wskazać sposób rytowania typariusza: wklęśle, wypukło46.
Nazwisko grawera (złotnika) (fakultatywne dla typariuszy)47.

à sceller, timbre, timbre humide, timbre sec […]”. Listę taką znajdujemy także w publikacji projektu normy, ale w przypisie, co może sugerować, że lista ma raczej charakter ilustracyjny, nie
praktyczny: „[...]inel sigilar (dacă este în incizie sau în excizie), monedă, fier de sigilat sau fier de
aplicat sigiliu pe un act, matrice compusă, matrice conică sau piramidală, matrice împărţită, matrice dublă, matrice cu mâner, matrice plată, matrice bifată, matrice trifaţă, cleşte de sigilat, presă
de sigilat, timbru, timbru fix, timbru mobil [...]”. Zob. L.Ş. Szemkovics, Norme…, s. 28, przyp. 16.
42 Fiche ISAD (G)…, s. 7 – pole obligatoryjne.
43 Ibidem, s. 7–8, zawarto uwagę, że wskazanie obecności nazw dysponentów umieszczonych
powyżej pieczęci na plice, karcie dokumentu, wiązadłach etc., stanowi element opisu dokumentu
i powinno zostać zaznaczone w polu „zawartość” formularza opisu dokumentu. Zob. też, ibidem,
s. 17.
44 Ibidem, s. 8 – pole obligatoryjne dla opisu typariuszy.
45 Ibidem.
46 Ibidem – podano w tym miejscu inną listę wyboru: kamea, intaglio, grawerowana, puncowana, przerabiana (rytowana powtórnie).
47 Ibidem – pole fakultatywne dla typariuszy.

ISAD (P) – międzynarodowy standard opisu…
Należy podać, jeśli jest znane, nazwisko grawera (złotnika), który wykonał tłok pieczęci, lub wskazać elementy typariusza pozwalające na jego identyfikację.
Rod z a j uc hwyt u l u b zawi e s ze n i a (dla typariuszy)48
Należy opisać, dla typariusza, element będący jego przedłużeniem albo w płaszczyźnie
płytki pieczęci, w przypadku tłoka płaskiego49, albo, jak w tłokach stożkowych50 lub
z uchwytem51, służący do zawieszania, chwytania łatwiejszego odciskania w materiale
pieczętnym.
Lista półzamknięta: pierścień, uchwyt grzbietowy52, uchwyt53, szczypce54.
2. Blok kontekstu
NAZWA TWÓRCY
Należy podać nazwę (nazwisko) osoby (osób) fizycznej lub prawnej, która wytworzyła
jednostkę opisu, w standaryzowanej formie, zgodnej z krajowymi lub międzynarodowymi normami55.
Kategoria dysponenta pieczęci (dla pieczęci przywieszonych bądź luźnych, odlewów
i typariuszy)56.
Należy wskazać kategorię dysponenta pieczęci57.
HISTORIA USTROJU/BIOGRAFIA TWÓRCY58
Należy podać wszelkie ważne informacje dotyczące powstania, rozwoju, działalności
instytucji lub życia i działalności osoby (lub osób), która wytworzyła opisywany obiekt.
Jeśli dodatkowe informacje na ten temat dostępne są w publikacjach, należy wskazać
te publikacje59.
3. Blok opisu zawartości (treści) i układu60
48 Ibidem – pole obligatoryjne dla typariuszy.
49 Vocabularium…, nr 125.
50 Ibidem, nr 127.
51 Ibidem, nr 132.

52 Ibidem, nr 144.
53 Ibidem, nr 148.

54 Ibidem, nr 136.
55 Fiche ISAD (G)…, s. 8 – pole zalecane. Norma francuska rozwija treść tego punktu, nakazu-

jąc odniesienia do ISAAR (CPF), a także norm krajowych NF Z44-060 (grudzień 1996) oraz NF
Z44- 061 (czerwiec 1986) dotyczących zasad opisu osób i instytucji. Umieszczono tu również zalecenie, by w razie przygotowania osobnego opisu kontekstowego twórcy zespołu bądź kolekcji
(zbioru), wystawcy dokumentu albo dysponenta pieczęci w tym właśnie miejscu umieścić odesłanie do niego.
56 Ibidem, s. 8 – pole zalecana dla opisu ww wymienionych obiektów.
57 Projekt ogranicza się do podania reguły. Ibidem, s. 8–9, odwołano się tam w tym zakresie do
klasycznej klasyfikacji Louisa-Claude’a Douët d’Arcq.
58 ISAD (G), 3. 2. 2; Fiche ISAD (G)…, s. 9 – pole fakultatywne.
59 W Fiche ISAD (G)…, s. 9, odesłano w tym zakresie do ISAAR (CPF), zawierającego sugestie konkretnych informacji, które powinny zostać uwzględnione w tym elemencie opisu.
60 Ibidem, s. 9–10, przed blokiem tym umieszczono dwa pola, nie pojawiające się w projekcie
opublikowanym na łamach „Hrisovul”: pole „DZIEJE ZESPOŁU (historia przechowywania) (fakultatywne). Ten element opisu wypełnia się tylko dla wyższych poziomów opisu (kolekcja/zbiór/, seria) i pieczęci luźnych. Opisz historię kolekcji (zbioru) lub serii, podając istotne informacje, mające wpływ na jej interpretację i potwierdzające jej autentyczność oraz integralność. Należy podać
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Typ 61
Należy wskazać typ wizerunku pojawiającego się na pieczęci, umożliwiający jego charakterystykę62.
O p i s 63
Należy opisać możliwie precyzyjnie w formie swobodnego tekstu wyobrażenie umieszczone na pieczęci. Należy wspomnieć o występowaniu w nim inskrypcji innych niż
legenda64.
L e g e nd a i otok
Należy transkrybować legendę zgodnie z zasadami opisanymi w Międzynarodowym
słowniku sfragistycznym s. 27, §§ 15–1765. Opisać należy także otok66.
następujące po sobie fakty dotyczące przekazywania praw własności, odpowiedzialności i/lub
nadzoru nad opisywanym obiektem (ISAD (G) 3.2.3 MH) i/lub stanu zachowania kolekcji (zbioru)
albo serii, wskazując takie wydarzenia, jak porządkowania, opracowanie pomocy ewidencyjno-wyszukiwawczych, podając daty takich działań, o ile jest to możliwe” oraz pole „BEZPOŚREDNIE
ŹRÓDŁO POCHODZENIA: PRZEJĘCIA LUB PRZEKAZANIA DO ARCHIWUM (ISAD (G) 3.2.4 MH)
(fakultatywne). Ten element opisu wypełnia się tylko dla wyższych poziomów opisu (kolekcja
(zbiór), seria) i pieczęci luźnych. Należy określić pochodzenie kolekcji (zbioru) lub serii, wskazując datę i warunki przejęcia (przeniesienie z innej instytucji, darowizna, depozyt, zakup), o ile
informacje te (lub przynajmniej część z nich) nie zostały zastrzeżone. Jeżeli pochodzenie materiałów jest nieznane, należy to także podać”.
61 Ibidem, s. 10 – pole zalecane. Pojęcie typu pieczęci definiuje Vocabularium…, nr 193. W projekcie wskazówek metodycznych do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie archiwów
państwowych jest ono opisane jako „wzorzec pieczęci”.
62 Projekt publikowany na łamach „Hrisovul” wymienia, dla celów ilustracyjnych, przykładowe typy: majestatowa, pieczęć piesza rycerska (sigiliu pedestru armoriat), pieczęć konna – zob.
L.Ş. Szemkovics, Norme…, s. 29, przyp. 20. W Fiche ISAD (G)…, s. 10, zaleca się stosowanie listy wyboru z klasyfikacją ikonograficzną, różniącą się nieco od publikowanej w Międzynarodowym
słowniku sfragistycznym: „baranek wielkanocny (Agneau Pascal); Agnus Dei, typ chrystologiczny,
pieczęć dewocyjna, dewocyjna z Chrystusem, dewocyjna z Maryją, kościelna, kościelna tronowa,
kościelna piesza, portretowa, emblematyczna, popiersiowa, konna ceremonialna, konna rycerska, fantastyczna, kobieca piesza, kobieca tronowa, kobieca majestatowa, hagiograficzna, heraldyczna, majestatowa, maryjna, architektoniczna, z wizerunkiem statku, onomastyczna, mówiąca,
pieczęć piesza monarsza” – zob. Vocabularium…, nr. 210–232.
63 Fiche ISAD (G)…, s. 10–11 – pole zalecane.
64 Zob. Vocabularium…, s. 78–79, §§ 12–14.
65 Ibidem, s. 79–81.
66 W Fiche ISAD (G)…, s. 11, sprecyzowano zalecenia dotyczące transkrypcji opisu legendy,
streszczając, ale i modyfikując w pewnym stopniu, zalecenia Słownika. Transkrypcji dokonuje się
wielkimi literami, z zachowaniem cech szczególnych ortografii; rozwiązanie skrótów, a także liter
odwróconych oddaje się kursywą w nawiasie zwykłym; w miarę możliwości należy uzupełniać
litery nieczytelne kursywą w nawiasach kwadratowych, a w razie niemożności odczytu oznaczać
braki kropką w nawiasie kwadratowym, przy większych zaś fragmentach tekstu liczbą kropek odpowiadającą liczbie brakujących liter także w nawiasie kwadratowym. Należy przy tym zachować
dużą ostrożność. Jeśli legenda jest nieczytelna, należy to wskazać, pisząc: „legenda nieczytelna”;
w przypadku pieczęci beznapisowych (anepigraficznych) należy to wskazać, pisząc, „pieczęć anepigraficzna”. Należy zaznaczać elementy wyobrażenia zachodzące na pole legendy (otok). Należy
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I nne z na k i 67
Należy wskazać ślady palców (wgłębienia), odciski palców68 lub inne znaki znajdujące
się zwykle na odwrociu pieczęci.
4. Blok warunków udostępniania/wykorzystania
WARUNKI DECYDUJĄCE O UDOSTĘPNIANIU69
Należy wskazać przepisy prawne, regulacje wewnętrzne lub inne normatywy dowolnego rodzaju mające wpływ na udostępnianie opisywanego obiektu, właściwe dla wyższych poziomów (kolekcje – zbiory – serie) i pieczęci luźnych.
WARUNKI DECYDUJĄCE O REPRODUKOWANIU70 (fakultatywne)
Należy podać informacje określające warunki wykorzystywania, reprodukowania lub
publikacji obiektu niezależnie od poziomu opisu. Jeżeli nie ma żadnych ograniczeń
lub są one nieznane, nie jest konieczne stwierdzanie tego faktu.
JĘZYK71
Należy wskazać język legendy lub innych inskrypcji napieczętnych72.
PISMO73 (fakultatywne)
Należy wskazać alfabet i/lub rodzaj pisma74.
CHARAKTERYSTYKA STANU FIZYCZNEGO I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH
Ja kość od c i s k u 75
Należy określić jakość odcisku76.
Sta n z a c howa n i a 77
Należy określić stan pieczęci (złamana, kompletna, fragmentaryczna) i wskazać zmiany widoczne na odcisku (odbarwienie, deformacja, łuszczenie, pęknięcie)78.
S p o s ó b o ch ro ny (fakultatywne)
Należy opisać pierwotne lub wtórne sposoby ochrony pieczęci, korzystając z półotwartej listy wyboru: puszka metalowa, puszka drewniana, pudełko kartonowe, koperta papierowa, pierścień ochronny, woreczek ochronny79.
ARCHIWALNE POMOCE INFORMACYJNE80 (fakultatywne)
opisać (kursywą, w nawiasach kwadratowych) dywizory oraz elementy dekoracyjne znajdujące
się w polu legendy. Koniec wiersza legendy należy oznaczać dwoma ukośnikami //. Należy opisać
także linie otokowe, ograniczające pole legendy”. Zob. Vocabularium…, s. 79–81.
67 Fiche ISAD (G)…, s. 11 – pole rekomendowane.
68 Vocabularium…, nr 69.
69 ISAD (G), 3.4.1; Fiche ISAD (G)…, s. 13 – pole fakultatywne.
70 W ISAD (G), 3.4.2. W polskiej wersji ISAD (G) zaleca się odnotowanie faktu nieznajomości
takich ograniczeń.
71 Ibidem, 3.4.3; Fiche ISAD (G)…, s. 13 – pole fakultatywne.
72 W Fiche ISAD (G)…, podano przykłady: łacina, francuski, niemiecki, prowansalski itp.
73 ISAD (G), 3.4.3; Fiche ISAD (G)…, s. 13 – pole fakultatywne.
74 Vocabularium…, s. 81, § 16.
75 Fiche ISAD (G)…, s. 13 – pole zalecane.
76 Ibidem, posłużono się tu półotwartą listą wyboru charakteryzującą stan odcisku: zagnieciony, skasowany, nieczytelny, niedoskonały, wyraźny; zob. Vocabularium…, nr 279–300.
77 Fiche ISAD (G)…, s. 13 – pole zalecane.
78 Vocabularium…, nr. 279–300.
79 Ibidem, nr. 107, 300–305.
80 ISAD (G), 3.4.5.
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Należy podać informacje na temat wszystkich pomocy archiwalnych dotyczących opisywanego obiektu81.
5. Blok materiałów uzupełniających
ISTNIENIE ORYGINAŁÓW I MIEJSCE ICH PRZECHOWYWANIA82 (fakultatywne)
Tego elementu nie uwzględnia się przy opisach odcisków i oryginalnych typariuszy.
W opisie odlewu: należy wskazać istnienie i miejsce przechowywania pieczęci wykorzystanej do sporządzenia odlewu. Jeżeli oryginalna pieczęć nie istnieje lub miejsce
jej przechowywania jest nieznane, należy to podać.
W opisie fałszywego typariusza: należy wskazać istnienie i miejsce przechowywania
oryginalnej pieczęci, która mogła zostać przerobiona.
UWAGI O PUBLIKACJI83 (Bibliografia)84 (fakultatywne)
Należy wymienić główne publikacje poświęcone opisywanemu obiektowi lub go
wzmiankujące. Należy podać skrócony zapis bibliograficzny zgodnie z ISO 69085.
6. Blok uwag86
Należy podać specjalistyczne i/lub istotne informacje, na które nie znaleziono miejsca
w żadnych innych zdefiniowanych już elementach opisu.
7. Blok kontrolny
Należy wskazać osobę autora opisu oraz źródła, na podstawie których opis został sporządzony87, reguły i zwyczaje, którymi się posługiwano przy tworzeniu opisu88, a także
daty sporządzenia i aktualizacji (poprawienia) opisu89.

81 W Fiche ISAD (G)…, s. 14, dodano, że należy podać skrócone dane bibliograficzne zgodne

z normą ISO 690 (norma francuska: AFNOR Z44-005).
82 ISAD (G), 3.5.1.
83 Ibidem, 3.5.4.
84 W Fiche ISAD (G)…, s. 14, przed blokiem tym umieszczono dwa pola, nie pojawiające się w projekcie opublikowanym w „Hrisovul”: pole „ISTNIENIE KOPII I MIEJSCE ICH PRZECHOWYWANIA
(ISAD (G), 3.5.2 MH) (fakultatywne). W opisie odlewu: należy wskazać pozostałe miejsca przechowywania innych egzemplarzy odlewu, gdy kopie zostały wykonane z jednej formy. Wymienić
fotografie lub mikrofilmy wykonane z tego odlewu. W opisie odcisku: należy wskazać odlewy,
fotografie, mikrofilmy, ryciny, odrysy przechowywane w danym archiwum lub innym miejscu.
W opisie typariusza: należy wskazać miejsce przechowywania i liczbę odcisków wykonanych tym
typariuszem” oraz pole „POWIĄZANIE Z INNYMI MATERIAŁAMI ARCHIWALNYMI (ŹRÓDŁA
UZUPEŁNIAJĄCE) (ISAD (G) 3.5.3 MH) (fakultatywne). W opisie oryginalnego odcisku należy
wskazać miejsce przechowywania odcisków pochodzących z tego samego typariusza (identycznych). Należy także wskazać opisy zawarte w kopiariuszach, widymusach (transupmtach) bądź
deklaracjach zagubienia lub kradzieży typariuszy”.
85 Ibidem, podkreślono dodatkowo znaczenie publikacji o charakterze lokalnym oraz odwołano
się do normy francuskiej regulującej zapisy bibliograficzne (AFNOR Z44-005).
86 ISAD (G), 3.6. Zamieszczona reguła pochodzi z pola „Uwagi” (ISAD (G) 3.6.1).
87 Ibidem, 3.7.1.
88 Ibidem, 3.7.2.
89 Ibidem, 3.7.3.
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Archiwum Miasta Torunia
jako ośrodek pracy naukowej

Archiwum toruńskie w okresie zaborów
i na progu niepodległości
Archiwum – zgodnie z jedną z bardzo wielu ogólnych definicji tego terminu – jest to stały zbiór dokumentów, ksiąg i akt, które utraciły swą pierwotną,
bieżącą wartość użytkową, ale ze względu na zawartość treściową, wagę naukową i inną lub wygląd zewnętrzny zasługują na przechowanie wieczyste1.
Definicja ta jest na tyle pojemna, że obejmuje również archiwalia miejskie
(w okresie staropolskim połączone organizacyjnie z kancelarią), które w następstwie rozbioru Polski, po wprowadzeniu na zajętych obszarach ustawodawstwa zaborców (1772–1795), straciły swoje dawne znaczenie prawne, stając się odtąd przede wszystkim składnicami źródeł o charakterze historycznym. Stąd w pruskim magistracie w Toruniu od początku można było wyróżnić w jego strukturze właśnie archiwum historyczne (obejmujące zasób do
1793 r., czyli do czasu przejęcia miasta w efekcie II rozbioru przez Prusy) oraz
archiwum bieżące urzędu (registraturę). Z czasem władze miejskie próbowały uregulować prawnie tę sytuację oraz sprawę przekazywania powstających
w kancelarii akt do archiwum. Do zmian tych przyczyniali się m.in. dobrze
wykształceni, doceniający znaczenie archiwaliów urzędnicy miejscy oraz delegowane do pracy w archiwum lub bezpośrednio w nim zatrudniani pracow1
Inne definicje tego terminu, zob. Polski słownik archiwalny, pod red. W. Maciejewskiej,
Warszawa 1974, s. 19 i n.
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nicy. Już w XIX w. ludzie ci często łączyli pracę typowo archiwalną z intensywną działalnością naukową, będącą głównym tematem tych rozważań2.
W Toruniu pierwszym oficjalnie nominowanym na etat archiwisty pracownikiem Archiwum Miejskiego, który – oprócz wykonywania podstawowych
już wówczas dla archiwistów czynności, takich jak gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów, ksiąg i akt – zajął się na
szeroką skalę również działalnością naukową był Artur Semrau (1862–1940).
Służbowo podlegał on w tym zakresie bezpośrednio magistratowi toruńskiemu. Jednak przed dokładniejszą charakterystyką jego osiągnięć archiwalnych
i naukowych, wspomnieć tu należy o intensywnej, wcześniejszej aktywności
na tym polu dwóch innych osób, stojących na czele toruńskich władz miejskich oraz związanych z przechowywanymi w mieście archiwaliami, a mianowicie Karla Gotthelfa Praetoriusa, prezydenta miasta i historyka (1763–1827),
oraz Georga Immanuela Bendera, burmistrza toruńskiego i świetnego badacza przeszłości miasta (1848–1924).
Pierwszy z nich urodził się w Toruniu w rodzinie rajcy i późniejszego burmistrza. Tu ukończył gimnazjum akademickie, a następnie w latach 1782–
1786 studiował w Lipsku i Halle. W 1787 r. rozpoczął w Toruniu pracę jako
sekretarz rady, co było połączone z uzyskaniem przez niego dostępu do zasobu miejscowego archiwum oraz początkiem jego zainteresowania dziejami miasta. W okresie sekretarzowania Praetorius napisał kilka prac na temat
przeszłości Torunia, a także rozprawę, na podstawie której uzyskał w 1790 r.
w Wittenberdze doktorat z filozofii (i magisterium artium liberalium).
W 1793 r. nowe władze pruskie mianowały go na stanowisko dyrektora kancelarii i pierwszego sekretarza Torunia, a po włączeniu miasta do Księstwa
Warszawskiego został jego prezydentem (pełnił tę funkcję do 1809 r.), a następnie ławnikiem (1809–1815) i radcą (1815–1819). Z dniem 1 stycznia 1820 r.
przeszedł na emeryturę, co pozwoliło mu na intensywną pracę w archiwum
miejskim nad kroniką miasta, a także opracowanie w 1826 r. nowego inwentarza zasobu archiwum, obejmującego 480 pozycji (634 j.a.) z lat 1252–1794,
w którym ujął również niektóre zupełnie nowe materiały. W tym czasie, opierając się na miejscowych archiwaliach, ogłosił też m.in. pracę Versuch einer
Rechtfertigung und Ehrenrettung der Stadt Thorn (Królewiec 1823) oraz przygotował dwa rękopisy dzieł wydanych już po jego śmierci: Topographisch2
Podobnie sytuacja wyglądała też w wielu innych archiwach w Europie i Polsce, zob. np.
działalność naukową Walentego Skorochoda Majewskiego w warszawskim Archiwum Ogólnym
Krajowym w okresie Księstwa Warszawskiego, a także późniejsze powierzanie funkcji dyrektora archiwów akt grodzkich i ziemskich w Galicji profesorom Uniwersytetu Lwowskiego
(Ksawery Liske, Oswald Balzer) lub Uniwersytetu Jagiellońskiego (Michał Bobrzyński, Franciszek
Piekosiński, Stanisław Smolka).
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-historisch-statistische Beschreibung der Stadt Thorn (Toruń 1832) oraz Thorner
Ehrentempel oder Verzeichnis der Bürgermeister und Ratmänner der Stadt Thorn
(Berlin 1832)3.
Drugi z wymienionych – Georg Immanuel Bender – urodził się w Królewcu
w rodzinie nauczyciela, gdzie także ukończył gimnazjum oraz studia prawnicze (rozpoczął je w Jenie). Początki jego kariery zawodowej były związane
z sądownictwem pruskim (Królewiec, Barczewo, Olecko). W 1878 r. został powołany na urząd syndyka w Toruniu, w 1879 r. radni wybrali go na urząd II
burmistrza w tymże ośrodku miejskim (był zastępcą burmistrza Adolfa W.
Wisselincka), a w 1888 r. – po przejściu dotychczasowego burmistrza na emeryturę – Bender objął zwolnioną przez niego funkcję. Jako syndyk i burmistrz
toruński w głównej mierze przyczynił się do zakończenia trwających przez
dziesięciolecia prac porządkowych w Archiwum Miejskim. Już w 1879 r. zatrudnił dwie osoby: Ernesta Kestnera i Józefa Tietzena, którzy pod jego kierunkiem i zgodnie z opracowanym przez niego planem (konsultowanym m.in.
z archiwistami z Królewca) uporządkowali od nowa prawie wszystkie przechowywane w archiwum materiały. W ich efekcie jego zasób ostatecznie został podzielony na cztery zasadnicze grupy, obejmujące: I dokumenty i listy,
II księgi i akta, III listy cechowe, IV akta cechowe (wykonane wówczas katalogi
z tymi archiwaliami zostały oznaczone również takimi numerami). Przekazy
te dodatkowo uzupełniono regestami źródeł dotyczących Torunia, a przechowywanych w archiwach państwowych w Królewcu, Gdańsku i Wrocławiu.
Po uporządkowaniu archiwum toruńskiego bezpośrednią opiekę nad nim
sprawował już Tietzen (do 1894 r.; jako zajęcie dodatkowe obok obowiązków
urzędnika), a po nim asystent, niejaki Stüwe4.
Georg Immanuel Bender od początku pobytu w Toruniu i kontaktów z jego
archiwum interesował się dziejami miasta, opracowując i publikując rozprawy, m.in. na temat najstarszych wilkierzy toruńskich oraz historii rodziny
Mikołaja Kopernika. Pisał też o przeszłości toruńskiego szpitalnictwa oraz
tradycjach miejscowej straży pożarnej. Przyczynił się znacząco do stabilizacji pracy archiwum (w 1884 r. burmistrz Wisselinck wydał instrukcję ustalającą rodzaje akt, które przechodzić miały z registratury do archiwum) oraz
przygotował grunt do zaangażowania z czasem stałego archiwisty miejskiego.
3

J. Serczyk, Karol Gotthelf Praetorius (1763–1827) prezydent i historyk Torunia, [w:] Wybitni ludzie dawnego Torunia, red. M. Biskup, Warszawa–Poznań–Toruń 1982, s. 145–152; idem, Praetorius
Karol Gotthelf (1763–1827) prezydent Torunia, historyk, [w:] Toruński słownik biograficzny, red.
K. Mikulski, t. 1, Toruń 1998, s. 204–205; K. Ciesielska, Dawne inwentarze Archiwum Miasta Torunia,
„Archeion”, t. 87, 1990, s. 87–89.
4 K. Ciesielska, Zarys dziejów Archiwum Toruńskiego, „Zapiski Historyczne”, t. 43, 1978, z. 4,
s. 19– 20.
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W 1886 r. magistrat toruński ogłosił też przepisy regulujące sposób korzystania ze zbiorów miejskiej biblioteki i archiwum, co można traktować jako
pierwszy krok do zmiany dotychczasowego charakteru tych instytucji w kierunku ich upublicznienia i otwarcia również dla badań naukowych (korzystanie z archiwaliów wymagało jednak specjalnej zgody, a można było z nich
korzystać wyłącznie w pomieszczeniach archiwum)5.
Oficjalne stanowisko archiwisty Archiwum Miejskiego w Toruniu – o czym
już wzmiankowano – jako pierwszy objął jednak dopiero Artur Semrau, urodzony 20 lipca 1862 r. w Lekartach koło Lubawy (czyli na ziemi chełmińskiej)
jako syn leśnika Karola i Wilhelminy z domu Sablotny (Zabłotny; matka – jak
świadczy o tym jej nazwisko panieńskie oraz jego znakomita znajomość języka polskiego, którą wykorzystywał w pracy archiwalnej i naukowej – była
przypuszczalnie Polką)6. Semrau uczęszczał najpierw do szkoły w Biskupcu
Pomorskim, a następnie uczył się w progimnazjum w Nowym Mieście
Lubawskim. Gimnazjum ukończył w Toruniu, później podjął studia filologiczne (języki klasyczne i germanistykę) we Wrocławiu i Gryfii, które przypuszczalnie zakończył w 1887 r. egzaminem państwowym, co pozwoliło mu
rozpocząć w tymże roku pracę na etacie nauczyciela w swojej dawnej szkole,
czyli progimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim. W 1892 r. przeprowadził
się do Torunia, gdzie początkowo uzyskał posadę nauczyciela pomocniczego w miejscowym gimnazjum, a następnie – od 1896 r. aż do 1919 r., kiedy
to przeszedł na emeryturę – miał w tejże szkole etat profesora (uczył języka
niemieckiego, łaciny i historii)7.
Od początku swojej kariery zawodowej interesował się też nauką, głównie
historią (przede wszystkim regionu, w tym m.in. ziemi chełmińskiej, Powiśla,
Torunia i Elbląga) oraz był miłośnikiem sztuki, co zaowocowało potem powierzeniem mu dodatkowych funkcji: najpierw – w 1895 r. – członka komisji
do uporządkowania zbiorów Muzeum Miejskiego, a następnie kustosza tej
placówki (1896–1921), a także kierownika Archiwum Miejskiego w Ratuszu
Staromiejskim (1899–1921). Należy podkreślić, że Semrau obciążony pracą
w szkole, bibliotece i muzeum siłą rzeczy nie miał zbyt wiele czasu na prace porządkowe w archiwum, skupiając się głównie na odzyskiwaniu utraconych archiwaliów oraz gromadzeniu nowych akt, a także – o czym dalej – na
własnych badaniach naukowych. W tym okresie archiwum pozyskało m.in.
5

M. Niedzielska, Bender Georg Immanuel (1848–1924), [w:] Toruński słownik…, t. 2, Toruń 2000,
s. 32–34; K. Ciesielska, Zarys dziejów…, s. 19.
6 M. Biskup, Semrau Artur (1862–1940), historyk, archiwista i muzeolog, [w:] Toruński słownik…,
t. 1, s. 221; K. Ciesielska, Zarys dziejów…, s. 21.
7 M. Niedzielska, Semrau Artur (1862–1940), historyk, [w:] Słownik biograficzny Pomorza
Nadwiślańskiego, t. 4. R–Ż, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 196.
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akta toruńskich (rymarzy i siodlarzy) i brodnickich cechów, akta Lidzbarka
Welskiego oraz okolicznych wsi: Brzozy, Duliniewa, Grabowca, Gryflewa,
Kopaniny, Koziboru, Kozieńca, Rudaku, Silna i Stawek8.
W latach 1912–1921 – jako pierwszy w Toruniu – wykonywał też obowiązki miejskiego konserwatora zabytków, poświęcając wiele uwagi m.in.
pozostałościom miejscowego zamku krzyżackiego. Od 1892 r. był także
członkiem towarzystwa naukowego Coppernicus-Verein für Wissenschaft
und Kunst, w którym sprawował m.in. funkcje bibliotekarza (1893–1910),
wiceprezesa zarządu (1910–1912) oraz redaktora czasopisma „Mitteilungen
des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn” (zredagował – od 1893 r. do 1939 r., kiedy to ukazał się ostatni, 47. tom tego periodyku – w sumie 41 zeszytów). Na tym ostatnim stanowisku miał duże zasługi
w utrzymaniu naukowego charakteru tego organu, zajmując raczej życzliwe
stanowisko wobec dokonań historyków polskich, rzeczowo recenzując ich
prace. Za zasługi dla towarzystwa Coppernicus-Verein został jego honorowym członkiem9.
Był żonaty z Heleną, córką elbląskiego historyka Roberta Dorra. Małżeństwo
to – po wczesnej śmierci jedynej ich córki – pozostało bezdzietne. W marcu
1921 r. Semrau przeprowadził się do – leżącego już na terenie ówczesnych
niemieckich Prus Wschodnich – Elbląga, skąd pochodziła jego żona. Tu kontynuował swoje studia oraz nadal – praktycznie jednoosobowo – redagował
kolejne zeszyty „Mitteilungen des Coppernicus-Vereins”. Wyjazd ten spowodowany był głównie niekorzystnym dla niego przeliczeniem otrzymywanej
wówczas polskiej emerytury. Zachował jednak kontakty z Toruniem, przyjeżdżając tu w celach naukowych i innych. Zmarł 24 lutego 1940 r. w Elblągu,
gdzie został też pochowany10.
Od momentu zamieszkania w Toruniu Semrau angażował się nie tylko
w działalność miejscowych organizacji i instytucji naukowych, ale równolegle
prowadził też intensywne badania własne, w trakcie których szeroko wykorzystywał zachowane rękopisy biblioteczne i archiwalia, do których – z racji
pełnionych funkcji – miał ułatwiony dostęp. Jego najważniejsze zainteresowania – o czym wspominano – koncentrowały się na średniowiecznych i nowożytnych dziejach regionu, w którym mieszkał, a podstawą jego studiów
były zasoby archiwów miejskich w Toruniu, Elblągu i innych miast. Najwięcej
prac (ponad 50) poświęcił przeszłości Torunia, wśród których wyróżniają
się: Katalog dr Geschlechter der Schöffebank und des Rathsstuhls in Altstadt
8

K. Ciesielska, Zarys dziejów…, s. 20; M. Biskup, op.cit., s. 221–222.
M. Biskup, op.cit., s. 221–222.
10 M. Niedzielska, Semrau Artur…, s. 196–197.
9
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Thorn 1233–160211, Die Bürgerlisten der Stadt Thorn aus dem 17. Jahrhunderte12,
Kirchliches Urkundenbuch der Neustadt Thorn 1263–145513, Die Neustadt Thorn
während ihrer Selbständigkeit 1264–145414. Opublikował też wiele studiów
i rozpraw analitycznych dotyczących dziejów Chełmna i Elbląga, prawa chełmińskiego, wójtostwa bratiańskiego oraz osadnictwa na Powiślu. Ten dorobek
do dzisiaj jest wykorzystywany i cytowany w pracach dotyczących przeszłości
tych terenów.

Archiwum i jego pracownicy w latach 1927–1951
Po wyjeździe Semraua stanowisko archiwisty miejskiego w Toruniu pozostało przez kilka lat nieobsadzone, a nad samym archiwum opiekę sprawował dyrektor Książnicy Miejskiej – Zygmunt Mocarski. Sytuacja zmieniła
się w sierpniu 1927 r., kiedy pracę tę podjęła Helena Piskorska. Rozpoczął
się nowy okres w dziejach archiwum, które z czasem zyskało znaczną samodzielność, własny personel, budżet, a także cele i zadania. Wkroczyło na drogę
przekształcania się w placówkę o charakterze publicznym, otwartą dla badaczy i o silnej pozycji naukowej15.
Znaczący wpływ na dalsze losy archiwum i kształtowanie się jego modelu wywarła Helena Piskorska. W momencie obejmowania stanowiska archiwistki nie miała ani odpowiedniego przygotowania, ani doświadczenia. Jej
dotychczasowe życie i działalność dawały jednak podstawy, że z nowymi obowiązkami poradzi sobie bardzo dobrze. Urodziła się w roku 1895 w Gnieźnie
jako córka lekarza Piotra i Kazimiery z Klepaczewskich. Pierwsze lata spędziła w rodzinnym Witkowie, a następne w Bydgoszczy, gdzie ukończyła prywatne gimnazjum16. W 1914 r. rodzina przeniosła się do Torunia, stał się on
dla Heleny miastem, z którym związała swoje dalsze życie (oprócz kilku lat
wysiedlenia w okresie okupacji do Generalnego Gubernatorstwa). Od tej pory
działała na rzecz miasta i jego mieszkańców poprzez udział w licznych organizacjach, stowarzyszeniach, jak i różnych innych inicjatywach. Szczególną
aktywność wykazała w latach 1914–1920, angażując się w prace o charakterze
patriotycznym i społecznym, zwłaszcza pomocy dzieciom. Uczestniczyła też
11

„Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn”, H. 46, 1938.

12 Ibidem, H. 27, 1919; H. 28, 1920.
13 Ibidem, H. 38, 1930.

14 Ibidem, H. 37, 1892. Więcej jego prac na temat tego ośrodka miejskiego, zob. H. Baranowski,

Bibliografia miasta Torunia, t. 1. Do 1971 roku, Toruń 1999; t. 2. 1972–1993, Toruń 1996.

15 K. Ciesielska, Zarys dziejów…, s. 21–22.
16 Eadem, Piskorska Helena Stanisława (1895–1973), archiwista, historyk, działacz społeczny

i oświatowy, [w:] Toruński słownik…, t. 1, s. 199.
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w przygotowaniu gruntu do przejęcia władzy przez Polaków, m.in. jako członek Polskiej Rady Ludowej17.
Doświadczenia te wpłynęły na wybór przez Piskorską zawodu nauczyciela. Osiągnęła ten cel, zdobywając kolejne uprawnienia, zakończone w roku
1925 uzyskaniem dyplomu, pozwalającego na nauczanie historii w szkołach
średnich. Umożliwiło jej to rozpoczęcie w tym samym roku pracy w Miejskim
Gimnazjum Żeńskim w Toruniu. Jako nauczyciel historii podjęła w 1927 r. dodatkowe zatrudnienie w Archiwum Miejskim (kilka godzin w tygodniu), pięć
lat później (1932 r.) została jego kierownikiem, a w 1935 r. zrezygnowała z pracy w szkole i zajęła się wyłącznie archiwum, które stało się dla niej nie tylko
miejscem pracy, ale i pasją, której poświęciła całe swoje życie18.
Do pracy w archiwum przystąpiła z wielkim zaangażowaniem i zapałem.
Po zapoznaniu się z jego zasobem i warunkami lokalowymi, wystosowała po
roku do władz miasta dwa memoriały, w których nie tylko przedstawiła stan
obecny archiwum oraz najważniejsze problemy, ale i koncepcję ich rozwiązania oraz dalszego rozwoju jako placówki naukowej, wzorowanej na archiwach
państwowych19. Wobec braku w województwie pomorskim takiej instytucji
było zrozumiałe, że archiwum toruńskie, mające korzenie sięgające średniowiecza i bogaty zasób, wykraczający znacznie poza akta miejskie, powinno
pełnić rolę centralnego ośrodka archiwalnego dla Pomorza20.
Helena Piskorska, pomimo ograniczonego czasu pracy i braku personelu
(wspomagali ją tylko doraźni pracownicy), przystąpiła do wykonywania podstawowych czynności archiwalnych w zakresie gromadzenia i porządkowania
archiwaliów. Jednocześnie, zdając sobie sprawę z wagi odpowiedniej wiedzy
i umiejętności, odbyła sześciotygodniową praktykę w Archiwum Głównym Akt
Dawnych w Warszawie i nawiązała kontakty z archiwistami państwowymi. Na
prośbę magistratu toruńskiego Wydział Archiwów Państwowych oddelegował
do współpracy z Piskorską dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu dr.
Kazimierza Kaczmarka. Nadzorował on prowadzone w Toruniu prace, konsultował kwestie organizacyjne, lokalowe, personalne, a nawet włączył się
w działalność naukową. Była to jednak pomoc tylko doraźna, a zadania stojące
przed archiwum wymagały, i to pilnie, zatrudnienia dodatkowego, fachowego
pracownika21.

17 K. Górski, Helena Piskorska (1895–1973), „Zapiski Historyczne”, t. 39, 1974, z. 2, s. 155.
18 K. Ciesielska, Helena Piskorska, (1895–1973), archiwista i historyk, [w:] Wybitni ludzie…, s. 339.

19 Eadem, Zarys dziejów…, s. 22–23.
20 W Bydgoszczy, włączonej do woj. pomorskiego w 1938 r., znajdował się Oddział Archiwum

Państwowego w Poznaniu.
21 K. Ciesielska, Zarys dziejów…, s. 81.
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Ogłoszony w 1929 r. konkurs na takie stanowisko wygrał dr Kazimierz
Sochaniewicz, który pracował w archiwum przez rok (od listopada 1929 do
listopada 1930 r.). Jego kwalifikacje i dorobek świadczyły zarówno o wysokiej
pozycji zawodowej i naukowej, jak i randze archiwum w Toruniu, które wybrał
na miejsce pracy. Urodził się w 1892 r. w Wieliczce. Wykształcenie zdobył we
Lwowie, gdzie najpierw ukończył gimnazjum klasyczne, a następnie rozpoczął w 1910 r. studia historyczne i prawne na Uniwersytecie Jana Kazimierza.
Podczas studiów po raz pierwszy zetknął się z archiwami, odbywając praktykę (1910–1912) w Archiwum Sapiehów przy Zakładzie Narodowym im.
Ossolińskich we Lwowie. Wtedy też podjął badania naukowe, publikując ich
wyniki. Stopień doktora filozofii uzyskał w 1918 r., a z zakresu prawa – absolutorium, zdał też egzamin nauczycielski. W okresie I wojny światowej
służył w armii austriackiej w stopniu oficera, kontynuując nadal pracę naukową22. Zdobyte wykształcenie i odbyta praktyka pozwoliły mu na podjęcie
pracy w latach 1919–1921 w Archiwum i Muzeum Wojennym oraz Archiwum
Skarbowym w Warszawie. Po powrocie do Lwowa przyjął posadę profesora
historii i geografii w prywatnym Gimnazjum Realnym im. Henryka Jordana.
Jego doświadczenie archiwalne sprawiło, że w latach 1923–1924 był ekspertem Polskiej Komisji Rewindykacyjnej i przebywał w Petersburgu i Moskwie.
Wtedy po raz pierwszy zetknął się z problematyką toruńską. Wśród odzyskanych dóbr kultury była najstarsza księga ławnicza Torunia, którą się zainteresował naukowo23. Po zakończeniu prac Komisji powrócił do Lwowa, gdzie
nadal nauczał w gimnazjach i realizował się naukowo.
W listopadzie 1929 r. Sochaniewicz objął w Toruniu stanowisko archiwariusza miejskiego jako pracownik kontraktowy (Kuratorium udzieliło mu bezpłatnego urlopu do sierpnia 1931 r.). Włączył się aktywnie w sporządzenie regulaminów, prace porządkowe i naukowe. Niestety, choroba, która się ujawniła,
i rychła śmierć w grudniu 1930 r., nie pozwoliły mu na dokończenie prac24.
Po jego odejściu przez kilka lat stanowisko pozostało nieobsadzone.
Dopiero w 1934 r. pracę podjął, początkowo jako bezpłatny praktykant, a od
1935 r. jako archiwista – Marian Magdański. Temu młodemu historykowi nieobca już była problematyka archiwalna, a także źródła toruńskie. Urodził się
w 1908 r. w Ostrowie Wielkopolskim, tam też ukończył szkołę powszechną
i gimnazjum w klasie klasycznej. Podczas studiów na Wydziale Filozoficznym
22 Eadem, Sochaniewicz Kazimierz Roman (1892–1930), historyk, heraldyk i archiwista, [w:]

Toruński słownik…, t. 2, s. 221; K. Przybyszewski, Ludzie Torunia Odrodzonej Rzeczypospolitej, Toruń
2001, s. 348–349.
23 K. Sochaniewicz, Rewindykowana księga ławnicza Torunia, „Tygodnik Toruński”, r. 2, 1925,
nr 4–5; odbitka Toruń 1925.
24 K. Ciesielska, Sochaniewicz Kazimierz Roman (1892–1930), [w:] Toruński słownik…, t. 2, s. 222.
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Uniwersytetu Poznańskiego zetknął się z prof. Józefem Paczkowskim, który wprowadził go w archiwistykę. Tytuł magistra filozofii uzyskał w 1934 r.
na podstawie pracy „Handel Torunia na morzu w wiekach średnich”.
Zainteresowanie archiwaliami i podjętą problematyką skierowało go do pracy
w Archiwum Miejskim w Toruniu. W roli archiwisty spisywał się bardzo dobrze zarówno w opracowaniu archiwaliów, jak i opiekun pracowni naukowej
oraz aktywny badacz i popularyzator wiedzy o archiwum i jego zasobie25.
Osiągnięcia archiwum w okresie międzywojennym, pomimo bardzo
szczupłego personelu, były imponujące. Udało się powiększyć lokal w wieży
ratuszowej o analogiczne pomieszczenia na I piętrze, a kondygnacje połączono schodami, co umożliwiło intensywne gromadzenie akt i otwarcie pracowni
naukowej26.
Dbano o przejęcie i zabezpieczenie kolejnych archiwaliów, akt registratur
magistrackich do roku 1920, cechów toruńskich, a także miejskich i cechowych tłoków pieczętnych. Odzyskano rewindykowaną ze Związku Radzieckiego
najstarszą toruńską księgę ławniczą. Jako uzupełnienie miejskich akt nabywano fotografie dokumentów i listów wystawionych przez kancelarię Torunia
oraz planów miasta. Gromadzeniem objęto także materiały polskich organizacji i towarzystw, działających pod zaborem pruskim. W 1934 r. w archiwum
znajdowało się łącznie 6564 dokumenty, 2500 tomów ksiąg i fascykułów, 979
map i planów, zbiór pieczęci i tłoków pieczętnych. Rozpoczęto też tworzenie
biblioteki podręcznej jako warsztatu pracy archiwistów i użytkowników27.
Najważniejszym jednak wyzwaniem, wymagającym ogromnego nakładu
pracy i najwyższych umiejętności, było opracowanie materiałów. W momencie
przejęcia archiwum przez Helenę Piskorską, uporządkowana i mająca katalogi była tylko najstarsza część zasobu. Reszta, prawie wszystkie akta od schyłku
XVIII w. począwszy, nadal czekały na opracowanie28. Początkowo było ono prowadzone przez Piskorską przy pomocy doraźnie zatrudnianych osób, następnie
przy dużym udziale Magdańskiego. Rozpoczęto segregację XVIII-wiecznych
materiałów luźnych i porządkowanie akt wsi, browaru i gorzelni w Przysieku,
rachunków budowy mostu, listów cechowych. Największymi osiągnięciami
było sporządzenie inwentarza dokumentów XIII-wiecznych oraz katalogu
zbiorów kartograficznych, który ukazał się drukiem29.
25 Eadem, Magdański Marian Ignacy (1908–1945), historyk, archiwista, [w:] Toruński słownik…, t. 2,

s. 165.

26 M. Magdański, Z działalności Archiwum Miasta Torunia pod zarządem polskim (1927–1934),

„Zapiski TNT”, t. 10, 1935, nr 3, s. 78.
27 Ibidem, s. 79; K. Ciesielska, Zarys dziejów…, s. 25.
28 K. Ciesielska, Zarys dziejów…, s. 22.
29 Ibidem, s. 26–27.
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Pozyskanie nowych pomieszczeń – o czym wspominano – oraz opracowanie odpowiednich normatywów (ordynacja archiwum, regulamin pracowni,
formularze) pozwoliło na otwarcie w 1931 r. pracowni naukowej (wcześniej
akta udostępniano w Książnicy Miejskiej). Początkowo była ona otwarta tylko osiem godzin w tygodniu. W 1932 r. ustalono stałe dyżury, od następnego
roku także popołudniowe. Liczba osób korzystających z zasobu rosła, a okazją
do intensyfikacji poszukiwań archiwalnych były przygotowania do obchodów
700-lecia Torunia i wydania z tej okazji monografii poświęconej dziejom miasta30.
Archiwum coraz mocniej wychodziło też na zewnątrz z promocją posiadanych „skarbów”. Dobrą okazją do tego były obchody jubileuszu miasta, podczas których archiwum zorganizowało wystawę oraz wypożyczyło materiały
cechom. Szczególne zasługi w upowszechnianiu źródeł położył Magdański,
który utworzył koło historyków przy archiwum. Obok działalności popularyzatorskiej pracownicy prowadzili badania naukowe, których wyniki prezentowali w licznych wystąpieniach, a zwłaszcza publikacjach, czyniąc z archiwum
liczącą się placówkę naukową w mieście i regionie31.
Ten rozwój przerwał wybuch II wojny światowej. Polscy archiwiści zostali
stopniowo usunięci i okres okupacji spędzili w Generalnym Gubernatorstwie.
Magdański powrócił do rodzinnego Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie nie zaniechał jednak prac naukowych. Po aresztowaniu w maju 1944 r. za działalność konspiracyjną został wywieziony do obozu w Radogoszczy, gdzie przypuszczalnie zginął podczas jego likwidacji32. Natomiast Piskorska po krótkim
okresie pracy w archiwum i uwięzieniu w Forcie VII, została w listopadzie
1940 r. wysiedlona. Następne lata spędziła w Puławach, a później w Krakowie,
gdzie pracowała w Archiwum Państwowym33. Działalność archiwum toruńskiego została podporządkowana celom polityki narodowościowej III Rzeszy.
Powstał przy nim Urząd do Spraw Genealogicznych, na którego potrzeby ściągnięto księgi metrykalne z parafii Torunia i powiatu. Zamarło życie naukowe
archiwum, z akt korzystali nieliczni badacze niemieccy, a archiwiści większość czasu poświęcali na kwerendy, mające na celu poświadczanie aryjskiego pochodzenia. Na stan zasobu bardzo niekorzystnie wpłynęło jego częste
przemieszczanie i późniejsza ewakuacja do kopalni soli w Grasleben34.
30 M. Magdański, Z działalności Archiwum…, s. 80–81. Monografia ukazała się pt. Dzieje Torunia.
Praca zbiorowa z okazji 700-lecia miasta, red. K. Tymieniecki, Toruń 1933.
31 K. Ciesielska, Zarys dziejów…, s. 26.
32 Eadem, Magdański Marian Ignacy…, t. 2, s. 166.
33 Eadem, Helena Piskorska…, s. 339–340.
34 H. Piskorska, Archiwum miejskie w Toruniu w czasie i po okupacji, „Zapiski TNT”, t. 13, 1947,
s. 62–67.
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Zakończenie wojny zastało archiwum zupełnie zdezorganizowane.
Archiwalia były rozproszone. Najcenniejsze wywieziono do Niemiec, część
znajdowała się w ratuszu, zajętym na radziecki szpital, a akta XIX- i XX-wieczne
w budynku przy Rynku Staromiejskim 7. W takim stanie zastała je w maju
1945 r. Helena Piskorska, która powróciła do pracy w archiwum miejskim.
Rozpoczęła od scalenia w budynku przy Rynku Staromiejskim 7 pozostałych
na miejscu materiałów. Władze miasta Torunia, mając świadomość czekających placówkę wyzwań, zwiększyły personel. Obok kierownika – Piskorskiej,
zatrudniono dwie archiwistki, sekretarkę, registratorkę, magazyniera i woźną. Pierwsze prace polegały na posegregowaniu archiwaliów, sprawdzeniu ich
stanu z pomocami i ułożeniu. W maju 1946 r. archiwum powróciło do ratusza, gdzie oprócz dawnego lokalu na wieży otrzymało salę gotycką na parterze
oraz część II piętra35.
W czasie I Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Pomorza i Prus w dniu
19 lutego 1947 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Archiwum Miasta Torunia.
Prowadzone równolegle starania doprowadziły do odzyskania, z niewielkimi z stratami, najcenniejszych archiwaliów, wywiezionych przez okupanta.
Na rangę archiwum korzystny wpływ miało utworzenie w Toruniu, jedynego w północnej Polsce, uniwersytetu. Intensywnie porządkowano archiwalia, skatalogowano księgozbiór, uczestniczono w nauczaniu studentów.
Powrócono do działań popularyzatorskich, m.in. organizując wystawy z okazji Dni Torunia w 1948 r., pogadanki w radio i publikując teksty w prasie36.
Piskorska kontynuowała pracę naukową, zdobyła kolejne stopnie: magistra
w 1948 r. i doktora dwa lata później37. „Miejski” okres życia archiwum zakończył się w 1951 r. Archiwum Miasta Torunia zostało upaństwowione i włączone następnie do sieci archiwów jako Wojewódzkie Archiwum Państwowe
w Bydgoszczy. Oddział Terenowy w Toruniu38.

Archiwum jako ośrodek naukowy
Największe osiągnięcia na polu naukowym miało archiwum w okresie
międzywojennym. Pracownikom udało się wtedy stworzyć, i to od podstaw,
liczące się środowisko naukowe, prowadzące ożywioną działalność na wielu płaszczyznach. Jej ukoronowaniem i trwałym spadkiem po archiwistach
są publikacje. Do największych osiągnięć w tym zakresie należy inicjatywa
35 K. Ciesielska, Zarys dziejów…, s. 30–31.
36 Ibidem, s. 31.

37 K. Górski, op.cit., s. 155–156.
38 Zarządzenie nr 91 Prezesa Rady Ministrów z 8 czerwca 1951 r. w sprawie przejęcia b. archi-

wów miejskich przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, M.P., nr 55, poz. 723.
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stworzenia serii wydawniczych, opartych na zasobie, których autorami byliby
archiwiści. Ideę tę udało się zrealizować częściowo. Jako pierwszy z projektem stworzenia wielotomowego wydawnictwa pt. „Pomniki dziejowe miasta
Torunia” wystąpił w 1929 r. Kazimierz Sochaniewicz. Według jego koncepcji
w pierwszym tomie miała się ukazać odzyskana najstarsza księga ławnicza
miasta Torunia, w drugim – kodeks dyplomatyczny miasta, a w kolejnym –
kontynuacja księgi ławniczej. Z zapałem przystąpił do realizacji projektu, rewindykowana księga powróciła do Torunia i mógł zabrać się do pracy, którą zamierzał zakończyć i opublikować w roku 1933. Niestety, nagła choroba
i śmierć nie pozwoliła mu na dokończenie dzieła39. Ostatecznie Liber scabinorum Veteris Civitatis Thoruniensis z lat 1363–1428 przygotował do druku
Kazimierz Kaczmarczyk i ukazała się w 1936 r. w Fontes TNT40.
Sukcesem natomiast zakończyła się kolejna inicjatywa toruńskich archiwistów – stworzenie serii pt. „Wydawnictwa Archiwum Miasta Torunia”, w której miały być wydawane ich prace. W pierwszym tomie z 1938 r. ukazał się katalog Zbiory kartograficzne Archiwum M. Torunia, autorstwa Heleny Piskorskiej41.
W części wstępnej przedstawiono powstanie zbiorów, uzupełnione o zestawienie własności miejskiej, jaką Toruń posiadał w okresie zaborów, następnie
dokonano charakterystyki formalnej i wartości naukowej archiwaliów, opisano sposób ich przechowywania oraz prace nad katalogiem. Przy inwentaryzacji map Piskorska przyjęła za wzór kartę Komisji Atlasu Historycznego ze
zmianami zaproponowanymi przez Karola Buczka, który konsultował opracowanie katalogu. Przyjęto w nim układ rzeczowo-alfabetyczny. Właściwa część
katalogu została podzielona na trzy zasadnicze grupy: „Dział obcy”, „Dział polski” i najobszerniejszy „Dział toruński”42. W tym ostatnim wyróżniono dwie
podgrupy: „Miasto i przedmieścia” i „Okolice miasta i powiat”. Opis poszczególnych pozycji obejmuje następujące elementy: sygnatura, hasło rzeczowe,
data roczna, tytuł, opis techniczny, ewentualnie uwagi. Pracę uzupełnia spis
miejscowości oraz skorowidz autorów i wydawców, a uatrakcyjniają (aczkolwiek skromnie) trzy fotografie. Katalog spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem, w recenzjach podkreślano zarówno ogromny wkład pracy autorki, jej
duże umiejętności, jak i jego przydatność dla badaczy43.

39 K. Ciesielska, Zarys dziejów…, s. 26.
40 Liber scabinorum Veteris Civitatis Thoruniensis 1363–1428, wyd. K. Kaczmarczyk, Toruń 1936.

41 H. Piskorska, Zbiory kartograficzne Archiwum M. Torunia, Wydawnictwa Archiwum Miasta

Torunia, t. 1, Toruń 1938.

42 Określenie toruńskie zbiory obejmuje mapy i plany nie tylko miasta, ale i jego posiadłości.
43 Zob. K. Ciesielska, Helena Piskorska 1895–1973, [w:] Działacze TNT, red. M. Biskup i A. Giziński,

Toruń 2000, s. 46.
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Jako kolejna ukazała się drukiem rozprawa doktorska Mariana
Magdańskiego Organizacja kupiectwa i handlu toruńskiego do roku 1403.
Pozycja ta, oparta na zasobie archiwum toruńskiego, stanowi uzupełnienie monografii poświęconej dziejom Torunia. We wstępie autor przedstawił
konstrukcję pracy i jej zakres chronologiczny, a uzupełnił o wykaz skrótów
i bibliografię wykorzystanych źródeł i opracowań. Całość podzielił na dwie
części, dotyczącą organizacji kupiectwa i organizacji handlu. Cennym uzupełnieniem, ułatwiającym zrozumienie poruszanych kwestii, są ilustracje oraz
tablice i skorowidze. Publikacja została doceniona w środowisku naukowym.
Zwracano uwagę na rzetelne wykorzystanie źródeł i formułowane na ich podstawie w pełni uzasadnione wnioski44.
Równolegle rozpoczęto prace nad tomem trzecim, który miał zawierać
materiały związane z jubileuszem 500-lecia założenia Związku Pruskiego.
Zamierzano w nim wydać m.in. akt utworzenia Związku Pruskiego, dokumenty miast zgłaszających wstąpienie do niego, akt inkorporacji Prus do Polski
z 1454 r. oraz przywileje królów polskich. Wybuch wojny przerwał przygotowania, a po jej zakończeniu już do nich nie powrócono. Wydawnictwa
Archiwum Miasta Torunia wykorzystano też do pomnożenia biblioteki podręcznej, w zamian za nie zdołano pozyskać kilkaset tomów innych publikacji45.
Oprócz tych najważniejszych osiągnięć, toruńscy archiwiści mają w swoim
dorobku liczne mniejsze prace naukowe i popularno-naukowe (ponad 30 rozpraw i 15 recenzji), które dopełniają artykuły w prasie codziennej. Najwięcej
pisała Helena Piskorska (około 16 pozycji, nie licząc prasy codziennej), niewiele ustępował jej Marian Magdański (około 12 prac oraz 15 recenzji), mniejszy udział miał, pracujący tylko rok, Kazimierz Sochaniewicz (5).
Dorobek ówczesnych toruńskich archiwistów tworzą dwie monografie, parę pozycji ukazało się w formie samodzielnych publikacji (Z dziejów
Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu, Hanza na Pomorzu), zdecydowanie jednak przeważają artykuły, biogramy, przyczynki, recenzje, publikowane w czasopismach, niekiedy w pracach zbiorowych (Monografia Wielkiego
Pomorza i Gdyni, Księga pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza). Archiwiści zamieszczali swoje teksty w czasopismach naukowych: „Zapiskach Towarzystwa
Naukowego w Toruniu” (5), „Rocznikach Historycznych” (5), pojedyncze
w „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym”, „Wiadomościach NumizmatycznoArcheologicznych”, „Miesięczniku Heraldycznym” oraz periodykach popularno-naukowych, głównie o charakterze regionalnym („Mestwin” – 6, „Teka
44 M. Magdański, Organizacja kupiectwa i handlu toruńskiego do roku 1403, Wydawnictwa

Archiwum Miasta Torunia, t. 2, Toruń 1939.
45 K. Ciesielska, Zarys dziejów…, s. 27.
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Pomorska” – 2, „Przegląd Bydgoski”, „Tęcza”, „Ilustracja Polska”, „Dekada”,
„Ziemia”).
W całym piśmiennictwie można wyróżnić dwa podstawowe nurty badawcze: pierwszy obejmujący archiwistykę, głównie archiwoznawstwo, a drugi –
historię regionalną (Toruń i Pomorze).
Wśród pozycji archiwalnych można znaleźć omówiony już katalog zbiorów
kartograficznych, stanowiący wkład nie tylko w poznanie zasobu, ale i metodyki opracowania. Dominują teksty opisujące dzieje archiwum, jego stan
obecny i zasób, często w aspekcie źródłoznawczym (Materiały do dziejów wybranych zagadnień). Prym wiodła Helena Piskorska, która pisała ogólnie o archiwum (głównie w lokalnych periodykach), jak i zapoznawała czytelników
z materiałami źródłowymi i ich wartością badawczą. Serię tę otwiera wspólny
z Kazimierzem Sochaniewiczem artykuł Materiały do historii wojen i wojskowości, po którym przybliżyła archiwalia o dawnych wodociągach, do badań
ludnościowych, następnie dziejów Jana III, które uzupełniają artykuły w lokalnych periodykach o wybranych „skarbach” archiwum (Listy dziewczęce, listy cechowe). O dziejach, działalności i zasobie archiwum w czasach polskich
pisał też Marian Magdański (2 artykuły)46.
Piśmiennictwo historyczne łączy wspólna baza źródłowa, wykorzystanie
przede wszystkim archiwaliów toruńskich, natomiast podejmowana problematyka to wynik własnych zainteresowań badawczych archiwistów. Dla
Piskorskiej teksty dotyczące dziejów Pomorza (Z dziejów Polskiego Czerwonego
Krzyża) i Torunia (Stolica Pomorza, Toruńskie herbarze mieszczańskie), pisane
także na podstawie własnych doświadczeń (prasa codzienna), to uzupełnienie
dominującego dorobku archiwalnego. Wśród publikacji Sochaniewicza można odnaleźć poświęcone sfragistyce (2), biografistyce, jak i obchodom 10-lecia
odzyskania Pomorza w Toruniu. Zainteresowania Magdańskiego koncentrowały się wokół handlu i kupiectwa w średniowieczu, którym poświęcił dwie
pozycje książkowe i pięć artykułów. Był także autorem kilkunastu recenzji
prac oraz czasopism polskich i zagranicznych47.
Toruńscy archiwiści działali także w licznych towarzystwach naukowych zarówno ogólnych, jak i specjalistycznych. Wszyscy byli członkami Towarzystwa
Naukowego w Toruniu. Jako pierwsza wstąpiła do niego Piskorska, do której
zaraz po przybyciu dołączyli: Sochaniewicz (został członkiem zarządu), a następnie Magdański. Ten ostatni włączył się bardzo aktywnie w działalność
TNT, pełnił m.in. funkcję sekretarza Wydziału Historyczno-Archeologicznego,
a jako członek Komisji Bibliograficznej uczestniczył w przygotowaniu biblio46 Wykaz prac [w:] Toruński słownik…, t. 1–2; zob. H. Baranowski, op.cit.
47 Ibidem.
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grafii Pomorza. Kolejne towarzystwa toruńskie, do których należeli archiwiści
to: Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela (Piskorska, Sochaniewicz)
oraz Towarzystwo im. Piotra Skargi (Magdański). Piskorska współpracowała też z Tymczasowym Komitetem Pomorskiego Instytutu Naukowego
i z Towarzystwem Badania Historii Ruchu Niepodległościowego na Pomorzu,
była współinicjatorką reaktywowania ToMiTo48.
Swojej działalności nie ograniczali do towarzystw lokalnych. Piskorska
była członkiem Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie oraz Polskiego
Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Heraldycznego,
a Magdański – Towarzystwa Miłośników Poznania. Do tych trzech ostatnich
należał też Sochaniewicz, który ponadto był członkiem m.in. Towarzystwa
Miłośników Historii w Poznaniu, Towarzystwa Naukowego we Lwowie, a za
zasługi naukowe – Komisji Historycznej PAU w Krakowie. Z udziałem w towarzystwach łączyła się ich współpraca z wydawanymi przez nie czasopismami: „Zapiskami TNT”, „Rocznikami Historycznymi”, „Rocznikami Dziejów
Społeczno-Gospodarczych”49.
Kolejną formą aktywności naukowej archiwistów toruńskich był udział
w konferencjach i posiedzeniach, na których wygłaszali referaty, często niepublikowane. Miejscem ich wypowiedzi były przede wszystkim toruńskie
towarzystwa. Występowali z referatami, których tematyka odpowiadała poruszanej w publikacjach, a więc dotyczyła archiwum i jego zasobu (głównie
Piskorska) oraz historii Torunia (Magdański). Otrzymywali także zaproszenia i uczestniczyli w posiedzeniach organizowanych przez inne ośrodki, np.
Komisję Historyczną Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, jak i konferencjach ogólnopolskich, np. powszechnych zjazdach historyków50.
Po roku 1945 Helena Piskorska nie zaprzestała działalności naukowej.
Szybko wróciła do aktywności pisarskiej, publikując w pracach zbiorowych
oraz na łamach czasopism naukowych („Zapiski TNT”, „Roczniki Dziejów
Społeczno-Gospodarczych”, „Kwartalnik Historyczny”), popularno-naukowych („Jantar”, „Bibliotekarz”, „Pasieka”) i dzienników. Tematyka przez nią podejmowana nawiązywała do przedwojennych zainteresowań i koncentrowała
się na dziejach archiwum i jego zasobie, które uzupełniała historia Torunia
(dwa biogramy, TNT)51. Kontynuowała uczestnictwo w towarzystwach naukowych: TNT (sekretarz generalny w latach 1946–1949), PTH, Towarzystwie
Bibliofilów, ToMiTo. Równolegle dbała o uzupełnienie wykształcenia i zdoby48 K. Ciesielska, Piskorska Helena Stanisława…, Toruń 1998, s. 199; eadem, Magdański Marian

Ignacy…, s. 165; eadem, Sochaniewicz Kazimierz Roman…, s. 222.

49 Ibidem.
50 Ibidem.

51 Wykaz prac [w:] Toruński słownik…, t. 1, s. 200; zob. H. Baranowski, op.cit.
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cie kolejnych stopni naukowych. Jej praca doktorska, poświęcona organizacji
władz i kancelarii miasta Torunia do roku 1793, to ukoronowanie jej wiedzy
historyczno-ustrojowej, aktoznawczej i archiwalnej52.
Archiwiści toruńscy, już od czasów Artura Semraua, łączyli codzienne obowiązki zawodowe z pracą naukową. Dopiero jednak w okresie międzywojennym archiwum stało się znaczącą placówką naukową miasta. Zadecydowało
o tym kilka czynników: przychylna polityka władz miejskich, gruntownie
przygotowani i stale podnoszący swoje kwalifikacje pracownicy, nie bez wpływu była też sytuacja w środowisku archiwalnym i intensywny rozwój polskiej
archiwistyki. Ukształtowany w tym okresie model zawodu archiwisty pozostał wzorcem dla następnych pokoleń. Szczególne miejsce zajmowała w nim
praca naukowa. Z jednej strony wykonywanie wielu podstawowych czynności
archiwalnych wymagało stosowania naukowych zasad i procedur postępowania, a z drugiej – dorobek naukowy archiwum podnosił jego rangę jako profesjonalnego miejsca pracy dla badaczy i liczącego się ośrodka kulturalno-naukowego.
Toruńscy archiwiści realizowali różne formy pracy naukowej, od udziału w towarzystwach, konferencjach, zjazdach aż po publikacje, stanowiące
jej ukoronowanie. Badana problematyka obejmowała archiwistykę (archiwoznawstwo) i historię regionalną. We wszystkich podejmowanych działaniach widoczny jest ścisły związek z archiwum i jego zasobem. W tekstach
historycznych to miejscowe archiwalia stanowiły bazę źródłową rozważań,
a w archiwalnych – przybliżano placówkę i jej „skarby”. Prace te były ważnym
wkładem w rozwój archiwistyki i historii, a jednocześnie służyły popularyzacji toruńskiego archiwum, podnosząc jego prestiż i kształtując obraz ważnej,
zwłaszcza w regionie, placówki naukowej i kulturalnej.

52 Praca doktorska ukazała się drukiem – H. Piskorska, Organizacja władz i kancelarii miasta
Torunia do 1793 r., Toruń 1956.
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Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

Wybrane problemy metodyki
opracowania spuścizn archiwalnych
na przykładzie archiwaliów Michała
Rawity-Witanowskiego

Do najbardziej interesujących konstrukcji archiwalnych, z punktu widzenia poznania losów ich twórców i pozostałych po nich archiwaliów, należą
spuścizny archiwalne. Wśród materiałów tej kategorii zespołów archiwalnych
znajduje się nie tylko dokumentacja aktowa, ale również wszelkiego rodzaju
pamiątki związane z życiem i działalnością ich twórców, takie jak odznaczenia czy pamiątki z podróży.
W Polskim słowniku archiwalnym spuścizna archiwalna (papiery) została
zdefiniowana jako „[…] oznaczenie zespołu archiwalnego wytworzonego przez
osobę (lub osoby) fizyczną […]”. Z dalszej części definicji wynika, że w praktyce do spuścizn włącza się także zbiory archiwalne powstałe z zainteresowań
kolekcjonerskich twórcy spuścizny1. Zatem przez spuściznę rozumieć należy zespół archiwalny wytworzony przez osobę fizyczną zajmującą zazwyczaj
w społeczeństwie ważne miejsce ze względu na jej działalność polityczną,
społeczną, kulturalną i naukową, a także twórczość artystyczną, literacką
i naukową. Zespół taki stanowi zbiór szeroko rozumianych materiałów archi1

Polski słownik archiwalny, pod red. W. Maciejewskiej, Warszawa 1974, s. 72. Wcześniejsze wydanie Słownika nie zawiera definicji terminu „spuścizna archiwalna”. Znajduje się tam definicja
zbioru (kolekcji) rozumianej jako „[…] grupa archiwaliów nie powiązanych ze sobą kancelaryjnie,
a złączonych sztucznie pod kątem widzenia charakteru ewentualnie pochodzenia (np. zbiór autografów, zbiór fotokopii, spuścizna po NN), treści (zbiór kartograficzny) bądź po prostu przypadkiem (zbiór nabytków)” – zob. Polski słownik archiwalny, oprac. A. Bachulski, K. Konarski, A. Wolff,
Warszawa 1952, s. 30.
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walnych wytworzonych w toku działalności zawodowej twórcy i odzwierciedla jego życie i zainteresowania. Ma również samodzielną wartość naukową.
Dokumenty tego rodzaju są gromadzone przede wszystkim przez archiwa, ale
również biblioteki i muzea. Trafiają one do tych placówek w formie darów, depozytów lub zakupów. Przepisy dotyczące postępowania z materiałami narodowego zasobu archiwalnego chronią archiwalia prywatne, nie ograniczając
i nie zmieniając zarazem prawa ich własności2.
Najczęściej spotykanym typem spuścizn są spuścizny rękopiśmienne
po uczonych, które gromadzone są przede wszystkim w zasobie Archiwum
Polskiej Akademii Nauk i jej oddziałów. Drugim typem są spuścizny twórców
kultury, w tym pisarzy, tłumaczy, krytyków, artystów, grafików i rzeźbiarzy,
muzyków itp. Stosunkowo niewiele archiwizuje się spuścizn po działaczach
politycznych i społecznych, szczególnie z czasów współczesnych, z wyjątkiem
najwybitniejszych mężów stanu. Spuścizny te zawierają prywatne materiały
archiwalne, uzupełnione o archiwalia proweniencji państwowej i publicznej. Są to źródła, które poza faktami, wnoszą również osobiste interpretacje
i poglądy prywatne pomijane w dokumentach urzędowych. Każda zarchiwizowana całość materiałów archiwalnych zgromadzonych w toku i w związku
z życiem i działalnością osoby fizycznej stanowi w zasobach archiwów odrębny zespół archiwalny. Po jego utworzeniu nazywany on jest spuścizną rękopiśmienną lub archiwalną, czasem również archiwaliami osobistymi.
Sposób postępowania ze spuściznami rękopiśmiennymi w archiwach wyznaczają instrukcje określające sposób ich porządkowania i opracowania.
Pierwsze wytyczne opracowania archiwalnego spuścizn rękopiśmiennych
przygotowali archiwiści Polskiej Akademii Nauk w 1958 r. Kolejne wytyczne, dotyczące spuścizn po uczonych, ukazały się w 1990 r. i do dziś stanowią
normę postępowania z tego typu materiałami3. Uzupełniają je wytyczne opracowania druków zwartych, materiałów kartograficznych, materiałów dokumentacji technicznej oraz materiałów fotograficznych, wchodzących w skład
zespołów pochodzenia prywatnego (spuścizn rękopiśmiennych po uczonych)
w Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Spuścizny archiwalne są źródłami nie2

Zob. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018,
poz. 217). Szerzej M. Konstankiewicz, A. Niewęgłowski, Narodowy zasób archiwalny i archiwa.
Komentarz, Warszawa 2016.
3 Opracowanie spuścizn archiwalnych, znajdujących się w archiwach państwowych, oraz archiwach, będących pod nadzorem państwowej służby archiwalnej, regulują wytyczne nr 12 Polskiej
Akademii Nauk z 1990 r. opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych – zob. Zbiór przepisów
archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952–2000,
wybór i oprac. M. Tarakanowska i E. Rosowska, Warszawa 2001 s. 732–746. Zob. Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, oprac. H. Dymnicka-Wołoszyńska i Z. Kolankowski,
Warszawa 1990 (na prawach rękopisu).
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zwykle interesującymi w aspekcie badania dziejów ich twórcy i zawartości zespołu, lecz zarazem niezwykle trudnymi materiałami archiwalnymi z punktu
widzenia ich prawidłowego opracowania4. Problematyka definicji spuścizn
i trudności ich opracowania podejmowana była wielokrotnie na łamach literatury fachowej, m.in. przez Hannę Dymnicką, Andrzeja Pibera, Zygmunta
Kolankowskiego i Alicję Kulecką5 oraz w podręcznikach metodyki archiwalnej6.
Warto w tym miejscu poświęcić więcej uwagi problematyce ogólnej spuścizn archiwalnych. Spuścizny rękopiśmienne składają się zwykle w całości
z materiałów wytworzonych i zgromadzonych przez ich twórcę. Są to cztery
kategorie dokumentów: materiały wytworzone przez samego twórcę (opracowane przez niego utwory i teksty, korespondencja, wspomnienia, autobiografie, umowy, itp.), materiały otrzymane (świadectwa, metryki, dyplomy, listy,
recenzje itp.), materiały związane bezpośrednio z osobistymi zainteresowaniami twórcy oraz te, które powstały bez jego bezpośredniego udziału, lecz
związane były z jego życiem i twórczością (biografie, oceny twórczości, recenzje, nekrologi, wspomnienia, spisy zbiorów itp.)7.
Trzy spośród wymienionych kategorii należą bezsprzecznie do spuścizny
z racji proweniencyjnego ich związku z twórcą spuścizny. Ostatnia kategoria
nie ma, co prawda, bezpośredniego związku z działalnością twórcy, ale dotyczy jego osoby i jest zazwyczaj włączona do spuścizny, jeśli nie pochodzi
z innych zespołów archiwalnych. Do spuścizn włącza się także dokumenty
4

Szerzej o problemach metodycznych w kontekście spuścizn pisze – H. Staszewska, Spuścizny
archiwalne – metody i problemy, czyli o potrzebie standaryzacji opisu archiwalnego, [w:] Spuścizny
w zbiorach poznańskich archiwów i bibliotek, pod red. H. Krajewskiej, J. Malinowskiego, J. Matysiaka,
Poznań 2011, s. 17–32.
5 Na temat porządkowania tych specyficznych materiałów pisali m.in.: H. Dymnicka, Prace
Archiwum PAN nad metodyką porządkowania spuścizn, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii
Nauk”, 1959, nr 2, s. 32–45; A. Piber, Spuścizna – jej istota, zawartość, układ, metody porządkowania,
„Archeion”, t. 42, 1965, s. 43–62; Z. Kolankowski, Granice spuścizny archiwalnej, „Archeion”, t. 57,
1972, s. 53–73; A. Kulecka, Spuścizna w archiwach, bibliotekach i muzeach, „Archeion” t. 100, 1999,
s. 70–96; eadem, Podstawowe problemy opracowywania spuścizn po uczonych w Archiwum PAN
w ciągu ostatniej dekady (1991–1999), „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, 2000, nr 41,
s. 3–13. Zob. także Z prac Archiwum UJ. VI Konferencja archiwów instytucji naukowych w Polsce,
Kraków, 13–14.09.2001, red. J. Michalewicz, Kraków 2002.
6 Do publikacji o charakterze podręcznikowym, w których omówiono opracowanie spuścizn
archiwalnych, należą m.in. prace: H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa
1989, s. 122–133; Metodyka pracy archiwalnej, pod red. S. Nawrockiego i S. Sierpowskiego, wyd. 5,
Poznań 2004, s. 159–163; W. Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Toruń 2016, s. 141–156; eadem, Dorobek polskiej archiwistyki
w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Warszawa 2014, s. 126–129 i 221–224.
7 H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, op.cit., s. 123.
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rodziny twórcy, ale zazwyczaj w nieznacznej, nie dominującej nad całością
liczbie. W takim przypadku można wydzielić materiały rodzinne i utworzyć
z nich spuściznę rodzinną przygotowaną zgodnie z zasadami opracowania
zespołów rodzinno-majątkowych8 lub pozostawić je w spuściznie, jeśli nie
mają samodzielnej wartości, a ich wartość naukowa polega na związku z osobą twórcy.
Niekiedy do spuścizn rękopiśmiennych wchodzą dokumenty wytworzone
przez kilka pokoleń rodziny twórcy, np. materiały wspólne dla wszystkich tworzących je osób. W takim przypadku należy przeprowadzić dokładną analizę
dokumentów i jeżeli np. ich wystawcy korzystali z tych samych materiałów
warsztatowych, pozostawić je jako niepodzielną całość. Do spuścizn włączane są także fragmenty materiałów innej osoby związanej z twórcą spuścizny.
W przypadkach uzasadnionych przechowywaniem tych materiałów jako całości nie należy ich rozdzielać i odnotować tego rodzaju sukcesję we wstępie
do inwentarza i na karcie zespołu. Jeśli zaś nie jest to uzasadnione, należy
wydzielić ten fragment materiałów archiwalnych, tworząc z nich oddzielną
spuściznę. To drugie rozwiązanie wydaje się być bardziej korzystne z punktu
widzenia opracowania spuścizny i prowadzenia badań9.
Inny problem występujący w trakcie prac archiwalnych nad spuściznami,
w tym rękopiśmiennymi, stanowią kolekcje bądź zbiory składające się z materiałów o różnym charakterze. Gromadzone one były przez twórcę spuścizny
w związku z jego zainteresowaniami. Niektóre kolekcje związane są z warsztatem działalności twórcy spuścizny i powinny być wyodrębnione jako całości, otrzymując własny układ, opracowanie i spis. Przynależność kolekcji do
spuścizny jest niekwestionowana, pomimo różnej proweniencji, gdyż jako
całość stanowi dzieło lub jest własnością twórcy spuścizny. Dotyczy to m.in.
takich dokumentów, jak rękopisy, druki, ilustracje, mapy i nagrania.
W inny sposób należy podchodzić do materiałów zgromadzonych w kolekcjach, których przechowywanie w archiwum nie jest możliwe ze względu
na ich fizyczną postać, np. numizmaty, dzieła sztuki, księgozbiory, eksponaty przyrodnicze itp. Są one najczęściej wyłączane i przekazywane do odpowiednich bibliotek i muzeów z zachowaniem ich spisów w spuściźnie, z której
pochodzą. W przypadku księgozbiorów, w archiwum pozostawia się tylko te
książki, które mogą być uznane za rękopisy.
Kolejny problem stanowią materiały obce w spuściźnie, za które należy
uważać dokumenty należące do różnych instytucji, zabezpieczone i przecho8

Zob. T. Zielińska, Archiwalia prywatne (pojęcie, zakres gromadzenia, metody opracowania),
„Archeion”, t. 56, 1971, s. 71–88; P. Bańkowski, Porządkowanie archiwaliów prywatnych, „Archeion”,
t. 19–20, 1951, s. 194–216.
9 H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, op.cit., s. 124.
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wywane przez twórcę wraz z materiałami prywatnymi. Można je po archiwizacji wyodrębnić jako samodzielny zespół o wartości naukowej lub pozostawić w spuściźnie z racji ewentualnego związku z jej twórcą. Jeżeli są to akta
proweniencji urzędowej, można je włączyć do zespołu macierzystego lub pozostawić w spuściźnie. Podobnie postępuje się z materiałami obcymi, które
należały do bliskich współpracowników twórcy spuścizny10.
Omówione granice spuścizn rękopiśmiennych są bardzo szerokie,
obejmując dużą liczbę materiałów obcych proweniencyjnie, ale związanych z osobą i działalnością twórcy spuścizny oraz w związku z przechowywaniem przez niego tych materiałów wraz z dokumentami prywatnymi.
Warunkiem archiwizacji spuścizny rękopiśmiennej jest jej samodzielna
wartość naukowa oraz to, by przedstawiała główne kierunki życia i działalności twórcy.
Zasygnalizowane wybrane problemy spuścizn archiwalnych, gromadzonych przede wszystkim przez archiwa, widoczne są bardzo dobrze
na przykładzie spuścizny, której twórcą jest Michał Rawita-Witanowski.
Podstawowym problemem jest dwoistość tej spuścizny, przechowywanej
w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Archiwum
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ze względu na historyczny wymiar
postaci Rawity-Witanowskiego, warto przybliżyć jego sylwetkę oraz charakterystykę archiwalną i zawartość tych zespołów archiwalnych. Jest to zarazem
interesujący przykład ilustrujący zagadnienie opracowania spuścizn rękopiśmiennych.
Michał Adam Józef Rawita-Witanowski11, syn Adama i Józefy z Czarnomskich, urodził się 13 września 1859 r. w Częstochowie. Pochodził z niezamożnej rodziny ziemiańskiej. Po ukończeniu w 1877 r. prywatnej szkoły
F. Lippego w Częstochowie, uczęszczał do kieleckiego gimnazjum filologicznego12; tam m.in zajmował się organizacją różnego rodzaju kół samokształceniowych13. Po zakończeniu edukacji powrócił do Częstochowy, gdzie w 1879 r.
podjął praktykę aptekarską. Zawodu uczył się pod kierunkiem prowizo10 Ibidem, s. 124–125.
11 W aktach urodzenia i ślubu jego nazwisko brzmiało Witanowski. Do 1900 r. przed nazwiskiem

występował przydomek Rawicz, a w późniejszym okresie przydomek Rawita. Zob. J. Pełka, Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2006,
s. 20 (mps pracy magisterskiej), Archiwum Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie
Trybunalskim, sygn. PMH 386; W. Jaroniewski, Michał Rawita-Witanowski 1859–1943, Warszawa
1970, s. 4.
12 A. Piotrowska, Działalność społeczna Michała Rawity-Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1908–1943, Piotrków Trybunalski 2005, s. 34 (mps pracy magisterskiej),
Archiwum Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. PMH 281.
13 Szerzej: T. Nowakowski, Michał Rawita-Witanowski, „Literatura Ludowa”, 1962, nr 3, s. 7.
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ra farmacji Józefa Pancerma14. W latach 1880–1884 studiował farmację na
Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując dyplom prowizora farmacji. Po ukończeniu studiów pracował w Suwałkach, gdzie wraz z Antonim Skrzyńskim
wydzierżawił aptekę od Antoniego Milewskiego, a następnie zorganizował
wiejską aptekę w miasteczku Raczki15. W latach 1887–1889 był właścicielem
apteki, zlokalizowanej wówczas na przedmieściach Warszawy na Kamionku,
a od 1890 r. mieszkał w Kłodawie, gdzie spędził kolejnych 17 lat. Jego zamiłowanie do historii sprawiło, że w 1890 r. wziął aktywny udział w II Zjeździe
Historyków Polskich we Lwowie16.
W 1895 r. ożenił się z Janiną Szymańską, z którą miał troje dzieci. Syn
Witold Marian (1899–1944), został profesorem na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Warszawskiego17.
Związki Rawity-Witanowskiego z Piotrkowem sięgają 1907 r., gdy przeniósł
się tam wraz z rodziną. W 1913 r. przejął na własność aptekę, prowadzoną
wcześniej wspólnie z Antonim Cieślewskim. Z Piotrkowem związany był do
końca życia. Zmarł 25 lutego 1943 r.18
Michał Rawita-Witanowski miał rozległe zainteresowania związane z szeroko rozumianą problematyką krajoznawczo-historyczną, a także archeologią,
etnografią, heraldyką i genealogią19. Publikował m.in. na łamach: „Tygodnia
Piotrkowskiego”, „Gazety Kieleckiej”, „Kaliszanina”, „Wisły” i „Ludu”20. Był autorem około 100 haseł w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. Prace
14 A. Piotrowska, op.cit., s. 35.
15 Podczas pobytu w Raczkach uporządkował rękopisy po zmarłym prof. Wacławie Aleksandrze

Maciejowskim, historyku kultury, prawa i literatury, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego
oraz sędzi. Szerzej, zob. J. Bardach, Wacław Aleksander Maciejowski (1793–1883), [w:] Historycy
warszawscy ostatnich dwóch stuleci, pod red. A. Gieysztora, J. Maternickiego, H. Samsonowicza,
Warszawa 1986, s. 53–73.
16 M. Rawita-Witanowski brał udział w kolejnych zjazdach: w Krakowie (1900), Poznaniu (1925),
Warszawie (1930) i Wilnie (1935). Podczas lwowskiego zjazdu wygłosił referat pt. Monografia miast
jako materiał do poznania wewnętrznych dziejów kraju, który ukazał się drukiem w pamiętniku
zjazdu.
17 W 1944 r. został zamordowany przez Niemców w obozie w Ravensbrück.
18 Archiwum Państwowe (AP) w Piotrkowie Trybunalskim, zesp. 48/183/0 Spuścizna Michała
Rawity-Witanowskiego (1859–1943; aptekarz, historyk regionalista, muzealnik [1801] 1901–1938),
A. Kędzierski, Wstęp do inwentarza, s. 3.
19 Z większych prac M. Rawity-Witanowskiego, wydanych drukiem, wymienić należy: Historia
miast i mieszczan w dawnej Polsce (Poznań 1890), Lud wsi Stradomia koło Częstochowy (Kraków
1893), Monografia Łęczycy (Kraków 1898), Kłodawa i jej okolice pod względem historyczno-ludoznawczym (Warszawa 1904), Przewodnik po dawnym Opactwie Cystersów w Sulejowie (Piotrków 1910),
Wspomnienia o starym Piotrkowie (Piotrków 1911 i 1918), Wielkopolskie miasto Koło (Piotrków
1913), Przewodnik po Piotrkowie Trybunalskim (Piotrków 1923).
20 H. Dymnicka-Wołoszyńska, Materiały Michała Rawity-Witanowskiego, „Biuletyn Archiwum
Polskiej Akademii Nauk”, 1975, nr 18, s. 65.
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jego autorstwa ukazywały się m.in. w „Wiadomościach NumizmatycznoArcheologicznych”, „Miesięczniku Heraldycznym” i „Roczniku Tatarskim”21.
W prasie specjalistycznej drukował artykuły poświęcone zagadnieniom
zawodowym i społecznym aptekarzy oraz dziejów aptek na ziemiach polskich. W 1912 r. na I Zjeździe Aptekarzy Polskich w Łodzi wygłosił odczyt
o historii farmacji w Polsce, który został opublikowany w wydawnictwie
okolicznościowym. W latach 1910–1914 był początkowo współredaktorem, a następnie redaktorem „Kroniki Piotrkowskiej”. Wiele prac autorstwa
Rawity- Witanowskiego nie zostało wydanych drukiem za jego życia, w tym
największa i najważniejsza – „Monografia Piotrkowa Trybunalskiego”22. Pełna
bibliografia jego prac liczy ponad 400 pozycji o różnorodnej tematyce23.
Należał do wielu gremiów naukowych: Zjednoczonego Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (1893 r.), Komisji do Badania Historii
Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności (1908 r.), Towarzystwa Przyjaciół
Nauk w Poznaniu (1901 r.), Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie (1908 r.)
i Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu, w której otrzymał nominację na
korespondenta Obserwatorium Fizycznego (1905 r.)24.
Z jego inicjatywy w 1905 r. utworzono Koło Macierzy Szkolnej w Kłodawie,
gdzie pięć lat wcześniej zorganizował stację meteorologiczną. Trzy lata później w Piotrkowie założył Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego,
którego był prezesem nieprzerwanie przez 35 lat. Był założycielem i twórcą
dzisiejszego Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, dla którego w jego początkowym okresie istnienia zgromadził ponad 2 tys. eksponatów przyrodniczych, archeologicznych, etnograficznych i numizmatycznych. W 1926 r. opracował dla zgromadzonych eksponatów katalog zbiorów Muzeum Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego na zamku. Społeczną funkcję kustosza muzeum pełnił do końca życia. Występował z licznymi odczytami w Piotrkowie,
jak i w czasie podróży, m.in. do Kalisza, Łodzi, Częstochowy i Warszawy.
Opisywał i utrwalał na rysunkach napotkane zabytki, często zbierając środki

21 AP w Piotrkowie Trybunalskim, zesp.: 48/183/0 Spuścizna Michała Rawity-Witanowskiego

(1859–1943; aptekarz, historyk regionalista, muzealnik [1801] 1901–1938), A. Kędzierski, Wstęp
do inwentarza, s. 1.
22 W rękopisie pozostawił m.in. „Dawny powiat chęciński”, „Dzieje polskiej Marynarki Wojennej
na Bałtyku”, „O indygenacie w dawnej Polsce” oraz „Monumenta Rawitarium – materiały do dziejów rodzin należących do rodu Rawitów”.
23 M. Gąsior, Michała Rawity-Witanowskiego (1859–1943) kontakty archiwalne, „Archiwum i badania nad dziejami regionu”, z. 2, 1999, s. 23; H. Dymnicka-Wołoszyńska, op.cit., s. 65.
24 M. Gąsior, op.cit, s. 25; AP w Piotrkowie Trybunalskim, zesp. 48/183/0 Spuścizna Michała
Rawity-Witanowskiego (1859–1943; aptekarz, historyk regionalista, muzealnik [1801] 1901–1938),
A. Kędzierski, Wstęp do inwentarza, s. 2.
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finansowe na ich konserwację. W uznaniu jego zasług został w 1929 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta.
Archiwalia wchodzące w skład spuścizny Rawity-Witanowskiego odnaleziono i wpisano do ewidencji Archiwum Państwowego w Piotrkowie
Trybunalskim w rezultacie skontrum zasobu w 1990 r. (pozycja 634), tworząc
z nich zespół 48/183/0 Spuścizna Michała Rawity-Witanowskiego (1859–1943;
aptekarz, historyk regionalista, muzealnik), liczący 58 j.a. (ok. 0,21 m.b. akt).
Zespół ma inwentarz książkowy wraz ze wstępem. Granice terytorialne materiałów zespołu stanowi Piotrków i jego najbliższe okolice. W trakcie prac
porządkowych nie przeprowadzono brakowania, ponieważ zespół nie miał
żadnych cech kancelaryjnych. Opracowanym archiwaliom nadano nowy
układ (wcześniejszy układ kancelaryjny był nieznany). Podczas opracowania
zespołu kierowano się ogólnymi zasadami metodyki archiwalnej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spuścizn archiwalnych. Materiałom zespołu
nadano następujący układ: jednostki aktowe wytworzone bezpośrednio przez
twórcę spuścizny (sygn. 1–7), jednostki, które były pośrednim efektem działalności Rawity-Witanowskiego (sygn. 8–28), fotografie (sygn. 29–55). Część materiałów jest w językach obcych, głównie francuskim i rosyjskim. Materiały
zespołu to przede wszystkim poszyty, ale również w dużej mierze akta luźne
oraz pokaźny zbiór fotografii. W trakcie prac porządkowych nie wyłączono
go z zespołu, pozostawiając jako integralną część. Stan fizyczny zachowanych
materiałów jest ogólnie dobry, nie wymagają one prac konserwatorskich,
a jedynie drobnych zabiegów introligatorskich. W trakcie prac porządkowych
wykorzystywane były czasami, pochodzące z odzysku, okładki akt z zespołu
Wydziału Powiatowego Sejmiku w Piotrkowie25.
Ze względu na zawartość, spuściznę Rawity-Witanowskiego można podzielić (zgodnie z przyjętym układem materiałów w zespole) na dwie części:
aktową i fotograficzną. Wśród materiałów aktowych na szczególną uwagę badaczy, głównie regionalistów, zasługuje opracowanie Rawity-Witanowskiego
dotyczące dziejów Piotrkowa z 1931 r. , zgrupowane w 5 j.a., którym nadano
wspólny tytuł: Piotrków Trybunalski – jego przeszłość, pamiątki i stan obecny26. Opracowanie zostało oparte na archiwaliach, które częściowo uległy
zniszczeniu w czasie II wojny światowej, stąd jego duża wartość badawcza,
bez względu na dezaktualizację wielu twierdzeń autora związaną z upły25 Ibidem, s. 4.
26 Jednostkom tym nadano tytuły uzupełniające: Dzieje Piotrkowa (sygn. 2), Stare Miasto

(sygn. 3), Przedmieścia i jurydyki (sygn. 4), Wewnętrzne życie Piotrkowa (sygn. 5), Spis starostów,
prezydentów i marszałków Trybunału, proboszczów i gwardianów (sygn. 6) – zob. AP w Piotrkowie
Trybunalskim, zesp. 48/183/0 Spuścizna Michała Rawity-Witanowskiego (1859–1943; aptekarz,
historyk regionalista, muzealnik [1801] 1901–1938).
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wem czasu i niekiedy pomyłkami. Niemniej, są to cenne i wartościowe źródła
uzupełniające, często i chętnie wykorzystywane w różnego rodzaju pracach
badawczych. Równie interesujący ze względu na zawartość jest zestawiony
przez twórcę spuścizny Skorowidz przedmiotów w 15 rocznikach „Tygodnia
Piotrkowskiego” z lat 1873–1898 (sygn. 1).
Inną grupę materiałów aktowych stanowią dokumenty powstałe w latach 1908–1937 w toku działalności Rawity-Witanowskiego w Oddziale PTK
w Piotrkowie oraz w latach 1909–1934 w Muzeum PTK. Wśród nich znajdują się m.in.: odezwy PTK, deklaracje członkowskie i legitymacje, zaproszenia
i zawiadomienia o różnego rodzaju inicjatywach o charakterze kulturalno-oświatowym, mające miejsce w Piotrkowie, kwity kasowe oraz korespondencja urzędowa i prywatna.
Obok wspomnianej korespondencji, związanej z życiem i działalnością
Rawity-Witanowskiego, w spuściźnie znajdują się afisze, plakaty i druki ulotne z I wojny światowej i okresu międzywojennego, plakietki okolicznościowe
o treściach patriotycznych, pojedyncze egzemplarze prasy, drukowane foldery wycieczek krajowych wraz z mapkami i ilustracjami oraz rozmaite opracowania wydane w formie broszur27.
Druga część spuścizny, to zbiór 144 czarno-białych fotografii. Przedstawiają
one różne obiekty, głównie zabytki architektury oraz zdjęcia przeglądowe ekspozycji i eksponatów ówczesnego muzeum. Fotografie pochodzą
z lat 1900–1939. Wśród nich wyróżnić można fotografie portretowe twórcy
spuścizny i jego syna Witolda, a także Jordana Kańskiego i Aliny Serafiny
Korab- Czartkowskiej z Lubicz-Strzeszewskich28. Dużą wartość mają fotografie przedstawiające wizerunki atrybutów władz cechowych29, a także fotografie związane z życiem miasta podczas I wojny światowej30. Najliczniejsza grupa fotografii przedstawia różnego rodzaju budynki znajdujące się na terenie
Piotrkowa, głównie sakralne.
Obok fotografii przedstawiających widoki ogólne miasta (np. widok na
Zamek czy Rynek Trybunalski), w zespole zachowały się również fotografie
zabytków znajdujących się w okolicznych miastach. Ich autorami są m.in.
27 Między innymi: sprawozdanie ze Zjazdu Ligi Kobiet Polskich Pogotowia Wojennego (24–

26.08.1916 r.), opracowanie Stanisława Stanisławskiego „Polityka Austrii w sprawie polskiej
(1917)”, ks. Eugeniusza Lipińskiego „Jan Długosz – w pięćsetletnią rocznicę urodzin historyka
i pierwszego krajoznawcy polskiego” (1915), a także spis filmów kina Polskiej Macierzy Szkolnej
(1931) oraz tomik wierszy autorstwa Emilii Dobrzańskiej – zob. ibidem, sygn. 24–28.
28 Ibidem, sygn. 29–32.
29 Ibidem, sygn. 34.
30 Kilka fotografii przedstawia widok dworca kolejowego, zniszczonego podczas I wojny światowej w wyniku nalotu bombowego – ibidem, sygn. 36.
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fotografowie: W. Szulc, J. Szukalski, J. Rudnicki, O. Krajewski, M. Fabiszewski
i inni.
Materiały wytworzone w ciągu bardzo aktywnego życia Rawity- Witanowskiego znajdują się także w zasobie Archiwum Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie31. Zakupiono je w listopadzie 1964 r., a do prac porządkowych przystąpiono we wrześniu 1972 r.32 Wykonywane one były przez
praktykantów – Marię Bednarz, Adama Jankowskiego, Elżbietę Kaniewską,
Bogusława Kępińskiego – wówczas studentów Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, przy współudziale Łucji Litwy, pracownika archiwum.
Pracami zespołu kierowała Hanna Dymnicka-Wołoszyńska, która przygotowała ostateczną wersję inwentarza tej spuścizny. Zespół liczy 57 j.a. (0,8 m.b.),
ma inwentarz drukowany, w jego skład wchodzą materiały w języku polskim, łacińskim i rosyjskim. Spuścizna została podzielona na siedem grup
tematycznych (rzeczowych), w obrębie których jednostkom nadano układ
rzeczowo-chronologiczny: materiały twórczości naukowej (sygn. 1–42), materiały działalności naukowej i wydawniczej (sygn. 43–44), materiały biograficzne (sygn. 45–49), korespondencję (sygn. 50–54), materiały o twórcy zespołu (sygn. 55), materiały rodzinne (sygn. 56). Jedynie korespondencja oraz
materiały związane z działalnością naukową i wydawniczą zostały ułożone
w układzie alfabetycznym.
W grupie materiałów dotyczących twórczości naukowej, ze względu na
duże rozmiary poszczególnych opracowań, sformowano z nich odrębne jednostki archiwalne. Przyjęto schemat działania polegający na pozostawieniu
w jednej teczce materiałów warsztatowych z czystopisem i brulionem pracy,
zachowując zarazem układ nadany przez jego twórcę. Można wśród tych materiałów wyraźnie wyróżnić dwie grupy: prace o charakterze geograficznym
oraz prace historyczne. Wiele materiałów w momencie podjęcia prac porządkowych stanowiło rozsyp; tym jednostkom (sygn. 23, 34–36, 38–40) nadano
wewnętrzny układ rzeczowy33.
W grupie materiałów biograficznych dokonano podziału pamiętnika twórcy na 2 j.a., dyplomy i zaproszenia zaś ułożono alfabetycznie według nazw
instytucji i towarzystw. Znajdująca się w spuściźnie korespondencja została
podzielona na wchodzącą i wychodzącą, a korespondencję z redakcjami czasopism wyłączono w osobną grupę materiałów. Obejmuje ona zagadnienia
działalności społecznej, naukowej i wydawniczej.
31 Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszwie, zesp. 302/254/0 Michał Witanowski herbu

Rawita (1859–1943; historia, genealogia, krajoznawstwo) [1598–1600] 1870–1941 [–1962].
32 H. Dymnicka-Wołoszyńska, op.cit., s. 67.
33 Ibidem, s. 70.

Wybrane problemy metodyki opracowania spuścizn archiwalnych…

Do kilku jednostek zbiorczych opracowano aneksy. Dla znajdującej się
w spuściźnie ikonografii opracowano indeks w układzie alfabetycznym według nazw miejscowości. Zawartość zespołu uzupełniają załączniki (sygn. 57).
Obszerny przegląd zawartości spuścizny wraz ze szczegółowymi aneksami został opublikowany w „Biuletynie Archiwum Polskiej Akademii Nauk”
w 1975 r.34
Do najcenniejszych materiałów spuścizny należą rękopisy prac RawityWitanowskiego, w tym najbardziej wartościowej nieopublikowanej za życia
autora monografii Piotrkowa z 1931 r. oraz opracowanie poświęcone dziejom
pow. chęcińskiego. Prace te stanowią cenne źródło historyczne ze względu
na bogatą bazę źródłową wykorzystaną w trakcie ich przygotowania, w tym
niezachowane obecnie materiały archiwalne.
Wyjątkową wartość badawczą mają materiały ikonograficzne: rysunki
i akwarele z lat 1875–1910 oraz liczne przerysy, fotografie i akwarele. Autorem
części z nich jest Witanowski (sygn. 41), innych zaś Jan Olszewski i Marian
Wawrzeniecki. Przedstawiają one zabytki architektury i sztuki z Polski centralnej, Kielc, Piotrkowa i Warszawy, a ich walor poznawczy jest tym większy,
że wiele z tych zabytków się nie zachowało. Największy zbiór takich materiałów, dotyczący pow. chęcińskiego, znajduje się w jednostkach o sygn. 3 i 4.
Działalność popularyzatorską Rawity-Witanowskiego odzwierciedla kilka wygłoszonych odczytów i referatów, w tym poświęconych historii farmacji35.
Stosunkowo nielicznie zachowały się materiały ukazujące bardzo aktywną i bogatą działalność twórcy spuścizny na niwie społecznej, naukowej i wydawniczej. Związane są one m.in. z kontaktami Rawity-Witanowskiego z organizacjami społecznymi i towarzystwami naukowymi, takimi jak: Komitet
Budowy Pomnika Powstańców z 1863 r. w Piotrkowie, Polskim Towarzystwem
Historycznym, Polskim Towarzystwem Krajoznawczym, Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, a także redakcjami czasopism.
Wśród materiałów biograficznych do najcenniejszych zaliczyć należy pamiętnik twórcy spuścizny, obejmujący lata 1870–1892. Materiały te zawierają
informacje dotyczące zarówno życia i pracy zawodowej Rawity-Witanowskiego,
jak i jego spostrzeżenia z licznie odbywanych podróży. Pamiętnik uzupełniają
dyplomy i nominacje członkowskie, legitymacje oraz zaproszenia na zjazdy
i uroczystości, w których brał udział36.
Korespondencję reprezentują przede wszystkim listy i pisma dotyczące
prowadzonych badań i poszukiwań, rozliczne zapytania i informacje z dziedziny genealogii, heraldyki i historii. Adresatami byli m.in.: Zygmunt Batowski,
34 Ibidem, s. 73–124.
35 Ibidem, s. 68.
36 Ibidem, s. 69.
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Józef Birkenmajer, Adam Bochnak, Franciszek Bujak, Adam Chmiel, Jan
Czubek, Władysław Semkowicz37.
Dokumenty związane bezpośrednio z twórcą spuścizny odzwierciedlają dwa krótkie życiorysy Michała Rawity-Witanowskiego, jego zdjęcie, akt
zgonu i nekrolog. W tej części spuścizny znajduje się fotografia z odsłonięcia tablicy pamiątkowej i grobu, a także kilka wspomnień pośmiertnych.
Materiały rodzinne to fotografie i życiorys syna twórcy spuścizny prof.
Witolda Rawity- Witanowskiego. Do zespołu dołączono spis prac drukowanych Rawity- Witanowskiego oraz prac innych osób, wykorzystywanych w jego
pracy naukowej.
Spuścizna Rawity-Witanowskiego, przechowywana zarówno w Archiwum
Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, jak i w Archiwum Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie, stanowi cenne źródło do badań nad dziejami
regionu piotrkowskiego. Postać Rawity-Witanowskiego cieszy się dużym zainteresowaniem historyków, w szczególności młodego pokolenia. Przykładem
jest opublikowanie w 2001 r., pozostającego do tej pory w rękopisie, opracowania Dawny powiat chęciński38. W 2017 r. w związku z obchodami 800-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Piotrkowie Trybunalskim sfinalizowano
pod redakcją Piotra Głowackiego (pracownika piotrkowskiego archiwum)
prace nad wydaniem drukiem monografii Piotrkowa Trybunalskiego Michał
Rawity-Witanowskiego – jednego z najważniejszych opracowań do dziejów
miasta39.
Spuścizna Rawity-Witanowskiego, przechowywana w dwóch archiwach,
stanowi przykład podziału spuścizny jednego twórcy. Opracowanie takiej
spuścizny to zagadnienie nierozstrzygnięte na gruncie obecnej metodyki archiwalnej, które powinno stać się przedmiotem odrębnych badań.

37 Ibidem.
38 M. Rawita-Witanowski, Dawny powiat chęciński z ilustracjami prof. Jana Olszewskiego, oprac.

D. Kalina, Kielce 2001.
39 M. Rawita-Witanowski, Monografia Piotrkowa Trybunalskiego, materiał zebrał, rękopis odczytał i wprowadzeniem opatrzył P. Głowacki, Piotrków Trybunalski 2017.
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Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Waldo Gifford Leland.
„Ojciec założyciel” archiwistyki
amerykańskiej

Na współczesną archiwistykę amerykańską niewątpliwy wpływ miał jeden
z jej „ojców założycieli”, którego postać jest praktycznie nieznana w polskiej
literaturze archiwistycznej1. Był historykiem, który obok Solona J. Bucka miał
największy wpływ na ukształtowanie się teorii, praktyki i tożsamości archiwistyki w USA, a także na profesjonalizację zawodu archiwisty.
Waldo Gifford Leland urodził się 17 lipca 1879 r. na przedmieściach
Bostonu, w Newton, w Nowej Anglii. Jego rodzice, Luter E. Leland i Ellen
Gifford Leland, byli nauczycielami w szkołach publicznych2. Po ukończeniu
szkoły podstawowej oraz liceum w Newton Leland podjął studia na Brown
University, uczelni prestiżowej, założonej w 1764 r. w mieście Providence,
w stanie Rhode Island. W tym okresie miał ambicję zostania profesorem uniwersyteckim3. Wybór uczelni również nie był przypadkowy – jako baptysta
wybrał szkołę współtworzoną przez członków Kościoła baptystów4.
1

Szersze omówienie kwestii wpływu Waldo G. Lelanda na powstanie Archiwum Narodowego
w Waszyngtonie oraz profesjonalizację zawodu archiwisty w USA – zob. B. Nowożycki, Teoria
i praktyka archiwistyki USA, Warszawa 2017, a także w artykule, idem, Instytucje archiwalne
przechowujące dokumenty rządu federalnego USA do 1934 r., „Archiwista Polski”, 2014, nr 1,
s. 53–58.
2 J.B. Hench, Leland, Waldo Gifford, [w:] World Encyclopedia of Library and Information Services,
wyd. 3, Chicago 1993, s. 455.
3 Jego przyrodnie rodzeństwo (brat i siostra) poszło w ślady rodziców, wybierając zawód nauczyciela.
4 R.A. Ross, Waldo Gifford Leland: Archivist by Association, „The American Archivist” (AA), vol. 46,
1983, nr 3, s. 265.
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W trakcie studiów skupiał się na naukach społecznych, w szczególności na
socjologii. Jednakże pod wpływem wykładów historii, prowadzonych przez
znanego wówczas prof. Johna Franklina Jamesona, zdecydował się najpierw
ukończyć ten właśnie kierunek studiów5.
W 1900 r. Leland uzyskał licencjat, kontynuując studia magisterskie na
Harvardzie, gdzie w 1901 r. otrzymał tytuł magistra historii. Przygotowując się
do przyszłej pracy wykładowcy uniwersyteckiego, przez dwa kolejne lata był
zatrudniony na stniowisku asystenta na wydziale historycznym Harvardu6.
Pracował wówczas nad rozprawą doktorską z historii, której jednak nie ukończył, a posiadany przez niego tytuł doktora był tytułem honorowym7.
W styczniu 1903 r. prof. Harvardu Albert Bushnell Hart, za namową prof.
Jamesona, zaoferował Lelandowi kilkumiesięczną pracę asystenta Claude’a
H. van Tyne’a. Van Tyne przygotowywał, dzięki grantowi Biblioteki Kongresu
USA i Carnegie Institution w Waszyngtonie, przewodnik po archiwach amerykańskich Guide to the Archives of the Government of the United States8. Leland
przyjął propozycję i przeniósł się do Waszyngtonu. W tym czasie poślubił wiolonczelistkę Gertrudę Dennis, małżeństwo to było bezdzietne.
Podjęcie pracy dla Carnegie Institution przerwało starania Lelanda o tytuł doktora nauk humanistycznych, mimo to stał się on później wpływową
i szanowaną osobą w międzynarodowej społeczności historyków. Dzięki pracy dla instytutu Leland znalazł się również w centrum wydarzeń, które doprowadziły do ukonstytuowania archiwistki jako samodzielnej dziedziny nauki.
Atmosfera Waszyngtonu, politycznej i administracyjnej stolicy USA, wpłynęła
zapewne na porzucenie przez niego myśli o karierze wykładowcy akademickiego.
Praca nad przewodnikiem i związana z nią, pierwsza w historii USA, inspekcja rządowych archiwów w Waszyngtonie doprowadziła Lelanda i van
Tyne’a do przeróżnych miejsc przechowywania dokumentacji – magazynów,
garaży, strychów, piwnic etc., wszędzie, gdzie urzędnicy federalni składali akta, niepotrzebne do bieżącej pracy9. W większości przypadków autorzy
5 Prof. John F. Jameson był historykiem, który na przełomie XIX i XX w. rozpoczął walkę o powołanie centralnej instytucji archiwalnej w USA. Stał się on mentorem młodego Lelanda. Zob.
V. Gondos, J. Franklin Jameson and the Birth of the National Archives, 1906–1926, Philadelphia 1981,
s. 3–7.
6 E.Z. Vicary, Leland, Waldo Gifford, American National Biography Online, 2000, dostępne online:
http://www.anb.org/articles/14/14-00360.html, [dostęp: 03.02.2018].
7 R.A. Ross, op.cit., s. 266.
8 Zob. C.H. van Tyne, W.G. Leland, Guide to Archives of the Government of the United States,
Washington 1904.
9 R.J. Cox, Ch. Dollar, R. Hirsch, P.J. Wosh, Founding Brothers: Leland, Buck and Cappon and the
Formation of the Archives Profession, AA, vol. 74, 2011, supplement, s. 404:3.
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przewodnika spotykali się ze zrozumieniem i sympatią ze strony urzędników odpowiedzialnych za dokumentację. Dzięki ich pomocy byli w stanie
wykonać ekspertyzę stanu zachowania dokumentacji rządu federalnego –
stan akt był różny, część charakteryzowała się zaawansowanym rozkładem.
Wynikiem prac Lelanda i van Tyne’a był przewodnik Guide to the Archives of
the Government of the United States, opublikowany w 1904 r., który w perspektywie następnych kilkudziesięciu lat miał podstawowe znaczenie dla rozwoju
amerykańskiej archiwistyki. Kolejne, poszerzone wydanie przewodnika zostało wydane w 1907 r.; jego autorem był już tylko Leland10. Do czasu ukazania się przewodnika większość historyków amerykańskich miała niewielką
wiedzę o materiałach archiwalnych rządu i administracji federalnej. Dopiero
publikacja Lelanda i van Tyne’a uzmysłowiła im konieczność powołania centralnego repozytorium gromadzącego tego typu materiały11.
Poczytna gazeta „The Washington Post”, opisując przewodnik, określiła go jako: „[…] pierwszy całościowy wykaz amerykańskich akt publicznych”.
Zachował on swoją aktualność przez kilkadziesiąt lat, do czasu, gdy w 1948 r.
Archiwum Narodowe w Waszyngtonie opublikowało własny przewodnik po
zasobie. W latach 30. i 40. XX w. był najważniejszą pomocą dla pracowników
tego archiwum, prowadzących kontrole i ekspertyzy w archiwach zakładowych bądź przejmujących akta. Stał się również podstawą w wielu przypadkach rewindykacji rozproszonej dokumentacji administracji federalnej12.
Dzięki publikacji przewodnika, będącego kamieniem milowym w rozwoju
archiwistyki w USA, Leland już w młodym wieku zyskał reputację specjalisty w tym zakresie. W 1907 r. wystąpił na posiedzeniu Columbia Society of
Washington D.C. z referatem dotyczącym archiwaliów rządu federalnego
USA13. W referacie podkreślał potrzebę stworzenia miejsca właściwego do
deponowania dokumentacji rządu i administracji federalnej.
Po ukończeniu prac nad przewodnikiem, Leland pozostał w Waszyngtonie,
gdzie otrzymał posadę na Wydziale Badań Historycznych Carnegie
Institution. Kierownikiem wydziału był wówczas (w 1905 r.) jego mentor
z Brown University prof. Jameson. Jednym z najważniejszych projektów badawczych, którymi kierował profesor, było opracowanie serii przewodników
źródłowych. Przewodniki te miały opisywać zbiory dotyczące historii USA,
10 J.B. Hench, op.cit., s. 456.
11 M.U. Russell, The Influence of Historians on the Archival Profession in the United States, AA,

vol. 46, 1983, nr 3, s. 281.
12 Przewodnik był krytykowany za niedostatecznie szczegółowy opis materiałów Departamentu
Wojny – zob. R.A. Ross, op.cit., s. 266.
13 W.G. Leland, The Archives of the Federal Government, „Records of the Columbia Historical
Society”, vol. 11, 1908, s. 71–100.
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przechowywane były w zagranicznych archiwach i bibliotekach. Lelandowi,
z uwagi na jego wcześniejsze doświadczenia związane z badaniem dokumentacji agencji federalnych, powierzono zadanie przebadania archiwów i bibliotek w Paryżu. Przebywał tam w latach 1907–1914 oraz 1922–192714.
W Paryżu, jako przedstawiciel Carnegie Institution, Leland kopiował francuskie rękopisy sprzed 1850 r. dotyczące historii USA, które mogłyby stanowić uzupełnienie zbiorów Biblioteki Kongresu USA. Reprezentował także
Stany Zjednoczone podczas dwóch Międzynarodowych Kongresów Nauk
Historycznych w 1908 r i 1913 r. W roku akademickim 1910/1911 uczęszczał
do paryskiej École Nationale des Chartes. Rezultatem kilkunastoletniego
pobytu Lelanda w Paryżu był dwutomowy przewodnik Guide to Materials for
American History in the Libraries and Archives of Paris (1923–43); I tom został
wydany w 1932 r., II tom – w 1937 r.15
W trakcie pracy w Carnegie Institution Leland zacieśnił współpracę z prof.
Jamesonem. Obydwaj byli mocno zaangażowani w działania Amerykańskiego
Stowarzyszenia Historycznego16. W 1909 r. Leland objął stanowisko sekretarza generalnego stowarzyszenia, sprawował je do 1919 r. Stało się to dzięki poparciu profesora, który wykorzystywał swoją pozycję w Carnegie Institution
do pozyskiwania funduszy na rzecz stowarzyszenia. Leland wykonywał wówczas swoją pracę zdalnie, redagował raporty roczne i komunikaty z Paryża.
Jego mentor i przyjaciel, prof. Jameson, był redaktorem czasopisma wydawanego przez stowarzyszenie – „American Historical Review”. Leland redagował
w nim dział kronikarsko-sprawozdawczy „Notes and News”17.
Aktywnie włączył się w starania o wydzielenie archiwistyki z bibliotekarstwa jako odrębnej dyscypliny i profesjonalizację zawodu archiwisty, a także
o powołanie centralnego archiwum federalnego18. Podczas odbywającego się
w grudniu 1909 r. VI zjazdu Amerykańskiego Stowarzyszenia Historycznego
wygłosił referat poświęcony problemom amerykańskiej archiwistyki. Temat
ten bardziej dobitnie poruszył na pierwszej amerykańskiej konferencji archiwalnej, która odbyła się w 1909 r. W referacie pt. „American Archival
Problems” zasygnalizował potrzebę tworzenia archiwów na szczeblu zarówno
federalnym, jak i stanowym i lokalnym; dał również podstawową wykładnię
zarządzania archiwum jako instytucją, określając mianem ekonomii archi14 L.J. Cappon, In Memoriam Waldo Gifford Leland, 1879–1966, AA, vol. 30, 1967, nr 1, s. 125.
15 Trzeci, ostatni tom przewodnika nigdy nie został opublikowany, nieukończony maszynopis

zachował się w Bibliotece Kongresu USA. Zob. https://archive.org/details/guidetomaterials01lela
oraz https://archive.org/details/guideto materials 002gold, [dostęp: 05.03.2018].
16 M.U. Russell, op.cit., s. 280 i n.
17 J.B. Hench, op.cit., s. 456.
18 Zob. B. Nowożycki, Teoria i praktyka…, s. 21–27.

Waldo Gifford Leland. „Ojciec założyciel” archiwistyki amerykańskiej

walnej19. Tekst ten był wielokrotnie cytowany, szczególnie w kontekście podstaw teoretycznych archiwistyki oraz kształcenia archiwistów20.
W 1910 r. Leland uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie Archiwistów
i Bibliotekarzy w Brukseli jako przedstawiciel USA. Zaprezentował referat pt.
„The Work of the Public Commission of the American Historical Association”,
przewodniczył również jednemu z paneli. Udział amerykańskich badaczy
w kongresie przyczynił się do zaszczepienia w USA zasady proweniencji,
w czym szczególną rolę odegrało dwóch amerykańskich delegatów: Waldo
G. Leland oraz Arnold J.F. van Lear z Nowojorskiej Biblioteki Publicznej21.
Dwa lata później, w 1912 r., na prośbę prof. Jamesona, opublikował w czasopiśmie „American Historical Review” artykuł The National Archives: A Programe22.
Zwrócił w nim uwagę na dotychczasowe zaniedbania i brak zainteresowania
rządu federalnego USA własną dokumentacją, zarysowując jednocześnie plan
rozwiązania tych kwestii poprzez utworzenie centralnej instytucji archiwalnej.
Artykuł ten posłużył prof. Jamesonowi jako punkt wyjścia do zabiegów u polityków amerykańskich na rzecz powołania archiwum narodowego23. W okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej, Leland poruszał ten właśnie
temat w większości swoich wystąpień i publikacji. Autorytet, jakim się cieszył,
spowodował powierzenie mu w 1912 r. przez bibliotekę stanową Illinois State
Historical Library prac związanych z opracowaniem założeń statutowych oraz
wytycznych do budowy siedziby archiwum stanowego24.
I wojna światowa przerwała pracę Lelanda w Paryżu; w 1914 r. powrócił
do USA, gdzie pozostał kolejne lata. Dzięki prof. Jamesonowi otrzymał stanowisko sekretarza i skarbnika organizacji zajmującej się polityką historyczną
podczas wojny – National Board for Historical Services25. W swojej działal19 R.A. Ross, op.cit., s. 267.
20 Ibidem, s. 268.

21 M. Rabe Barritt, Coming to America: Dutch Archivistiek and American Archival Practice,
„Archival Issues”, t. 18, 1993, nr 1, s. 43–54; W.G. Leland, The First Conference of Archivists, December
1909: The Beginnings of a Profession, AA, vol. 13, 1950, nr 2, s. 109–120.
22 R.A. Ross, op.cit., s. 269.
23 Trwająca blisko ćwierć wieku walka prof. Jamesona, Lelanda i innych została uwieńczona powołaniem w 1934 r. Archiwum Narodowego w Waszyngtonie. Co ciekawe, Leland, będąc skromnym badaczem, odmawiał przyjęcia jakichkolwiek zaszczytów i nagród związanych z udziałem
w tej kampanii. Wiele osób uznawało Lelanda za „dziekana” amerykańskich archiwistów, on sam
nie uważał się za archiwistę. J.B. Hench, op.cit., s. 456.
24 Był to precedens, pierwszy raz w USA podwaliny pod instytucję archiwalną szczebla stanowego przygotował historyk i archiwista. E. Posner, American State Archives, Chicago 1964, s. 98. Zob.
również R.R. Simpson, Leland to Connor: An Early Survey of American State Archives, AA, vol. 36,
1973, nr 4, s. 513–522.
25 Prof. Jameson był jednym z inicjatorów powołania National Board for Historical Services,
w jej składzie znalazł się także Robert Diggs Wimberly Connor – przyszły kierownik Archiwum
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ności merytorycznej rada opierała się na wspomnianym artykule Lelanda
z 1912 r. Kilka lat później, w 1919 r., Leland, ponownie za namową Jamesona,
został sekretarzem organizacyjnym powstającej wówczas American Council
of Learned Societies, zrzeszającej sześć krajowych organizacji naukowych,
które reprezentowały USA w International Academic Union26.
Po kilkuletniej przerwie, w 1922 r., Leland powrócił do Paryża, gdzie kontynuował pracę dla Carnegie Institution; m.in. kopiował francuskie rękopisy dotyczące Ameryki Północnej dla Działu Rękopisów Biblioteki Kongresu
USA. W trakcie roku akademickiego 1923/1924 wykładał na kilku francuskich
uczelniach27. Prowadził także ożywioną korespondencję z prof. Jamesonem,
wspierając go w kampanii lobbingowej prowadzonej wśród kongresmenów, która miała doprowadzić do powołania Archiwum Narodowego USA.
W 1926 r. wspólnie z Newtonem D. Merenessem opublikował pracę źródłoznawczą Introduction to American Official Sources for the Economic and
Social History of War (New Haven 1926).28 W trakcie pobytu w Paryżu został
nieformalnym przewodnikiem i doradcą wielu amerykańskich badaczy, nawiązał również szerokie relacje międzynarodowe. Jego kontakty z archiwistami z Europy przekonały go, iż archiwistyka amerykańska musi odejść od
tradycji nauk historycznych oraz bibliotekarstwa i stworzyć własne podstawy teoretyczne i metodyczne (określane często jako public archives tradition).
Leland był zaznajomiony z podstawowym europejskim piśmiennictwem archiwalnym, a w szczególności z pracami Holendrów Samuela Mullera, Johna
Feitha i Roberta Fruina29.
Angażował się także aktywnie w krajowe i międzynarodowe projekty
współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych. W 1926 r. doprowadził do
utworzenia International Committee of Historical Sciences, w której objął
początkowo funkcję skarbnika, a następnie wiceprezesa (1929–1931). Idea powołania tej organizacji narodziła się podczas Międzynarodowego Kongresu
Nauk Historycznych w Brukseli w 1923 r. jako organizacji jednoczącej badaczy i promującej międzynarodową współpracę. Leland dążył do zacieśniania
współpracy między jej członkami (nieograniczającej się do corocznych zjazNarodowego w Waszyngtonie. R.C. Jimerson, American Historians and European Archival Theory:
the Collaboration of J. F. Jameson and Waldo G. Leland, „Archi Sci”, vol. 6, 2006, s. 311.
26 Waldo G. Leland pełnił funkcję prezesa w europejskiej organizacji International Academic
Union w latach 1938–1946. R.A. Ross, op.cit., s. 271.
27 Strona francuska uhonorowała Lelanda orderem Legii Honorowej, Kawalera w 1929 r. oraz
Oficera w 1949 r. L.J. Cappon, op.cit., s. 125.
28 R. Higham, D.E. Showalter, Researching World War I, Westport–London 2003, s. 385.
29 R.J. Cox, Ch. Dollar, R. Hirsch, P.J. Wosh, Founding Brothers: Leland, Buck and Cappon and the
Formation of the Archives Profession, AA, vol. 74, 2011, supplement, s. 404:4.
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dów), a także do przełamania polityki izolacjonizmu wobec naukowców niemieckich.
W 1927 r. Leland stanął przed ważnym wyborem dotyczącym jego dalszej
kariery: czy pozostać w Paryżu i kontynuować pracę dla Carnegie Institution,
czy wrócić do USA, by objąć funkcję sekretarza w American Council of Learned
Societies (ACLS), zrzeszającej profesjonalistów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych? Zdecydował się wówczas na powrót do kraju i na podjęcie pracy w organizacji, która umożliwiała aktywne wspieranie rozwoju
nauki, realizację własnych celów badawczych i podtrzymywanie kontaktów
międzynarodowych (szczególnie z International Union of Academics)30. Na
jego decyzję wpłynął także prof. Jameson, który planował odejście z Carnegie
Institution, by niebawem objąć stanowisko kierownika Działu Rękopisów
Biblioteki Kongresu USA.
ACLS, z którą Leland współpracował osiem lat wcześniej, znacznie się rozrosła, otrzymała również grant od Rockefeller Foundation, pozwalający na pokrywanie wydatków administracyjnych. Do 1939 r. Leland zarządzał sprawami organizacyjnymi rady, w latach 1939–1946 zaś pełnił funkcję jej przewodniczącego. Pod jego kierownictwem rada przekształciła się z luźnej koalicji
12 zrzeszonych organizacji w federację 24 organizacji i stowarzyszeń, o stabilnej organizacji i funduszach pozwalających na finansowanie projektów
i badań naukowych. Najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym przez
Lelanda było sfinansowanie słownika biograficznego – Dictionary of American
Biography (1927–1936); a także podręcznika Handbook of Latin American
Studies (1935–1936). Pozyskiwane przez Lelanda fundusze umożliwiły również przyznawanie grantów badaczom i sponsorowanie konferencji naukowych. Rada kładła nacisk na badania regionalne, w tym na tematy poświęcone Chinom, Japonii, Indiom, Iranowi, krajom słowiańskim oraz Bliskiego
Wschodu, a także Ameryce Łacińskiej.
W biografii Lelanda pojawia się wątek polski. W trakcie przygotowań
do VII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych, który odbył się
w Warszawie w 1933 r., Marceli Handelsman (przy wsparciu dyplomaty
Władysława Sokołowskiego), starając się zacieśnić kontakty międzynarodowe
z przedstawicielami USA i Wielkiej Brytanii, doprowadził do udekorowania
Lelanda orderem Polonia Resituta31.
W 1934 r., gdy prezydent USA Franklin D. Roosevelt podpisał ustawę
National Archives Act, Leland był rekomendowany przez prof. Jamesona na
30 L.J. Cappon, op.cit., s. 125.
31 S. Guth, Between Confrontation and Conciliation: German Polish Historiographical Relations

and the Historiographical Congresses of Historians in the 1930s, „History of Historiography”, t. 47,
[Milano] 2005, s. 135.
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stanowisko Archiwisty USA, kierownika Archiwum Narodowego. Leland nie
przyjął tego stanowiska, m.in. z uwagi na swoje sympatie republikańskie, nie
chąc stwarzać problemu prezydentowi z ramienia Partii Demokratycznej32.
Należy wspomnieć, iż Archiwiści USA, kierujący Archiwum Narodowym
w Waszyngtonie, traktowali Lelanda, mocno zainteresowanego rozwojem
amerykańskich archiwów, jako nieformalnego doradcę.
Leland interesował się również bibliotekami i bibliotekarstwem, szczególnie Biblioteką Kongresu USA. Bibliotekarz Kongresu USA Herbert Putnam był
obok prof. Jamesona osobą, która wywarła wpływ na jego życie. W 1937 r., po
śmierci prof. Jamesona, Putnam zaoferował Lelandowi posadę szefa Działu
Rękopisów Biblioteki Kongresu USA. Propozycji tej Leland jednak nie przyjął33.
W grudniu 1938 r., na prośbę prezydenta Roosvelta, Leland zasiadł w komitecie organizacyjnym biblioteki prezydenckiej Franklin D. Roosevelt Library,
pełniąc funkcję przewodniczącego34. Prezydent planował stworzyć repozytorium, które pełniłoby rolę muzeum, biblioteki i archiwum. W 1939 r. Kongres
USA zaakceptował projekt nowej instytucji, rok później zaś Archiwum
Narodowe objęło ją nadzorem35.
Waldo G. Leland, jako jeden z członków założycieli powstałego w 1936 r.
Stowarzyszenia Archiwistów Amerykańskich, został w 1939 r. jego drugim
w historii prezesem. Funkcję tę pełnił do 1941 r.36 W 1940 r. na zjeździe stowarzyszenia wygłosił referat pt. „The Archivist in Time of Emergency”, w którym zaprezentował swoje doświadczenia z okresu I wojny światowej, a także
nakreślił wytyczne dla archiwistów na czas kolejnego światowego konfliktu.
Jego zdaniem archiwiści w okresie wojny powinni skupić się na zabezpieczaniu fizycznym dokumentacji rządu i agencji federalnych, zapewnić miejsce
do przechowywania akt nie będących w bieżącym użytkowaniu oraz rozwijać
praktyki związane z powstającą wówczas w USA dziedziną zarządzania do32 D.R. McCoy, The National Archives: America’s Ministry of Documents, 1934–1968, Chapel Hill
1978, s. 16 i n.
33 J.B. Hench, op.cit., s. 456.
34 R.J. Cox, Ch. Dollar, R. Hirsch, P.J. Wosh, op.cit., s. 404:3. W komitecie Leland był odpowiedzialny za określenie zakresu działania komitetu organizacyjnego, przygotowanie modelu współpracy
nowej instytucji z administracją federalną (w tym analizę problemów legislacyjnych), określenie
polityki gromadzenia zasobu oraz potrzeb lokalowo-materialnych i finansowych.
35 Część muzealną otwarto dla publiczności w 1941 r., zbiory archiwalne i biblioteczne były
dostępne dla badaczy od 1946 r. W.G. Leland, The Creation of the Franklin D. Roosevelt Library:
A Personal Narrative, AA, vol. 18, 1955, nr 1, s. 11–29; R.D.W. Connor, The Franklin D. Roosevelt
Library, AA, vol. 3, 1940, nr 2, s. 81–92.
36 L.J. Cappon, op.cit., s. 127; P.C. Brooks, The First Decade of the Society of American Archivists, AA,
vol. 10, 1947, nr 2, s. 115–128.
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kumentacją (records management), dbając tym samym o właściwe zachowanie dokumentacji dotyczącej wysiłku wojennego USA. Powinni także pełnić
funkcje eksperckie37. Tezy Lelanda doprowadziły do reorganizacji wewnętrznej stowarzyszenia i powołania komitetów, które miały pracować nad zagadnieniami przez niego nakreślonymi. Leland regularnie publikował na łamach
czasopisma wydawanego przez stowarzyszenie – „The American Archivist”.
Podczas II wojny światowej zasiadał w wielu gremiach doradczych,
a w 1942 r. objął przewodnictwo Committee on Records of War Administration.
Dzięki jego staraniom w ponad 20 agencjach federalnych utworzono odrębne
komórki zajmujące się dokumentowaniem wysiłku wojennego38. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. został wysłany do Londynu na konferencję organizacyjną UNESCO, na której reprezentował USA.
Od końca lat 20. XX w. (szczególnie w okresie pracy w ACLS) zabiegał
o opracowanie podstawy programowej nauczania archiwistki na amerykańskich uczelniach. Odczuwalny brak przeszkolonej pod względem archiwalnym kadry w Archiwum Narodowym spowodował, że Solon J. Buck (dyrektor Działu Publikacji Archiwum Narodowego) wprowadził na American
University w Waszyngtonie zajęcia z archiwistyki. Od jesieni 1939 r. Buck
wspólnie z Ernstem Posnerem, emigrantem z Niemiec, byłym pracownikiem berlińskiego Geheime Staatsarchiv, prowadzili w ramach School of
Social Sciences and Public Affairs American University dwusemestralny kurs
History and Administration of Archives39. Dzięki wstawiennictwu Lelanda,
Carnegie Corporation przeznaczyła w początkach lat 40. XX w. fundusze na
opłacenie pensji dla Ernsta Posnera. W kolejnych latach Buck i Posner wielokrotnie zmieniali zakres tematyczny programu, tak, aby przystosować go do
przemian zachodzących w samych archiwach, albowiem kurs uniwersytecki
był ściśle powiązany z potrzebami Archiwum Narodowego w Waszyngtonie40.
Nawet po odejściu na emeryturę w 1946 r., Leland walczył w ACLS o fundusze
na kursy i szkolenia o tematyce archiwalnej41.
Na emeryturze Leland pozostał aktywny w amerykańskim środowisku
naukowym – mieszkając w Waszyngtonie był blisko najważniejszych dla
niego agencji federalnych. W latach 1946–1949 był wiceprzewodniczącym
komitetu doradczego US National Committee for UNESCO Departamentu
Stanu. W tym czasie został również członkiem (1945–1949) US Department
of the Interior’s Advisory Board on National Parks, Historical Sites, Buildings
37 W.G. Leland, The Archivist in Times of Emergency, AA, vol. 4, 1941, nr 1, s. 1–12.
38 R.A. Ross, op.cit., s. 272.
39 D.R. McCoy, op.cit., s. 97.
40 S.J. Buck, The Training of American Archivists, AA, vol. 4, 1941, nr 2, s. 88.
41 R.A. Ross, op.cit., s. 272.
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and Historic Preservation Society; za tę działalność w 1950 r. Departament
Spraw Wewnętrznych uhonorował go Złotym Medalem. W 1958 r. przewodniczył amerykańskiej delegacji na VIII Międzynarodowym Kongres Nauk
Historycznych w Zurychu.
Pozostawał w stałym kontakcie z kierownictwem Archiwum Narodowego
w Waszyngtonie, którego samodzielności, jako agencji federalnej w okresie
po 1945 r., bronił. Zasięgano jego rad w kwestii obsadzania kluczowych stanowisk, jak również w zakresie teorii i praktyki archiwalnej42. Uhonorowaniem
jego osiągnięć na polu archiwistyki było wydanie przez Archiwum Narodowe
tomu poświęconego dorobkowi Lelanda (z okresu 1909–1921) Archival
Principles: Selections From the Writings of Waldo Gifford Leland w serii „Staff
Information Papers” (Washington 1955). Tom ukzał się pod redakcją wybitnego amerykańskiego archiwisty Theodore’a Schellenberga, nazywanego ojcem
amerykańskiej selekcji archiwalnej.
W październiku 1957 r. w uznaniu zasług dla archiwistyki amerykańskiej,
w sali konferencyjnej Archiwum Narodowego w Waszyngtonie zawieszono
portret Lelanda, autorstwa Bjorna Egeli43. Kampanię na rzecz sfinansowania
przedsięwzięcia poprowadził ówczesny Archiwista USA Wayne C. Grover, zaangażowało się w nią wielu przyjaciół Lelanda, a także wiele znaczących osób
ze świata amerykańskiej archiwistyki. Z pozostałych po zbiórce funduszy,
w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Archiwistów Amerykańskich, w 1959 r.
ufundowano nagrodę Leland Prize, która przyznawana jest co roku w uznaniu zasług na rzecz rozwoju teorii i praktyki archiwalnej w USA44. Podobną
nagrodę, w uznaniu zasług na polu badań historycznych, ustanowiło w 1981 r.
Amerykańskie Stowarzyszenie Historyczne45.
Waldo G. Leland zmarł w Waszyngtonie 19 października 1966 r. Pozostawił
po sobie spuściznę, która została zdeponowana w Dziale Rękopisów Biblioteki
Kongresu USA jako kolekcja: Waldo Gifford Leland papers, 1844–1966
(1,13 m.b., 178 j.a.). Zawiera ona m.in. materiały związane z jego pracą naukowo-badawczą z zakresu historii i archiwistyki, materiały związane ze współpracą z instytucjami oraz organizacjami amerykańskimi i międzynarodowymi, a także korespondencję prywatną rodziny46.

42 Ibidem, s. 273.
43 Zob. fotografię portretu: https://catalog.archives.gov/id/7658742, [dostęp: 08.03.2018].

44 Informacja na temat nagrody – zob. https://www2.archivists.org/governance/handbook/sec-

tion12-leland, [dostęp: 08.03.2018].
45 Informacja na temat nagrody – zob. https://www.historians.org/awards-and-grants/awards-and-prizes/waldo-g-leland-prize, [dostęp: 8.03.2018].
46 Zob. https://www.loc.gov/item/mm78029900/, [dostęp: 08.03.2018].
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Postać Lelanda wydaje się być częściowo zapomniana we współczesnej literaturze archiwistycznej w USA; jego dokonania przyćmił dorobek takich archiwistów, jak: Margaret C. Norton, John Franklin Jameson czy też Theodore
Schellenberg47. Starsza generacja archiwistów jest świadoma roli, jaką Leland
odegrał w kształtowaniu się archiwistyki i archiwów w USA. Młodsi archiwiści, skupieni na kwestiach bieżących (szczególnie technologicznych) praktyki
archiwalnej, rzadko sięgają do jego dorobku, aby znaleźć inspirację do badań
i rozwiązywania problemów. Zapominając przy tym, że to właśnie Leland położył fundament pod amerykańską teorię selekcji archiwalnej, porządkowania i opisu materiałów archiwalnych, a także zarządzania dokumentacją i tzw.
ekonomii archiwalnej. Jego kariera jako badacza i urzędnika, kompetentnego
i etycznego, pracującego z poczuciem misji, stała się również wzorem – często
nieuświadomionym – dla wielu późniejszych archiwistów.
Wspomniana praca, pod redakcją Schellenberga Archival Principles:
Selections From the Writings of Waldo Gifford Leland, zawiera syntezę myśli archiwalnej Lelanda. Jej celem było zebranie najważniejszych wypowiedzi Lelanda,
dotyczących archiwistyki i archiwów amerykańskich48. W tym miejscu należy
poczynić generalną uwagę odnośnie słownictwa, którym Leland się posługuje. Braki terminologiczne oraz niekonsekwencja w posługiwaniu się pewnymi
określeniami wynikają z pionierskiego charakteru jego dociekań oraz z faktu,
iż brak było wówczas skodyfikowanego słownika terminologii archiwistycznej.
Co więcej, niektóre terminy i koncepcje teoretyczne, zaczerpnięte z europejskiej archiwistyki, rozumie on inaczej, co wynika z pobieżnej znajomości tych
zagadnień. Jego poglądy na teorię i praktykę archiwalną były mocno zakorzenione w europejskiej tradycji, przez co nie wszystkie zostały zaakceptowane
przez Archiwum Narodowe w Waszyngtonie. Zostaną one omówione w układzie rzeczowym przyjętym przez redaktora broszury.
Waldo G. Leland postrzegał gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji
jako obowiązek władzy publicznej czy też funkcję rządu taką samą jak ustanawianie prawa i pobór podatków. Zaniechanie tej czynności postrzegał jako
niegodne „wspaniałego” kraju, jakim są USA; a jednocześnie jako zagrożenie
uszczuplenia spuścizny dokumentacyjnej, do której prawo mają przyszłe pokolenia49.
Definiując termin „materiały archiwalne”, użył określenia, zbliżonego do
stosowanego w Polsce narodowego zasobu archiwalnego, archives of a nation,
47 Całościowej oceny dorobku i działalności Lelanda dokonał w 2011 r. Peter J. Wosh, ibidem,
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48 T. Schellenberg, Archival Principles: Selections From the Writings of Waldo Gifford Leland, „Staff

Information Paper”, vol. 20, [Washington] 1955, s. 1.

49 Ibidem, s. 4.
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które oznaczało całość dokumentacji wytworzonej przez agencje rządowe
w trakcie realizacji zadań publicznych. Mianem archiwum urzędu (archives
of any governmental office) określał wszystkie papiery i dokumenty oficjalnie
wytworzone lub otrzymane przez dany urząd, które służą za dowód jego działalności i zostały wytypowane do przechowywania w nim. Materiały archiwalne mogą składać się z różnych form dokumentalnych (listów, raportów,
rozkazów etc.)50.
Leland zdawał sobie sprawę z organicznych związków materiałów archiwalnych z ich wytwórcą. Jego zdaniem, jeśli część dokumentacji danej organizacji ulegnie zniszczeniu, wówczas pozostała dokumentacja będzie uszczuplonym zapisem funkcji aktotwórcy51.
Próbę zdefiniowania materiałów archiwalnych zilustrował na przykładzie
archiwów rządu federalnego. Składały się one z korespondencji, rozkazów,
raportów, rachunków, a także innych dokumentów powstałych w trakcie realizacji zadań publicznych, w Dystrykcie Columbia lub w innych miejscach,
które obejmowała działalność rządu. W jego opinii wartość (w tym finansowa)
tych dokumentów była nie do oszacowania. Zauważył natomiast, iż w trakcie
realizacji zadań publicznych dokumentacja z bieżącą datą była w ciągłym
użytkowaniu, do dokumentacji z datą wcześniejszą zaś często się odwoływano. Mają one wartość dowodową, gdyż chronią przed nieumotywowanymi
skargami skierowanymi pod adresem rządu, dając argumenty prawne (gdyż
mogą określać prawa własności lub patentowe)52.
W kolejnym ustępie Leland poruszył kwestię różnicy pomiędzy rękopisami a archiwaliami, temat, o którym dyskutowali zwolennicy dwóch dominujących w archiwistyce amerykańskiej nurtów „archiwów publicznych”
i „rękopisów historycznych”53. W jego opinii rękopisy historyczne (historical
manuscripts) to dokumenty, takie jak: pamiętniki, listy, księgi kasowe etc., czyli wszystkie materiały rękopiśmienne mające wartość historyczną, lecz pochodzące z archiwum urzędu publicznego. Dla łatwiejszego zrozumienia tego
terminu do rękopisów zaliczył również dokumenty proweniencji prywatnej,
w tym dokumentację wytworzoną przez związki wyznaniowe, stowarzyszenia,
przedsiębiorstwa etc. Przechowywane są najczęściej w bibliotekach, gdzie
powszechnie określa się je terminem „archiwa”, który nie oznacza tego samego co archiwa administracji publicznej. Takie rozumowanie jest zdaniem
50 Leland poczynił również następującą uwagę na fakt, że jeśli jakieś dokumenty mają postać

drukowaną, nie pozbawia to ich wartości archiwalnej. Niektóre drukowane dokumenty mogą
również zachować formę rękopisu. Ibidem, s. 3 i n.
51 Ibidem, s. 5.
52 Ibidem.
53 B. Nowożycki, op.cit., s. 119 i n.
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Lelanda błędne, gdyż dokumentacja urzędu to produkt jego działalności i jako
taka powinna całościowo konstytuować archiwum danego urzędu. Z tego wynika założenie, że każda czynność (lub jak to określa Leland – transaction)
powinna zostać udokumentowana w postaci dokumentu, dokumenty zaś powinny być uporządkowane wedle kolejności podejmowanych działań. Leland
stwierdził również, że dokumentacja proweniencji publicznej powinna być
przechowywana odrębnie od dokumentacji proweniencji prywatnej. W sytuacji, gdy w aktach proweniencji publicznej i prywatnej znajdują się dokumenty odnoszące się do tego samego tematu, bibliotekarze „naturalnie” taktują je
łącznie. Takie zachowanie wedle Lelanda może wprowadzać badacza w błąd,
gdyż może on uznać, że to co prywatne stanowi część oficjalnej – publicznej
dokumentacji. Dlatego też bibliotekarze powinni nauczyć się rozróżniać proweniencję materiałów, przechowywać je odrębnie i nie mieszać ich54.
Kolejnym zagadnieniem, rozpatrywanym przez Lelanda, jest kwestia
transferu materiałów archiwalnych, stanowiących własność publiczną, do archiwum. Ich natura wymusza na archiwiście szczególną ostrożność, gdyż ich
unikatowy charakter powoduje, że w przypadku ich zniszczenia lub zgubienia
są nie do odtworzenia. Tego typu materiały powinny zawsze pozostawać pod
kontrolą administracji publicznej, nie powinny trafiać do prywatnych lub na
wpół publicznych instytucji. Materiały archiwalne gromadzone i zabezpieczane są przeważnie dla celów administracyjnych, w dalszej kolejności dla
celów prywatnych, np. do badań historycznych. Jednakże z czasem znaczenie
administracyjne akt może maleć, a wartość historyczna przypuszczalnie rosnąć. Zatem dobrą zasadą, jak konstatuje Leland, jest to, aby w sytuacji, gdy
zostały wydzielone, były administrowane przez instytucję pełniącą wyłącznie
funkcje archiwalne. W instytucji pełniącej również inne funkcje (jak np. gromadzenie książek, prowadzenie działalności badawczej etc.) powinny podlegać pionowi sprawującemu funkcję archiwum i być fizycznie wyodrębnione
od innych zbiorów. Dokumentacja niebędąca w bieżącym użytkowaniu, powinna zostać właściwie zgormadzona i następnie przekazana do centralnego repozytorium. W trakcie transferu akt nie należy rozbijać występujących
w nich serii lub grup; takie nagromadzenia akt powinny być przejmowane
w całości. Leland twierdził, że nie należy dokonywać selekcji materiałów,
które mogą mieć jakieś szczególne znaczenie historyczne. W seriach lub homogenicznych grupach dokumentów wszystkie ich części są niezbędne do
zrozumienia całości. Konstytuują organiczną całość, która nie powinna być
dzielona. Rozbicie serii poprzez wyselekcjonowanie wybranych dokumentów
i złożenie ich w specjalnym repozytorium, przy jednoczesnym pozostawieniu
54 T. Schellenberg, op.cit., s. 6 i n.
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reszty swemu losowi, było jego zdaniem niebezpieczne. Zaburzało jedność serii i zawierało supozycję, iż wybrane dokumenty mają wartość większą niż pozostałe. Transport akt do archiwum był dla Lelanda jednoznaczny z przeniesieniem prawnej i fizycznej opieki (custody) na to archiwum, które je fizycznie
posiada55. Postulował, aby państwo miało prawo dokonywania rewindykacji
materiałów archiwalnych, w stosunku co do których udowodniono ich przynależność do archiwum publicznego56.
Dla Lelanda oczywistym był fakt, iż wraz z upływem czasu dokumentacja
może tracić wartość administracyjną lub historyczną. Dlatego też taka dokumentacja nie powinna być przechowywana wieczyście, zajmując miejsce dla
wartościowych materiałów. Jedynie urzędnik, pod opieką którego znajdowały
się materiały, jest w stanie kompetentnie ocenić ich wartość administracyjną;
dlatego bez jego rekomendacji nie powinny być niszczone. Ich przydatność
w celach badawczych powinna oceniać władza archiwalna; a jedynie państwo
lub upoważnione do tego agencje powinny móc niszczyć część własnych archiwów. Proces niszczenia powinien być natychmiastowy i całościowy57.
W odniesieniu do porządkowania materiałów archiwalnych Leland posługiwał się terminem klasyfikacja (classification). Stanowiła dla niego ważny
problem w działalności archiwalnej, gdyż jedynie odpowiednio ułożone dokumenty dawały właściwy ogląd działalności rządu i administracji. Zalecał zaadaptowanie nakreślonej przez Holendrów zasady respect des fonds. Materiały
powinny być klasyfikowane zgodnie z ich pochodzeniem, a ich układ powinien odzwierciedlać sposób powstawania. Leland sugerował, że w przypadku
danych archiwów zastosowanie tej zasady może być problematyczne; dlatego
zalecał stosowanie jej do dokumentacji współczesnej. Najgorsze w skutkach
było dla niego zastosowanie współczesnych metod bibliotecznych do określonej grupy archiwaliów58. W jego odczuciu żaden system dziesiętny lub też
klasyfikacja w układzie chronologicznym bądź alfabetycznym nie może być
z powodzeniem aplikowana do materiałów archiwalnych. Jednostka administracyjna musi być podstawą klasyfikacji, osoba zaś dokonująca klasyfikacji
powinna mieć wiedzę na temat historii i funkcji urzędu (a także jego relacji z innymi), którego akta porządkuje. Leland zwracał również uwagę na konieczność zbadania kwestii związanych ze zmianą i dziedziczeniem funkcji
albo ustaniem działalności59.
55 Ibidem, s. 8 i n.
56 Ibidem, s. 9.

57 Ibidem.
58 Leland nie posługiwał się pojęciem zespołu archiwalnego, w tym przypadku użył określenia

body lub group of archives. Ibidem, s. 10.
59 Ibidem.
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Opis archiwalny Leland utożsamiał z pomocami informacyjnymi, których
wyróżnił kilka rodzajów. Ogólne przewodniki powinny zawierać wyliczenie
różnych grup lub serii akt, podając ich tytuł, liczbę jednostek oraz daty skrajne. Miały być pierwszą pomocą archiwalną dla użytkowników. Zalecał, aby
były przygotowywane na etapie porządkowania i ostatecznego grupowania
akt. Następnie należało sporządzać inwentarze odnoszące się do konkretnych serii, podając ich tytuły, datację, rozmiar oraz skrócony opis zawartości.
Inwentarze poszczególnych serii winny składać się na inwentarz ogólny danej grupy akt (np. departamentu). Wśród pomocy Leland wyróżnił również
wydawnictwa źródłowe zawierające regesty wybranych dokumentów, często
o szczególnym znaczeniu lub dobranych tematycznie, obejmujące m.in.: tytuł,
datę, twórcę, objętość oraz streszczenie treści60.
Ważnym problemem w działalności archiwalnej było dla niego udostępnianie akt. Zaznaczył, że aktotwórca powinien mieć taki sam dostęp do akt zdeponowanych w archiwum, jak wtedy kiedy je posiadał.
Akta nie powinny być wypożyczane bez pozostawienia rewersu, po wykorzystaniu zaś powinny być bezzwłocznie zwracane. Zamówienia powinny być
realizowane przez archiwistę w miarę możliwości niezwłocznie. Co do wykorzystania akt do celów prywatnych, należy ustalić, które mogą być udostępniane, a które powinny być niedostępne. Leland, bazując na doświadczeniach
europejskich, sugerował, aby wprowadzić cezurę czasową. Akta starsze, niż
ustalona granica, mogłyby być dostępne (z wyjątkiem określonych spraw), dostęp zaś do tych, które są młodsze niż określona granica, wymagałby każdorazowej zgody (archiwum i aktotwórcy). Leland dopuszczał udostępnienie akt
spraw, które zostały zakończone, a także materiałów odnoszących się do wydarzeń o charakterze politycznym, zaznaczając przy tym, że może to nastąpić
w chwili, gdy ich udostępnienie nie spowoduje poruszenia opinii publicznej.
Dokumentacja zawierająca dane osobowe powinna być udostępniana, gdy, jak
to określił, miną „dwa pokolenia”. Akta odnoszące się do spraw międzynarodowych powinny być niedostępne tak długo, jak ich ujawnienie może negatywnie wpływać na stosunki międzynarodowe. Na zakończenie rozważań nad
zagadnieniem udostępniania akt Leland stwierdził, że informacje, których
upublicznienie mogłoby szkodzić interesom rządu federalnego, powinny być
zastrzeżone61.

60 Ibidem, s. 11.
61 Ibidem, s. 11 i n.
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Problematyka powszechnych
zjazdów archiwistów polskich
1986– 2017

Powszechne zjazdy archiwistów polskich organizowane są od 1986 r.
Zanim jednak wypracowano ich formułę i ramy organizacyjne, archiwiści
spotykali się w pokrewnej przestrzeni życia naukowego – na powszechnych
zjazdach historyków polskich, których od 1880 r. do 2014 r. odbyło się 19,
a po II wojnie światowej również we własnym środowisku, na krajowych
naradach organizowanych przez Sekcję Archiwalną Związku Zawodowego
Pracowników Kultury oraz konferencjach metodycznych pod auspicjami
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych1. Tematyka archiwistyczna
stopniowo zdobywała ważniejszą pozycję, aczkolwiek prelegenci – archiwiści – funkcjonowali przez wiele lat w sekcjach i panelach dyskusyjnych
nauk pomocniczych historii. Podejmowane tematy miały służyć warsztatowi badawczemu historyków, ale również prezentowały aktualny stan i kondycję polskich archiwów i archiwistyki, bieżące osiągnięcia teorii i praktyki archiwalnej, a także wskazywały na dalsze potrzeby w tym zakresie2.
Sięgające korzeniami w epokę staropolską, a ukształtowane na początku
XX w. jako wyodrębniona w społeczeństwie całość, środowisko archiwalne kształtowało się pod wpływem czynników politycznych, społecznych,
kulturalnych i innych. Reprezentowane przez wielu wybitnych przedstawicieli archiwów, archiwistów-badaczy i dydaktyków związanych z uniwer1

A. Tomczak, Przedmowa, [w:] Pamiętnik I Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Przemyśl
27–29 sierpnia 1986 roku (I PZAP), cz. 1. Referaty i dyskusja, Warszawa 1991, s. 3–4.
2 B. Woszczyński, Powszechne zjazdy archiwistów polskich, „Archiwista Polski”, 2002, nr 3,
s. 25– 27.
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sytetami, wypracowało i zbudowało, integrujące je, zawodowe i naukowe,
społeczne struktury organizacyjne. Najważniejszą jest, powołane w 1965 r.,
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (SAP), które od tego czasu w znacznym stopniu organizowało życie naukowe środowiska. Problematyka dyskutowana na powszechnych zjazdach była odbiciem aktualnych tendencji
w zakresie działalności archiwów oraz starych i nowych problemów, a wymiana poglądów służyła wypracowaniu opinii oraz wskazywaniu kierunków badawczych. Dorobek zjazdów powszechnych archiwistów polskich
w postaci opublikowanych pamiętników zajmuje ważne miejsce w literaturze archiwistycznej.
Równie istotne jest omówienie problematyki zjazdów powszechnych archiwistów w kontekście obecności podstawowych zagadnień nurtujących ówczesnych i współczesnych archiwistów, m.in. badań naukowych, metodyki archiwalnej, aktoznawstwa, kwestii ważnych dla archiwistów pracujących w archiwach bieżących, zagadnień kształcenia archiwistów oraz ich statusu zawodowego. Niemniej ważne jest wskazanie istotnych dla środowiska archiwalnego
zagadnień, jak wykorzystanie najnowszych technologii – komputerów i sieci
internetowej, które spowodowały zmiany w systemie informacji archiwalnej,
przeobrażenia przedpola archiwalnego, rewolucję w kancelariach, w tym
m.in. wypracowanie procedur postępowania z dokumentacją elektroniczną
oraz wdrażanie systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. O ile
częściowo w literaturze analizowano problematykę archiwalną prezentowaną
na zjazdach historyków polskich3, to stan badań w odniesieniu do zjazdów archiwistów w zasadzie ogranicza się do przyczynkarskiego artykułu Bolesława
Woszczyńskiego4 oraz do nielicznych opracowań dotyczących SAP, w których
syntetycznie omówiono merytoryczne treści zjazdów5.
„Zjazdy powszechne, a więc adresowane do wszystkich, zjazdy organizacji i stowarzyszeń o charakterze naukowym lub skupiających w swych
szeregach ludzi o podobnych zainteresowaniach, zwoływane przez statu3

W. Suchodolski, Sprawy archiwalne na VII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich we
Wrocławiu 19–22 września 1948, „Archeion”, t. 18, 1948, s. 264–270; A. Tomczak, Archiwistyka i nauki pomocnicze historii na powszechnych zjazdach historyków polskich, [w:] Nauki pomocnicze historii
na XI Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Toruniu, red. A. Tomczak, Warszawa–Łódź 1976,
s. 5–17; I. Mamczak-Gadkowska, Problematyka archiwalna na powszechnych zjazdach historyków
polskich w okresie międzywojennym, [w:] Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku, red. J. Łossowski, Lublin 2011, s. 47–64.
4 B. Woszczyński B., Powszechne zjazdy archiwistów…, s. 25–39.
5 Na przykład B. Woszczyński, Trzydzieści lat Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, „Archiwista
Polski”, 1996, nr 1, s. 7–15; idem, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (1965–2005), [w:]
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 1965–2005: tradycje i współczesność, red. J. Porazinski,
Warszawa 2005, s. 7–54.
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towe gremia, stanowią specyficzną formę popularyzacji własnych założeń
programowych, ale są też forum integracji rozmaitych środowisk” – kilka
lat temu pisał Jarosław Porazinski6. Pomysł zorganizowania zjazdów powszechnych zrodził się jeszcze w okresie międzywojennym, a powrócił
wraz z powołaniem SAP w 1965 r. Mimo wysiłków, udało się zrealizować go
dopiero w 1986 r., kiedy około 500 przedstawicieli środowiska zebrało się
w Przemyślu, aby dyskutować na tematy „palące dla archiwów” i „pierwszej
wagi dla samych archiwistów i dla warsztatów ich pracy”7. Cele postawione
przed pierwszym zjazdem dotyczyły głównie integracji środowiska archiwistów polskich, ale ważne było zwrócenie uwagi władz na zawód archiwisty
i jego pracę w służbie państwa i społeczeństwa. Jako równie istotne uznano tematy: o stanie i perspektywach rozwoju informacji o archiwaliach oraz
o problemach powstawania, obiegu i zabezpieczenia dokumentacji w urzędach, instytucjach i innych zakładach pracy. Wiele różnych aspektów zagadnień kontynuowano na kolejnych spotkaniach: w Warszawie w 1992 r.,
Toruniu w 1997 r., Szczecinie w 2002 r., Olsztynie w 2007 r., Wrocławiu
w 2012 r. i Kielcach w 2017 r. Znamienne stały się główne hasła towarzyszące zjazdom: trzeciemu „Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku”, czwartemu „Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego”, piątemu „Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie”, szóstemu „Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość” i siódmemu „Archiwistyka bez granic”, wskazujące ogólny kierunek dyskusji.
Problematyka obrad drugiego zjazdu koncentrowała się wokół roli SAP
w integracji środowiska zawodowego archiwistów, potrzeby nowelizacji polskiego ustawodawstwa archiwalnego przy udziale przedstawicieli środowiska oraz stosowania nowoczesnej techniki w archiwach8. Tematy trzeciego
zjazdu dotyczyły polityki państwa w zakresie funkcjonowania archiwów,
podstaw prawnych działalności archiwalnej w Polsce, stanu i perspektyw
kompletowania narodowego zasobu archiwalnego, edukacji archiwistów,
zdefiniowania potrzeb i priorytetów badawczych, komputeryzacji informacji archiwalnej oraz współpracy z Międzynarodową Radą Archiwów i narodowymi stowarzyszeniami archiwistów9. Dyskusje, toczące się podczas
czwartego zjazdu, dotyczyły komputerowego zarządzania dokumentacją,
konserwacji archiwaliów, systemów edukacji archiwistów, a także proble6

J. Porazinski, Zjazdy powszechne archiwistów polskich w przeddzień VI Zjazdu, [w:] Archiwa polskie wczoraj i dziś, red. K. Kozłowski, W. Stępniak, Warszawa 2012, s. 257.
7 A. Tomczak, Przedmowa…, s. 4.
8 M. Motas, Z przygotowań do II-go Zjazdu Archiwistów Polskich, „Archiwista”, 1992, nr 27, s. 69.
9 Wstępne założenia programowe III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich (Toruń, wrzesień
1997 r.), „Archiwista Polski”, 1996, nr 3, s. 67.
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mów związanych z działalnością archiwów zakładowych, kościelnych i archiwów instytucji kulturalnych i naukowych. Na piątym zjeździe mówiono
o archiwach: elektronicznych, samorządowych, zakładowych, kościelnych,
instytucji życia publicznego, naukowych i kulturalnych. Poruszano aspekty
prawne funkcjonowania archiwów, wypełnianie przez nie funkcji edukacyjnych i popularyzatorskich, a także problemy konserwacji archiwaliów, zarządzania wiedzą, informacją i dokumentacją oraz edukacji archiwistów.
Podczas szóstego zjazdu zagadnieniem podstawowym stała się przyszłość
archiwów i archiwistyki, w tym archiwów wyodrębnionych i samorządowych, wartościowanie dokumentacji oraz stan i perspektywy polskiego
ustawodawstwa archiwalnego. Wiele mówiono o archiwistyce w epoce cyfrowej, o problemach związanych z przechowywaniem i zabezpieczaniem
materiałów archiwalnych, kształceniu archiwistów, międzynarodowych
kontaktach archiwalnych, zarządzaniu informacją i dokumentacją. Ostatni,
siódmy, zjazd stanowił „pole naukowej dyskusji oraz wymiany doświadczeń
wszystkich tych, których misją jest zachowanie i zabezpieczenie świadectw
przeszłości, dziedzictwa dokumentacyjnego, a także zapewnienie do nich
powszechnego dostępu”10. Mówiono o konieczności adaptacji archiwów do
potrzeb zmieniającego się otoczenia – „budowanie społecznej świadomości
znaczenia zasobu archiwalnego oraz możliwości jego wszechstronnego wykorzystania”11. Scharakteryzowano tu wybrane tematy wielowątkowej dyskusji toczonej od ponad 30 lat w środowisku archiwistów, będące jednocześnie wskaźnikiem tego, co było i jest dla niego ważne.
Dyskusja na temat zawodu archiwisty i jego statusu rozpoczęła się na
pierwszym zjeździe od sformułowania przez Bogdana Ryszewskiego postulatu o konieczności podjęcia badań naukowych w tym zakresie, kształtowania
się zawodu oraz roli archiwistów w funkcjonowaniu archiwów z uwzględnieniem metod socjologicznych12. Maria Lewandowska zaprezentowała pozycję
zawodową archiwistów z archiwum państwowego na podstawie wskaźników
odnoszących się do ich sytuacji prawnej, wykształcenia, uposażenia, prestiżu
społecznego, kończąc wnioskiem, że jest to jeden z najmniej znanych zawodów w Polsce, nie cieszący się dobrą opinią i postulując niezbędne działania
w kierunku zmiany tego stanu rzeczy, w tym unowocześnienia pracy archiwalnej13. Podobnie pesymistyczne wnioski odnosiły się do pozycji zawodo10 Online: https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4593-vii-powszechny-zjazd-archiwistów-

-polskich-wrzesień-2017-r, [dostęp: 17.03.2018].
Ibidem.
12 B. Ryszewski, Potrzeby i program badań nad zawodem archiwisty, [w:] I PZAP, cz. 1, s. 34–42.
13 M. Lewandowska, Pozycja zawodowa archiwisty zatrudnionego w archiwum państwowym
w Polsce na tle porównawczym, [w:] ibidem, s. 43–65.
11

161

Wanda Krystyna Roman

162

wej archiwistów zakładowych, którzy pracując w trudnych warunkach, nie
posiadając często kwalifikacji do zabezpieczania dokumentacji, wykonywali
wiele dodatkowych prac w macierzystych instytucjach14. Podczas drugiego
zjazdu ta problematyka nie była podejmowana, ale już na kolejnym Andrzej
Tomczak, snując rozważania o archiwistyce, podkreślał, że archiwista, żyjąc
„zanurzony w czasie”, winien być jednocześnie historykiem o szerokich horyzontach, który ma predyspozycje do pracy z dokumentami albowiem sama
edukacja nie wystarczy15. Poruszono także aspekt kształtowania sylwetki
zawodowej archiwisty poprzez samokształcenie16. Problematyka zawodu
powróciła na piątym zjeździe. Waldemar Chorążyczewski zwrócił uwagę na
potrzebę wyposażenia „archiwisty przyszłości” w umiejętności niezbędne dla
funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, ukształtowane m.in. przez
funkcję edukacyjną i promocyjną17. Uznał to za szansę dla archiwów, aby
przestały być postrzegane jako zamknięte, niedostępne placówki, a zaczęły
być kojarzone z miejscem otwartym na potrzeby społeczeństwa. W kontekście
zawodu archiwisty wypowiadano się o pracownikach archiwów. Interesujące
były wyniki ankiety przeprowadzonej przez Dariusza Kwiatkowskiego, która
dała obraz profilu zawodowego archiwisty w placówkach naukowych PAN18.
Na potrzebę ujednolicania zasad zatrudniania i awansu archiwistów pracujących w archiwach szkół wyższych zwróciła uwagę Teresa Suleja, konstatując, że status archiwisty niezależnie od miejsca zatrudnienia jest „daleki od
stanu gwarantującego zawodową stabilizację”19. Ksiądz Jan Związek poruszył
ważną dla wykonywania zawodu archiwisty kwestię – zasad etycznych20. Tekst
dotyczył archiwistów z archiwów kościelnych, ale każdą z 16 zasad, po uogólnieniu, można odnieść do całego środowiska. Podczas szóstego zjazdu sprawy
zawodu archiwisty były rozpatrywane w zderzeniu kwalifikacji wyniesionych
w procesie edukacji z oczekiwaniami i potrzebami archiwów outsourcingowych i państwowych, gdzie w pierwszych oczekuje się umiejętności rozmowy
z klientem, a w drugich kandydatom do pracy brakuje często elementarnej
14 W. Klonowska, Pozycja archiwisty zakładowego w PRL, [w:] ibidem, s. 65–81.
15 A. Tomczak, Archiwistyka i zawód archiwisty. Kilka refleksji, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań

XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Toruń, 2–4 września 1997
(III PZAP), t. I, red. D. Nałęcz, Radom 1997, s. 23–30.
16 S. Kłys, Rola samokształcenia w rozwoju sylwetki zawodowej archiwisty, [w:] ibidem, s. 77–83.
17 W. Chorążyczewski, Archiwista przyszłości – edukator i autopromotor w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Zjazdu Archiwistów Polskich,
Olsztyn 6–8 września 2007 r. (V PZAP), red. J. Porazinski, K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s. 45–53.
18 D. Kwiatkowski, Personel archiwów placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk, [w:] ibidem,
s. 145–148.
19 T. Suleja, Archiwista w szkołach wyższych, [w:] ibidem, s. 159–167.
20 Ks. J. Związek, Zasady etyczne w działalności archiwistów kościelnych, [w:] ibidem, s. 183–200.
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wiedzy ogólnej21. Na siódmym zjeździe zagadnienia zawodu archiwisty rozpatrywane były w kontekście nabywania umiejętności jego wykonywania poprzez doświadczenie oraz edukację. Przedmiotem rozważań Alicji Kuleckiej
była rola praktyki i doświadczeń zawodowych z podkreśleniem, że współczesne programy kształcenia muszą sprostać nowym wymaganiom wobec zawodu oraz szybkich zmian kulturowych22. Wiesława Kwiatkowska starała się odpowiedzieć na wiele pytań, w tym, na ile obrana droga jest słuszna i przyjęty
model kształcenia sprawdza się w praktyce, czy obok nauczania w szkołach
wyższych powinny istnieć inne formy przygotowania zawodowego archiwistów, jak, z punktu widzenia pracodawców, powinien wyglądać spójny system
kształcenia pozwalający na uzyskanie optymalnych efektów23. Na podstawie
analizy ankiet prowadzonych wśród studentów Tomasz Matuszak spróbował odpowiedzieć m.in. na pytanie, kogo i jak kształci obecny system edukacji w konfrontacji z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy24. Również
Anna Barszcz poruszyła kwestię praktycznego przygotowania studentów do
wykonywania zawodu archiwisty, luki występującej między kompetencjami
nabywanymi w trakcie studiów a wymaganymi w miejscu pracy. Jednocześnie
postawiła problem, na ile praktyka, doświadczenie i staż zawodowy są warunkami koniecznymi, by osiągnąć profesjonalizm zawodowy25. Podczas zjazdów
pojawiała się również problematyka działalności naukowej oraz funkcjonowania organizacji zawodowych archiwistów.
Naturalnym uzupełnieniem rozważań na temat zawodu stały się – obecne podczas każdego (poza drugim) zjazdu – kwestie kształcenia archiwistów.
Warto zauważyć, że dyskusję zapoczątkowali pracownicy Zakładu Archiwistyki
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK), mający wiele doświadczeń na tym polu. Odnieśli się wówczas do zaprezentowania organizacji
i form kształcenia archiwistów na wielu poziomach, włącznie ze studiami
uniwersyteckimi, przeanalizowali program kształcenia, proponując wprowadzenie nowych zagadnień wymaganych na rynku pracy oraz form dydaktycz21 M. Sałasiński, Absolwent archiwistyki a nowoczesne archiwum outsourcingowe, [w:] Zatrzymać

przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław
5–7 września 2012 r. (VI PZAP), red. W. Chorążyczewski i K. Stryjkowski, Warszawa 2013, s. 159–
164; T. Matuszak, Oczekiwania i potrzeby archiwów państwowych a kwalifikacje absolwentów studiów archiwistycznych, [w:] ibidem, s. 165–180.
22 A. Kulecka, Doświadczenie i edukacja: dydaktyka historii wobec wyzwań współczesności, [w:]
Program VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich (VII PZAP), online, http://sap.waw.pl/
dzialalnosc_statutowa/vii-powszechny-zjazd-archiwistow-polskich, [dostęp: 12.03.2018].
23 W. Kwiatkowska, Różne drogi przygotowania do zawodu archiwisty. Dążenie do optimum, [w:]
ibidem.
24 T. Matuszak, Archiwista na współczesnym rynku pracy, [w:] ibidem.
25 A. Barszcz, Rola praktyki i doświadczenia w warsztacie zawodowym archiwisty, [w:] ibidem.
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nych zapewniających skuteczne przekazywanie wiedzy26. Na trzecim zjeździe
edukacji poświęcono odrębną sekcję. Halina Robótka sprecyzowała wymagania, którym powinien sprostać współczesny archiwista, a które może nabyć
podczas specjalistycznych studiów uniwersyteckich, co przedstawiła na przykładzie UMK27. Na podobny temat w odniesieniu do polskich uniwersytetów
wypowiadał się Stanisław Sierpowski, podkreślając, że najlepszym rozwiązaniem kształcenia archiwistów jest oparcie ich na studiach historycznych28.
Z kolei w referacie Marii Kocójowej znalazła się propozycja treści studiów podyplomowych dla archiwistów29. W ramach odrębnej sekcji na czwartym zjeździe toczyła się dyskusja nad systemami edukacji archiwistów. W nawiązaniu
do tematyki poprzedniego zjazdu, Robert Degen i Halina Robótka nakreślili
profil sylwetki współczesnego archiwisty z archiwum bieżącego i jego niezbędne umiejętności, konfrontując je z systemem kształcenia i treściami programowymi30. Wraz z wystąpieniami Waldemara Chorążyczewskiego i Wiesławy
Kwiatkowskiej, można powiedzieć, że zaczęła się historia samodzielnego kierunku „archiwistyka i zarządzanie dokumentacją” na UMK, zrealizowana cztery
lata później31. Autorzy przedstawili wcześniejsze inicjatywy związane z kierunkiem archiwistyka na uniwersytetach polskich oraz zaprezentowali projekt nowego programu. Dlatego na kolejnym, piątym zjeździe, Wiesława Kwiatkowska
mogła przedstawić efekty edukacyjne nowego kierunku32. W miarę pełny obraz
kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacji w Polsce na rok 2006/2007
uzyskał Jacek Krochmal33. Podobnie, przekrojowo, Robert Degen zanalizował kształcenie podyplomowe archiwistów i zarządców dokumentacji34.
26 H. Robótka, M. Gołembiowski, W. Szczuczko, O właściwy model kształcenia archiwistów

w Polsce, [w:] I PZAP, cz. 1, s. 81–97.
27 H. Robótka, Kształcenie archiwistów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, [w:]
III PZAP, t. I, s. 85–97.
28 S. Sierpowski, Kształcenie archiwistów na uniwersytetach polskich, [w:] ibidem, s. 41–50.
29 M. Kocójowa, Studia podyplomowe dla archiwistów (projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego), [w:]
ibidem, s. 51–60.
30 R. Degen, H. Robótka, Archiwista w instytucji współczesnej a system jego kształcenia, [w:] Archiwa
i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów
Polskich Szczecin 12–13 września 2002 r. (IV PZAP), t. I, red. D. Nałęcz, Toruń 2002, s. 395–404.
31 W. Chorążyczewski, W. Kwiatkowska, Koncepcja kierunku archiwistyki na uniwersytetach polskich, [w:] ibidem, s. 381–394.
32 W. Kwiatkowska, O nowym kierunku „archiwistyka i zarządzanie dokumentacją” z perspektywy
roku doświadczeń, [w:] V PZAP, s. 395–409.
33 J. Krochmal, Kształcenie w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną w polskich uczelniach. Stan z roku akademickiego 2006/2007, [w:] ibidem, s. 367–394.
34 R. Degen, Kształcenie podyplomowe archiwistów i records managerów jako uzupełnienie, czy alternatywa dla kształcenia na poziomie magisterskim? Rzut oka na dzieje podyplomowego kształcenia
archiwistów i zarządców dokumentacji w Polsce, [w:] ibidem, s. 321–327.
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Julia Dziwoki i Halina Robótka odniosły się do edukacji archiwistów kościelnych35. Pojawiły się dwa referaty poruszające kwestię kształcenia archiwistów na poziomie doktorskim36. Podczas szóstego zjazdu problemowi
kształcenia archiwistów polskich poświęcono oddzielny panel pod hasłem:
„Od strażnika pamięci do archiwisty XXI wieku”. Tym razem omawiano programy studiów archiwistycznych na uniwersytetach polskich potraktowane
porównawczo oraz w ocenie studentów i konieczność poszerzenia kształcenia o kwestie wynikające z informatyzacji państwa, elektronicznej administracji i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych37.
Na siódmym zjeździe sprawy kształcenia zostały połączone w jednym panelu z zagadnieniami zawodu archiwisty. W zasadzie dwa referaty skupiły
się na kształceniu: Irena Mamczak-Gadkowska analizowała wykształcenie
i doświadczenie praktyczne archiwistów zatrudnianych w archiwach państwowych II Rzeczypospolitej38, a Agnieszka Rosa i Hubert Mazur próbowali
odpowiedzieć, na ile studia wyższe w zakresie archiwistyki mogą wpłynąć
na wykształcenie się profilu edukatora w ramach zawodu archiwisty39. Na
kilku zjazdach prezentowano systemy i programy kształcenia w innych państwach.
Podczas obrad pierwszego zjazdu zwrócono uwagę na niedostatki w polskim prawie archiwalnym, głównie w ustawie z 1983 r. Zauważono braki
w przepisach wykonawczych dotyczących postępowania z dokumentacją.
Postulowano potrzebę opracowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych40.
Na drugim zjeździe Bolesław Woszczyński zaprezentował projekt nowej ustawy „Prawo archiwalne”41, na trzecim temat ten pojawił się jedynie w dyskusji,
podobnie na czwartym – tam jeden z referatów poświęcono przepisom kan35 J. Dziwoki, System kształcenia archiwistów kościelnych, [w:] ibidem, s. 247–258; H. Robótka,
Program kształcenia archiwistów kościelnych. Korzystać z doświadczeń, czy budować od nowa?, [w:]
ibidem, s. 293–298.
36 B. Ryszewski, Seminarium doktorskie z archiwistyki, [w:] ibidem, s. 431–434; W. Stępniak,
Kształcenie archiwistów na poziomie doktorskim prowadzone przez Naczelną Dyrekcję Archiwów
Państwowych, [w:] ibidem, s. 435–440.
37 Między innymi W. Kwiatkowska, Jak kształcić archiwistów. Programy nauczania na polskich
uniwersytetach w ostatniej dekadzie, [w:] VI PZAP, s. 139–149; A. Sobczak, Nowe obszary badań
i kształcenia archiwistycznego, [w:] ibidem, s. 181–190.
38 I. Mamczak-Gadkowska, Doświadczenie i edukacja archiwistów okresu międzywojennego (Drogi
do zawodu archiwisty kadry archiwalnej okresu międzywojennego), [w:] VII PZAP.
39 A. Rosa, H. Mazur, Kompetencje edukatora archiwalnego a uniwersyteckie kształcenie w zakresie
archiwistyki, [w:] ibidem.
40 A. Gryciuk, Przepisy kancelaryjno-archiwalne i zabezpieczanie dokumentacji w Polskiej Akademii
Nauk, [w:] I PZAP, s. 383–386.
41 B. Woszczyński, Stowarzyszenie Archiwistów…, s. 46. Pamiętnik drugiego zjazdu nie został opublikowany.
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celaryjnym42. Temat powrócił na szóstym zjeździe, gdzie w odrębnym panelu dyskutowano, jakie ma być nowe prawo archiwalne na tle rozwiązań w innych państwach, a Marek Konstankiewicz dał przekrojową charakterystykę
prawnych aspektów udostępniania archiwaliów43. Jednocześnie sformułował
wniosek o braku przesłanek do ujednolicenia prawa archiwalnego nawet
w skali europejskiej, widząc jednak w istniejącej różnorodności inspirację do
wprowadzenia dobrych rozwiązań w Polsce. Temat modernizacji prawa archiwalnego powrócił w 2017 r., kiedy Wojciech Woźniak przedstawił kierunki
zmian oraz perspektywę i formy ich wdrożenia44.
Na pierwszym zjeździe pojawił się jeden z ważniejszych tematów dla środowiska – problemy archiwistyki jako nauki. Andrzej Tomczak zaprezentował, w kontekście swoich zainteresowań, stan i potrzeby badań archiwoznawczych, rozpatrując szczegółowo archiwum jako przedmiot badań, omawiając
skrótowo dotychczasowy dorobek i wyniki, wskazując luki oraz możliwości
ich wypełnienia, a także znaczenie45. Na trzecim i czwartym zjeździe o problemach archiwistyki mówił Bohdan Ryszewski46. Podczas szóstego zjazdu
Krzysztof Narojczyk postawił zagadnienie stanowiska archiwistyki w obliczu
rewolucji teleinformatycznej, zwracając uwagę na kwestie terminologiczne,
udział nowych technologii w praktyce archiwów oraz potrzeby rozstrzygnięcia problemów wynikających z posługiwania się dokumentem elektronicznym47. Znakiem czasu było sformułowanie (pop) kulturowych wyzwań stojących przed archiwistyką, obejmujących m.in. badania nad sposobem przedstawiania archiwistów, archiwaliów i archiwów przez filmowców, świat literacki i przedstawicieli świata sztuki48 oraz propozycja podejścia archiwozoficznego i opisywania zjawisk z dziedziny archiwalnej językiem popkultury49.
Na ważne relacje między archiwistyką a zarządzaniem dokumentacją zwrócił
uwagę Robert Degen na siódmym zjeździe50.
Jednym z najszerzej i najczęściej omawianych zagadnień były archiwa,
ich rola w regionie, dla nauki i społeczeństwa oraz różne aspekty działal42 E. Borodij, Współczesne przepisy kancelaryjno-prawne, ich zalety i wady, [w:] IV PZAP, s. 115– 134.
43 M. Konstankiewicz, Problemy prawne dostępu do archiwaliów, [w:] VI PZAP, s. 193–201.
44 W. Woźniak, Prawo archiwalne – perspektywy zmian, [w:] VII PZAP.
45 A. Tomczak, Stan i potrzeby badań nad dziejami archiwów polskich, [w:] I PZAP, cz. 1, s. 22–32.

46 B. Ryszewski, Aktualne problemy archiwistyki polskiej, [w:] III PZAP, t. I, s. 31–38; idem,
Teoretyczne podstawy działalności archiwów, [w:] V PZAP, s. 15.
47 K. Narojczyk, Archiwistyka wobec rewolucji teleinformatycznej. Nowa rzeczywistość – nowe wyzwania, [w:] VI PZAP, s. 229–242.
48 A. Rogalski, (Pop) kulturowe wyzwania archiwistyki. Wstęp do zagadnienia, [w:] ibidem,
s. 287– 297.
49 D. Magier, Archiwa w czasach popkultury, [w:] ibidem, s. 269–270.
50 R. Degen, Zarządzanie dokumentacją wobec wyzwań współczesnej archiwistyki, [w:] VII PZAP.
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ności. Przedmiotem analiz i badań były archiwa państwowe, wyodrębnione,
zakładowe, kościelne, społeczne, instytucji kulturalnych i naukowych. Każdy
zjazd rozpoczynało wystąpienie naczelnego dyrektora archiwów państwowych, w którym pojawiały się konstatacje odnośnie do kondycji i perspektyw
rozwoju archiwów polskich, głównie państwowych, ale na tle ogólnych przemian polityczno-społecznych, technologicznych dotyczących również innych
archiwów. W 1986 r. padły stwierdzenia, że społeczeństwo niewiele wie o archiwach i pracy archiwistów, a archiwa jako placówki wspierające badania
naukowe są niedoceniane51. Pojawiły się sugestie poprawienia sytuacji poprzez akcję popularyzatorską i włączanie się archiwów do organizacji wydarzeń kulturalnych. Na obradach pierwszego i drugiego zjazdu sprawy archiwów występowały równolegle z zagadnieniami przedpola archiwalnego52. Na
kolejnych zjazdach dyskusja o archiwach skoncentrowała się na odrębnych
panelach organizowanych przez poszczególne sekcje SAP. Trzeci zjazd w założeniu był poświęcony tematyce archiwów zakładowych. Wśród kilkunastu
referatów, połowa podejmowała zagadnienia miejsca i roli archiwów uczelni
wyższych i instytucji naukowych, gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zasobu53. Druga część referatów odnosiła się do archiwów instytucji życia publicznego54, w tym partii politycznych55, organizacji
społecznych56 oraz zakonów57, ich organizacji, statusu i gromadzonej dokumentacji. Na czwartym zjeździe mówiono o organizacji i działalności archiwów zakładowych58. Paweł Wlezień przedstawił, aktualną wówczas, kwestię
51 Z. Konieczny, Rola archiwum w regionie, [w:] I PZAP, cz. 1, s. 153–161.
52 Między innymi: A. Przywuska, Niektóre problemy gromadzenia materiałów archiwalnych

w Archiwum Państwowym w Gdańsku, [w:] I PZAP, s. 355–367; Z. Boda-Krężel, Z doświadczeń Archiwum Państwowego w Katowicach na przedpolu archiwalnym, [w:] ibidem, s. 367–371;
A. Stroynowski, Archiwum szkół wyższych na przykładzie Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego
i E. Zieliński, Archiwum zakładowe Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych – zob.
B. Woszczyński, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich…, s. 47.
53 Między innymi: W. Baczkowska, J. Michalewicz, Archiwa wyższych uczelni Krakowa, [w:] III
PZAP, s. 145–150; A. Łosowska, Przechowywanie prac magisterskich w świetle aktualnych przepisów
i praktyki archiwalnej, [w:] ibidem, s. 167–170; E. Kłapcińska, Pozyskiwanie i opracowywanie spuścizn w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, [w:] ibidem, s. 175–176; A. Kulecka, Archiwa naukowe placówek PAN w Warszawie, [w:] ibidem, s. 187–199.
54 T. Krawczak, Archiwa instytucji życia publicznego (partii politycznych, związków zawodowych,
stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych), [w:] ibidem, s. 85–94.
55 W. Janowski, Archiwa partii politycznych (zarys problematyki), [w:] ibidem, s. 95–100.
56 Między innymi B. Czerwińska, Informacja o archiwach organizacji związkowych, [w:] ibidem,
s. 101–104.
57 Między innymi M. Dębowska, Archiwa zakonne w Polsce, [w:] ibidem, s. 119–125.
58 Między innymi E. Perłakowska, Udostępnianie dokumentacji w archiwum zakładowym i składnicy akt, [w:] ibidem, s. 145–161.
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dokumentacji przedsiębiorstw likwidowanych59, a Kazimierz Nobis wskazał,
że archiwum zakładowe może służyć nauce60. Drugi panel dotyczył archiwów
instytucji kulturalnych i naukowych, które prezentowano od strony roli w zarządzaniu dokumentacją, miejsca i roli społecznej oraz postępowania z zasobem archiwalnym. Referaty trzeciego panelu dotyczyły archiwów kościołów
katolickiego i unickiego, archiwów cerkiewnych i zakonnych. Piąty zjazd kontynuował dyskusję na temat archiwów instytucji naukowych i kulturalnych61
oraz kościelnych62. Uwzględniono również archiwa samorządowe, a w referatach pojawiły się informacje o skomputeryzowaniu części pracy archiwalnej63. Na piątym zjeździe tematyka archiwów dotyczyła nowych trendów w ich
postrzeganiu dotyczących wizerunku64, kontynuowanych na kolejnych zjazdach65. Podczas szóstego zjazdu prezentowano archiwa uczelniane66 i bieżące67. Z kolei na siódmy zjeździe po raz pierwszy szeroko prezentowano archiwa wyodrębnione68.
Podczas omawiania spraw przedpola archiwalnego, ważnym tematem okazało się wartościowanie dokumentacji, na temat którego szerzej dyskutowano
podczas trzeciego zjazdu w kontekście ogólnych kryteriów wartościowania,
które przedstawił Eugeniusz Borodij69, i szczegółowych przykładów, np. dotyczących dokumentacji technicznej70. Podobnie na szóstym zjeździe Sergiusz

59 P. Wlezień, Dokumentacja zlikwidowanych przedsiębiorstw – aktualne zadania i problemy, [w:]
ibidem, s. 135–144.
60 K. Nobis, Archiwa zakładowe warsztatem pracy naukowej, [w:] ibidem, s. 197–205.
61 Między innymi D. Kasparek, Znaczenie zasobu Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie dla badań regionalnych, [w:] V PZAP, s. 117–123.
62 Między innymi L. Wilczyński, Znaczenie archiwów kościelnych dla nauki polskiej, [w:] ibidem,
s. 201–212.
63 L. Bodio, Komputerowa ewidencja akt przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych OpenOffice na przykładzie archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Tczewie, [w:] ibidem, s. 63–68.
64 M. Jabłońska, H. Robótka, Budowanie wizerunku archiwum, [w:] V PZAP, s. 363–366.
65 M. Jabłońska, J. Urbański, Komunikacja w archiwum a jego wizerunek, [w:] VI PZAP, s. 447–
454; M. Jabłońska, Bilans zysków i strat wizerunkowej funkcji public relations w archiwach, [w:]
VII PZAP.
66 T. Suleja, Wpisani w uniwersytecką tradycję – zasób archiwum uczelnianego, jego specyfika i znaczenie, [w:] VI PZAP, s. 209–214.
67 W. Horst, Archiwa partii politycznych w 2012 r., [w:] ibidem, s. 365–372.
68 Między innymi: J. Bednarek, Problemy sensytywności zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci
Narodowej, [w:] VII PZAP; K. Górny, Udostępnianie zasobu Centralnego Archiwum Wojskowego WBH
a ochrona danych osobowych, [w:] ibidem.
69 E. Borodij, Kryteria wartościowania współczesnej dokumentacji aktowej – stan obecny i potrzeby,
[w:] III PZAP, t. I, s. 141–150.
70 W. Wysocki, Kryteria wartościowania dokumentacji technicznej – stan i potrzeby, [w:] ibidem,
s. 151–159.
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Czarnota przedstawił zmiany, jakie zaszły przy wartościowaniu archiwaliów
oraz współpracę z podmiotami i archiwistami zakładowymi71.
Obok kwestii archiwów na zjazdach nawiązywano do problematyki narodowego zasobu archiwalnego w kontekście podstaw prawnych72, nadzoru73, unowocześnienia narzędzi jego kształtowania74. Warto zauważyć, że już w 1986 r.
Krzysztof Urzędowski zaprezentował informatyczny system zarządzania
przedpolem archiwalnym AZAK75. Ważny problem prawnego rozstrzygnięcia
poprawności pojęć „archiwalne dziedzictwo narodowe” i „narodowy zasób archiwalny” podjął Rafał Borychowski na szóstym zjeździe76.
Od pierwszego zjazdu, z coraz większą intensywnością, prezentowano tematy, które można ująć jako nowe wyzwania dla archiwów. Podejmowano je
najczęściej w kontekście zmian systemu informacji archiwalnej. Wiele miejsca poświęcono problemom stojącym przed archiwami w epoce nowych technologii, które to sprawy zajęły szczególne miejsce podczas obrad czwartego
zjazdu77. Często nawiązywano do tego, jak ma wyglądać system informacji
archiwalnej po unowocześnieniu – były to kwestie standardów opisu archiwalnego78 oraz archiwalnych baz danych79. Na trzecim zjeździe sprawy komputeryzacji i dokumentacji elektronicznej rozpatrywano w odniesieniu do
przykładów zagranicznych80 lub bliżej nieokreślonej przyszłości w polskich

71 S. Czarnota, Perspektywa archiwisty z „nadzoru archiwalnego”, [w:] VI PZAP, s. 105–112.
72 Między innymi: I. Radtke, Gromadzenie narastającego zasobu archiwalnego w świetle przepisów

prawnych, [w:] I PZAP, s. 294–315; W. Stępniak, Czy wiemy, czym jest instytucja narodowego zasobu
archiwalnego, [w:] VI PZAP, s. 11–21; E. Perłakowska, Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego – uwarunkowania prawne i propozycje zmian, [w:] VII Zjazd.
73 Między innymi T. Kantor, Bieżące problemy nadzoru nad narastającym państwowym zasobem
archiwalnym, [w:] IV PZAP, s. 103–113.
74 A. Jabłoński, H. Krystek, Rola systemu AZAK w kształtowaniu narastającego zasobu archiwalnego, [w:] III PZAP, s. 241–247.
75 K. Urzędowski, Charakterystyka systemu AZAK, [w:] I PZAP, s. 276–281.
76 R. Borychowski, Archiwalne dziedzictwo narodowe a narodowy zasób archiwalny, [w:] VI PZAP,
s. 277–286.
77 Między innymi: D. Nałęcz, Archiwa u progu ery informacji – bilans otwarcia, [w:] IV PZAP,
s. 23– 43; H. Wajs, Archiwa wobec e-rządu i społeczeństwa informacyjnego, [w:] ibidem, s. 55–64;
S. Flis, Archiwa polskie a Internet, [w:] ibidem, s. 65–76.
78 Między innymi W. Chorążyczewski, Polski standard opisu archiwaliów FOPAR na tle standardów obcych, [w:] III PZAP, s. 221–229.
79 Między innymi A. Laszuk, Bazy danych w archiwach państwowych, [w:] ibidem, s. 231–239.
80 Na przykład: S. Nawrocki, Problem wykorzystania techniki komputerowej w archiwach
zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem postępowania z nowoczesnymi nośnikami informacji, [w:] ibidem, s. 195–202; H. Wajs, Problemy archiwalne z dokumentami elektronicznymi na przykładzie doświadczeń Australii, Ameryki Północnej i Europy, [w:] ibidem, s. 203–
207.
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archiwach81, ale na kolejnych referaty dotyczyły rozwiązań krajowych, m.in.
digitalizacji82.
Od czwartego zjazdu cyklicznie obraduje panel poświęcony zarządzaniu
dokumentacją i informacją, na którym prezentowano głównie zagadnienia
records management, kancelarii współczesnej i EZD83 oraz dokumentu i dokumentu elektronicznego84.
Od trzeciego zjazdu obecna była problematyka związana z konserwacją
archiwaliów. Wówczas omawiano m.in. zakres i metody zabezpieczania archiwaliów, problemy organizacyjne, personalne, finansowe oraz zaopatrzeniowe dotyczące konserwacji, postulowano opracowanie programu ratowania
i ochrony zbiorów archiwalnych85. Podczas obrad czwartego zjazdu, wśród
wielu referatów dotyczących zabezpieczania różnych nośników, pojawiło się
m.in. zagadnienie etycznych zasad postępowania konserwatorskiego86 oraz
problemów konserwacji archiwaliów zalanych przez wodę87. Na piątym zjeździe rozwój nowych nośników informacji zmusił uczestników dyskusji do
zastanowienia się nad ich trwałością i możliwościami zabezpieczenia przed
destrukcją88. Szósty zjazd również uwzględnił sprawy konserwacji archiwaliów w kontekście nowych technologii. Między innymi Gabriel Nowicki zaprezentował metody i skuteczność niszczenia elektronicznych nośników infor81 W. Nowosad, Dokumentacja komputerowa w strukturze zasobu archiwalnego, [w:] ibidem,

s. 209– 219.
82 Między innymi: A. Smith, Dlaczego przekształcać na postać cyfrową, [w:] IV PZAP, s. 87–101;
A. Żeglińska, Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach, [w:] VI PZAP, s. 79–85; A. Lajdenfrost,
Digitalizacja a udostępnianie archiwaliów w wersji cyfrowej w pracowniach naukowych, [w:] VII
PZAP.
83 Między innymi: K. Narojczyk, Zarządzanie informacją (informations management) – zarys problematyki, [w:] V PZAP, s. 483–493; K. Schmidt, Uniwersalność systemu EZD – wada czy zaleta?,
[w:] VII PZAP; K. Narojczyk, Records Management jako przedmiot kształcenia akademickiego, [w:]
ibidem; P. Pietrzyk, Współczesne kancelarie – czy grozi nam totalny kataklizm?, [w:] ibidem.
84 Między innymi: K. Skupieński, Pytania o definicje dokumentu, kancelarii i archiwum w „epoce
bez papieru”, [w:] VI PZAP, s. 243–255; H. Niestrój, Dokument elektroniczny, narzędzia informatyczne
i digitalizacja, czyli zmiany w kształtowaniu, opracowaniu i udostępnianiu zasobu archiwalnego, [w:]
VII PZAP.
85 Między innymi P. Wojciechowski, Opieka nad zabytkami piśmiennictwa i archiwaliami u progu
XXI wieku, [w:] III PZAP, s. 277–284.
86 M. Bogacz-Walska, Etyczne zasady postępowania konserwatorskiego w konserwacji archiwaliów,
[w:] IV PZAP, s. 333–342.
87 J. Sianko, Problemy konserwatorskie materiałów archiwalnych zalanych przez wodę na przykładzie powodzi w Gdańsku w 2001 roku, [w:] ibidem, s. 343–348.
88 Między innymi: J. Sianko, Rola konserwatora w systemie nadzoru nad narastającym zasobem
archiwalnym, [w:] V PZAP, s. 513–516; M. Wiercińska, W. Ściubisz, Z doświadczeń nad masowym
odkwaszaniem materiałów archiwalnych z XX w., [w:] ibidem, s. 531–536.
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macji89, a metody wykorzystywane w zabezpieczaniu archiwaliów wytworzonych po 1945 r. omówiła Monika Bogacz-Walska, oceniając je pozytywnie, ale
ostrzegając przed nowinkami technologicznymi mogącymi przynieść nieodwracalne szkody90. Podczas siódmego zjazdu aż dwa panele poświęcono zabezpieczaniu i konserwacji archiwaliów. Pierwszy dotyczył archiwów wieczystych, a referaty odnosiły się m.in. do przepisów międzynarodowych i krajowych odnośnie do konserwacji archiwaliów91 oraz zalet nowych budynków dla
bezpiecznego przechowywania zasobu archiwalnego92. Adresatem drugiego
panelu konserwatorskiego byli pracownicy nadzoru archiwalnego i archiwiści zakładowi, których uczulano m.in. na problemy zagrażające archiwaliom,
występujące w pomieszczeniach archiwów instytucji93, oraz wskazywano, jak
przygotować archiwalia do przekazania archiwum państwowemu94.
***
Nie sposób w krótkim tekście omówić bogactwo i różnorodność tematów
ogólnopolskich zjazdów archiwistów. Zaprezentowano jedynie niektóre wątki
dyskusji, z których wiele do dzisiaj żywo zajmuje i nurtuje środowisko, o czym
świadczy ich kontynuowanie na kolejnych spotkaniach. W ujęciu chronologicznym można prześledzić, jak zmieniały się akcenty w przedstawianiu niektórych zagadnień pod wpływem zmiany oblicza społeczeństwa, szczególnie
w zakresie szeroko rozumianych funkcji archiwów. Widać pojawianie się nowych trendów w ujmowaniu archiwistyki i archiwów, wykraczających poza
tradycyjne, znane ramy, jak kulturowe spojrzenie na archiwa i ich rolę społeczną lub w związku z zainteresowanymi przeszłością archiwistami rodzinnymi i społecznymi. Każdy z dyskutowanych tematów stanowi wyodrębniony
obszar badawczy i nowe wyzwanie dla kolejnych pokoleń archiwistów-badaczy, jednocześnie będąc polem dla eksperymentowania z nowymi metodami
i narzędziami badawczymi.
89 G. Nowicki, Metody niszczenia nośników danych i ich skuteczność, [w:] VI PZAP, s. 427–445.
90 M. Bogacz-Walska, Przegląd i ocena zalecanych metod konserwacji archiwaliów po 1945 r. – jako

ostrzeżenie przed „nowościami technologicznymi”, [w:] ibidem, s. 399–404.
91 A. Czajka, Najnowsze przepisy oraz rekomendacje techniczne ISO związane z ochroną archiwaliów, [w:] VII PZAP.
92 A. Czajka, R. Wojtkowski, Zachowanie zasobu zaczyna się od budynków, [w:] ibidem; M. Bochenek,
Przygotowanie zasobu archiwalnego do przeniesienia do nowej siedziby – współpraca konserwatora
i archiwisty, czyli trudna sztuka kompromisów, [w:] ibidem.
93 J. Kąkolewska-Janowska, Najczęstsze problemy związane z przechowywaniem akt w archiwach
zakładowych, [w:] ibidem.
94 Między innymi: A. Giermasińska, Przygotowanie ksiąg metrykalnych do przekazania archiwum
państwowemu, [w:] ibidem; M. Wiercińska, Działania na „przedpolu archiwalnym” – czego można
oczekiwać od instytucji przekazujących akta w świetle profilaktyki konserwatorskiej, [w:] ibidem.
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Archiwum Główne Akt Dawnych

Długie trwanie zaleceń Mikołaja
Krzysztofa Radziwiłła zw. „Sierotką”
(1549–1616), wojewody wileńskiego,
co do funkcjonowania archiwum
i biblioteki w Nieświeżu

Profesor Władysław Stępniak, naczelny dyrektor archiwów państwowych
w latach 2011–2016, a także członek Międzynarodowego Komitetu Doradczego
Programu UNESCO Memory of the World, odegrał ważną rolę we wspólnych
staraniach przedstawicieli Białorusi, Finlandii, Litwy, Polski, Rosji i Ukrainy
o wpisanie Archiwum i Biblioteki Ordynacji Nieświeskiej Radziwiłłów na
listę światową Programu UNESCO „Pamięć Świata”1. Zdaniem inicjatorów
spuścizna archiwalna rodu Radziwiłłów zasługuje z wielu względów na miano jednego z najcenniejszych światowych zabytków dziedzictwa dokumentacyjnego. Tekst uchwały Międzynarodowego Komitetu Doradczego Programu
UNESCO „Pamięć Świata” o wpisaniu nieświeskiego archiwum i księgozbioru
Radziwiłłów na listę światową z 5 października 2009 r. jest tego potwierdzeniem2.

1

Pamięć państw i narodów. Lista światowa Programu UNESCO „Pamięć Świata”, Warszawa 2011,
s. 274–275; W. Stępniak, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów a Program UNESCO „Pamięć Świata”,
„Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 7, 1997, s. 5–8.
2 Zob. np. multimedialne wydawnictwo na CD: „Дoкyмeнтaльнoe нacлeдиe Paдзивиллoв
(peecтpы библиoтeчных и мyзeйных coбpaий Нecвижскoй opдинaции)”; „The Niasvizh Archive
and Library Collection. Illustration material for the nomination dossier. Prepared by Belarusian
Research Center for Electronic Records”.
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Podwaliny zbiorów radziwiłłowskich stworzył jeden z najwybitniejszych
i najbardziej znanych przedstawicieli tego rodu, jakim był Mikołaj Krzysztof
Radziwiłł zw. „Sierotką” (1549–1616), wojewoda wileński, marszałek wielki litewski i pierwszy ordynat nieświeski3. Były to podwaliny solidne, albowiem
naczelną zasadą, która przyświecała twórcy, było nierozpraszanie, nierozdzielanie tego, co jest przy majątku i co ma być dziedziczone przez głównego
sukcesora, jakim stawał się ordynat, w tym wypadku nieświeski.
Interesujące są poglądy i wytyczne „Sierotki” w kwestii losów archiwum
i biblioteki w Nieświeżu. By dobrze zrozumieć przekaz źródłowy, należy przybliżyć znaczenie terminu „biblioteka” zarówno dla Mikołaja Krzysztofa, jak
i przynajmniej jednego pokolenia Radziwiłłów żyjących po nim. Z analizy inwentarzy zamku w Nieświeżu do połowy XVII w. wynika, że biblioteka, w najbardziej uproszczonym znaczeniu, to pomieszczenie, w którym znajdowały
się książki i „manuscrypty” oraz skrzynie z archiwaliami wraz z ich zawartością.
Archiwum i biblioteka w Nieświeżu były nierozdzielone organizacyjnie,
jak wynikało pośrednio z „Postanowienia” spisanego 16 sierpnia 1586 r.
w Horodle, ustalającego warunki ustanowienia ordynacji. Synowie Mikołaja
Radziwiłła zw. „Czarnym” (1515–1565), wojewody wileńskiego i kanclerza wielkiego litewskiego, pierwsi ordynaci: nieświeski Mikołaj Krzysztof
Radziwiłł zw. „Sierotką”; klecki Albrycht Radziwiłł (1558–1592), marszałek
wielki litewski, oraz ołycki Stanisław Radziwiłł (1559–1599), również marszałek wielki litewski, stwierdzili, że ustanowili je po to, by: „[...] uczciwe nabycie [dóbr – R. J.] przodków naszych i nas samych, całe i zupełnie w domu
naszym Radziwiłłowskim zostawało”4, w domyśle i archiwalia z nimi powiązane. W akcie powołania ordynacji biblioteka została zrównana z innymi
bardzo ważnymi, nieodzownymi wręcz dla istnienia ordynacji i jej głównej
siedziby w Nieświeżu (Klecku i Ołyce), rzeczami: strzelbą, zbrojami, prochami, kulami, zbożem i bydłem5. Według Radziwiłłów książki są więc właściwie zrównane z uzbrojeniem i zaopatrzeniem zamku, są równie ważne.
W testamencie z 21 marca 1612 r. spisanym w Nieświeżu „Sierotka” doda,
że książki są ozdobą i są kochane: „[...] niech téż to wielkie moje kochanie
w bibliotece zamkowéj będzie, ponieważ téż to jest u ludzi bacznych jedna ozdoba, i kochają się w bibliotece”6. W innym miejscu tego testamen3

Zob. T. Kempa, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549–1616), wojewoda wileński, (rozdz. VI,
Nieśwież jako centrum dóbr Sierotki), Warszawa 2000, s. 182–216.
4 Z dokumentów Xięcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zwanego Sierotką, Warszawa 1905, s. 14–15.
5 Ibidem, s. 18–19.
6 Archiwum domu Radziwiłłów, „Scriptores Rerum Polonicarum”, t. 8, wyd. A. Sokołowski,
Kraków 1885 , s. 73; Z dokumentów..., s. 65.
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tu Radziwiłł wyraźnie pisał o księgach dawnych i świeżo kupionych, w tym
o wykupieniu książek brata, kardynała, biskupa wileńskiego i krakowskiego
Jerzego Radziwiłła (1556–1600), nakazując wszystkie je chronić i nie rozpraszać: „Księgi wszystkie in theologia, także in politicis, dawne i świeżo kupione,
i osobliwie co po JMci ksdzu kardynale bracie moim zapłacił, te wszystkie
zostawać mają Janowi7, synowi mojemu w bibliotece zamku nieświeskiego
i sukcessorom jego, aby rozpraszane nie były”8. Należy przyjąć, że „Sierotka”
chronił i kazał chronić wszystkie księgi z czasów ojca, z wyjątkiem tych, które były wyraźnie „heretyckie”. Powtarzana jest w literaturze opinia o wykupywaniu i paleniu przez „Sierotkę” lub jego brata kardynała Biblii brzeskiej
(tzw. Biblii Radziwiłłowskiej, powstałej z inicjatywy i ze wsparciem finansowym ojca ordynatów) jako o akcie chwalebnym, godnym dobrego katolika.
Z testamentu również wynika, że „Sierotka” dbał o pamiątki „Domu radziwiłłowskiego”, m.in. przekazując do biblioteki Biblię, z którą się nie rozstawał
w trakcie pielgrzymki do Ziemi Świętej9 oraz spuściznę aktową i materialną po bracie kardynale: „Także pierścień na kardynalstwo z szafirem i dwa
sygnety jego, których acz używać nie można, ale aby z drugiemi rzeczami
po nim było to w domu moim i z tą skrzynką, którą mi zapisał testamentem, gdzie odprawa jego jest wszystka i inne rzeczy, kiedy go Ojciec święty10
przysłał legatum a latere, tedy te pierścienie i szkatuła z sprawami wiecznie
w Nieświeżu ma być”11. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł równie pieczołowicie
dbał o dokumenty rodowe zgromadzone w skarbcu i bibliotece w Nieświeżu.
W instrukcji spisanej 14 lipca 1603 r. w Nieświeżu „Sierotka” zalecił swoim synom: „Pisma, sprawy, listy potrzebne, abyście pilno chowali, aby nie
latali [sic!] po cudzych rękach: a ty Janie12 jako starszy, udzielaj wedle baczenia i drugim, czytajcie je, abyście wiedzieli i tém sobie zabawkę czynili,
a do experiencyi przychodzili: stoi to za wielką naukę takie rzeczy wiedzieć,
a zwłaszcza w sprawach, które i przodkowie waszy sprawowali. Przywileje
wszystkie, tak na xięstwo od Maxymiliana pierwszego cesarza, Zygmunta
starego króla pradziadowi waszemu13, jako téż od Karła piątego, Zygmunta
7

Chodzi o Jana Jerzego Radziwiłła (1588–1625).
Archiwum domu..., s. 78; zob. także Z dokumentów..., s. 75–76.
9 Archiwum domu..., s. 73; zob. także Z dokumentów..., s. 65.
10 Chodzi o Klemensa VIII (1536–1605).
11 Archiwum domu..., s. 78; zob. także Z dokumentów..., s. 76. W skarbcu w Nieświeżu było: „skrzyń
cyprysowych No 3 w nich kapelusz i biret kardynalski, ksiąg, papierów różnych i krobeczek niemało”, zob. Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), zesp. 1/354/0 Archiwum Warszawskie
Radziwiłłów, dz. XXVI, nr 52 (spis ruchomości z 4 VIII 1636 r.), s. 3.
12 Jan Jerzy Radziwiłł.
13 Chodzi o Mikołaja Radziwiłła (1470–1521), kanclerza wielkiego litewskiego i wojewodę wileńskiego.
8
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starego i Zygmunta Augusta dziadowi waszemu14 [nadane]; ku temu konfirmacye i vidimusy, także na sejmie Piotrkowskim konfirmacya dobrze przed
unią i inne wszystkie listy i przywileje są w skrzyni w Nieświeżu; ktemu prawa niektóre, także na Hrabstwa Szydłowieckie i Mirskie, i innych inszych
listów nie mało, to wszystko w sklepie porządnie chowano: tedy doglądać
tego, aby nie butwiało i żeby co nie zginęło. Niech tak zacne monumenta
domu naszego w dobréy opatrzności i w schowaniu będą, teraz naprzód
ekonomy, a potém was syny swe napomina”15. W testamencie Mikołaja
Krzysztofa Radziwiłła w kilku miejscach pada sugestia, że archiwum i biblioteka w Nieświeżu stanowią jedną jednostkę organizacyjną, a testator ponownie prosi, „[...] aby rozpraszane nie były [...]”16. „Sierotka” dostrzegał walor naukowy książek, a także niewątpliwie prestiż zgromadzonej biblioteki.
Takim księgozbiorem, jaki miał Radziwiłł w Nieświeżu, niewielu magnatów
mogło się poszczycić w Rzeczypospolitej.
Warto prześledzić poprzez dzieje Archiwum i Biblioteki w Nieświeżu, jak
w praktyce realizowali zalecenia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zw. „Sierotką”
kolejni Radziwiłłowie na kilku wybranych przykładach17.
Fakt, że spuścizna „Sierotki” w całości została zinwentaryzowana na polecenie jego najmłodszego syna Aleksandra Ludwika (1594–1654), marszałka
wielkiego litewskiego, przez bibliotekarza i archiwistę nieświeskiego Jana
Hanowicza w latach 1650–165218, świadczy, że jego synowie w praktyce re14 Chodzi o Mikołaja Radziwiłła, zw. „Czarnym”.
15 Archiwum domu...., s. 65–66; zob. także Z dokumentów..., s. 46.

16 Archiwum domu..., s. 78; zob. także Z dokumentów..., s. 76.
17 Podstawową literaturę do dziejów archiwów radziwiłłowskich przedstawił i omówił:

R. Jankowski, Opis archiwum nieświeskiego z 1857 r., „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 21,
2014, s. 313–315 (przyp. nr. 27–29) oraz dwa ostatnie artykuły – idem, Rękopisy i archiwalia w bibliotece w Nieświeżu do połowy XVIII wieku. Zarys problematyki, [w:] Historia. Memoria. Scriptum.
Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego, pod
red. J. Krochmala, Warszawa 2015, s. 114–131, oraz Archiwum Radziwiłłów w Białej około 1736 r.,
„Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 23, 2016, s. 207–224. Podstawowa literatura dotycząca
Biblioteki w Nieświeżu, zob. „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. 41, 2011, s. 5–172, gdzie znajduje się wybór z organizowanej przez Bibliotekę Narodową międzynarodowej konferencji: „Zbiory
Radziwiłłów w Nieświeżu. Stan badań nad rekonstrukcją zbiorów”, która odbyła się 13–14 XII
2007 r., oraz Badania księgozbiorów Radziwiłłów. Materiały, międzynarodowa sesja Olsztyn 6–7 października 1994 r., pod red. Z. Jaroszewicz-Pieresławcewa, Warszawa 1995.
18 Inwentarz archiwum, zob. AGAD, zesp. 1/354/0 Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, dz.
Rękopisy biblioteczne, nr 162, „Zebranie przywilejów i spraw na różnych i na różne majętności”. Inwentarz biblioteki – zob. Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, rkps nr 1320
„Bibliotheca alias consignatio generalis librorum arcis Nesvisiensis per classes dispositorum iussu et
imperio illustrissimi ducis ac principis domini Alexandri Ludovicii Radziwil marschalci supremi Mg.
Duc. Lit. opera vero et industria Joannis Hanowicz […] confecta. A. D. 1651”.
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alizowali wytyczne i nauki ojca. Hanowicz tak scharakteryzował księgozbiór
nieświeski: „[...] jest czym wysoki zabawić umysł, jest czym i sługie”19. Z kolei Bogusław Radziwiłł (1620–1669), koniuszy litewski i generalny namiestnik Prus Książęcych, przedstawiciel innej linii rodu, miał wielkie uznanie dla
działań „Sierotki”. Kilkadziesiąt lat po jego śmierci pisał: „Książę Sierotka zaś
sam jeden z domu naszego rezydencję zbudowawszy szumną, rząd w majętnościach swoich dobry miał i archiwum swoje tak zorganizował, że jeszcze
w całości za łaską Bożą zostaje”20. Słowa te Bogusław Radziwiłł potwierdził
w testamencie z 27 grudnia 1668 r. datowanym w Orli, przekazując skarby
linii protestanckiej, z wyjątkiem biblioteki, w ręce krewnych z linii katolickiej, uznając tym samym wyjątkowość zbiorów nieświeskich dla całego rodu
Radziwiłłów: „Temuż Ks[iążę]ciu Je[go] M[iłości] Panu podkanclerzemu W.Ks.
Lit.21, pamiętając na tę miłość, którą mi zawsze wyświadczał – zapisuję specjał domu naszego, szablę mahometańską, mieczyk książęcy, który nam przy
kreacyjej naszej cesarz22 przypasał, oszczep tyrana cara23 na taweli zasadzony, skrzynię z przywilejami domowi naszemu służącemi, ksiąg kilka abrysów, w których są effigies piórem rysowane przodków naszych i dzieł ich –
a to wszytko niech zostawa w skarbcu nieświeskim in perpetuum”24. Kolejny
z nich – Jan Albrycht Radziwiłł (1591–1626), starosta upicki i ordynat klecki, znał zapewne treść testamentu „Sierotki” i w pełni wyrażone w nim idee
popierał, gdyż w jego własnym testamencie z 26 sierpnia 1624 r., spisanym
w Klecku, można spotkać analogie do testamentu wielkiego i sławnego wuja:
„Depozyt to jest bibliotekę temu synowi leguję mich, który by się w tym najlepiej kochał i ochotę do nauki miał. Lubo też do duchownego aspirował stanu
[z takim to warunkiem, by] i jednej z tych ksiąg nie oddalając”25. W bibliotece w Białej, której prawdziwą twórczynią była kanclerzyna Anna Katarzyna
z Sanguszków Radziwiłłowa (1676–1746) czasowo przechowywano bibliotekę i archiwalia nieświeskie i ołyckie, wywiezione z Nieświeża z obawy przed
19 AGAD, zesp. 1/354/0 Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, dz. Rękopisy biblioteczne, nr 162,
s. 7–8.
20 Informacja domowa i polityczna Bogusława Radziwiłła, koniuszego W. Ks. L., [w:] W. Syrokomla,
Przyczynki do historii domowej w Polsce, Wilno 1858, s. 54.
21 Chodzi o Michała Kazimierza Radziwiłła (1635–1680).
22 Chodzi o Karola V (1500–1558).
23 Chodzi o Iwana IV „Groźnego” (1530–1584).
24 U. Augustyniak, Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–
XVIII wieku, Warszawa 2014, s. 228–229. Dalej na s. 229: „leguję do biblioteki królewieckiej (a nie
berlińskiej) wszystkich moich foliantów także nóż cudowny chłopowi żywemu z żołądka wyrżnięty”, który nie był bezpośredni związany z chwałą rodu Radziwiłłów. Ten księgozbiór był poważną
częścią zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Królewcu, który przetrwał do 1945 r.
25 AGAD, zesp. 1/354/0 Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, dz. XI, nr 76, s. 15.
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grabieżą przez wojska szwedzkie w trakcie wielkiej wojny północnej, a które
były częścią biblioteki i archiwum ordynacji nieświeskiej. Potwierdza to dział
pomiędzy synami kanclerzyny Michałem Kazimierzem zw. „Rybeńko” (1702–
1762), późniejszym wojewodą wileńskim i hetmanem wielkim litewskim,
a Hieronimem Florianem (1715–1760), późniejszym podczaszym litewskim,
z 19 grudnia 1735 r., spisanym w Białej, w którym jest odwołanie do wspomnianego testamentu Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zw. „Sierotką” oraz warunków ordynacji tzw. Postanowienia: „Papiery, archiva wszystkie, także i bibliotheka ad mentem dyspozycyi antecessorów naszych w Nieświeżu zostawać
będą, i tam jako najprędzej sprowadzone być mają, których papierów regestra
na dwie ręce spisane i rękami nas obydwóch braci podpisywane, jeden przy
papierach, drugi w bialskim zamku pro information zostać się mają, i jeden
i drugiemu in casu potrzeby papierów zawsze komunikować bez żadnej trudności będziemy. Także rzeczy różne do ordynacyi należące singulariter w regestrze opisane przy mnie Michale Kazimierzu26 starszym bracie zostawać
będą, których ani ja sam, ani suksessorowie żadnym sposobem alienować
nie mają, ale one perpeturis temporibus w skarbcach konserwować będą”27.
Spis papierów spraw ołyckich Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej
z 16 listopada 1736 r., zrobiony w Białej, zaopatrzony jest charakterystyczną
adnotacją kanclerzyny, która potwierdza, że postanowienia z działu między
jej synami były respektowane przez wszystkie strony: „Niektóre są oryginały
między temi papierami, dlatego je włożyłam do archiwów bialskich, ponieważ takie drugie znajdują się w archiwach nieświeskich A[nna Katarzyna]
Ks[iężna] Radziwiłłowa”28. Z dyspozycji z września i października 1736 r.
Anny Katarzyny, a dotyczących archiwaliów i rękopisów znajdujących się
w archiwum i bibliotece w Białej, najogólniej mówiąc dowiadujemy się, że do
Nieświeża ma wrócić Biblioteka Większa (Łacińska) oraz większość archiwaliów z archiwum i biblioteki należących do ordynacji nieświeskiej i ołyckiej.
W Białej mają pozostać akta potrzebne do administracji dóbr, głównie tzw.
alodialnych i królewszczyzn należących do kanclerzyny i jej młodszego syna
oraz bieżąca korespondencja tychże w księgach (kopiariuszach) i luzem29.
Wszystko to zalecała Radziwiłłowa z myślą, by nie rozpraszać tego, co winno
być przy ordynacie nieświeskim, który, jak zobaczymy dalej, też był świadomy
swojej roli w scaleniu i utrzymaniu w jednym miejscu spuścizny nieświeskiej.
Podstawowa część księgozbioru i archiwum Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła
zw. „Sierotką” znajdowała się w izbie nad wieżą bramną prowadzącą na za26 Chodzi o Michała Kazimierza Radziwiłła zw. „Rybeńko”.
27 AGAD, zesp. 1/354/0 Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, dz. XI, nr 135, s. 148–149.
28 Ibidem, dz. Rękopisy biblioteczne, nr 6, s. 34–35.
29 Ibidem, nr 40, s. 1–4 i nr 6, s. 5–13.
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mek do Nieświeża. W lipcu 1749 r. został oddany do użytku nowy budynek
biblioteczny, wystawiony na polecenie Michała Kazimierza Radziwiłła zw.
„Rybeńko” dla Wielkiej Biblioteki Książęcej w Nieświeżu, w której scalono trzy księgozbiory: stary nieświeski, bialski i flemmingowski. Choć trudno „Rybeńkę” uznać za miłośnika książek, tak jak „Sierotkę”, o księgozbiór
w Nieświeżu rzeczywiście dbał i ma niewątpliwie wielkie zasługi w tym zakresie, niedocenione jednak jeszcze przez współczesnych historyków. Śmiało
można go nazwać twórcą Archiwum i Biblioteki Ordynacji Nieświeskiej
w duchu założeń „Sierotki”. Kupno dóbr żółkiewskich wraz z archiwum i pamiątkami po Sobieskich w 1739 r. przez „Rybeńkę” oraz „odzyskanie” archiwum birżańskiego w 1744 r. i biblioteki po podczaszym kaliskim Stanisławie
Niezabitowskim (1641–1717), ekonomie dóbr słuckich, w 1736 r. przez jego
matkę, wzbogaca znacząco zbiory nieświeskie.
W połowie XVIII w. archiwum i biblioteka w Nieświeżu zajmowały dwa
długie sklepione pomieszczenia w skrzydłach bramnych (odchodzących od
bramy wjazdowej na zamek), doświetlone siedmioma oknami od strony dziedzińca. Od północy znajdowało się archiwum, a od zachodu biblioteka30, czyli
starą bibliotekę nad przejazdem bramnym zajęło w całości archiwum, a dobudowane skrzydła do bramy bibliotekę.
Po śmierci Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej i jej syna Michała
Kazimierza Radziwiłła spuścizna Radziwiłłów zaczęła ulegać powolnemu rozproszeniu. Najpierw doszło do bezprecedensowej grabieży Wielkiej
Biblioteki Książęcej w Nieświeżu w 1772 r., wbrew ostrzegającym złodziei
adnotacjom występujących na drukach księgozbioru: „Kto tę xiążkę ukradnie
temu ręka upadnie”31. Ubytek ten po części zrekompensowało przeniesienie
do archiwum w Nieświeżu akt ze skasowanego kolegium i klasztoru jezuickiego w Nieświeżu w 1773 r.
W odróżnieniu od biblioteki archiwum, a wraz z nimi bezcenne rękopisy,
ocalały, tak że Karol Stanisław Radziwiłł zw. „Panie Kochanku” (1734–1790),
wojewoda wileński, mógł się nimi chwalić przed królem Stanisława Augusta
Poniatowskim (1732–1798) w trakcie wizyty w 1784 r. w Nieświeżu. Król
zwiedził archiwum, gdzie pokazano mu m.in. archiwum Wielkiego Księstwa
Litewskiego, o które nie tak dawno zabiegał na sejmie, a teraz swą wizytą niejako sankcjonował stan faktyczny. Współczesny diariusz tak pisał o tym pod
datą 18 września (sobota): „Najjaśniejszy Pan odwiedziwszy dnia wczorajszego
30 T. Bernatowicz, Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej

(1697–1763), Warszawa 2011, s. 331.
31 Zob. O. Guseva, Noty własnościowe w księgozbiorze nieświeskim Radziwiłłów (ze zbiorów
Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk), „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. 41, 2011, s. 47.
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skarbiec szedł z rana do archiwum książęcego pod dozorem JP. Kałuckiego32,
będącego za przewodnictwem tegoż Morawskiego szambelana z jp. podkanclerzym, jx. biskupem i pisarzem WKL33 i z księdzem Gawrońskim lektorem
i innemi z dworu swego, dla oglądania różnych manuskryptów tak w księgach jako i oryginałach. Wiadomo jest bowiem, że za przywilejem Zygmunta
Augusta książęta Radziwiłłowie są archiwistami W. X. L.34 Widzieliśmy tam
moc wielką dyplomatów oryginalnych unji koronnej W. X. L., dyplomów cesarskich, Rzeczypospolitej i królewskich, domowi książąt służących, przytem
biblię gockim charakterem pisaną przed wynalezieniem druku, tudzież zbiór
foljantów wielkich, oprawnych listów i korespondencji oryginalnej domu
książęcego z monarchami, papieżami, elektorami, patrjarchami, sułtanami
tureckim, chanem tatarskim, z Marcinem Lutrem, Janem Kalwinem i innemi znakomitemi osobami […]”35. Przeświadczenie o wyjątkowości Archiwum
Wielkiego Księstwa Litewskiego w zasobie archiwum nieświeskiego przetrwało w świadomości przedstawicieli rodu do końca XIX w. Podobno Antoni
Wilhelm Radziwiłł (1833–1904), ordynat nieświeski i klecki, drżąc o losy akt
unii Polski z Litwą, wyjeżdżając za granicę, woził je ze sobą w specjalnej
skrzyni36.
Archiwum nieświeskie za „Panie Kochanku” kilkakrotnie przewożono z miejsca na miejsce. W latach 1764–1768 było składowane w Żółkwi,
Preszowie, Wilnie, Pradze i Dreźnie. Ponownie wywieziono je za granicę
w 1769 r. W 1772 i 1792 r. Nieśwież był ograbiony przez wojska rosyjskie.
Następne lata to klęska Rzeczypospolitej, kampania napoleońska, przewożenie archiwum z miejsca na miejsce (było w Krakowie, Warszawie i Nieborowie)
i kolejna grabież Nieświeża na przełomie 1812 i 1813 r. przez wojska rosyjskie. Okres działalności Komisji i Prokuratorii Poradziwiłłowskiej Masy
(1814–1839) i związane z tym przeniesienie archiwum z Nieświeża do Wilna
32 Chodzi o Antoniego Kałakuckiego. W cytowanym dokumencie błędnie podano nazwisko.
33 Chodzi o Adama Tadeusza Stanisława Naruszewicza (1733–1796).

34 W. Mikulski, Fałszywy przywilej Zygmunta Augusta dla Radziwiłłów, „Mówią Wielki”, r. 38, 1996,

nr 8 (447), s. 25–27. Obradujący w 1768 r. sejm pod laską wojewody wileńskiego Karola Stanisława
Radziwiłła zw. „Panie Kochanku” potwierdził osobną konstytucją prawo przechowywania przez
Radziwiłłów dokumentów państwowych, które dotychczas były „konserwowane” (przechowywane) w archiwum nieświeskim. Radziwiłłowie stali się prawnymi opiekunami dokumentów z archiwum Wielkiego Księstwa Litewskiego. Trzeba przyznać, że z tego obowiązku wywiązywali się
znakomicie aż do XX w., troszcząc się należycie o akta i bardzo byli dumni, że uczyniono ich „archiwariuszami wielkoksiążęcymi”.
35 Bytność Stanisława Augusta w Nieświeżu, wyd. E. Raczyński, [w:] Obraz Polaków i Polski w XVIII
wieku, t. 16, Poznań 1842, s. 55–56.
36 S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Wstęp, [w:] Akta unji Polski z Litwą, wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz,
Kraków 1932, s. XXIII.
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na czas działalności komisji też z pewnością nie sprzyjał stabilizacji zasobu
archiwum: „Czasy tego zarządu były dla archiwum prawdziwą klęską: leżało
ono w największym nieładzie, a jak przekazuje tradycya, w spustoszonym
zamku palono w piecach papierami archiwalnymi”37. Do tego należy dodać
dość niezrozumiałą politykę urzędników radziwiłłowskich, którzy wraz z wysprzedawaniem przez Radziwiłłów dóbr, wydawali (w spisie tych dosłownie:
„przybyłych z archiwum Książąt Radziwiłłów”) bezcenne dokumenty (m.in.
oryginał wspomnianego Jerzego Radziwiłła, pierwszego Litwina kardynała
i zarazem biskupa krakowskiego, a którego taką estymą nie tylko „Sierotka”
darzył)38, które nijak się miały do istniejących współcześnie praw własnościowych39. Dokumenty w archiwach i księgi w bibliotekach też „butwiały”
i były „przez szczurki pogryzione”. Straty w zasobie wynikały także z licznych wojen, kradzieży (najbardziej spektakularna archiwisty i bibliotekarza
nieświeskiego Kajetana Kwiatkowskiego) oraz pożarów. Kolekcjonerstwo
rękopisów, które zaczęło się rozwijać na dobre w dobie Oświecenia spowodowało również, że Archiwum Radziwiłłów w Nieświeżu zaczęło tracić swoje akta, które odnalazły się w obecnych zbiorach: Biblioteki Czartoryskich
i Biblioteki PAN w Krakowie, Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Biblioteki
PAN w Kórniku, Biblioteki Uniwersytetu w Łodzi, Biblioteki Narodowej
w Warszawie, Biblioteki Publicznej m. Warszawy, Muzeum Narodowego
w Warszawie, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i przed II wojną światową w księgozbiorze Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie. Druki
oraz rękopisy archiwalne i biblioteczne proweniencji radziwiłłowskiej przechowywane są obecnie też w: Bibliotece Narodowej Białorusi w Mińsku,
Centralnej Bibliotece Naukowej Narodowej Akademii Nauk Białorusi
w Mińsku, Bibliotece Prezydenckiej w Mińsku, Narodowym Historycznym
Archiwum Białorusi w Mińsku, Fińskiej Bibliotece Narodowej, Bibliotece
Polskiej w Paryżu, Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym
w Wilnie, Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego, Muzeum Narodowym Litwy
w Wilnie, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie,
Bibliotece Narodowej im. M. Mażwydasa w Wilnie, Bibliotece Uniwersytetu
37 E. Barwiński, Archiwum ks. Radziwiłłów w Nieświeżu. Rys jego historyi i sprawozdanie z poszuki-

wań, „Archiwum Komisji Historycznej PAU”, t. 11, Kraków 1909–1913, s. 4.
38 AGAD, zesp. /395/0 Zbiór materiałów różnej proweniencji z XVI–XX w AGAD, Zbiór materiałów różnej proweniencji, nr 27, s. 7 (spis dokumentów wydanych Antoniemu Łappie 27 VIII
1817 r. w Wilnie).
39 Na przykład przy sprzedaży dóbr Bujwidziszki Antoniemu Łappie dziwi wydanie oryginału
zapisu tychże dóbr i kamienicy w Wilnie, zwanej później „Kardynalia”, przez Jerzego Radziwiłła
bratankowi Janowi Albrychtowi datowanego 17 II 1593 r. w Wilnie, w kontekście wcześniejszych
zabiegów Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zw. „Sierotką” scalenia spuścizny aktowej i materialnej
swego wielkiego brata – ibidem, nr 2, s. 4–7.
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Witolda Wielkiego w Kownie, Rosyjskim Państwowym Archiwum Akt
Dawnych w Moskwie, Bibliotece Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu
(spłonęła podczas wielkiego pożaru w 1988 r.) i Centralnym Historycznym
Archiwum Państwowym Ukrainy w Kijowie.
Po bardzo burzliwych losach archiwum i biblioteki nieświeskiej przyszedł
okres uspokojenia i budowania wielkości archiwum i biblioteki w Nieświeżu
od podstaw. Z instrukcji archiwalnej („Obowiązki archiwisty”) podpisanej
przez archiwistę Franciszka Osipowicza 1 sierpnia 1809 r. w Nieświeżu wynika, że próbę taką podjęto za Dominika Hieronima Radziwiłła (1786–1813), pułkownika wojsk Księstwa Warszawskiego i gwardii Napoleona I, lecz z uwagi
na toczącą się wojnę napoleońską wydaje się, że nieudaną: „1-mo. Archiwum
moje ma być zawsze na pewnym miejscu, nigdzie poruszone bez zezwolenia
mojego na piśmie, wyjąwszy przypadek ognia i publicznego niebezpieczeństwa; 2-do. Wszelkie inne archiwa, jako to: w Ołyce, w Żółkwi, w Białej, lub innych miejscach będą, mają być z sprowadzone w jedno miejsce, po ułatwionych tam interessach, a nim te ułatwione zostaną, mają tu być do Nieświeża
summariusze przysłane [...]”40. Do wzorowego stanu opracowania zasobu
archiwum nieświeskiego doprowadzili archiwiści Romuald Symonowicz
i Michał Szyszko Bohusz w latach 1838–1872, którzy pod wpływem wspominanych już tendencji kolekcjonerskich oddzielili „archiwum historyczne” od bieżącego – administracji dóbr. Po 1875 r. przystąpiono do remontu
zamku na polecenie Marii Doroty de Castellane (1840–1915), która postawiła
sobie za zadanie uratowanie oraz odbudowę Nieświeża, jako symbolu historycznej, „europejskiej”, jak to sama pisała, roli Radziwiłłowskiego rodu. Owa
renowacja przyniosła z pewnością ratunek archiwaliom znajdującym się
w Nieświeżu: „Archiwista mieszkał obok archiwum w zamku w trzech pokojach, a jego żona i córki dzieliły jego mieszkanie. Ta pani wychowywała króliki
razem ze swoją rodziną. Nietrudno osądzić niebezpieczeństwo, jakie w tem
tkwiło dla dokumentów tak wielkiej ceny, gdyż Nieśwież był dla Litwy składnicą archiwów państwa. Było to rzeczywiście straszne”41. Księżna uzyskała
zwrot (ukazem carskim) z Ermitażu wszystkich radziwiłłowskich kosztowności, których proweniencję mógł udowodnić kustosz archiwum i biblioteki
Bohdan Pułjanowski w 1906 r. Wcześniej ściągnięto resztki zbrojowni radziwiłłowskiej od ks. Hohenlohe-Schillingsfürst z Werek do Nieświeża w 1904 r.
Dzięki staraniom Józefa Paczkowskiego (1861–1933) w 1900 r. wróciła część
40 AGAD, zesp. 1/354/0 Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, dz. XXI, nr O/43, s. 63. Wyd. m.in.

W. Stępniak, op.cit., s. 8–9 (Aneks 2).
41 Zob. K. Bartoszewicz, Radziwiłłowie. Początki i dzieje rodu. Typy i charaktery. Rycerze, zdrajcy,
pobożni, filantropi, dziwacy. Obraz z życia domowego. Kobiety Radziwiłłowskie. Upadek Nieświeża
i jego odrodzenie, Warszawa–Kraków [1928], s. 314–315.
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archiwum wittgensteinowskiego (akta dóbr alodialnych wspomnianego już
Dominika Hieronima Radziwiłła).
Z czasem gmach biblioteki nieświeskiej, zbudowanej w połowie XVIII w.,
na polecenie Michała Kazimierza Radziwiłła, uległ zniszczeniu. W latach
1909–1911 Maria Róża (Biszeta) z Branickich Radziwiłłowa (1863–1941), korzystając z zachowanych planów, kazała go odrestaurować, by biblioteka
przybrała swój pierwotny wygląd42. Z większych nabytków „nowej” biblioteki
nieświeskiej to zakupione księgozbiory po miejscowych skasowanych klasztorach oo. Benedyktynów w 1864 r. I w 1892 r. oo. Bernardynów, a w 1873 r.
ss. Benedyktynek, i odziedziczony księgozbiór po namiestniku Wielkiego
Księstwa Poznańskiego Antonim Henryku Radziwille (1775–1833), przywieziony do Nieświeża w 1880 r.
Po kasacji wymienionych zakonów nie tylko biblioteka w Nieświeżu się
wzbogaciła, ale też i archiwum o akta tychże zakonów. Do zbiorów nieświeskich dołączyły archiwa tzw. linii „berlińskiej”: „Archiwum z Berlina przywiezione” (1843) i „Archiwum familijne sekretne” (1905 r.), linii kleckiej (1874 r.)
oraz część archiwum nieświeskiego znajdująca się w Nieborowie do 1902 r.
W tym okresie archiwum nieświeskie zaczyna udostępniać swój zasób historykom.
I wojna światowa spowodowała, że zasób archiwum Radziwiłłów
w Nieświeżu na trwale został podzielony i idea „Sierotki” nierozdzielania tegoż została zaprzepaszczona, wydaje się, że już na trwałe. Głównym motywem
tej operacji była troska o bezpieczeństwo zbiorów, wobec obaw o ich losy po
doświadczeniach wojny.
W trakcie ewakuacji z Nieświeża w 1915 r. tzw. część „historyczna” tegoż
archiwum trafiła do Mińska, z którego została w 1920 r. przetransportowana
do Warszawy, gdzie mieściła się kolejno w Miejskim Muzeum Pedagogicznym
przy ul. Jezuickiej 4, w pałacu Janusza Franciszka Radziwiłła (1880–1967) na ul.
Bielańskiej 14, by ostatecznie znalaźć się w kamienicy przy ul. Marszałkowskiej
113 m. 2, gdzie znajdowała się do lipca 1944 r. Następnie trafiła do fortu
„Służew”, a we wrześniu tegoż roku została wywieziona docelowo do miasta
Brück w Górnej Austrii. Od 1946 r. przechowywana jest w Archiwum Głównym
Akt Dawnych w Warszawie, z wyjątkiem rękopisów bibliotecznych, które trafiły
w 1955 r. do Biblioteki Narodowej w Warszawie. W Nieświeżu pozostały akta
administracji dóbr, które obecnie znajdują się w Narodowym Historycznym
Archiwum Białorusi w Mińsku oraz po części w Litewskim Państwowym
Archiwum Historycznym i innych zbiorach w Wilnie.
42 B. Taurogiński-Tuhan, Z dziejów Archiwum Radziwiłłów oraz wartość zbiorów dla nauki polskiej,

Warszawa 1969; AGAD, zesp. 1/354/0 Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, dz. XXVII, nr 143,
s. 73.
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Główna rezydencja właściciela dóbr była na ogół miejscem przechowywania ich rodowego archiwum. Od czasów „Sierotki”, który, osiadając na
stałe w Nieświeżu, starał się skupić najważniejszą spuściznę rodu w swojej
nowo budowanej rezydencji. Taką też rolę próbował z pozytywnym skutkiem
przyznać Nieświeżowi, wobec najstarszych archiwaliów radziwiłłowskich,
jak już wspomniano Michał Kazimierz Radziwiłł zw. „Rybeńko”, z pewnością
nie bez nacisku i zachęty matki kanclerzyny Anny Katarzyny z Sanguszków
Radziwiłłowej. Sto lat później, „obca” – Francuzka Maria de Castellane – wżeniona w Radziwiłłów, a więc też w ich „rodową pychę i dumę”, doprowadziła
do odrestaurowania niezamieszkałego zamku w Nieświeżu. Udało się jej również, rzecz niebywała, skłonić „berlińskich” Radziwiłłów do powrotu do ziemi
przodków „pamiątek pełnych chwały” oraz jej kultury.
Dzięki tym przedsięwzięciom, Nieśwież i jego zbiory archiwalne i biblioteczne zdobył sobie wśród rezydencji kilku ordynacji radziwiłłowskich rangę najwyższą, czego konsekwencją było m.in. zgromadzenie w nim głównego
archiwum rodowego i Wielkiej Biblioteki Książęcej (do 1772 r.). Archiwum to
w wyniku tych zabiegów stało się najważniejszą, pod względem zasięgu chronologicznego, zakresu materiału i objętości, spuścizną archiwalną magnackiego rodu Radziwiłłów. Jednak nawet im nie udało się wytworzyć jednego
wspólnego archiwum i biblioteki rodowej. Dopiero wspólna inicjatywa dotycząca wpisania Archiwum i Biblioteki Ordynacji Nieświeskiej na listę światową Programu UNESCO „Pamięć Świata” po części spełniła zamysł Mikołaja
Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”.
Wydaje się, że już czas, by właściwie ocenić dokonania kulturotwórcze litewsko-polskiego rodu Radziwiłłów, którego spuścizna rękopiśmienna i drukowana została doceniona i wyróżniona przez UNESCO, bez zacietrzewienia
politycznego, które dzieliło państwa powstałe w granicach dawnego Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Wymowa zachowanych dokumentów Radziwiłłów
pozwala inaczej spojrzeć na ich rolę dziejową, niż choćby przekaz Henryka
Sienkiewicza z Potopu. Nieświeża z jego zbiorami nie można (i nie wolno)
odłączyć od historii rodu Radziwiłłów, tak bardzo możnego, ważnego i wybitnego w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Dorota Lewandowska

Archiwum Główne Akt Dawnych

Zbrojne struktury Żandarmerii Narodowej
w okresie powstania styczniowego –
żandarmi „wieszający” i sztyletnicy w aktach
organów sądowo-śledczych Zarządu
Wojenno-Policyjnego w Królestwie Polskim
(w 155. rocznicę powstania styczniowego)

Żandarmeria Narodowa została utworzona w obrębie Warszawskiej
Organizacji Miejskiej mającej ogromne znaczenie dla rozwijającego się
w kraju powstania, którym kierowały dobrze zorganizowane i funkcjonujące struktury polskiego państwa podziemnego. Podstawą powstańczej organizacji była rozbudowywana w ciągu 1862 r. administracja cywilna, liczniejsza niż oddziały wojskowe. Na jej czele stał początkowo Komitet Centralny
Narodowy, przemianowany po wybuchu powstania na Tymczasowy Rząd
Narodowy, a następnie Rząd Narodowy, który obejmował wydziały: spraw
wewnętrznych, spraw zagranicznych, wojny, skarbu i prasy. Warszawa, jako
siedziba centralnych władz narodowych, wpływała na kierunek ich działań,
obsadę stanowisk; stanowiła zaplecze dla toczących się działań zbrojnych, dostarczając ludzi, broń, amunicję, odzież oraz środki finansowe. Wiadomości
na temat powstania żandarmerii zachowało się niewiele; są niepełne i mało
konkretne1. Najprawdopodobniej żandarmeria została utworzona w począt1
Ogólny zarys organizacji żandarmerii przedstawia Ryszard Kołodziejczyk – idem, Warszawska
Żandarmeria Narodowa w powstaniu styczniowym, „Rocznik Warszawski”, r. 1, 1960, s. 143–180;
zob. także zeznania Oskara Awejde na temat żandarmerii, [w:] Zeznania śledcze o powstaniu styczniowym, oprac. S. Kieniewicz, Wrocław 1956, s. 172–173.
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kach czerwca 1863 r. przez tzw. rząd „czerwonych prawników”2. Tajna policja
i powiązana z nią żandarmeria były odpowiedzią stronnictwa „czerwonych”
na działalność agentów carskich, donosicieli, aresztowania i publiczne egzekucje, nie do końca jednak akceptowaną przez „białych” i znaczną część
społeczeństwa, także z powodów etycznych. Poprzednikiem żandarmerii
była Straż Narodowa lub Bezpieczeństwa przy naczelniku policji, zorganizowana na polecenie naczelnika miasta Warszawy Stefana Bobrowskiego dla
ochrony władz powstańczych. Na czele żandarmerii stał student Akademii
Medyko-Chirurgicznej Paweł Landowski3; jego zastępcą był Paweł Ekert.
Straż Narodowa, a później żandarmeria została urządzona na wzór wojskowy.
W Warszawie w jej skład wchodziło według różnych źródeł i w różnych okresach od 150 do około 250 funkcjonariuszy. W związku z tym, że miasto zostało podzielone na cztery okręgi administracyjne, żandarmi sformowali cztery
oddziały, którymi zawiadywali komendanci. Na usługach sztabu pozostawali liczni agenci i posłańcy. Naczelnik ówczesnej żandarmerii podlegał bezpośrednio naczelnikowi miasta i „organizatorowi m. Warszawy”. Żandarmi
pełnili zwykłą służbę policyjną, nie zastępowali jednak policji, która miała
odmienny zakres obowiązków. Żandarmeria została uzupełniona liczbowo
i zorganizowana w całym kraju w okresie sprawowania władzy przez rząd koalicyjny Karola Majewskiego (czerwiec–wrzesień 1863 r.). Nazwano ją wówczas Strażą Narodową Bezpieczeństwa Publicznego. Najwcześniej zorganizowano żandarmerię narodową w województwach płockim i krakowskim według schematu: naczelnik powiatowy żandarmerii – naczelnik (wachmistrz)
okręgowy – żandarmi gminni, który następnie wprowadzono w całym kraju.
Naczelnicy powiatowi podlegali naczelnikom cywilnym powiatów oraz dowódcom wojskowym, których rozporządzenia wykonywali i którym składali
raport ze swej działalności. Do obowiązków żandarmów w terenie należało
czuwanie nad wykonywaniem poleceń władz narodowych, śledzenie ruchów
wojsk nieprzyjacielskich, świadczenie usług dla oddziałów powstańczych
(przewożenie broni i zaopatrzenia wojskowego, udzielanie informacji, funkcje
przewodników, likwidowanie patroli i poczt nieprzyjacielskich, zatrzymywanie osób podejrzanych i przekazywanie ich odpowiednim władzom organizacji itp. Tak zwany Dywizjon Żandarmerii w Warszawie został przekształcony
2

Rząd utworzony po zamachu na dotychczasowy Rząd Narodowy w maju 1863 r., którego
członkowie byli z wykształcenia prawnikami, zob. F. Ramotowska, Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863–1864. Struktura organizacyjna, Warszawa 1999, s. 245–255.
3 Paweł Landowski 1843–1894 (zm. w Paryżu), lekarz, powstaniec styczniowy, działacz polityczny, publicysta i zesłaniec; wykazany w spisach „przestępców politycznych”, których sprawy
prowadzone były przez Tymczasową Komisję Wojenno-Śledczą, o czym dalej; zob. S. Kieniewicz,
E. Kozłowski, Landowski Paweł, [w:] Polski słownik biograficzny (PSB), t. 16, 1971, s. 472–474.
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w Straż Narodową rozporządzeniem Rządu Narodowego z 13 sierpnia 1863 r.:
„Podaje się do wiadomości władzy i obywateli kraju, że istniejący dotychczas
w m. Warszawie Dywizjon Żandarmerii zreorganizowany został na Straż
Narodową. Naczelnik tej Straży używa pieczęci z herbem państwa z napisem:
>Rząd Narodowy – Naczelnik Straży Narodowej miasta Warszawy<. Straż
Narodowa czuwa nad bezpieczeństwem publicznym i porządkiem w mieście
wedle ustawy i instrukcji przez Rząd Narodowy potwierdzonych. Wszelkim
rozporządzeniom jej w tym celu wydawanym każdy obywatel obowiązany jest
ulegać bez najmniejszego oporu”4. Straż Narodowa w Warszawie, na której
czele nadal stał Landowski, urządzona była jako wojskowy „szwadron”. Straż
podlegała naczelnikowi miasta oraz pozostawała w dyspozycji organizatora
wojskowego stolicy Włodzimierza Lempkego. Nieuzbrojeni żandarmi pilnowali porządku w mieście, pełnili funkcje usługowe w stosunku do miejskich
władz narodowych i powstania, przewożąc materiały organizacyjne, opiekując się instytucjami i osobami współpracującymi z Organizacją Narodową,
współdziałali z policją narodową, a przede wszystkim ochraniali członków
Rządu Narodowego. Do istotnych obowiązków żandarmów zarówno w terenie,
jak i w Warszawie należało wykonywanie wyroków, które wydawały sądy polowo-wojenne w oddziałach powstańczych, złożone z naczelników i dowódców.
Z chwilą utworzenia żandarmerii narodowej w 1863 r. w jej strukturach powstały także formacje żandarmów, działających w terenie, nazywanych przez
Rosjan „wieszającymi” („wieszatielami”) i sztyletników, którzy stanowili V oddział Żandarmerii i byli głęboko zakonspirowanym organem wykonawczym
Rządu Narodowego i Trybunału Rewolucyjnego, ustanowionego 2 czerwca
1863 r. Likwidowali też prominentnych działaczy wrogich stronnictw i ważnych funkcjonariuszy administracji rosyjskiej. Mieli obowiązek pomagania
członkom organizacji powstańczej, prowadząc walki ze zdrajcami powstania.
Geneza tego oddziału sięga prawdopodobnie okresu rządu „czerwonych prawników” i mógł być on tożsamy z tzw. Bractwem Czarnych, wymienianym przez
zeznających w śledztwach żandarmów i funkcjonariuszy policji. Zadaniem
grupy żandarmów „wieszających”, działających głównie w terenie, było stosowanie indywidualnego i zbiorowego terroru wobec wszystkich przeciwników
powstania. Żandarmi karali ludność za pomoc wojskom rosyjskim i zbrojne
wystąpienia przeciwko powstańcom (liczne wyroki śmierci, pacyfikacje wsi).
Żandarmi „wieszający” dokonywali egzekucji na zdrajcach sprawy narodowej
i szpiegach, ale ich ofiarami często padały osoby przypadkowe: chłopi oskarżeni o zdradę z powodu niechęci do powstania, sprzeciwiający się płaceniu
4 Dokumenty Komitetu Centralnego i Rządu Narodowego 1862–1864, [w:] Powstanie Styczniowe.
Materiały i dokumenty, t. 13, pod red. E. Halicza, S. Kieniewicza, I. Millera, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1968, s. 212.
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na jego rzecz podatków i konfiskatom żywności, koni lub wozów, także osoby
o odmiennej narodowości – koloniści niemieccy czy żydowscy żołnierze dymisjonowani lub urlopowani z wojska. Rząd Narodowy niechętnie patrzył na
te akty terroru, zakazując karania obywateli bez wyroków sądów, choć także
sam decydował o zastosowaniu takiego rodzaju kary.
Jedną z pierwszych, spektakularnych akcji, która została opisana w wielu
pamiętnikach z czasów powstania 1863/1864, było wystąpienie oddziału, dowodzonego przez Konrada Błaszczyńskiego („Bończę), wiosną 1863 r., przeciwko mieszkańcom wsi Lipie (Lipa) niedaleko Opoczna, podejrzewanych
o donoszenie Rosjanom o ruchach powstańców:
„W końcu maja przybyliśmy w Opoczyńskie. Bończa bowiem, odebrał rozkaz ukarania chłopstwa we wsi Lipie, którzy odważyli się łapać powstańców
i wydawać ich władzom ruskim, a nawet kilku tych biedaków zamordować.
Wieś była duża i dobrze zabudowana; została przez nas otoczoną i podpaloną z dwóch stron. Miało to być przykładem dla drugich, chociaż widzi mi się,
że oprócz zemsty głęboko przechowywanej, kara innego skutku nie miała.
Operacja ta i jęki nieszczęśliwych, ratujących swoje mienie, uczyniły na mnie
niemiłe wrażenie, i rad byłbym znajdować się wtedy daleko. […] Spędzona została cała gromada na obszerny plac, dla wysłuchania wyroku, i wskazania
z pomiędzy siebie najwinniejszych. Po wystawieniu im przez Bończę całej
szkarady i bezpożyteczności zbrodniczego czynu, wykazaniu, że jesteśmy
dziećmi jednej matki, a zatem braćmi nie wrogami, że interes nasz powinien
być zarówno ich interesem, zażądał wskazania winnych i głównych hersztów.
Widząc, że nie przelewki i zapieranie się do niczego nie doprowadzi, wskazali
miejscowego sołtysa i urlopowanego żołnierza, którzy wkrótce przyznali się
do zbrodni, tłumacząc, że uczynili to pod strachem kozackich batów, wskazując przy tem głównego winowajcę, Żyda, krawca z Białaczewa, który wraz
z synami właśnie naprowadził Moskali na powstańców; do mordowania zaś
tych ostatnich nie przyznali się, co również poświadczyli i inni i miejscowy obywatel. Odkomenderowano zaraz kilku ludzi do sprowadzenia wspomnianego Żyda i w niespełna godzinę już takowy wraz z synem był w obozie.
Sąd był krótki: Żyda, który przyznał się do winy, powieszono, syn zaś jego, ze
względu na młodość został ukarany chłostą, a spalenie wsi poczytane było za
karę chłopstwa. Nawet przywódcom, sołtysowi i urlopnikowi darowano życie
z zastrzeżeniem, że jeżeliby kiedykolwiek dopuścili się podobnego czynu, nie
minie ich stryczek. Pierwszy to raz byliśmy świadkami egzekucji i aczkolwiek
wina była jasna, dowiedziona i zasługiwała najzupełniej na ukaranie, jednakże
jak każda egzekucja, przyjemną być nie mogła dla nieprzywykłych, mianowicie do tego rodzaju zajęcia. […] Co do spalenia wsi Lipie, Bończa miał wyraźny
rozkaz Rządu Narodowego, aczkolwiek wcale nie podzielał tego niepolitycz-
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nego postępowania, uczynił nawet w tej mierze stosowne przedstawienie, lecz
odebrał polecenie powtórne, nakazujące mu bezzwłoczne wykonanie wyroku
z objaśnieniem, że dla przykładu i wreszcie pewnego poszanowania dla nowego Rządu, krok ten nieodzowny […]. Co było lepszym? Czy droga pobłażliwości,
czy groza i postrach – nie wiem”5.
Znaczna liczba rozpatrywanych po upadku spraw, związanych z działalnością „wieszatieli”, przeczy jednak twierdzeniu, że była to działalność
marginalna. Osoby podejrzane o przynależność do tej grupy żandarmerii
jeszcze wiele lat po upadku insurekcji styczniowej były z całą surowością ścigane przez rosyjskie władze represyjne, działające w strukturach Zarządu
Wojenno- Policyjnego, wprowadzonego w Królestwie Polskim przez namiestnika gen. Fiodora Berga postanowieniem z 27 grudnia 1863 r. W celu
przyspieszeniu likwidacji powstania styczniowego rozbudowano i zreorganizowano organa policyjne w kraju i powołano nową naczelną władzę policyjno-polityczną – Zarząd Generał-Policmajstra. Jego zadaniem było przywrócenie porządku w opanowanym powstaniem kraju. Miał funkcjonować
do czasu całkowitego stłumienia powstania i wszelkiej „nieprawomyślnej”
działalności oraz stworzenia nowego systemu administracyjnego, zabezpieczającego carskie panowanie w Polsce. Generał-policmajstrem został mianowany gen. Fiodor Trepow. W ramach Zarządu Wojenno-Policyjnego działały
również: Audytoriat Polowy Wojsk w Królestwie Polskim, funkcjonujący na
ziemiach polskich od 1831 r. przy I Armii Czynnej, która wkroczyła w granice Królestwa w okresie powstania listopadowego, Stała Komisja WojennoŚledcza, powstała już w kwietniu 1833 r., w związku z odradzającą się po upadku
powstania listopadowego działalnością konspiracyjną, Tymczasowa Komisja
Wojenno-Śledcza, utworzona w Warszawie 22 października 1861 r., na mocy
rozkazów Namiestnika i Głównodowodzącego Wojskami w Królestwie, wydanych w związku z nasilającymi się represjami po wprowadzeniu w Królestwie
Polskim stanu wojennego (14 października 1861 r.), urzędy naczelników wojennych w Królestwie Polskim, które zostały reaktywowane w 1861 r., aby
przeciwdziałać rozwijającemu się w kraju ruchowi narodowemu.
W Warszawie wyroki wydawał Sąd Polowy w Cytadeli Warszawskiej utworzony na podstawie wspomnianych już ukazów Namiestnika, przywracających stan wojenny w Królestwie Polskim. Powołano go, tak jak centralne
komisje śledcze – stałą i tymczasową – do spraw przestępców politycznych.
Sąd ten, podobnie jak inne sądy polowe w Królestwie Polskim, miał charakter
5

Tak pisał naoczny świadek tych wydarzeń Walery Przyborowski (pseudonim Zygmunt Lucjan
Sulima) [w:] Pamiętniki powstańca z 1863 i 1864 roku (Bończa – Chmieliński – Bosak i Krzywda).
Wydał i przypisami uzupełnił Zygmunt Lucjan Sulima. Biblioteka Pamiętników z Powstania 1863
i 1864 roku, t. 1, Lwów 1881, s. 32–34.
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tymczasowy. Komisje śledcze kierowały do Sądu Polowego w Cytadeli zgromadzone podczas śledztwa akta spraw o cięższe przestępstwa polityczne.
W Sądzie zapadał wyrok, który następnie był rozpatrywany przez instancję
wyższą, rewizyjną – Audytoriat Polowy Wojsk w Królestwie Polskim – i ostatecznie konfirmowany przez namiestnika. O wysokości kary decydowały m.in.:
wykształcenie, rodzaj przestępstwa i stan społeczny podsądnego.
W aktach w większości z tych urzędów, zachowanych w różnym stopniu
w Archiwum Głównym Akt Dawnych, znajdują się materiały śledcze dotyczące żandarmów „wieszających” lub podejrzewanych o przynależność do
tej formacji, a także o śledztwach prowadzonych w związku z zaistniałymi przypadkami powieszenia osób, których to spraw w stosunku do zachowanej z pożogi wojennej spuścizny władz represyjnych nie było wcale tak
mało. Trzy takie sprawy pojawiają się w spuściźnie kancelaryjnej Zarządu
Generał- Policmajstra. Podczas II wojny światowej akta tego urzędu uległy
niemal całkowitej zagładzie. Ocalało jedynie kilkanaście ksiąg, stanowiących indeksy alfabetyczne „przestępców politycznych” zesłanych na Syberię
na osiedlenie i katorgę, które zostały zabezpieczone przez pracowników ówczesnego Archiwum Akt Dawnych w forcie Sokolnickiego na Woli6. Szczątek
ten został już w AGAD powiększony o plik listów gończych za „przestępcami”
oraz 53 poszyty akt, rewindykowane w 1964 r. ze Związku Radzieckiego, które
stanowią nieokreśloną bliżej część zespołu wywiezioną do Rosji, prawdopodobnie jeszcze w XIX w. (być może znalazły się tam ze względu na ich ściśle
poufny charakter).
Wzmianki o prawdziwej lub rzekomej przynależności do Oddziału żandarmów „wieszających” znajdują się w sprawach prowadzonych przez Zarząd
Generał-Policmajstra kilka lat po zakończeniu powstania. Jedna z nich dotyczy niejakiego Sipowicza, przebywającego w Sieradzu, pod zmienionym
nazwiskiem, zarządcy dóbr Brudzów w pow. stopnickim, jakoby byłego naczelnika żandarmów „wieszatieli” na tym terenie, na co jednak prowadzący
śledztwo w 1867 r. nie mieli wystarczających dowodów, oskarżając go jedynie
o dostarczanie ludzi do oddziału Mariana Langiewicza7. Podobnie w sprawie dzierżawcy wsi Dąbrówki koło Piaseczna, Trzcińskiego, pomówionego
o przewodzenie grupie kosynierów i przewodniczącego w sądach żandarmów „wieszatieli”, uznano donos na niego za „gołosłowny” (1867 r.)8. Inaczej
było w sprawie Stanisława Gutowskiego, byłego żandarma „wieszatiela” na te6

Indeksy opublikowano [w:] Zesłańcy Powstania Styczniowego z Królestwa Polskiego. Wykaz nazwisk z akt w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych, oprac. Z. Strzyżewska, Warszawa 2001.
7 Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), zesp. 1/238/0 Zarząd Generał-Policmajstra
w Królestwie Polskim 1862–1880, sygn. 65/45, s. 114–117.
8 Ibidem, sygn. 65/49, s. 139–142.
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renie łomżyńskiego. Korespondencję w jego sprawie, prowadzonej w 1868 r.,
przesłano do dalszego rozpatrzenia i decyzji płk. Teodora Tuchołki, prezesa
Tymczasowej Komisji Śledczej 9.
W aktach Stałej Komisji Wojenno-Śledczej10, której działalność po wybuchu
powstania styczniowego znacznie osłabła (główne sprawy przejęła Komisja
Tymczasowa), znajdują się materiały jednej tylko sprawy, dotyczącej dziewięciu osób aresztowanych w wyniku śledztwa prowadzonego w związku z powieszeniem w lesie koło Babic niemieckiego kolonisty Georga Stala: Antoniego
Lasoty, Innocentego Zabawskiego, Wawrzyńca Sieradzkiego, Maksymiliana
Jabłonowskiego, Gustawa Hummela, Antoniego Budziszewskiego, Franciszka
Kępkiewicza, Edwarda Falkowskiego, Walentego Mirowskiego i, jak się okazało w trakcie inwigilacji, głównego oskarżonego – Władysława Barańskiego ze
wsi Koło pod Warszawą11. W aktach tej sprawy12, w stosunku do Barańskiego
nie padło jednak oskarżenie, że był żandarmem „wieszającym”.
Więcej spraw tego typu znajduje się w materiale aktowym Tymczasowej
Komisji Wojenno-Śledczej13. Prowadziła ona w 1867 r. m.in. śledztwo dotyczące powieszenia w 1863 r. mieszkanki pow. węgrowskiego, chłopki Katarzyny
Biernackiej, przez żandarmów „wieszatieli”: Józefa Mroczka, Wojciecha
(Stanisława) Żelazowskiego i Aleksandra Rydka. Dwóch z nich Rydek
i Mroczek zostali oddani pod sąd; Żelazowskiego, który był jedynie woźnicą
i nie doniósł o dokonanej zbrodni ze strachu, uwolniono i oddano pod nadzór
na okres jednego roku14. Kolejny poszyt z lat 1867–1868 dotyczy organizowa9

Ibidem, sygn. 65/69, s. 364–371.

10 Należy wspomnieć, że straty tego zespołu podczas II wojny światowej wyniosły prawie 100%.

Ocalały jedynie dwa tomy sumariusza imiennego, który stanowi wyciąg treści spraw śledczych
całego zespołu. W l. 1962–1964 przekazano z ZSRR do AGAD 80 poszytów akt spraw Stałej Komisji
z lat 1833–1865.
11 AGAD, zesp. 1/241/0 Stała Komisja Wojenno-Śledcza ustanowiona przez Namiestnika
Głównodowodzącego Wojskami w Królestwie Polskim 1833–1865, sygn. 80.
12 Część tych osób uniewinniono, Lasotę, Zabawskiego i Sieradzkiego skazano na zsyłkę do
imperium; Barańskiego, znacznie później od pozostałych, oddano pod Wojenny Sąd Polowy
w Cytadeli, uznając go winnym zarzucanego czynu. Sprawa ta była przedmiotem zainteresowania Audytoriatu Polowego Wojsk w Królestwie Polskim i Tymczasowej Komisji Śledczej jeszcze
w 1873 r. (do tego roku sięgają znajdujące się w tym poszycie akta Tymczasowej Komisji Śledczej).
Informacje na temat osób, których dotyczą akta, także w sygn. 2 omawianego zespołu, poz. 5632–
5634, k. 269–270.
13 Akta Komisji zostały zniszczone podczas wojny prawie w 100%. Ocalało osiem ksiąg spisów
osobowych „przestępców politycznych” z lat 1861–1874, z których tylko jeden pochodzi niewątpliwie z kancelarii Komisji Tymczasowej. W 1964 r. zostało przekazanych z ZSRR 18 poszytów akt
spraw tego urzędu; jedną księgę nabyto od osoby prywatnej.
14 AGAD, zesp. 1/242/0 Tymczasowa Komisja Wojenno-Śledcza przy Namiestniku
i Głównodowodzącym Wojskami Warszawskiego Okręgu Wojennego 1861–1882, sygn. 16; infor-
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nia wśród mieszczan bandy żandarmów „wieszatieli” w mieście Mogielnicy
w pow. grójeckim pod przewodnictwem ślusarza Wojciecha Kalinowskego,
a także o powieszeniu w 1863 r. Żydów z Mogielnicy, Lejbusia Gutmana i jego
syna Zelika, oraz policjanta Szymona Śmiechowskiego z nakazu przywódcy
bandy, Aleksandra Smoczyńskiego15. I w tym przypadku śledztwo wykazało,
że oskarżenia nie były zasadne, a Śmiechowski był jedynie „prostym powstańcem” w partii Ludwika Szwejcara.
W 1871 r. Komisja prowadziła sprawę dotyczącą szlachcica ze wsi Wasiły,
w pow. przasnyskim, Krystiana Kamińskiego, oskarżonego o powieszenie
w 1863 r. mieszkańca tejże wsi Adama Płockiego. W aktach sprawy znajdują się także materiały Przasnyskiego Urzędu Powiatowego, referatu do spraw
wojenno-policyjnych, który początkowo prowadził śledztwo. Komisja, nie
znajdując żadnych dowodów winy, stwierdziła jednocześnie, że oskarżeni
wcześniej o ten czyn – niejaki Wojciechowski, Roman i Augustowski – po formalnym śledztwie zostali zesłani na Sybir16.
Ostatnia taka sprawa w aktach Tymczasowej Komisji dotyczy oskarżonych Tomasza Świerzawskiego, Józefa Jastrzębskiego i Juliana Sadowskiego.
Zostali oni uznani w 1875 r. za głównych winowajców powieszenia kolonisty
o nazwisku Witte z pow. ostrołęckiego. Śledztwo w tej sprawie było bardzo
skomplikowane; niektóre osoby skazane pierwszym wyrokiem za to przestępstwo zostały uniewinnione, a oskarżeni przebywali już na zsyłce na Syberii za
inne „wykroczenia przeciw prawu”17. Dokumenty z 1879 r. dotyczą ustalenia
miejsca pobytu żandarma „wieszatiela” Świerzawskiego, zesłanego w głąb imperium18.
Akta Tymczasowej Komisji Wojenno-Śledczej, dotyczące spraw przekazanych Sądowi Polowemu w Cytadeli Warszawskiej, znajdują się w AGAD także
w spuściźnie tego ostatniego urzędu, zachowanego w liczbie 6 jednostek. Są
to materiały śledcze w sprawach:
– o powieszenie przez „buntowników” trójki nieznanych Rosjan (prawdopodobnie żołnierzy) w pobliżu wsi Szepietowo w pow. łomżyńskim oraz
powieszenie w tejże wsi katolickiego księdza lub kleryka Konstantyna
Jaszczołda, 1863, 1867–186919. W aktach tych pojawia się nazwisko żanmacje na temat Mroczka, Żelazowskiego i Rydka także w sygn. 1 tego zespołu, poz. 176, k. 328;
ibidem, sygn. 1, poz. 153, k. 234; sygn. 1, poz. 248, k. 175.
15 Ibidem, sygn. 17.
16 Ibidem, sygn. 17; informacja K. Kamińskim także – ibidem, sygn. 1, poz. 775, k. 142.
17 Ibidem, sygn. 19.
18 Ibidem, sygn. 24.
19 Ibidem, zesp. 1/454/0 Sąd Polowy w Cytadeli Warszawskiej 1863–1880, sygn. 1–2; w aktach
znajdują się interesujące raporty z przeprowadzonej ekshumacji i znalezionych w lesie ciał
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darma „wieszającego” Jana Niemyjskiego, skazanego już wcześniejszym
wyrokiem na cztery lata twerskiej roty aresztanckiej. W sprawach o powieszenie na tym terenie jednym z głównych oskarżonych był Feliks Lewiński,
nazywany naczelnikiem żandarmów „wieszatieli”, obwiniony o zamordowanie kilkunastu osób, m.in. wymienionego już kleryka, żołnierzy rosyjskich, osób narodowości żydowskiej, wójta gminy Poświętne, kozaka pułku dońskiego, strażnika kolejowego itp., który wskutek pomyłki śledczych
w 1864 r. został wysłany na osiedlenie do gub. tomskiej; Komisja żądała
aresztowania go i dostarczenia na przesłuchanie w celu osądzenia za dokonane zbrodnie20;
– o powieszenie na terenie pow. mazowieckiego Żydów Arona Szmula
Biszkowicza z Białegostoku i Pinkusa Rubinsztejna z Suraża w gub. grodzieńskiej (w tę sprawę zamieszani byli żandarmi „wieszatiele”: Stanisław
Wojno, Ignacy Grochowski i Jan Krasowski, już sądzeni za inne zabójstwa
i skazani na 15 lat robót katorżniczych), 1864, 1867, 186921;
– przeciwko sprowadzonemu z roty aresztanckiej wspomnianemu żandarmowi Janowi Niemyjskiemu, który brał udział w licznych zabójstwach
dokonanych w 1863 r. (m.in. kleryka Jaszczołda)22; w 1869 r. Jan Niemyski
jako powstańczy żandarm, wykonujący wyroki, został skazany na sześć lat
robót katorżniczych na Syberii i odprawiony tamże 28 maja 1870 r. (wyrok
znajduje się w aktach Zarządu Generał-Policmajstra w AGAD23). Oto fragment zeznania świadka oskarżenia wyrobnika Jana Zielińskiego na posiedzeniu Komisji w Cytadeli, 2 czerwca/3 lipca 1869 r.:
„Nie zaprzeczaj Janie Niemyjski, że w czasie ostatniego buntu polskiego
byłeś żandarmem powstańczym i jeździłeś po wsiach ze Stanisławem Wojno,
Marcellim Jakóbowskim i innymi żandarmami powstańczymi. W porze letniej 1863 roku, idąc po nabożeństwie około karczmy w Dąbrówce, widziałem,
jak ty Janie Niemyjski i Stanisław Wojno złapaliście na polu za Dąbrówką żołnierza w szynel ubranego i powaliwszy, na wózek przywiedliście go, i powieźliście przed karczmę w tejże wsi. Następnie z tej karczmy zabraliście żołnierza Mroziewicza, takoż w szynel ubranego, i posadziwszy go na tenże wózek,
powieźliście obu tych żołnierzy w stronę wsi Pogorzeli. Z własnego przekona-

i oglądu zwłok, z udziałem podsędka Sądu Policji Prostej w Tykocinie, 15 VII 1867 r., ibidem,
sygn. 1, s. 519–530.
20 Ibidem, sygn. 2, s. 176–182.
21 Ibidem, sygn. 3.
22 Ibidem, sygn. 5.
23 Zesłańcy Powstania Styczniowego…, s. 44; AGAD, zesp. 1/238/0 Zarząd Generał-Policmajstra
w Królestwie Polskim 1862–1880, sygn. 5, k. 871 (wg dawnej foliacji; obecnie s. 139).
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nia, wiadomo mi, że wspomnieni dwaj żołnierze należeli do oddziału wojskowego, który kwaterował wtenczas na foksalu24 w Średnicy”25.
W zachowanych materiałach Audytoriatu Polowego Wojsk w Królestwie
Polskim, instancji wyższej rewizyjnej, skąd wyroki trafiały do konfirmacji
przez namiestnika, znajdują się ciekawe akta, stanowiące kwintesencję działań rosyjskich władz śledczo-sądowych w Królestwie po powstaniu styczniowym. Przeszły one przez wszystkie szczeble struktury organizacyjnej
tych władz. Na akta składają się bowiem: korespondencja urzędów cywilnych i wojskowych z terenu gub. płockiej, oryginalne zeznania oskarżonego
i streszczenie zeznań innych osób, raport Tymczasowej Komisji WojennoŚledczej przy Namiestniku i Głównodowodzącym Wojskami Warszawskiego
Okręgu Wojennego, sentencja Polowego Sądu Wojennego w Cytadeli, orzeczenie Audytoriatu Polowego i wreszcie konfirmacja Namiestnika26.
Akta te dotyczą sprawy dymisjonowanego żołnierza z armii carskiej
Karola Budziszewskiego, wyrobnika pochodzenia szlacheckiego z pow. ostrołęckiego, dymisjonowanego kanoniera. Był on oskarżony o udział w powstaniu w tymże powiecie, o zbieranie wraz z innymi osobami (pod kierunkiem
sołtysa) we wsiach kos i rzezaków27, które jako broń sieczną przekazywał
dowódcy oddziału partyzanckiego, o dostarczanie powstańcom podwód oraz
o współpracę z żandarmerią narodową, m.in. przy powieszeniu szpiega, kolonisty niemieckiego, kowala Jana Engla. Razem z Budziszewskim sądzony
był członek żandarmerii Józef Żemak. Śledztwo ujawniło m.in. przychylny
stosunek włościan pow. ostrołęckiego do powstania, funkcjonowanie w tymże
powiecie Organizacji Narodowej szczebla najniższego we wsiach i gminach.
Budziszewski został skazany na 10 lat katorgi na Syberii28.
Oprócz akt dotyczących spraw o powieszenie, wśród nielicznie zachowanych materiałów zarządu wojenno-policyjnego, także w księgach spisów
„przestępców politycznych” wszystkich wymienionych urzędów represyjnych,
znaleźć można wiele nazwisk osób podejrzewanych o działalność w „bandach” żandarmów „wieszatieli” i inne przestępstwa, oddanych pod sąd. Oto
tylko niektóre z nich29:
24 Dawniej: dworzec kolejowy.
25 AGAD, zesp. 1/454/0 Sąd Polowy w Cytadeli Warszawskiej 1863–1880, sygn. 5, s. 20–21.

26 Ibidem, zesp. 1/240/0 Audytoriat Polowy Wojsk w Królestwie Polskim 1854–1880, sygn. 3.
27 Rodzaj ostrza w sieczkarni, pługu lub innych narzędziach.

28 AGAD, zesp. 1/240/0 Audytoriat Polowy Wojsk w Królestwie Polskim 1854–1880, sygn. 3,

s. 135; wyrok także – AGAD, zesp. 1/238/0 Zarząd Generał-Policmajstra w Królestwie Polskim
1862–1880, sygn. 5, k. 827 (wg dawnej foliacji; obecnie s. 35).
29 Wszystkie przytoczone wpisy znajdują się – ibidem, zesp. 1/242/0 Tymczasowa Komisja
Wojenno-Śledcza […] 1861–1882, sygn. 1.
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– Konstanty Binkowski, mieszczanin z Iłowa, aresztowany z oskarżenia,
że był żandarmem „wieszatielem” i powiesił w lesie ładowskim krawca
z Warszawy Józefa Szymańskiego i kowala ze wsi Orłów Stańkowskiego;
spalił wieś Karolinów, zabił tam kilka rodzin; z paszportem wydanym mu
przez wójta gminy Iłów zbiegł do Prus30;
– Józef Bielski, mieszczanin z Janowa, który powrócił z zagranicy; aresztowany i uznany za winnego ucieczki od spisu rekruckiego za granicę; brał znaczący udział w powstaniu; był oficerem i naczelnikiem żandarmów „wieszatieli”; zbierał od mieszkańców podatki i brał podwody, straszył i groził
powieszeniem; brał udział w działaniach band Kolbego, Jurkowskiego,
Dobrosielskiego, Trąbczyńskiego, Brzozowskiego, dostarczał im rzeczy
i konie; powtórnie zbiegł za granicę do Prus, skąd przysłał burmistrzowi
m. Janowa Klimkowskiemu list z groźbą powieszenia; oprócz tego był podejrzewany o udział w powieszeniu swojego ojca31;
– Karol Araszkiewicz, wójt gminy Rudzienko w pow. łukowskim, oskarżony
o to, że w latach 1863–1864 był żandarmem „wieszatielem”; o grabieże, zabójstwa i napad na pocztowy dyliżans z pieniędzmi po Łukowem32;
– Wojciech Daciak ze wsi Poręba w pow. ostrołęckim, aresztowany z powodu oskarżenia o udział w „bandzie” w 1863 r.; był żandarmem „wieszatielem”, brał główny udział w wyśledzeniu i powieszeniu włościanina ze wsi
Dębienica w pow. pułtuskim Fryderyka Wolfa; uczestniczył w powieszeniu
w lesie osuchowskim niezidentyfikowanego człowieka; wyśledził i doprowadził do „bandy” żonę czyściciela w mieście Ostrowi, Brygidę Żywulską,
oskarżoną o donoszenie wojskom o „wieszatielach”, za co została powieszona33;
– Zygmunt Bączek, włościanin, uznany za winnego okradzenia sołtysa i leśniczego Ateńskiego i zidentyfikowany jako żandarm „wieszatiel”34;
– Józef Czyżewski z wsi Pawłowice w pow. stanisławowskim, aresztowany
i uznany za winnego przynależności do szajek żandarmów „wieszatieli”,
wyrabiania naboi dla powstańców oraz tego, że brał udział w zabraniu
nocą z zamiarem powieszenia kolonisty Rejnika35;
– Stanisław Bojanowski, mieszczanin z Ostrołęki, będący do powstania
nowicjuszem zakonnym w ostrołęckim klasztorze bernardynów; aresztowany, uznany za winnego tego, że był żandarmem „wieszatielem”,
30 Ibidem, sygn. 1, k. 15.
31 Ibidem, k. 17v–18.
32 Ibidem, k. 3.
33 Ibidem, k. 51v.

34 Ibidem, k. 21v.
35 Ibidem, k. 36.
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aresztował, przeprowadził śledztwo i doprowadził „na powieszenie”
mieszczanina Majewskiego, przeprowadził śledztwo i zamierzał powiesić włościanina Smogorzewskiego i kobietę zwaną „Sobbotka”; zbiegł za
granicę36;
Paweł Chełstowski, szlachcic z wsi Konopki w pow. łomżyńskim, uznany za
winnego tego, że był żandarmem „wieszatielem” i o uczestnictwo w 1864 r.
w powieszeniu Wasyla Wendraka37;
Kazimierz Dłużniewski, syn burmistrza m. Tuszyna, aresztowany z oskarżenia o przynależność do żandarmów „wieszatieli”, a w związku z tym o zabójstwo włościanina ze wsi Krasnów Szelenga i żołnierza oddziału łódzkiego, do czego w śledztwie się przyznał38.
Maksymilian Bartodziejski, szlachcic, należał do żandarmów „wieszatieli”,
poważył się na zabójstwo sołtysa we wsi Wawrzyszew i przemocą pojmał
Koryckiego i Pietrusińskiego, którzy zostali powieszeni przez jego wspólników39;
Józef Czernicki z Lipna w gub. płockiej, oskarżony jako żandarm „wieszatiel” o zabójstwo w 1863 r. włościanina ze wsi Osiek w pow. lipnowskim
Ignacego Błędowskiego, jego żony Marianny i ich syna Stanisława40;
Bolesław Czapliński, były burmistrz Konstantynowa, uznany za winnego
udziału w powieszeniu w 1863 r. w majątku szczytnowskim nieznanego
żołnierza41;
Franciszek Ciecierski, włościanin z wsi Konarzyce w pow. łomżyńskim,
aresztowany i uznany za winnego przebywania w szajkach powstańców;
przynależności do żandarmów „wieszatieli”, którzy powiesili dymisjonowanego podoficera Wasilewskiego, jego żonę oraz byłego wójta gminy
Konarzyce Brzezowskiego, i brali udział w obrabowaniu poczty między
Szczuczynem i Stawiskami42;
Andrzej Dylak ze wsi Krynki w pow. łukowskim, aresztowany; przyznał
się, że w czasie powstania 1863 r. był żandarmem „wieszatielem” i razem
z Kozłowskim, Głowaczem i Bocheńskim porwał i pozbawił broni żandarma Mazurkiewicza, jednak dodał, że nie zabrał go do „bandy” Lelewela
[Marcin Borelowski, płk powstańczy, komisarz wojenny woj. podlaskiego],
ale udał się tam sam, biorąc ze sobą broń Mazurkiewicza43;

36 Ibidem, k. 24.
37 Ibidem, k. 41.

38 Ibidem, k. 47.
39 Ibidem, k. 10v.

40 Ibidem, k. 38.
41 Ibidem, k. 38v.

42 Ibidem.
43 Ibidem, k. 52v.
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– Józef Czajkowski, poddany pruski z wsi Kiełbasin w okręgu toruńskim,
aresztowany i po naocznym okazaniu zdemaskowany; przyznał się, że
przyjechał do Królestwa Polskiego w 1863 r., przyłączył się do powstania
i był w grupie żandarmów „wieszatieli”, werbował młodych ludzi do „band”,
i chociaż wyparł się udziału w jakichkolwiek występkach, poprzez śledztwo
i zeznania trzech świadków udowodniono mu powieszenie Kleczeńskiego
i Grabkowskiego i różne akty przemocy44.
Szacuje się, że żandarmi „wieszający” wykonali wyroki na kilkuset osobach, szczególnie latem 1863 r.45
Oprócz wpisów dotyczących „wieszatieli”, w wykazach skazanych pojawiają się informacje naprowadzające na trop innej jeszcze formacji działającej w strukturach żandarmerii – kowal Piotr Dąbrowski z Kałuszyna został
oskarżony o przygotowanie sztyletów46. Bronią tą posługiwała się najbardziej
zakonspirowana grupa żandarmów, tzw. sztyletników, z których rąk ginęli
w Warszawie szpicle, konfidenci, policjanci carscy, wrogowie władz narodowych.
Cieszący się złą sławą sztyletnicy (ros. кинжaлщики), najprawdopodobniej
działali już w okresie sprawowania funkcji rządu powstańczego przez Komitet
Centralny Narodowy. Formacja, łączona z osobą Ignacego Chmieleńskiego,
syna carskiego generała47, została powołana początkowo do ochrony własnych urzędników, ministrów oraz struktur sądowych, wojskowych i administracyjnych powstania; szybko jednak otrzymała prawo wykonywania wyroków śmierci, określonych przez ustawodawstwo Rządu Narodowego. Już
18 lutego 1863 r. Rząd Narodowy wydał dekret „O odwecie za zbrodnie nieprzyjacielskie”, w którym do osób zasługujących na odwet wymienił: winnych
okrucieństwa, autorów i wykonawców doraźnych wyroków, i tych, „którzy
w czymkolwiek okażą się szkodliwymi”48.
Sztyletnicy stali się także oddziałem Straży Bezpieczeństwa, powołanej
przez Bobrowskiego. Po utworzeniu żandarmerii narodowej w okresie maj/
czerwiec 1863 r. sztyletnicy weszli w jej skład. Sztyletnicy z sekcji żandarmerii stałej (straż bezpieczeństwa) chronili władze centralne w stolicy i na
prowincji przed zamachami wewnętrznymi. Wspierając obóz czerwonych,
44 Ibidem, k. 39.
45 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983, s. 558.

46 AGAD, zesp. 1/242/0 Tymczasowa Komisja Wojenno-Śledcza […] 1861–1882, sygn. 1, k. 48.
47 Ignacy Chmieleński (1837–1871), działacz stronnictwa czerwonych w powstaniu stycznio-

wym. Uważa się go za twórcę V Oddziału Żandarmerii. 19 IX 1863 r. wszedł do Rządu Narodowego
i został naczelnikiem wojskowym miasta stołecznego Warszawy. Tego też dnia z jego inspiracji
przeprowadzono nieudany zamach na namiestnika Fiodora Berga. Po upadku powstania wyemigrował; mieszkał we Francji i w Szwajcarii.
48 Dokumenty Komitetu Centralnego i Rządu Narodowego…, s. 54.
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w czasie przewrotu w maju 1863 r., przyczynili się do ich zwycięstwa, grożąc
przywódcom białych śmiercią, a groźby swoje niejednokrotnie urzeczywistniali. Sztyletnicy z sekcji żandarmerii tajnej (straży przybocznej naczelnika
policji) mieli za zadanie wykonywać wyroki śmierci na szpiegach, zdrajcach
powstania oraz egzekwować wyroki orzeczone przez powstańcze sądy narodowe. Likwidowali też prominentnych działaczy wrogich stronnictw i ważnych funkcjonariuszy administracji rosyjskiej. Po reorganizacji żandarmerii
w czerwcu 1863 r. weszli w skład Straży Narodowej Bezpieczeństwa, będąc
powstańczym kontrwywiadem w V Oddziale Żandarmerii. Działalność jednej
i drugiej formacji często się łączyła, co znacznie utrudnia odtworzenie ich zadań i kompetencji49.
Sztyletnicy w czasie trwania powstania rozszerzyli działalność zbrojną o akcje o charakterze psychologiczno-terrorystycznym, by w ten sposób
złamać morale carskiej administracji, aparatu policyjnego i wojskowego.
Stworzone przez Chmieleńskiego tzw. roty sieczne skierowały ostrze terroru w najwyższe sfery rosyjskiej elity rządzącej w Królestwie Kongresowym50.
Już w 1862 r. zorganizowano w Warszawie zamachy na ważne osobistości w Królestwie. Pierwszym z nich był nieudany atak dokonany 27 czerwca 1862 r., w Ogrodzie Saskim, na namiestnika Aleksandera Nikołajewicza
von Lüdersa. Zamachowcem był oficer rosyjskiej armii, Ukrainiec Andriej
Potiebnia. Lüders, choć ciężko ranny, przeżył zamach. 3 lipca 1862 r. jego
następca na stanowisku namiestnika wielki książę Konstanty uczestniczył
w przedstawieniu w Teatrze Wielkim w Warszawie, gdzie oddał do niego chybiony strzał czeladnik krawiecki Ludwik Jaroszyński; 7 i 15 sierpnia 1862 r.
doszło do zamachów na margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, jednak ani
Ludwikowi Ryllowi, ani Janowi Rzońcy nie udało się pozbawić życia naczelnika Rządu Cywilnego; przy Rzońcy znaleziono sztylet pokryty strychniną. 8 listopada 1862 r. zginął namiestnik kancelarii tajnej policji Paweł Felkner, zajmujący się inwigilacją spiskowców. Zaatakowany w bramie własnego domu
przy ul. Twardej został śmiertelnie ugodzony sztyletem. Całą akcją dowodził
22-letni wówczas konspirator Władysław Kotkowski. Wiosną 1863 r. doszło
do zamachu na publicystę i pisarza, dziennikarza „Dziennika Powszechnego”
Józefa Aleksandra Mniszewskiego, uznanego za zdrajcę za wysługiwanie
się Rosjanom i donosy, które przekazał policji. Rankiem, 2 maja 1863 r.,
Mniszewski został zabity trzema ciosami sztyletu na werandzie swego mieszkania przy ul. Rymarskiej 8.
49 Z. Strzyżewska, Emanuel Szafarczyk i sztyletnicy 1863 roku, „Przegląd Historyczny”, t. 77, 1986,

z. 4, s. 683.
50 Roman Rogiński, powstaniec 1863 r. Zeznania i wspomnienia, oprac. S. Kieniewicz, Warszawa
1983, s. 34.
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W Warszawie, w 1863 r. na czele sztyletników straży przybocznej stał
Emanuel Szafarczyk51 (vel Szafrańczyk), było ich około 3252; żandarmami
sekcji stałej, w liczbie około 200, dowodził wspomniany już Paweł Landowski.
Straż i żandarmeria były odpowiedzialne za eliminację ludzi szkodzących
sprawie narodowej i uderzyły w centralne ogniwa rosyjskich władz. Dziełem
żandarmerii Landowskiego był nieudany zamach na namiestnika Berga
19 września 1863 r. Bomba została rzucona z okna pałacu Zamoyskich na
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. W odwecie Rosjanie całkowicie zdemolowali budynek pałacu, wyrzucając na bruk słynny fortepian Fryderyka
Chopina. Po tym zamachu Landowski musiał opuścić Warszawę z częścią
żandarmów, Szafarczyk zaś prawdopodobnie objął dowództwo nad pozostałymi w mieście sztyletnikami53. Sztyletnicy dokonali latem i jesienią 1863 r.
kilkunastu zamachów, w których zginęło 12 osób, a sześć zostało rannych.
Spektakularna była śmierć Aleksandra Mirzy Tuhan-Baranowskiego, polskiego Tatara lojalnego wobec Rosjan, zajmującego wysokie stanowisko w rosyjskiej policji (jako naczelnik I wydziału w Zarządzie Ober-Policmajstra zarządził m.in. wysokie kontrybucje dla mieszkańców Warszawy w czasie trwania
powstania). Mimo policyjnej ochrony, 14 września 1863 r. zamachowiec wdarł
się do jego mieszkania i zadał śmiertelne ciosy sztyletem. Na początku października zabito szpiega Bertholda Hermaniego, podającego się za doktora,
który śledził osoby powiązane z Rządem Narodowym54. W grudniu zgładzono
także oficera powstańczego Rafałowicza, członka straży narodowej, podejrzanego o szpiegostwo, majora rosyjskiego von Rotkircha, dwóch urzędników
Dąbrowskiego i Żukowskiego, kilku rosyjskich policjantów, dwóch Żydów dostarczających Rosjanom prowiant55.
Jeszcze w 1863 r. Szafarczyk przygotował nieudane zamachy na prezydenta Warszawy Zygmunta Wielopolskiego i na generał-policmajstra Fiodora
Trepowa (2 listopada), a w styczniu 1864 r. chybioną operację podpalenia
schodów w Pałacu Namiestnikowskim przed rozpoczęciem balu na cześć
Fiodora Berga.
Kim byli sztyletnicy warszawscy? Struktura tej grupy miała wyraźnie rzemieślniczo-robotniczy charakter; ludzie ci reprezentowali więc warstwę społeczną o dość radykalnych poglądach. Byli to stolarze, czeladnicy krawieccy,
ślusarze, rzeźnicy (w większej liczbie!), dorożkarze, cieśle, cukiernicy, szewcy,
51 E. Orman, Szafarczyk (Szafrańczyk) Emanuel, [w:] PSB, t. 46, 2009, s. 396–397.
52 R. Kołodziejczyk, op.cit., s. 147.

53 Ibidem, s. 150; Z. Strzyżewska, op.cit., s. 689.
54 Wyrok wykonano 5 X 1863 r., zob. rozkaz dzienny naczelnika m. Warszawy nr 26, z 8 X 1863 r.,

[w:] Dokumenty Komitetu Centralnego i Rządu Narodowego…, s. 475–476.
55 E. Orman, op.cit., s. 396.
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felczerzy, ale także kilku studentów medycyny, zajmujących stanowiska kierownicze (Paweł Landowski, Karol Majewski, Jan Żyliński)56. Sam Szafarczyk
przyjechał do Warszawy ze Śląska; jego matka wyszła powtórnie za mąż za
ślusarza pracującego w warsztatach Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.
Ukończył szkołę realną, a po bezowocnym poszukiwaniu pracy biurowej wstąpił do tzw. Ligi lesznowskiej, skupiającej rzemieślniczą i robotniczą młodzież
Leszna. Szafarczyk był inwalidą; w dzieciństwie stracił prawą rękę (lub miał
jej poważny niedowład). Sam nie wykonał prawdopodobnie żadnego wyroku, jednak zlecał te egzekucje, werbując odpowiednich kandydatów. W lutym 1864 r., obawiając się aresztowania, zmienił wygląd i nazwisko na Jan
Kamiński57. Został zatrzymany we wrześniu 1864 r. Bity i torturowany kilkakrotnie weryfikował zeznania. W spisie przestępców politycznych, w sprawie których śledztwo prowadziła Tymczasowa Komisja Wojenno-Śledcza,
Szafarczyk został opisany jako mieszczanin, przebywający w Warszawie na
podstawie paszportu, poddany pruski, pochodzący ze Śląska. Oskarżono go,
jako członka Organizacji warszawskiej, o to, że będąc naczelnikiem warszawskich żandarmów sztyletników, któremu podlegało kilkunastu oficerów
i „prostych żandarmów”, wraz ze swoimi podwładnymi przeprowadzał w mieście egzekucje. Został skazany na śmierć, a egzekucję wykonano 17 lutego
1865 r.58 Emanuel Szafarczyk został powieszony na stokach Cytadeli wraz
z Aleksandrem Waszkowskim, ostatnim powstańczym naczelnikiem miasta
Warszawy, trwającym na posterunku nawet po aresztowaniu Traugutta59.
Paweł Landowski został aresztowany już w lutym 1864 r. Początkowo sąd
wojenny skazał go na 15 lat katorgi. Jednak po rozpoznaniu go, jako naczelnika
warszawskich żandarmów, przeprowadzono ponowne śledztwo. Landowski
figuruje w aktach jako były student akademii Medyko-Chirurgicznej
w Warszawie, syn radcy dworu, dymisjonowanego ordynatora szpitala
św. Aleksandra w Warszawie, także członek powstańczej grupy Ludwika
Mierosławskiego w kwietniu 1863 r. (organizacja akademików, współpracująca z Mierosławskim). Zgodnie z zachowanymi aktami, Komisja Śledcza,
na podstawie zeznań m.in. Karola Majewskiego i Pawła Ekerta, oskarżyła
Landowskiego o nieudaną próbę otrucia namiestnika Aleksandra Lüdersa,
korzystającego z wód mineralnych w Ogrodzie Saskim w Warszawie w 1862 r.,
56 R. Kołodziejczyk, op.cit., s. 152–158.
57 W aktach Tymczasowej Komisji Śledczej w AGAD, znajduje się wpis dotyczący Szafarczyka

„znanego przywódcy zabójców”, ukrywającego się pod nazwiskiem „Jan Kowalski”, który został
oddany pod sąd 12 XI 1864 r. – AGAD, zesp. 1/242/0 Tymczasowa Komisja Wojenno-Śledcza […]
1861–1882, sygn. 1, k. 249 (poz. 154).
58 Ibidem, sygn. 8, k. 130.
59 E. Orman, op.cit., s. 396–397.
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a następnie zlecenie jego zabójstwa tamże (równie nieudanego zamachu dokonał Potiebnia); zamach na oberpolicmajstra warszawskiego Zygmunta
Piłsudskiego w 1862 r. oraz zamach na Fiodora Berga we wrześniu 1863 r. Po
wyjściu z Warszawy Landowski stanął na czele „bandy” powstańczej, działając
pod pseudonimem „Kosa”. W czasie przesłuchania, chcąc się ratować, podał
nazwiska wielu osób jeszcze nieobciążonych. 15 sierpnia 1864 r. wyrokiem
konfirmowanym przez namiestnika Landowski został skazany na karę śmierci. Wskutek interwencji matki u wysokich władz państwowych, ułaskawiono
go tuż przed wykonaniem wyroku, już pod szubienicą. Został zesłany na 20 lat
katorgi w kopalniach rudy żelaza60.
Żandarmi-sztyletnicy (prawdopodobnie w większości z grupy Landowskiego, która opuściła Warszawę) pojawili się na prowincji, gdzie byli ścigani
przez rosyjskie organy śledcze. We wspomnianym już indeksie skazanych
Tymczasowej Komisji Śledczej pojawiają się m.in. takie nazwiska:
– Ksawery Bobrowicz z Warszawy, aresztowany ze wskazania, że należał do
istniejącej w Warszawie partii sztyletników, do czego sam się przyznał, ale
funkcję tę sprawował przez krótki czas61;
– Ignacy Bojaczyński, czeladnik stolarski z Warszawy, aresztowany z oskarżenia, że w 1863 r. należał do szajki sztyletników i dwa razy zamierzał zabić
Fiodora Trepowa, generał-policmajstra Królestwa Polskiego i komisarza
I wydziału policji Drozdowicza62;
– Ludwik Brzozowski, czeladnik mydlarski z Warszawy, sztyletnik, aresztowany i uznany za winnego zadania ran w 1863 r. byłemu dozorcy policyjnemu warszawskiej policji wykonawczej, a także kontrolerowi X cyrkułu
policyjnego Henrykowi Gradowskiemu63;
– Feliks Budziłowicz, mieszczanin, służący na stacji Kolei WarszawskoWiedeńskiej, należał do organizacji warszawskich sztyletników i wielokrotnie zamierzał, na podstawie otrzymanych rozkazów, dokonać licznych
zabójstw, ale ostatecznie żadnego z tych zamysłów nie doprowadził do
końca64;
60 AGAD, zesp. 1/242/0 Tymczasowa Komisja Wojenno-Śledcza […] 1861–1882, sygn. 5, k. 16;
Landowski ok. 1874 r. wyjechał legalnie z Rosji do Francji, gdzie dokończył studia medyczne i został cenionym lekarzem; zob. S. Kieniewicz, E. Kozłowski, op.cit., s. 473.
61 AGAD, zesp. 1/242/0 Tymczasowa Komisja Wojenno-Śledcza […] 1861–1882, sygn. 1, k. 12;
oskarżył go m.in. Ludwik Ryll, uczestnik zamachu na Wielopolskiego.
62 Ibidem, k. 13; występuje jako stolarz w spisie osób z żandarmerii narodowej, wymienionych
w zeznaniach Zdzisława Janczewskiego, zob. R. Kołodziejczyk, op.cit., s. 156.
63 AGAD, zesp. 1/242/0 Tymczasowa Komisja Wojenno-Śledcza […] 1861–1882, sygn. 1, k. 23.
64 Ibidem, k. 10v; występuje jako smarowacz kolejowy w spisie osób z żandarmerii narodowej, wymienionych w zeznaniach Zdzisława Janczewskiego, zob. R. Kołodziejczyk, op.cit.,
s. 155.
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– Leonard Ciechomski, „jakoby szlachcic”, należał do organizacji warszawskich sztyletników i wielokrotnie zamierzał, w następstwie otrzymanych
rozkazów, dokonać licznych zabójstw, chociaż ani jedno z nich nie zostało
wykonane65;
– Jan Dąbrowski, kowal; działał jako naczelnik żandarmów-sztyletników na
Pradze, a także zamieszany był w sprawę o zabójstwo tamże niejakiego
Sławińskiego, zmarłego w 1863 r. od ciosów sztyletów66.
Mimo że większość zamachów sztyletników była nieudana, szacuje się, że
w samej Warszawie od stycznia 1863 do stycznia 1864 r. dokonali oni 47 zamachów, w wyniku których zginęły 24 osoby, a 23 zostały ranne67. Sztyletnicy
budzili głęboki strach pośród Rosjan, byli mistrzami kamuflażu używającymi
w swych akcjach uniformów oficerów, urzędników, policjantów. Obmyślając
swe akcje, nigdy nie powtarzali dwa razy tego samego planu.
Żandarmi „wieszający” i sztyletnicy…, ta karta powstańcza została prawie
zupełnie zapomniana. Przyczyniła się do tego także literatura oraz historiografia popowstaniowa i późniejsza, odcinająca się od radykalnych poglądów
i postaw, wypierająca z pamięci działania, nie znajdujące akceptacji u konserwatywnej części społeczeństwa, odwołującej się do tradycyjnych wartości,
przeciwnej walce zbrojnej i wszelkim skrajnościom, utożsamianym ze sferami robotniczymi i rzemieślniczymi. Ludziom tym zarzucano brak wartości
moralnych, lubowanie się w przemocy lub robiono z nich bohaterów-awanturników; „zamachy i egzekucje uznawano za działania marginesowe, przypadkowe i bezmyślne”68.
Czy wiec sztyletnicy byli terrorystami, ludźmi „o wartości moralnej [których] nie ma co i mówić”69, czy też bohaterami i patriotami, „sprawiedliwymi”
wykonującymi polecenia władzy, gdyż: „[…] gdyby zbir, który grozi narodowi
stryczkiem, Sybirem i knutem nie widział wciąż przed sobą widma śmierci z rąk ludu, stopniowo coraz więcej zawładałaby nami szatańska polityka
grozy i tortur, polityka wytępienia i zbrodni”70. Stefan Kieniewicz, tłumacząc
niezrozumienie i brak akceptacji takiego działania powstańców przez społe65 AGAD, zesp. 1/242/0 Tymczasowa Komisja Wojenno-Śledcza […] 1861–1882, sygn. 1, k. 32; zubożały szlachcic, występuje jako stolarz w spisie osób z żandarmerii narodowej, wymienionych
w zeznaniach Zdzisława Janczewskiego, zob. R. Kołodziejczyk, op.cit., s. 155.
66 AGAD, zesp. 1/242/0 Tymczasowa Komisja Wojenno-Śledcza […] 1861–1882, sygn. 1, k. 48.
67 Z. Strzyżewska, op.cit., s. 691.
68 Szerzej o tym zagadnieniu pisze Paulina Małochleb, eadem, Sztyletnicy powstania styczniowego – historiografia i literatura. Rekonesans, „Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja”,
2008, nr 3, s. 184–193.
69 Zeznania Oskara Awejde, [w:] Zeznania śledcze o powstaniu…, s. 173.
70 Dokumenty Komitetu Centralnego i Rządu Narodowego…, rozkaz dzienny naczelnika
m. Warszawy nr 25, z 29 IX 1863 r., s. 470.
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czeństwa zachodnie, podsycany przez propagandę carską, pisał: „[…] walczące, >podziemne< państwo, nie może, tak jak państwo jawne, wymuszać posłuchu groźbą więzienia, albo też gilotyny ustawionej na placu publicznym.
Państwo podziemne mogło karcić błahe wykroczenia grzywną albo chłostą,
potem zostawał już tylko sztylet albo stryczek”71. Podobne zdanie wyraził
Ryszard Kołodziejczyk, twierdząc że w schyłkowym okresie powstania „Terror
stosowany przez radykalne elementy z kierownictwa, któremu właśnie służyła działalność sztyletników, był zrozumiały w ówczesnych warunkach walki”,
choć „przy postępującym rozkładzie organizacji miejskiej, rodził on czasami
akty rozpaczy i dochodziło niekiedy do nadużyć”72.
Po upadku powstania styczniowego żandarmeria w Królestwie Polskim
przestała istnieć. Jej formacje pojawiły się ponownie dopiero w Legionach
Polskich po wybuchu I wojny światowej, zapisując kolejną kartę w historii jej
dziejów.

71 S. Kieniewicz, op.cit., s. 558.
72 R. Kołodziejczyk, op.cit., s. 153.
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Wykorzystanie akt Wywiadowni
Gospodarczej W. Schimmelpfenga
w badaniach dziejów schronisk
karkonoskich w pierwszej połowie
XX w., na przykładzie „Samotni”
i „Śląskiego Domu”

Karkonosze należą do najchętniej odwiedzanych gór w Polsce, a zainteresowanie nimi sięga co najmniej XVII w. Wielu badaczy twierdzi, że tu właśnie
rodziła się polska turystyka górska1. W najwyższe pasmo Sudetów przyciągały
i przyciągają setki turystów bez wątpienia unikatowe walory krajobrazowe,
ale i doskonałe zagospodarowanie turystyczne2, którego częścią jest gęsta
sieć schronisk. Ich dzieje – w wielu przypadkach liczące sobie 300 lat – stawały się przedmiotem licznych studiów i opracowań3, co jednak nie wyczerpało
tematu. Badacze na nowo interpretują źródła, a przede wszystkim docierają
do wielu jeszcze niewykorzystanych. Należą do nich raporty wywiadowni gospodarczych, o których będzie tu mowa.
Wywiadownie rynkowe, odrębne przedsiębiorstwa specjalizujące się w pozyskiwaniu i odpłatnym udzielaniu informacji o sytuacji gospodarczej różnych
podmiotów, powstawały w pierwszej połowie XIX w. Na Dolnym Śląsku naj1

Zob. m.in. Z. Kulczycki, Zarys historii turystyki w Polsce, Warszawa 1977, s. 17 i 41.
Znakomitą pracę na ten temat opublikował Jacek Potocki, zob. idem, Rozwój zagospodarowania turystycznego Sudetów od połowy XIX wieku do II wojny światowej, Jelenia Góra 2004.
3 Większość literatury do tematu zebrał Krzysztof R. Mazurski, zob. idem, Historia turystyki
sudeckiej, Kraków 2012, s. 592–617.
2
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większą działalność w tym względzie prowadziła filia Biura Informacyjnego
– Auskunftei W. Schimmelpfeng, założonego w 1872 r. w Berlinie przez kupca
Karla Franza Wilhelma Schimmelpfenga. Przedsiębiorca ten urodził się 9 listopada 1841 r. w Hersfeld (Hesja), zmarł 21 czerwca 1913 r. w Königstein (pochowany w Berlinie), był z wykształcenia kupcem. W 1872 r. zarejestrował we
Frankfurcie nad Menem „Auskunfts- und Kontrollbüreau über geschäftliche,
insbesondere Kreditverhältnisse“, którego centralę przeniósł wkrótce do
Berlina. Firma rozwijała się bardzo prężnie, lokując swoje filie i własnych
korespondentów w wielu państwach Europy i Ameryki. Przedsiębiorstwo
powołano, by gromadzić informacje na potrzeby gospodarcze, w celu zabezpieczenia i rozwoju stosunków handlowych4. Wrocławski odział Biura działał
do 1945 r., a zgromadzona przez niego kartoteka, z której do dziś przetrwało
blisko 90 tys. kopert, przechowywana jest od 1992 r. w Oddziale w Kamieńcu
Ząbkowickim Archiwum Państwowego we Wrocławiu5. Wśród tych materiałów znajdują się, dotąd niewykorzystywane przez badaczy, raporty odnoszące
się do niektórych karkonoskich schronisk, pozwalające na znaczne poszerzenie dotychczasowej wiedzy na temat ich właścicieli i rozwoju tych mikroprzedsiębiorstw6.
W dokumentacji Schimmelpfenga znajdują się opisy wielu przedsiębiorstw karkonoskich, mających w swojej nazwie określenie – Baude (buda,
ale i schronisko). Jednak większość z nich są to zajazdy (niem. das Gasthaus)
i gospody (niem. die Gaststätte), położone często w centrach górskich miejscowości, nie będące jednak schroniskami turystycznymi w polskim znaczeniu
tego słowa7. Obiektów pełniących po 1945 r. rolę polskich schronisk górskich
odnaleziono tu siedem. W układzie od wschodu na zachód są to schroniska:
na Przełęczy Okraj, oba (polskie i czeskie) na Śnieżce, na Równi pod Śnieżką
(„Dom Śląski”), w Kotle Małego Stawu („Samotnia”), na Polanie (nieistniejące,
im. Bronka Czecha), na Hali Szrenickiej oraz na Szrenicy. Ponieważ charakter tej dokumentacji jest jednorodny, zdecydowano się przedstawić tu jedynie
dwa obiekty („Samotnię” i „Dom Śląski”), jako przykładowe, co da historykom
4

S. Hock, Schimmelpfeng, Carl Franz Wilhelm, w: Deutsche Biographie, dostępne online: https://
www.deutsche-biographie.de/sfz38643.html#ndbcontent, [dostęp: 24.05.2017].
5 Archiwum Państwowe (AP) we Wrocławiu Oddz. w Kamieńcu Ząbkowickim, zesp. 84/635
Biuro Informacyjne W. Schimmelpfeng – Niemiecka Wywiadownia Sp. z o.o., 1901–1945. Zespół
liczy ok. 90 tys. j.a. (190 m.b.). Zob. też Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Przewodnik po zasobie
archiwalnym do 1945 roku, pod red. A. Derenia i R. Żerelika, Wrocław 1986, s. 220.
6 Za pomoc w wyszukaniu materiałów i pozyskaniu kopii dokumentacji schronisk autor dziękuje serdecznie dr. Bartoszowi Grygorcewiczowi, archiwiście Oddziału w Kamieńcu Ząbkowickim.
7 Według definicji Słownika języka polskiego PWN, t. 3, Warszawa 1992, s. 189: „budynek na szlaku turystycznym służący jako miejsce odpoczynku i noclegu dla turystów, będący często miejscem zaopatrzenia w podstawowe artykuły spożywcze”.
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wyobrażenie wartości źródłowej tych archiwaliów. Prezentując dzieje schronisk, wykorzystano też inne materiały archiwalne, dotąd pomijane przez badaczy, jak i podstawową literaturę dotyczącą tego tematu.
Schronisko nad Małym Stawem, czyli dzisiejszy obiekt PTTK zwany
„Samotnia” (formalnie schronisko im. Waldemara Siemaszki), położone
w Kotle Małego Stawu, na wysokości 1195 m n.p.m., powstało na miejscu chaty
strażnika stawu, pilnującego hodowanych w nim ryb. Źródła wymieniają go
po raz pierwszy w 1670 r. O schronisku mowa jest jednak dopiero w latach 80.
XIX w., gdy nazwano je „Kleine Teichbaude” (Buda/Schronisko Małego Stawu).
W 1891 r. jego właścicielem został radca handlowy z Miłkowa (niem. Arnsdorf)
Heinrich Richter, a po I wojnie światowej zakupił je właściciel sąsiedniej budy
„Hampla” (dziś „Strzecha Akademicka”) – Franz Krauss. W 1924 r. rozbudował on obiekt, którym kilka lat później zarządzał już Paul Hasse8. Dalsze losy
schroniska przed 1945 r. nie były dotąd w literaturze omawiane, z powodu
niedostępności innych źródeł. Lukę tę pozwalają dziś uzupełnić dokumenty
Biura Informacyjnego9, a także Sądu Obwodowego w Kowarach10.
W aktach sądowych Paul Haase, jako dzierżawca (niem. Pächter) schroniska przy Małym Stawie, pojawia się w sierpniu 1932 r., gdy złożył oświadczenie, iż jego umowa dzierżawy schroniska kończy się 1 kwietnia 1933 r.
Musiała jednak zostać przedłużona, gdyż 29 grudnia 1932 r. sąd zarejestrował firmę „Kleine Teichbaude Paul Haase”, określając jej właściciela posiadaczem (niem. Inhaber) i dzierżawcą tego schroniska (niem. Baudenpächter).
Haase nie nacieszył się jednak długo tym mieniem, gdyż zmarł 1 czerwca 1934 r. Prowadzeniem schroniska zajęła się wdowa po nim Margarete
Haase z domu Müller, która 2 lutego 1935 r. zarejestrowała własną firmę, zachowując w jej nazwie imię męża: „Kleine Teichbaude Paul Haase in
Brückenberg im Riesengebirge”11. Jednak gdy kolejna dzierżawa schroniska się skończyła 31 marca 1938 r., pani Haase zrezygnowała z dalszej działalności w Karkonoszach i przeniosła się do Zieleńca (niem. Grunwald)
w Górach Orlickich (niem. Adlergebirge), gdzie objęła – wzniesione w 1928 r.
– schronisko „Hindenburgbaude”. Nie ma ono polskiej nazwy, gdyż spłonęło w 1946 r.12. Swoją karkonoską firmę wyrejestrowała dopiero 28 sierpnia
8 E. Szczepański, Z dziejów karkonoskich schronisk (Samotnia), „Rocznik Jeleniogórski”, t. 16,
1978, s. 45–64; I. Łaborewicz, „Samotnia”, PTTK, Kraków 2004.
9 AP we Wrocławiu Oddz. w Kamieńcu Ząbkowickim, zesp. 84/635 Biuro Informacyjne
W. Schimmelpfeng – Niemiecka Wywiadownia Sp. z o.o., 1901–1945, sygn. 167/90, 167/108.
10 AP we Wrocławiu Oddz. w Jeleniej Górze, zesp. 83/91/0 Sąd Obwodowy w Kowarach, [1705–
1878] 1879–1945, sygn. 229.
11 Brückenberg im Riesengebirge to dzisiejszy Karpacz Górny (Bierutowice). Formalnie schronisko leżało na terenie tej gminy.
12 P. Sroka, Hindenburgbaude w płomieniach, „Sudety”, 2010, nr 8, s. 29.
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1938 r. Prowadzeniem schroniska nad Małym Stawem zajęła się wówczas osobiście jego właścicielka (niem. Inhaberin) Margarete Römer.
O Margarete Römer informują materiały zgromadzone przez Biuro
Schimmelpfenga. Urodziła się w 1889 r. w sąsiedniej budzie Hampla13 jako
córka jej ówczesnego właściciela Franza Kraussa. Jej pierwszym mężem był
Heinrich Richter, wspomniany radca handlowy z Miłkowa – od 1891 r. właściciel późniejszej „Samotni”. Po jego śmierci około 1920 r. Margarete stała
się samodzielną właścicielką schroniska, prowadzonego przez dzierżawców. Sama ponownie wyszła za mąż za dyrektora oddziału Deutsche Bank
w Elberfeld, Wernera Römera. Ten zmarł w 1933 r. i pani Römer po raz drugi
została wdową. Miała czwórkę dzieci, po dwoje z każdego małżeństwa. Jeden
z jej synów został oficerem Wehrmachtu, najstarsza zaś córka od 1938 r. prowadziła schronisko przy Małym Stawie. Dwoje najmłodszych dzieci w 1939 r.
chodziło jeszcze do szkoły, mając mniej niż 15 lat.
Gdy Margarete Römer osobiście zajęła się schroniskiem, zarejestrowała
swoją działalność gospodarczą w rejestrze handlowym Sądu Obwodowego
w Kowarach. W tym czasie wartość schroniska wyceniano na około 80 tys. marek, a jako przedsiębiorstwo nie było ono obciążone finansowo. Pani Römer
była jednocześnie współwłaścicielką, należącej do jej brata Otto Kraussa, sąsiedniej budy Hampla, z wartością hipoteczną udziału opiewającą w 1939 r.
na 100 tys. marek. Ponadto posiadała willę w Karpaczu, w której zamieszkiwała. Wartość tej nieruchomości szacowano na 28 tys. marek. Jedna z zachowanych notatek sugeruje, iż miała też stałe mieszkanie w Malinniku (niem.
Herischdorf) – dziś części Jeleniej Góry. Ponadto otrzymywała bardzo dobrą
rentę po swym drugim mężu, w wysokości 600 marek. Była powszechnie uważana za osobę majętną, o wysokiej zdolności kredytowej, szacowanej przez
pracowników Wywiadowni Gospodarczej aż na 100 tys. marek. Odraczanie
dla niej terminów płatności, nawet wysokich kwot (do kilku tysięcy marek),
uznano za całkowicie pozbawione ryzyka.
Jako człowieka scharakteryzowano Margarete Römer w 1939 r. następująco: aryjka, katoliczka, w wieku około 50 lat, wdowa. Jest osobą spokojną, obrotną w interesach, w których dobrze sobie radzi, utrzymując je na wysokim poziomie. Cieszy się powszechnie dobrą opinią jako osoba bardzo kompetentna,
pracowita, pilna, ceniona, ambitna, prawa i godna zaufania. Bardzo przychylnie oceniono jej reputację i charakter, podobnie jak prowadzony przezeń
„mieszczański tryb życia”, do którego nie miano żadnych zarzutów.
13 O dziejach schroniska PTTK „Strzecha Akademicka”, zob. m.in.: E. Szczepański, Schroniska
po polskiej stronie Karkonoszy, „Rocznik Jeleniogórski”, t. 18, 1980, s. 143–176; idem, Strzecha
Akademicka, „Karkonosze”, 1984, nr 1, s. 36–42; I. Łaborewicz, „Strzecha Akademicka”, PTTK,
Kraków 2004.
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Informatorzy Schimmelpfenga opisali również samo schronisko, będące według nich obiektem dobrze urządzonym, mającym „znaczne wzięcie”
wśród turystów, cieszące się ogromną popularnością. Określono je wręcz jako
znane w świecie (niem. Weltberühmte). Obsługując dużą liczbę ludzi, schronisko przynosiło do 1938 r. po 10 tys. marek rocznego czynszu od dzierżawców.
Sam obiekt wart był „wiele tysięcy marek”. Zatrudniano w nim różną liczbę
pracowników, w zależności od potrzeb. Pani Römer rozpoczęła samodzielne
jego prowadzenie od 1 kwietnia 1938 r., ale bezpośredni nadzór i prowadzenie
schroniska powierzyła córce, nieznanej niestety z imienia. Wywiadowni nie
udało się odnaleźć żadnych informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach
w prowadzonej tu działalności gospodarczej.
O dalszych losach Margarete Römer i należącego do niej schroniska analizowane dokumenty milczą. Jednak dzięki nim ta postać mogła po raz pierwszy pojawić się w literaturze przedmiotu, czym wypełniono jedną z białych
plam w dziejach schroniska „Samotnia”. Schronisko „Dom Śląski” położone
jest w granicach administracyjnych Karpacza (przy ul. Na Śnieżkę, nr 20),
na Przełęczy pod Śnieżką, na wysokości 1394 m n.p.m. Należy do najchętniej
odwiedzanych schronisk w polskich Karkonoszach. Od 2007 r. stanowi własność prywatną, tak jak to było w początkach jego istnienia14.
Według niepotwierdzonych informacji pierwsze budynki pod Śnieżką
wzniesiono najprawdopodobniej już w XVII w., jako sezonowe schronienie
dla tutejszych drwali i pasterzy, a w czasie wznoszenia kaplicy na Śnieżce
(1662–1681), także dla jej budowniczych. Pierwsze prawdziwe schronisko powstało dopiero w 1847 r. jako konkurencja dla istniejącej po drugiej – wówczas austriackiej – stronie granicy „Riesenbaude” (późniejsza „Obří bouda”).
Od nazwiska pierwszego właściciela zwano je początkowo „Heldmannbaude”.
W 1888 r. obiekt spłonął. Odbudowano go w 1904 r., ale i ten przetrwał niecałe
20 lat15. Dopiero w latach 20. XX w. wzniesiono budynek, który służy turystom
do dziś.
Pomysłodawcą i inwestorem nowego schroniska został Hugo Teichmann,
o którym nowe informacje przynoszą raporty Biura Schimmelpfenga16.
Powstały one w latach 1934–1939, ale informują też o okresie wcześniejszym,
ukazując przede wszystkim samego właściciela schroniska.
Hugo Teichmann według raportów Schimmelpfenga urodził się między
1880 a 1883 r. Dzięki księgom urzędu stanu cywilnego udało się datę tę uści14 Schroniska turystyczne Karkonoszy i Gór Izerskich w Polsce i Czechach, pod red. I. Łaborewicza,

Jelenia Góra 2015, s. 7.

15 J. Suchodolski, Architektura schronisk górskich w Sudetach, Wrocław 2005, s. 117.
16 AP we Wrocławiu Oddz. w Kamieńcu Ząbkowickim, zesp. 84/635 Biuro Informacyjne
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ślić – stało się to 1 czerwca 1882 r. w Mysłakowicach (niem. Erdmannsdorf)17.
Raport podaje dalej, iż jego rodzicami byli znani właściciele karkonoskich bud turystycznych: Emil Teichmann, urodzony 22 wrzesnia 1845 r.,
jako młodszy syn jednego z karpackich laborantów18, oraz Selma z domu
Reimann, urodzona 9 września 1854 r. w Sosnówce (niem. Seidorf). Emil zmarł
w 1902 r.19, Selma dopiero w 1922 r.20 Byli oni właścicielami obiektu zwanego
„Schnurbartbaude” (Buda pod Wąsem), zlokalizowanego w Karpaczu Górnym,
przy dzisiejszej ul. Olimpijskiej. Buda ta spłonęła w 1923 r., ale jej właściciel
zdążył już w 1913 r. wybudować obok wielki hotel górski – „Teichmannbaude”,
po wojnie znany jako „Orlinek”21. Wkrótce potem Hugo już się usamodzielnił.
Raporty podają, iż Teichmann z zawodu był kucharzem. Być może w takiej właśnie roli zatrudnił się we wspomnianym schronisku „Riesenbaude”.
Tam też poznał, a później ożenił się z córką ówczesnego właściciela budy
Adolfa Heyna (lub Haina), pochodzącego z Cieplic Śląskich Zdroju (niem. Bad
Warmbrunn). Z małżeństwa tego urodziło się troje dzieci, które w 1939 r. były
już dorosłe. Z jakiegoś powodu rodzice jednak rozwiedli się, a Hugo poślubił
swoją daleką kuzynkę, jednak łożył na utrzymanie zarówno swoich dzieci, jak
i byłej żony, która zamieszkała w Cieplicach Śląskich Zdroju, zapewne w swoim rodzinnym domu22. Rozwód nastąpił przed 1921 r., kiedy to Hugo postanowił stać się właścicielem własnego schroniska.
Miejsce swojej nowej działalności Teichmann zlokalizował naprzeciw
schroniska byłego teścia, czyli na Przełęczy pod Śnieżką, ale już po śląskiej
17 Dziecku nadano imiona Gustav Hugo. Zob. AP we Wrocławiu Oddz. w Jeleniej Górze, zesp.

83/254/0 Urząd Stanu Cywilnego Mysłakowice, 1874–1936, seria 1 Księgi akt urodzeń, sygn. 1/27,
nr 27/1882.
18 Laboranci – karkonoscy zielarze, zob. P. Wiater, Laboranci u Ducha Gór. Dawne ziołolecznictwo
w Karkonoszach i Górach Izerskich, Jelenia Góra 2017.
19 AP we Wrocławiu Oddz. w Jeleniej Górze, zesp. 83/350/0 Urząd Stanu Cywilnego Karpacz
Górny, 1874–1935, seria 3 Księgi akt zgonu, sygn. 3/29, nr 8/1902. Zgon zgłosił właściciel pensjonatu (Logierhaus) w Karpaczu Alfred Gubisch, oświadczając, że zmarł jego zięć Emil Teichmann,
właściciel budy (Baudenbesitzer) w wieku 56 lat, ewangelik, zamieszkały Schnurbartbaude,
urodzony w Karpaczu, syn chałupnika (Hausbesiter) i laboranta Benjamina Teichmanna oraz
jego żony Johanny z domu Hampel (oboje nieżyjący), zamieszkałych ostatnio w Karpaczu
w Schnurbartbaude. Zgon nastąpił 17 VI 1902 r. o godzinie 1:00.
20 Zmarła, mając 68 lat, dokładnie 5 III 1922 r. w Sosnówce, w domu nr 79 należącym do Anny
Kranz z domu Goldberger, która zgłosiła zgon. Zob. AP we Wrocławiu Oddz. w Jeleniej Górze,
zesp. 83/351/0 Urząd Stanu Cywilnego Sosnówka, 1874–1934, księga zgonów z 1922 r., nr 11/1922.
Zob. też H. Reitzig, Vom Gebirgsbauernhof zum Berggasthof. Ein Beitrag zur Geschichte der Bauden
von Dr. …, [Hrgb.] U. Junker, Bodnegg 1996, s. 75.
21 H. Reitzig, op.cit., s. 76–78; J. Suchodolski, op.cit., s. 128–129.
22 AP we Wrocławiu Oddz. w Kamieńcu Ząbkowickim, zesp. 84/635 Biuro Informacyjne
W. Schimmelpfeng – Niemiecka Wywiadownia Sp. z o.o., 1901–1945, sygn. 176/109.
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– wówczas niemieckiej – stronie granicy. Nie była to lokalizacja przypadkowa, niezbyt dobre stosunki niemiecko-czechosłowackie znacznie utrudniły
niemieckim turystom wstęp do schroniska czeskiego, a ruch wędrówkowy
w tym miejscu przecież nie zmniejszył się, lecz stopniowo narastał. Śnieżka
była potężnym magnesem przyciągającym rzesze ludzi, którzy wspinając się
na nią musieli gdzieś po drodze odpocząć. Do prowadzenia biznesu miejsce
było idealne.
Projekt architektoniczny nowego schroniska przygotowała pracownia znanego wrocławskiego architekta Herberta Erasa23, który zaprojektował także
karpacką „Teichmannbaude”, należącą do brata Hugona. Obiekt wzniesiono
zaledwie w ciągu 14 miesięcy, od 20 sierpnia 1921 r. do 20 października 1922
r24. Koszt budowy oszacowano na około 150 tys. marek25. Wywiadowcy określali schronisko, jako obiekt bardzo nowoczesny, dysponujący niezależnym
przyłączem elektrycznym i cieszący się w sezonie żywym zainteresowaniem
publiczności26. Według opisów architektonicznych była to typowa dla tego
okresu bryła o kształcie schodkowym lub też piramidalnym, której parter
i piętro oszalowano deskami, poddasze zaś i dach pokryto eternitem. Obiekt
nazwano „Schlesierhaus im Riesengebirge” (Dom Śląski w Karkonoszach).
W 1923 r. dobudowano doń oszkloną werandę. W schronisku mogło zanocować około 120 osób, z czego 66 w pokojach (jedno-, dwu- i trzyosobowych),
a pozostali w sali zbiorowej.
Ponieważ teren pod Śnieżką należał do hrabiów Schaffgotsch z Cieplic
Śląskich, Teichmann początkowo go wydzierżawił, w 1933 r. zaś wykupił
za sumę 60 tys. marek, jednak w raportach z 1938 i 1939 r. stwierdza się
wyraźnie, że grunt wokół schroniska należy do pierwotnych właścicieli,
a Teichmann posiada tylko tyle ziemi, ile zajmuje sam budynek27. Te stosunki własnościowe ograniczały działalność gospodarczą schroniska, ale
jego właściciel jakoś sobie z tym radził, inwestując przy tym ogromne sumy.
Przykładem może być wzniesienie i oddanie do użytku z końcem września
1924 r. eksperymentalnej elektrowni wiatrowej, która kosztowała 30 tys. marek. Niestety, podczas burzy śnieżnej pod koniec stycznia 1925 r., obciążona
szadzią lodową, turbina wiatrowa uległa zniszczeniu28. Nie załamany tym
23 K. Langer, Das Schlesierhaus im Riesengebirge, „Ostdeutsche Bau-Zeitung”, Jhg. 22, 25.12.1924,
nr 52, s. 381–382.
24 J. Suchodolski, op.cit., s. 117 i 129.
25 AP we Wrocławiu Oddz. w Kamieńcu Ząbkowickim, zesp. 84/635 Biuro Informacyjne
W. Schimmelpfeng – Niemiecka Wywiadownia Sp. z o.o., 1901–1945, sygn. 176/109.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Z. Kulik, Wiatrowy zakład energetyczny pod Śnieżką, „Karkonosze”, 1984, nr 3, s. 34–36.
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niepowodzeniem Teichmann zbudował w następnym roku niezależną linię
energetyczną, zdolną do dostarczenia prądu dla potrzeb 8–10 tys. mieszkańców. Z tego powodu określono go jako człowieka bardzo przewidującego. Tą
linią zaczęto dostarczać prąd także do schroniska na Śnieżce oraz do innych pobliskich obiektów29.
O samym Teichmannie raporty gospodarcze wyrażały się bardzo pochlebnie, określając go jako obrotnego, porządnego i sprawnego przedsiębiorcę, zawodowca w swym fachu, powszechnie cieszącego się dobrą opinią.
Prowadzone przez niego schronisko pozwalało mu na całkowite utrzymanie
się tylko z tego jednego źródła. Umiejętnie kierował swoimi środkami obrotowymi, a jego stan majątkowy uznano za w pełni uregulowany. W 1934 r.
stwierdzono jednak, iż funkcjonowanie schroniska w dużym stopniu uzależnione jest od sezonu oraz pogody, ale Teichmann należy do najporządniejszych gospodarzy w Karkonoszach. W 1939 r. stwierdzono, że na krótkie
okresy „ciszy sezonowej” schronisko bywa zamknięte. Gdy pogoda była dobra,
obroty stawały się ogromne, a gdy zła, schronisko stało puste. W 1936 r. zauważono, że Teichmann dysponuje niekiedy szczupłymi środkami obrotowymi,
przez co należności reguluje dość „wolno”. Niemniej uznano, że ma on stałe
zaufanie kontrahentów i kredyt w ramach działalności gospodarczej jest dopuszczalny. Pomimo chwilowych trudności uznawano go wciąż za człowieka
w pełni wypłacalnego. Co więcej, w innym raporcie z tego roku wręcz stwierdzono, że wzorowo poprowadzone przez niego przedsiębiorstwo wykazuje
stale wysoką frekwencję i przynosi wzrastające dochody. W 1939 r. oceniono,
iż można mu udzielać kredytów do sumy 5 tys. marek. Wartość schroniska
w tym czasie szacowano na około 300 tys. marek. Wywiadowcy dostrzegli też,
że Teichmann prowadzi swój interes bardzo porządnie, znaczną część swoich
zysków inwestując w schronisko, celem podniesienia jego standardu i oferowanych usług30. Zajmował się prowadzeniem schroniska prawdopodobnie do
maja 1945 r.
Dzięki temu, iż pracownicy Wywiadowni Gospodarczej odnotowali na
czyje zlecenie opracowali dany raport, wiemy, z jakimi przedsiębiorstwami
i bankami współpracował Hugo Teichmann. W 1934 r. zapytanie o gwarancje udzielenia kredytu w wysokości 18 tys. marek padło ze strony jeleniogórskiego oddziału Kommunalbank für Niederschlesien, w sprawie kredytu zaś na zaledwie 200 marek zwróciła się firma H. Hennig, Getreidekorn-Dampfbrennerei z Wrocławia (niem. Breslau). Trzy opinie sporządzo29 AP we Wrocławiu Oddz. w Kamieńcu Ząbkowickim, zesp. 84/635 Biuro Informacyjne
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30 Ibidem.
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no w 1937 r.: dla nieokreślonego banku z Berlina w sprawie udzielenia
kredyt w wysokości 5 tys. marek; w sprawie kredytu tej samej wysokości
od firmy Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp AG, zakład filialny w Esslingen a.N.; oraz o gwarancję na 600 marek dla firmy Scholl &
Hillebrand G.m.b.H. (Weingrosshandlung) Rüdesheim / Rh. Rheingauktrs
(Hessen.-Nassau). W 1939 r. w sprawie kredytu na 5 tys. marek zwróciła się
firma F.J. Mampe, Likörfabrik ze Stargardu na Pomorzu (niem. Stargard
in Pommern)31. Akta Biura Informacyjnego Schimmelpfenga, pochodzące w opisanych przypadkach głównie z okresu międzywojnia XX w., stanowią bardzo istotne źródło do poznania wielu aspektów dziejów przedsiębiorstw, o których sporządzało ono swoje raporty. Pomimo iż opierano
je na tzw. białym wywiadzie, a więc wykorzystując powszechnie dostępne
informacje (np. prasowe lub rejestrów sądowych), jak i opinie pozyskane
w trakcie rozmów lub rozsyłanych ankiet, zawierają one wiele informacji, nieutrwalonych w innych źródłach. Opisują przede wszystkim kondycję finansową, okoliczności mające wpływ na rozwój lub upadek danej
firmy, prezentują również sylwetki właścicieli i ich pozycję w społeczności lokalnej. Zawierają pewne elementy biograficzne, np. dane metrykalne, które choć nie zawsze precyzyjne, stanowią jednak cenne wskazówki
do dalszych poszukiwań. Na ich podstawie można też prześledzić związki
rodzinne, a przede wszystkim zależności gospodarcze pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami. Interesujące jest źródło tych informacji – zespół
akt Biura Informacyjnego Schimmelpfenga. Materiałom zespołu nadano
układ geograficzno-alfabetyczny. Dokumenty, dotyczące każdej instytucji
lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, zgromadzono w oddzielnych półkopertach, tworzących rodzaj kartoteki. Ułożono je alfabetycznie nazwami miejscowości (w brzmieniu sprzed 1945 r.), a w ich obrębie
według nazwisk właścicieli lub nazw firm. Każda koperta zawiera druki
firmowe Biura, wypełnione odręcznie lub na maszynie, mieszczące opis,
a niekiedy krótką historię danego przedsiębiorstwa lub życiorys jego właściciela, następnie szacunkowe dane o osiąganych dochodach, informacje o występującym zadłużeniu, charakterystykę danego przedsiębiorcy,
ocenę zdolności kredytowej. Ponadto do kopert okazjonalnie dołączano
ankiety wypełnione przez właściciela przedsiębiorstwa, wycinki z gazet
(głównie o rejestracji firmy, nekrologi właścicieli, ogłoszenia o połączeniu,
likwidacji lub upadłości) oraz ogłaszane w prasie bilanse.
W aktach znajdują się informacje o śląskich przedsiębiorstwach
(z Dolnego i Górnego Śląska), a także przedsiębiorstwach z terenu cze31 Ibidem.
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skich Sudetów, Łużyc, tzw. Ziemi Lubuskiej oraz województw krakowskiego, lwowskiego i tarnopolskiego w granicach z 1939 r.32 Zaprezentowane
szczegółowo dwudziestowieczne dzieje dwóch schronisk karkonoskich
są jedynie niewielkim przykładem możliwości wykorzystania tych archiwaliów, pozostających często poza obiegiem badawczym, co jednak
stopniowo, wraz z upowszechnianiem o nich informacji, ulega poprawie.
Wykorzystanie takiego rodzaju źródła pozwala badaczom na precyzję
w operowaniu faktami, przyczynia się do pogłębienia wiedzy o dziejach
regionalnych33 oraz procesach gospodarczych i społecznych o większej
skali34.

32 Zob. ogólna charakterystyka zawartości zespołu i skany wybranych dokumentów, dostępne

online: https://www.ap.wroc.pl/zrodla-archiwalne/akta-biura-informacyjnego-w-schimmelpfeng,
[dostęp: 09.04.2018].
33 Porównaj choćby opracowanie Ivo Łaborewicza, zob. idem, Z dziejów kin w Jeleniej Górze
do 1945 roku, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze „Zaszyty Wydziału
Humanistycznego”, t. 12, Literatura – Język – Region, pod red. L. Puchalskiego, B. Telążki,
J. Zapruckiego, Jelenia Góra 2017, s. 109–132.
34 Przykładem może być praca Tomasza Przerwy, zob. idem, Między lękiem a zachwytem. Spory
zimowe w śląskich Sudetach i ich znaczenie dla regionu (do 1945 r.), Wrocław 2012.
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Pomoce kancelaryjne i archiwalne
w systemie zarządzania organami
centralnymi Królestwa Polskiego
(1815– 1867)

Typy i rodzaje pomocy kancelaryjnych i archiwalnych były ściśle związane z organizacją, stylem pracy oraz zakresem kompetencji urzędów. Służyły
one kilku celom: 1) rejestracji obiegu pisma w różnych fazach, co pozwalało
na odnalezienie go na różnych odcinkach wędrówki; 2) kontrolowaniu czynności kancelaryjnych pracowników, za pomocą których obieg był dokonywany; 3) kontrolowaniu oraz informowaniu o toku i sposobie załatwiania spraw
przez urzędników; 4) rejestracji samej materii pisma i dekretacji; 5) rejestracji elementów rozpoznawczych – literowych, numerowych i chronologicznych
pisma potrzebnych do szybkiego jego odnalezienia i identyfikacji; 6) wskazania miejsca, gdzie dane pismo po załatwieniu złożono1. Pozwalały na szybkie
dotarcie do osób odpowiedzialnych merytorycznie i formalnie za przydzieloną im sprawę. Dzięki nim na każdym etapie „wędrówki” pisma w urzędzie
było one widoczne. Poza tym informowały też o liczbie wpływających pism do
urzędu.
Obecnie dają one możliwość poznania nie tylko zakresu kompetencji
urzędu, ale też realizacji decyzji, jakie podejmowano w trakcie jego działania.
Na ich podstawie można także ocenić, w jaki sposób urząd wywiązywał się ze
swoich statutowych kompetencji.
1
W. Rostocki, Księgi kancelaryjne i akta spraw urzędów administracji państwowej Księstwa
Warszawskiego i Królestwa Polskiego, „Archeion”, t. 29, 1958; F. Ramotowska, Uwagi o księgach kancelaryjnych i archiwalnych urzędów polskich i rosyjskich XIX w., „Studia Źródłoznawcze”, t. 21, 1976.
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Do pomocy kancelaryjnych w XIX-wiecznym urzędzie należały: księgi protokołów, księgi postanowień władz zwierzchnich oraz samego urzędu, dzienniki podawcze główne, dzienniki wydziałowe, sekcyjne, dzienniki kontrolne, dzienniki sekretne, skorowidze podań prywatnych, dzienniki ekspedycji
pocztowych, dzienniki kancelaryjne, wykazy ekspedycji numerów zaległych,
dzienniki reprodukcji, kontrolki interesów pilnych, spisy spraw, księgi obecności urzędników2.
1. Księgi protokołów posiedzeń urzędu, zwane też dziennikami czynności
(tu też rejestrowano protokoły posiedzeń tajnych). Konstytucja Królestwa
Polskiego przewidywała zasadę kolegialności, tj. decydowania większością
głosów we wszystkich sprawach. W działaniu urzędów Królestwa Polskiego
istotną rzeczą było umiejętne wypośrodkowanie między fachowością a szybkością przekazania informacji oraz zdecydowaniem i jasno pojętą odpowiedzialnością, wynikającą z systemu biurokratycznego. Ostatecznie statut komisji rządowych z 17 października 1816 r., a za nim wewnętrzne przepisy,
wprowadziły do pracy urzędów tzw. model kolegialności ograniczonej. Z reguły sprawy wymagające opinii wielu osób wnoszono przez urzędy niższego szczebla, prezydentów miast i inne instytucje. Kolegialność w urzędach
polegała na wspólnych naradach ich członków oraz podejmowaniu decyzji
większością głosów. Zdarzało się, że minister komisji rządowych (po 1842 r.
dyrektor główny) lub prezes (dyrektor) urzędu mógł nie uznać decyzji przez
nich podjętych, uznawszy je za niezgodne z konstytucją, dekretami królewskimi lub namiestnika. W takiej sytuacji decyzja była przekazywana do Rady
Administracyjnej Królestwa Polskiego, która ostatecznie rozstrzygała sporne dylematy. Sprawy rozpatrywano na ogólnych lub wydziałowych posiedzeniach urzędu. Odbywały się one co najmniej trzy razy w tygodniu3. Sprawy
mogły być wnoszone osobiście przez zainteresowanego lub przez członka
kolegium oraz pisemnie, tzn. normalną korespondencją. Decyzje zapadłe na
posiedzeniach kolegium miały charakter bądź wykonawczy, bądź rozporządzający, co oznaczano na pismach. Jeśli przedmiotem dyskusji było nadesłane pismo, wówczas zaznaczano to w ustalany sposób, notując na piśmie
lectum, ex plenum lub pleno. Kiedy pismo było od razu załatwione na sesji,

2

Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), zesp. 1/194/0 Komisja Rządowa Przychodów
i Skarbu 1799–1904, sygn. 1572, k. 56, pismo sekretarza Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu
(KRPiS) do naczelników biur ws. rewizji działań Komisji z 2 I 1818 r.
3 Ibidem, sygn. 1635, nlb., posiedzenie ogólne KRPiS ws. zbierania i rozpatrywania spraw na
posiedzeniach ogólnych i nadzwyczajnych z 27 X 1827 r.; ibidem, sygn. 1576, k. 31, podział na
sesje zwyczajne i nadzwyczajne KRPiS, [1841 r.]; ibidem, k. 115, reskrypt dyrektora głównego
KRPiS ws. odbywania sesji w Komisji z 17 II/ 1 III 1845 r.
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prezydujący lub na jego polecenie sekretarz, poza prezentą, wpisywał treść
odpowiedzi, którą natychmiast parafował.
Do ksiąg protokołów posiedzeń wpisywano informacje dotyczące spraw
wnoszonych pod obrady. Były one czasem lakoniczne, bo jak głoszono „należy zapisywać treść interesu, główne punkta podane do rozstrząsania, uwagi i wnioski”. Księgi te składały się z następujących rubryk: numer bieżący
i numer dziennika podawczego, numer sesji, jej data, obecni i nieobecni,
streszczenie przebiegu obrad, sposób załatwienia (z adnotacją na piśmie: pozwolono, odrzucono, przyjęto do wiadomości, uchwała bez podania treści, odroczono), decyzja (notując na piśmie: wysłać pismo, dołączyć do akt [aa] lub
przesłać do wydziału), podpis przewodniczącego lub zebranych4. Księgi protokołów urzędu prowadzono w systemie rocznym, zapisując protokół jeden
po drugim „porządkiem posiedzeń”5. Bruliony protokołów posiedzeń były
przechowywane w sekretariacie6. Obok ksiąg protokołów posiedzeń prowadzono też wykaz „przedmiotów” przygotowanych pod obrady na konkretną
sesję urzędu. Protokoły były formułowane w księgi oprawne w skórę, półskórę
albo czerwony safian. Tytuł oraz datę wyciskano na grzbiecie bądź przygotowywano gotowe nalepki papierowe, które przylepiano na grzbiecie księgi7.
2. Księgi normatywów (postanowień władz zwierzchnich [tu postanowienia namiestnika i rozkazy cesarza] oraz postanowienia własn e
urzędu) zwane też skorowidzami ukazów, postanowień i przepisów gromadzono w nich postanowienia namiestnika, wypisy z protokołów
Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego, Rady Stanu, Rady Administracyjnej
Królestwa Polskiego, decyzje prezesa bądź dyrektora urzędu, sekretarza generalnego. Miały one stanowić ogólny zbiór praw dla danego wydziału lub
też całego urzędu. Układano je chronologicznie, bez oprawiania w księgi,
raczej pozostawały jako luzy. Opiekował się nimi sekretarz generalny urzędu. Oryginały postanowień władz zwierzchnich przechowywano w sekretariacie, a kopie z nich sporządzane przesyłano do wydziałów i włączano do
właściwych akt8. W latach 30. XIX w. postanowienia namiestnika lub Rady
4 Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego: Wydział Sprawiedliwości. Cz. I, t. 1.
Organizacja Komisji Rządowej Sprawiedliwości, Warszawa 1866, art. 55 organizacji Komisji
Rządowej Sprawiedliwości (KRS) z 6/18 VIII 1847 r.
5 AGAD, zesp. 1/194/0 Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 1799–1904, sygn. 1575, k. 115,
posiedzenie zwyczajne KRPiS z 3/13 XII 1836 r.
6 Ibidem, sygn. 1573, k. 46, wiadomość o stanie protokołów posiedzeń KRPiS z 7 II 1824 r.
7 Ibidem, zesp. 1/184/0 I Rada Stanu Królestwa Polskiego 1810–1832, sygn. 414, Protokół
Posiedzeń Ogólnego Zebrania Rady Stanu Królestwa Polskiego, księga oprawna.
8 Ibidem, zesp. 1/194/0 Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 1799–1904, sygn. 1575, k. 158,
pismo sekretarza generalnego KRPiS ws. składu wszelkich praw i postanowień Rządu z 12/24
IV 1839 r.; ibidem, sygn. 1583, s. 76, pismo Wydziału Dochodów Niestałych KRPiS do dyrektora
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Administracyjnej (oryginały), wymagające rozpatrzenia przez określone wydziały urzędu, były w nich gromadzone, a ich kopie odsyłane respective do sekretariatu. Wszystkie polecenia władz zwierzchnich, według rozporządzenia
Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych z 20 sierpnia / 1 września 1838 r., miały być drukowane w formie okólników i zbierane w teczce
zatytułowanej: „ogólne przepisy dla zarządu X”, a w dzienniku podawczym
pod kolejnym numerem rejestrowane9. W ten sposób tworzono własny podręczny zbiór przepisów. Do niego sporządzano skorowidze chronologiczne,
w których notowano, oprócz daty i treści przepisu, miejsce jego złożenia w aktach10. Składały się z następujących rubryk: numer bieżący, numer dziennika
głównego, data reskryptu, ukazu, postanowienia, jego treść (przedmiot interesu), treść wydanych rozporządzeń, ewentualnie treść i data otrzymanych
wskutek tego raportów, miejsce złożenia11.
3. Dziennik podawczy ogólny lub główny, czyli kontrola „ruchu interesów” do dyrekcji przychodzących, sporządzany na papierze regestowym,
służył do chronologicznego rejestrowania wszystkich pism wpływających,
a także korespondencji wewnętrznej i wysyłanej „z urzędu”, nie zależnie od
trybu i sposobu załatwiania sprawy. Był też kontrolką obiegu pism w urzędzie12. W dzienniku, według porządku arytmetycznego, liczbą numerów
bieżących na cały rok, zapisywano pisma wchodzące, tj. „porządkiem objęcia, czyli prezentaty zapisane otrzymują [pisma] numer porządkowy tegoż
dziennika”13. Pismo sekretarza generalnego Komisji Rządowej Przychodów
i Skarbu (KRPiS), „w celu umniejszenia pracy wydziałów”, skierowane do
„panów dziennikarzy”, zalecało wprowadzenie kontroli ogólnej czynności
urzędu, w miejsce tabelarycznych wykazów, prowadzonych dotąd, nadsyłanych codziennie do godz. 9.00 do kancelarii, prowadzenie dziennika ogólkancelarii ws. przygotowania wszystkich ukazów i postanowień wydziału (skorowidza) z 10/22
VI 1857 r.
9 Archiwum Państwowe (AP) w Radomiu, zesp. 58/123/3 Rząd Gubernialny Radomski 1845–
1864, sygn. 6, s. 11.
10 Ibidem, sygn. 7, nlb., postanowienie Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych
z 31 XII/12 I 1842/ 1843 r.
11 Zbiór przepisów administracyjnych… Cz. I, t. 2. Przepisy dotyczące organizacji Komisji Rządowej
Sprawiedliwości, s. 249, reskrypt dyrektora prezydialnego KRS ws. zaprowadzenia kontroli dla
spiesznego wykonywania reskryptów z 1/13 II 1843 r.
12 AGAD, zesp. 1/194/0 Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 1799–1904, sygn. 1573, k. 28,
pismo sekretarza KRPiS do ministra o służbie dziennikarza głównego z 24 VI 1823 r.; ibidem,
sygn. 1575, k. 171, wzór dziennika ogólnego; ibidem, k. 175, wzór dziennika ekspedycyjnego
z 17/29 XI 1839 r.; ibidem, zesp. 1/184/0 I Rada Stanu Królestwa Polskiego 1810–1832, sygn. 513,
dziennik podawczy Rady Stanu Królestwa Polskiego.
13 AP w Radomiu, zesp. 58/123/3 Rząd Gubernialny Radomski 1845–1864, sygn. 230, s. 48, art.
17 o sposobie odbywania spraw w Komisji Województwa Krakowskiego z 24 V 1818 r.
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nego wpływających pism14. Dziennik ten w różnych urzędach i okresach
miał różne rubryki. Najczęściej występowały w nim: numer porządkowy
(bieżący), data wpływu pisma (prezentata), numer dziennika, data pisma,
nadawca (nazwisko osoby lub władzy), treść przedmiotu (krótki regest),
komu przesłany: wydział, sekcja, nazwisko referenta, do którego skierowano pismo (tu podpis odbierającego), data ewentualnego wniesienia na
ogólne lub nadzwyczajne posiedzenie urzędu, treść decyzji, data decyzji
(treść wychodzących referatów), data odpowiedzi lub przekazania do innego urzędu lub osoby prywatnej, lub też oddania do archiwum z zaznaczeniem znaku akt (sygnatury, tj. tytułu akt), do których pismo włączono,
liczbę aneksów przy piśmie wpływającym, „znak pośpiechu”, tj. czy sprawa
jest pilna, czy nie, data ekspedycji, uwagi (tu np. po rozpoznaniu przesłać
KRPiS, Komisji Województwa Kaliskiego, vide nr, po zrobieniu użycia ad
acta, przesłać Radzie Administracyjnej do decyzji)15.
Jeśli pismo pozostawało bez odpowiedzi, fakt ten zaznaczono na piśmie
oraz w dzienniku, zapisując „składa się do akt”, „ad acta” lub „aa”. Według
Urządzenia wewnętrznego biur komisarzy obwodowych z 13 grudnia 1826 r.,
raporty i reprodukcje zapisywano w dzienniku, w miejscu przeznaczonym
na odpowiedź. Dziennik, zakładając, że prowadzono go skrupulatnie, odzwierciedlał całość toku urzędowania i obiegu pisma, od jego wpływu, merytorycznego załatwienia sprawy, do scalenia czystopisu w woluminie akt
spraw. W XIX-wiecznym systemie kancelaryjnym nie miał on wpływu na
łączenie pism w sprawy i zakładanie teczek akt, a jedynie informował, kto
załatwia daną sprawę, gdzie należy szukać pisma po jej załatwieniu. Służył
też jako ewidencja pism będących w trakcie załatwiania. Był zatem instrumentem, dzięki któremu kancelaria urzędu spełniała z jednej strony funkcję komórki śledzącej tok urzędowania, z drugiej zaś kontrolującej obieg
pism. Informował też o liczbie pism wpływających do urzędu. W 1823 r.
dziennik KRPiS rejestrował codziennie 300 „interesów”, w 1842 r. około
4 tys. pism w całym roku, a w 1864 r. już 14 tys. pism16. Przy dzienniku
głównym prowadzono też wykaz numerów (pism) przepisanych „celem zapewnienia punktualności i niezawodności”17. Dziennik występował w po14 AGAD, zesp. 1/194/0 Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 1799–1904, sygn. 1479, s. 145,

pismo sekretarza do wydziałów ws. przygotowywania 15-dniowych raportów z 3 VII 1834 r.
15 Ibidem, sygn. 1572, k. 72, wzór dziennika urzędu N na rok N; ibidem, zesp. 1/184/0 I Rada
Stanu Królestwa Polskiego 1810–1832, sygn. 512 (Dziennik Ogólny Zgromadzenia Rady
Stanu).
16 Ibidem, zesp. 1/194/0 Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 1799–1904, sygn. 1480, k. 26,
wykaz pism „weszłych i odrobionych” KRPiS w 1842 r., s. 321, jw., w roku 1862.
17 Ibidem, sygn. 1573, k. 66, protokół z posiedzenia KRPiS 22 II 1824 r.
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staci poszytu lub księgi oprawionej in folio w półskórek18. Na stronie tytułowej widniał napis: „Dziennik podawczy”, dalej nazwa urzędu i data założenia dziennika19.
Okresowe rewizje, przeprowadzane w rozmaitych komórkach urzędu,
wykazywały panujący w nich bałagan, brak systematyczności w układaniu m.in. dzienników podawczych, które często poniewierały się w kurzu
na podłodze. Przy okazji natrafiano na leżące luzem mapy i plany, chociaż
miejscem do ich przechowywania była odpowiednia szafa. W zaleceniach
pokontrolnych domagano się także ułożenia dzienników według roczników
w szafie służącej do tego celu.
W trakcie podróży ministra skarbu do Petersburga w latach 20. XIX w.
pisma adresowane jako „do rąk własnych ministra” były mu dostarczane
osobiście (wówczas ministra skarbu zastępował minister sprawiedliwości).
W podróżach tych uczestniczyły też osoby odpowiedzialne za prowadzenie dziennika pism nadesłanych, jak też i ekspediowanych. Świadczą o tym
zachowane dzienniki „interesów wyexpediowanych w podróży petersburskiej” oraz „konsygnacje interesów odebranych”20. Dzienniki te składały się
z takich samych elementów, jak prowadzone w KRPiS. Pisma zaś przychodzące do decyzji KRPiS, nie wymagające rozpatrzenia przez samego ministra, ekspediowano w zwykłej formie, z podpisem „z polecenia Ministra
Prezydującego Radca Stanu Sekretarz Generalny”.
Do dzienników podawczych w KRPiS zalecano prowadzić indeksy: 1) podań prywatnych, 2) korespondencji z władzami. W pierwszym notowano nazwisko podającego, numer dziennika głównego, wydział, do którego prośba
osoby została skierowana. W drugim zaś – prezentę pisma, numer dziennika głównego, numer reskryptu (jeśli był to reskrypt) oraz wydział i numer
klasyfikacji dziesiętnej odpowiadający instytucji kierującej dane pismo. Był
to: 1) namiestnik, 2) Senat, 3) komisje rządowe, 4) Sekretariat Stanu, 5) Izba
Obrachunkowa, 6) Prokuratoria Generalna, 7) Dyrekcja Dróg i Mostów,
8) Stadnina Koni Królewskich, 9) Loteria, 10) Mennica, 11) Administracja
18 Ibidem, sygn. 1479, s. 150, pismo sekretarza głównego KRPiS, skierowane do Składu Druków

i Formularzy ws. wydania papieru dla oprawy dziennika z 9 VII 1834 r.
19 Ibidem, zesp. 1/184/0 I Rada Stanu Królestwa Polskiego 1810–1832, sygn. 513; AP w Płocku,
Akta miasta Płocka, sygn. 326, k. 10, wzór okładki dziennika głównego.
20 AGAD, zesp. 1/194/0 Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 1799–1904, sygn. 1634–1636
(1826–1829), „dziennik interesów przychodzących do Jaśnie Oświeconego Księcia Ministra”
(numer bieżący, nazwisko podającego, data odbioru, treść załatwienia, data), „dziennik interesów wyexpediowanych w podróży Petersburskiej” (numer bieżący, data, adres, odebranie);
sygn. 1573, k. 6, ibidem, postanowienie KRPiS z 27 X 1827 r. ws. zachowania obowiązujących
procedur przy formułowaniu odpowiedzi na pisma w czasie podróży ministra.
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Konsumpcji, 12) Administracja Tabaki, 13) Biuro Stempla, 14) komisje wojewódzkie, sądy, różne władze21.
Ponadto przy dziennikach podawczych prowadzono skorowidz kopii sporządzanych z pism, z których treści wynikało, że wyszczególniona w nich sprawa wymaga rozpatrzenia przez więcej niż jeden wydział urzędu. Po 1830 r.
rozważano wprowadzić w urzędach, na wzór rosyjski, dwa osobne dzienniki:
dla pism wpływających i wychodzących22.
4. Dzienniki wydziałowe, sekcyjne były prowadzone przez wydziały
i sekcje danego urzędu. Z jednej strony ułatwiały kontrolę załatwiania danej
sprawy, nie dopuszczając do zaległości, z drugiej zaś dawały obraz załatwianych spraw przez poszczególne komórki organizacyjne danego urzędu23.
Z reguły składały się z następujących elementów: numer bieżący, numer wydziału czy sekcji, data wpływu do wydziału lub sekcji, numer dziennika głównego, treść przedmiotu, nadawca (osoba lub władza), data i krótka treść decyzji (regest), uwagi. Decyzja mogła być podejmowana kolegialnie, na posiedzeniu urzędu lub w jego wydziałach, osobiście przez samego ministra komisji
rządowych, prezesa urzędu lub odesłana do innej komórki urzędu.
Dalej w rubryce notowano nazwisko redaktora lub referenta, a w uwagach
wskazywano na dalszy los pisma, czy postanowiono je reprodukować, czy tylko przesłano do wiadomości lub włączono do archiwum, notując znak akt, do
których pismo dołączono. Wiele z tych elementów zapisu, jak daty wpływu,
numery nadawane w kancelarii odbiorcy, dekretacja, znak pisma i inne, zamieszczano również na odpowiednich pismach. To pozwalało i dawało szansę
na odnalezienie danego pisma w każdej fazie jego załatwiania, a po złożeniu
go ad acta – w archiwum urzędu.
Dodatkowo, w celu ułatwienia poszukiwań w omawianych typach ksiąg
kancelaryjnych, sporządzano do nich rozmaite pomoce, drugiego lub nawet
trzeciego stopnia. Były to skorowidze imienne, geograficzne, rzeczowe, numerowe i mieszane, prowadzące do odpowiednich zapisów w księgach kancelaryjnych. W celu wyeliminowania zaległości w wydziałach urzędu prowadzono
Kontrolkę Biegu Interesów. Składała się ona z następujących rubryk: numer
dziennika głównego, data otrzymania interesu w wydziale, od kogo i treść,
21 Ibidem, sygn. 1573, k. 39, 42–43, wzór dziennika wydziałowego z rozbiciem na wydziały KRPiS

z 24 VI 1823 r.; ibidem, k. 43, indeks do dziennika głównego (co do podań prywatnych i korespondencji z władzami); w pozostałych komisjach rządowych na podstawie zachowanych materiałów
archiwalnych nie można stwierdzić, czy te propozycje wprowadzono w komisjach rządowych.
22 Ibidem, sygn. 1575, k. 16; w zachowanych aktach KRPiS można napotkać wzór dziennika, oddzielny dla pism wchodzących i wychodzących.
23 Ibidem, sygn. 1583, s. 141, pismo dyrektora Wydziału Dochodów Niestałych KRPiS ws. prowadzenia dziennika sekcyjnego z 18 II/1 III 1836 r.
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w jakiej sekcji znajduje się, komu odesłany do referatu, sposób załatwienia
lub powód zaległości. W tej ostatniej rubryce wpisywano np.: „w przyszłym tygodniu będzie załatwiony, zwrócony do akt Sekretariatu Głównego, w aktach
Wydziału Górnictwa, zapytano kancelarię namiestnika, czy p. Wodziński wykonał przysięgę Rządowi rewolucyjnemu [...]”24.
5. Dzienniki kontrolne zwane też doręcznikami były prowadzone
przez wydziały i sekcje urzędu. Służyły kontroli obiegu pism w wydziałach.
Głównymi jego elementami były: numer dziennika głównego, nadawca, data
wpływu do wydziału, data podpisania rezolucji, data ekspedycji z wydziału25.
6. Dziennik sekretny (szczególny). Ogólny rejestr pism wchodzących nie obejmował pism tajnych. Należały do nich ukazy, obwieszczenia,
dekrety, kierowane bezpośrednio na ręce ministra komisji rządowych lub
prezesa urzędu, pisma szczególne, tu korespondencja ministra z władzami
centralnymi kraju, pisma należące „do sekretu” (listy, konduity, denuncjacje
przeciw urzędnikom), pisma z przesyłkami pieniężnymi. Tego rodzaju dokumentację zapisywano w oddzielnej księdze przechowywanej wraz z aktami
tajnymi w kancelarii urzędu.
7. Skorowidz podań prywatnych, czyli dziennik próśb (zw. też
spisem alfabetycznym nazwisk interesantów z dziennika podawczego ułożonym). Notowano w nim pisma kierowane bezpośrednio na ręce
ministra komisji rządowych bądź prezesa urzędu. Zawierał on następujące
elementy: numer bieżący, numer dziennika generalnego, wydziałowego, datę
wpływu, nazwisko i imię interesanta, datę oddania pisma do przechowania
(ad asservandum) do archiwum, nazwisko referenta oraz rubrum akt, do których pismo włączono26. Skorowidze układano alfabetycznie według pierwszej litery hasła głównego stanowiącego przedmiot sprawy (nazwa petenta,
miejscowości, dóbr). Zachowany np. skorowidz do dziennika II Rady Stanu
w układzie alfabetycznym obejmuje wszystkie nazwiska petentów oraz nazwy
dóbr i innych obiektów geograficznych. Składa się on z: nazwiska realności,
numeru dziennika Rady Stanu, wymienienia referenta, daty przedstawienia
interesu Radzie Stanu, daty i numeru protokołu, w którym decyzja zapadła.
24 Ibidem, sygn. 2515.
25 Ibidem, sygn. 1576, k. 60, pismo sekretarza generalnego KRPiS ws. utrzymania doręcznika do

kontrolowania biegu interesów z 25 II/9 III 1842 r.
26 Ibidem, zesp. 1/184/0 I Rada Stanu Królestwa Polskiego 1810–1932, sygn. 409, s. 2, wykaz
próśb, które zakwalifikowano do przesłania Jaśnie Wielmożnemu Sekretarzowi Stanu z 25 XI
1829 r.; Przepisy utrzymania akt w porządku, Warszawa 1828, wzór skorowidza podań prywatnych;
AP w Radomiu, zesp. 58/123/3 Rząd Gubernialny Radomski 1845–1864, sygn. 80, s. 126, pismo
Komisji Województwa Krakowskiego do dziennikarza głównego ws. wzoru dziennika próśb
z 17 IV 1834 r.
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Jest to zatem skorowidz prowadzący poprzez dziennik podawczy do poszczególnych pism kierowanych do Rady27.
Tu też prowadzono dzienniczek pokwitowań, w którym odnotowywano pisma odsyłane nadawcom prywatnym, niespełniające wymogów postępowania w sprawach wnoszenia próśb do urzędów.
8. Dziennik ekspedycji pocztowych zwany też kontrolką interesów odchodzących lub dziennikiem pokwitowań, pełnił rolę
księgi pokwitowań dla pism wysyłanych pocztą lub oddawanych na miejscu,
w Warszawie. Dawał też możliwość skontrolowania czynności ekspedycyjnych. Zawierał najczęściej datę oddania pisma na pocztę lub datę wręczenia
stronie, adresata, numer, którym ekspedycja była oznaczona, podpis urzędnika pocztowego lub osoby odbierającej ekspedycję. Główne jego elementy
to: numer porządkowy, data ekspedycji, numer dziennika głównego, od kogo
pismo, treść odpowiedzi, znak akt (do jakich akt włączono pismo), pokwitowanie odbierającego28. Prowadzono dwie księgi ekspedycji pocztowej: wysłanej
pocztą oraz przekazywanej do osób lub urzędów w Warszawie29. Pozostawały
one pod opieką woźnego zajmującego się przekazywaniem pism na pocztę,
jak i tych, które miał wręczyć na miejscu w Warszawie. W księdze doręczeń
osobistych wpisywano: numer pisma, adres (osoba lub urząd) oraz pokwitowanie odbiorcy – podpis osoby prywatnej lub stempel pocztowy (w sytuacji,
kiedy pisma przekazywano na pocztę). Pisma wysyłane pocztą poza Warszawę
były rejestrowane z kolei w dwóch rodzajach ksiąg, w pierwszej notowano
wszystkie pisma mające charakter: „interes rządowy”, w drugiej „interes prywatny”. Była to głównie informacja dla poczty. Dziennik ten zwykle był oprawiany w tekturę oraz papier kolorowy.
9. Dziennik kancelaryjny (wykaz interesów do urzędu „weszłych,
odrobionych i do odrobienia pozostałych”) był formą kontroli czynności związanych z przepisywaniem pism w kancelarii. Jej kierownik zakładał i prowadził dziennik kancelaryjny30. Dziennik ten był podzielony na wydziały danego urzędu. Prowadzono go w formie księgi, w której zaznaczano następujące
dane: numer bieżący, numer dziennika podawczego, datę przyjścia do urzędu,
datę pisma i datę odesłania go do kancelarii, nazwisko przepisującego kancelisty, datę przepisania i doręczenia ekspedytorowi. Spełniał też rolę pokwito-

27 AGAD, zesp. 1/185/0 II Rada Stanu Królestwa Polskiego 1807–1853, sygn. 540.
28 Ibidem, zesp. 1/194/0 Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 1799–1904, sygn. 1575, k. 179,

wzór dziennika interesów odchodzących.
29 Ibidem, sygn. 1576, k. 161, pismo dyrektora kancelarii KRPiS do dziennikarza głównego z 3 I
1857 r.
30 Przepisy utrzymania akt…, art. 47.
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wań, bo kancelista swoim nazwiskiem sygnował odebranie pisma do przepisania.
10. Wykaz ekspedycji (numerów) interesów zaległych. Był on
prowadzony w biurze ekspedycji i służył do rejestrowania pism nie wysłanych
w określonym czasie31. Dwa razy w miesiącu dziennikarz wydziałowy informował sekretarza generalnego o wszelkich zaległościach przy załatwianiu
określonej sprawy, a wymagającej pośpiechu. Taki wykaz ujęty w formę księgi
zawierał: numer bieżący, numer dziennika głównego, wydziałowego, datę dojścia do urzędu, do wydziału, nadawcę, przedmiot interesu, odpowiedź, jej datę,
adresata, powody niezałatwienia, uwagi32. Jak wynikało z rewizji przeprowadzanych w KRPiS, zaległości w przepisywaniu pism, będących odpowiedzią
lub poleceniem wysyłanym z urzędu, wynikały nie tylko z „nawału interesów”,
ale też z niedbalstwa kancelistów lub braku kontroli ze strony przełożonych.
Zdarzało się, i to dość często, że przepisywane pisma zawierały „zbyt wiele
pomyłek, litery [były] nieforemne, nieczytelne i nawet bez zachowania gramatycznych reguł”33. W konsekwencji skutkowało to ponownym, czasami nawet
kilkakrotnym przepisywaniem tej samej minuty i „próżnym jest odwoływanie
się do uczuć obywatelskich”, tak skomentował tę sytuację Ksawery Łapiński,
dyrektor kancelarii KRPiS34.
11. Dziennik reprodukcji do archiwum. Wpisywano do niego pisma
przesyłane (których dana sprawa była już kontynuowana) do archiwum, z zastrzeżeniem ponownego przedłożenia w określonym terminie. Dziennik był
prowadzony na formularzu drukowanym. Miał następujące rubryki: numer
kolejny, numer dziennika podawczego, treść, data wydania pisma do konkretnego wydziału, data zwrotu pisma, uwagi. Zakładano go na cały rok, oddzielnie dla każdego wydziału urzędu.
12. Kontrolka interesów pilnych (wykaz interesów pilnego załatwienia wymagających). W księdze tej rejestrowano wszystkie te wpływające pisma do kancelarii, które „spiesznej decyzji lub rezolucji wymaga-

31 AGAD, zesp. 1/194/0 Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 1799–1904, sygn. 1575, k. 10,

wykaz zaległych ekspedycji KRPiS, 1833 r.
32 Ibidem, sygn. 1576, k. 21, art. 218, 220–222 wewnętrznej organizacji Wydziału Podatków
Niestałych KRPiS; ibidem, sygn. 2515, nlb., wykazy interesów zalegających w Wydziale Górnictwa
i Wydziale Dóbr i Lasów Rządowych KRPiS; ibidem, zesp. 1/185/0 II Rada Stanu Królestwa
Polskiego 1807–1853, sygn. 56, nlb., spis spraw zaległych.
33 Ibidem, zesp. 1/194/0 Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 1799–1904, sygn. 1481, s. 9–10,
11, 17, 23, raporty o stanie prac kancelarii KRPiS (tu liczba pism wchodzących do wydziału, liczba
pism pozostających do przepisania).
34 Ibidem, sygn. 1470, s. 29, pismo Ksawerego Łapińskiego, dyrektora kancelarii KRPiS, skierowane do sekretarza z 1 I 1831 r.

225

Małgorzata Osiecka

226

ją”35. Układano je w kolejności wpływu w obrębie danego roku. Składała się
ona z następujących elementów: numer dziennika głównego, treść pisma
(zadania, zalecenia), data wpływu pisma do wydziału, data załatwienia (odpowiedzi z wydziału). Księgę prowadził sekretarz generalny, a po całym jej zapełnieniu składał ją do archiwum. W kancelarii prowadzono też kwitariusz
pism oddanych referentom do załatwienia oraz kwitariusz pism – czystopisów przedstawionych do podpisu dyrektorowi głównemu lub wydziałowemu.
13. Spis spraw, czyli alfabetyczny wykaz spraw. Na wpływającym piśmie stawiano hasło, pod którym sprawa zawarta w piśmie została zapisana.
Hasłem mogła być nazwa wydziału, sekcji urzędu lub rzeczowe określenie danego zagadnienia. Jeśli było to kolejne pismo w tej samej sprawie, należało na
podstawie haseł ze spisu spraw dotrzeć do poprzedników tej sprawy, czyli do
konkretnej teczki przechowywanej w registraturze lub już w archiwum. Taki
spis, chociaż żaden się nie zachował, musiał istnieć. W ogromie korespondencji wpływającej do urzędu można się było zagubić, a więc ułatwiał on odnalezienie potrzebnego pisma lub konkretnej teczki36.
14. Księgi obecności urzędników zwane też dziennikiem prezencyjnym lub listami obecności, przechowywane „pod kluczem
dyrektora kancelarii”, informowały o obecności urzędników w pracy37.
Wprowadzono je, gdyż „mając na uwadze, iż ciągłe i pilne odrabianie interesów jest źródłem publicznego dobra, a przeto najświętszą osób w biurze pracujących powinnością, a postrzegając z nieukontentowaniem, iż nieregularna nieobecność wielu i dorywcze tylko wykonywanie pracy gorszącą zwłokę
w interesach prowadzi, zaleca niniejszym […], ażeby codziennie listy imienne
przybycia i odejścia podwładnych swoich stosownie do przepisanych godzin
utrzymywali”. W przeciwnym razie „zupełna ich nieobecność w biurze lub
nieciągła w przepisanym czasie obecność, ściągnie potrącenie z pensji, a brak
poprawy niezwłocznie oddalenie z posady uskuteczni”. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność urzędnika, a więc „zaniedbywanie obowiązków służbowych” według art. 421, 422, 424 Kodeksu Kar Głównych i Poprawczych i art.
75–76 Ustawy o Służbie Cywilnej, podlegała określonej karze.

35 Ibidem, sygn. 1583, s. 61, pismo dyrektora kancelarii KRPiS ws. prowadzenia oddzielnej kon-

troli interesów pilnych nadsyłanych z wydziałów do przepisania z 22 VII/3 VIII 1853 r.; ibidem,
sygn. 1573, k. 35, wzór wykazu interesów pilnego załatwienia wymagających.
36 Przepis utrzymania akt …, art. 34.
37 AGAD, zesp. 1/194/0 Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 1799–1904, sygn. 1572, k. 84,
reskrypt dyrektora KRPiS do naczelników wydziałów ws. prowadzenia dzienników obecności
z 21 V 1819 r.; ibidem, sygn. 1575, k. 44, reskrypt dyrektora KRPiS do biur ws. prowadzenia księgi
obecności urzędników z 14/26 VIII 1834 r.
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Opierając się na księgach kancelaryjnych, można odtworzyć dokładnie sposób działania sekretariatu, ten zaś wynikał z potrzeb instytucji, jej organizacji,
zakresu kompetencji i metod realizowania zadań. Tak więc jest to pośrednia
droga do poznania metod funkcjonowania urzędu oraz do konfrontacji statutowych jego zadań z faktycznym ich wykonaniem. Szczegółowe informacje
o treści pisma i ich losach umożliwiają także rekonstrukcję działań merytorycznych, wpływających na podejmowanie takich, a nie innych decyzji urzędu. Ponadto, pomoce tego rodzaju stanowią też źródło zastępcze w stosunku
do nieistniejących akt. Przykładowo, zniszczone prawie kompletnie akta
Stałej i Tymczasowej Komisji Śledczej do spraw Politycznych przy namiestniku zastępowane są obecnie przez ocalałe repertoria imienne tych kancelarii.
Zawierają one następujące dane: nazwisko działacza politycznego, jego wiek,
zawód względnie stan, miejsce zamieszkania, motywacje i datę aresztowania,
wyniki śledztwa, wniosek wymiaru kary, datę wniosku i numer akt. Podobną
rolę mogą spełniać rejestry korespondencji wychodzącej Komitetu Nadzoru
Policyjnego, utworzonego przy Radzie Najwyższej Tymczasowej 1813 r.38
lub księgi wydanych paszportów przez Wydział Paszportowy Kancelarii
Namiestnika (oddzielnie prowadzone na wyjazdy do Rosji, oddzielnie za granicę). Zawierały one następujące rubryki: data wydania paszportu, numer
paszportu, komu, do jakiego kraju i miasta, na jaki okres, numer dziennika
pism wchodzących39. W księgach tych znajdują się też adnotacje informujące, do jakich akt zostały włączone prośby. Prowadzono do nich skorowidze
imienne z odsyłaczami do numerów pism i sygnatur akt. Jest to znakomity
materiał do opracowań statystycznych na temat ruchu ludności Królestwa
Polskiego po powstaniu listopadowym. Szczególną wartość przedstawiają
też pomoce kancelaryjne władz Organizacji Narodowej z epoki powstania
styczniowego. Wiadomo, że warunki konspiracyjne narzucały kancelariom
tych władz konieczność najściślejszego przestrzegania rygorów konspiracji.
Obecnie, gdy akta władz narodowych powstania zachowały się tylko w znikomym ułamku, ocalałe fragmenty pomocy owych władz stanowią bardzo cenne źródło. Zachowany fragment „protokołu” podawczego Sekretariatu Stanu
Rządu Narodowego z okresu Romualda Traugutta40, czy odpis dziennika kancelaryjnego Wydziału Rządu Narodowego w Galicji, dają możliwość poznania

38 Ibidem, zesp. 1/197/0 Kancelaria Senatora Nowosilcowa 1768–1830, sygn. 921.
39 Ibidem, zesp. 1/428/0 Kancelaria Własna Namiestnika. Wydział Paszportowy 1831–1863[1871],

sygn. 4013–4031 (1833–1859), skorowidz osób wyjeżdżających za granicę; ibidem, sygn. 4032–
4059 (1833–1859), skorowidz osób wyjeżdżających do Rosji.
40 I. Miller, Fragmenty „protokołu” podawczego Rządu Narodowego z okresu R. Traugutta, „Przegląd
Historyczny”, t. 66, 1975, z. 2, s. 239–272.
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powstańczej sieci organizacyjnej, zasięgu prowadzenia przez Rząd korespondencji, jej charakter, tryb załatwiania spraw.
Ze względu na zniszczenie akt zachowane pomoce kancelaryjne pozwalają
na odtworzenie struktury urzędu w okresie powstania, jego organizacji i zasięgu prowadzenia korespondencji41.
Księgi kancelaryjne w XIX-wiecznym urzędzie spełniały podwójną rolę.
Z jednej strony były i są szczegółową pomocą informującą o treści pism i sposobie ich załatwiania (dzienniki podawcze) lub o konkretnych elementach
treści pisma: nazwiskach, materii sprawy, a także prowadzą do akt spraw.
Z drugiej zaś strony obecnie mogą być źródłem historycznie zastępczym,
szczególnie w takich przypadkach, gdy akta spraw się nie zachowały, oraz samoistne jako świadectwo organizacji pracy w urzędach.
Ponadto w archiwach XIX-wiecznych urzędów przygotowywano pomoce
archiwalne, które miały charakter informacyjny oraz służyły ewidencji akt
złożonych w archiwum. Należały do nich repertoria ogólne, alfabetyczne i podań prywatnych, skorowidze, inwentarze akt, spisy depozytów oddanych do
zachowania, spisy map, dowodów lub spisy „akt ogólnych urządzeń”.
Repertorium ogólne, czyli spis akt (zwany znachodnikiem), było prowadzone dla całego archiwum. Rejestrowano w nim wszystkie akta, uwzględniając następujące elementy rozpoznawcze: rodzaj przedmiotu (hasło na zasadzie wyboru odpowiedniego hasła z intytulacji pism zawierających określony poszyt), znak akt, liczbę woluminów oraz numer dziennika głównego.
Był to klucz pozwalający na przejście od numeru dziennika do konkretnego
woluminu42. Oprócz repertoriów ogólnych zakładano też alfabetyczne, dla
akt osobowych, oraz wydziałowe rejestrujące przedmiot, nazwisko lub rzecz,
którymi akta zostały oznaczone według liter alfabetu43. Miało ono pozostać
w archiwum na zawsze.
Skorowidze (sumariusze) i repertoria alfabetyczne, za pomocą
haseł rzeczowych lub imiennych (osobowe i geograficzne), a czasami nawet
obszernych regestów, wskazywały, w którym poszycie znajduje się poszukiwana sprawa. Ich zaletą było i to, że ułatwiały odszukanie wszelkich anteriorów. Mogły też, według wybranego hasła, pełnić rolę inwentarza. Zakładano
je na określony rok. Zawierały następujące pozycje: hasło, numer dziennika
ogólnego, wydziałowego, data rozpoczęcia i zakończenia sprawy, tytuł sprawy,
do jakiego poszytu przydzielono pismo (sygnatura akt) oraz datę przekazania
go do archiwum. Były dwa rodzaje skorowidzów: alfabetyczne do podań pry41 Ibidem; zob. F. Ramotowska, Uwagi o księgach...
42 Zbiór przepisów administracyjnych, Cz. I, t. 1, s. 401, pomoce archiwalne; Przepisy utrzymania

akt…, art. 41.
43 AP w Radomiu, zesp. 58/123/3 Rząd Gubernialny Radomski 1845–1864, sygn. 10a.

Pomoce kancelaryjne i archiwalne w systemie zarządzania…

watnych i korespondencji urzędowej44. Umożliwiały one na podstawie numeru dziennika podawczego, sygnatury i intytulacji odnalezienie poszukiwanej
sprawy w aktach.
Skorowidze i repertoria archiwalne były podobne do pomocy kancelaryjnych o tej samie nazwie. Podobieństwo to było tak duże, że nawet dziś nie zawsze można określić, gdzie zostały sporządzone: w kancelarii czy archiwum
urzędu.
Inwentarze akt odzwierciedlały registraturalny układ akt, który w archiwum urzędu był nienaruszany45. Zawierały one następujące elementy: numer dziennika ogólnego, wydziałowego, datę rozpoczęcia i zakończenia sprawy oraz tytuł, zwany rubrum akt (hasło rzeczowe z tytułu teczki), sygnaturę
(zwaną nadpisem) oraz numer lub liczbę z repertorium.
Spis depo zytów oddanych do zachowania w archiwum. Zawierał następujące dane: numer porządkowy, numer dziennika głównego, wydziałowego,
nazwa dyrekcji, władza lub osoba, treść sprawy. Były one niczym innym, jak
wykazami akt oddanych przez zlikwidowane urzędy, ale o kompetencjach podobnych do tych, w których je złożono.
Wykaz akt, w którym występowały następujące dane: numer porządkowy, numer repertorium, tytuł akt46.
Spis map. Układano go według nazwisk ich autorów lub „właściwych tytułów przedmiotu”47.
Spis „akt ogólnych urządzeń” (kopie), w układzie rocznym były
przechowywane w każdym wydziale. Zawierały one postanowienia Rady
Administracyjnej Królestwa Polskiego, dekrety królewskie oraz pisma Rady
Administracyjnej i innych władz wyższych, kierowane do dyrektora generalnego. Oprawiano je w półskórek i tekturę „z wybiciem tytułów literami złotymi”48.
Indeks generalny, w którym notowano pod odpowiednimi literami alfabetu nazwę wydziału, sekcji, numer wpływu i stronę w repertorium.
Wskaźnik liczbowy, zwany dziennikiem liczbowym, pism wpływających do archiwum był zakładany na określony rok. Rejestrował licz44 AGAD, zesp. 1/194/0 Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 1799–1904, sygn. 1584,
k. 120.
45 Ibidem, sygn. 1283, nlb., spis akt Wydziału Prezydialnego KRPiS z 7 XI 1833 r.; wykaz map
w bibliotece KRPiS z 18 XII 1833 r.
46 AP w Radomiu, zesp. 58/123/3 Rząd Gubernialny Radomski 1845–1864, sygn. 10.
47 Przepisy utrzymania akt…, art. 47; AGAD, zesp. 1/194/0 Komisja Rządowa Przychodów
i Skarbu 1799–1904, sygn. 1282, nlb., spis map Dyrekcji Generalnej Dochodów Niestałych
z 12 VIII 1823 r.
48 AGAD, zesp. 1/194/0 Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 1799–1904, sygn. 1283, nlb., pismo sekretarza generalnego KRPiS z 12 II 1834 r.
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bę pism oddawanych w danym roku do archiwum w celu ich umieszczenia
w określonym poszycie.
Książki kwitowe, tu odnotowywano, w jakim stanie arkusze papieru zostały przekazane do archiwum, czy „papier nie jest naruszony”49.
Obok wymienionych pomocy prowadzono księgi kontrolne własnych
czynności. Do nich należały: dziennik reprodukcji, księga kontroli czynności
zwany księgą wydawanych akt oraz księga numerów załatwionych.
Dziennik reprodukcji służył ewidencji spraw, które miały być wznowione.
Był zakładany na dwa lata. Częste reprodukowanie pociągało konieczność
prowadzenia niezbędnego nadzoru nad pismami wydawanymi poza registraturę.
Pierwszą i zasadniczą kontrolę stanowiły dzienniki reprodukcji, drugą –
specjalne formularze, dołączane każdorazowo do poszytu, z napisem „reprodukcja” lub „przypomnienie”. Na tych ostatnich wpisywano odręcznie tytuł
woluminu, numer pisma według dziennika głównego, numer karty, którą ono
w obrębie tomu stanowiło, oraz datę zarządzenia o wznowieniu, a także ostrzeżenie o nałożeniu kary pieniężnej w przypadku zwłoki. Taki formularz był traktowany jako samodzielne pismo, dlatego też wpisywano go, jak pozostałe pisma
wpływające, do dziennika głównego i oznaczano kolejnym numerem.
Natomiast do dziennika reprodukcji wpisywano pisma odsyłane z registratury lub archiwum do określonego wydziału komisji, z zastrzeżeniem ponownego ich przedłożenia w określonym terminie. Miał on następujące rubryki: numer pisma, tytuł pisma, data, nazwisko i podpis osoby. Pełnił też rolę
terminarza (w rubryce pod nazwą termin, zapisywano dzień, „na który reprodukcja oznaczona ...”)50. Miał przede wszystkim zapewnić pełną kontrolę nad
pismami oraz poszytami wypożyczonymi na zewnątrz. Pomimo tych zabezpieczeń, żmudne poszukiwania poszczególnych pism oraz całych tomów nie
należały do rzadkości. Były one jednak następstwem nie tyle zaniedbań archiwum, ile sprzecznego z zarządzeniami wzajemnego przekazywania sobie akt
przez innych urzędników, z pominięciem registratury. Częstym zjawiskiem
było zabieranie akt do domu przez pracowników urzędu, bez powiadomienia
o tym registratury. Liczne akta wracały do archiwum lub registratury dopiero
po ogłoszonym pisemnym okólniku. To nie tylko utrudniało pracę archiwum,
ale też uniemożliwiało sprawowanie należytej kontroli nad aktami, ale również opóźniało załatwianie spraw przez urzędników.
49 Ibidem, sygn. 1259, nlb., rozporządzenie KRPiS z 22 IV/4 V 1844 r.
50 AP w Płocku, zesp. 50/1/0 Akta miasta Płocka 1808–1950, sygn. 388, s. 126–129, uwagi płoc-

kiego gubernatora cywilnego ws. dziennika reprodukcji z 21 XII 1838 r.; ibidem, sygn. 327, pismo
Rządu Gubernialnego Płockiego do Magistratu Miasta Płocka ws. dzienników reprodukcyjnych
z 14 V 1841 r.
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Księga kontroli czynności, zwana księgą wydawczą. Dzięki niej
było wiadomo, komu i kiedy doręczono konkretne pismo, kiedy oddano je do
kancelarii lub wydziału urzędu, kiedy zwrócono do archiwum, i do jakich akt
je wszyto. Księga ta miała następujące rubryki: nazwa akt, sygnatura (tytuł akt,
litera, liczba), komu wydano, do którego numeru pisma, z roku, data wydania,
data powrotu. Księga taka była prowadzona oddzielnie dla każdego wydziału
urzędu51.
Książeczka doręczonych numerów z archiwum; dzięki niej prowadzono kontrolę pism powracających do archiwum. Służyła ona kontroli
wypożyczeń. Zdarzało się, że akta wypożyczone przez inne wydziały tego samego urzędu albo inne urzędy były przez nie wchłaniane na stałe. W takim
wypadku robiono w księdze odpowiednią adnotację.
Wymienione pomoce nie zawsze prowadzono starannie. Jak wiadomo,
nie wszystkie rubryki w nich wypełniano, a jeśli już wszystkie, to często niedokładnie. Działo się tak, kiedy urzędnik lub archiwista w streszczonym
przez siebie dokumencie nie zawsze potrafił uchwycić istotę sprawy. Poza
tym tytuły jednostek, nadawane na samych poszytach, wiele pozostawiały
do życzenia. Intytulację pism z dzienników i tytuły poszytów autonomicznie
przenoszono do skorowidzów. W skorowidzach rzeczowych indywidualne
cechy autora znajdowały jeszcze większe pole do popisu niż w dziennikach.
Dowolność w doborze haseł była przez niego posunięta niekiedy dość daleko. Największą jednak wadą było formalne ujmowanie treści pisma. Można
to zaobserwować w rzeczowych skorowidzach akt sądowych, w których podawano numer odpowiedniego artykułu toczącej się sprawy, a nie jej przedmiot.
Oprócz nieścisłości, w treści można też spotkać błędy w brzmieniu imion
własnych. Niedokładności te wynikały nie tylko z cech indywidualnych autorów intytulacji pism i tytułów poszytów, ale też z samego systemu biurowości
XIX-wiecznej. Ten ostatni akceptował m.in. praktykę, że jednostce zakładanej
w wydziale nadawano tytuł od dokumentu inicjującego określoną sprawę. Ta
zaś często obrastała w wiele innych pism i w swoim końcowym stadium zmieniała całkowicie pierwotną treść. Często też całą korespondencję do danego
tematu, ciągnącą się latami, gromadzono pod datą rozpoczęcia sprawy.
Ponadto na pismach nanoszono wiele uzupełnień, poprawek, uwag, określeń, które w pewnym stopniu sprawiały, że tekst stawał się nieczytelny. Dla
współczesnych badaczy adnotacje te stanowią niekiedy bardzo cenny materiał źródłowy, dotyczący losów ludzi bądź akt lub przebiegu sprawy.
Jako źródło zastępcze w stosunku do nieistniejących już akt można wykorzystać, podobnie jak pomoce kancelaryjne, spisy akt przekazywanych lub in51 Przepisy utrzymania akt…, art. 47.
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wentarze historyczne. Przykładem mogą być zachowane inwentarze niektórych zarządów wojennych, szczegółowe inwentarze akt Zarządu Wojennego
Generał-Gubernatora Warszawskiego52. Podobną rolę mogą spełniać rejestry
korespondencji wychodzącej Komitetu Nadzoru Policyjnego, utworzonego
przy Radzie Najwyższej Tymczasowej w 1813 r., oraz szczegółowe spisy akt
tego Komitetu, przekazane w 1816 r. do kancelarii senatora Nowosilcowa53.
Stanowią one cenne źródło do historii zespołów, jak też pomoc przy rekonstrukcji układu zespołów i opracowywaniu ich historii.

52 AGAD, zesp. 1/239/0 Zarządy Naczelników Wojennych w Królestwie Polskim 1861–1867,

sygn. 7, 8; ibidem, zesp. 1/196/0 Sekretariat Stanu Księstwa Warszawskiego, Sekretariat Stanu
Królestwa Polskiego, Kancelaria Własna JCMości do spraw Królestwa Polskiego 1807–1876,
sygn. 1903.
53 Ibidem, zesp. 1/197/0 Kancelaria Senatora Nowosilcowa 1768–1830, sygn. 924, 925.
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Polskie formacje wojskowe we
wschodniej Rosji i na Syberii
w materiałach Centralnego Archiwum
Wojskowego w Warszawie (1917–1922)

Przed rozpoczęciem I wojny światowej we wschodniej Rosji i na Syberii
znajdowało się około 40 tys. Polaków. Byli to zesłańcy i ich potomkowie,
urzędnicy państwowi, kolejarze, prywatni przedsiębiorcy i handlowcy oraz
osoby wykonujące wolny zawód (aptekarze, lekarze, weterynarze, adwokaci,
architekci, inżynierowie i inni)1. Pod koniec wojny liczba Polaków wzrosła do
około 300 tys., przybyli bowiem przymusowi uchodźcy z zachodnich guberni imperium rosyjskiego2, żołnierze narodowości polskiej służący wcześniej
w wojsku rosyjskim oraz zwolnieni z obozów jenieckich Polacy – żołnierze
armii niemieckiej i austro-węgierskiej, których było około 50 tys.3
Dnia 14 czerwca 1917 r. w Piotrogrodzie rozpoczął obrady Ogólny Zjazd
Delegatów Polaków Wojskowych, którego najważniejszym celem było podjęcie decyzji w sprawie sformowania własnej narodowej siły zbrojnej. Pięć dni
później, 19 czerwca przyjęto na zjeździe uchwałę o utworzeniu narodowego
1

A. Patek, Polacy w Rosji w latach 1914–1921, „Przegląd Polonijny”, 1992, z. 4, s. 39. Zob. też
W. Najdus, Polacy w Rewolucji 1917 r., Warszawa 1967, s. 41; Z. Łukawski, Ludność polska w Rosji
1863–1914, Wrocław–Kraków–Gdańsk 1978, s. 74.
2 Szerzej zob. M. Korzeniowski, K. Latawiec, D. Tarasiuk, Uchodźstwo polskie w Rosji w latach
I wojny światowej w świetle dokumentów, Lublin 2018.
3 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (CAW), zesp. I.122.97 Polski Komitet Wojenny
na Wschodnią Rosję i Syberię, sygn. 15, Pismo Polskiego Komitetu Narodowego na Syberii do
I. Paderewskiego w Waszyngtonie z dn. 10 X 1918 r. Zob. też W. Scholze-Srokowski, Wojsko Polskie
na Syberii, „Bellona”, t. 36, 1930, z. 6, s. 468.
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Wojska Polskiego, które „[…] powinno być sformowane drogą dobrowolnego
przenoszenia się i wstępowania do niego Polaków”4. Na wieść o tym jeszcze w czerwcu 1918 r. zaczęto we wschodniej Rosji i na Syberii spontanicznie organizować polskie wojskowe oddziały: w Samarze, Kazaniu, Sybirsku,
Syzraniu, Ufie, Czelabińsku, Omsku, Semipałatyńsku, Irkucku, Charbinie.
Tworzyły się one żywiołowo i niezależnie od siebie, nie istniał bowiem jeszcze
żaden centralny ośrodek kierujący i koordynujący te regionalne inicjatywy.
Nastąpiło to dopiero na zjeździe przedstawicieli polskich organizacji politycznych w Omsku w dniach od 20 do 21 lipca, kiedy to wyłoniono wspólne
przedstawicielstwo pod nazwą Polski Komitet Wojenny w Rosji i na Syberii
(PKW). Kilka dni później, 23 lipca zawarł on umowę z Filią Czechosłowackiej
Rady Narodowej w Rosji (Odbočka Československé narodní rady v Rusku)5.
Zgodnie z zawartym porozumieniem oddziały polskie miały podlegać dowódcy Korpusu Czeskosłowackiego gen. Janowi Syrowemu. W tym czasie korpus
ten już walczył z bolszewikami i do września 1918 r. przejął kontrolę nad obszarem położonym pomiędzy Wołgą a Uralem oraz częścią Syberii – nad odcinkiem ciągnącym się wzdłuż liczącej około 7 tys. km transsyberyjskiej linii
kolejowej6.
Formowanie oddziałów polskich zostało przyspieszone na początku sierpnia 1918 r. Wtedy to przyjechało do Ufy kilku oficerów wysłanych przez Komisję
Wojskową – wyłonioną w czerwcu 1918 r. w Moskwie przez Polski Wojskowy
Komitet Wykonawczy – w celu kierowania organizowaniem Wojska Polskiego
na Wschodzie jako części składowej Armii Polskiej we Francji. Byli to mjr
Walerian Czuma, kpt. Romuald Wolikowski i por. Edward Dojan-Miszewski.
Przywieźli oni rozkazy mobilizacyjne gen. Józefa Hallera z 10 i 14 lipca 1918 r.
wzywające pod broń wszystkich Polaków zdolnych do służby wojskowej7.
Planowano z nich utworzyć III Korpus Armii Polskiej formowanej w tym
czasie we Francji pod dowództwem gen. Hallera. Szacowano bowiem, iż we
wschodniej Rosji i na Syberii mogło w tym czasie jeszcze przebywać od 30 do
40 tys. ludzi zdolnych do bojowego wykorzystania. Pozwalało to zorganizować
dwie dywizje piechoty (strzelców), brygadę zapasową oraz wiele oddziałów
korpuśnych (artylerii, inżynieryjnych, kolejowych, samochodów i pociągów
pancernych oraz lotniczego).

4

H. Bagiński, Wojsko Polskie na Wschodzie 1914–1920, wyd. 2, Warszawa 1990, s. 114–115.
CAW, zesp. I.122.97 Polski Komitet Wojenny na Wschodnią Rosję i Syberię, sygn. 14, Tekst
umowy.
6 Szerzej zob. J. Wiśniewski, Korpus czechosłowacki w Rosji 1917–1920, Toruń 2006 (rozprawa
doktorska UMK – mps), s. 311–357.
7 Pełny tekst rozkazów, zob. H. Bagiński, op.cit., s. 425–430.
5
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Dnia 4 sierpnia 1918 r. odbyło się w Czelabińsku spotkanie przedstawicieli
Wydziału Wykonawczego PKW z delegacją moskiewskiej Komisji Wojskowej,
na którym mjr. Czumie powierzono naczelne dowództwo nad oddziałami
Wojska Polskiego we Wschodniej Rosji i na Syberii. Jego szefem sztabu został
kpt. Wolikowski (awansowany w maju 1919 r. do stopnia podpułkownika), którego w sierpniu 1919 r. zastąpił ppłk Ludwik Lichtarowicz. Wszystkie polskie
oddziały chciano skoncentrować w Bogurusłaniu leżącym około 170 km od
Samary. Do końca września udało się tam zebrać większość oddziałów zorganizowanych w Samarze, Ufie, Omsku, Bogurusłaniu i Charbinie. Utworzono
z nich 1. Pułk Strzelców im. Tadeusza Kościuszki i rozpoczęto formowanie
dywizjonu artylerii8. Brak odpowiedniego sprzętu artyleryjskiego sprawił, iż
ostatecznie udało się zorganizować jedynie jeden pluton 1. baterii (miał dwa
działa 76,2 mm) oraz rozpocząć w Ufie tworzenie 2. baterii. W Bogurusłaniu
formowano również kompanię inżynieryjną, batalion szkolny i szkołę podoficerską9. Był tam także przywieziony z Harbina szwadron jazdy, który w myśl
rozkazu mjr. Czumy z 20 września 2018 r. zaczęto rozbudowywać w dywizjon
jazdy10. Od początku września 1918 r. w Bogurusłaniu działał również szpital
– początkowo miał 25 łóżek, potem – 75 łóżek11.
Dnia 5 września 1918 r. do działań zaczepnych na wielką skalę przeciwko Korpusowi Czeskosłowackiemu i „białym” wojskom rosyjskim, broniącym linii Wołgi, przystąpiły siły Frontu Wschodniego Armii Czerwonej12. Już
10 września zajęły Kazań, 12 września Symbirsk, a 7 października Samarę13.
Operacyjne został zagrożony Bogurusłań. W tej sytuacji mjr Czuma nakazał ewakuację formacji polskich dalej na wschód – do Nowonikołajewa
(Nowosybirska). Rozpoczęła się ona 10 października, kiedy ruszyły w stronę
Ufy pierwsze transporty kolejowe. Ponieważ składów kolejowych był za mało,
część oddziałów maszerowała pieszo.
Po dotarciu do Ufy transporty polskie zostały zatrzymane. Generał
Siergiej Nikołajewicz Wojciechowski, dowódca czeskosłowackiej Grupy
8 CAW, zesp. I.122.91 Wojsko Polskie na Syberii, sygn. 751, Rozkaz dowódcy WP we Wschodniej
Rosji i na Syberii nr 10 z dn. 7 IX 1918 r.
9 Ibidem, sygn. 754, Rozkaz ppłk. W. Czumy z 24 XII 1918 r.
10 Ibidem, sygn. 752, Rozkaz mjr. W. Czumy z 20 IX 1918 r.
11 M. Rosnowski, Służba zdrowia wojsk polskich we Wschodniej Syberii (5 Dywizji Strzelców
Polskich na Syberii), [w:] Karabin i nosze: wspomnienia lekarzy i farmaceutów z lat 1914–1920,
Warszawa 1936, s. 231.
12 В.А. Золотарев, O.B. Caқсонов, C.A. Тюшқевич, Военная история Pоссии, Mocқва 2001, as.
544.
13 Zob. Директивы командования фронтов Красной Армии (1917–1922 гг.). Сборник
документов. T. I: Ноябрь 1917 г. – март 1919 г., Москва 1971, dok. nr. 410–412, s. 436–438 oraz
dok. nr 435, s. 453–454.
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Nadwołżańskiej, zażądał bowiem od Polaków, aby skierowali do walki z bolszewikami część sił. W przeciwnym razie groził ich rozbrojeniem i zakazem
formowania kolejnych oddziałów14. W tej sytuacji w Ufie pozostawiono improwizowane zgrupowanie bojowe pod dowództwem ppłk. Kazimierza Rumszy,
któremu podlegały 1. Pułk Strzelców, szwadron jazdy-ułanów i bateria artylerii (razem 104 oficerów i 1728 podoficerów i szeregowców)15. Zgrupowanie
ppłk. Rumszy weszło w skład Grupy Sybirskiej składającej się z ochotniczych
oddziałów „białych” Rosjan pod dowództwem gen. Władimira Kappela osłaniającej pas terenu wzdłuż linii kolejowej Ufa–Bugulma. Już 1 listopada 1918 r.
zgrupowanie to skierowano na front i siedem dni później doszło do pierwszego starcia z bolszewikami koło wsi Taktagułowo16. Pod koniec listopada żołnierze ppłk. Rumszy brali udział w bojach z atakującymi bolszewikami, odnosząc wiele sukcesów, m.in. pod Nikotajewką, Sardykiem i Bichmietiewem.
Szczególnie zacięty bój toczono o wieś Sardyki i okoliczne wzgórza. Do kolejnych walk doszło na początku grudnia 1918 r. o wieś Znamienskoje i pod
miasteczkiem Belebej17.
Działania te, prowadzone w ciężkich warunkach syberyjskiej zimy, przynosiły nie tylko krwawe straty, lecz także choroby i liczne odmrożenia. Dlatego
też wartość bojowa zgrupowania ppłk. Rumszy szybko uległa zmniejszeniu,
a jego żołnierzy wycofano do odwodu. Najpierw trafili do Gumerowa, potem
przetransportowano ich do Ufy, a stamtąd skierowano do ochrony linii kolejowej pomiędzy Ufą a Czelabińskiem. Przez kilka miesięcy zgrupowanie
to znajdowało się w odwodzie „białej” 1. Armii Uralskiej. Dopiero na początku maja 1919 r. dołączyło do reszty oddziałów polskich, które stacjonowały
w Nowonikołajewsku18.
W tym czasie siły te znacznie się rozrosły. Od 10 listopada 1918 r. trwało bowiem w Nowonikołajewsku formowanie 2. Pułku Strzelców, a kilka dni
później – 3. Pułku Strzelców. Każdy z nich, podobnie jak 1. Pułk Strzelców,
miał mieć trzy bataliony strzelców (w każdym po trzy kompanie), batalion karabinów maszynowych (km), kompanię rozpoznawczą, kompanię łączności,
pluton techniczny, orkiestrę pułkową, pułkową izbę chorych i tabory. W sumie w każdym z pułków służyć miało 2584 oficerów, podoficerów i szeregow14 J. Pindela-Emisarski, Formacje Wojska Polskiego na Syberii, cz. 1. Nasze boje, Warszawa

1920, s. 15; F. Dindorf-Ankowicz, 82 Syberyjski Pułk Piechoty, Warszawa 1929, s. 8; J. Emisarski,
Wspomnienia 1996–1945, Londyn 2004, s. 35.
15 CAW, zesp. I.122.91 Wojsko Polskie na Syberii, sygn. 751, Rozkaz dowódcy WP we Wschodniej
Rosji i na Syberii nr 44 z 23 X 1918 r.; S. Biegański, Polacy na Syberii, Warszawa 1928, s. 31.
16 CAW, zesp. I.122.91 Wojsko Polskie na Syberii, sygn. 683, Rozkaz dowódcy WP we Wschodniej
Rosji i na Syberii z 1 XII 1918 r.
17 J. Sierociński, Armia Polska we Francji, Warszawa 1929, s. 233–234.
18 F. Dindorf-Ankowicz, op.cit., s. 26.

Polskie formacje wojskowe we wschodniej Rosji i na Syberii…

ców19. W Nowonikołajewsku rozpoczęto również organizowanie czteroszwadronowego 1. Pułku Ułanów, 5. Pułku Artylerii (trzy dywizjony artylerii), batalionu inżynieryjnego (skład: kompania saperów, kolejowa i techniczna) oraz
najrozmaitszych służb i zakładów20. Ogromny wkład w rozbudowę polskich
oddziałów wniósł Walerian Czuma, naczelny dowódca Wojsk Polskich we
Wschodniej Rosji i na Syberii, który 28 listopada 1918 r. został awansowany
do stopnia podpułkownika, 4 lutego 1919 r. zaś na stopień pułkownika21.
Na przełomie 1918 i 1919 r. nastąpiła zasadnicza zmiana w sytuacji politycznej i militarnej na Syberii. W wyniku przewrotu wojskowego władzę dyktatorską objął admirał Aleksander Kołczak, a na Syberię przybyła Francuska
Misja Wojskowa. Generał Pierre Janin został głównodowodzącym sił sprzymierzonych we wschodniej Rosji i na Syberii. Podporządkowano mu również
wszystkie oddziały Wojska Polskiego, które zamierzano rozbudować w dwie
dywizje. Pierwszym krokiem w realizacji tego planu było scalenie 25 stycznia
1919 r. istniejących już oddziałów i utworzenie 5. Dywizji Strzelców Polskich,
której dowództwo objął 31 stycznia 1919 r. ppłk Rumsza. Na początku kwietnia 1919 r. liczyła ona już 10 772 oficerów, podoficerów i szeregowców22. W jej
składzie były trzy pułki strzelców, pułk ułanów, pułk artylerii polowej i wiele
mniejszych pododdziałów pomocniczych i służb.
Wiosną 1919 r. sytuacja militarna wojsk admirała Kołczaka zaczęła szybko się pogarszać. Od 28 kwietnia trwała bowiem wielka ofensywa Armii
Czerwonej, której oddziały zajęły Bogurusłan, Belebej i Ufę. Wykorzystując
ten sukces, latem związki taktyczne bolszewickiego Frontu Wschodniego zdobyły Perm, Złotaust, Jakaterynburg i Czelabińsk. Do połowy sierpnia w rękach
Armii Czerwonej znalazł się cały Ural, a jej oddziały dotarły do rzeki Toboł.
Klęski „białych” wojsk uaktywniły partyzantkę bolszewicką na obszarze
całej Syberii. Szczególnie narażona na ich ataki była kolej transsyberyjska
i jej odnogi. Do zabezpieczenia tej wyjątkowo ważnej magistrali postanowiono użyć polskich oddziałów. Dowództwo Wojsk Polskich we Wschodniej Rosji
i na Syberii, w tym także płk Czuma, próbowało temu zapobiec. Uważało bowiem, iż polscy żołnierze nie powinni być angażowani w bezpośrednie walki
z Armią Czerwoną i sowieckimi partyzantami. Nacisk ze strony głównodo19 J. Wiśniewski, op.cit., s. 454.
20 Ibidem.

21 Więcej na jego temat, zob. W. Rezmer, Generał Walerian Czuma, dowódca wojsk polskich we

Wschodniej Rosji i na Syberii (Генерал Валериан Чума – главнокомандующий польской амией
в Восточной России и в Сибири, [w:] Поляки в социокультурном пространстве сибирской
деревни. Материалы Mеждународной научно-практической конференции (Омск–Tapa,
7–10 августа 2009 г.), Oмck 2012, s. 112–127.
22 CAW, zesp. I.122.91 Wojsko Polskie na Sybrii, sygn. 753, Spis oficerów i żołnierzy z 11 IX
1919 r.
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wodzącego siłami alianckimi gen. Janina, dowództwa kołczakowskiego oraz
dowództwa Wojska Czechosłowackiego w Rosji był jednak niezmiernie silny.
Odmowa groziła wstrzymaniem dostaw alianckiego zaopatrzenia dla polskich żołnierzy. Za większym zaangażowaniem polskich oddziałów w walkę
z bolszewikami optowała także grupa oficerów pochodzących z armii carskiej
skupiona wokół ppłk. Rumszy. Ostatecznie płk Czuma musiał zgodzić się na
wprowadzenie do boju części podległych mu sił. Zgodnie z rozkazem dowódcy
5. Dywizji Strzelców Polskich z 6 maja 1919 r. 2. i 3. Pułk Strzelców miały ochraniać magistralę transsyberyjską od stacji Tatarskaja (ok. 75 km na wschód od
Omska) do Nowonikołajewska oraz jej odnogę Tatarskaja–Sławgorod. Reszta
dywizji miała stanowić odwód, kierowany w razie konieczności w najbardziej
zagrożone miejsca23.
Sytuacja na froncie pogarszała się jednak z dnia na dzień. Pod wpływem
propagandy bolszewickiej, uciążliwości związanych z toczącą się bezwzględną wojną domową oraz okrutnych represji stosowanych przez karne oddziały
Kołczaka, coraz bardziej niechętna „białym” oddziałom, w tym także i polskim, była ludność Syberii. Po krótkiej pauzie, 14 października 1919 r. została
wznowiona ofensywa Armii Czerwonej. Przełamała ona opór wojsk kołczakowskich na rzece Toboł i szybko ruszyła na wschód: 22 października opanowała Tobolsk, 31 października Pietropawłowsk, 4 listopada Inszym. Kiedy
siły bolszewickie 14 listopada 1919 r. zajęły Omsk, siedzibę władz kołczakowskich, załamał się front przeciwbolszewicki. W błyskawicznym tempie w ręce
sowieckie wpadły główne ośrodki miejskie zachodniej i środkowej Syberii:
Nowonikałajewsk (14 grudnia), Tomsk (22 grudnia) oraz Krasnojarsk (4 stycznia 1920 r.)24.
Teraz jedynym optymalnym rozwiązaniem była szybka ewakuacja polskich
oddziałów koleją transsyberyjską na wschód do Władywostoku i innych portów położonych nad Pacyfikiem, skąd mogłyby zostać przewiezione do Polski.
Wykonanie tego było jednak niezmiernie trudne, ponieważ przed nimi, na
wschód od Nowonikołajewska, znajdowały się jednostki Czeskosłowackiego
Korpusu. Korzystając z osłony, którą zapewniały im oddziały polskie pełniące rolę straży tylnej, powoli przemieszczały się one na wschód. Odpierając
ciągłe ataki oddziałów Armii Czerwonej i bolszewickich zgrupowań partyzanckich, w końcu grudnia jednostki polskie podległe płk. Czumie dotarły
do Krasnojarska, a po kilku dniach przesunęły się jeszcze dalej na wschód
do stacji kolejowej Klukwiennaja (ok. 12 km od Krasnojarska). Tam zostały
zatrzymane, ponieważ przed nimi były czeskosłowackie transporty, których
23 Ibidem, sygn. 756, Rozkaz ppłk. K. Rumszy z 6 V 1919 r.
24 Obszerniej, zob. H.E. Kaкурин, И.И. Вацетиc,
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nie można było wyminąć. W tej sytuacji, nie chcąc narażać swoich żołnierzy
ani też ich rodzin na bezsensowną i beznadziejną walkę, płk Czuma wysłał
10 stycznia 1920 r. do bolszewickiego dowództwa delegację w celu ustalenia
warunków kapitulacji polskich oddziałów skupionych koło Klukwiennej. Po
jej powrocie płk Czuma zredagował rozkaz kapitulacyjny, który ogłoszono
jeszcze tego samego dnia25.
Decyzję płk. Waleriana Czumy przyjęto z mieszanymi uczuciami. Część
żołnierzy postanowiła ją wykonać i złożyć broń. Zrobił to także płk Czuma,
który pozostał na stacji Klukwiennaja i trafił do niewoli sowieckiej. Jednak pozostała część żołnierzy już w nocy z 10 na 11 stycznia 1920 r. zaczęła przedzierać się z bronią w ręku na wschód. Udało się to dowódcy 5. Dywizji Strzelców
Polskich płk. Kazimierzowi Rumszy, mjr. Franciszkowi Dindorf- Ankowiczowi
z grupą żołnierzy z 1. Pułku Strzelców im. Tadeusza Kościuszki, kpt. Józefowi
Werobejowi z artylerzystami oraz mjr. Ludwikowi Jurkiewiczowi i mjr.
Jezierskiemu z kilkunastu kawalerzystami. Pomimo ogromnych problemów
komunikacyjnych, siarczystych mrozów, głodu i epidemii tyfusu dotarli do
Irkucka. Tutaj pomoc zorganizował płk Rumsza, który wyznaczył Charbin
jako punkt zborny dla wszystkich żołnierzy. Do tego miasta zaczęły więc przybywać drobne grupy i pojedynczy oficerowie i żołnierze, z których sformowano batalion. Dzięki pomocy Polskiej Misji Wojskowej na Syberii z gen. ppor.
Antonim Baranowskim i Wysokim Komisarzem Józefem Targowskim na czele, która dotarła w tym czasie z Polski do Charbina, udało się zorganizować
powrót tego oddziału do kraju drogą morską. Po dwuipółmiesięcznym rejsie
angielskim parowcem „Jarosław” 1 lipca 1920 r. żołnierze-Sybiracy przypłynęli do Gdańska26. Stali się trzonem kadrowym sformowanej w ciągu czterech tygodni Brygady Syberyjskiej, którą na początku sierpnia skierowano
na front. Przydzielona do 5. Armii gen. Władysława Sikorskiego, walczącej na
północy zachód i północ od Warszawy, nad Wisłą i Wkrą, odegrała wielką rolę
w zwycięskiej bitwie warszawskiej, w której powstrzymano „pochód za Wisłę”
sowieckich dywizji Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego.
Dramatyczne okoliczności, w jakich kapitulowała 5. Dywizja Strzelców
Polskich miały ogromny wpływ na wytworzoną przez nią dokumentację.
Została ona przejęta przez bolszewików. Być może część akt w ostatniej chwili zniszczono, aby nie wpadły w ich ręce. W polskich archiwach, głównie
w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, znajdują się tylko szczątki dokumentacji aktowej wytworzonej przez polskie formacje wojskowe operujące podczas wojny domowej we wschodniej Rosji i na Syberii. Mimo to sta25 H. Bagiński, op.cit., s. 585
26 Ibidem, s. 587–592; T. Marcolla, Po kapitulacji V Dywizji W.P. na Syberii, „Głos Kaniowszczyków

i Żeligowszczyków”, 1939, nr 7, s. 3–4, nr 8, s. 16–17.
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nowią one interesujące źródło informacji o żołnierzach polskich na Syberii
oraz o całym tym obszarze i jego mieszkańcach. Znajdują się one w kilku zespołach o zróżnicowanej wielkości. Najbogatszy jest zespół Wojsko Polskie na
Syberii, sygn. I.122.91, który liczy 763 j.a. Znacznie skromniejszą zawartość
mają zespoły: Polski Komitet Wojenny na Wschodnią Rosję i Syberię, sygn.
I.122.97 (130 j.a.), Polska Misja Wojskowa na Syberii, sygn. I.122.98 (44 j.a.),
Komisja Likwidacyjna Wojska Polskiego na Syberii, sygn. I. 122.82 (31 j.a.),
Samodzielny Oddział Murmański 5. Dywizji Strzelców, sygn. I.122.93 (11 j.a.).
Sporo wartościowych informacji o osobach zaangażowanych w pracę
niepodległościową – polityczną i wojskową – znajduje się w zespole I.394.1
Komitet Krzyża i Medalu Niepodległości 1928–1939 (137 j.a.). Kwerendę warto
także przeprowadzić w zespole I.475.1 Teki Teslara 1917–1921 (55 j.a.), w którym natrafić można na meldunki, raporty i korespondencję dotyczącą polskich formacji organizowanych na terenie Rosji w latach 1917–1921, w tym
także na Syberii.
Badacze dziejów formacji polskich sformowanych we wschodniej Rosji
i na Syberii po rewolucji bolszewickiej 1917 r. powinni również dokonać kwerendy w zespole I.301.8 Oddziału II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego
z lat 1919–1921 (1142 j.a.), w którym zebrane są sprawozdania i meldunki o sytuacji jeńców Polaków w obozach sowieckich na Syberii, o warunkach pobytu
w niewoli sowieckiej oraz o sytuacji politycznej, wojskowej, aprowizacyjnej
oraz nastrojach ludności w Rosji. Zespół zawiera także zeznania, sprawozdania i wyjaśnienia oficerów, podoficerów i szeregowców, którym udało się
przedostać z Syberii do Polski. Wymienić można chociażby zeznania ppor.
Franciszka Podejma z 2. Pułku Strzelców27, por. Stanisława Nowaka, oficera
batalionu szturmowego 5. Dywizji Strzelców28, zeznania oficerów 5. Dywizji
Strzelców – poruczników Branicza, Góralczyka i Sztaby29, protokół przesłuchania plut. Leona Kostki z 8. kompanii 1. Pułku Strzelców30, meldunek
Władysława Święcickiego z 1. Pułku Ułanów 5. Dywizji Strzelców o rozstrzelaniu w Minusińsku jego brata – ppor. Józefa Święcickiego, oficera sztabu Wojsk
27 CAW, zesp. I.301.8 Oddziału II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 1919–1921, t. 89,

Zeznanie ppor. Franciszka Podejma z 2 Pułku Strzelców 5 Dywizji Strzelców, 15 V 1920 r.
28 Ibidem, t. 39, Dodatek do kwestionariusza – zeznania Stanisława Nowaka, porucznika batalionu szturmowego 5 Dywizji Strzelców, Dęblin, 2 VI 1921 r.; Załącznik do kwestionariusza – zeznania Stanisława Nowaka, porucznika batalionu szturmowego 5 Dywizji Strzelców, Dęblin, 9 VI
1921 r.
29 Ibidem, t. 89, Zeznania trzech oficerów 5 Dywizji Strzelców na Syberii, por. Branicza,
Góralczyka i Sztaby, powracających z niewoli bolszewickiej, październik–listopad 1920 r.
30 Ibidem, t. 34, Protokół przesłuchania plutonowego Leona Kostki z 5 Dywizji Strzelców, Stryj,
18 III 1921 r.
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Polskich we Wschodniej Rosji i na Syberii31, sprawozdanie sierż. Artura
Filenbauma z Dowództwa Wojsk Polskich we Wschodniej Rosji i na Syberii
o sytuacji jeńców Polaków w obozach w Krasnojarsku i Moskwie32.
Niezmiernie cenną kopalnią informacji o polskich oddziałach i żołnierzach na Syberii są również materiały źródłowe zgromadzone w zespole I.300.76 Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych z lat 1918–
1921 (501 j.a.). Wśród nich są raporty, meldunki i relacje oficerów, którzy zajmowali kierownicze stanowiska w Wojsku Polskim na Syberii, m.in. meldunek
gen. ppor. Antoniego Baranowskiego, szefa Polskiej Misji Wojskowej na Syberii,
do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w Warszawie wysłany z okrętu „Jarosław” 10 czerwca 1920 r.33; raport płk. Kazimierza Rumszy, dowódcy
5. Dywizji Strzelców, do gen. Baranowskiego napisany w Szanghaju 23 lutego
1920 r.34; relacja z ucieczki z niewoli bolszewickiej kpt. Władysława Czumy35.
W zespole tym znajduje się także pierwsza obszerniejsza informacja
o losach 5. Dywizji Strzelców, sporządzona na początku września 1920 r.
w Warszawie na podstawie zeznań i relacji żołnierzy dywizji, którzy uciekli
z niewoli sowieckiej36. Zawiera ona spis żołnierzy i cywilów – Polaków, którzy zmarli na tyfus w więzieniu w Krasnojarsku, w mieście i w krasnojarskim
obozie, wykaz rozstrzelanych oraz przetrzymywanych w więzieniach, obozach
i skierowanych na przymusowe roboty. Znajduje się w niej także wykaz osób
„na usługach <czerezwyczajki>”. Inne, niezmiernie ważne dokumenty z tego
zespołu, to spisy 75 oficerów oraz 137 podoficerów i szeregowców Wojska
Polskiego na Syberii, którzy uciekli z niewoli bolszewickiej. Oprócz danych
osobowych, znajdziemy w nim informacje o posiadanych przez nich stopniach wojskowych i przydziałach służbowych, a także wiadomości, jaką drogą
i kiedy przybyli z Syberii do Polski37. W zespole jest również raport o przebiegu służby płk. Ludwika Bołdaka, dowódcy 1. Pułku Strzelców im. Tadeusza
31 Ibidem, t. 39, Meldunek Władysława Święcickiego, maj 1921 r.
32 Ibidem, Sprawozdanie sierżanta Artura Filenbauma o sytuacji jeńców Polaków w obozach

w Krasnojarsku i w Moskwie, czerwiec 1921 r.
33 CAW, zesp. I 300.76 Oddział II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych z lat 1918–1921,
[1914] 1918–1921, sygn. 263, Meldunek gen. ppor. Antoniego Baranowskiego, szefa Polskiej Misji
Wojskowej na Syberii, do Naczelnego Dowództwa, okręt „Jarosław”, 10 VI 1920 r.
34 Ibidem, sygn. 263, Raport płk. Kazimierza Rumszy do gen. Antoniego Baranowskiego,
Szanghaj, 23 II 1920 r.
35 Ibidem, sygn. 262, Relacja z ucieczki z niewoli bolszewickiej kpt. Władysława Czumy, oficera
5 Dywizji Strzelców.
36 Ibidem, sygn. 263, Informacja o losach żołnierzy 5 Dywizji Syberyjskiej, Warszawa, 4 IX
1920 r.
37 Ibidem, Spis podoficerów Wojsk Polskich na Syberii, którzy uciekli z niewoli bolszewickiej,
luty 1921 r.
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Kościuszki z 5. Dywizji Strzelców38. We wspomnianym zespole akt znajduje
się także raport przedstawiający przebieg służby na Syberii płk. Leonarda
Dunin-Brzezińskiego, dowódcy batalionu kadrowego 5. Dywizji Strzelców39.
Trochę materiału źródłowego dotyczącego losów polskich formacji syberyjskich znajdziemy w zespole I.303.4 Oddziału II Sztabu Głównego
(Generalnego) z lat 1921–1939 (7838 j.a.). Są tam wartościowe przekazy,
m.in. sprawozdanie Tomasza Leonarda Bełty, urzędnika zatrudnionego
w dowództwie 5. Dywizji Strzelców, za czas pobytu w niewoli bolszewickiej
w Krasnojarsku od 9 stycznia 1920 r. do 26 maja 1921 r.; protokoły przesłuchań żołnierzy 5. Dywizji Strzelców: sierż. Józefa Rojka40, ppor. Zygmunta
Trojnarskiego, oficera Zarządu Intendentury 5. Dywizji Strzelców41, strzelca
Augusta Deinsenberga z 5. Dywizji Strzelców42.
Podczas kapitulacji 5. Dywizji Strzelców w styczniu 1920 r. utracono
praktycznie całość materiału aktowego, w związku z tym w okresie międzywojennym Wojskowe Biuro Historyczne zwróciło się do żołnierzy formacji
polskich o napisanie relacji i wspomnień. Aby pomóc w ich przygotowaniu,
opracowano nawet specjalną ankietę z odpowiednimi pytaniami. Uczestnicy
i świadkowie wydarzeń na terenach wschodniej Rosji i na Syberii podczas
I wojny światowej i po jej zakończeniu korzystali także, co oczywiste, z własnej świeżej jeszcze wówczas pamięci i uratowanych notatek oraz najrozmaitszych zapisków i wyciągów z dokumentów. W ten sposób jeszcze przed wojną
w CAW w Warszawie stworzono spory zbiór relacji i wspomnień, które dzisiaj
zgromadzone są w zesp. I.400 Kolekcji Rękopisów 1918–1939 (2599 j.a.). Są
wśród nich przekazy m.in. mjr. Jana Pindela-Emisarskiego43, ppor. Gabriela
Chrościewicza44, urzędnika wojskowego Kazimierza Smólskiego45, strzelców
38 Ibidem, sygn. 493, Raport Ekspozytury w Dęblinie Oddziału II Sztabu MSWojsk. w sprawie

przebiegu służby płk. L. Bołdaka w 5 Dywizji Syberyjskiej, Dęblin, luty 1921 r.
39 Ibidem, Raport – przebieg służby płk. L. Dunin-Brzezińskiego, Dęblin, 10 VI 1920 r.
40 CAW, zesp. I.303.4 Oddział II Sztabu Głównego (Generalnego) z lat 1921–1939, [1919]1921–
1939, sygn. 2480, Protokół przesłuchania sierż. Józefa Rojka, 1 Pułk Strzelców 5 Dywizji Strzelców,
Dęblin, 19 XI 1921 r.
41 Ibidem, sygn. 2504, Protokół przesłuchania ppor. Zygmunta Trojanowskiego, oficera Zarządu
Intendentury 5 Dywizji Strzelców, Dęblin, 31 III 1922 r.
42 Ibidem, Odpis raportu strz. Augusta Deinsberga, żołnierza 5 Dywizji Strzelców, dotyczący
„Czarnogórskich kopalni węgla – jako dobrze ilustrujący stosunki kopalniane, warunki pracy,
produkcję i nastroje ludności”, Dęblin, 11 I 1922 r.
43 CAW, zesp. I. 400 Kolekcje Rękopisów 1918–1939, sygn. 2048/4, J. Pindela-Emisarski, V-ta
Dywizja Syberyjska od października 1917 roku do kwietnia 1918 roku.
44 Ibidem, sygn. 2405, Gabriel Chrościewicz, 5 Dywizja Strzelców Polskich, 21 V 1937 r.
45 Ibidem, sygn. 2405/12, Wyjaśnienia Kazimierza Smulskiego o służbie na kolei rosyjskiej
i w 5 Dywizji Strzelców, Augustów, 18 II 1937 r.
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Piotra Rozenblata46, Władysława Żółciaka47, Pawła Piskuna48, Ludwika Mariana Kiernickiego49 i Andrzeja Kacika50, żandarma Kazimierza Karowskiego51,
kpt. Franciszka Pokornego, oficera II Oddziału Dowództwa Wojska Polskiego
we Wschodniej Rosji i na Syberii52, Józefa Buczyńskiego z 1. Pułku Strzelców53,
Franciszka Daniłowskiego o służbie w sztabie 5. Dywizji Strzelców, 1. Pułku
Ułanów, szkole podoficerskiej i pobycie w więzieniu sowieckim54, Jana
Kańskiego o służbie w 3. Pułku Strzelców i niewoli sowieckiej55 oraz Henryka
Jana Suchenek-Sucheckiego (pierw. Jan Suchenek-Suchecki) o organizacji
i wojennych losach 5. Dywizji Strzelców56, kpt. Antoniego Burskiego o batalionie kadrowym dywizji57.
Oprócz dokumentów i relacji przechowywanych w archiwach, wielką wartość dla poznania dziejów Wojska Polskiego na Syberii oraz odtworzenia sytuacji politycznej, społecznej, narodowościowej, gospodarczej i socjalno-bytowej ludzi przebywających na tym obszarze w okresie wojny domowej mają
opublikowane źródła opisowe – wspomnienia i pamiętniki, dzienniki i relacje Polaków – żołnierzy i osób cywilnych zaangażowanych w działalność niepodległościową i o charytatywną. Wymienić można drukowane jeszcze przed
II wojną światową memuary Romana Dyboskiego58, Przecława Smolika59 oraz
46 Ibidem, sygn. 2405/11, Wyjaśnienia Piotra Rozenblata o służbie w 5 Dywizji Strzelców, 27 II

1937 r.
47 Ibidem, sygn. 2405, Władysław Żółciak, żołnierz 5 Dywizji Strzelców Polskich, 1 III 1937 r.
48 Ibidem, Paweł Piskun, żołnierz 1 Pułku Strzelców 5 Dywizji Strzelców Polskich, 5 IV 1937 r.
49 Ibidem, Ludwik Marian Kiernicki, żołnierz batalionu karabinów maszynowych 5 Dywizji
Strzelców Polskich, 22 II 1937 r.
50 Ibidem, Andrzej Kacik, szeregowy I batalionu 3 Pułku Strzelców 5 Dywizji Strzelców Polskich,
4 V 1937 r.
51 Ibidem, sygn. 2405/15, Wyjaśnienia Kazimierza Karowskiego o służbie w 5 Dywizji Strzelców
i pobycie w niewoli sowieckiej, 10 III 1937 r.
52 Ibidem, sygn. 2048/11, Relacja mjr. Franciszka Pokornego, V Dywizja Syberyjska, 8 XII 1929 r.
53 Ibidem, sygn. 2187, Relacja Józefa Buczyńskiego, Organizacja i działania bojowe 2 kompanii
ciężkich karabinów maszynowych 1 Pułku Strzelców Polskich im. Tadeusza Kościuszki 5 Dywizji
Syberyjskiej.
54 Ibidem, sygn. 3117, Relacja Franciszka Daniłowskiego, Służba w sztabie 5 Dywizji Syberyjskiej,
1 pułku ułanów i szkole podoficerskiej. Pobyt w więzieniu rosyjskim.
55 Ibidem, sygn. 3118, Relacja Jana Kańskiego, Służba w 3 pułku piechoty 5 Dywizji Syberyjskiej
i niewola rosyjska.
56 Ibidem, sygn. 2048/11, Relacja H.J. Suchenka, dotycząca organizacji i działań wojennych
V Dywizji Syberyjskiej, Warszawa, 7 XI 1929 r.
57 Ibidem, sygn. 2115, Antoni Burski, Krótki zarys historii odrębnego batalionu kadrowego
(b. 4-go Pułku Strzelców) 5 Dywizji Syberyjskiej, Warszawa, 12 III 1934 r.
58 R. Dyboski, Siedem lat w Rosji i na Syberii (1915–1921). Przygody i wrażenia, Warszawa 1922.
59 P. Smolik, Przez lądy i oceany. Sześć lat na Dalekim Wschodzie. Przygody jeńca w Azji w czasach
Wielkiej Wojny, Warszawa–Kraków 1922.
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opublikowane w ostatnich latach: Stanisława Bohdanowicza60, Władysława
Antoniego Czarneckiego61 i Edmunda Hery62. Wiele interesujących wiadomości na temat walk 5. Dywizji Strzelców oraz wysiłków podejmowanych
w celu jej ewakuacji na wschód w listopadzie i grudniu 1919 r. znajdziemy
we wspomnieniach Juliana Krzyżanowskiego drukowanych w paryskich
„Zeszytach Historycznych”63. Piętnaście lat temu ukazały się wspomnienia kpt. Mamerta Stankiewicza Z floty carskiej do polskiej64. Kapitan żeglugi
wielkiej Mamert Stankiewicz znajduje się na wysokiej pozycji w „rankingu”
wielkich Polaków. Z całą pewnością znany jest wszystkim, którzy interesują się polską obecnością na morzach i oceanach. Trudno sobie wyobrazić
polską tradycję morską bez kpt. Mamerta Stankiewicza. Był on bowiem nie
tylko „wilkiem morskim”, lecz także autorem artykułów publicystycznych,
dzięki którym bardzo szybko spopularyzowano kwestie morskie w Polsce.
Kapitana Stankiewicza rozsławił jego znakomity wychowanek, marynarz
i pisarz-marynista Karol Olgierd Borchardt w wydanej w 1961 r. bardzo znanej książce Znaczy kapitan. Jej tytuł wziął się od ulubionego powiedzenia kpt.
Stankiewicza znaczy – będącego rusycyzmem – kalką językową rosyjskiego
słowa значит (transk. znaczit). Nawyk ten wziął się z wieloletniego używania języka rosyjskiego w szkołach rosyjskich, w Morskim Korpusie Kadetów,
w carskiej marynarce wojennej, a potem podczas pracy na Syberii w rządzie admirała Aleksandra Kołczaka. Postać kpt. Stankiewicza rozsławiana
była również w kolejnych zbiorach opowiadań Borchardta: Krążownik spod
Samosierry (1963 r.) i Szaman morski (1986 r.). Informacje zawarte w opublikowanych wspomnieniach Stankiewicza mają wartość bezcenną dla poznania
losów wielu Polaków we flocie wojennej Rosji oraz dla odtworzenia dziejów
tworzonej od 1920 r. polskiej floty handlowej. W książce tej znaleźć można
również sporo informacji o Syberii w okresie wojny domowej. Stankiewicz
bowiem podjął służbę w „białym” rządzie Kołczaka w Omsku. A po klęsce
armii Kołczaka znalazł się w Nowonikołajewsku, siedział w nowonikołajewskim i irkuckim więzieniu, przebywał w obozie pracy w Krasnojarsku i w 153.
Brygadzie Roboczej w Kańsku.
60 S. Bohdanowicz , Ochotnik, „Karta”, 2005, nr 44, s. 16–66.
61 W.A. Czarnecki, Wspomnienia sapera z 5 Dywizji Syberyjskiej PS. „Kotwicz” – 1918–1921, oprac.

i red. nauk. J.P. Wiśniewski, Wrocław 2011.
62 E. Hera, Z biegiem lat, z biegiem wydarzeń…, Chotomów 1992.
63 J. Krzyżanowski, ...listy z Syberii, oprac. J.R. Krzyżanowski, „Zeszyty Historyczne”, (Paryż)
1992, z. 102, s. 121–155; idem, Wyjazd z Nowonikołajewska, oprac. J.R. Krzyżanowski, „Zeszyty
Historyczne”, (Paryż) 1995, s. 112, s. 171–187.
64 M. Stankiewicz, Z floty carskiej do polskiej (wspomnienia), z przedmową J.K. Sawickiego, Gdynia
1995.
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W 2004 r. Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie w serii Materiały, dokumenty, archiwalia, studia (zeszyt 14) opublikował wspomnienia Jana Pindela-Emisarskiego65. Formalnie obejmują one okres jego
życia od dzieciństwa po koniec II wojny światowej. W rzeczywistości bardzo
dużo miejsca autor poświęcił swojej służbie w polskich formacjach wojskowych w Rosji w latach 1917–1920. Szczególnie interesujące są jego opisy walk
toczonych na Uralu i na Syberii przez oddziały polskie. Pindela-Emisarski
brał w nich udział, gdyż był adiutantem 1. Pułku Strzelców. Po raz pierwszy
dokładny przebieg bojów na froncie ufijskim podał w niewielkiej pracy napisanej na Syberii, a opublikowanej już w 1920 r. w Warszawie66.
Wymieniony materiał wspomnieniowy ma – co naturalne – wiele subiektywnych treści. Wymaga więc surowej i skrupulatnej krytyki. Nie ma jednak
najmniejszej wątpliwości, że zawiera masę spostrzeżeń, opisów, charakterystyk i opinii, których badacz nie znajdzie w dokumentach. To właśnie te źródła
są w stanie przekazać niepowtarzalną atmosferę opisywanego wydarzenia.
Międzywojenne Wojskowe Biuro Historyczne było także inicjatorem opracowań poświeconych dziejom polskiego oręża w Rosji podczas I wojny światowej i w okresie wojny domowej. Spora ich część została opublikowana w postaci druków zwartych67 lub artykułów zamieszczanych w specjalistycznych periodykach wojskowych („Bellona”, „Przegląd Wojsk Technicznych”, „Wiarus”),
w czasopismach edytowanych przez stowarzyszenia i związki kombatantów
(„Głos Kaniowszczyków i Żeligowszczyków”) lub poświęconych problematyce
niepodległościowej („Niepodległość”) i syberyjskiej („Sybirak”). Jednak część
tych opracowań, mających dziś już wartość źródłową, nie była drukowana.
Są wśród nich m.in. dzieła por. Stanisława Kosińskiego68, por. Kazimierza
65 J. Emisarski, Wspomnienia 1996–1945, oprac. W. Fiedler, J. Hlawaty, Londyn 2004.
66 J. Pindela-Emisarski, op.cit.

67 Zob. H. Bagiński, op.cit.; S. Biegański, op.cit.; J. Birkenmajer, Polska dywizja w tajgach Sybiru,

Lwów 1934; T. Kaźmierski, Wojskowi Polacy w Rosji w czasie rewolucji (1917–1918), Warszawa
1935; Krótki zarys dziejów polskich formacji wojskowych na Wschodzie (II Korpus, III Korpus,
4-ta Dyw. Strzelców, 5-ta Dyw. Syberyjska, Oddział Kaukaski), Warszawa 1921; J. Kudela,
Czechosłowackie i polskie wojsko w Rosji, Warszawa 1929; Z. Oplustill, Polskie formacje wschodnie 1918–1919, Warszawa 1922; J. Rogowski, Dzieje Wojska Polskiego na Syberii, Poznań 1927;
W. Scholze-Srokowski, Wojsko Polskie na Syberii, Warszawa 1930; W. Szczęsny, Kwestja wojska polskiego w Rosji w 1917 r. Przyczynek do historii Związków i Zjazdu Polaków wojskowych z b. armii rosyjskiej oraz do dziejów ruchu niepodległościowego i polityki polskiej w Rosji,
Warszawa 1936; S.W. Wojstomski, O Polskiej Legii Syberyjskiej, artykuły z przedmową … Jana
Skorobohato- Jakubowskiego, Warszawa 1937; idem, Sprzymierzeńcy Czesi na Syberii 1918–1920,
Warszawa 1938; J. Zemła, W obozach jeńców wojennych na Syberii, Warszawa 1934.
68 CAW, zesp. I.400 Kolekcje Rękopisów 1918–1939, sygn. 493, S. Kosiński, Epizod bojowy. Bój
pod Tajgą. Z walk 5 Dywizji Syberyjskiej.

245

Waldemar Rezmer

246

Sułkowskiego69, mjr. Antoniego Aleksandrowicza70, ppłk. Romualda
Kohutnickiego71, kpt. Teofila Kosińskiego72, kpt. Mariana Sołodkowskiego73
oraz Tadeusza Schweitzera74.
Mało znana i z tej przyczyny praktycznie nie wykorzystywana przez badaczy dziejów formacji polskich na Syberii jest kolekcja fotografii zebranych
w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie. Są to fotografie unikatowe.
Zobaczyć na nich można chociażby oficerów z Dowództwa Wojska Polskiego
we Wschodniej Rosji i na Syberii (m.in. płk. Czumę, ppłk. Wolikowskiego, płk.
Rumszę i płk. Lichtarowicza, oficerów tworzących Francuską i Polską Misję
Wojskową, grupę oficerów polskich i czechosłowackich na Syberii, komendę punktu zbornego oddziałów polskich w Omsku w 1919 r. z komendantem
placu kpt. Janem Tadeuszem Nowakowskim i delegatem Polskiego Komitetu
Wojennego w tym mieście Janem Palickim, punkt zborny w Irkucku, ekspozyturę Polskiego Komitetu Wojennego w Tobolsku z jej sekretarzem Adamem
Mierowskim, emisariuszem Andrzejem Tarnowskim oraz zastępcą emisariusza dr. Olgierdem Grzegorzewskim, punkt zborny Wojska Polskiego w Czycie,
grupę oficerów z dowództwa 5. Dywizji Syberyjskiej, koncentrację oddziałów i ochotników w Bogurusłaniu, mszę polową w Bugurusłaniu w dniu
Święta 3-go Maja przez 5. Dywizję Strzelców, Centralę Polskiego Komitetu
Wojennego w Nowonikołajewsku, członków Wydziału Kultury i Propagandy
Polskiego Komitetu Wojennego na Syberii w Nowonikołajewsku, defiladę
1. i 2. Pułku Strzelców w Nowonikołajewsku w 1918 r., żołnierzy 1. kompanii batalionu szturmowego por. Dojan-Miszewskiego, żołnierzy II batalionu
3. Pułku Strzelców w Nowonikołajewsku, 1. szwadron ułanów płk. Wacława
Piekarskiego w Nowonikołajewsku w 1918 r., Szkołę Oficerską 5. Dywizji
Strzelców w Nowonikołajewsku podczas ćwiczeń w 1918 r., przegląd oddziałów 5. Dywizji Strzelców w Nowonikołajewsku w listopadzie 1919 r., sztab
4. Pułku Strzelców w Nowonikołajewsku w maju 1919 r., przemarsz oddziałów 5. Dywizji Strzelców ulicami Władywostoku, japoński statek „Neise
Mazu”, którym płynęli w czerwcu 1920 r. żołnierze polscy z Rosji do Japonii,
69 Ibidem, sygn. 870, K. Sułkowski, Epizod z walk 8 kompanii 3 Pułku Strzelców Syberyjskich na
Syberii w 1919 roku.
70 Ibidem, sygn. 868, A. Aleksandrowicz, Odwrót 5 Syberyjskiej Dywizji Strzelców Polskich
w 1919 roku.
71 Ibidem, sygn. 869, R. Kohutnicki, Ostatnie chwile 5-tej Dywizji Syberyjskiej, Kalisz, 6 III
1923 r.
72 Ibidem, sygn. 871, T. Kosiński, Walki 5 Dywizji Syberyjskiej we wrześniu 1919 roku.
73 Ibidem, sygn. 872, M. Sołodkowski, Walki 5 Dywizji Syberyjskiej w sierpniu 1919 r., Warszawa,
20 XI 1928 r.
74 Ibidem, sygn. 1778, T. Schweitzer, Dzieje 5-ej Dywizji Strzelców Polskich na Syberii. Szkic historyczny z lat 1918–1919.
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pogrzeb żołnierza 5. Dywizji Strzelców na Oceanie Spokojnym na statku
„Woroneż” w czerwcu 1920 r., oddziały polskie i tatarskie na pokładzie statku
„Woroneż” na Oceanie Indyjskim w czerwcu 1920 r., przedstawienie amatorskie pt. „Wskrzeszenie Polski” wykonane przez żołnierzy 5. Dywizji Strzelców
na statku „Woroneż” na Morzu Czerwonym w sierpniu 1920 r., oddziały polskie i łotewskie na statku „Woroneż” w drodze z Japonii do Gdańska na Morzu
Śródziemnym w sierpniu 1920 r., przybycie 1 lipca 1920 r. do Gdańska brytyjskiego statku „Jarosław” z żołnierzami 5. Dywizji Strzelców75. Skrupulatna
kwerenda w zbiorach fotograficznych CAW z całą pewnością przyniosłaby
wiele kolejnych unikatowych zdjęć. Warto więc ją przeprowadzić.

75 CAW, kolekcja nr 19 Wojsko Polskie na Wschodzie, 1915–1920.

247

Ewa Rosowska

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

248

Losy zasobu Archiwum
Państwowego w Wilnie
podczas II wojny światowej

Dnia 14 października 1939 r. dyrektor Archiwum Państwowego w Wilnie
otrzymał zarządzenie wydane przez członka władz Tymczasowego Zarządu
Okręgu Wileńskiego Białoruskiej SRR Iwana Klimowa1, podpisane przez pełnomocnika Wydziału Kultury i Oświaty N.A. Kastalskiego, dotyczące przekazania Tymczasowemu Zarządowi najcenniejszych materiałów historycznych.
Nadzór nad wyborem i przekazaniem archiwaliów powierzono urzędnikowi
Wydziału Henrykowi Dembińskiemu, którego podpis wraz z podpisem dyrektora archiwum wileńskiego Ryszarda Mienickiego widnieje pod protokołem
zdawczo-odbiorczym wydanych akt. W protokole wymieniono 22 grupy dokumentów: Archiwum Akt Dawnych od XVI w., Archiwum Muzeum Murawjowa,
akta Wileńskiej Komisji Archeograficznej, Archiwum Centralnego
w Wilnie i Archiwum Centralnego w Witebsku, Kancelarii Wileńskiego
Generał- Gubernatora, Kancelarii Wileńskiego Urzędu Gubernialnego, Policji
i Żan-darmerii Wileńskiej, Wileńskiej i Kowieńskiej Izby Dóbr Państwowych,
Gubernialnej Kreślarni w Wilnie, Komisji Likwidacyjnej, Archiwum Wielkiego
Księcia Konstantego, Wileńskiej Deputacji Szlacheckiej, Mińskiego Urzędu
1
Iwan Frołowicz Klimow, wówczas członek władz KC KP(b) Białorusi i redaktor wydawanej
bardzo krótko w Wilnie „Wileńskiej Prawdy”, a od 1940 r. sekretarz Komitetu Obwodowego partii
komunistycznej w Wilejce i późniejszy (w latach 1941–1944) organizator i przywódca sowieckiej
partyzantki na terenie okupowanej Białorusi. W licznych biogramach Klimowa brak jest informacji o jego działalności w 1939 r. w Wilnie. Zob. Климов Иван Фролович, [w:] Справочник по
истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991, dostępne online: http://www.
knowbysight.info/KKK/03201.asp, [dostęp: 01.06.2018].
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do spraw Włościańskich, Archiwum Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego,
akta starostw i policji do 1935 r., materiały Sądu Okręgowego w Wilnie, sądów
w Nowogródku i Pińsku, Dyrekcji Szkół Ludowych, Instytutu Szlacheckiego
i Instytutu Nauczycielskiego w Wilnie, a także pomoce archiwalne do zasobu2.
Zarządzenie władz białoruskich obejmowało także księgozbiory Biblioteki
Państwowej im. Wróblewskich w Wilnie. W odróżnieniu od dość ogólnego opisu archiwaliów w protokole zdawczo-odbiorczym materiałów z AP w Wilnie,
spisy księgozbioru zabranego z Biblioteki Wróblewskich były bardzo szczegółowe – zawierały pełny opis pozycji bibliotecznych wraz z ich sygnaturami.
W aktach Głównego Zarządu Archiwalnego NKWD ZSRR (GAU NKWD ZSRR)3
zachowały się obszerne wykazy dzieł, wydanych 16, 19, 20 i 23 października
1939 r. Tymczasowemu Zarządowi Okręgu Wileńskiego „na zarządzenie komisarza Klimowa (Wydział Kultury i Oświaty)” z działów: „Wielkie Księstwo
Litewskie”, „Lithuanica – Vilniana”, „Masoneria” (muzealia i materiały biblioteczne), a także czasopism białoruskich XX w. oraz starodruków różnych4.
Dnia 12 grudnia 1939 r. Litewska Misja Dyplomatyczna w Moskwie złożyła na ręce komisarza ludowego spraw zagranicznych ZSRR notę rządu
Litwy, dotyczącą zwrotu archiwaliów i księgozbiorów, wywiezionych z Wilna
w październiku5. Według noty wywiezienie w okresie od 14 do 23 października 1939 r., na podstawie polecenia kierownika Wydziału Kultury i Oświaty
Tymczasowego Zarządu Kazimierza Klimowa6, archiwaliów i księgozbiorów
było złamaniem traktatu sowiecko-litewskiego z 10 października 1939 r., na
mocy którego przekazano Litwie Wilno i ziemię wileńską, okupowane przez
2 Государственный архив Российской Федерации (GARF), ф. Р5325. Главное архивное
управление при Cовете Министров СССР (ГЛАВАРХИВ СССР). Главное архивное управление
при Kабинете Mинистров CCCP, 1917–1992 (f. 5325), опись (op.) 10, дело (d.) 470, лист (l.) 11– 12.
3

Od połowy 1938 r. archiwa państwowe w Związku Sowieckim zostały przekazane w podległość
Komisariatu Ludowego Spraw Wewnętrznych ZSRR (postanowienie Prezydium Rady Najwyższej
ZSRR z 16 IV 1938 r. w sprawie urzędów i instytucji podlegających Centralnemu Komitetowi
Wykonawczemu ZSRR). W poszczególnych republikach związkowych utworzono w strukturach
NKWD odpowiednie zarządy archiwalne szczebla republikańskiego i obwodowego. Centralnym
organem tej struktury był Główny Zarząd Archiwalny NKWD ZSRR.
4 GARF, f. 5325, op. 10, d. 680, l. 126–162, 174–212. Szerzej o losach masoniców z Biblioteki
Wróblewskich zob. Z. Ponarski, Masonica wileńskie, „Ars Regia. Czasopismo poświęcone myśli
i historii wolnomularstwa”, 1994, nr 3/2 (7), s. 137–147.
5 Wcześniej, 26 XI 1939 r., starania o zwrot wywiezionych materiałów podjął Zarząd Litewskiego
Towarzystwa Badań nad Kulturą Narodów ZSRR, wręczając posłowi sowieckiemu na Litwie
Nikołajowi Pozdniakowowi memoriał w sprawie zwrotu wywiezionych materiałów – zob. (N).,
Starania o zwrot archiwaliów, „Kurier Wileński”, 26 XI 1939, nr 279, s. 5.
6 Taka informacja została podana w nocie. W dokumentacji dot. wywiezienia zasobu archiwum
wileńskiego do Mińska mowa jest niekiedy o Iwanie Mitrofanowiczu Klimowie. Chodzi o Iwana
Frołowicza Klimowa, zob. przyp. 1.
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Armię Czerwoną w rezultacie paktu Ribbentrop–Mołotow. W nocie, strona
litewska wspomniała o innych, niezaspokojonych roszczeniach zwrotu dóbr
kultury przez ZSRR: Metryki Litewskiej, przechowywanej w Moskwie, oraz archiwów i zbiorów kultury wywiezionych z Litwy podczas I wojny światowej
w latach 1914–1915. Strona litewska informowała również, że zbiory wileńskie zostały wywiezione do Mińska do Akademii Nauk BSRR, wyrażając przekonanie, że władze centralne ZSRR nie wiedziały o całej sprawie7.
Całość wywiezionych z AP w Wilnie materiałów obejmowała ponad 1 mln
300 tys. j.a. Wraz z archiwaliami do Mińska wyjechał wileński historyk Zysze
Honik, wymieniany w dokumentacji GAU NKWD jako pracownik naukowy archiwum wileńskiego8. Jest on autorem memoriału adresowanego do prezesa
Akademii Nauk Białoruskiej SRR, w którym obszernie przedstawił zarówno
dzieje kształtowania się zasobu AP w Wilnie, jak i jego wybitną wartość badawczą. Zwracał także uwagę na nieodpowiednie warunki, w których materiały te były przechowywane w Mińsku, proponując utworzenie Centralnego
Archiwum Historycznego przy Akademii Nauk Białoruskiej SRR, w którym
przechowywane byłyby nie tylko archiwalia wileńskie, lecz także prywatne archiwa „polskich wielmożów i panów” i archiwa państwowe Zachodniej
Białorusi jako baza źródłowa dla prac nad „prawdziwą historią” narodu białoruskiego9.
Archiwalia wileńskie oficjalnie przekazano do zasobu archiwum Akademii
Nauk BSRR, a ich kustoszem został pracownik naukowy Akademii Pawłowski.
Warunki, w których przechowywano archiwalia w Mińsku były nieodpowiednie. Akta złożono początkowo w piwnicach siedziby Akademii, nieco później
część przeniesiono do pomieszczeń na I i II piętrze prawego skrzydła budynku, przy czym w bezpośrednim sąsiedztwie laboratoriów Instytutu Przemysłu
7

GARF, f. 5325, op. 10, d. 470, l. 5–8.
W spuściźnie Archiwum Państwowego w Wilnie, przechowywanej w Litewskim Centralnym
Archiwum Państwowym, zachowała się teczka Zysze Honika jako badacza korzystającego z zasobu w latach 1934–1939 – zob. Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (LCVA), zesp. 286 Valstybinis
archyvas Vilniuje (Archiwum Państwowe w Wilnie) 1919–1939, sygn. 391, [Podania i arkusze ewidencyjne w sprawie korzystania z akt archiwalnych] Honika Ziszy 1934–1939. Natomiast nie odnaleziono źródeł, odnoszących się do ewentualnego zatrudnienia Honika w archiwum w okresie
wrzesień–październik 1939 r. Losy Honika w latach 1939–1941 nie są do końca zbadane. Lejzer
Ran podaje, że przed okupacją niemiecką pracował on jako nauczyciel w liceum żydowskim
w Wilnie, zob. idem, Honik Zysze (1905–?), [w:] Leksikon fun der najer jidiszer literatur, t. 3, New York
1968, s. 48–49; E. Engelking, Z dziejów wileńskiego ośrodka etnograficznego w dwudziestoleciu międzywojennym: w stronę profesjonalnych badań terenowych pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego,
[w:] W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX
i początkach XXI wieku, pod red. K. Snarskiego i A. Żulpy, Warszawa–Suwałki 2014, s. 18.
9 GARF, f. 5325, op. 10, d. 680, l. 9–13.
8
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Spożywczego, w których stosowano łatwopalne substancje. Duża część materiałów znajdowała się w stanie rozsypu z powodu uszkodzenia teczek i pudeł
i rozsznurowania akt szytych. Jeszcze podczas transportu z Wilna utracono
bądź zagubiono nieokreśloną część akt Archiwum Akt Dawnych, Archiwum
Okręgu Szkolnego, Archiwum Komisji Radziwiłła i in. Zagubiono znaczną
część inwentarzy i katalogów, a także, około 400 książek z biblioteki archiwum wileńskiego. Do sierpnia 1940 r. doszło do kilku przypadków zalania
akt z powodu pęknięcia rur10. W lipcu 1940 r. w piwnicach mińskiego Teatru
Opery i Baletu odnaleziono około 1,5 t materiałów sądu polowego z Archiwum
Murawjowa, co świadczyło o ich rozproszeniu i braku nadzoru. W sprawozdaniu przedstawiciela GAU NKWD ZSRR z inspekcji w Mińsku wspomniano
o dopuszczeniu do akt osób „niesprawdzonych przez nasze organy”11.
Wspomniana nota rządu litewskiego przeleżała kilka miesięcy
w Komisariacie Ludowym Spraw Zagranicznych ZSRR12. Dopiero 28 maja
1940 r. zastępca przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych Andriej
Wyszyński wydał polecenie powołania komisji złożonej z przedstawicieli
Komisariatu Ludowego Spraw Zagranicznych ZSRR (NKID ZSRR), Akademii
Nauk ZSRR oraz GAU NKWD ZSRR, której zadaniem oficjalnie był zwrot
Republice Litewskiej, w rzeczywistości zaś – podział zagrabionych w Wilnie
materiałów pomiędzy Rosję, Białoruś i Litwę.
Komisja została powołana rozkazem szefa GAU NKWD z 14 czerwca
1940 r. pod przewodnictwem zastępcy szefa Zarządu kpt. bezpieczeństwa
10 Ibidem, l. 5–8.
11 Ibidem, l. 2–2v.

12 Przyczyną tak długiej zwłoki, a właściwie podjęcia na nowo sprawy archiwaliów i księgozbiorów wywiezionych z Wilna w październiku 1939 r., był zwrot w polityce Związku Sowieckiego wobec Litwy. 28 V 1940 r. ambasador sowiecki w Kownie przekazał rządowi litewskiemu notę, w której domagano się wspólnego śledztwa w sprawie dwóch czerwonoarmistów, rzekomo porwanych
przez Litwinów. Sowieci żądali aresztowania polityków litewskich, wg nich odpowiedzialnych
za incydent, utworzenia nowego rządu z udziałem miejscowych komunistów oraz wpuszczenia
na Litwę dodatkowych dywizji sowieckich. 3 czerwca Związek Sowiecki rozpoczął koncentrację
375 tys. żołnierzy nad granicą z państwami bałtyckimi. 10 czerwca rząd litewski podjął decyzję
o przyjęciu sowieckich żądań. 12 czerwca Armia Czerwona ogłosiła blokadę morską i powietrzną
państw bałtyckich, szykując się do złamania ewentualnego oporu, 15 VI 1940 r. przed północą
rząd republiki oficjalnie przyjął ultimatum. Dzień później granicę litewską przekroczył 120-tys.
korpus wojsk sowieckich, tego samego dnia prezydent Antanas Smetona złożył urząd i zbiegł do
Niemiec, a następnie do Szwajcarii. Jego następcą został premier Anastas Merkys. 17 czerwca,
pod naciskiem Moskwy, powołał on „rząd ludowy”, na czele którego stanął Justas Paleckis, agent
sowiecki. W kolejnych tygodniach władzę przejęła Komunistyczna Partia Litwy. 14 VII 1940 r.
w „wolnych” wyborach wyłoniono w pełni kontrolowany przez Moskwę Sejm Ludowy, który
21 lipca zadeklarował utworzenie Litewskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej i jej akces do
Związku Sowieckiego.
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państwowego Swietłowa. Członkami Komisji zostali: białoruski historyk
„polonista” Władimir Piczeta, wówczas kierownik Sekcji Słowianoznawstwa
Instytutu Historii Akademii Nauk ZSRR13, Komarowa z ramienia NKID
ZSRR, A.P. Iwanowa, dyrektor Centralnego Archiwum Państwowego Epoki
Feudalno-Pańszczyźnianej14, W. Istomin, dyrektor Centralnego Państwowego
Archiwum Rewolucji Październikowej15, oraz N. Siergiejew, dyrektor
Centralnego Państwowego Archiwum Specjalnego NKWD ZSRR (tzw. Osobyj
Archiw NKWD).
Początkowo Komisja zajmowała się archiwaliami wywiezionymi z Wilna,
znajdującymi się w jednym wagonie (o objętości 20 t), który został przekazany w grudniu 1939 r. z Mińska do Archiwum Specjalnego NKWD w Moskwie.
W maju 1940 r. Archiwum Specjalne oraz Archiwum Polityczne NKID ZSRR
(tzw. Politarchiwum NKID ZSRR) przygotowały dla Komisji spisy tych materiałów oraz akt pochodzących z ewakuacji 1915 r. niezwróconych Litwie po
I wojnie światowej (bez zaznaczenia, kiedy akta trafiły do Moskwy). W spisie Archiwum Specjalnego znajdowało się 236 pozycji, obejmujących ponad
77 tys. j.a. akt władz i urzędów szczebla gubernialnego i powiatowego guberni kowieńskiej i powiatów: wiłkomierskiego, nowoaleksandryjskiego, rosieńskiego, poniewieskiego, telszańskiego, szawelskiego, guberni wileńskiej
i pow. trockiego, guberni suwalskiej i powiatów: wołkowyskiego, kalwaryjskiego, mariampolskiego. W spisie tym ujęto także akta dawne: księgi metrykalne Litewskiej Konsystorii Duchownej oraz księgi sądowe kowelskie, szawelskie, rosieńskie, wileńskie i trockie (grodzkie, ziemskie i podkomorskie),
akta magistratu i magdeburgii wileńskiej i trockiej, Trybunału Litewskiego,
Skarbu Litewskiego i Litewskiej Komisji Skarbowej. W spisie Politarchiwum,
umieszczono 75 pozycji materiałów, przejętych z fabryki im. M. Kalinina16,
obejmujących około 8 tys. j.a. akt z lat 1863–1864 władz gubernialnych cywilnych i wojskowych guberni wileńskiej, witebskiej, mohylewskiej, w tym
Archiwum Centralnego w Wilnie i Archiwum Centralnego w Witebsku, akt
więzień i inspekcji więziennej z terenu guberni kowieńskiej z lat 1901–1912,
a także 310 j.a. ksiąg magdeburgii i sądów grodzkich i ziemskich oraz akt magistratów z terenu Litwy od XVI w. do XVII w.17 Na posiedzeniu 12 lipca 1940 r.
Komisja podjęła decyzję o podziale tych materiałów pomiędzy Rosję i Litwę.
Akta podzielono na cztery grupy. 1. grupę stanowiły materiały władz i urzę13 Szerzej na temat Piczety, zob. J. Szumski, Władimir Piczeta i Żanna Kormanowa. Przyczynek do

polsko-radzieckich relacji naukowych, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, 2010, nr 47, s. 129–158.

14 Obecnie Rosyjskie Państwowe Archiwum Akt Dawnych.
15 Obecnie GARF.

16 Było to miejsce początkowego złożenia archiwaliów w Moskwie.
17 GARF, f. 5325, op. 10, d. 470, l. 12–24 v.
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dów byłego Cesarstwa Rosyjskiego, z terenów wchodzących w 1940 r. w skład
Białoruskiej SRR i nie mających dla Litwy wartości historycznej – pozostawiono je tymczasowo w Archiwum Specjalnym, w celu późniejszego przekazania BSRR. Pozostawieniu na stałe w Archiwum Specjalnym w Moskwie
podlegała 2. grupa materiałów władz i urzędów z terenu ówczesnej Litwy, mających duże znaczenie dla historii ZSRR, ze względu na ich wartość do badań
„ruchów robotniczo-studenckich i powstań narodów polskiego i litewskiego
w latach 1830 i 1863–1869” oraz 3. grupa – archiwaliów wyłączonych z zespołu
Wileńskiego Generał-Gubernatora, częściowo odnoszących się do terytorium
Litwy, a częściowo do terytorium Białorusi sowieckiej, których podział oznaczałby utratę ich wartości historycznej. Natomiast 4. grupa, jako materiały
nie mające dla historii ZSRR ani BSRR znaczenia, miano zwrócić Litwie18.
Ponadto, postanowiono zwrócić materiały od 1866 do 1914 r., znajdujące się
w Archiwum Specjalnym w rezultacie ewakuacji podczas I wojny światowej.
Było to około 71 tys. j.a. archiwalnych akt władz i urzędów z całego obszaru
Litwy od końca XVIII w. do 1914 r.19
Jesienią 1940 r. okazało się, że tzw. wagon archiwaliów z Wilna, wysłany
z Mińska do Moskwy, to nie jedyne materiały archiwum wileńskiego wywiezione w 1939 r. na Białoruś. Władze centralne w Moskwie naciskały na władze białoruskie w celu ujawnienia wszystkich wywiezionych archiwaliów.
Z kolei władze białoruskiej Akademii Nauk tłumaczyły, iż akta przywieziono do Mińska w stanie rozsypu i przemieszane, a nawet, iż większość z wywiezionych materiałów nie miała żadnej ewidencji jeszcze w Archiwum
Państwowego w Wilnie. W piśmie z 2 października 1940 r. prezes Akademii
akademik Konstanty Goriew wyjaśnia trudności m.in. brakiem wykwalikowanych pracowników naukowych znających języki akt20.
18 Ibidem, l. 28–35. Spis akt 1. grupy obejmował 58 pozycji akt z XIX w. władz guberni mohylew-

skiej, witebskiej i mińskiej, a także władz wojskowych, policji i żandarmerii z terytorium włączonego do Białorusi oraz księgi sądowe bez rozróżniana terytorium z XVIII w. Spis nr 2 obejmował
36 pozycji władz wojskowych i policyjnych z okresu po 1863 r. z terenu Litwy (guberni wileńskiej i kowieńskiej) oraz dyrektorów ekonomii guberni wileńskiej i litewskiej z końca XVIII w.
Spis nr 3, to cztery pozycje dokumentów, obejmujące materiały wybrane z akt Wileńskiego
Generał- Gubernatora: dzienniki i rejestry korespondencji wchodzącej i wychodzącej z lat 1828–
1914, formularze personalne i wykazy osób nagrodzonych za udział w zwalczaniu powstania
listopadowego i styczniowego, sprawozdania roczne gubernatorów mińskiego, mohylewskiego
i grodzieńskiego oraz spisy osób znajdujących się pod nadzorem policji z guberni kowieńskiej,
wileńskiej, mińskiej, mohylewskiej, grodzieńskiej z lat 1830–1869, spisy studentów, uczestników
powstań z tychże guberni. Spis nr 4 to materiały z XVIII w., głównie akta sądowe z całego terytorium Litwy, oraz pojedyncze teczki materiałów, XIX w. ujętych w spisach 1–3.
19 Ibidem, l. 26–27.
20 Ibidem, sygn. 680, l. 14–15.
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Przygotowanie szczegółowego spisu wywiezionych materiałów możliwe
było dopiero jesienią 1940 r. po wprowadzeniu w Wilnie administracji sowieckiej i przejęcia Archiwum Państwowego w Wilnie przez Zarząd Archiwalny
NKWD Litewskiej SRR.
Opracowany najprawdopodobniej we wrześniu–październiku 1940 r.
przez polskich archiwistów w Wilnie spis wywiezionych archiwaliów obejmował następujące akta:
Zespoły wywiezione w całości bądź znacznej części
– Archiwum Akt Dawnych – 20 000 vol., XVI–XIX w.
– Archiwum Murawjowskie – 16 722 vol., 1824–1915
– Kancelaria Cywilna W. Księcia Konstantego – 915 vol., 1822–1832
– Komisja Likwidacyjna – 588 vol., 1832–1861
– Registratura Wileńskiej Komisji Archeograficznej – 317 vol., 1864–1915
– Registratura Wileńskiego Archiwum Centralnego – 746 vol., 1850–1915
– Registratura Archiwum Centralnego w Witebsku – 155 vol., 1862–1903
– Wileńska Izba Dóbr Państwowych – około 63 149 vol. i wiązek, XVI w. –
1906
– Kowieńska Izba Dóbr Państwowych – około 11 720 vol. i wiązek, XVI w. –
1883
– Akta Kancelarii Wileńskiego Gubernatora Cywilnego – około 200 000 vol.,
1864–190821
– Akta Wileńskiego Urzędu Gubernialnego – 198 538 vol. i ksiąg, 1797–190622
– Żandarmeria (Zarząd Wileńskiej Gubernialnej Żandarmerii i komendy
powiatu trockiego – 1989 vol., 1828–1889
– Akta Komisji Śledczej pod nazwą Teki Bobakowskiego – 1763 vol., 1831–1835
– Akta Mińskiej Komisji Śledczej z 1831 r. – 5 ksiąg
– Dyrekcja Telegraficznej Linii – 1117 vol., 1836–1856
– Akta Gubernialnej Komisji Granicznej – 328 vol., 1861–1863
– Teatralia wileńskie (afisze, teksty utworów scenicznych, role, rachunkowość teatru) – zawartość dwóch szaf, 1858–1874
– Wileńska Kreślarnia Gubernialna – 6152 vol. i map
– Akta mińskiego sądu powiatowego – około 10 000 vol., 1800–1883
– Akta nowogródzkiego sądu powiatowego – około 10 000 vol., 1800–1883
– Akta Mińskiego Urzędu do spraw Włościańskich – 768 vol., 1843–1915
– Akta Kowieńskiej Szkoły Handlowej w trzech dużych skrzyniach (przekazanych do AP w Wilnie w 1930 r.)
21 W archiwum pozostało 312 vol. z lat 1829–1915 akt administracyjnych Pałacu Wileńskiego –

ibidem, l. 24.
22 W archiwum pozostało 11 260 vol. akt Wydziału Opieki Społecznej Urzędu Gubernialnego
z różnych lat – ibidem.
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Akta Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie – 9085 vol. i 93 pieczęcie, 1919–1934
Akta Starostwa Brasławskiego – 944 vol., 1919–1924
Akta Starostwa Dziśnieńskiego – 1251 vol., 1919–1924
Akta Starostwa Oszmiańskiego – 1237 vol., 1919–1924
Akta Starostwa Postawskiego – osiem skrzyń, 1919–1924
Akta Starostwa Święciańskiego – 2486 vol., 1919–1924
Akta personalne Policji woj. wileńskiego – 8650 vol., 1919–1925
Akta personalne Policji z terenu woj. wileńskiego i nowogródzkiego – 8293
vol., 1919–1935
Akta sądowe z czasu okupacji niemieckiej (Sąd Okręgowy Wilno i pow. wileński) – około 4000 vol.
Akta sądowe sowieckie – około 1500 vol., 1919
Wileńska Deputacja Szlachecka (46 grup akt) – 12 790 vol., ksiąg i teczek
oraz nieznana liczba luźnych dokumentów, XVII w. – 1915
Akta Wileńskiego Instytutu Nauczycielskiego – w całości
Akta Dyrekcji Szkół Ludowych – w całości
Zespoły wywiezione częściowo
Akta karne wileńskiej Izby Zjednoczonej – 473 wiązki, 10 663 vol., do 1874
Akta karne Wileńskiego Sądu Okręgowego – 444 wiązek, 5920 vol., 1883–
1891
Akta kancelarii Wileńskiego Okręgu Szkolnego z lat 1907–1911 oraz varia23
Akta Wileńskiego Instytutu Szlacheckiego – w części
Litewska Konsystoria Duchowna – w części24
Akta Wileńskiego Żydowskiego Kahału – 29 tomów, 1808–1838
Akta niemieckie: Ober Ost (akta administracyjne i ewidencji karalności),
Friedens Gerich I Wilna, Friedens Gerich II Wilna Land, Bezirk Gerich
Wilna – 35 790 vol. i paczek, 1915–1918
Akta władz litewskich – 220 vol., 1918–1919
Akta władz sowieckich – 2000 vol., 191925.

23 Brak informacji o liczbie wywiezionych vol., została ona oszacowana na 5%, w archiwum po-

zostało ok. 50 tys. vol. z lat 1783–1915 – ibidem.
24 Brak informacji o liczbie wywiezionych vol., została ona oszacowana na 5%, w archiwum pozostało 18 tys. vol. z lat 1799–1910 – ibidem.
25 Ibidem, l. 163–173. Wobec wywiezienia większości inwentarzy i pomocy archiwalnych do zasobu, spis sporządzono w jęz. polskim na podstawie prac drukowanych: R. Mienicki, Archiwum
Akt Dawnych w Wilnie w okresie 1793–1922, Wilno 1923; idem, Archiwum murawjewskie w Wilnie
(r. 1898–1901–1936), Wilno 1937; Inwentarz b. Wileńskiego Archiwum Centralnego, oprac. J. Sprogis,
Wilno 1929, na prawach rękopisu; N. Horbaczewskij, Katalog driewnim aktowym knigam gubiernij:
wilenskoj, grodnienskoj, minskoj i kowienskoj także knigam niekotorych sudow gubernij mogilewskoj
i smolenskoj, hraniaszczimsia nynie v Centralnom archiwie v Vilnie, Wilno 1872; a także notatek,
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Wraz z aktami wywieziono również inwentarze, katalogi i skorowidze do
akt26.
Dnia 21 stycznia 1941 r. Rada Komisarzy Ludowych ZSRR wydała zarządzenie Nr SO-980 zezwalające NKWD ZSRR na nowy podział archiwaliów wileńskich oraz materiałów dotyczących ziem litewskich, pochodzących z ewakuacji 1915 r. Na tej podstawie archiwalia podzielono na dwie grupy:
1) całość materiałów, pochodzących z Archiwum Akt Dawnych, polecono przekazać do Centralnego Archiwum Państwowego Epoki Feudalno- Pańszczyźnianej w Moskwie;
2) materiały twórców polskich z okresu porozbiorowego (od 1795 r.) zostały
podzielone pomiędzy republiki sowieckie, zgodnie z pertynencją:
a) akta Wileńskiego Generał-Gubernatora, Mińskiej Komisji Śledczej
i inne, odnoszące się do terytorium Białoruskiej SRR, polecono przekazać archiwom państwowym BSRR;
b) materiały Wileńskiego Generał-Gubernatora, Wileńskiej Komisji
Śledczej i inne, odnoszące się do terytorium Litewskiej SRR, polecono przekazać archiwom państwowym LSRR27. Przygotowano obszerne
spisy akt zawierające 215 pozycji, z adnotacją o miejscu przeznaczenia28.
Jednakże podczas narady kierownictwa Głównego Zarządu Archiwalnego
NKWD ZSRR 21 lutego 1941 r. do ustalonych trzech grup archiwaliów dodano
dodatkowo dwie grupy: materiały, dotyczące działań wojskowych na froncie
tureckim wojny krymskiej polecono przekazać Centralnemu Państwowemu
Wojskowemu Archiwum Historycznemu w Moskwie, materiały zaś z okresu
międzywojennego 1918–1939 polecono podzielić zgodnie z ich przynależnością terytorialną. W aktach nie zachowały się jednak bardziej szczegółowe informacje, jakie archiwalia zamierzano przekazać do archiwum wojskowego
w Moskwie.
Dnia 10 marca 1941 r. szef GAU NKWD Iosif Nikitinski wydał polecenie prezesowi białoruskiej Akademii Nauk Goriewowi dotyczące przekazania wszelkich materiałów wywiezionych w 1939 r. z archiwum wileńskiego Zarządowi
Archiwalnemu NKWD Białoruskiej SRR, by ten z kolei przekazał poszczególnym archiwom w Moskwie, Wilnie i Mińsku. Tego samego dnia szefowie
litewskiego oraz białoruskiego zarządu archiwalnego NKWD, a także dyrekzachowanych pomocy archiwalnych i wszelkiej dokumentacji ewidencyjnej do zasobu archiwum
– ibidem.
26 Szczegółowy spis materiałów wywiezionych do Mińska został opracowany w 1941 lub 1942 r.
– LCVA, zesp. R-854 Vilniaus valstybinis archyvas 1941–1944, ap. 1, sygn. 19, k. 1–5.
27 GARF, f. 5325, op. 10, d. 680, l. 213.
28 Ibidem, l. 214–222.
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tor Centralnego Państwowego Archiwum Epoki Feudalno-Pańszczyźnianej,
otrzymali pisma Nikitinskiego, wraz ze spisami akt, informujące o ich przejęciu do 1 maja 1941 r.29 W korespondencji tej wymieniono jeszcze jedno, dodatkowe archiwum – Centralne Archiwum Państwowe Polityki Wewnętrznej,
Kultury i Bytu w Leningradzie30.
Dołączone do pisma Nikitinskiego spisy akt stanowią ostateczny podział
zasobu AP w Wilnie, w przeddzień wkroczenia Niemców na Litwę i Białoruś.
Spis materiałów archiwalnych, podlegających przekazaniu do
Centralnego Państwowego Archiwum Epoki Feudalno-Pańszczyźnianej,
obejmuje 89 pozycji z Archiwum Akt Dawnych (Główny Litewski Trybunał,
Główny Duchowny Trybunał, Główny Litewski Skarbowy Trybunał, Litewska
Komisja Skarbowa, Sąd Marszałkowski, Sąd Ziemski Wileński, Sąd Grodzki
Wileński, Zadworny Assesorski Sąd Wielkiego Księstwa Litewskiego, Komisja
Wojskowa Wielkiego Księstwa Litewskiego, Jurysdykcja Biskupa Wileńskiego,
sądy ziemskie i grodzkie: trocki, oszmiański, lidzki, zawilejski, brzeski, ejszycki, grodzieński, słonimski, wołkowyski, miński, słucki, piński, nowogródzki,
mozyrski, bobrujski, rzeczycki, kowieński, wiłkomierski, rosieński, szawelski, telszewski, oniksztyński, upicki, ihumeński, sądy podkomorskie: grodzieński, wiłkomierski, magistraty i magdeburgie Wilna, Grodna, Prozorowa,
Kobrynia, Pińska, Słucka, Kowna, Witebska, Wornian, Siewierzy, Krzyczowa,
Połocka, Mohylowa, Sąd Eksdywizorski Słonimski, Sąd Kapturowy Słonimski,
Litewska Izba Finansowa, Litewski Departament Wojskowy, sądy powiatowe:
witebski, połocki, lepelski, siewieski, suraski, mścisławski, klimowicki, bielicki, bychowski, czernihowski, rzeczycki, orszański, sienicki, czausowski) oraz
Wileńską Komisję Archeograficzną i Archiwum Litewsko-Białoruskie (kolekcja materiałów)31.
Spis akt dla Centralnego Archiwum Państwowego Polityki Wewnętrznej,
Kultury i Bytu w Leningradzie obejmuje jedną pozycję: Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych Cesarstwa Rosyjskiego w Petersburgu32.
Spis akt, podlegających przekazaniu do Wilna, obejmuje 37 pozycji:
Registratury Wileńskiego Archiwum Centralnego, Kancelaria Cywilna
Wielkiego Księcia Konstantego, trocki i wileński zarząd żandarmerii,
Wileński Żydowski Kahał, zespoły władz i urzędów guberni wileńskiej XIX w.,
księgozbiór Biblioteki Państwowej im. Wróblewskich w Wilnie (bez wskazania liczby volumenów i ich opisu), akta wojskowych władz niemieckich i są-

29 Ibidem, d. 680, l. 223, 225, 230, 237.
30 Obecnie Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne w Petersburgu.
31 Ibidem, l. 231–234.
32 Ibidem, l. 236.
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dów niemieckich z lat 1915–1918, materiały władz i urzędów woj. wileńskiego
z okresu 1918–1939, w tym władz i urzędów Litwy Środkowej33.
Spis akt, które postanowiono pozostawić w Mińsku, obejmuje 83 pozycje:
akta władz i urzędów z XIX w. z terenów, które weszły w skład Białoruskiej SRR
(Nowogródczyzna, Brasławszczyzna, Grodzieńszczyzna, Mińszczyzna, powiaty dziśnieński, postawski, święciański, oszmiański) oraz całość Archiwum
Murawjowa34.
Nie zachowała się dokumentacja potwierdzająca, że wszystkie archiwalia zostały wiosną 1941 r. fizycznie przemieszczone do Moskwy, Leningradu
i Wilna. Najprawdopodobniej, przekazano jedynie część akt ze względu na
fakt, iż odbywało się to w przeddzień ataku III Rzeszy na ZSRR. Wiadomo, że
w 1941 r. materiały, przeznaczone do Wilna, tam nie dotarły.
Dnia 1 grudnia 1939 r. dyrektorem Archiwum Państwowego w Wilnie
został duchowny i historyk Juozapas Stakauskas, dotychczasowy dyrektor
Archiwum Centralnego w Kownie, pozostając na tym stanowisku do przejęcia
archiwum przez Zarząd Archiwalny NKWD Litewskiej SRR w 1940 r., a następnie ponownie obejmując kierownictwo archiwum w latach 1941–194435.
Z tego okresu zachowała się dokumentacja dotycząca poszukiwań archiwaliów wywiezionych na Białoruś w 1939 r. przez byłego dyrektora archiwum
Wacława Gizbert-Studnickiego36. Misja Studnickiego do Mińska została
33 Ibidem, l. 238–238v.
34 Ibidem, l. 226–229.

35 W latach 1940–1941 Stakauskas pracował jako kierownik Biblioteki Wydziału Matematyki

i Przyrody Uniwersytetu Wileńskiego, dokąd powrócił na kilka miesięcy w 1944 r. po zwolnieniu z archiwum (w 1944 r. otrzymał propozycję objęcia profesury na Uniwersytecie Wileńskim
pod warunkiem porzucenia kapłaństwa, którą odrzucił). Po wojnie był proboszczem parafii
w Giełwanach, Kozekiszkach i Żoślu, następnie wykładał historię Kościoła, jęz. niemiecki i łacinę
w Seminarium Duchownym w Kownie. W latach 1943–1944 po likwidacji getta wileńskiego, w pomieszczeniach archiwum wileńskiego w dawnym klasztorze benedyktynów przy ul. św. Ignacego
razem z zakonnicą Marią Mikulską i pracownikiem archiwum Vladasem Žemaitisem ukrywał
12 osób. Wśród ocalonych był wówczas ośmioletni przyszły światowej sławy artysta Samuel Baka.
Stakauskas uratował też kilku Żydów, pomagając im opuścić Wilno i znaleźć schronienie na wsi.
W 1974 r. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie przyznał mu tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata. Stakauskas pozostawił obszerne archiwum prywatne i bibliotekę. Zob. Stakauskas Juozas,
dostępne online: http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4043731
[dostęp: 1.06.2018]; J. Lazauskaitė, Juozapas Stakauskas, dostępne online: http://www.vilnijosvartai.lt/personalijos/juozapas-stakauskas/, [dostęp: 1.06.2018].
36 W. Gizbert-Studnicki pełnił funkcję dyrektora Archiwum Państwowego w Wilnie nieprzerwanie od jego powstania w 1924 r. do 1938 r., gdy kierownictwo archiwum objął Ryszard
Mienicki. Szerzej na temat Archiwum Państwowego w Wilnie w okresie międzywojennym,
zob. A. Kulecka, Archiwum Państwowe w Wilnie (1922–1939), „Archeion”, t. 115, 2015, s. 283–334;
I. Mamczak- Gadkowska, Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006.
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przeprowadzona w kwietniu–maju 1942 r.; udał się tam jako przedstawiciel
Komisarza Rzeszy w Komisariacie Ostland. Nie zachowały się sprawozdania
z pobytu Studnickiego na Białorusi, wiadomo natomiast, iż od sierpnia do
grudnia 1942 r. przywieziono do Wilna kilka wagonów archiwaliów: w sierpniu były to dwa wagony, w grudniu wagon z 15 tonami archiwaliów37. Brakuje
szczegółowego spisu tych materiałów. Zachowała się jedynie odręczna notatka, iż w listopadzie 1942 r. „wyeliminowano, sprawdzono z inwentarzem
i ustawiono na półkach według kolejności numerów” akta urzędów i sądów
Archiwum Akt Dawnych w Wilnie (zob. ilustracje 1 i 2)38.
Współczesne rozmieszczenie archiwaliów wywiezionych w 1939 r.
z Archiwum Państwowego w Wilnie do Mińska różni się znacznie od planów
władz sowieckich podziału tego zasobu z lat 1940–1941. Zasób archiwum
wileńskiego, w rezultacie akcji białoruskiego NKWD, uległ znacznemu rozproszeniu i podziałowi, a straty archiwaliów, powstałe podczas kilkukrotnych
przemieszczeń, są trudne do ustalenia. Ważnym postulatem badawczym powinno być zatem odtworzenie i scalenie na poziomie inwentarza archiwalnego zasobu archiwum z 1939 r. i jego obecnego rozmieszczenia.

37 LCVA, zesp. R-854, ap. 1, sygn. 17, passim; ibidem, sygn. 61, k. 17–29.
38 Ibidem, sygn. 22, k. 60–60v.
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Ilustracja 1. Odręczna notatka z listopada 1942 r. Źródło: LCVA, zesp. R-854 Vilniaus
valstybinis archyvas 1941–1944, ap. 1, sygn. 22, k. 60
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Ilustracja 2. Odręczna notatka z listopada 1942 r. Źródło: LCVA, zesp. R-854 Vilniaus
valstybinis archyvas 1941–1944, ap. 1, sygn. 22, k. 60v
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Losy archiwaliów kolegiaty i klasztorów
nyskich po sekularyzacji w 1810 r.

Motywy edyktu sekularyzacyjnego Fryderyka Wilhelma III, króla Prus,
wydanego 31 października 1810 r., były wielorakie. Jednym z nich i zasadniczym było uzdrowienie stanu finansów państwa, które na skutek prowadzonych działań wojennych z cesarstwem Napoleona I były w opłakanym
stanie1. Król, jego ministrowie i członkowie Komisji Sekularyzacyjnej nie
tworzyli w Europie stanu nowego – procesy sekularyzacyjne dóbr kościelnych w Europie trwały już od czasów Reformacji w XVI w. W XVIII w. przeprowadzono je w rewolucyjnej Francji i józefińskiej Austrii. Jednym ze skutków
akcji likwidacji śląskich klasztorów było powstanie we Wrocławiu Archiwum
Prowincjonalnego i przejęcie do jego zasobu dokumentów i akt zeświedczonych kolegiat i klasztorów2.
Jeszcze 28 października 1810 r. na wniosek ministra Karla von Hardenberga w jego piśmie skierowanym do wiceprezydenta Wrocławia Augusta von
Merckela zostali powołani w skład komisji: jako przewodniczący wiceprezydent von Merckel, radca królewski von Massow, dyrektor krajowy hrabia Haugwitz. Miejsce czwartego członka pozostało na razie nie obsadzone,
wkrótce został nim Johann Gustav Büsching (1783–1829), który w jej pracach
odegrał zasadniczą rolę3. W 1811 r. objął on stanowisko archiwariusza w no1

Motywy sekularyzacji w monarchii pruskiej omawia szeroko Uta-Karin Erler, zob. eadem,
Rechts- und Verfassungs- Geschichtliche probleme der Säkularisation durch den Preussischen Staat
in Schlesien im Jahre 1810, Hannover 1978.
2 B. Krusch, Geschichte des Staatsarchivs zu Breslau, Leipzig 1908.
3 U.-K. Erler, op.cit., s. 112, B. Krusch, op.cit., R. Stelmach, Dokumenty poklasztorne zachowane
w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu – problemy ich przechowywania, opracowa-
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wym Archiwum Prowincjonalnym działającym tymczasowo jako specjalny
dział naukowy powołanego wtedy do życia Uniwersytetu4.
Kasatą planowano objąć wszystkie kolegiaty i te spośród klasztorów śląskich, które nie prowadziły działalności związanej z nauczaniem i szpitalnictwem. Placówki te leżały na terenie całej ówczesnej Prowincji Śląskiej
(Provinz Schlesien), na obszarze od Nysy Łużyckiej po Przemszę, obejmując
także teren obecnej ziemi opolskiej i dawnego Nyskiego Księstwa Biskupiego.
Komisja Sekularyzacyjna przeprowadziła rozeznanie, które ze śląskich klasztorów ma objąć proces likwidacji; z omawianego obszaru znalazły się wśród
nich:
1. Kolegiata nysko-otmuchowska.
2. Klasztor Świętego Grobu z Czerwoną Gwiazdą.
3. Klasztor franciszkanów.
4. Klasztor magdalenek (Sancta Maria de Poenitentia).
5. Klasztor dominikanów5.
Do 1820 r. zostały przejęte wszystkie archiwalia z tych instytucji kościelnych. W czasie prowadzonej w Nysie lustracji przejmowanych materiałów,
poza planowanymi, została zakwalifikowana do przejęcia dokumentacja
z dwóch innych klasztorów nyskich: klasztoru dominikanów i klasztoru kapucynów.
W skład przejętych archiwaliów wchodziły dokumenty pergaminowe i papierowe oraz zasób aktowy.
Odpowiednio przejęto z wymienionych klasztorów i kolegiaty następującą
ilość dokumentów:
1. Kolegiata nysko-otmuchowska – 1304 dokumenty z lat 1227–1608.
2. Klasztor bożogrobców (krzyżowców z czerwoną gwiazdą) – 474 dokumenty z lat 1239–1786.
3. Klasztor franciszkanów – 214 dokumentów z lat 1623–1810.
4. Klasztor magdalenek – 142 dokumenty z lat 1561–1806.
5. Klasztor dominikanów – 44 dokumenty z lat 1667–1809.
6. Klasztor kapucynów – 172 dokumenty z lat 1677–1810.
W sumie z terytorium dawnego Księstwa Biskupiego do archiwum wrocławskiego trafiło 2360 dokumentów pergaminowych i papierowych obejmujących okres od 1227 do 1810 r.
nia i udostępniania, [w:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Zjazdu Archiwistów
Polskich, Olsztyn 6–8 września 2007, Warszawa 2008, s. 307–308.
4 A. Dereń, Zarys dziejów Archiwum Państwowego we Wrocławiu (z okazji 150 rocznicy założenia),
„Archeion”, t. 35, 1961, s. 75; Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Przewodnik po zasobie archiwalnym do 1945 roku, pod red. A. Derenia i R. Żerelika, Wrocław 1996, s. 11.
5 U.-K. Erler, op.cit., s. 153.
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Archiwum Prowincjonalne wzbogaciło się, oprócz dokumentów, o zasób
aktowy pochodzący z wymienionych klasztorów i kolegiaty. Akta klasztorów
nyskich nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Natomiast z akt dawnej kolegiaty utworzono po 1822 r. zespół Księstwa Nyskiego, związanego z władzą biskupów wrocławskich jako książąt śląskich (w którym umieszczono być może
część dawnego zasobu aktowego poklasztornego)6.
Wszystkie te materiały zgromadzono w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej,
zlokalizowanej w pomieszczeniach sekularyzowanego klasztoru kanoników
regularnych Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu. Pracownicy
archiwum, pod kierunkiem Johanna Gustava Büschinga, rozpoczęli opracowywanie tych materiałów. Współpracownikami Büschinga byli na tym polu
Friedrich Jarick (zm. 22 listopada 1822 r.), początkowo jako student uniwersytetu, następnie pracownik Archiwum i docent prywatny, oraz Gustav Adolph
Harald Stenzel, późniejszy wieloletni dyrektor Archiwum Prowincjonalnego
(w l. 1822–1854).
Dla dokumentów został opracowany model ich rejestrowania, zaproponowany przez śląskiego historyka Johanna Gotlieba Worbsa7. W przygotowanych repertoriach–inwentarzach dokumenty wpisywano w porządku chronologicznym, a zasadniczym elementem opracowania był dokładny regest
dokumentu sporządzony w języku łacińskim lub niemieckim, w zależności
od języka, w jakim dokument spisano w kancelarii. Elementami tego opisu
były też rozwinięte elementy daty (złożone z podania dnia, miesiąca i roku
wystawienia oraz jego miejsca), opis pieczęci i lista świadków, a także wszystkich osób uczestniczących w akcji prawnej8. Do 1821 r. opracowano 142 dokumenty z klasztoru magdalenek, 1306 dokumentów kolegiackich i 474 dokumenty krzyżowców.
Na podstawie wzmianek zawartych w poszczególnych repertoriach możemy przedstawić kolejność opracowania zespołów oraz ich autorów. Dodajmy
jedynie, że za kadencji dyrektora Otto Meinardusa (w l. 1901–1916), po uporządkowaniu całego zasobu archiwalnego, wtedy już Staats Archiv zu Breslau
(od 1867 r.), nadano wszystkim zespołom kolejne numery repozytury archiwalnej. Były to:
Repertorium. 99. Klasztor dominikanów.
Repertorium. 100. Klasztor franciszknów.
Repertorium. 101. Klasztor kapucynów.
6

Archiwum Państwowe (AP) we Wrocławiu, zesp. 82/6/0 Księstwo Nyskie 1360–1866; W. Pyrek,
Wstęp do inwentarza zespołu, Wrocław 1974.
7 Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Przewodnik…, s. 11.
8 J.G. Büsching, Das Schlesische Akademische Provinzial Archiv zu Breslau, „Schlesische
Provinzialblätter”, Bd. 1, 1821, s. 415–416.
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Repertorium. 102. Kolegiata w Nysie i w Otmuchowie.
Repertorium. 103. Klasztor krzyżowców Bożego Grobu.
Repertorium. 104. Klasztor magdalenek9.
Pierwszym z omawianych zespołów był zinwentaryzowany przez Stenzla
zespół dokumentów klasztoru magdalenek nyskich. Prace nad zespołem
trwały od 28 lutego do 5 marca 1820 r. Stenzel wpisał do repertorium regesty
142 dokumentów pochodzących z lat 1561–1806. Tytuł inwentarza brzmiał:
„Archiv der Geistliche Jungfrauen des Ordens der heil. Maria Magdalena von
der Busse bei St. Joseph in der Altstadt zu Neisse”, z nadanym mu archiwalnym skrótem „Magdal. zu Neisse”10. Daty rozpoczęcia i zakończenia prac inwentaryzacyjnych figurują – tak jak w innych repertoriach – odpowiednio na
pierwszej i ostatniej karcie inwentarza. Stenzel nie podpisywał swych inwentarzy. Repertorium to zaopatrzył w indeks osobowy, geograficzny i rzeczowy.
W jego ostatniej części Jarrick dopisał spis akt przejętych wraz z dokumentami, sporządzony 31 grudnia 1821 r. W jego skład weszły cztery pakiety akt,
liczące odpowiednio: pakiet I – 80, pakiet II – 85, pakiet III – 61 i pakiet IV
– 15 jednostek, pochodzących z XVIII w. i początków XIX w. Część z nich, dotyczących dziejów poszczególnych miejscowości, włączono w okresie późniejszym do zespołu aktowego Księstwa Nyskiego, do działu Ortschaften, którego
akta się nie zachowały. Treścią dokumentów są umowy kupna-sprzedaży wsi,
gruntów ornych, sołectw i innych nieruchomości, prawo warzenia i wyszynku piwa, udzielanie pożyczek na obligacje i hipotekę, dzierżawy, zwolnienia
z poddaństwa, sprawy testamentowe i spadkowe, opieka nad małoletnimi,
przejęcie przez klasztor dóbr szpitala w Nysie, inwentarze spuścizn po zmarłych siostrach, świadectwa chrztu.
W lipcu 1820 r. Jarick zakończył pracę nad opracowaniem zespołu dokumentów kolegiaty nysko-otmuchowskiej. Inwentarz otrzymał tytuł „Archiv
des Colegiatstifts zu Othmuchau und zu Neisse”. W dodatkowych uwagach
Jarick objaśnił, że chodzi o kolegiatę w Nysie, która w 1477 r.11 przeniosła
się do Nysy z pobliskiego Otmuchowa. Jako skrót zespołu przyjęto „Colleg.
zu Neisse”, datę zaś rozpoczęcia opracowania obszernego repertorium autor
wskazał: „[…] am tage Corporis Christi, den 1ten Brachmond (!), 1820”. W innych repertoriach Jaricka ten sposób oznaczania dat występował powszechniej, datowanie takie jest dla nas niezrozumiałe. Data zakończenia prac wska9

O. Meinardus, R. Martiny, Das neue Dienstgebäude des Staatsarchivs zu Breslauund die
Gliederung seiner bestände, Leipzig 1909.
10 Repertoria dokumentów poklasztornych znajdują się w AP we Wrocławiu, zesp. 82/167/0
Zbiór rękopisów archiwalnych II-ga poł. XIII w. – 1942.
11 E. Wółkiewicz, Kapituła kolegiacka św. Mikołaja w Otmuchowie. Dzieje – organizacja – skład osobowy (1386–1477), Opole 2004.
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zuje, że praca nad sporządzeniem repertorium trwała zaledwie dwa miesiące
(święto Bożego Ciała w 1820 r. wypadało 1 czerwca, a prace zakończono po
św. Jakubie, czyli po 25 lipca). Zadziwia tempo i wysoki poziom ich opracowania, gdy weźmiemy pod uwagę, że w ciągu tego miesiąca Jarick opracował
1304 dokumenty z lat 1227–1808. Zakończenie prac nad inwentarzem autor
zakończył formułą: „Beendigt zu Breslau Donnerstag nach Jacobi, den 27 Tag
des Heumonds (!) im Jahre nach Christigeburt 1820, Nachmittag um drei und
halb Uhr“, a także swym podpisem w wersji: „Friedrich Jarick Lubenaviensis
Lusatus in beiden Rechten Doctor und Priwatdocent der hiesigen Königl.
Universität, wie auch des Kgl. Akad. Provinzial Archivs litrar. Mitarbeiter mit
unser eigenen hand geschrieben”12.
Treścią dokumentów są pokwitowania otrzymanych dziesięcin, zapisy
czynszów wieczystych, potwierdzenia aktów kupna-sprzedaży łąk, lasów, legaty, fundacje dotyczące ołtarzy i kaplic, sprawy testamentowe i spadkowe,
jurysdykcja kościelna, sprzedaże domów i ogrodów, statuty kapituły, sprawy
sporne.
Friedrich Jarick był też autorem kolejnego inwentarza zespołu dokumentowego klasztoru bożogrobców nyskich. Powstał on od 14 do 30 sierpnia
1820 r., a więc tuż po zakończeniu opracowania dokumentów kolegiaty. Jarick
wpisał do inwentarza 474 dokumenty z lat 1239–1786. Inwentarz został zatytułowany: „Archiv der Kreuzherren zu Neisse des Ordens vom heil. Grabe
zu Jerusalem ex regula S. Aug.”, ze skrótem „Kreuzstift zu Neisse”. Jako datę
rozpoczęcia prac wpisał: „Epitome incipiebat feliciter Wratislavise, in vigilia Ascensiuinis sive transsumptionis B.M.V., die XIV mensis Augusti. ARS”.
Koniec prac nastąpił 30 sierpnia 1820 r., co Jarick uwiecznił swoim podpisem.
Do inwentarza wpisano akta, w części Es folgt, Ausserurkundliches Archiv
des Kreuzstifts zu Neisse oder die Acten, so weil dem beim Akad. Archiv
worhanden sind. Materiały te tworzyły dwa pakiety akt, liczące sobie odpowiednio 100 i 65 j.a. W skład tej części inwentarza zaliczono także dokumenty
pergaminowe – wśród nich nadania Henryka de Crepindorfa z 1325 r.13, brata
Jana Rhora z 1380 r., mistrza szpitalników Jana Gussmanna z 1410 r., Pawła
Hentczila z Nysy z 1437 r. i Hermana, zwanego Scriptor, mieszczanina nyskiego, z 1340 r. W materiale tym ujęto też statuty cechowe złotników i cyrklarzy
nyskich. Archiwalia te się nie zachowały. Inwentarz zawiera indeks osobowy,

12 Inwentarz kolegiaty nysko-otmuchowskiej.
13 Codex diplomaticus Silesiae, Regesten zur schlesischen Geschichte, t. XVIII, oprac. C. Grünhagen

i K. Wutke, Breslau 1898, nr 4399, s. 263. Zapis ten wskazuje na umieszczenie dokumentu w zasobie dokumentowym omawianego klasztoru pod sygn. Rep. 103 nr 60 – AP we Wrocławiu, zesp.
82/78/0 Klasztor Krzyżowców w Nysie 1239–1786.
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geograficzny i rzeczowy, sporządzony przez Stenzla (Sach-Verzeichniss den
Urkunden des Kreuzherren – Stifts zu Neisse).
Pod kierunkiem Büschinga, który przygotował repertorium, Jarick dokonał
porządkowania i opracowania dokumentów klasztoru kapucynów. Inwentarz
zatytułowany: „Inhalts Verzeichniss der Urkunden des Kapuzinerkloster zu
Neisse desgleichen der ausserurkundlichen Papiere diedes Archivs worinen sich auch Briefe von Friedrich dem Grosen unterzeichnet Funden”, ze
skrótem archiwalnym „Capuz. zu Neisse”, powstał od 27 września do 1 października 1821 r. Büsching był też autorem obszernego indeksu geograficznego i rzeczowego, a także inwentarza aktowego, nad którym prace zakończył 2 października tego roku. Akta ułożono w trzech pakietach, umieszczając
wśród nich pismo króla Fryderyka Wielkiego dla kapucynów prowincji czeskiej, morawskiej i śląskiej z 4 czerwca 1754 r.14 W poszczególnych pakietach zawartych było odpowiednio 132, 140 i 148 j.a. Do 1821 r. zarejestrowano
172 dokumenty z lat 1677–1810. Są wśród nich statuty zakonne, sprawy ustalania nabożeństw dla dobrodziejów zakonu, kultu religijnego. Zachowały się
dokumenty o utworzeniu III Zakonu św. Franciszka. Wśród innych materiałów znajdują się przekazy o odpustach, testamentach, legatach, zapisach pia
causa. Część z nich omawia sprawy zwolnienia od poddaństwa. W zespole są
świadectwa urodzenia i chrztu mieszczan nyskich, świadectwa studiów teologicznych, pokwitowania podatkowe, zezwolenia na wstąpienie do klasztoru,
a także paszport wystawiony dla prowincjała zakonu.
Kolejnym inwentarzem przygotowanym przez Jaricka był spis dokumentów klasztoru dominikanów w Nysie zatytułowany: „Inhaltsverzeichniss sämtlicher urkundlichen und ausserurkundklichen Schriften des Dominicaner –
Archives zu Neisse (Dnc. Neisse)”. Inwentarz dokumentów został przez niego
spisany 19 października, a inwentarz aktowy 23 października 1821 r. Jarick
zarejestrował 44 dokumenty, wystawione między 1667 a 1809 r. Dotyczą one
wyboru generalnego wikariusza dominikanów, zaświadczeń odbycia studiów teologicznych. Zespół zawiera testamenty, darowizny, legaty, świadectwa
chrztu, kontrakty ślubne. Część materiałów wystawiono w związku z odbudową klasztoru. Zespół zawiera dokumenty funduszu pomocy dla biednych,
sprawy kongregacji błogosławionego Czesława Odrowąża, depozytu Kruzigera
i sprawy sporne ze skarbem państwa. W archiwum klasztornym zgromadzono też 152 jednostki aktowe.
Ostatnim „nyskim” inwentarzem autorstwa Jaricka był inwentarz zespołu
franciszkanów nyskich zatytułowany: „Archiv des Franciscaner – Klosters in
14 Pismo króla znajdowało się w pakiecie II nr 52, obecnie niezachowane, podobnie jak i pozo-

stałe akta.
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Neisse (Franc. Neisse)”, opracowany od 24 października do 2 listopada 1821 r.
Jarick sporządził inwentarz dokumentów i akt, natomiast indeks osobowy,
geograficzny i rzeczowy przygotował Stenzel. Zarejestrowano 214 dokumentów z lat 1623–1810. Pierwszym był dokument dotyczący pozyskania domu
mieszczki nyskiej Elżbiety Lubigyn, który przeznaczono dla sprowadzonego do Nysy konwentu franciszkanów obserwantów. Ostatni zaś, z 26 sierpniu 1810 r., to „Tabula congregationis primae intermedie provinciae Slesie
St. Hedwigis ducisse et vidue, ordinis minorum”. Zespół aktowy zgromadzono w dwóch pakietach, po 111 i 157 j.a. Większość z nich została włączona
23 stycznia 1903 r. do zespołu Księstwa Nyskiego, do części dotyczącej miasta
Nysy. Żadna z tych jednostek nie zachowała się do dnia dzisiejszego. W dokumentach znajdują się akta kupna-sprzedaży nieruchomości, erekcji i konsekracji ołtarzy, odpustów, darowizn, pożyczek, ceł wodnych, jałmużny, danin
kościelnych, spławu drewna Nysą, połowu ryb, przydziału drewna na potrzeby
klasztoru. Część z nich dotyczy opieki nad szpitalem św. Barbary, spisu przedmiotów należących do prowincjała zakonu. Zachowały się też uchwały, dekrety, zarządzenia zjazdów prowincji, testamenty, wykazy zebranej jałmużny15.
Dalsze lata przyniosły porządkowanie kolejnych zespołów przejmowanych do Archiwum Prowincjonalnego, początkowo za kadencji dyrektora
J.F.L. Wachlera (w l. 1815–1822), a następnie za jego następcy Gustava Adolpha
Harolda Stenzla (w l. 1822–1854). Podczas opracowania zespołów natrafiano
niejednokrotnie na pojedyncze dokumenty, które po głębszej analizie włączano do różnych zespołów, w tym omówionych klasztorów i kolegiaty nyskiej.
W ten sposób zespoły zwiększano o nowe archiwalia. Pozyskiwane dokumenty opracowywano na mniejszych fiszkach, które dołączano do zespołów
w układzie chronologicznym, nadając im nowe sygnatury kombinowane, złożone z liczby porządkowej i kolejnej małej litery alfabetu łacińskiego. Jedynie
zasób zespołu dokumentów klasztoru kapucynów nie uległ zmianie.
Po jednym dokumencie dopisano do zespołów dokumentów poklasztornych dominikanów, franciszkanów i magdalenek. Do tego ostatniego zespołu
trafił dokument Franciszka Ludwika, biskupa wrocławskiego, z 19 stycznia
1727 r., wystawiony we Wrocławiu w sprawie 5-punktowego pisma o realizacji
spraw wewnętrznych klasztoru, m.in. obłóczyn zakonnic16. Jeden dokument
dodany do zespołu klasztoru dominikanów dotyczył zatwierdzenia układu
zawartego w Ołomuńcu 4 listopada 1748 r. między franciszkanami a dominikanami. Układ ten zatwierdził król pruski Fryderyk II Wielki na mocy do15 AP we Wrocławiu, zesp. 82/69/0 Klasztor Franciszkanów w Nysie 1623–1810.
16 Rep. 104, nr 24 (28 b), dokument papierowy z pieczęcią biskupa – AP we Wrocławiu, zesp.

82/81/0 Klasztor Magdalenek w Nysie 1626–1803.
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kumentu wystawionego 10 stycznia 1749 r. w Berlinie. W archiwum klasztoru
franciszkanów zachowała się jego druga ekspedycja17.
O sześć dokumentów wzrósł stan archiwum dokumentowego kolegiaty
nysko-otmuchowskiej. Najstarszym z nich jest dokument Henryka, księcia
śląskiego i pana Legnicy, a także dziekana i administratora in temporalibus
diecezji wrocławskiej, z 21 września 1380 r., w którym książę potwierdził
sprzedaż czynszu z trzeciej części młyna Mikołaja z Widnavy dla Henselina
de Waldowa, mieszczanina nyskiego. Następny dokument pochodzi z XIV w.
(dokument bez daty). Wystawił go Kacper Tewerer, artium liberalium magister
judex i komisarz kurii biskupiej, w sprawie sporu o sołectwo we wsi Giełczyce
(Geltendorf) koło Grodkowa. Z 22 sierpnia 1450 r. pochodzi dokument Piotra,
biskupa wrocławskiego, o sprzedaży podanych czynszów. Kolejne dokumenty pochodzą z czasów nowożytnych. Wystawili je: kapituła kolegiaty św. Jana
w Nysie 27 czerwca 1625 r. (zakup 3 talarów rocznego czynszu ze wsi Zawsie
– Neundorf), administratorzy biskupstwa wrocławskiego 9 maja 1664 r. (zatwierdzenie nadania Doroty Riedelin) oraz kustosz wrocławski Jan Reinhard
Haymar z 25 kwietnia 1672 r.18
Najwięcej dokumentów odnaleziono w czasie prac porządkowych i dopisano do inwentarza dokumentów klasztoru krzyżowców. Są to dokumenty
zatwierdzające sprzedaże czynszów (Bernarda Baracza z 1408 r., Dominika
Farasiusa z 17 IX 1647 r., rady miasta Raciborza z 1654 r.). Dokument
Ferdynanda I, króla Węgier i Czech, z 6 I 1542 r., spisano w języku czeskim
i dotyczy on nadania Adamowi Kotulińskiemu wsi Trzebina. W tej liczbie zachowały się też dwa instrumenty notarialne z 1657 r., dokument bakałarza
teologii Jerzego Richtera z 17 września 1672 r. Tegoż dnia wystawił swój dokument Fryderyk, landgraf heski i biskup wrocławski, dla Jerzego Richtera
z Nysy, o egzempcji klasztoru bożogrobców spod władzy biskupiej. Z 1676 r.
pochodzą dwa dokumenty wystawione przez konwent klasztoru bożogrobców i hrabiego Karola Ferdynanda Prażmy. Dyplom Jana Jerzego Aleksego
Conradusa, generała krzyżowców, z 5 kwietnia 1683 r. (Nysa), dotyczy profesji
Mateusza Ignacego Czepena w klasztorze w Raciborzu. Jeden z dokumentów
dotyczy elekcji Eliasza Jana Klose na prepozyta i prałata konwentu nyskie17 Rep. 99 nr 13 (16 b), dokument pergaminowy, z królewską pieczęcią majestatyczną, zawie-

szoną na czarno-białych sznurach i umocowanej w kapslu drewnianym – zob. ibidem, 82/61/0
Klasztor Dominikanów w Nysie 1667–1809. Rep. 100 nr 66 (82 a), jest to ekspedycja papierowa, bez zachowanej pieczęci króla – ibidem, zesp. 82/69/0 Klasztor Franciszkanów w Nysie
1623– 1810.
18 Rep. 102 nr 51 (51 b), 169 b, 711 (711 b), 1063 (1239 b), 1081 (1267 b), 1085 (1270 a), dokument o sygn. 169 b nie zachował się – ibidem, zesp. 82/95/0 Kolegiata w Otmuchowie i w Nysie
1227– 1808.
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go, dokonanej 22 lutego 1729 r. Ostatni z omawianych dokumentów to bulla
papieża Klemensa XII z 26 lutego 1731 r. o nadanie odpustu odwiedzającym
klasztor nyski w dniu święta Piotra i Pawła Apostołów19.
Wynik dokonanych zmian stanu zachowania dokumentów w zespołach
klasztorów i kolegiaty nyskiej przedstawia tabela nr 1.
Tabela 1. Stan zachowania dokumentów w zespołach klasztorów i kolegiaty nyskiej*
202122232425

Rep. 9920

45

1667–1809

Rep. 10021

215

1623–1810

Rep. 10122

172

1677–1810

Rep. 10223

1310

1227–1808

Rep. 10324

488

1239–1786

Rep. 10425

143

1561–1806

* Stan taki utrzymał się do czasów II wojny światowej.

W wyniku działań wojennych i postanowień konferencji w Teheranie,
Jałcie i Poczdamie niemieckie władze archiwalne, wbrew obowiązującym
zasadom pertynencji i proweniencji aktowej, rozpoczęły akcję wywożenia
z Wrocławia zasobu archiwalnego. Celem wywózki była ochrona przed spodziewanymi bombardowaniami w stolicy Dolnego Śląsku, a także ocalenie
archiwaliów dla nauki niemieckiej i przyszłych pokoleń badaczy. Wywożenie
materiałów archiwalnych rozpoczęto od jego najcenniejszej części, przede
wszystkim dokumentów i ksiąg, z każdego zespołu wybierając dokumenty
najstarsze i najbardziej wartościowe.
Akcją tą objęto także dokumenty z dawnego Księstwa Biskupiego Nyskiego.
W wyniku tej akcji wywieziono najcenniejsze i najstarsze dokumenty dawnej
kolegiaty i klasztoru bożogrobców: z repertorium 102 wybrano 950 dokumentów z lat 1227–1505, z repertorium 103 – 277 dokumentów z lat 1239–1501.
19 Rep. 103, nr 117 a, 331 b, 388 a, Rep. 104, nr 397 b, Rep. 107, nr 400 b i c, Rep. 101 i Rep. 102,
nr 428 a i b, Rep. 104 i Rep. 105, nr 432 a, b i c, 436 b, Rep. 144, nr 454 b i Rep. 122, 456 b, dokumenty o sygn. 117 a, 331 b, 388 a, 432 a i 436 b nie zachowały się.
20 AP we Wrocławiu, zesp. 82/61/0 Klasztor Dominikanów w Nysie 1667–1809.
21 Ibidem, zesp. 82/69/0 Klasztor Franciszkanów w Nysie 1623–1810.
22 Ibidem, zesp. 82/71/0 Klasztor Kapucynów w Nysie 1677–1810.
23 Ibidem, zesp. 82/95/0 Kolegiata w Otmuchowie i w Nysie 1227–1808.
24 Ibidem, zesp. 82/78/0 Klasztor Krzyżowców w Nysie 1239–1786.
25 Ibidem, zesp. 82/81/0 Klasztor Magdalenek w Nysie 1626–1803.
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W wyniku akcji wywożenia dokumentów oraz działań wojennych we
Wrocławiu, szczególnie intensywnych podczas oblężenia miasta, archiwistyka śląska poniosła niewyobrażalne straty26. Większa część zasobu, pozostałego
w mieście, spłonęła wraz z budynkiem archiwum, położonym przy zbiegu obecnych ulic Nauczycielskiej i Marii Skłodowskiej-Curie. Gdy po II wojnie światowej przystąpiono do organizacji polskiej służby archiwalnej i do tworzenia
nowego Archiwum Państwowego we Wrocławiu (w grudniu 1946 r.), okazało się,
że zasób dokumentów i akt dawnego Księstwa Nyskiego jest bardzo poważnie
zniszczony. Oprócz wspomnianych archiwaliów średniowiecznych, w czasie
działań wojennych zaginęły liczne dokumenty z okresu nowożytnego.
Wywiezione dokumenty znalazły się na terytorium Niemieckiej Republiki
Demokratycznej27; władze archiwalne obu państw – Generalna Dyrekcja
Archiwów w Poczdamie i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
w Warszawie podpisały porozumienie o restytucji zasobu dawnego Archiwum
Państwowego we Wrocławiu (Staats Archiv zu Breslau). Zwrot nastąpił 13 maja
1980 r. Z wyjątkiem dwóch dokumentów (Jana Turzona, biskupa wrocławskiego, z 1 i 16 grudnia 1501 r.28), odzyskano wszystkie wywiezione wcześniej dokumenty dawnej kolegiaty oraz 23 dokumenty dawnego klasztoru bożogrobców z lat 1239–129629.
Współczesny stan zachowania dokumentów przedstawia tabela nr 2.
Tabela 2. Współczesny stan zachowania dokumentów
Repertorium

Stan w 1939 r.

Stan obecny

Rep. 99

45

34

Rep. 100

215

171

Rep. 101

172

29

Rep. 102

1310

1107

Rep. 103

488

161

Rep. 104

143

107

Straty archiwaliów, oprócz repertoriów 102 i 103, obejmują materiały nowożytne, które nie podlegały ewakuacji do Niemiec. Obecny ich los nie jest znany.
26 R. Stelmach, Straty w dokumentach poklasztornych w świetle zachowanych repertoriów

w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, „Archeion”, t. 109, 2006, s. 93–112.
27 E. Kobzdaj, Archiwalia śląskie przekazane Archiwum Państwowemu we Wrocławiu z Niemieckiej
Republiki Demokratycznej, „Archeion”, t. 84, 1988, s. 157–165.
28 Dawne sygn. Rep. 102 nr. 931 i 932.
29 Pozostałe dokumenty z tego zespołu, z lat 1300–1501, nie zachowały się, Rep. 103 nr. 25–277.
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Rezultatem przeprowadzenia sekularyzacji w 1810 r. było przejęcie przez
Archiwum Prowincjonalne akt dawnego Księstwa Biskupiego z dawnej
Rejencji Nyskiej (Fürstliche Regierung Neisse), z których utworzono nowy zespół archiwalny pod nazwą Księstwo Nyskie (Fürstenthum Neisse. Rep. 31)30.
Według układu, zaproponowanego przez Stenzla31, akta podzielono rzeczowo,
tworząc 10 grup, te uległy zaś podziałowi na mniejsze grupy, w ich ramach
akta układano chronologicznie. Ten podział przyjęto też przy opracowywaniu
przez Stenzla i jego współpracowników i następców akt pozostałych, przejmowanych po 1822 r. księstw32.
Akta księstwa podzielono także na 10 działów rzeczowych, te zaś na mniejsze części. Część oznaczona literą B stanowiła indeks, ułożony według niemieckich nazw miast i wsi powiatów nyskiego, położonych po obu stronach
obecnej granicy państwowej, a także grodkowskiego, ząbkowickiego, strzelińskiego i prudnickiego, z odniesieniem do konkretnych jednostek archiwalnych zespołu Księstwa Nyskiego, w których znajdowały się informacje
o tych miejscowościach. Częścią inwentarza były akta miast z omawianego
terytorium, ułożone w inwentarzach oznaczonych jako Rep. 32: Grodkowa,
Otmuchowa, Paczkowa i Wiązowa. Inwentarze tych zespołów zachowały się
w zbiorach archiwum wrocławskiego. Brak natomiast w zasobie wrocławskim
inwentarza akt miasta Nysy.
Zespół Księstwa Nyskiego opracowany przez Stenzla liczył (nie uwzględniając akt miejskich z Rep. 32) 589 j.a. Współpracownicy lub następcy Stenzla
w czasie licznych prac porządkowych i prowadzonym skontrum dopisali jeszcze do zespołu 416 jednostek, rozmieszczonych we wszystkich działach rzeczowych. Stan zachowania zespołu przed zakończeniem II wojny światowej
liczył więc 1005 j.a. Działania wojenne przyniosły znaczne straty w materiałach archiwalnych księstwa. Prace porządkowe nad aktami księstwa podjęto w 1974 r. W inwentarzu książkowym, opracowanym w tym roku przez dr.
Władysława Pyrka, zostało ujętych 710 jednostek (ubyło więc 295 jednostek
ze wszystkich działów). Na podstawie dawnego inwentarza opracowano nowy,
zachowując dawny układ aktowy. W czasie porządkowania akt archiwalnych
30 AP we Wrocławiu, zesp. 82/6/0 Księstwo Nyskie 1360–1866. Z części akt, po 1820 r., utworzono

zespół aktowy Archiwum Biskupstwa Wrocławskiego. Rep. 15 (obecnie, ibidem, zesp. 82/120/0
Archiwum Biskupstwa Wrocławskiego 1420–1863), w którym znajdują się także materiały dotyczące władzy biskupów wrocławskich jako książąt nyskich. Zob. B. Krusch, op.cit., s. 186; AP we
Wrocławiu, zesp. 82/120/0 Archiwum Biskupstwa Wrocławskiego 1420–1863; W. Malewiczowa,
Wstęp do inwentarza zespołu, Wrocław 1960.
31 Za jego kadencji do zasobu archiwalnego trafiły akta księstw: głogowskiego (Rep. 24), karniowskiego (Rep. 26), legnickiego (Rep. 28), opolsko-raciborskiego (Rep. 35), żagańskiego (Rep.
37), świdnicko-jaworskiego (rep. 39) i Hrabstwa Kłodzkiego (Rep. 23).
32 AP we Wrocławiu, zesp. 82/6/0 Księstwo Nyskie 1360–1866; W. Pyrek, op.cit., s. 2.

Losy archiwaliów kolegiaty i i klasztorów nyskich po sekularyzacji w 1810 r.

w latach 80. XX w. odnaleziono brakujące jednostki dawnego księstwa – wśród
nich landbuchy, księgę ławniczą i księgę hipoteczną33.
Częścią zespołu aktowego Księstwo Nyskie. Rep. 31 były dokumenty pergaminowe i papierowe, zarejestrowane w ciągu repozytur archiwalnych jako
Rep. 4 d. Stenzel zarejestrował w zespole 80 dokumentów zgrupowanych
w kilku częściach zespołu.
W dziale „Reservata minora”, w części dotyczącej górnictwa, umieszczono
dokument Baltazara, biskupa wrocławskiego, z 9 sierpnia 1550 r., zawierający przywileje dla miast górniczych Głuchołazy i Zlate Hory. W dziale poświęconym sądownictwu znalazł się dokument Albrechta von der Odera, sędziego nadwornego w Grodkowie, z 1 czerwca 1378 r., w sprawie zawartej ugody
o dobra sędziego mańskiego Czambora z Pogorzeli. Dział „Finanse” zawierał
dwa dokumenty biskupów wrocławskich – Piotra z 22 marca 1449 r. i Jodoka
z 17 września 1467 r. – w sprawach opłat dokonanych przez Żydów opolskich
Abrahama i jego brata Jordana oraz w sprawie zadłużenia na sumę 1000 florenów węgierskich. Kolejny dział „Militaria” reprezentowany był przez dokument Mikołaja Stocka z 4 września 1445 r., a dział „Kultura krajowa” przez
dokument urzędu w Pomianowie Dolnym z 24 czerwca 1811 r.34
Bogato był reprezentowany dział „Ortschaften”, grupujący dokumenty do
dziejów 62 miast i wsi omawianego terenu.
W okresie późniejszym do inwentarza zespołu dopisano regesty kolejnych
51 dokumentów. Z liczby 131 dokumentów, zachowanych do 1945 r., nie zachował się żaden z nich.
W czasie prac porządkowych nad zasobem archiwalnym, prowadzonych
po 1945 r., w materiałach nierozpoznanych odnaleziono 13 dokumentów, które ze względów na ich treść zdecydowano się wcielić do tego zespołu. Ich starsza proweniencja zespołowa nie jest znana. Są to dokumenty z lat 1435–1869
dotyczące miasta Nysy, a wystawione przez książąt opolskich35, biskupów
wrocławskich, władze miast Głuchołazów i Nysy, a także właścicieli prywatnych, spisane głównie na papierze czerpanym, z zachowanymi częściowo pieczęciami opłatkowymi wystawców.
Po II wojnie światowej część akt pochodzących z terytorium dawnego Księstwa Biskupiego trafiła do zbiorów archiwum wrocławskiego, część
– zgodnie z zasadą przynależności terytorialnej – znalazła się w zbiorach
Archiwum Państwowego w Opolu. Zostały włączone do zespołów akt miast
Nysy, Grodkowa, Otmuchowa i Paczkowa i w innych zbiorach tego archiwum.
33 AP we Wrocławiu, zesp. 82/6/0 Księstwo Nyskie 1360–1866, sygn. 706–710. Księgi landbuchu

pochodzą z lat 1360–1383 (dawne sygn. Rep. 31, III A 21, B 21, C 21, III 41).
34 Ibidem, dawne sygn. Rep. 4 b nr. 1, 2, 2 a, 2 b, 2 d, 2 l.
35 Ibidem, List księcia Bolka z 30 VIII 1450 r., sygn. 44 k.
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XVII-wieczne rejestry archiwalne
w Archiwum Dzikowskim Tarnowskich

Staropolskie rejestry archiwalne stanowią jedno z podstawowych źródeł
wykorzystywanych w badaniach archiwoznawczych. Mówią bardzo dużo chociażby o zawartości dawnych archiwów, strukturze ich zasobów, funkcjach
i znaczeniu, dziejach archiwaliów i archiwów, ale również o ich właścicielach
i archiwistach. Rejestry stanowią również niekiedy źródło inspiracji współczesnych archiwistów opracowujących zasób archiwalny1. Wyjątkowość tego
rodzaju źródeł archiwalnych stała się przedmiotem publicznej polemiki prowadzonej przez Piotra Bańkowskiego i Adama Stebelskiego na łamach czasopisma „Archeion” w latach 1955–19572. Obaj autorzy odwoływali się w swoich
publikacjach do przykładów różnych rodzajów rejestrów archiwalnych zarówno publicznej, jak i prywatnej proweniencji. W drugiej połowie XX i na
początku XXI w. staropolskim rejestrom archiwalnym z zasobu archiwów
rodzinno-majątkowych poświęcono kilka prac przyczynkowych, które przyjęły formę obszerniejszych rozważań w monografiach autorstwa Wiesława

1

Wskazówki metodyczne dotyczące opracowania archiwów rodzinno-majątkowych jako jedną
z metod opracowania zalecają metodę odtworzenia układu pierwotnego, opierając się na dawnych pomocach archiwalnych, zob. Wskazówki metodyczne do opracowania archiwów podworskich,
Załącznik do pisma okólnego nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 14.06.1983 r. [w:]
Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952–2000, wybór i oprac. M. Tarakanowska, E. Rosowska, Warszawa, 2001, poz. 182.
2 A. Stebelski, Sumariusz jako naukowa pomoc ewidencyjna w archiwum, „Archeion”, t. 24, 1955,
s. 142–175; idem, Jeszcze o sumariuszu. Replika na uwagi doc. Bańkowskiego, „Archeion”, t. 27, 1957,
s. 267–277; P. Bańkowski, Sumariusz staropolski, „Archeion”, t. 25, 1956, s. 236–256; idem, Jeszcze
kilka uwag o sumariuszu staropolskim, „Archeion”, t. 27, 1957, s. 277–286.
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Nowosada i Krzysztofa Syty3. W ostatnich latach ukazała się również edycja
sumariusza generalnego jednego z archiwów sapieżyńskich z XVII w. oraz
artykuł Raimondy Ragauskienè na temat XVI-wiecznych rejestrów archiwalnych szlachty z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego4. Częściej cytowanymi i dokładniej opisanymi w literaturze są na pewno rejestry XVIII-wieczne,
będące wytworem szczytowego rozwoju szlacheckiej, a głównie magnackiej
kultury kancelaryjno-archiwalnej. Te z okresu wcześniejszego nadal w dużej
mierze czekają na swoich badaczy, a niniejsza publikacja ma wypełnić po części lukę w stanie badań nad tym specyficznym rodzajem staropolskiego aktu.
W każdym lepiej zachowanym archiwum rodzinno-majątkowym można natrafić na różnego rodzaju rejestry archiwalne. Archiwum Dzikowskie
Tarnowskich, przechowywane w wawelskim oddziale Archiwum Narodowego
w Krakowie, należy do jednego z większych archiwów rodzinno-majątkowych,
jakie obecnie wchodzą w skład zasobu archiwów państwowych w Polsce. Jego
objętość wynosi 122,5 m.b. archiwaliów (4064 j.a.) z lat 1310–19515, a za głównego twórcę uznaje się dzikowską linię Tarnowskich h. Leliwa6.
Za protoplastę rodu Tarnowskich, których historyczne początki sięgają
XIV w., przez długi czas, za przekazem Jana Długosza, uznawano Spicimira,
pochodzącego jakoby z Nadrenii. Teoria ta została podważona przez
Włodzimierza Dworzaczka. Uważa on bowiem, że „Leliwici to ród najpewniej
rodzimego pochodzenia, nie należący jednak do szczególnie starych i stąd
stosunkowo mało rozrodzony”7. Wiadomo jednak na pewno, że Spicimir
3 Jako jedna z pierwszych, w badaniach archiwoznawczych nad dziejami archiwum Pociejów,
rejestr archiwalny wykorzystała Czesława Sadkowska, zob. eadem, Ludwik Konstanty Pociej hetman wielki Wielkiego Księstwa Litewskiego i „regestr” jego archiwum z 1720 r., „Archeion”, t. 59,
1973, s. 67–85. Autorami późniejszych publikacji poświęconych rejestrom archiwalnym byli:
W. Nowosad, Stanisław Konopacki i sumariusz jego archiwum, [w:] Archiwistyka i bibliotekoznawstwo. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, Warszawa 1997, s. 86–97; idem,
Archiwa szlachty Prus Królewskich, Toruń 2004; K. Syta, Archiwum Jana Tarły, wojewody sandomierskiego, w świetle rewizji z roku 1761, [w:] Studia o bibliotekach i zbiorach polskich, red. B. Ryszewski,
t. 6, Toruń 1994, s. 31–53; idem, Archiwa szlachty żmudzkiej w II połowie XVI wieku, ibidem, t. 7, 1997,
s. 29–47; idem, Sumariusz archiwalny Rzewuskich z Podhorzec z XVIII i XIX w. w zasobie Archiwum
Państwowego w Krakowie, „Archiwista Polski”, 2003, nr 4 (32), s. 15–53; idem, Archiwa magnackie
w XVIII w. Studium kultury kancelaryjno-archiwalnej, Toruń 2010.
4 Kazimiero Leono Sapiegos: archyvo inventorinė knyga (1647/1648 m.), wyd. D. Antanavičius,
A. Baliulis, Wilno 2014; R. Ragauskienѐ, Najwcześniejsze (szesnastowieczne) rejestry archiwalne
szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego, „Zapiski Historyczne”, t. 81, 2016, s. 131–150.
5 Zob. opis zespołu: https://szukajwarchiwach.pl/29/639/0#tabZespol, [dostęp: 28.05.2018].
6 Na temat dziejów i zasobu Archiwum Dzikowskim Tarnowskich, zob. M. Marczak, Zbiory archiwalne hr. Tarnowskich w Dzikowie, „Archeion”, t. 16, 1938, s. 21–38.
7 W. Dworzaczek, Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego wiek XIV–XV,
Warszawa 1971 , s. 64.
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osiągnął urząd kasztelana krakowskiego i należał do jednego z bardziej zaufanych doradców zarówno Władysława Łokietka, jak i jego syna Kazimierza
Wielkiego. Synowie i wnukowie Spicimira dali ostatecznie początek trzem rodzinom – Tarnowskich, Jarosławskich i Melsztyńskich, z których dwie ostatnie
wymarły w liniach męskich odpowiednio w 1521 i 1540 r.8 Najbardziej znana
linia Tarnowskich na Tarnowie wymarła w linii męskiej na Janie Krzysztofie
Tarnowskim w 1567 r., a większość pozostałej po nim fortuny z Tarnowem
jego siostra Zofia wniosła w dom książąt Ostrogskich9. Dzieje rodziny kontynuowały jednak w następnych stuleciach inne linie Leliwitów Tarnowskich.
Wśród nich była również linia wielowiejsko-dzikowska, której centralna rezydencja znajdowała się od połowy XIV w. w Wielowsi, a od końca XVII w.
w leżącym nieopodal Dzikowie. Dzisiaj zarówno Wielowieś, jak i Dzików stanowią dzielnice Tarnobrzega lokowanego w 1593 r. przez miecznika koronnego i kasztelana sandomierskiego Stanisława Tarnowskiego10. Wprowadził
on wielowiejsko-dzikowską linię Tarnowskich w wiek XVII, zmarł bowiem
w roku 161811. Jego główny spadkobierca, syn Michał Stanisław (zm. 1655 r.),
osiągnął senatorską godność kasztelana wojnickiego12. W następnym pokoleniu dziedzicem Wielowsi i Dzikowa był Jan Stanisław Amor Tarnowski
(zm. 1676 r.), a po nim schedę przejęli jego synowie Michał Jacek (zm. 1712 r.)
i Aleksander Dominik (zm. 1707 r.)13. Obaj zapoczątkowali dwie nowe gałęzie
Tarnowskich, pierwszy dzikowską, drugi wołyńsko-lubelską14.
Z tej bardzo skrótowo przedstawionej genealogii wielowiejsko-dzikowskiej linii Tarnowskich w XVII w. wydawać by się mogło, że w jej archiwum
znajdować powinny się rejestry związane tylko i wyłącznie z Tarnowskimi.
Nic bardziej mylącego, gdyż te odszukane w trakcie kwerendy w Archiwum
Dzikowskim mają bardzo różną, a niekiedy wręcz nawet nieokreśloną proweniencję. Jest to zresztą dosyć typowe zjawisko w zasobach archiwów rodzinno-majątkowych. Pamiętać bowiem należy o tym, że czynnikami archiwotwórczymi w ich wypadku były nie tylko osoby (rodziny, rody), ale również
i dobra ziemskie15.
8

Idem, Genealogia. Tablice, Warszawa 1959, tabl. 97, 98.
T. Zielińska, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997, s. 415.
10 Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, t. 4. Małopolska
(województwa krakowskie, sandomierskie i lubelskie), z. 3. Urzędnicy województwa sandomierskiego
XVI–XVIII w., oprac. K. Chłapowski, A. Falniowska-Gradowska, Kórnik 1993, s. 91, nr 638.
11 W. Dworzaczek, Genealogia…, tabl. 95.
12 Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej…, t. 4. Małopolska…, z. 2. Urzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII w., oprac. S. Cynarski, A. Falniowska-Gradowska, Kórnik 1990, s. 133, nr 583.
13 W. Dworzaczek, Genealogia..., tabl. 96.
14 T. Zielińska, Poczet..., s. 418.
15 Eadem, Archiwa Radziwiłłów i ich twórcy, „Archeion”, t. 66, 1978, s. 128–129.
9
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znajdują się w jednostkach archiwalnych oznaczonych sygnaturami: 124–
126, 130–132, 136–137, 14016. Niestety, nie wszystkie zidentyfikowane rejestry
zostały wydatowane. Stąd też trudno jednoznacznie określić, który z nich jest
najstarszy. Zgodnie z układem jednostek archiwalnych przypisanych poszczególnym członkom rodziny Tarnowskich za najstarszy można by uznać fragmentarycznie zachowany rejestr w jednostce o sygn. 124, w której zgromadzono archiwalia przypisane kasztelanowi sandomierskiemu Stanisławowi
Tarnowskiemu17. Pierwotnie był on bez wątpienia częścią sumariusza o charakterze generalnym, spisanego albo na krótko przed śmiercią Stanisława,
gdyż najmłodszy dokument w nim ujęty wydatowano na rok 1616, albo też
krótko po tym wydarzeniu18. Ta druga hipoteza wydaje się bliższa prawdy,
gdyż śmierć głowy rodziny, a co za tym idzie postępowanie spadkowe, często
niosło ze sobą czynność spisywania zawartości archiwum rodzinnego, które
podobnie jak majętności ruchome i nieruchome, najczęściej również ulegało
podziałowi.
Z zachowanych fragmentów rejestru wynika, że spisano w nim dokumenty prawno-majątkowe, a jego wewnętrzna budowa oparta była na strukturze
dóbr ziemskich wchodzących w skład ówczesnego latyfundium Tarnowskich
linii wielowiejsko-dzikowskiej. Świadczą o tym początkowe hasła wyróżnione
majuskulnym, kaligraficznym i ozdobnym duktem, na początku każdej strony otwierającej charakterystykę archiwaliów odnoszących się do konkretnej
majętności19. Układ regestów dokumentów w ramach poszczególnych grup
z reguły ma charakter chronologiczny, niekiedy jednak chronologia opisywanych akt jest łamana. Najstarszymi dokumentami spisanymi w zachowanej
części rejestru były dwa oryginalne dokumenty z końca XIV w. Pierwszy to
przywilej królowej Jadwigi dla Rafała Tarnowskiego, kasztelana wiślickiego, na część majątku Grembów i Sobów z 1375 r.20 Drugi, z roku 1390, to akt
sprzedaży wójtostwa w Miechocinie wraz z dwiema tabernami i młynem nad
Wisłą przez Elżbietę z Miechocina Janowi Hińczy21. Wszystkie dokumenty
16 W tej grupie pominięto spisy, a właściwie wypisy z ksiąg grodzkich i ziemskich krakowskich
dotyczące Bonerów zawarte w jednostce o sygn. 134. Pochodzą one bowiem z XVIII w.
17 Archiwum Narodowe (AN) w Krakowie, zesp. 29/639/0 Archiwum Dzikowskie Tarnowskich
1310–1951, sygn. 124, s. 352 nlb. – 379.
18 Ibiem, s. 354 nlb.
19 W zachowanej części rejestru znajdują się spisy archiwaliów dotyczące Borowa, Grembowa,
Koćmierzowa, Machowa, Miechocina, Podłęża, Przewłoki, Siedlec, Trześni, Wielowsi, Zakrzowa,
Żupawy.
20 AN w Krakowie, zesp. 29/639/0 Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 1310–1951, sygn. 124,
s. 369.
21 Ibidem, s. 355.
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w rejestrze zanotowano w postaci datowanych regestów w języku łacińskim.
Niekiedy przy dokumentach podano również informacje o ich cechach zewnętrznych, np.: „Privilegium sub sigillo in pergameno scripto”22.
Warto wspomnieć w tym miejscu, że rejestr był wykorzystywany w późniejszym czasie. Świadczą o tym adnotacje w języku polskim i łacińskim na marginesach stron wykonane inną ręką, aniżeli ta, która była jego autorem. Mają
one różny charakter. Najwięcej z nich powstało w trakcie przeprowadzania
skontrum w archiwum Tarnowskich, o czym świadczy najczęściej pojawiająca się nota „jest”, sporadycznie „non est” przy poszczególnych pozycjach rejestru. Za noty o charakterze wartościującym dokumenty należy uznać często
pojawiający się zwrot „notabene”, pisany za pomocą ligatury liter N i B, przy
dokumentach wyjątkowo ważnych. Te akta, które nie miały według autora not
marginalnych większego znaczenia, oznaczano zwrotem „nec/non necessarium”. Również trzy pojedyncze noty, w brzmieniu „wyjąć”23, „pomnieć szukać
tego”24 i „jest, ale niecałe”25, należy zaliczyć do kategorii not wartościujących.
Przy sporej części regestów występuje adnotacja „ad Dęba” wskazująca na
powiązania zregestowanych dokumentów z tymi dobrami, pierwotnie spisanych w grupach akt dotyczących innych majątków. Niektóre regesty oznaczono dużymi literami alfabetu łacińskiego, co również wskazuje na praktyczne
wykorzystywanie rejestru w jakiś czas po jego sporządzeniu. Nie do końca jasne jest natomiast sporadyczne występowanie symbolicznej noty w postaci
podwójnego krzyżyka (#). Warto w końcu zauważyć, że w rejestrze znajduje
się również informacja mówiąca o sposobie przechowywania przynajmniej
części dokumentów w nim spisanych. Występuje ona na końcu strony z opisem dokumentów dotyczących Wielowsi, a jako miejsce ich przechowywania
podaje żelazną skrzynię26.
Dwa niezbyt obszerne rejestry zidentyfikowane w jednostce o sygn. 125
mają charakter na poły archiwalny. Pierwszy z nich „Regestr spisania spraw
i donacji [...]”27 zawiera zestawienie akt dokumentujących czynności prawne
z lat 1646–1647, a dotyczące rezygnacji stolnika nowogródzkiego Mieleszki na
rzecz nieznanego bliżej podskarbiego nowogródzkiego z praw do majętności
łuczańskiej leżącej w województwie bracławskim28. W rejestrze ujęto doku22 Ibidem.
23 Ibidem, s. 361.

24 Ibidem, s. 355.
25 Ibidem, s. 367.

26 „Te przywileje w żelaznej skrzyni są”, zob. ibidem, s. 361 nlb.
27 Ibidem, sygn. 125, s. 1–2.

28 Być może chodziło o Berezówkę Łuczańską, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 1, Warszawa 1880, s. 144.
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menty potwierdzające takie czynności prawne, jak: intercyzy i ich późniejsze roboracje, donację, pokwitowania odebranej sumy, intromisję w dobra.
Drugi rejestr powstał na pewno po śmierci kasztelana wojnickiego Michała
Stanisława Tarnowskiego i jego żony Anny z Czoborów, a powstał zapewne na
zlecenie ich starszego syna Jana Stanisława29. Świadczy o tym adnotacja dołączona do rejestru zawierającego krótkie opisy czynności prawnych i finansowych dokonanych przez kasztelana wojnickiego z różnymi osobami w latach
1630–1653. Można podejrzewać, że rejestr ten stanowił podstawę do wyjęcia
z kancelarii grodzkiej ekstraktów tych czynności30. Zapewne więc oryginały posiadał Jan Stanisław Tarnowski, a urzędowe kopie miały być dowodem
w jego sprawach prawno-majątkowych.
Kolejny, czterostronicowy rejestr „notowanych spraw” między nieokreślonymi w tytule osobami, znajduje się w jednostce o sygn. 12631. Na podstawie jego treści można jednak wnioskować, że byli nimi Zofia Petronela
z Tarnowskich Prażmowska (zm. 1685 r.) i jej brat Jan Tarnowski. W rejestrze opisano 52, w większości wydatowane, dokumenty z lat 1653–1671. Ich
dosyć lakoniczne regesty sporządzono w języku polskim i łacińskim. Treść
dokumentów ma głównie charakter natury prawno-majątkowej. Z tych, jakie odbiegały treścią od większości, warto wymienić spis sreber, inwentarz
majętności zborowskiej, regestr odebrania munimentów i kontraktów, listy, w końcu świadectwo odebrania przez Zofię Prażmowską od brata Jana
Tarnowskiego „trzech gołych membranów arkuszowych”32. O związku rejestru z osobą Jana Tarnowskiego świadczy przede wszystkim opis kilku dokumentów dotyczących ugody w sprawie tzw. Zborowszczyzny33, zawartej
20 marca 1671 r. między nim a jego siostrą Zofią, w tym czasie już wojewodziną płocką34.
Kolejnym rejestrem archiwalnym zawartym w jednostce o sygn. 126 jest
dwustronicowy „Regestr kwitów, długów na las, raptim kwitów firlejowskich
com napodpisywała, dowiedziawszy się, że mię od dziedzictwa odstrycha

29 AN w Krakowie, zesp. 29/639/0 Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 1310–1951, sygn. 125,

s. 3–6c.
30 Świadczy o tym adnotacja, w której Jan Stanisław Tarnowski pisze: „Proszę o odesłanie tych
not moich [...] przy oddaniu ekstraktów” – zob. ibidem, s. 6b.
31 AN w Krakowie, zesp. 29/639/0 Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 1310–1951, sygn. 126,
s. 289–292.
32 Ibidem, s. 290.
33 W skład klucza zborowskiego, leżącego nieopodal Nowego Miasta Korczyna, wchodził jeden
zamek i 15 wsi, zob. J. Tarnowski, Tarnowscy na Węgrzech. Kartka 1638–1752, Lwów 1897, s. 13.
34 AN w Krakowie, zesp. 29/639/0 Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 1310–1951, sygn. 126,
s. 291.
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[...]”35. Rejestr ten nie jest wydatowany, podobnie jak brakuje dat przy opisie
poszczególnych jego pozycji. Z tytułu nie wiadomo również, kto był tą „odstrychniętą”, czyli odsuniętą od dziedzictwa osobą. Szczęśliwie na odwrociu
rejestru, staropolskim kancelaryjnym zwyczajem, podano informację, która
wyjaśnia tę zagadkę. W rejestrze spisano kwity wystawiane przez wspomnianą Zofię Petronelę Tarnowską, której pierwszym mężem był kasztelan lubelski Andrzej Firlej (zm. 1661 r.). Zofia po śmierci Firleja wychodziła jeszcze
dwukrotnie za mąż. Najpierw w 1662 r. za Gabora hr. Illyeshazy (zm. 1667 r.),
dziedzicznego żupana na Trenczynie36, a następnie, po jego śmierci w 1667 r.,
za wojewodę płockiego Samuela Jerzego Prażmowskiego (zm. 1688 r.)37.
Ponieważ w rejestrze brak dat, można przyjąć, że kwity w nim spisane zostały
sporządzone już po śmierci pierwszego męża Zofii Petroneli, a ich wystawcą była ona sama, dopełniając obowiązku rozliczenia finansowych zaległości
zmarłego męża. Rejestr sprawia wrażenie dokumentu sporządzonego ad hoc,
sporo w nim skreśleń, z reguły nieczytelnych. Jego autor w przypadku większości wpisów jest nieznany, a o pośpiechu, w jakim go sporządzano, przekonują całe wpisy lub ich uzupełnienia dokonane zapewne ręką samej Zofii
Firlejowej. Świadczą o tym chociażby dwa dopiski – „ode mnie”. Pierwszy przy
kwicie wpisanym ręką głównego autora rejestru o treści „Gabrielowi kwit
na półtorasta złotych”38 i drugi „Księdzu kaznodziei do Olkusza sągów dziesięć”39.
Zarówno ze względu na objętość, jak i postać kancelaryjną, rejestr ten nie
wygląda imponująco na tle innych tego rodzaju archiwaliów. To co w nim jest
najistotniejsze, to treść. Wszelkie rozliczenia finansowe, a szczególnie te krótkoterminowe, szybko traciły na znaczeniu, stąd też nie przywiązywano do nich
specjalnej wagi w zakresie przechowywania. Wpływ na to miała też ich postać
fizyczna, nieduże zapewne kartki, czasami wręcz karteluszki pergaminu lub
papieru łatwo mogły się zagubić, a nawet ulec zniszczeniu. Zapewne również
i rejestr spłaconych przez Zofię Firlejową długów i innych zobowiązań finansowych jej męża nie powstał w celu zachowania na wieczność pamięci o nich,
ale był odzwierciedleniem wymuszonych nagłą sytuacją prawną działań ze
35 Ibidem, s. 293–296. Warto tutaj wspomnieć, że w tej samej jednostce archiwalnej znajduje się
sumariusz archiwalny sporządzony zapewne na przełomie XVIII i XIX w., zob. ibidem, s. 273–288.
Zawiera on wypis różnego rodzaju transakcji prawno-majątkowych z udziałem Zofii Petroneli
Tarnowskiej z l. 1660–1673, wypisanych z ksiąg grodzkich krakowskich.
36 J. Tarnowski, op.cit., s. 12.
37 A. Przyboś, Prażmowski Samuel Jerzy h. Belina (zm. 1688), [w:] Polski słownik biograficzny (PSB),
t. 28, 1984–1985, s. 390–391.
38 AN w Krakowie, zesp. 29/639/0 Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 1310–1951, sygn. 126,
s. 293.
39 Ibidem, s. 294 nlb.
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strony wdowy po kasztelanie lubelskim. Tym cenniejsze wydają się informacje w nim zawarte. W większości spisanych akt podawana jest osoba lub osoby
wierzycieli oraz kwota40. Trudno stwierdzić, czy Zofia Firlejowa spłacała tylko
wierzytelności męża, gdyż tylko przy niektórych pozycjach rejestru znajduje
się uwaga, że spłata została dokonana „za kwitem firlejowskim”. Co ciekawe,
kwoty podawane są w różnych systemach monetarnych, a niekiedy zamiast
spłaty gotówki figurują asygnacje na wyrąb drzewa lub ścięte drzewo w formie tarcic.
Z Zofią Firlejową związany jest również obszerny, bo spisany na 12 stronach „Regestrum munimentorum [...]” przekazanych pisarzowi grodzkiemu
buskiemu Janowi Rybińskiemu 3 maja 1668 r.41 Zapewne dokumenty ujęte
w tym rejestrze, w liczbie 239, zostały przekazane Rybińskiemu na potrzebę
załatwienia spraw prawno-majątkowych rozpatrywanych najprawdopodobniej w trybunale lubelskim42. Wiadomo, że rejestr został sporządzony przez
Jana Kołakowskiego, a swój podpis złożył na nim również, w formie pokwitowania odbioru dokumentów, Jan Rybiński. Dokumenty spisane w rejestrze w formie krótkich jednozdaniowych regestów nie zostały wydatowane.
Jedyną datą jest rok 1655 podany przy opisie pierwszego dokumentu, jakim
była intercyza między kasztelaństwem wojnickimi, rodzicami Zofii Petroneli,
a kasztelanem lubelskim Andrzejem Firlejem, jej przyszłym mężem43. Wśród
zregestrowanych akt występowały zarówno dokumenty o charakterze prawno-majątkowym, głównie kontrakty dotyczące majętności ziemskich (m.in.
Bydlin, Dobiesławic, Kromołowa, Ogrodzieńca), akta związane z postępowaniem sądowym (pozwy, relacje, dekrety, intromisje, mocje), jak i dokumenty
finansowe dotyczące pożyczek i spłaty długów. Co ciekawe, wyjątkowo często w rejestrze pojawiają się dekrety banicji. Osobą najczęściej wspominaną
w opisywanych aktach jest niewymieniony z imienia Firlej, najprawdopodobniej Andrzej mąż Zofii Petroneli, czasami nazywany kasztelanem lubelskim44.
Obok niego wymienić można również często pojawiającego się Illeshazyego,
40 Wśród wierzycieli zmarłego wojewody występowali wymieniani z imienia bądź nazwiska:
Gwardziński, Leska, Łużyński, Olszowski, Orańska, Otfinowska, Jan Otfinowski, Szadurski, Stefan
Ułanowski, Gabriel, kucharz Michał, nieznany z imienia i nazwiska łowczy, ksiądz pleban ogrodzieniecki, ksiądz spowiednik, olkuscy i zelowscy zakonnicy, pustelnicy z Sielca, mieszczanie olkuscy, nieznany z imienia Żyd, zob. ibidem.
41 Ibidem, s. 219–232. Omyłkowo zapewne w obrębie tego rejestru został umieszczony dwustronicowy „Regestrzyk spraw U[rodzonego] P[ana] Wolskiego”, zob. ibidem, s. 227–228.
42 Miejscem odebrania dokumentów był Lublin, zob. ibidem, s. 232.
43 Ibidem, s. 219.
44 Andrzej Firlej był kasztelanem lubelskim w l. 1654–1661, zob. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej…, t. 4. Małopolska…, z. 4. Urzędnicy województwa lubelskiego XVI–XVIII wieku. Spis, oprac.
W. Kłaczewski, W. Urban, Kórnik 1991, s. 25, nr 73.
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najprawdopodobniej tożsamego z drugim mężem Zofii, Gaborem, ewentualnie jego bratem Jerzym45. Kończąc omówienie tego rejestru, warto wspomnieć,
że dokumenty spisane na dwóch ostatnich jego stronach zostały poprzedzone
wartościującą adnotacją: „ekstrakty mniej potrzebne”46. Najprawdopodobniej
uzupełnieniem omówionego rejestru jest dwustronicowy „regestr monumentów” przekazanych przez nieznanego bliżej Zborowskiego anonimowej
osobie, którą mógł być wspomniany Jan Rybiński47. Świadczy o tym miejsce
i czas przekazania dokumentów (Lublin, 22 maja 1668 r.) oraz fakt, że odnosiły
sie one do działań prawno-majątkowych Zofii Petroneli i Gabora Illeshazyego
z lat 1665–1666.
„Regestr praw, przywilejów i munimentów do majętności wielowieyskiej
in Anno 1659 d. 5 aprilis spisany” to krótki, czterostronicowy rejestr zawierający 42 ponumerowane pozycje, opisane w języku polskim i łacińskim. Nie
pod każdą z pozycji krył się pojedynczy dokument. Na przykład pod nr. 22.
spisano kwit od kapituły gnieźnieńskiej i „munimenta różne przy tym z temiż
w jeden pak związane”, pod nr. 26. kryło się pięć przywilejów na lasy i wrąb
do nich, a pod nr. 31. „Dług P. Skotnickiego, na który jest zapis Ichm[o]śc[iom]
należący. W tym fascykule i drugie różne są munimenta”48. Większość pozycji
zregestrowanych w spisie , bo aż 14, stanowiły kwity oraz przywileje (5 sztuk),
w tym przynajmniej jeden na pergaminie49. Z adnotacji na ostatniej stronie
rejestru wynika, że był on wykorzystywany w późniejszym czasie.
Kolejne dwa rejestry w omawianej jednostce są typowymi spisami spraw
prawno-majątkowych uwiecznionych w księgach sądowych50. Oba powstały
w roku 1670. Pierwszy z nich to rejestr sporządzony na podstawie kwerendy
w księgach grodzkich sandomierskich, drugi nowokorczyńskich. Oba rejestry
nie zachowują chronologii wpisów. Pierwszy zawiera 48 udokumentowanych
czynności prawnych z lat 1630–1653, drugi 20 czynności z lat 1643–1655. Z treści wpisów wynika, że większość z nich dotyczyła osoby Michała Stanisława
Tarnowskiego, kasztelana wojnickiego. Natomiast rejestry sporządzono zapewne na użytek jego syna Jana Stanisława.
Bez wątpienia z Janem Stanisławem Tarnowskim związany jest „Regestr
co się posyła munimentów do biechowskiej majętności Wielmożnemu JMć
45 Po śmierci Gabora Zofia procesowała się z jego bratem Jerzym o prawa do spadku po zmar-

łym mężu. Ugodę zawarli ostatecznie w 1669 r., zob. J. Tarnowski, op.cit., s. 12.

46 AN w Krakowie, zesp. 29/639/0 Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 1310–1951, sygn. 126,

s. 231.
47 Ibidem, s. 233–234.
48 Ibidem, sygn. 130, s. 752–753.
49 „Przywilej pewny na pergaminie Jakuba dziedzica z Michocina, który pewne swoje części żonie w Michocinie zapisuje”, ibidem, s. 754.
50 Ibidem, s. 755–760.
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Hrabi z Tarnowa Dobrod[ziejowi] memu d. 25 julii 1669 przez Jagiełkę kozaka”51. Ten czterostronicowy spis zawiera informację o czterech ponumerowanych fascykułach bardzo różnej objętości. Pierwszy z nich, najobszerniejszy,
zawierał 30 pozycji, kolejne 16, 11, 13. Pod każdą z nich kryje się charakterystyka akt, najczęściej jednego dokumentu, zazwyczaj w języku łacińskim, niekiedy wydatowanego. Daty skrajne dokumentów obejmują okres 1653–1669.
Ze skrótowych opisów można wnioskować, że dotyczyły one spraw prawno-majątkowych, których główna bohaterką była znowu Zofia Petronela Tarnowska.
Ostatnim rejestrem archiwalnym w jednostce o sygn. 130 jest kilka spisów archiwalnych sporządzonych w jednym seksternie, stanowiących zapewne część większej całości. Pierwszy z nich to „Regestr generalny kilku
fascykułów”, na który składa się opis sześciu ponumerowanych fascykułów52.
Wszystkie zawierały w sobie głównie akta o charakterze finansowym (kwity,
pokwitowania, rachunki), rzadziej były to asygnacje (karty) na zboże, mąkę,
groch. Bardzo sporadycznie wymieniano w nim inne rodzaje akt, np. regestr
ekspensy na czeladź53 czy uwolnienie z poddaństwa niejakiego Tomasza zagrodnik z Nagnajowa z 1650 r.54 Część akt w tym rejestrze została wydatowana, najstarszy kwit pochodził z 1552 r., najmłodszy dokument natomiast
z 1689 r.
Drugi fragment omawianego seksternu stanowią „Dyspozycje do wsiów
[...]”55. Strukturę tego rejestru tworzy opis czterech ponumerowanych fascykułów i dodatku zatytułowanego „prawa pergaminowe do tychże dóbr należące”. Zawartość poszczególnych fascykułów stanowiły akta prawno-majątkowe,
obrazujące stan prawny wspomnianych wsi. Każdy z fascykułów zawierał dokumentację konkretnej majętności. Dwa najstarsze dokumenty zostały opisane w ostatniej części rejestru, a wydatowano je na 1382 i 1390 r.56
Trzecim, najkrótszym fragmentem seksternu, jest opis praw do dóbr
Sielec, Zakrzowa, Bogorii i Skotnik57. Dokumenty w nim spisano w języku łacińskim i w bardzo lakonicznej formie, pochodziły z lat 1393–1617.
W jednostce o sygn. 131 odnaleziono trzy rejestry archiwalne, z których
najciekawszym jest „Regestr monumentów z pudła podługowatego roku 1667
51 Ibidem, s. 761.
52 Ibidem, s. 767–775.
53 Ibidem, s. 768.
54 Ibidem, s. 772.

55 Pełny tytuł brzmi: „Dyspozycje do wsiów Michocina, Kajmowa, Machowa, Ocic, Radoboża,

Przywłoki, lasów i gruntów do tych wsi należących i granic od Nagnajowa poczynających się”, zob.
ibidem, s. 776.
56 Ibidem, s. 779.
57 Ibidem, s. 781–782.
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d. 5 septembra w zamku holeckim przez mię Jana Hiacynta Krasuskie[go] zregestrowanych, literami abecadła znaczonych”58. Nie ulega wątpliwości, że jest
to kolejny spis archiwaliów, które dokumentowały działalność prawno-majątkową Zofii Petroneli Tarnowskiej i jej dwóch pierwszych mężów, Andrzeja
Firleja oraz Gabriela Illeschazyego. Autor sumariusza zapewne pozostawał na
służbie Tarnowskich, gdyż jego nazwisko pojawia się w opisie jednego z dokumentów ujętych w rejestrze59. Miejsce przechowywania spisanych przez niego
dokumentów, czyli zamek holicki, też nie jest przypadkowe. Nieopodal leżały bowiem trenczyńskie majętności Illeschazych. Daty skrajne akt opisanych
w rejestrze, w większości po łacinie, obejmują okres 1655–1666. Zdecydowana
większość z nich odnosiła się do wydarzeń z pierwszej połowy lat 60. XVII w.,
a szczególnie sporu majątkowego, jaki toczyli Zofia wraz ze swoim drugim
mężem z bliżej nieokreślonym Firlejem, starościcem lubelskim60. Omawiany
rejestr jest ciekawy również ze względu na swoją strukturę. Regesty poszczególnych akt zostały bowiem ponumerowane za pomocą liter alfabetu i cyfr.
Akta w pierwszej serii ponumerowano literami od A do Z, drugiej od Aa do Zz.
Trzecia seria zaczyna się konsekwentnie sygnaturami Aaa, Bbb, jednak od kolejnej pozycji rejestru jego autor, czyli tytułowy Jan Krasuski, ułatwiając sobie
zadanie, zaczyna stosować zapis w postaci C3, D3 itd. Archiwalia serii czwartej
i piątej sygnowane są już według uproszczonego systemu. Opisy dokumentów
rozpoczynających obie serie noszą numery A4 i A5. Zastanawiać można się
tylko, czy fakt, że ostatni dokument w rejestrze nosi sygnaturę Z5 wynikało
z przypadku, czy też Kraususki celowo tak opisywał dokumenty, aby ostatni
z nich nosił numer końcowej litery alfabetu.
Pozostałe dwa rejestry zawarte w jednostce o sygn. 131 to niezbyt obszerne
spisy akt prawno-majątkowych powstałe zapewne na potrzeby sporu, jaki prowadził Jan Stanisław Tarnowski ze swoją siostrą Zofią Petronelą61. W obu rejestrach bardzo lakoniczne regesty dokumentów pomijają ich daty. Językiem
ich opisu w pierwszym rejestrze jest łacina, natomiast w drugim język polski.
W jego wypadku na pewno nie stanowi on pełnego spisu akt, gdyż brakuje
w nim strony tytułowej. Można domniemywać, że jego autorem był Michał
Zabłocki, którego podpis widnieje na ostatniej stronie62.
58 Ibidem, sygn. 131, s. 282. Cały rejestr ujęty na s. 282–290.
59 Była to protestacja złożona przez Krasuskiego w księgach grodzkich piotrkowskich w 1666 r.

o „niezwyczajne pomęczenie”, ibidem, s. 286.
60 Zapewne Mikołajem Firlejem, synem Zbigniewa Firleja, starosty lubelskiego zm. w 1649 r.,
zob. W. Czapliński, Firlej Zbigniew, [w:] PSB, t. 7, 1948–1958, s. 17.
61 AN w Krakowie, zesp. 29/639/0 Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 1310–1951, sygn. 131,
s. 291–292, 295–299.
62 Ibidem, s. 299.

XVII-wieczne rejestry archiwalne w Archiwum Dzikowskim Tarnowskich

Silne związki rodzinne Tarnowskich z Firlejami dokumentuje w Archiwum
Dzikowskim Tarnowskich również „Regestr spisania spraw przepisowych”63.
Ten dwustronicowy rejestr zawiera spis 29 ponumerowanych dokumentów,
obrazujących działalność prawno-majątkową Andrzeja Firleja, zmarłego
na urzędzie wojewody sandomierskiego w 1649 r., sprawującego wcześniej
(l. 1640–1649) urząd kasztelana bełskiego64. Wszystkie dokumenty spisano
w rejestrze w języku polskim i wydatowano. Obejmują one lata 1646–1647
i dotyczą spraw prawno-majątkowych, jakie Firlej prowadził z podstolim kijowskim Maksymilianem Brzozowskim65, bliżej nieznanym Dąbrowskim,
ostatnim z rodu kniaziem Samuelem Karolem Koreckim66, rodzinami
Sebastianowiczów i Tyszów.
Do najobszerniejszych i najciekawszych XVII-wiecznych rejestrów archiwalnych w Archiwum Dzikowskim Tarnowskich należą trzy spisy archiwaliów zawarte w jednostce o sygn. 136. Pierwszy z nich to „Regestr rewidowania spraw i spisanie fascykułów co w sobie za sprawy mają de data
w Krasnobrodzie roku 1688 in octobre”67. Jest to liczący dziewięć stron, formatu pagina fracta, cząstkowy rejestr archiwum narastającego w Krasnobrodzie,
którego właścicielami od roku 1671 byli Jan Stanisław i jego żona Zofia
Barbara z Dąbrowicy Tarnowscy. Wcześniej właścicielami tego miasta byli
Firlejowie, Leszczyńscy, Lipscy w końcu Zamoyscy68. Na strukturę wewnętrzną rejestru składa się opis 80 ponumerowanych cyframi arabskimi pozycji.
Pod tym ostatnim określeniem należy rozumieć zwarte, różnej objętości grupy archiwaliów, które współcześnie można byłoby najtrafniej określić mianem jednostek aktowych, dotyczących konkretnych spraw. Przy niektórych
pozycjach rejestru podano dokładnie liczbę dokumentów tworzących akta
danej sprawy. Najobszerniejsze sprawy liczyły ponad 30 akt (munimentów).
Akta w rejestrze nie zostały wydatowane. Zdecydowana większość z nich
miała charakter prawno-majątkowy. Były to dokumenty sporów sąsiedzkich
o granice majętności, zbiegłych chłopów, ale też spraw o charakterze kryminalnym, jak zabójstwo jednego z Sieniutów, pobicie i poranienie niejakiego
Mocosarskiego lub kradzież inwentarza. Wśród najczęściej wspominanych
nazwisk w opisach akt występują Firlejowie i Sieniutowie, natomiast z majęt63 Ibidem, sygn. 132, s. 265–268. Na ostatniej stronie tego rejestru zatytułowano go: „Regestrzyk
munimentów niektórych obuchowskich”.
64 W. Czapliński, Firlej Andrzej, wojewoda sandomierski, [w:] PSB, t. 6, 1948, s. 476.
65 Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej…, t. 3. Ziemie ruskie, z. 4. Urzędnicy województw kijowskiego
i czernihowskiego XV–XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, Kórnik 2002, s. 50, nr 248.
66 J. Maciszewski, Korecki Samuel Karol h. Pogonia, [w:] PSB, t. 14, 1968, s. 62.
67 AN w Krakowie, zesp. 29/639/0 Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 1310–1951, sygn. 136,
s. 1–6.
68 Z. Tyrka, J. Rodzik, Krasnobród. Mała monografia miasta, Lublin 1998.
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ności ziemskich leżące na Wołyniu Lachowce, Kornica i Kopryny. Autor rejestru próbował wartościować opisane akta poprzez stosowanie określeń w rodzaju: „dawne niepotrzebne”, „mniej potrzebne”, „zgoła niepotrzebne”, „mniej
potrzebne albo nic”, „tu zgoła nie masz nic potrzebne”, „mało co potrzebnych”.
W podobny sposób podkreślał wagę akt według niego mających praktyczne
znaczenie, określając je jako: „bardzo są potrzebne”, „do granic potrzebne”,
„lubo dawne potrzebne”, „mogą być potrzebne swego czasu”. Warto tutaj też
wspomnieć, że w rejestrze w odniesieniu do kilku opisywanych akt podkreślono, w jakim języku zostały spisane. Trudno powiedzieć, czemu służyły te
informacje, tym bardziej że uwaga co do języka akt dotyczyła zarówno tych
spisanych po rusku – „Sprawy Sieniucińskie z Jarmolińskim do granic munimentów 26 i na ruskich munimentach tytuły po polsku ponapisywane”, jak
i po polsku – „mniej potrzebne po polsku wszyst[k]ie”69.
Drugi spis archiwaliów zawartych w jednostce o sygn. 136 to „Regestr
munimentów w sprawie z Jm Panem starostą nowogródzkim d. 18 julii AD
1693”70. Okoliczności powstania tego rejestru nawiązują do sporu między
Zofią Barbarą z Firlejów a Jerzym Piaseczyńskim, starostą ułanowskim i nowogródzkim, jej pasierbem z drugiego małżeństwa. Pierwszym mężem Zofii
był Jan Stanisław Tarnowski, a drugim wojewoda smoleński Stefan Konstanty
Piaseczyński (zm. 1691 r.)71. Po jego śmierci doszło do otwartego konfliktu między wdową i pasierbem. Siłą rzeczy w spór ten zostali również włączeni synowie Barbary z jej pierwszego małżeństwa z Janem Stanisławem Tarnowskim –
Stanisław, Aleksander Dominik i Michał72. Zapewne nie bez znaczenia na fakt,
że rejestr, o którym mowa, sporządzono wyjątkowo niechlujnie (nosi liczne
skreślenia, nadpisania, charakteryzuje go pospieszny i miejscami nieczytelny dukt pisma), miały okoliczności jego powstania. Zawartość rejestru tworzy
charakterystyka 38 fascykułów73. Te, które opisano szczegółowo z podaniem
listy zawartych w nich dokumentów, zaopatrzono tylko w numer (sygnaturę).
Pozostałe, nie mające szczegółowo omówionej zawartości, zostały zaopatrzone w krótkie tytuły (np. „Drugi fascykulik mały, w którym memorjaliki Jm
Pana wojewody”74 lub „Fascykuł dziewiąty, w którym kontrakty z arendarzami
69 AN w Krakowie, zesp. 29/639/0 Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 1310–1951, sygn. 136,
s. 1–2.
70 Ibidem, s. 15–28.
71 M. Wagner, Piaseczyński (Piasoczyński) Stefan Konstanty h. Lis (przed 1633–1691), [w:] PSB, t. 25,
1980, s. 809.
72 W. Dworzaczek, Genealogia..., tabl. 96.
73 Nie wiadomo czym wytłumaczyć zmianę numeracji fascykułu „czwartego” na numer „1”, gdyż
kolejne fascykuły w rejestrze noszą numery począwszy od „piątego”, zob. AN w Krakowie, zesp.
29/639/0 Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 1310–1951, sygn. 136, s. 16.
74 Ibidem, s. 15.
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Żydami krasnobrodzkimi, kozińskimi i hołubskimi”75). Na pewno za wyjątkową cechę rejestru należy uznać to, że zdecydowana większość spisanych
w nim akt miała postać listów, adresatami lub odbiorcami których byli różni
oficjaliści i arendarze dóbr Tarnowskich i Piaseczyńskich z dwóch ostatnich
dekad XVII w. Sporo tutaj również typowych akt finansowo-gospodarczych,
a niewiele prawno-majątkowych.
„Regestr konnotowanych spraw, które przywiózł z Krasnobrodu die u[l]t[imi]s Mai Annorum 1695 WJMść Pan Alexander hr. na Tarnowie Tarnowski
do Dzikowa, to jest w baulu i skrzyni białej z przegródkami pod bytność
Wielmożnych Ichmościów Panów JMści Pana Stanisława starosty sitanickiego i JMści Pana Michała Amor hrabiów na Tarnowie Tarnowskich, których regestr jest takowy” stanowi jeden z ciekawszych rejestrów archiwalnych z XVII w. w zasobie dzikowskiego archiwum Tarnowskich76. Wszyscy
trzej wymienieni Tarnowscy byli rodzonymi braćmi, synami Jana Stanisława
i Zofii Barbary z Firlejów. Nie bez znaczenia zapewne był fakt, że przywiózł go
z Krasnobrodu właśnie Aleksander Tarnowski, który w tym czasie był kanonikiem gnieźnieńskim i od 1692 r. sekretarzem królewskim. Zapewne rejestr ten
sporządzono na potrzebę komplanacji, jakiej dokonali między sobą w 1697 r.
trzej wspomniani Tarnowscy77. Nawiasem mówiąc, dokonali wówczas podziału nie tylko majątku, ale również i rodzinnych archiwaliów. Rejestr ten jest
najobszerniejszy ze wszystkich omawianych i ma charakter sumariusza generalnego. Został sporządzony kilkoma rękami, nosi ślady licznych, z reguły
marginalnych, adnotacji, co świadczy o jego praktycznym znaczeniu i wykorzystywaniu jako źródła informacji na temat zarejestrowanych w nim archiwaliów w jakiś czas po powstaniu. Na jego strukturę składa się opis akt pogrupowanych na trzech poziomach. Pierwszy tworzą dwa tytułowe meble archiwalne, a więc baul, czyli kufer, oraz skrzynia z przegródkami. Oba musiały być
dosyć pojemne, o czym świadczy duża liczba fascykułów przypisanych każdemu z nich. Fascykuły stanowią drugi poziom struktury sumariusza. Trzecim
poziomem opisu są pojedyncze dokumenty. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że
opis nie schodzi do poziomu dokumentów w przypadku wszystkich fascykułów. Zawartość niektórych z nich opisano jednozdaniowym regestem, mającym znamiona tytułu fascykułu78. W baulu znajdowało się ich 30, natomiast
75 Ibidem, s. 19.
76 Ibidem, s. 41–64.

77 M. Marczak, op.cit., s. 23.
78 Na przykład „Fascykuł 24ty, w którym chleb pokutny i listy regestrzyki małe potrzebne do

sprawy z Jmścia Panem starostą nowogródzkim w liczbie 11” lub „Fascykuł 25ty, w którym konnotowane suplik majętności krasnobrodzkiej poddanym poczynione krzywdy”, zob. AN w Krakowie,
zesp. 29/639/0 Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 1310–1951, sygn. 136, s. 54.
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fascykuły przywiezione w skrzyni zostały w rejestrze opisane w ramach kilku
grup. Na pierwszą, jak wynika z adnotacji poprzedzającej ich charakterystykę,
składały się dokumenty ujęte w ramach 18 fascykułów stanowiących uzupełnienie archiwaliów z kufra. Druga grupa archiwaliów dotyczyła spraw tzw. węgierskich. Poprzedzono ją regestem indygenatu nadanego 24 czerwca 1654 r.
przez cesarza Ferdynanda III braciom Piotrowi i Janowi, synom Stanisława
i Anny z Csoborów Tarnowskim79. W sumie opisano w ramach tej grupy 22 fascykuły. Trzecią grupę archiwaliów, określoną jako „Sprawy w różnych interesach”, tworzy opis 14 fascykułów. Ostatnie dwie grupy wzmiankowanych
archiwaliów tworzyły „Przywileje i prawa na pergaminie do lasów puszczy
sandomierskiej” i „Inwentarze” opisane w ramach dwóch fascykułów. Warto
w tym miejscu zwrócić uwagę na wspomniane już liczne marginalne dopiski, podkreślenia, skreślenia i nadpisania świadczące o skrupulatnej lustracji
rejestru dokonanej zapewne przez braci Tarnowskich w trakcie zawierania
komplanacji. Zapewne najczęściej używane symbole w kształcie dużej litery
X, znaku podwójnego krzyża (#) i ligatury złożonej z liter NB sygnalizowały
wyjątkową wartość dokumentów i ich związek ze schedami braci. Pozostałe
marginalne adnotacje zawierają kwoty transakcji i zobowiązań, nazwy majętności ziemskich i rodzaje aktów prawnych.
Rejestry zawarte w jednostce o sygn. 137 mają dosyć niejasną proweniencję. Pierwszy z nich stanowią wypisy z ksiąg relacji nieokreślonej kancelarii grodzkiej. Na odwrociu składki sumariusza naniesiono jego tytuł
– „Sumariusz papierów do firlejowskiej substancji”, zapewne jednak pochodzi on już z XVIII w. Wypisy zaczynają się od roku 1659, a kończą na 169380.
Akta spisane w rejestrze odzwierciedlają przede wszystkim działania prawno-majątkowe córek kasztelana kamienieckiego Piotra Firleja (zm. 1650 r.)81
i ich mężów. Jedna z nich, Konstancja, wyszła za mąż za Kazimierza Karola
Tarnowskiego82. Najczęściej pojawiającymi się w regestach akt dobrami
ziemskimi były: Jabłonica, Jasienica, Wólka Jasienicka, Korczyna83.
„Regestr spraw, które się posyłają Jm Panu Krupskiemu do Lublina” zawiera spis akta ujętych w ramach 16 fascykułów, w których dokumenty (oryginały
i kopie-ekstrakty) opisano w łącznej liczbie 343 pozycji84. Z reguły pod jedną
79 Ibidem, s. 58 nlb.
80 Ibidem, sygn. 137, s. 565–569.

81 Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej…, t. 3. Ziemie ruskie, z. 3. Urzędnicy podolscy XIV–XVIII wieku,

oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, J. Kurtyka, A. Sochacka, Kórnik 1998, s. 70, nr 217.
82 W. Dworzaczek, Genealogia..., tabl. 95.
83 Obecnie wszystkie te miejscowości leżą w granicach pow. krośnieńskiego, woj. podkarpackiego.
84 AN w Krakowie, zesp. 29/639/0 Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 1310–1951, sygn. 137,
s. 573–605.
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pozycją umieszczano informacje o jednym dokumencie. Językiem rejestru
jest głównie język polski. W większości spisane w nim akta miały charakter
prawno-majątkowy, dużo rzadziej gospodarczy i dotyczyły rodziny Firlejów.
Chronologicznie zamykają się one w okresie XVI–XVII w. Nie ulega wątpliwości, że dokumenty zawarte w tym rejestrze Tarnowscy posiedli poprzez Zofię
Barbarę Firlejową, 1-voto Tarnowską, 2-voto Piaseczyńską. Jest ona bowiem
bohaterką najmłodszych akt spisanych w pierwszym fascykule tego rejestru.
W tej samej jednostce występuje też drugi egzemplarz tego samego rejestru,
sporządzony, w przeciwieństwie do pierwszego, jedną ręką85. Struktura obu
jest taka sama, zauważyć można tylko drobne odmiany w treści opisów poszczególnych pozycji.
W końcu trzeba wspomnieć o dwóch rejestrach znajdujących się w jednostce o sygn. 140. Oba mają format dudki o objętości ośmiu i czterech stron.
Pierwszy z nich, obszerniejszy, spisany 6 maja 1677 r. zawierał „Rejestr praw,
przywilejów i munimentów do majętności Wielowsi [...]”86. Jego struktura
składa się z dwóch części. W pierwszej spisano 27 wydatowanych dokumentów, z których najstarszy pochodził z 1375 r., większość z XVI w., najmłodszy
wydatowano na rok 1611. Autor rejestru nie zachował układu chronologicznego akt, natomiast przekazał ciekawą informację na temat postaci kancelaryjnej spisanych dokumentów, z której wynika, że „Te wszystkie wyżej wyrażone
przywileje i zapisy na pergaminach były wyrażone”87. Treść wszystkich dokumentów dotyczyła praw własnościowych i użytkowych oraz rozgraniczeń majętności ziemskich, wśród których najczęściej występował Grębów, Machów,
Michocin, Mokszyszów, Sobów, Zakrzów, ze szczególnym uwzględnieniem
spraw dotyczących tamtejszych lasów. Drugą część rejestru stanowi spis siedmiu dokumentów, z których pięć pierwszych wydatowano na XVI w. Ich uzupełnieniem były dwa dokumenty zapewne już z drugiej połowy XVII w.88 Z wyjątkiem dwóch ostatnich pozycji spisu (list i dyspozycje na dobra) pozostałe
dokumenty w nim ujęte treścią uzupełniają te z pierwszej części omawianego rejestru. Jak wynika z adnotacji kończącej rejestr, sporządzonej 11 lutego
1681 r. przez bliżej nieznanego S. Śleżowskiego, był on spisany w celu przesłania opisanych w nim dokumentów wraz z czterema innymi fascykułami
85 Ibidem, s. 613–634.
86 Ibidem, sygn. 140, s. 1–8.

87 Ibidem, s. 5.
88 Świadczyć o tym może fakt, że opisano je w jęz. polskim, w przeciwieństwie do pozostałych,

których językiem opisu jest łacina. Ostatnim dokumentem rejestru jest list respons adresowany
do Jana Stanisława Amor Tarnowskiego autorstwa Aleksandra Lubomirskiego, wojewody sandomierskiego. Lubomirski wojewodą został w 1668 r., zob. A. Przyboś, Lubomirski Aleksander Michał
h. Szreniawa (ur. ok. 1614–1677), [w:] PSB, t. 17, 1972, s. 639.
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„spraw węgierskich” do Baranowa, a odpowiedzialnym za ich transport miał
być niejaki Dziewulski89.
Drugi rejestr archiwalny, zachowany w jednostce o sygn. 140 zatytułowany „Spisanie munimentów do lasów [grę]bowskich, przyszowskich, sokolnickich i mokrzyszowskich”, odbiega wyraźnie rodzajem spisanych akt z rejestru
pierwszego, chociaż pod względem treści na pewno się one uzupełniają90.
W drugim rejestrze zawarty został bowiem opis akt głównie prawno-majątkowych. Spora grupa z nich obrazuje sprawy o charakterze procesowym, rozpatrywane przez sądy różnych instancji, a dotyczące ogólnie praw do korzystania ze wspomnianych w tytule rejestru lasów. Wśród ostatnich adwersarzy
w tej sprawie wymienionych w aktach występują Jan Stanisław Tarnowski
i Aleksander Michał Lubomirski (zm. 1677 r.)91, a po jego śmierci żona Helena
z Ossolińskich Lubomirska. Pod 41 pozycjami spisu ujęto zapewne niedużo
liczniejszą grupę w większości wydatowanych dokumentów z lat 1370–1681.
Część z nich, szczególnie tych starszych, na pewno została spisana w pierwszym z omawianych rejestrów zawartych w jednostce o sygn. 140. Również
język opisu akt w obu rejestrach jest nieco odmienny. W przeciwieństwie do
pierwszego, którego treść zapisano głównie po łacinie, językiem drugiego jest
język polski.
Z analizy XVII-wiecznych rejestrów archiwalnych z zasobu Archiwum
Dzikowskiego Tarnowskich można wyciągnąć kilka wniosków o charakterze
ogólnym. Po pierwsze – wyraźnie widać, że większość z nich miała charakter
rejestrów cząstkowych. Tylko dwa (sygn. 124, 136) można uznać za rejestry generalne. Może być jednak i tak, że archiwa Tarnowskich i rodzin z nimi złączonych koligacjami i interesami prawno-majątkowymi czy gospodarczymi były
w XVII w. na tyle nieduże, że rejestry ich zasobu sprawiać mogą dzisiaj wrażenie
cząstkowych. Po drugie – bez wątpienia duży wpływ na sporządzenie tak wielu rejestrów archiwalnych miały losy rodziny Tarnowskich. Warto wspomnieć
o małżeństwach Zofii Petroneli Tarnowskiej po kolei z Firlejem, Illyeshazym
i Prażmowskim, małżeństwach Zofii Barbary Firlejowej z Tarnowskim, a po
jego śmierci z Piaseczyńskim, czy w końcu dziale majątkowym między synami tej ostatniej i Jana Stanisława Tarnowskiego. Wszystkie one niosły ze sobą
wiele komplikacji prawno-majątkowych, odzwierciedleniem jakich były m.in.
spisy archiwaliów. Po trzecie – struktura rejestrów zarówno cząstkowych, jaki
i generalnych, jest zbieżna ze strukturą rejestrów XVIII-wiecznych (fascykułowy układ, zgodny ze strukturą dóbr w przypadku rejestrów generalnych).
Po czwarte – fascykuły sygnowano na trzy sposoby (numerami – cyframi lub
89 AN w Krakowie, zesp. 29/639/0 Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 1310–1951, sygn. 140, s. 7.
90 Ibidem, s. 13–16.
91 A. Przyboś, op.cit., s. 639.
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słownie, literami, literami i cyframi). Po piąte – opis dokumentów ma charakter regestów, w żadnym rejestrze nie przytoczono treści dokumentu in extenso. Po szóste – językiem rejestrów jest z reguły łacina, rzadziej język polski.
Ten ostatni stosowany jest głównie w odniesieniu do akt o charakterze gospodarczo-finansowym, ewentualnie osobistym. Po siódme – w sporej liczbie
rejestrów występują adnotacje i noty marginalne świadczące o wykorzystywaniu rejestrów w celach kwerendy i identyfikacji dokumentów w nich opisanych. Po ósme – rejestry zawierają opis archiwaliów datowanych na okres od
drugiej połowy XIV w. do końca wieku XVII. Po dziewiąte – wszystkie rejestry
archiwalne niosą informacje przydatne w wielu obszarach badań, takich jak
chociażby archiwoznawstwo, dyplomatyka, genealogia, historia gospodarcza,
historia kultury, w tym również materialnej, historia regionalna, metrologia
czy językoznawstwo. Rejestry ze swojej istoty są źródłami wtórnymi, a więc
obarczonymi pewnym marginesem błędu, wynikającym z wadliwego przekazu treści źródła pierwotnego. Szczególnie cenne są rejestry niosące informacje o archiwach i archiwaliach, które się nie zachowały. Natomiast w przypadku rejestrów z zasobów archiwów, które się zachowały przynajmniej po części,
mogą stanowić one istotne źródło uzupełnienia nieistniejących już pierwopisów, tak jak pokazuje nam Archiwum Dzikowskie Tarnowskich.
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Iusta vindicta, czyli emblemat
na dokumencie dla Stefana
Snopkowskiego herbu Rawicz z 1613 r.

W maju 2018 r.1 108 ekspertów z różnych krajów: pisarzy, poetów, tłumaczy, wykładowców literatury w odpowiedzi na ankietę przeprowadzoną przez
BBC zaproponowało 100 najważniejszych książek, które oddziałały na kształt
świata. Takie zestawienie zawsze jest dyskusyjne, warto jednak odnotować,
iż zdaniem tego gremium najważniejsze, pierwsze miejsce zajęła Odyseja
Homera. Wydawać się może, że jesteśmy daleko od tej opowieści o 10-letniej
tułaczce Odyseusza powracającego z wojny trojańskiej do domu na Itace i do
swojej małżonki Penelopy, podróży pełnej przygód; a w zasadzie dwóch podróży, bo syn Odysa Telemach z pomocą samej Ateny też wyrusza na poszukiwanie ojca. Także i w minionych stuleciach ta opowieść silnie oddziaływała
na czytelników.
Zarówno bohater rozważań, zmarły przed blisko 400 laty chorąży wielki
koronny Stefan Snopkowski herbu Rawicz, jest postacią znaną, jak i zjawisko
zdobienia inicjałów w dokumentach, a także postać włoskiego prawnika, logika i poety Andrea Alciati (łac. Andreas Alciatus, zm. 1550 r.) i jego wielokrotnie
wznawiana publikacja Viri clarissimi d. Andre[a]e Alciati iurisconsultis Mediol.
ad d. Chonradum Peutingeru[m] Augustanum, iurisconsultum Emblemaum liber
(pierwsze wydanie z 1531 r. w Augsburgu)2 nie powinny stanowić dla nikogo
1

The 100 stories that shaped the world, dostępne online: http://www.bbc.com/culture/story/
20180521-the-100-stories-that-shaped-the-world, [dostęp: 23.05.2018].
2 Choć sam Alciatus uznawał wydanie, ogłoszone drukiem przez Henryka Staynera z rycinami
Jögra Breu z 1531 r., za „coruptissime”, gdyż zbyt mało uwagi poświęcił wydawca i rytownik na
związek „scripturae et picturae” i za poprawne uznawał wydanie paryskie Christiana Wechela
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nowości. Książka emblematyczna wydaje się być jednym z bestsellerów XVI
i XVII w. W ciągu 90 lat, jakie minęły od pierwszej edycji, miała ona 22 wydania po łacinie, francusku, włosku, niemiecku i hiszpańsku. Pierwsze wydanie
zawierało 104 emblematy, a ostanie wydane za życia Alciatusa – 211. Obecnie
badania nad emblematami prowadzone są m.in. na Uniwersytecie w Glasgow,
na Stanowym Uniwersytecie Illinois, a od 1986 r. wydawane jest też czasopismo Emblematica, An Interdisciplinary Journal for Emblem Studies3. Praca
Alciatusa była oczywiście znana w Polsce, miała także swoje naśladownictwa
– Zwierzyniec Mikołaja Reja. Emblematami Alciatusa posługiwali się krakowscy impersorzy. Jednak to, co można zobaczyć w inicjale dokumentu królewskiego wystawionego w Warszawie 26 października 1613 r., którym Zygmunt
III, król polski, nadał Stefanowi Snopkowskiemu, swemu dworzaninowi, starostwo krasnostawskie wakujące po śmierci Jana Mniszcha4, wydaje się warte odnotowania. Zwłaszcza że największy polski autorytet naukowy w sprawie
emblematów, nieżyjący już badacz renesansu prof. Janusz Pelc5, zajmując się
drukami, chyba nie szukałby nawet rysunku/przerysu (?) z dzieła Alciatusa na
dokumencie pergaminowym. Oczywiście, w rękopisach też bywały emblematy,
czego najlepszym przykładem jest In Laudes Ioannis Sobiescii. Rękopiśmienny
zbiór emblematów z rysunkami Johanna Jakoba Rollosa, dotyczący późniejszego o ponad 50 lat zbioru przechowywanego w Bibliotece Kórnickiej PAN6.
Stefan Snopkowski został odnotowany w herbarzach Kaspra Niesieckiego7
i Adama Bonieckiego (ojciec Snopkowskiego)8; ma też biogram w Polskim słowniku biograficznym9. Rodzina pisała się z dóbr Snopków, obecnie w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gm. Jastków. Dziadkiem Stefana był przypuszczalnie
z 1534 r. – zob. J. Pelc, Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002, s. 24–25.
Andrea[s] Alciatus, Emblematum libellus. Książeczka emblematów, red. R. Krzywy, Warszawa 2002.
3 „Emblematica. An interdisciplinary journal for emblem studies”, t. 22, 2016, zob. także: „Alciato at Glasgow”, dostępne online: http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/alciato/, [dostęp:
23.05.2018]; „Emblematica online. Resources for Emblem Studies”, dostępne online: http://emblematica.grainger.illinois.edu, [dostęp: 23.05.2018].
4 Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), zesp. 1/1/0 Zbiór dokumentów pergaminowych
1155–1939, sygn. 8103.
5 J. Pelc, Obraz – słowo – znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej, Wrocław 1973;
idem, Na pograniczu literatury…
6 In Laudes Ioannis Sobiescii. Rękopiśmienny zbiór emblematów z rysunkami Johanna Jakuba
Rollosa, tłum. B. Milewskiej-Waźbińskiej, wstęp i oprac. M. Górska i B. Milewska-Waźbińska,
Warszawa 2016.
7 Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J., t. 8, Lipsk 1841, s. 426.
8 A. Boniecki, Herbarz polski, cz. 1. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach polskich, t. 7,
Warszawa 1904, s. 262.
9 H. Kowalska, Stefan Snopkowski, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 39, 1999–2000, z. 3 (162),
s. 407–408.
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Feliks z Sitna, podsędek (1536–1541), a następnie sędzia ziemski w Chełmie
(1541–1565)10, lecz być może był nim Marcin. Ojcem Stefana był Jakub (zm.
po 18 listopada 1605 r.), który przez 36 lat (sic!) pełnił urząd wojskiego chełmskiego (1566–1602), i nieznanej z imienia Herburtówny, zapewne siostry
Anny, żony Stanisława Zamoyskiego, ojca Jana. Stefan miał liczne rodzeństwo
i chyba nie był najstarszym synem. Urodził się w latach 70. XVI w. (bliżej drugiej połowy). Jego co najmniej dwaj bracia – Stanisław i Andrzej11 – zmarli
przed 1603 r., kolejny Jan nie żył już w 1618 r., a Stefan był wówczas opiekunem jego nieletnich synów Alberta – pewnie Wojciecha i Stanisława12. Jedna
z jego sióstr Zofia była co najmniej od 1604 r. żoną Mathiasa Bialińskiego,
chorążego sochaczewskiego13, a kolejna (może najstarsza) siostra Jadwiga
(zm. 11 października 1597 r.), była pierwszą żoną Marka Sobieskiego, chorążego koronnego (1581–1596), kasztelana (1596–1597) i wojewody lubelskiego
(1691–1605), fundatora potęgi rodu i stronnika Jana Zamoyskiego. Ich synem
był Jakub Sobieski (ur. 1590 r.), ojciec przyszłego króla. Z wpisu w Metryce
Koronnej14 można się domyślać, że rodzina była też jakoś związana, może
jako klientela, z Janem Mniszchem, starostą krasnostawskim (1594–1611), po
którego śmierci Stefan objął to starostwo, a wkrótce po jego śmierci starostą
został jego siostrzeniec Jakub Sobieski. Potem starostwo to objął także przyszły król.
W drugiej połowie lat 90. XVI w. Stefan Snopkowski przebywał na dworze królewskim. W 1596 r. został wymieniony wśród młodszych pokojowców
(camerari iuniores). W 1601 r. wymieniono go wśród klientów (clientes SRM);
w tym samy roku 12 sierpnia w Wilnie – wśród pokojowców i pacholąt (jako
pokojowca)15.
10 Zob. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac.
H. Gmiterek i R. Szczygieł, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992, s. 264.
11 Andrzej został odnotowany tylko raz 6 II 1602 r. jako chorąży bełski, być może jego (nagła)
śmierć tłumaczy, dlaczego nic więcej o nim nie wiadomo, zob. ibidem; AGAD, zesp. 1/4/0 Metryka
Koronna 1414–1839, t. 147, f. 136v–137; Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej…
12 Archiwum Państwowe (AP) w Lublinie, zesp. 35/1/0 Księgi ziemskie lubelskie 1409–1810,
Księgi zapisów wieczystych i zobowiązań, nr 108, f. 23.
13 Ibidem, nr 106, 1603 – f. 190; 1604 – f. 483.
14 AGAD, zesp. 1/4/0 Metryka Koronna 1414–1839, t. 134, f. 212–214v; Księga wpisów podkanclerzego Wojciecha Baranowskiego z lat 1587–1588, [w:] Sumariusz Metryki Koronnej. Seria Nowa,
Kraków 2004, t. 3, nr 214.
15 AGAD, zesp. 1/7/0/1 Archiwum Skarbu Koronnego, Rachunki królewskie 1388–1781, sygn.
335, f. 125v; pokojowców lub pacholąt młodszych – zob. Ordynacja dworu Zygmunta III z 1589 roku,
oprac. K. Chłapowski, Warszawa 2004, s. 76. W 1589 r. i w latach następnych (do 1595 r.) Krzysztof
Chłapowski nie odnotował Snopkowskiego wśród komorników i pacholąt, których w tym czasie było około 25 osób – zob. ibidem, s. 85–90. Zob. także AGAD, zesp. 1/7/0/1 Archiwum Skarbu
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Jak wynika z informacji zawartej w przywileju na starostwo krasnostawskie, z października 1613 r., Stefan Snopkowski uczestniczył w wyprawie
mołdawskiej Jana Zamoyskiego przeciw Michałowi Walecznemu (w 1595 r.),
potem zapewne w latach 1601–1602 walczył in Livoniae podczas wojny inflanckiej przeciw Karolowi Sudermańskiemu16. We wrześniu 1603 r. występował przed aktami ziemskimi lubelskimi, gdzie spłacał zobowiązania swoich
nieżyjących braci (Stanisława i Andrzeja). W 1605 r. przebywał we Włoszech
w Padwie i tu 14 kwietnia wpisał się do albumu nacji polskiej na uniwersytecie padewskim. Był to najpopularniejszy uniwersytet włoski odwiedzany
wówczas licznie przez Polaków; w latach 1610–1620 studiowało tu około 320
osób z Polski17. W 1606 r. był już w kraju i – także według przywilejów – przez
cały okres rokoszu sandomierskiego trwał przy boku króla. W latach 1609–
1611 brał udział w wojnie moskiewskiej jako rotmistrz chorągwi husarzy18;
we wrześniu 1610 r. uczestniczył w rozmowach prowadzonych z dowodzącym
obroną Smoleńska Michałem Szeinem. W lipcu 1612 r. był jednym z posłów
królewskich wysłanych pod Sokal do skonfederowanych żołnierzy pułku
Aleksandra Zborowskiego. Towarzyszył następnie królowi w pułku dworzan
na czele chorągwi husarskiej w wyprawie pod Smoleńsk. Prawdopodobnie
Koronnego, Rachunki królewskie 1388–1781, sygn. 336, f. 184 (jako klient), ibidem, zesp. 1/7/0/4
Archiwum Skarbu Koronnego, Rachunki nadworne 1507–1764, t. 5, f. 89 (jako pokojowiec).
16 Jakub Snopkowski (ojciec?) został wspomniany w wojskowym otoczeniu Zamoyskiego podczas odsieczy Rygi (jesień 1601 r.) – zob. S. Herbst, Wojna Inflancka 1600–1602, Warszawa 1938,
s. 128. W dokumencie nadającym urząd chorążego mowa tylko o wojnie w Livoniae i smoleńskiej; zob. oryginał: AGAD, zesp. 1/1/0 Zbiór dokumentów pergaminowych 1155–1939, sygn. 8107;
wpis: ibidem, zesp. 1/4/0 Metryka Koronna 1414–1839, t. 156, f. 400v–402v; in Valachicis, Livonicis
Moschoviticisque bellis – AGAD, zesp. 1/1/0 Zbiór dokumentów pergaminowych 1155–1939, sygn.
8119.
17 Zob. S. Windakiewicz, Polacy w Padwie, „Przegląd Warszawski”, r. 2, t. 3, 1922, nr 10, s. 5–21.
18 W 1610 r. odnotowano jego rotę w sto koni – AGAD, zesp. 1/7/0/3 Archiwum Skarbu Koronnego,
Rachunki sejmowe 1520–1792, t. 40, f. 129. W dokumencie z 1624 r. zachował się następujący opis
zasług Snopkowskiego: „[...] Stefana Snopkowskiego […] rozumiemy jako tego, który od młodości
lat swoich chęć swoje do posług naszych i Rzeczypospolitej skłoniwszy, pierwej na dworze naszym przez czas niemały służąc, stateczną życzliwość i w sprawowaniu rzeczy poważnych dzielność swoje oświadczał. A potem do rycerskich zabaw udał się tak podczas nieszczęsnego w tej
Rzeczypospolitej zamieszania rokoszowego, gdzie umysł swój od wszelkich factiej nam przeciwnych oddalony mając, sam w osobie swojej i z pułkiem ludzi swym kosztem zwiedzionych za całość zdrowia i dostojeństwa naszego zastawiwszy się wiary powinnej statecznie nam dotrzymał.
Jako potem w moskiewskiej, gdzie także swym kosztem rotę usarską prowadząc i póki potrzeba
ukazował, statecznie trwając, to co się mężnemu godziło żołnierzowi pokazował i innych wojennych ekspedycjach nieustraszonym i odważnym animuszem, zdrowie i dostatki swoje dla sławy
i całości Ojczyzny odważając z pochwałą a zatem z przymnażaniem sławy i ozdób sobie i zacnemu domowi swemu stawał” – AGAD, zesp. 1/1/0 Zbiór dokumentów pergaminowych 1155–1939,
sygn. 8143.
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podczas tego konfliktu oślepił kopią przeciwnika i to ta scena została utrwalona w inicjale dokumentu.
Z zachowanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych dokumentów pochodzących z Archiwum Radziwiłłów, a jest ich sześć, wynika, że jeszcze jesienią 1611 r. król zezwolił Janowi Senickiemu na ustąpienie dożywocia na
dzierżawie miasta Tarnogóra rotmistrzowi Stefanowi Snopkowskiemu (wynagrodzenia za wierne służby dostał)19. W 1613 r. zaś król nadał mu starostwo
krasnostawskie. W marcu 1615 r. Snopkowski został mianowany na urząd
chorążego wielkiego koronnego, w następnym roku kanclerz koronny Feliks
Kryski ustąpił mu dożywocie na starostwo rohatyńskie20, a pod koniec 1619 r.
król zezwolił na ustąpienie starostwa kolskiego przez Jana Ostroroga, wojewodę poznańskiego, na rzecz chorążego koronnego (zamiana, tytułowano go
odtąd starostą kolskim i – nadal – krasnostawskim)21. Podczas sejmu jesienią 1620 r. w Warszawie Zygmunt III nadał mu kolejne, wakujące po śmierci Janusza Ostrogskiego, kasztelana krakowskiego (zm. 13 września 1620 r.),
królewszczyzny – starostwa bohusławskie i kaniowskie22. Z wpisu w aktach
ziemskich lubelskich wiadomo, że w początkach stycznia 1622 r. Stefan
Snopkowski osobiście oblatował spisany w swoich dobrach Sitno w 1621 r.
testament, ale nie znamy jego treści23. Nie znamy dokładnej daty śmierci
Stefana Snopkowskiego, ale już 22 marca 1622 r. nominację na starostwo po
nim otrzymał Mikołaj Daniłowicz24.
Wpisany w inicjał „S” dokumentu z października 1613 r. rysunek zawiera
kilka elementów: herb rodu – Rawicz, walkę husarza z przeciwnikiem oraz
odpowiadający jej przerys emblematu Iusta vindicta z dzieła Alciatusa (zob.
ilustr. 2 i 3). W istocie jest tylko nagłówek stanowiący tytuł, motto lub sentencję oraz rycina (zwana ikonem), brak jest wyjaśniającej wierszowanej subskrypcji, która, w nawiązaniu do ryciny, rozwinęłaby tytuł. Określenie z emblematu – słuszna odpłata/sprawiedliwa zemsta nie jest do końca jasne, a domysł wynika z całości rysunku i nawiązania do oślepienia cyklopa Polifema
przez Odyseusza.
Warto zwrócić uwagę na graficzną stronę innych dokumentów królewskich, których odbiorcą był Stefan Snopkowski. Czy jakiś wpływ mogły mieć
19 Ibidem, zesp. 1/1/0 Zbiór dokumentów pergaminowych 1155–1939, sygn. 8100.
20 Ibidem, sygn. 8119.
21 Ibidem, sygn. 8138; zob. H. Kowalska, op.cit.
22 AGAD, zesp. 1/1/0 Zbiór dokumentów pergaminowych 1155–1939, sygn. 8143.

23 AP w Lublinie, zesp. 35/1/0 Księgi ziemskie lubelskie 1409–1810, Księgi zapisów wieczystych

i zobowiązań, nr 109, f. 318v.
24 AGAD, zesp. 1/4/0 Metryka Koronna 1414–1839, t. 168, k. 53v–55; Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej…, s. 210.
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na to kontakty nawiązane w młodości na dworze? Dobre stosunki wydają
się łączyć go m.in z podkanclerzym koronnym Henrykiem Firlejem25, któremu w roku 1613 pożyczył 10 tys. złp.; czy inspiratorem był sam odbiorca?
Przynajmniej dwa z tych przywilejów odznaczają się ozdobną formą graficzną: mają ozdobne inicjały oraz pismo naśladujące druk – nominacja na urząd
chorążego i florystyczną bordiurę – przywilej na starostwo kolskie. Rysunki
na dokumentach wazowskich nie są rzadkością, najbliższy chronologicznie
pochodzi z 12 grudnia 1614 r. i jest to zatwierdzenie26 przez króla Zygmunta
III przywileju na łaźnię miejską w Starej Warszawie z 1376 r. i rozszerzenie go
o kolejne zwolnienia oraz ustanawianie cła na przywożone do miasta towary
(wino i sukno). Bez odpowiedzi pozostają pytania, kto był inspiratorem, i kto
wykonawcą odwołania się do Alciatusa i czy znaczenie miały tu padewskie
studia Stefana Snopkowskiego?

25 AGAD, zesp. 1/4/0 Metryka Koronna 1414–1839, t. 156, f. 161v–162.
26 Ibidem, zesp. 1/1/0 Zbiór dokumentów pergaminowych 1155–1939, sygn. 1641.
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Ilustracja 1. 23 października 1613 r., Warszawa – Zygmunt III, król polski, nadaje Stefanowi Snopkowskiemu starostwo
krasnostawskie. Źródło: AGAD, zesp. 1/1/0 Zbiór dokumentów pergaminowych 1155–1939, sygn. 8103 (fot. Karol Zgliński)

Hubert Wajs

Iusta vindicta, czyli emblemat na dokumencie dla Stefana Snopkowskiego…

299

Ilustracja 2. Inicjał „S” dokumentu przedstawionego na ilustracji 1
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Ilustracja 3. Iusta vindicta, EMBLEMA CLXXI, Andrea Alciato’s Emblemata, Leyden,
Officina Plantiniana, 1591. Źródło: www.emblems.arts.gla.ac.uk/alciato/emblem.
php?id=A91a171, [dostęp: 23.05.2018]
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Ustrój, organizacja i działalność
Związku Parlamentarnego Polskich
Socjalistów (1947–1948)

Dnia 3 lutego 1947 r. na inauguracyjnym posiedzeniu w Warszawie grupa posłów Polskiej Partii Socjalistycznej do Sejmu Ustawodawczego utworzyła klub poselski pod nazwą Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów
(ZPPS)1. Związek liczył 116 członków. Lokalna prasa informowała o fakcie powstania klubu poselskiego PPS, a tego samego dnia w organie Wojewódzkiego
Komitetu PPS w Krakowie „Naprzód” ukazał się komunikat informujący
o jego powstaniu2. Nazwa Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów przyjęta dla klubu poselskiego PPS nawiązywała do przedwojennych tradycji
parlamentarnych oraz do okresu funkcjonowania pod tą nazwą przedstawicielstwa PPS w Krajowej Radzie Narodowej (KRN), którego 59 członków
uzyskało mandaty poselskie do Sejmu Ustawodawczego3. Biuro Związku
Parlamentarnego zajmowało jedno pomieszczenie w gmachu Centralnego
Komitetu Wykonawczego PPS w Warszawie przy ul. Daszyńskiego 18.
1

Archiwum Akt Nowych (AAN), zesp. 2/1352/0 Polska Partia Socjalistyczna. Centralny Komitet
Wykonawczy w Warszawie, sygn. 235/XXIV/4, s. 80–80a, Protokół z pierwszego posiedzenia Klubu
Poselskiego PPS z 3 II 1947 r.
2 „Naprzód”, 1947, nr 34 z 4 lutego.
3 Nazwa ta po raz pierwszy pojawiła się po wyborach do Sejmu 26 I 1919 r. Początkowo
oznaczała Związek Polskich Posłów Socjalistycznych (ZPPS). Nazwa Związek Parlamentarny
Polskich Socjalistów użyta przez posłów PPS zarówno w Krajowej Radzie Narodowej, jak i Sejmie
Ustawodawczym po raz pierwszy została zastosowana w 1922 r., gdy przewodniczącym Klubu
Poselskiego PPS został Ignacy Daszyński – zob. J. Tomicki, Polska Partia Socjalistyczna 1892–1948,
Warszawa 1983, s. 213, 264; S. Stępień, Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów w działalności
prawodawczej KRN, Lublin, 1998.
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Związek, podobnie jak pozostałe kluby poselskie, pozostawał poza strukturą organizacyjną Sejmu Ustawodawczego. Nie było też odrębnego aktu prawnego stanowiącego podstawę jego powołania, co oznaczało, że nie miał osobowości prawnej. Był on jedynie zgrupowaniem posłów o tej samej orientacji
politycznej, na zasadzie wzajemnych powiązań wynikających z przynależności partyjnej. Obowiązek przynależności do Związku posłów wybranych z listy
PPS wynikał z zapisów art. 83 statutu PPS, zatwierdzonego przez XXVI Kongres
PPS obradujący od 29 czerwca do 1 sierpnia 1945 r.4 Związek Parlamentarny
funkcjonował w obrębie struktury organizacyjnej centralnych władz PPS
i stanowił jedno z ważnych ogniw tego ugrupowania. Świadczy o tym przepis
art. 84 statutu PPS stwierdzający, że ZPPS prowadzi politykę partii w parlamencie pod kontrolą Centralnego Komitetu Wykonawczego (CKW) i w zgodzie z jego dyrektywami5. CKW PPS miał prawo – w myśl art. 86 statutu – zawiesić każdą uchwałę Związku, o ile wykraczała ona poza ramy określone programem, taktyką oraz uchwałami kierownictwa partii. Liczba członków klubu
zmieniała się z przyczyn losowych, decyzji Prezydium Sejmu, a także politycznych. Z przyczyn losowych w 1947 r. ubyło dwóch posłów (zmarli w 1947 r.
Wiktor Malczyński i Jan Szczyrek). Decyzją Prezydium Sejmu usunięty został
Edward Abramowicz. Nadto Prezydium ZPPS zawiesiło w czynnościach poselskich 15 posłów, których od 30 września do 15 grudnia 1948 r. usunięto
z PPS6. Dodać należy, że czterech spośród usuniętych posłów pełniło mandaty
poselskie do końca kadencji Sejmu Ustawodawczego, a posłowie: Aleksy Bień
i Wacław Żukowski zrezygnowali z posiadanych mandatów poselskich (Bień
oddał mandat 30 sierpnia 1950 r., Żukowski 15 sierpnia tegoż roku). Ponadto
kierownictwo PPS wykluczyło dziewięciu posłów z partii7.
4

Statut organizacyjny PPS, Warszawa 1946, s. 81; zob. także AAN, zesp. 2/1352/0 Polska Partia
Socjalistyczna. Centralny Komitet Wykonawczy w Warszawie, sygn. 235/I/7, s. 71–82a.
5 AAN, zesp. 2/1352/0 Polska Partia Socjalistyczna. Centralny Komitet Wykonawczy w Warszawie, sygn. 235/I/7, s. 74–88; Statut organizacyjny PPS…, s. 81.
6 Byli to posłowie: Eugeniusz Ajnenkiel (23 IV 1948), Bronisław Bęben (5 X 1948), Aleksy Bień
(5 X 1948), Henryk Bromboszcz (23 IX 1948), Kazimierz Chabaj (5 X 1948), Jan Gronkiewicz (3 X
1948), Józef Grzecznarowski (3 X 1948), Władysław Jagiełło (30 IX 1948), Roman Pawełczyk (15 IV
1948), Rozalia Pilchowa (5 X 1948), Stefan Rutkowski (13 II 1948), Henryk Wachowicz (23 IV
1948), Wojciech Wojewoda (23 IV 1948), Józef Wołek (7 X 1948), Stanisław Żarek (1948). Zob. AAN,
zesp. 2/1352/0 Polska Partia Socjalistyczna. Centralny Komitet Wykonawczy w Warszawie, sygn.
235/XXIV-4, s. 73a, Protokół z posiedzenia Prezydium ZPPS z 25 X 1948; sygn. Z 6617, nlb, Życiorys
R. Pilchowej z 5 III 1965, sygn. 10754, nlb, Wspomnienia W. Jagiełły z 9 II 1982 r. Spośród wymienionych mandaty poselskie do końca kadencji Sejmu, tj. do 1 VIII 1952 r., pełnili: H. Bromboszcz,
W. Jagiełło, R. Pawełczyk, S. Rutkowski.
7 Byli to posłowie: Edward Abramowicz (15 IX 1948), Ludwik Affa (24 X 1948), Stefan Cendrowski
(3 X 1948), Henryk Gacki (30 IX 1948), Kępczyński Wincenty (XI 1948), Tadeusz Koral (1948), Jan
Kowalski (7 X 1948), Ryszard Obrączka (15 X 1948), Eugeniusz Przetacznik (8 X 1948).
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Pierwsze posiedzenie Związku Parlamentarnego Polskich Socjalistów
odbyło się 3 lutego 1947 r. Uczestniczyło w nim 116 posłów. Do kierowania
pracami Związku powołano dziewięcioosobowe Prezydium, wybrane spośród
parlamentarzystów, których kandydatury uzyskały akceptację centralnego
kierownictwa PPS8. Do Prezydium weszło siedmiu członków Prezydium ZPPS
z okresu funkcjonowania Krajowej Rady Narodowej. Ponadto dwóch posłów
zdobywało doświadczenie w pracy parlamentarnej w Sejmie w latach 1922–
1927: Dorota Kłuszyńska i Adam Kuryłowicz.
Prezydium ZPPS tworzyli: przewodniczący – Julian Hochfeld, trzej zastępcy przewodniczącego – Bolesław Drobner, Adam Kuryłowicz, Ryszard
Obrączka, sekretarz – Włodzimierz Reczek, zastępca sekretarza – Stanisław
Gross, członkowie – Dorota Kłuszyńska, Adam Rapacki, Henryk Wachowicz.
Powołani do Prezydium ZPPS posłowie byli znanymi działaczami i politykami. Niektórzy z nich pełnili funkcje w centralnych władzach PPS lub piastowali ważne stanowiska w administracji państwowej9.
Ukonstytuowany w lutym 1947 r. skład Prezydium ulegał zmianom w trakcie kadencji. Na posiedzeniu ZPPS 30 maja 1947 r.10 Adam Rapacki złożył rezygnację z funkcji członka Prezydium, w związku z powołaniem go w kwietniu 1947 r. na urząd ministra żeglugi. Jego miejsce zajął Alfred Krygier, który
w Sekretariacie ZPPS kierował pracami nad budżetem Związku11. Kolejna
zmiana składu Prezydium Związku nie była przypadkowa. Była wynikiem tzw.
weryfikacji członków PPS w okresie przygotowań do połączenia partii robotniczych. Wówczas z Prezydium ZPPS odeszli: Hochfeld, Drobner, Obrączka,
Wachowicz. Ich miejsca zajęli posłowie, których kandydatury uzyskały akceptację CKW PPS. Formalności dopełnił Rapacki na posiedzeniu ZPPS 28 kwietnia 1948 r., zgłaszając w imieniu Komisji Politycznej CKW PPS kandydatów
do Prezydium Klubu12. Zostało wyłonione dziewięcioosobowe Prezydium:
przewodniczący – Oskar Lange, trzech wiceprzewodniczących – Feliks
8 Kandydatury posłów na członków Prezydium Klubu Poselskiego w imieniu Prezydium CKW
PPS zaproponował przewodniczący Rady Naczelnej PPS Stanisław Szwalbe na posiedzeniu
Klubu Poselskiego 3 II 1947 r. Zob. AAN, zesp. 2/1352/0 Polska Partia Socjalistyczna. Centralny
Komitet Wykonawczy w Warszawie, sygn. 235/XXIV/4, s. 80, Protokół z pierwszego posiedzenia
Klubu Poselskiego PPS z 3 II 1947 r.
9 PPR, PPS, PZPR. Zjazdy i kongresy, posiedzenia plenarne oraz skład władz naczelnych 1944–
1975, Warszawa 1977, s. 21, 24, 26, 29, 31, 33.
10 AAN, zesp. 2/1352/0 Polska Partia Socjalistyczna. Centralny Komitet Wykonawczy w Warszawie, sygn. 235/XXIV-4, s. 92, Protokół z posiedzenia ZPPS z 30 V 1947 r.
11 Ibidem, zesp. 2/579/0 Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej w Warszawie, sygn. 450/6,
s. 27–30, Kwestionariusz osobowy posła.
12 Ibidem, zesp. 2/1352/0 Polska Partia Socjalistyczna. Centralny Komitet Wykonawczy w Warszawie, sygn. 235/XXIV-4, s. 116, Protokół z posiedzenia ZPPS z 28 IV 1948 r.
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Baranowski13, Dorota Kłuszyńska, Adam Kuryłowicz, sekretarz – Włodzimierz
Reczek, zastępca sekretarza – Stanisław Gross, członkowie: Adolf Dąb14,
Wincenty Kępczyński15, Alfred Krygier. Nowi członkowie Prezydium ZPPS
byli zwolennikami współpracy z PPR i połączenia obu partii16. Prezydium
w tym składzie pełniło obowiązki do 30 grudnia 1948 r.
Głównym zadaniem ZPPS była realizacja podstawowych założeń polityki
partii w Sejmie. Wykładnią tej polityki były uchwały naczelnych władz PPS.
Na zewnątrz Związek Parlamentarny reprezentował jego przewodniczący.
Pracami ZPPS kierowało Prezydium. Ono też odpowiadało za organizację pracy poszczególnych jego członków. Prezydium ZPPS miało uprawnienia w stosunku do członków Związku w zakresie egzekwowania od posłów dyscypliny
i pociągania do odpowiedzialności organizacyjnej za naruszanie obowiązujących przepisów. W razie poważniejszych uchybień było ono uprawnione do
zgłaszania władzom partii wniosków o wyegzekwowanie od posła rezygnacji
z mandatu poselskiego. Prezydium zwoływało posiedzenia i przygotowywało
materiały na posiedzenia. Prowadziło prace nad problematyką konstytucyjną,
polegające na gromadzeniu materiałów porównawczych, opracowywaniu ankiet oraz zlecaniu pracownikom naukowym przygotowania opracowań w formie opinii lub referatów z zakresu podstawowych zagadnień ustrojowych. Do
prac nad poszczególnymi problemami włączani byli pracownicy Biura Prac
Parlamentarnych i specjaliści z różnych dziedzin.
ZPPS współpracował w Sejmie z przedstawicielami pozostałych klubów,
uczestnicząc w przygotowaniu wspólnych projektów aktów prawnych, a także
w wypracowywaniu wspólnych stanowisk w odniesieniu do kwestii poruszanych w debatach sejmowych.
Ponadto Prezydium ZPPS utrzymywało kontakty z posłami Klubu
Poselskiego Czechosłowackiej Partii Socjalistycznej17.
13 Ibidem, zesp. 2/579/0 Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej w Warszawie, sygn. 436/8,
s. 21, 25–26, 30–31, 37, 46–49; zob. także T. Mołdawa, Ludzie władzy, Warszawa 1991, s. 332.
14 AAN, zesp. 2/579/0 Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej w Warszawie, sygn. 439/2,
s. 7–12, 28, 31.
15 Ibidem, sygn. 447/9, s. 51–56.
16 Ibidem, sygn. 452/2, s. 6–9; zob. także T. Mołdawa, op.cit., s. 385–386; PPR, PPS, PZPR…, s. 28.
17 Początek tym kontaktom dała prośba czechosłowackich parlamentarzystów o obustronną
wymianę w ramach organizowanych wycieczek dla przedstawicieli obydwu klubów oraz o wymianę doświadczeń w zakresie działalności parlamentarnej, a także przesyłanie materiałów
informacyjnych. Propozycja uzyskała akceptację członków ZPPS. 12 V 1947 r. Prezydium ZPPS
podjęło uchwałę o przyjęciu w tymże roku grupy parlamentarzystów czechosłowackich. Koszty
pobytu tej delegacji obliczono na kwotę 612 716 zł. Z rewizytą do Czechosłowacji wyjechało 13 posłów ZPPS (B. Drobner, F. Formas, S. Gross, J. Hochfeld, A. Jacak, A. Karaczewski, W. Kępczyński,
M. Nowicka, R. Obrączka, M. Pol, W. Szedrowicz i S. Turski) – zob. AAN, zesp. 2/1352/0 Polska Partia
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Obsługę biurową Prezydium ZPPS zapewniał Sekretariat ZPPS funkcjonujący w ramach wyodrębnionego w strukturze Sekretariatu Generalnego CKW
PPS Biura (później Wydziału) Prac Parlamentarnych18. Stanowił organ łączności pomiędzy ZPPS a władzami naczelnymi partii.
Pracami Sekretariatu kierował sekretarz ZPPS i jego zastępca. Do zadań
Sekretariatu należało planowanie i koordynacja prac klubu oraz prowadzenie
ewidencji członków klubu. Nadto Sekretariat był zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności zmierzających do usprawnienia pracy posłów PPS
w Sejmie i w okręgach wyborczych.
Biurem (Wydziałem) Prac Parlamentarnych kierował Stanisław Gross,
pracował w nim Władysław Bagiński (pracownik naukowy), a także Wit
Gawrak (pracownik ds. finansowych). Ponadto Sekretariat zatrudniał okresowo dwóch pracowników naukowych: doradcę z zakresu prawa państwowego
oraz doradcę z dziedziny zagadnień ekonomicznych19. Współpracował też
z pracownikami naukowymi – członkami i sympatykami PPS – specjalistami
z innych dziedzin.
Do zadań Biura (Wydziału) Prac Parlamentarnych należało zbieranie materiałów związanych tematycznie z pracą Sejmu i wykonywanie prac przygotowawczych do działalności parlamentarnej posłów PPS. Biuro było też organem wykonawczym Prezydium ZPPS w zakresie koordynacji prac członków
ZPPS. Pracownicy Biura uczestniczyli w pracach studialnych prowadzonych
przez ZPPS nad zagadnieniami konstytucyjnymi. W celu rozpoznania problemów związanych z przestrzeganiem przepisów ustaw zasadniczych w ościennych państwach, ZPPS delegował pracowników Biura, m.in. Bagińskiego do
Berlina, a Anielę Steinsbergową do Paryża. Steinsbergowa była doraźnie zatrudniana w Biurze i zazwyczaj wykonywała prace zlecone. Równocześnie
ZPPS 14 lipca 1947 r. skierował pisma do 17 pracowników naukowych (profesorów uniwersyteckich) o opracowanie tematów konstytucyjnych, proponuSocjalistyczna. Centralny Komitet Wykonawczy w Warszawie, sygn. 235/XXIV-4, s. 41, Protokół
nr 7 z posiedzenia Prezydium ZPPS z 12 V 1947 r. Dyskusja nad wydatkami poniesionymi przez
ZPPS odbyła się na posiedzeniu Prezydium Klubu w dniu 3 IX 1947 r. – ibidem, s. 53–53a, Protokół
nr 11 z posiedzenia Prezydium ZPPS z 3 IX 1947 r.
18 Ibidem, sygn. 235/XXIV-1, s. 1, Pismo S. Grossa, kierownika Wydziału Prac Parlamentarnych,
z 18 IV 1947 r., skierowane do kierownika Wydziału Kadr CKW PPS dotyczące obsady kadrowej
Wydziału; ibidem, sygn. 235/XXIV-2, s. 23, Sprawozdanie Sekretariatu ZPPS za okres 3 II–31 X
1947 r.
19 W 1947 r. zatrudnione były dwie osoby na trzy miesiące w charakterze doradców naukowych
ds. ekonomicznych, tj. Skarszewski, dyrektor Departamentu Ekspertyz Przemysłowych Banku
Gospodarstwa Krajowego, oraz Foryś, dyrektor Departamentu Finansowego Centralnego Urzędu
Planowania – zob. ibidem, sygn. 235/XXIV-4, s. 52–52a, Protokół nr 11 z posiedzenia Prezydium
ZPPS z 3 IX 1947 r.
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jąc wynagrodzenie w wysokości od 500 do 800 zł20. Inicjatywa ta spotkała się
z odmową niektórych uczonych. Prof. Maurycy Jaroszyński odmówił współpracy z uwagi na członkostwo w Stronnictwie Ludowym i rozwijaną w nim
aktywność, natomiast prof. Stanisław Ossowski nie podjął współpracy ze
względu na nadmiar obowiązków na uczelniach. Wszelkie wydatki związane
z prowadzeniem Sekretariatu oraz koszty organizowanej przez Sekretariat
działalności naukowej pokrywane były ze środków budżetowych ZPPS21.
W odróżnieniu od innych klubów poselskich ZPPS dysponował własnym
budżetem. Na fundusz klubu poselskiego składały się zarówno środki pochodzące z rezerwy budżetowej, jak i środki finansowe pozyskiwane m.in. ze
składek partyjnych, potrącanych posłom z diet poselskich. Procentowe zmiany w wysokości podatku od diet poselskich ustalało każdorazowo Prezydium
ZPPS. W zarządzeniu Prezydium ZPPS z 6 marca 1947 r. w tej sprawie ustalono, że 100% diety poselskiej członków ZPPS pobierano od premiera, ministrów i wiceministrów. Natomiast 50% diety potrącano posłom, których głównym źródłem utrzymania nie były diety poselskie, lecz w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego nie ponosili oni istotnych strat. Posłom, dla
których diety poselskie stanowiły podstawowe źródło utrzymania, potrącano
10% ich wysokości22. Zarządzenie uprawniało Prezydium klubu do zmiany
wysokości procentowej potrącanej diety, ale podjęcie decyzji następowało na
wniosek Sekretariatu umotywowany ważnymi powodami. Ponadto Prezydium
mogło też na wniosek Sekretariatu podjąć uchwałę w sprawie wypłacenia dodatku wyrównawczego do diet poselskich osobom, które w związku z wykonywanym mandatem poselskim utraciły zarobek, przekraczający wysokość
diety poselskiej. Regulacja o wysokości pobieranego podatku od diet poselskich w zmodyfikowanej postaci została ujęta w uchwale plenarnego posiedzenia ZPPS z 15 kwietnia 1947 r. Zmiana dotyczyła punktu „b”, któremu nadano nową numerację jako pkt 2 i brzmienie o treści: posłowie mający (poza
dietami) inne źródła zarobkowe i zamieszkali w Warszawie przekazywali 50%
diety, a zamieszkali poza Warszawą przekazywali 30% diety23.
Preliminarz budżetowy ZPPS każdorazowo zatwierdzał CKW PPS.
Zatwierdzony na 1948 r. budżet ZPPS zamykał się kwotą 34 960 680 zł.
20 Pismo otrzymali: Władysław Bagiński, Wacław Barcikowski, Józef Chałasiński, Stanisław

Garlicki, Edward Grabowski, Konstanty Grzybowski, Maurycy Jaroszyński, Jerzy Jodłowski, Paweł
Konrad, Józef Marcisz, Stanisław Ossowski, Aniela Steinsbergowa, p. Stopnicki, Adam Szaff,
Mieczysław Szerer, Stefan Zbrożyna.
21 AAN, zesp. 2/1352/0 Polska Partia Socjalistyczna. Centralny Komitet Wykonawczy w Warszawie, sygn. 235/XXIV-2, s. 24, Sprawozdanie Sekretariatu ZPPS za okres 3 II–31 X 1947 r.
22 Ibidem, s. 4; ibidem, sygn. 235/XXIV-6, s. 1, Tymczasowe zarządzenie Prezydium ZPPS z 6 III
1947 r. w sprawie wypłaty diet poselskich i potrącania podatku partyjnego.
23 Ibidem, sygn. 235/XXIV-4, s. 90a–91, Protokół z posiedzenia ZPPS z 15 IV 1947 r.
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Ogólne kierownictwo pracami nad budżetem klubu powierzono Krygierowi.
Faktycznie funduszami ZPPS dysponował Sekretariat klubu. Kierownik
Sekretariatu ZPPS był kompetentny do podejmowania decyzji w sprawie wydatków budżetowych do kwoty 100 tys. zł. Natomiast opłaty przekraczające
tę kwotę wymagały wspólnej decyzji przewodniczącego i sekretarza ZPPS.
W budżecie wydzieloną część stanowiły środki finansowe zwane rezerwą na
studia i współpracę z instytucjami naukowymi, przeznaczone na dofinansowanie szkoleń pracowniczych organizowanych przez CKW PPS, Związek
Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (ZNMS) oraz Organizację Młodzieżową
Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych (OMTUR). Z tej puli były wypłacane
także zapomogi dla działaczy lub ich rodzin, żyjących w trudnych warunkach.
W 1947 r. ZNMS, poczynając od maja, otrzymywał miesięczne subsydium
w wysokości 150 tys. zł., a OMTUR otrzymała jednorazową zapomogę 150 tys.
zł, z przeznaczeniem na pracę szkoleniową na terenie Dolnego Śląska24.
Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów dofinansował także kwotą
5 500 tys. zł szkolenia partyjne CKW PPS, przekazał 100 tys. zł Komitetowi
Organizacyjnemu w Krakowie na budowę pomnika Ignacego Daszyńskiego.
Dotacje otrzymali również: Ośrodek Szkoleniowy PPS w Otwocku – 500 tys. zł
na budowę sali wykładowej, Komitet Organizacyjny OMTUR w Wałbrzychu
– 1 tys. zł na ufundowanie sztandaru tej organizacji25. W 1948 r., podobnie
jak w poprzednim roku, Prezydium ZPPS znaczną część środków przeznaczyło na subwencje: 50 tys. zł przekazano na zakup płyty nagrobnej Tadeusza
Regera, 6 mln zł przeznaczono na szkolenia partyjne organizowane przez
CKW PPS26. Ponadto ufundowano nagrodę w wysokości 10 tys. zł dla zwycięzcy biegu ulicznego zorganizowanego przez redakcję „Robotnika”27.
Podstawą działalności Związku Parlamentarnego Polskich Socjalistów
były przepisy statutu PPS z 1 lipca 1945 r. uchwalonego na XXVI Kongresie
partii w Warszawie oraz regulamin Klubu Parlamentarnego PPS uchwalonego na plenarnym posiedzeniu 15 maja 1947 r.28 Autorami projektu regulaminu byli wyznaczeni przez Prezydium ZPPS posłowie Gross i Kuryłowicz. Prace
nad projektem, rozpoczęte na posiedzeniach 3 i 6 lutego 1947 r., trwały trzy
miesiące. Towarzyszyła im ożywiona dyskusja na temat podstawowych zasad
24 Ibidem, s. 40–41, Protokół nr 7 z posiedzenia Prezydium ZPPS z 12 V 1947 r.
25 Ibidem, s. 56a, Protokół nr 12 z posiedzenia Prezydium ZPPS z 8 X 1947 r.; ibidem, sygn. 235/

XXIV-2, s. 24, Sprawozdanie Sekretariatu ZPPS za okres 3 II–31 X 1947 r.
26 Ibidem, sygn. 235/XXIV-4, s. 70, Protokół z posiedzenia Prezydium ZPPS z 20 V 1948 r.
27 Ibidem, s. 75a, Protokół z posiedzenia Prezydium ZPPS z 25 X 1948 r.
28 Ibidem, sygn. 235/1–7 s. 52–78, Statut organizacyjny PPS. Zob. Statut organizacyjny PPS,
„Biblioteka Socjalisty”, z. 5, 1946, s. 71–82a; B. Syzdek, PPS w latach 1944–1948, Warszawa 1974,
s. 145.
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organizacji pracy klubu, roli, jaką miał odegrać klub poselski PPS w Sejmie
i pozycji ZPPS w centralnych władzach PPS29.
Regulamin Klubu Poselskiego PPS określał obowiązki członków ZPPS.
Dopuszczano obecność w klubie posłów z innych ugrupowań socjalistycznych, nie mających własnych klubów parlamentarnych, a posłowie bezpartyjni i sympatycy PPS mogli być hospitantami. O przyjęciu do klubu poselskiego posłów, należących do innych ugrupowań, decydowało Prezydium
ZPPS. Przepis ten miał zastosowanie w praktyce, na jego podstawie członkiem Związku Parlamentarnego Polskich Socjalistów został poseł Michał
Szuldenfrei – członek Żydowskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej „Bund”.
Podstawową formą wewnętrznej działalności ZPPS były zebrania klubu zwoływane raz na trzy miesiące z obowiązkowym udziałem w nich wszystkich posłów. Dopuszczano ewentualność zwołania zebrania na żądanie Centralnego
Komitetu Wykonawczego PPS lub na prośbę 30 członków klubu, a w wyjątkowych wypadkach na żądanie trzech członków Prezydium. Posiedzenia
Prezydium ZPPS odbywały się przeważnie raz w miesiącu. Od 3 lutego 1947 r.
do 16 listopada 1948 r. odbyło się 12 posiedzeń plenarnych i 23 posiedzenia
Prezydium ZPPS.
Działalność parlamentarna posłów socjalistycznych była koordynowana
przez Prezydium ZPPS poprzez grupy poselskie, działające przy poszczególnych komisjach sejmowych. Postanowieniem Prezydium ZPPS z 3 września
1947 r. ustanowiono kierowników grup poselskich ZPPS w każdej z komisji
sejmowych30. Do ich obowiązków należało utrzymywanie stałego kontaktu
z Sekretariatem ZPPS i informowanie o udziale członków grupy w pracach
komisji.
W okręgach wyborczych rolę koordynatorów działalności poselskiej
członków ZPPS pełniły Wojewódzkie Komitety PPS. Wynikało to z porozumień zawartych przez Prezydium ZPPS i poszczególne wojewódzkie komitety PPS, ustalających zasady działalności członków ZPPS w okręgach wyborczych, obejmujące m.in. wystąpienia publiczne na wiecach i zebraniach oraz
załatwianie spraw terenowych o charakterze ogólnym.
Nad całokształtem prac posłów PPS czuwało Prezydium ZPPS, dokonując
okresowych ocen. Nie zawsze uzyskane wyniki zadowalały Prezydium ZPPS.
Świadczy o tym negatywna ocena działalności poselskiej dokonana na posiedzeniu ZPPS 28 kwietnia 1948 r. Jako uchybienia wskazano słabą aktywność
posłów w okręgach wyborczych lub jej brak i luki w sprawozdawczości.
29 AAN, zesp. 2/1352/0 Polska Partia Socjalistyczna. Centralny Komitet Wykonawczy w Warsza-

wie, sygn. 235/XXIV-4, s. 26, Protokół nr 1 z posiedzenia Prezydium ZPPS z 3 II 1947 r.
30 Ibidem, s. 51a–52, Protokół nr 11 z posiedzenia Prezydium ZPPS z 3 IX 1947 r.
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Posłowie ZPPS uczestniczyli w czterech grupach parlamentarnej współpracy: polsko-belgijskiej (A. Dąb, A. Górny, J. Hochfeld, A. Jasiuk, A. Krygier,
R. Praga, K. Rapaczyński, J. Siemek, W. Wojewoda, H. Zakrzewski), polsko-czeskiej (S. Dobrowolski, F. Formas, S. Gross, A. Jasiuk, J. Karbowiak, W. Kępczyński,
D. Kłuszyńska, B. Kożusznik, M. Kuzańska, J. Pietrusiński, T. Turek), polsko-francuskiej (J. Dąbrowski, S. Dobrowolski, S. Gross, J. Hochfeld, H. Jabłoński,
A. Karaczewski, W. Kępczyński, D. Kłuszyńska, A. Krygier, Z. Szymanowski,
J. Wierusz-Kowalski, W. Wojewoda) oraz najliczniejszej grupie polsko-radzieckiej (E. Ajnenkiel, F. Baranowski, J. Beluch-Beloński, A. Dąb, S. Dobrowolski,
B. Drobner, P. Gajewski, S. Gross, A. Jasiuk, D. Kłuszyńska, S. Kowalczyk,
A. Kuryłowicz, M. Kuzańska, P. Nantka-Namirowski, S. Piaskowski, M. Pol,
J. Siemek, F. Trąbalski, S. Turski, H. Wachowicz). Działalność tych grup ograniczała się do wzajemnej wymiany w ramach delegacji zagranicznych lub
wycieczek oraz przesyłania sporadycznie informacji o pracach parlamentów
w poszczególnych krajach.
Jednym z głównych zadań posłów realizowanych na terenie Sejmu
Ustawodawczego był ich aktywny udział w pracach Izby i jej komisji. W pierwszych miesiącach funkcjonowania Sejmu przedstawiciele ZPPS angażowali
się w prace nad przygotowywanymi projektami aktów prawnych. Jednym
z najważniejszych w tym okresie aktów prawnych była ustawa o organizacji
najwyższych organów władzy państwowej. Prace nad tym projektem posłowie
PPS prowadzili wspólnie z posłami Klubu Poselskiego PPR. Tekst projektu
ustawy o ustroju władz naczelnych RP (tzw. mała konstytucja)31 opracowany
przez posłów PPS i PPR był jednym z dwóch projektów zgłoszonych do laski marszałkowskiej; drugi projekt zgłosili posłowie Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Sprawozdawcą projektu ustawy zgłoszonej przez kluby poselskie PPR i PPS był Stanisław Gross, a projekt opozycji zreferował Władysław
Kiernik. Posłowie ZPPS byli też autorami wniosków do projektu ustawy o organizacji najwyższych organów władzy państwowej32. Projekt ustawy zasadniczej był przedmiotem debaty sejmowej 19 lutego 1947 r. Sprawozdawcą był
poseł ZPPS Feliks B. Jarosz.
Do jesieni 1947 r., gdy PPR była jeszcze słaba, a w Sejmie funkcjonowała
opozycja, niektórzy posłowie PPS próbowali wpływać na kształt dokonywanych zmian zgodnie z własnymi poglądami czy też ze stanowiskiem własnego ugrupowania. W tym okresie część posłów PPS występowała na posiedze31 Ibidem, zesp. 2/579/0 Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej w Warszawie, sygn. 298,

nlb., Protokół z 2. posiedzenia Komisji Specjalnej do opracowania projektu ustawy o ustroju
władz naczelnych RP (tzw. małej konstytucji).
32 Ibidem, zesp. 2/1352/0 Polska Partia Socjalistyczna. Centralny Komitet Wykonawczy w Warszawie, sygn. 235/XXIV-9, s. 7–11.

311

Teresa Filipczak

312

niach Sejmu w roli referentów sprawozdań z prac komisji sejmowych, a część
z nich brała udział w dyskusjach na tych posiedzeniach. Na posiedzeniu
22 lutego 1947 r., które było poświęcone debacie nad sprawozdaniem Komisji
Prawniczej i Regulaminowej z prac nad rządowym projektem ustawy o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy, dyskusję zdominowali posłowie: Feliks B. Jarosz, Oskar Lange, Stanisław Szwalbe. Podobnie było
na kolejnych posiedzeniach Sejmu. W trakcie debaty sejmowej nad exposé
prezesa Rady Ministrów i nad sprawozdaniem Komisji Skarbowo-Budżetowej
24 czerwca 1947 r. głos zabierała Maria Pol. W tym samym dniu Stanisław
Gross zabrał głos w kwestii praworządności w okresie transformacji ustrojowej państwa, którą – w jego ocenie – powinna cechować precyzja w budowie struktur organów władzy i ścisłe przestrzeganie przez nich przypisanych im kompetencji oraz jawność działania władz i zagwarantowanie opinii
publicznej możliwości pełnej ich kontroli. Był przeciwnikiem rozszerzania
kompetencji Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem
gospodarczym, którą uważał za instytucję przejściową. W kolejnym dniu
debaty nad exposé prezesa Rady Ministrów i nad sprawozdaniem Komisji
Skarbowo-Budżetowej głos zabierał poseł Feliks Baranowski, zwracając uwagę na błędną gospodarkę w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W dyskusji nad
sprawozdaniem posła Aleksego Bienia, sprawozdawcy budżetu Ministerstwa
Komunikacji, zabrał głos Władysław Żukowski. Kolejny przedstawiciel ZPPS
poseł Stanisław Leszczycki był referentem sprawozdania z pracy Rady Szkół
Wyższych powołanej przez rząd do opracowania projektu ustawy o szkołach
wyższych i o organizacji nauki. Poseł Józef Beluch-Beloński był referentem
sprawozdania Komisji Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej o nagłym
wniosku posłów Stronnictwa Ludowego zgłoszonym na posiedzeniu Sejmu
1 lipca 1947 r. w sprawie pomocy dla zniszczonych działaniami wojennymi
powiatów województw kieleckiego i warszawskiego. Te inicjatywy członków
ZPPS w Sejmie były ostatnimi ich samodzielnymi propozycjami.
Powstanie we wrześniu 1947 r. w Szklarskiej Porębie Biura Informacyjnego
Partii Komunistycznych i Robotniczych oznaczało umocnienie się w partii
komunistycznej sił dogmatycznych i usztywnienie realizowanego dotychczas kursu w gospodarce. Atak skierowany na przedstawicieli PSL w Sejmie
doprowadził do rozbicia klubu tego ugrupowania i ucieczki Stanisława
Mikołajczyka. Po likwidacji opozycji, posłowie PPS czuli się zagrożeni, zwłaszcza ci z nich, którzy znani byli z odrębnych poglądów, a propozycję połączenia
partii robotniczych odsuwali na dalszy plan. Posłowie PPS coraz rzadziej występowali w roli dyskutantów podczas debat sejmowych. Niektórzy z posłów
ZPPS byli na posiedzeniach Sejmu sprawozdawcami projektów aktów prawnych. Na posiedzeniu Sejmu 21 maja 1948 r. Stanisław Wojciechowski był
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sprawozdawcą Komisji Przemysłowej w sprawie dekretu rządu RP z 3 kwietnia 1948 r. o częściowej zmianie prawa przemysłowego33. W dyskusji nad tym
dekretem uczestniczył Piotr Gajewski z PPS. Poseł Beluch-Beloński na posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego 25 czerwca 1948 r. był sprawozdawcą Komisji
Pracy i Opieki Społecznej projektu rządowego ustawy o uchyleniu dekretu
z 23 stycznia 1947 r. o organach administracji zaopatrzenia i inwalidztwa,
którą w tym samym dniu uchwalono34.
W okresie od 4 lutego 1947 r. do 26 czerwca 1948 r. 48 członków ZPPS było
sprawozdawcami projektów ustaw i dekretów oraz zabierało głos w dyskusji
nad nimi, przeznaczając na tę pracę łącznie 139 dni. Znamienne jest jednak
to, że tak mała liczba członków ZPPS brała udział w dyskusjach sejmowych.
Przypuszczać należy, że przesądzały o tym względy natury politycznej, a nie
możliwości intelektualne posłów – większość członków ZPPS stanowiły osoby
z wyższym lub średnim wykształceniem, posiadające doświadczenie w pracy
organizacyjnej, ale reprezentujące różne nurty polityczne tego ugrupowania,
co było przeszkodą w angażowaniu ich do referowania projektów aktów prawnych oraz typowania do udziału w dyskusji. Posłowie-referenci zobowiązani
byli do prezentowania na posiedzeniach plenarnych Sejmu stanowisk, uzgodnionych przez współpracujące ze sobą kluby poselskie PPS i PPR oraz zgodnych z kierunkiem polityki lansowanej przez kierownictwa układających się
ugrupowań, który nie był akceptowany w pełni przez wszystkich posłów PPS.
Do najaktywniejszych posłów na terenie Sejmu należeli posłowie: Stanisław
Szwalbe (10 razy) i Kazimierz Rapaczyński (9 razy). Nikłą aktywnością wykazało się 15 posłów. Referowali oni tylko jeden raz zagadnienia wynikające
z porządków dziennych sesji.
Posłowie ZPPS przewodniczyli sześciu komisjom sejmowym: Stanisław
Dobrowolski (Komisja Spraw Zagranicznych), Adam Kuryłowicz (Komisja
Komunikacji oraz Komisja Specjalna do spraw opracowania regulaminu obrad sejmu), Ryszard Obrączka (Komisja Przemysłowa), Włodzimierz Reczek
(Komisja Kultury i Sztuki), Henryk Wachowicz (Komisja Administracji
i Bezpieczeństwa). Nadto 11 posłów było zastępcami przewodniczących komisji, a trzech posłów sekretarzami. ZPPS miał w Prezydium Sejmu jednego
wicemarszałka. Funkcję tę piastował poseł Szwalbe.
Ważnym kierunkiem działalności posłów była praca w okręgach wyborczych. Wyniki analizy przechowanych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie
miesięcznych i kwartalnych sprawozdań pozwalają na stwierdzenie, że tylko niewielka część posłów ZPPS utrzymywała stałe kontakty z wyborcami
33 Dz.U. RP z 1948, nr 18, poz. 130.
34 Ustawa z 25 VI 1948 r. o uchyleniu dekretu z 23 I 1947 r. o organach administracji zaopatrze-

nia inwalidzkiego – ibidem, nr 34, poz. 229.
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w okręgach wyborczych, w których uzyskała mandaty. Na ogólną liczbę 116
członków ZPPS taką inicjatywą wykazało się zaledwie 24 posłów. W trakcie
prowadzonej kwerendy nie udało się wyjaśnić, czy zachowywana dokumentacja ZPPS stanowi komplet akt wytworzonych przez to ugrupowanie czy też
nie. Można jedynie przypuszczać, że pozostali posłowie nie przestrzegali obowiązku rejestrowania w formie sprawozdań czynności poselskich, wykonanych w okręgach wyborczych i przekazywania ich do Sekretariatu ZPPS.
Najczęściej odwiedzanymi ośrodkami w okręgach wyborczych były siedziby powiatów i centra większych miast. Rzadziej odwiedzano osady wiejskie.
Nie każdy pobyt w okręgu wyborczym wynikał z pełnionego przez posła mandatu; zdarzały się wyjazdy z innych pobudek, np. zawodowych, partyjnych,
związkowych35. Niektórzy posłowie mimo sprawowanego mandatu pełnili nadal funkcje partyjne lub związkowe w swoich środowiskach lokalnych.
Często z tego właśnie powodu byli zapraszani na konferencje, spotkania oraz
imprezy organizowane przez miejscowe władze administracyjne i polityczne.
Najczęstszą formą kontaktów posłów z wyborcami były wiece i spotkania organizowane przez wojewódzkie komitety PPS przy współudziale miejscowych
władz danego terenu. Do nielicznych należały wiece, w których uczestniczyli
równocześnie posłowie PPS i PPR. Takie przypadki odnotowano w okręgach
wyborczych w Kielcach i Rzeszowie. W sprawozdaniach z pracy w okręgach
wyborczych posłowie odnotowywali problemy dotyczące trudnej sytuacji ekonomicznej lokalnej społeczności lub określonej grupy zawodowej, kwestie
związane z zaopatrzeniem rynku w artykuły spożywcze, odzieżowe, artykuły
przemysłowe, materiały budowlane itp. Niektórzy z posłów trudne problemy
wyborców próbowali wyjaśniać samodzielnie. Były to sprawy incydentalne
lub specyficzne, odnoszące się np. do sytuacji ekonomicznej wyborców-autochtonów. Między innymi poseł Ludwik Affa, autochton, z zawodu adwokat,
zwracał uwagę na problem wyrównania krzywd autochtonom z Opolszczyzny,
wyrządzonych przez Armię Czerwoną w 1945 r., w szczególności spraw repatriacji Opolan przymusowo wywiezionych na wiosnę 1945 r. do Rosji36.
Zwracał uwagę, że na terenie Opolszczyzny opuszczone przez autochtonów
35 Niektórzy posłowie PPS pełnili funkcje w terenowych władzach PPS i oddziałach związków

zawodowych. Na przykład Stefan Cendrowski był sekretarzem wojewódzkim PPS w Olsztynie,
Kazimierz Chabaj był wiceprzewodniczącym WK PPS i prezesem Oddziału Związku Zawodowego
Kolejarzy w Rzeszowie, Piotr Gellert był skarbnikiem WK PPS i Oddziału Związku Zawodowego
Kolejarzy w Poznaniu, a Emil Jerzyk pełnił funkcję sekretarza Zarządu Okręgowego Związku
Zawodowego Pracowników Przemysłu Naftowego w Krośnie.
36 AAN, zesp. 2/1352/0 Polska Partia Socjalistyczna. Centralny Komitet Wykonawczy w Warszawie, sygn. 235/XXIV-3, s. 3, Sprawozdanie L. Affa za miesiące wrzesień, listopad i grudzień
z 10 I 1948 r.
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(właścicieli) gospodarstwa rolne zajmowane były przez napływających masowo osadników i repatriantów, których osiedlono w chwilowo opuszczonych
gospodarstwach, w mniemaniu, że to ziemia Niemców, a ludność, która pozostała na miejscu, została pod tym samym pozorem wysiedlona i umieszczona w obozach. Poseł zwracał uwagę na luki prawne, występujące w dekrecie z 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem
Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska, utrudniające autochtonom
egzekwowanie od osadników zobowiązań wynikających z prawa dożywocia.
Odrębnym zagadnieniem, które sygnalizował poseł Affa była kwestia reprywatyzacji statków na Odrze, będących własnością zweryfikowanych miejscowych Polaków37.
W sprawozdaniu posła Stanisława Kowalczyka został podniesiony problem
złej opieki nad chorymi umysłowo: „[…] Po wsiach trzyma się chorych powiązanych w stajniach i chlewach, a gdy rodzina nie może sobie dać rady z chorym, przywozi go do szpitala z licznymi okaleczeniami na rękach i nogach po
powrozach i łańcuchach. Często też chorzy sami kaleczą się z powodu braku
odpowiedniej opieki. Chorzy z powodu zupełnego braku miejsca w szpitalach
nie mogą być przyjęci”38.
Wyniki analizy zachowanych materiałów pozwalają na stwierdzenie, że
nie wszyscy posłowie w równym stopniu wywiązywali się ze swoich obowiązków w sposób satysfakcjonujący Prezydium Klubu. Potwierdza to okólnik
ZPPS z 3 czerwca 1947 r. w sprawie obowiązku stałego uczestnictwa w pracach Sejmu39. Przewidziane w nim kary w wysokości 500 złotych za każdą
nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu Sejmu lub komisji miały
być potrącane z diety poselskiej. W analogiczny sposób starał się przewodniczący Prezydium ZPPS wyegzekwować obowiązek pracy poselskiej w okręgach wyborczych. Świadczy o tym skierowany do członków klubu okólnik nr
7 z 13 października 1947 r. przypominający ponownie o obowiązkach wobec
wyborców40. Problem łamania dyscypliny był przedmiotem dyskusji na zebraniu ZPPS 28 grudnia 1947 r.41 Wówczas poseł Kazimierz Rusinek proponował, aby zebranie upoważniło Prezydium ZPPS do stosowania, w razie potrzeby, środka dyscyplinującego w postaci kary pieniężnej w wysokości 2 tys. zł,
wobec posłów nieobecnych na posiedzeniach ZPPS bez usprawiedliwień.
37 Ibidem, s. 1–2a, Sprawozdanie L. Affa za miesiące wrzesień, listopad i grudzień 1947 r. spo-

rządzone 10 I 1948 r.

38 Ibidem, s. 94, Sprawozdanie S. Kowalczyka za miesiąc maj 1948 r.
39 Ibidem, sygn. 235/XXIV-2, s. 12, Pismo R. Obrączki – wiceprzewodniczącego i S. Grossa – za-

stępcy sekretarza Prezydium ZPPS z 3 VI 1947 r. skierowane do członków klubu.
40 Ibidem, s. 17, Okólnik nr 7 „Do towarzyszy posłów członków ZPPS” z 13 X 1947 r.
41 Ibidem, sygn. 235/XXIV-4, s. 115a, Protokół z posiedzenia ZPPS z 28 XII 1947 r.
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Uzyskane w ten sposób środki finansowe miały być przeznaczane na cele
propagandowe PPS. Przyjęta w tej sprawie uchwała nie miała zastosowania
w praktyce, mimo powtarzających się nadal negatywnych zjawisk. Ponownie
podjęte w październiku 1948 r. przez Prezydium ZPPS próby usprawnienia
działalności klubu poselskiego zostały wstrzymane wskutek decyzji Kongresu
PPR i PPS z 15 grudnia 1948 r. o połączeniu obu partii.
CKW PPS delegował do Prezydium Związku posłów znanych z pracy
w strukturach tego ugrupowania czy też w ruchu zawodowym. W PPS obowiązywała zasada, że o kolejnych szczeblach w karierze politycznej i zawodowej
posłów decydowały przede wszystkim władze centralne PPS. Posłowie zrzeszeni w ZPPS byli niejednolici w poglądach na ważne kwestie programowe.
Linie podziału były adekwatne do frakcji istniejących w przeszłości w partii.
W opracowaniach historycznych poświęconych PPS najczęściej wymieniane
są trzy nurty polityczne, dostrzegane w momencie tworzenia RPPS w 1943 r.,
wyróżniające się odrębnymi stanowiskami w niektórych kwestiach. Historycy
toczą spory na temat okoliczności i przyczyn, które wpływały na ujawnienie
się istniejącego podziału w PPS. Jan Tomicki w pracy poświęconej PPS stawia
tezę, że okolicznościami przyspieszającymi ujawnienie się w PPS grup o odrębnych poglądach była zarówno decyzja o podjęciu przygotowań do zjednoczenia ruchu robotniczego podjęta na posiedzeniu plenarnym Komitetu
Centralnego PPR w kwietniu 1947 r., jak i lansowany przez największego
eksperta PPR Hilarego Minca model gospodarki oparty na zasadach ścisłej
centralizacji42. Pogląd ten wydaje się być uzasadniony. Wskazuje na to konfrontacja poglądów – do jakiej doszło – na posiedzeniu Rady Naczelnej PPS
w dniu 30 czerwca 1947 r. pomiędzy rywalizującymi ze sobą trzema grupami.
Pierwszą grupę, potocznie nazywaną grupą „propeperowską”, tworzyli Feliks Baranowski, Henryk Świątkowski i Tadeusz Ćwik oraz nie będący
posłem Stefan Matuszewski. Grupa ta domagała się usunięcia z kierownictwa PPS i z szeregów partyjnych tzw. prawicy, którą posądzano o poglądy
„antypeperowskie”, „antyjednolitofrontowe” i „antyradzieckie”, żądając ponownego powołania do kierownictwa PPS Matuszewskiego i Aleksandra
Żaruka- Michalskiego, usuniętych z CKW PPS w 1945 r., oraz podjęcia natychmiastowych przygotowań do połączenia obu partii robotniczych. Druga
grupa, dość zróżnicowana pod względem poglądów, reprezentowana przez
Bolesława Drobnera, Ludwika Grosfelda, Juliana Hochfelda, Ryszarda
Obrączkę i Henryka Wachowicza, opowiadała się za dalszym umocnieniem
wpływów PPS w środowisku robotniczym, związkach zawodowych, a przede
wszystkim w aparacie państwowym, aby zapewnić realizację „pepeesowskiej”
42 J. Tomicki, op.cit.
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koncepcji rozwoju Polski socjalistycznej. Grupa ta utożsamiała się z lansowaną przez Czesława Bobrowskiego, Juliana Hochfelda, Oskara Langego, Jana
Strzeleckiego, Jana Topińskiego teorią humanizmu socjalistycznego. W kwestii współpracy z PPR stała na stanowisku jednolitego front z PPR, ale na zasadach wzajemnego zaufania i niezależności. Dostrzegała też konieczność
zjednoczenia ruch robotniczego w Polsce pod warunkiem, że nowa partia będzie syntezą „komunistycznego rewolucjonizmu” i „pepesowskiego demokratyzmu”. Trzecią grupę, zwaną „centrową”, stanowili: Józef Cyrankiewicz, Adam
Rapacki, Kazimierz Rusinek, Henryk Jabłoński. Grupa ta poglądami była
zbliżona do grupy lewicowej Feliksa Baranowskiego. Polemizowała z doktryną humanizmu socjalistycznego. Toczyła spór zwłaszcza o model gospodarki w Polsce ze zwolennikami gospodarki trójsektorowej oraz preferowania
spółdzielczości. W istocie grupa „centrowa” przyjęła „peperowską” koncepcję
budowy socjalizmu w Polsce i zaakceptowała wysuniętą przez PPR propozycję zjednoczenia obu partii43. Istniejące podziały we władzach centralnych
PPS były przenoszone do Związku Parlamentarnego Polskich Socjalistów.
Odrębność, zwłaszcza w kwestiach programowych, była ujawniana w momencie wypracowywania przez ZPPS stanowisk, co w konsekwencji przyczyniało
się do osłabiania jego roli w Sejmie. Różnice te w chwili tworzenia ZPPS nie
odgrywały większej roli. Wówczas PPS miała jeszcze – aczkolwiek już ograniczony – wpływ na budowany model ustrojowy Polski i niektóre dziedziny
życia społecznego. Podejmowane przez niektórych posłów próby utrzymania
mocnej pozycji Związku w parlamencie i jego samodzielności były osłabiane
przez członków ZPPS, utrzymujących stałe kontakty z wpływowymi przedstawicielami centralnego kierownictwa PPR, zwolenników połączenia obu organizacji robotniczych.
Formalną pozycję Związku Parlamentarnego Polskich Socjalistów określały kolejne wersje statutu PPS i decyzje kierownictwa tego ugrupowania.
O jego rzeczywistej pozycji w PPS, oprócz wewnętrznych, decydowały czynniki zewnętrzne, których przejawem była transformacja ustrojowa państwa
i postępująca stalinizacja kraju. Objęła ona wszystkie dziedziny życia społecznego – także Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów. Przygotowaniom
do zjednoczenia PPS i PPR towarzyszyła akcja weryfikacji członków partii.
Dla PPS istotne znaczenie dla jej przebiegu miała decyzja przedstawicieli kierownictw PPS i PPR podjęta 10 marca 1948 r. o połączeniu obu partii.
W marcu 1948 r. kierownictwo PPS, po gorączkowych dyskusjach, zdecydowało się dostosować do nowych realiów i ogłosiło gotowość szybkiego zjednoczenia z PPR. Ostatecznie brak możliwości skonsolidowania wszystkich nurtów
43 Ibidem, s. 494–495.
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w PPS stał się argumentem do eliminowania z władz PPS i usuwania z partii zwolenników zachowania odrębności organizacyjnej PPS. Rozstrzygająca
walka w łonie samej PPS rozegrała się w okresie wzmożonych prac przygotowawczych do połączenia obu partii. Rezultatem tego procesu były zmiany
osobowe w składzie Prezydium ZPPS przeprowadzone w 1948 r.
Równolegle ze zmianami organizacyjnymi w ZPPS była prowadzona weryfikacja członków PPS pełniących mandaty poselskie w Sejmie
Ustawodawczym. W jej wyniku w lipcu 1948 r. zostali usunięci z PPS posłowie: E. Abramowicz, E. Ajnenkiel, A. Bień, B. Bęben, H. Bromboszcz, K. Chabaj,
J. Grzecznarowski, J. Gronkiewicz, W. Jagiełło, R. Pilchowa, R. Pawełczyk,
S. Rutkowski, H. Wachowicz. J. Wołek, W. Wojewoda, S. Żarek44. Usunięci z PPS
posłowie, z wyjątkiem Abramowicza, który pod naciskiem Prezydium ZPPS
zrzekł się mandatu poselskiego, otrzymali pisemne polecenia Prezydium
ZPPS wstrzymania się od wykonywania czynności poselskich do czasu podjęcia decyzji przez centralne kierownictwo partii45. Komisja ZPPS w składzie: Baranowski, Gross, Kuryłowicz na posiedzeniu 2 października 1948 r.
dokonała zmian osobowych w komisjach sejmowych. W miejsce posłów zawieszonych w wykonywaniu czynności poselskich zostali wyznaczeni pozostali posłowie Związku. Równocześnie Marszałek Sejmu otrzymał wniosek
Prezydium ZPPS o uznanie za usprawiedliwioną nieobecność wymienionych
posłów na posiedzeniach sejmowych, począwszy od 28 października 1948 r.
Prezydium ZPPS odbyło ostatnie posiedzenie 16 listopada 1948 r.
Statutowe czynności związane z połączeniem obu klubów poselskich zostały przeprowadzone po Kongresie Zjednoczeniowym PPR i PPS obradującym 15–21 grudnia 1948 r. Pierwsze wspólne posiedzenie członków Związku
Parlamentarnego Polskich Socjalistów i Klubu Poselskiego Polskiej Partii
Robotniczej odbyło się 30 grudnia 1948 r.46 Uczestnicy zebrania przyjęli zaproponowaną przez Oskara Langego nazwę nowego zgrupowania posłów,
a mianowicie: Klub Poselski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz
wybrali nowe władze. Przewodniczącym Klubu został Lange. Jednym z trzech
zastępców wybrano Feliksa Baranowskiego, a zastępcą sekretarza Stanisława
44 AAN, zesp. 2/1352/0 Polska Partia Socjalistyczna. Centralny Komitet Wykonawczy w Warsza-

wie, sygn. 235XXIV-27, s. 16 i 21, Odpowiedź Sekretariatu ZPPS z 8 VII 1948 r. na pismo Jana
Hessela, kierownika Sekretariatu Państwowej Komisji Wyborczej, w sprawie nadesłania list posłów i kandydatów partii wg okręgów wyborczych.
45 Ibidem, zesp. 2/579/0 Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej w Warszawie, sygn. 435/1,
s. 1–6, Pismo z 6 VII 1948 r. skierowane do Marszałka Sejmu Ustawodawczego zawiadamiające
o zrzeczeniu się przez E. Abramowicza mandatu poselskiego oraz odpowiedź Marszałka Sejmu
z 3 X 1948 r. informująca o przyjęciu zrzeczenia.
46 Ibidem, zesp. 2/1354/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Centralny w Warszawie, sygn. 237/XXXIII t. 1, s. 1–2.
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Grossa. Na członków siedmioosobowego Prezydium zostali wybrani Adolf Dąb
i Włodzimierz Reczek. Po połączeniu Klub Poselski PZPR liczył 225 członków.
Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów, choć liczący wielu członków, z niewielkim skutkiem urzeczywistniał w Sejmie Ustawodawczym cele
swojego ugrupowania. Jego członkowie włączyli się, zwłaszcza w pierwszych
miesiącach po otwarciu pierwszej sesji Sejmu, we wszystkie prace Sejmu.
ZPPS, podejmując współpracę z Klubem Poselskim PPR i akceptując uprzywilejowaną pozycję tego ugrupowania, liczył na współpracę partnerską, a nie
z pozycji wasalnych. Zmieniająca się w kraju sytuacja polityczna, gospodarcza
i społeczna odbierała posłom motywację do zbiorowej ich aktywności. Pod
koniec 1947 r., po umocnieniu się PPR, członkowie ZPPS byli świadomi tego,
że ich partner nie zamierza przestrzegać warunków umowy zawartej 28 listopada 1946 r. Symptomem tej decyzji było zaniechanie przez PPR budowy
trójsektorowego modelu w gospodarce, co było głównym celem zabiegów PPS.
Podobnie jak wymuszona zgoda na ograniczanie swobód politycznych i likwidację pluralistycznego modelu sceny politycznej. Posłom PPS nie udało się
uratować obecność PSL na scenie politycznej. Sprawiły to przede wszystkim
zmiany ustrojowe państwa, ucieczka za granicę Mikołajczyka i jego współpracowników. Po likwidacji w kraju legalnie działającej opozycji, PPR zmierzała do szybkiego połączenia obu ugrupowań, co doprowadziło do eliminacji
z ZPPS przeciwników szybkiego zjednoczenia PPR i PPS. W 1948 r. spadła
frekwencja posłów na sesjach Sejmu i posiedzeniach komisji sejmowych oraz
nieliczne kontakty z wyborcami w ich okręgach wyborczych. Sytuacja ta nie
sprzyjała podejmowanym przez Prezydium ZPPS próbom mobilizacji posłów,
dodatkowych trudności przysparzały różnice w poglądach na zasadnicze
kwestie i równolegle prowadzona przez poszczególne grupy walka o dominację w klubie oraz przeprowadzona pod naciskiem PPR przez grupę działaczy
jednolitofrontowych weryfikacja członków. Czynniki te doprowadziły do rozbicia ZPPS i połączenia go 30 grudnia 1948 r. z Klubem Poselskim PPR.
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Podkanclerzy Stanisław Lipski.
Ze studiów nad personelem kancelarii
Janusza II księcia mazowieckiego
(1471–1495)

Janusz II (urodzony w 1454 lub 1455 r.) był najmłodszym synem Bolesława
IV i Barbary, córki Aleksandra (Olelka) Włodzimierzowica, księcia kijowskiego1. W wyniku podziału schedy ojcowskiej (1471 r.) otrzymał gród Ciechanów
z całą ziemią i pow. czerwińskim oraz prawem patronatu nad opactwem kanoników regularnych w Czerwińsku, miasta: Przasnysz, Janowo Miasto, Nowe
Miasto i wsie: Sarnowa Góra, Lewice, Zasonie, Latonice, Sobieski. Dalej miasta:
Maków, Różan, Ostrołęka i Nowogród. Janusz II otrzymał również podczas podziału (za zgodą brata Kazimierza) osady książęce i szlacheckie w pow. sulerzyskim, położone na prawym brzegu Łydyni, należące wówczas do dzielnicy
płockiej: Gostkowo, Tatary, Śmiecin, Szczurzyn i Kownaty2. W 1475 r. władztwo Janusza II uległo znacznemu powiększeniu, gdyż nabył od starszego brata, Kazimierza III, biskupa płockiego, ziemię płocką, wiską i zawkrzeńską3.
Książę w 1480 r., po śmierci Katarzyny, wdowy po Michałuszce, przejął Płońsk
i terytorium ziemi płońskiej (pow. sądowy płoński), które stanowiło oprawę
1

Szerzej, zob. J. Grabowski, Janusz II książę mazowiecki (1453/54–1495), „Zeszyty Naukowe
Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie”, z. 10, Seria Humanistyczna, 2014, nr 2, s. 125–
142.
2 Iura masoviae terrestria. Pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego, t. 1 (1228–1471),
oprac. J. Sawicki, Warszawa 1972, dok. nr 126. Zob. poprawne wydanie tego dokumentu wraz
z aparatem naukowym – J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich. Studia nad dziejami
Mazowsza, intytulacją i genealogią książąt, Kraków 2012, s. 569–574.
3 J. Grabowski, Dynastia Piastów…, s. 179.
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księżnej. O posiadaniu przez Janusza II Płońska świadczą wystawione dokumenty oraz m.in. zapiski z księgi skarbowej dotyczące poboru czynszu książęcego w Płońsku4. Natomiast w 1480 r. Janusz II poprzez konfiskatę przyłączył do domeny książęcej cały klucz sąchocki, leżący w ziemi ciechanowskiej. Obszar ten obejmował miasteczko Sochocin oraz przynależne do niego
wsie: Biele-Brzeźnica, Bogulewo, Chodziszewo, Ciemniewo, Gromadzyn Mały,
Kondrajec, Kuchary, Rzy, Zielona i Gutkowo5. W 1484 r. w wyniku rozliczeń
finansowych z Bolesławem V, który się mocno u niego zadłużył, przejął (dopłacając bratu) powiaty błoński i tarczyński w ziemi warszawskiej oraz pow.
kamieniecki na Pobużu (później w ziemi nurskiej)6. W 1488 r. (po śmierci
Bolesława V) w wyniku kompromisu ze starszym bratem Konradem III przejął w rozliczeniu ziemię wyszogrodzką7.
Najbliższymi współpracownikami książąt mazowieckich byli pracownicy
kancelarii. Kancelaria pełniła w systemie administracyjnym księstwa rolę
najważniejszą, za pomocą której władca wraz ze współpracownikami i doradcami realizował plany polityczne, ekonomiczne i społeczne. Na czele kancelarii stał kanclerz lub podkanclerzy, który wchodził w skład rady książęcej, jednak nie podlegał marszałkowi dworu. Zakres uprawnień szefa kancelarii był
bardzo szeroki, obejmował nie tylko prace kancelaryjne (związane z redakcją,
kontrolą i pieczętowaniem dokumentów wieczystych), ale również odpowiadał za kontakty z ościennymi władcami. Kanclerz często brał udział w misjach
dyplomatycznych. Jego wysoką rangę na dworze książęcym potwierdzają listy
świadków oraz wpisy do Metryki. Występuje na liście świadków (w Metryce),
po wojewodzie i kasztelanach, lub na początku testacji w razie
nieobecności tych dygnitarzy. Kanclerz prowadził kontrolę wpisów do akt
Metryki, o czym świadczą m.in. osobiste dopiski oraz fragmenty tekstów poprawianych przez niego własnoręcznie; był również odpowiedzialny za pieczętowanie dokumentów wieczystych wydawanych na podstawie wpisów do
Metryki. Osobiście prowadził także rejestry skarbowe.
Pierwszym kanclerzem Janusza II był Jan Słęka h. Awdaniec, pisarz skarbu książęcego i ziemi warszawskiej, podkanclerzy i kanclerz dworski8. Był
początkowo (od 1456 r.) pisarzem ziemi warszawskiej. 2 listopada 1467 r. (po
4 Księga skarbowa Janusza II księcia mazowieckiego z lat 1477–1490, „Kwartalnik Historii
Kultury Materialnej”, r. VII, 1959, nr 3, zeszyt dodatkowy, dok. 828.
5 Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), zesp. 1/4/0/ Metryka Koronna 1414–1839, sygn. 6,
k. 125–125v; A. Borkiewicz-Celińska, Osadnictwo ziemi ciechanowskiej w XV w. (1370–1526),
Wrocław 1970, s. 10.
6 J. Grabowski, Dynastia Piastów…, s. 181.
7 Ibidem, s. 184.
8 K. Pacuski, Słęka Jan, [w:] Polski słownik biograficzny (PSB), t. 38, 1997–1998, s. 631–632.
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odejściu z kancelarii w 1466 r. Jana z Kryska) otrzymał nominację na urząd
podkanclerzego i faktycznego szefa kancelarii książąt pozostających w niedziale braterskim, gdyż urząd kanclerza był po śmierci Macieja z Różana
przez kilka lat nieobsadzony. 11 czerwca 1471 r. awansował na urząd kanclerza wspólnej kancelarii książąt Bolesława V i Janusza II. Zmarł, pełniąc
urząd kanclerza, 20 lipca 1471 r., co odnotowano w Metryce książęcej9. Po zgonie Jana Słęki urząd kanclerza objął Piotr Chodkowski – jeden z wybitniejszych uczonych mazowieckich drugiej połowy XV w.10 Ukończył Uniwersytet
Krakowski, a potem studiował w Bolonii, gdzie uzyskał doktorat z medycyny.
Po powrocie na Mazowsze związał się z dworem książęcym i za zgodą Barbary
Aleksandrówny, wdowy po Bolesławie IV i regentki Mazowsza Wschodniego,
został wychowawcą jej najmłodszych synów Bolesława V i Janusza II. Po podziale Mazowsza (3 kwietnia 1471 r.) nadal był związany z dworem najmłodszych Bolesławowiców. Po śmierci Jana Słęka z Główczyna, Piotr awansował
na szefa kancelarii swoich byłych wychowanków. Nominację na kanclerstwo
otrzymał 1 sierpnia 1471 r.11 Praca w kancelarii i protekcja książęca przyniosła
Chodkowskiemu liczne beneficja i dochody. Został proboszczem w Makowie,
Czersku i Troszynie, a także kanonikiem płockim, warszawskim i łowickim.
Ukoronowaniem jego kariery duchownej był wybór na biskupstwo płockie po
śmierci Kazimierza III, księcia mazowieckiego, zmarłego 9 czerwca 1480 r.12
Chodkowski został mianowany biskupem płockim 15 grudnia 1480 r.13
Konsekracji udzielił mu, 24 kwietnia 1481 r. w Oporowie, Jędrzej Oporowski,
biskup przemyski14. Zmarł 14 sierpnia 1497 r. i 15 sierpnia został pochowany
w katedrze płockiej, w ufundowanej przez siebie kaplicy15.
Po odejściu z kancelarii Piotra Chodkowskiego szefem urzędu został
Stanisława Lipski h. Rogala16. Był on synem Stanisława Milonowskiego z Lipia,
w pow. grójeckim. Stanisław miał czterech braci: Mikołaja, Macieja, Pawła,
Michała oraz siostrę Katarzynę, żonę Jana Suszczyńskiego. Po raz pierwszy
pojawił się w źródłach 18 lutego 1468 r. w związku ze zrzeczeniem się dóbr
9

AGAD, zesp. 1/4/0/ Metryka Koronna 1414–1839, sygn. 6, k. 1; K. Pacuski, op.cit., s. 631.

10 Szerzej na ten temat, zob. J. Grabowski, Piotr z Chodkowa, kanclerz książęcy, biskup płoc-

ki. Przyczynek do roli uczonych na Mazowszu w późnym średniowieczu, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 22, 2015, s. 107–119.
11 AGAD, zesp. 1/4/0/ Metryka Koronna 1414–1839, sygn. 6, k. 1.
12 J. Grabowski, Dynastia Piastów…, s. 487–488.
13 Idem, Piotr z Chodkowa…, s. 115.
14 Ibidem.
15 Ibidem, s. 119.
16 Zob. M. Woźniakowa, Lipski Stanisław, [w:] PSB, t. 17, 1972, s. 440–441; J. Grabowski, Kancelarie
książęce na Mazowszu (do 1526 roku), [w:] Dyplomatyka staropolska, red. T. Jurek, Warszawa 2015,
s. 226.

Ilustracja 1. Dokument Janusza II z 10 września 1472 r. dotyczący nadania wójtostwa w Giełczynie.
Źródło: AGAD, zesp. 1/1/0 Zbiór dokumentów pergaminowych 1155–1939, sygn. 654
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ojczystych przez siostrę Katarzynę, żonę Jana Suszczyńskiego17. 5 września
1468 r. otrzymał wraz z braćmi od synów Bolesława IV za zasługi przywilej
zmniejszający czynsz z dóbr dziedzicznych Lipie i Machnatka w pow. grójeckim18. We wpisie wystąpił jako pisarz (notariusz) bez bliższego określenia. Natomiast urząd pisarza ziemskiego ciechanowskiego objął po Mikołaja
z Krośni h. Dołęga przed październikiem 1472 r. 15 października t.r. otrzymał
od księcia Bolesława V dom wraz z działką naprzeciwko szopy książęcej i koło
domu Mikołaja z Trzelatkowa, należący uprzednio do zmarłego Jana Rogali
z Węgrzynowa, wojewody mazowieckiego19.
Stanisław Lipski awansował również w karierze duchownej. Był kanonikiem pułtuskim, jednak w 1476 r. zrezygnował z tej godności na rzecz Mikołaja
z Mniszewa, kanclerza księcia Kazimierza III, biskupa płockiego20. Od 1479 r.
występował jako kanonik kolegiaty św. Jana Chrzciciela w Warszawie oraz kanonik katedry w Płocku21. Dzięki poparciu władzy książęcej objął w 1476 r.
plebanię w Ciechanowie, w 1480 r. zaś – po wyborze Piotra Chodkowskiego na
biskupstwo płockie – został plebanem w Makowie. W 1480 r. Lipski awansował na podkanclerzego, a po odejściu z kancelarii Chodkowskiego objął urząd
szefa kancelarii Janusza II.
Po objęciu urzędu podkanclerzego, Stanisław Lipski zapobiegliwie gromadził dobra ziemskie. W 1481 r. otrzymał od Janusza II wieś Gromadzyn Wielki
w pow. ciechanowskim wraz z cłem na rzece Wkrze22. Książę przeniósł wieś
na prawo chełmińskie i przyznał Lipskiemu prawo nieodpowiedne oraz uwolnił go od kar z wyjątkiem kary pięćdziesiąt. W tym samym roku Lipski nabył
od Jana z Węgrzynowa (zmarłego wojewody Jana Rogali) i Doroty (córki wspomnianego wojewody) dom z działką w Starej Warszawie23. W 1482 r. przejął
wieś Luszewo w ziemi zawkrzeńskiej, pow. sulerzyskim. Już 9 listopada 1480 r.
książę Janusz II potwierdził mu dokument, w którym Jan Rogala z Waryszyna
zabezpieczał Stanisławowi Lipskiemu (kanonikowi płockiemu i warszawskiemu, kuratowi w Makowie i podkanclerzowi mazowieckiemu) dług na części

17 AGAD, zesp. 1/4/0/ Metryka Koronna 1414–1839, sygn. 5, k. 88.
18 Ibidem, k. 106.

19 Ibidem, sygn. 9, k. 17. 11 IX 1482 r. Bolesław V przysądził Stanisławowi Lipskiemu dom
należący niegdyś do wojewody Rogali, oddalając roszczenia Jana, Jakuba, Zygmunta i Pawła
z Dobrzankowa.
20 M. Woźniakowa, op.cit., s. 441.
21 Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, t. 1, wyd. S.M. Szacherska, Warszawa 1975, dok.
nr 223, przyp. 8.
22 AGAD, zesp. 1/4/0/ Metryka Koronna 1414–1839, sygn. 7, k. 94v–95.
23 Ibidem, sygn. 9, k. 135v; Źródła do dziejów zamku warszawskiego z lat 1313–1549, wyd. A. Wolff,
„Rocznik Warszawski”, t. 15, 1979, nr 43, s. 35–36.
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swej w Luszewie pod przepadkiem24. Natomiast w 1482 r. Mikołaj i Ścibor
z Waryszyna, dworzanie Janusza II, sprzedali Lipskiemu wieś Luszewo za
100 kóp gr w półgroszach, poręczając pokój ze strony najbliższych krewnych25. Sześć lat później otrzymał potwierdzenie przywileju Siemowita IV
z 1403 r. dla wsi Luszewo, w którym książę płocki, przenosząc wieś na prawo
chełmińskie z czynszem 2 gr, nadał dziedzicom Luszewa prawo nieodpowiedne i zwolnienie od kar26. W lutym 1484 r. zrezygnował z altarii św. Katarzyny
w kościele katedralnym płockim, którą objął po nim Mikołaj z Lekowa27.
20 grudnia 1486 r. otrzymał od Janusza II spichlerz poza murami Płocka,
wraz z placem, ogrodem i winnicą, zwolniony od świadczeń28. W tym samym
roku uzyskał od Janusza II zmniejszenie czynszu z wsi Mały Gromadzyn, do
wysokości 2 gr z włóki; książę przyznał mu również prawo do polowania na
wszelkie ptactwo29. W 1487 r. przyjął w zastaw od Jana z Oczesat, podskarbiego księcia Bolesława V, siedlisko zwane Rogalińska, położone w Warszawie,
w obrębie dworu książęcego30. W 1489 r. kupił od siostrzeńców ich dobra dziedziczne Zalesie, leżące przy wsi Machnatka31. W 1491 r. został prepozytem kapituły katedralnej w Płocku32. Jako proboszcz i kanonik katedralny płocki potwierdził 9 maja 1492 r. sprzedaż przez Wawrzyńca Długołęckiego jego części
w Długołęce (pow. sieluński) na rzecz księdza Jakuba z Burkatów33. Najwyższy
urząd w kapitule katedralnej pełnił do 1501 r. W 1494 r. otrzymał od Janusza
II dom z ogrodami i zabudowaniami w Różanie34.
Na szczególną uwagę zasługują dokonania Stanisława Lipskiego jako podkanclerzego Janusza II. Lipski kierował kancelarią książęcą przez prawie
15 lat, odpowiadając za wystawiane dokumenty, nadzór na wpisami do metryki książęcej oraz prowadzenie księgi skarbowej dworu książęcego. Nie awansował jednak na kanclerza, gdyż tytułu kanclerza Mazowsza używał biskup
płocki, Piotr Chodkowski, były kanclerz Janusza II. Chodkowski do śmierci
Janusza II (1495 r.) tytułuje się jako „Petrus Dei gracia episcopus Plocensis
Mazouie cancellarius”.

24 AGAD, zesp. 1/4/0/ Metryka Koronna 1414–1839, sygn. 6, k. 243.
25 Ibidem, k. 155v.

26 Ibidem, k. 215–215v.
27 Archiwum Diecezjalne w Płocku, zesp. 1 Dokumenty pergaminowe (XIII–XVI w.), sygn. 372.
28 Zbiór dokumentów i listów…, dok. nr 235.
29 AGAD, zesp. 1/4/0/ Metryka Koronna 1414–1839, sygn. 7, k. 95v.
30 M. Woźniakowa, op.cit., s. 441.
31 Ibidem.

32 Ibidem.
33 AGAD, zesp. 1/1/0 Zbiór dokumentów pergaminowych 1155–1939, sygn. 3618.
34 M. Woźniakowa, op.cit., s. 441.
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Stanisław Lipski na wystawionych dokumentach wieczystych występował
z formułą kancelaryjną w brzmieniu: „Scriptum per manus venerabilis domini Stanislai Stanislai de Lippye Płocensis et Varschoviensis ecclesiarum
canonico, rectoris parrochialis ecclesie in Makow, vicecancellarii Mazouie,
qui presencia a nobis habuit in comissis”. W kancelarii Janusza II formuła
„scriptum per manus i qui presenctia habuit in comissis” oznaczała osobę redagującą dokument i odpowiedzialną za cały proces wystawienia35.
Z okresu podkanclerstwa Lipskiego zachowały się oryginalne księgi
Metryki Mazowieckiej. Są to Metryka nr 6, obejmująca m.in. rejestry czynności prawnych księcia Janusza II, i Metryka nr 9 zawierająca rejestry czynności prawnych księcia Bolesława V dla dzielnicy warszawskiej. Chociaż Lipski
– podobnie jak wcześniej Chodkowski – prowadził równocześnie Metrykę
Bolesława V i Janusza II, to analiza zawartości Metryki nie pozostawia wątpliwości, jakie ziemie podlegały któremu księciu, gdyż prowadzono osobne
tomy rejestrów dla spraw Bolesława V i Janusza II. Wszystkie omyłkowe wpisy
wykreślano i wpisywano ponownie do właściwego tomu, podając poprawne
imię i tytulaturę księcia.
Stanisław Lipski nie tylko sprawował kontrolę nad wpisami do Metryki36,
lecz również sam dokonywał wpisów, m.in. wpisał własnoręcznie tekst postanowień sejmu płockiego z 8 listopada 149037. Z polecenia księcia Janusza II
pieczętował przywileje na okresowych sigillacjach. Zachowały się w Metryce
wpisy o pieczętowaniu przywilejów przez Lipskiego w Ciechanowie: 29 kwietnia 1486 r.38 oraz 22 października 1490 r.39
Od czerwca 1481 r. prowadził księgę rachunkową dworu Janusza II40.
Kierowanie zarządem skarbowym przez kanclerzy i podkanclerzy było specyfiką Mazowsza; kompetencje kanclerza w tym zakresie odpowiadały kompetencjom podskarbiego w Koronie. Zachowały się wpisy sporządzone ręką
Lipskiego z lat 1481–149041. W księdze skarbowej Janusza II zapisywano
w kolejnych pozycjach wpływy w pieniądzach i towarach, bezpośrednio pod
nimi notowano szczegółowe rozliczenia z danej sumy według otrzymanych
poleceń42.
35 J. Grabowski, Kancelarie książęce…, s. 233.
36 AGAD, zesp. 1/4/0/ Metryka Koronna 1414–1839, sygn. 6, k. 211v.

37 Ibidem, k. 252v–254; Zbiór dokumentów i listów…, dok. nr 252.
38 AGAD, zesp. 1/4/0/ Metryka Koronna 1414–1839, sygn. 6, k. 244v.

39 Ibidem, k. 246v–247.
40 Ibidem, sygn. 7, k. 33. Pierwszy wpis ręką Stanisława Lipskiego pochodzi z 15 VI 1481 r.

41 Ibidem, k. 33–83v, 94–98, 111.
42 Zob. J. Grabowski, Księga skarbowa Janusza II. Prace nad nową edycją rachunków dworu książę-

cego, [w:] Editiones sine fine, t. 1, red. K. Kopiński, W. Mrozowicz, J. Tandecki, Toruń 2017, s. 117–130.
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Ilustracja 2. Wpis w Metryce Janusza II o pieczętowaniu przywilejów przez
Stanisława Lipskiego w 1486 r. Źródło: AGAD, Metryka Koronna 1414–1839,
sygn. 6, k. 187

Środki finansowe na zaspokojenie potrzeb dworu płynęły z dochodów
książęcych, m.in. ze sprzedaży zboża, drewna i smoły. Dwór mazowiecki najlepsze kontakty handlowe utrzymywał z Gdańskiem, tylko w 1481 r. dostawcy
książęcy za eksport do tego miasta przywieźli ponad 1600 florenów gotówki.
Transporty Janusza II organizowali i spieniężali w Gdańsku niżsi funkcjonariusze (m.in. Wawrzyniec z Łomży, Jakub Pieniążek z Ciechanowa, Mikołaj
podpisek płoński) lub zaufani kupcy (np. Stanisław Wit z Płocka). Kolejne dochody płynęły ze sprzedaży miodu, a także ryb z książęcego jeziora Krusko
(Serafin). Poważną pozycję stanowiły wpływy z ceł, kuźnic, z kontroli tytułów
własności ziemi (sprzedaż tzw. naddatków), czynszu książęcego i od Żydów,
podatków nadzwyczajnych i okolicznościowych. Sumy te rozchodowano na
potrzeby dworu zarówno na środki konsumpcyjne, jak i na kupno albo naprawę i konserwację inwentarza, naprawę zbroi (mieczy) oraz różnych urządzeń i przedmiotów, na rzecz Kościoła i osób prywatnych. Ważną pozycję sta-
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nowią w księdze koszty związane z utrzymaniem dworu książęcego, przede
wszystkim pensje dla dworzan (w gotówce i suknie) — dlatego w inwentarzach
Metryki Koronnej tom ten określono jako „Pensiones” — i zakup koni dla
księcia i dla dworzan. W rachunkach zapisywano również wydatki związane
z ogólną polityką księstwa. Duże sumy szły m.in. na opłacanie poselstw: do
króla, do wielkiego mistrza, do biskupów, do księcia Konrada III, do urzędników mazowieckich. Kosztowały też upominki, zwłaszcza dla króla i dygnitarzy koronnych. Jak widać, księga nie była przeznaczona na zestawienie kosztów jednej określonej dziedziny lub przedsięwzięcia; stanowi ona silva rerum
rachunków skarbowych Janusza II prowadzonych przez kierowników kancelarii. Warto dodać, że księga skarbowa dostarcza nam wiedzy nie tylko o gospodarce prowadzonej przez dwór książęcy, ale także na temat zdrowia księcia (miał m.in. problemy ze wzrokiem), jego rozrywek i upodobań. W 1488 r.
odnotowano wydatki Janusza II związane z pogrzebem księcia Bolesława V.
Z działaniem dworskiej kuchni łączyły się m.in. wydatki na wino (sprowadzane z Dalmacji), miód sycony, piwo (sierpeckie, płockie, gostynińskie), mięso,
ryby, pieprz, szafran i inne korzenie. Niemały był koszt strojów. Drogie (sobolowe) futra nabywano dla księcia, tańsze (kunie) dla dworzan. Książę przywiązywał dużą wagę do swojego wyglądu. Wybierał drogie sukno angielskie,
szwabskie oraz pochodzące z Florencji, Flandrii i Amsterdamu, garderobę
z atłasu i inne luksusowe rzeczy, biżuterię, m.in. perły. Kupował szaty ozdobione drogimi kamieniami, mitry (książęce) okute złotem, kołnierze haftowane
perłami, czerwone rękawice obszyte sobolami i złotem, kosztowne rzędy końskie, kobierce, pierścienie, liczne klejnoty i drogie zapięcia, wieńce turniejowe. Zamawiał również pozłacane i srebrne dzbany, łyżki, puchary, nożyczki
i inne cenne przedmioty. Mając upodobanie do bogatej broni, sprowadzał
(m.in. ze Śląska) bardzo drogie (posrebrzane) zbroje i siodła do jazdy konnej. Dostawy na dwór mazowiecki były realizowane za pośrednictwem głównie kupców warszawskich, ale także poznańskich i wrocławskich. Zachowane
wpisy, dotyczące zakupu niektórych kosztownych ubiorów i ozdób, potwierdza inwentarz skarbca Janusza II sporządzony 27 lutego 1495 r.43
Współpracownikami Lipskiego byli pisarze dworu Janusza II i Bolesława
V, m.in.: Bertrand syn Niemierzy z Borkowa Kościelnego (pow. sierpecki)
i Borzewa h. Nałęcz, pisarz płoński oraz kancelarii książęcej44; Marcin syn Jana
43 J. Mycielski, Inwentarz skarbca książąt mazowieckich Konrada i Janusza z r. 1494, [w:]

Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, t. 8, z. 1–2, Kraków 1907, s. CLV–CLXII.
Podana data w edycji Jerzego Mycielskiego jest pomyłką, gdyż inwentarz sporządzono dopiero po
śmierci Janusza II.
44 J. Grabowski, Księga skarbowa…, nr 925, 1096; Zbiór dokumentów i listów…, dok. nr 237, przyp. 1;
Słownik historyczno-geograficzny ziemi płockiej, oprac. A. Borkiewicz-Celińska, Wrocław 1981, z. 1,
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z Cieciorek w pow. sąchockim h. Ślepowron, podpisek zakroczymski (1461–
1472), a następnie pisarz kancelarii Janusza II i Bolesława V (1472–1483);
Krystyn z Cieciorek, kurat w Miastkowie45, Stanisław z Falibog (i) w ziemi zakroczymskiej, wójt w Stawiskach wsi książęcej46; Jan Mrokowski z Mrokowa
w pow. warszawskim, syn Szczepana h. Broda47, pisarz skarbowy Janusza II
(1486 r.), pleban w Ciemniewie48 oraz pisarz ziemski ciechanowski49; Maciej
z Zalesia, pisarz książęcy i kanonik pułtuski50; Mikołaj Sławiński51; Mikołaj
z Lekowa, syn Macieja z Lekowa h. Lubicz, pisarz w kancelarii52, wysyłany także w różnych interesach finansowych; Falisław Fierląg z Ciechanowa53, pisarz
kancelarii książęcej w latach 1476–148254; Paweł Wierzbowski syn Mikołaja
z Włoch i Sopęch w ziemi warszawskiej, pisarz książęcy55 i pisarz ziemski
łomżyński56 oraz Paweł Grębecki, z Grębca h. Bolesta, pisarz książęcy, pisarz
ziemski wiski57.
Po śmierci księcia Janusza II 16 lutego 1495 r. i jego uroczystym pogrzebie
w katedrze płockiej rozwiązano dwór książęcy58. Lipski nie wszedł do kancelarii księcia Konrada III Rudego, który po śmierci młodszego brata przejął część jego dziedzictwa59. Nadal jednak pełnił urząd prepozyta płockiego.
Dzierżone przez niego wsie królewskie Maszewo i Wykowo w woj. płockim objęte były listą dóbr podlegających w 1497 r. konfiskacie za niestawiennictwo
na wyprawę wołoską. Jednak konfiskata nie została egzekwowana. Stanisław
Lipski – ostatni podkancelrzy księstwa płockiego – zmarł około 1510 r.60 Po
śmierci jego dobra odziedziczyli najbliżsi krewni.

s. 21; AGAD, zesp. 1/4/0/ Metryka Koronna 1414–1839, sygn. 6, k. 183v, 200v, 264, 278v, 304v.
45 AGAD, zesp. 1/4/0/ Metryka Koronna 1414–1839, sygn. 32, k. 120v–121.
46 Ibidem, sygn. 6, k. 43v.
47 A. Sołtan, Mrokowski Jan h. Broda (zm. 1523), [w:] PSB, t. 22, 1977, s. 188 i n.; Źródła do dziejów…,
nr 61, przyp. 3.
48 AGAD, zesp. 22 Księgi ziemskie tarczyńskie 1438–1659, sygn. 3, k. 411; Archiwum Diecezjalne
w Płocku, zesp. Acta Episcopalia, ibidem, sygn. 15, k. 66v; ibidem, sygn. 16, k. 144.
49 J. Senkowski, Skarbowość Mazowsza od końca XIV w. do 1526 roku, Warszawa 1965, s. 228–229.
50 AGAD, zesp. 1/4/0/ Metryka Koronna 1414–1839, sygn. 6, k. 48.
51 Ibidem, k. 310v–311.
52 Ibidem, k. 139d.
53 Źródła do dziejów…, nr 46, przyp. 2.
54 AGAD, zesp. 1/4/0/ Metryka Koronna 1414–1839, sygn. 6, k. 90v–91; ibidem, sygn. 9, k. 145.
55 Ibidem, zesp. 1/19/0 Księgi ziemskie i grodzkie warszawskie 1417–1797, sygn. 6, s. 897.
56 Ibidem, sygn. 7, s. 401.
57 Ibidem, zesp. 1/4/0/ Metryka Koronna 1414–1839, sygn. 6, k. 219b.
58 J. Grabowski, Dynastia Piastów…, s. 493.
59 Ibidem, s. 190–191.
60 M. Woźniakowa, op.cit., s. 441.
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Reskrypt magistratu policji
w Warszawie z 25 lipca 1806 r.
dotyczący Żydów i jego wykonanie
w Księstwie Warszawskim

Społeczność żydowska, osiadła w średniowieczu w Warszawie, zamieszkiwała w obrębie ówczesnego miasta, w części ograniczonej obecnymi ulicami: Piekarską, Piwną, Wąskim Dunajem i Rycerską1. Po wcieleniu Mazowsza
do Korony król Zygmunt I w 1527 r. wydał dla Warszawy przywilej de non
tolerandis Judaeis zakazujący Żydom zamieszkiwania w Starej i Nowej
Warszawie i na ich przedmieściach2. Potwierdził go w Warszawie w 1570 r.
król Zygmunt August3, a w Grodnie w 1580 r. król Stefan Batory4.

1

Według Hilarego Nussbauma Żydzi zamieszkiwali w Warszawie już w XIII w. – zob. idem,
Szkice historyczne z życia Żydów w Warszawie, Warszawa 1881 (reprint, Warszawa 1989), s. 3;
wg Eleonory Bergman na stałe osiedli w niej zapewne w XIV w. – zob. eadem, „Nie masz bóżnicy powszechnej”. Synagogi i domy modlitwy w Warszawie od końca XVIII do początku XXI wieku,
Warszawa 2007, s. 31; aktualny stan badań przedstawiła Hanna Węgrzynek we wstępie do wydawnictwa źródłowego Regestr osób żydowskich spisany w miesiącu styczniu roku 1778 w Warszawie,
Warszawa 2016, s. I–XXVI.
2 Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), zesp. 1/1/0 Zbiór dokumentów pergaminowych
1155–1939, sygn. 1557, Kraków 2 IV 1527 r.; T. Wierzbowski, Przywileje królewskiego miasta stołecznego Starej Warszawy 1376–1772, Warszawa 1913, s. 35–36.
3 AGAD, zesp. 1/1/0 Zbiór dokumentów pergaminowych 1155–1939, sygn. 1618, Warszawa 10 V
1570 r.; ibidem, sygn. 1627, Grodno 14 III 1580 r.; T. Wierzbowski, Przywileje królewskiego miasta…,
s. 86–88, 101–102.
4 H. Nussbaum, op.cit., s. 5–6; ibidem, szczegółowe omówienie tego przywileju.
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Oficjalnie Żydzi mogli przebywać i handlować w Warszawie podczas sejmików lub innych zjazdów5.
Najprostszą drogą obejścia zakazu było osadzanie Żydów w prywatnych jurydykach – szlacheckich, królewskich i duchownych, nie podlegających prawu
miejskiemu. Osady żydowskie powstawały m.in. w jurydykach księcia Augusta
Kazimierza Sułkowskiego (Nowa Jerozolima), księcia Adama Ponińskiego,
Eustachego Potockiego i Józefa Potockiego (Nowy Potok)6. Konstytucja sejmowa i rezolucja króla Stanisława Augusta z 25 lipca 1775 r. pozwalały Żydom na
osiedlanie się i działalność gospodarczą na Mazowszu, ale utrzymały de non
tolerandis Judaeis dla stolicy7.
Usilne zabiegi magistratu Warszawy spowodowały, że marszałek wielki koronny Michał Jerzy Mniszech 14 maja 1784 r. wydał zbiór przepisów
Ordynacya dla miasta Warszawy względem Żydów. Restrykcyjne przepisy, mające służyć wyrugowaniu Żydów z Warszawy i najbliższych okolic,
prawdopodobnie przyczyniły się do ukształtowania ich stałego skupiska
w stolicy8. Władze miejskie odstąpiły jednak od ścisłego wyegzekwowania
prawa9 i zezwoliły na pobyt Żydów i stałe osiedlenie we wskazanej im części miasta: „[…] miejscem zamieszkania żydów były budynki pomiędzy ulicami Senatorską i Nowosenatorską10, niegdyś od strony prawej Marywilu
wzniesione. Budynki te przerobione były umyślnie na ten cel z pałacu niegdyś Warszyckich, następnie Pociejów, a stąd Pociejowem nazwane, które
Borzęcki Stolnik Koronny szambelanowi Uruskiemu w r. 1778 sprzedał,
ten zaś dla większego zysku, rzeczone budynki żydom wynajmował. […]
W miarę większego nagromadzenia się, zajęli ulice Tłomackie, Kłopockie,
Biblioteczną11 i różne w tym kącie krzyżowe i poprzeczne aż do kościoła
Świętej Trójcy”12.
5

A. Eisenbach, Struktura ludności żydowskiej w Warszawie w świetle spisu 1810 r., „Biuletyn ŻIH”,
1955, nr 13–14, s. 81.
6 H. Nussbaum, op.cit., s. 14; liczne skupiska Żydów były m.in. w jurydykach: Stanisławów (królewska), Aleksandria, Tłomackie, Grzybów, Solec, Nowy Świat, Leszno; E. Bergman, op.cit., s. 33–36;
H. Węgrzynek, op.cit., s. VI.
7 A. Eisenbach, Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX wieku. Szkice i studia,
Warszawa 1983, s. 96, 314.
8 H. Węgrzynek, op.cit., s. VII; H. Nussbaum, op.cit., s. 15–16. Żydów gotów był przyjąć do swych
dóbr Raszyn bankier warszawski Piotr Tepper.
9 Zdaniem Eleonory Bergman wysiedlenie dotyczyło faktycznie Żydów zamieszkałych przy
Krakowskim Przedmieściu, eadem, op.cit., s. 37.
10 Obecnie ulica Moliera.
11 Mianem „na Kłopockiem” określano posesję przy Bielańskiej 603; ul. Biblioteczna – niezidentyfikowana.
12 H. Nussbaum, op.cit., s. 18; E. Bergman, op.cit., s. 37–38.
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Kolejne żądanie pozbycia się Żydów magistrat warszawski wniósł podczas
obrad Sejmu Wielkiego13. W konsekwencji marszałek koronny Kazimierz
Raczyński 3 lutego 1792 r. wydał rezolucję nakazującą usunięcie ludności
żydowskiej z Warszawy. Na jej podstawie 8 lutego magistrat wydał obwieszczenie „[…] względem usunięcia Żydów ze stolicy”, ponowione w maju tego
samego roku14.
Oczekiwania magistratu zyskały wsparcie generała majora Friedricha
Wilhelma Buxhövdena, gubernatora Warszawy w latach 1794–1796. 1 sierpnia 1795 r. wydał zarządzenie, w którym zapewniał, że nadal obowiązują
wszystkie przywileje nadane Warszawie przeciw Żydom i postanawiał, że
„Kupcy żydowscy, którzy przy wnijściu wojsk rosyjskich do Warszawy, z towarami w Warszawie znajdowali się, i którzy podług powyższego punktu do
dalszego tylko czasu w Warszawie zostaną, na ulicach pryncypialnych, to
jest: w Rynku Miasta Starej i Nowej Warszawy, Krakowskim Przedmieściu,
ulicach Miodowej, Piwnej, Długiej i Podwalu, sklepów żadnych utrzymywać, pod karami osobistymi nie mogą i nie powinni […]”. Pozostali Żydzi
w ciągu miesiąca powinni opuścić miasto i „do miejsc urodzenia, lub siedlisk przenieść się”15.
Odmienne stanowisko zaprezentowała administracja pruska po przejęciu Warszawy od Rosjan w styczniu 1796 r. Władze pruskie nie czuły się
w obowiązku „[…] dotrzymać miastu przywilejów i dekretów nadanych mu
przez Rząd Polski co do Żydów”16. Rozporządzenie wydane 17 kwietnia
1797 r. zapewniało Żydom swobodny pobyt i handel i zezwalało na utworzenie gmin wyznaniowych w Warszawie i na Pradze17. Masowy napływ
starozakonnych spowodował jednak, że na rozkaz króla pruskiego minister do spraw Śląska i Prus Południowych Karl Georg von Hoym 7 marca 1798 r. powołał komisję do uregulowania sprawy osiadłości Żydów
w Warszawie.
Ta wydała nakaz opuszczenia Warszawy (do 1 października 1798 r.) przez
wszystkich Żydów przybyłych do miasta po wkroczeniu wojsk pruskich, tj.
13 Żydzi skierowali do króla i sejmujących stanów dwa memoriały, w których powoływali się
na przywileje dane im przez króla Kazimierza Wielkiego i dowodzili, że byli i są użyteczni krajowi, z czym nie zgadzał się magistrat Warszawy. A. Eisenbach, Z dziejów ludności żydowskiej…,
s. 98–99.
14 Ibidem, s. 109–110.
15 „Gazeta Warszawska”, nr 63, 1795, s. 709–711; pisownia tego i pozostałych wykorzystanych
tekstów źródłowych została zmodernizowana; pełny tekst rozporządzenia – zob. E. Bergman,
op.cit., s. 329–332.
16 H. Nussbaum, op.cit., s. 25.
17 E. Bergman, op.cit., s. 39.
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po 9 stycznia 1796 r.18 Zapewne wizja nieuchronnych strat dla kasy miejskiej sprawiła, że 21 grudnia 1799 r. zostało wydane kolejne rozporządzenie,
w myśl którego Żydzi osiedli w Warszawie przed 1796 r. mogli w niej swobodnie mieszkać, przybysze z lat 1796–1799 zaś winni zebrać i wnieść do kasy
ekonomicznej miasta daninę roczną w wysokości 35 tys. talarów (210 tys. złotych) oraz opłatę tolerancyjną. Natomiast ci, którzy przybędą do miasta po dacie wydania rozporządzenia, mieli otrzymywać tylko prawo pobytu czasowego
i zobowiązani byli do wnoszenia opłaty „biletowej” za każdy dzień pobytu19.
Ogólne uregulowanie kwestii żydowskiej przyniosła deklaracja rządu pruskiego z 6 lutego 1802 r., w której Żydzi uzyskali formalne prawo swobodnego
osiedlania się w miastach, w tym również w Warszawie20.
Opierając się na podziale administracyjnym Warszawy z 1791 r., Artur
Eisenbach oszacował, że ludność żydowska w 1792 r. stanowiła 8,3% ogółu mieszkańców stolicy, a w 1805 już 17,4 %. W 1805 r. Żydzi najliczniej zamieszkiwali w cyrkułach: Krakowskie Przedmieście, Stare Miasto i Leszno.
Do lat 70. XVIII w. „centrum żydowskie” stanowiły ulice Senatorska, Bielańska
i Tłomackie oraz Pociejów.
Z czasem bankierzy i kupcy ulokowali się na Miodowej, Długiej, Królewskiej
i Krakowskim Przedmieściu. W końcu panowania pruskiego najliczniej
zamieszkiwane przez Żydów były ulice: Królewska, Elektoralna, Leszno,
Marszałkowska, Nowy Świat, Twarda, Nowolipie, Grzybowska, Alexandria,
Nowolipki, Zielna i Mariensztat21.
Chrześcijańscy mieszkańcy nie ustawali w żądaniach wyrugowania Żydów
z miasta. Głównymi sprzymierzeńcami magistratu warszawskiego w tej kwestii byli kupcy – polscy i niemieccy, zainteresowani pozbyciem się konkurencji22.
18 A. Eisenbach, Z dziejów ludności żydowskiej…, s. 316; H. Nussbaum, op.cit., s. 41; G. Michalak,

Ludność żydowska na Mazowszu w dobie panowania pruskiego, „Saeculum Christianum”, 2011,
nr 1, s. 80–81.
19 A. Eisenbach, Z dziejów ludności żydowskiej…, s. 111–112; H. Nussbaum, op.cit., s. 42.
20 A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785–1870 na tle europejskim,
Warszawa 1988, s. 131, 578; idem, Z dziejów ludności żydowskiej…, s. 112, 316; AGAD, zesp. 1/191/0
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych 1795–1868, sygn. 6600, k. 361 – deklaracja pruska
z 1802 r. w tłumaczeniu na jęz. polski. Zdaniem Artura Eisenbacha prawo swobodnego osiedlania
się w Warszawie faktycznie nie było przestrzegane.
21 Od 1792 r. liczba ludności żydowskiej w Warszawie stale rosła. Szczegółowo omawia te kwestie Artur Eisenbach – idem, Struktura ludności żydowskiej…, s. 82–83, na s. 114–117 znajduje się
wykaz rozmieszczenia ludności żydowskiej wg spisu przeprowadzonego w 1810 r.; nie uwzględniono tu danych dotyczących Pragi.
22 A. Eisenbach, Status prawny ludności żydowskiej w Warszawie w końcu XVIII i na początku XIX
wieku, „Biuletyn ŻIH”, 1961, nr 39, s. 3–4; G. Michalak, op.cit., s. 82.
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Dnia 25 lipca 1806 r. magistrat policji w Warszawie wydał obwieszczenie
o planowanym usunięciu Żydów ze śródmieścia Warszawy, podane do publicznej wiadomości w „Gazecie Warszawskiej” z 8 sierpnia 1806 r.23
W obwieszczeniu była mowa o tym, że partery najznakomitszych domów
Żydzi pozamieniali na „kramowe sklepy”, a piętra na „żydowskie koszary gospodne”, czym uczynili je niezdatnymi do użycia dla chrześcijańskich mieszkańców (zauważono przy tym, że było to możliwe dzięki chęci zysku właścicieli
domów – niewątpliwie chrześcijan). Tym sposobem „[…] najznaczniejszej części głównego miasta, zewnątrz postać żydowskiego miasta nadali i wszystkimi
przeciwnymi, Żydom tylko właściwymi nieczystościami pootaczali”. Jedyną
drogą zapobieżenia „nieprzyzwoitości” będzie usunięcie Żydów z głównych
ulic i wysiedlenie ich do oddalonych części miasta. Zamknięte dla Żydów miały być: „Stare Miasto, Podwale, ulice Freta i Nowe Miasto aż do dawniejszego
klasztoru Franciszkanów, Długa, Miodowa i Senatorska ulice, aż do pałacu
księcia Czartoryskiego24, Krakowskie Przedmieście aż do Sułkowskiego25,
Trembacka, Kozia i tak zwana żydowska ulica26 oraz i te z wymienionymi
poprzedniczo w związku pozostające, to jest graniczące ulice”. Jako termin
opuszczenia dotychczasowych siedzib wskazano Wielkanoc 1808 r. – odpowiednio długi, by Żydzi i właściciele domów mogli się przygotować. Po tej dacie Żydzi mieli zostać wyrzuceni z całym majątkiem i przeniesieni na ulice
dozwolone im do zamieszkania, a właściciele domów obłożeni karami policyjnymi.
Realizacji tego postanowienia stanęła na przeszkodzie zmiana sytuacji politycznej na ziemiach polskich, bowiem już w listopadzie 1806 r. na Mazowsze
wkroczyły wojska francuskie.
Tymczasowy rząd Księstwa Warszawskiego – Komisja Rządząca w uchwale
z 26 stycznia 1807 r. dotyczącej trybu jej działalności przyjęła, że moc obowiązującą mają wszystkie dawniejsze przywileje miast.
Na tej podstawie prezydent Warszawy Paweł Bieliński uznał, że dotyczy to
również przywileju de non tolerandis Judaeis27.
Minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego Feliks Łubieński
w kwietniu 1808 r. zaproponował zastosowanie wobec Żydów w Księstwie po23 „Gazeta Warszawska”, 1806, nr 63, s. 1021; rękopiśmienne odpisy – zob. AGAD, zesp. 1/191/0,
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych 1795–1868, sygn. 5749, k. 57; ibidem, zesp. 1/175/0 Rada
Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego [1772]1807–1813[1830], sygn. 216, s. 88–90 (w jęz.
polskim i niemieckim); E. Bergman, op.cit., s. 333.
24 Pałac Błękitny przy ul. Senatorskiej 37.
25 Pałac wojewody gnieźnieńskiego Augusta Sułkowskiego, obecnie ul. Nowy Świat 64.
26 W XVIII w. nazywana też Nowosenatorską – obecnie Moliera.
27 A. Eisenbach, Z dziejów ludności żydowskiej…, s. 112; idem, Status prawny ludności żydowskiej…,
s. 6.
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dobnych ograniczeń praw, jakie wprowadził cesarz Napoleon wobec Żydów
w Alzacji. We wrześniu i październiku 1808 r. książę warszawski Fryderyk
August wydał postanowienia zawieszające na 10 lat prawa polityczne i obywatelskie Żydów zamieszkujących w Księstwie Warszawskim28. W ich następstwie minister Łubieński polecił magistratowi policji w Warszawie, by
obwieszczenie „rządu zeszłego” z 1806 r. zostało wprowadzone w życie, z terminem opuszczenia przez Żydów dotychczasowych siedzib do Wielkanocy
1809 r.29
Prezydent Warszawy Stanisław Węgrzecki nakazał starszym wyznania
mojżeszowego, by rozgłosili starozakonnym we wszystkich szkołach, że mają
wyprowadzić się „ze wszystkich ulic publicznych”.
Odpowiedzią na ten krok było wystąpienie do Rady Stanu starszych zgromadzenia wyznania starozakonnego w Warszawie. Na wstępie Michel Rawski,
Nosson Cederbaum, Josef Landshuter i Baruch Herszfeld odwołali się do wielowiekowego zamieszkiwania Żydów na polskiej ziemi i wspólnego udziału
w jej szczęściach i nieszczęściach. Zapytywali, dlaczego ich wyznanie, strój
i warunki życia mają być przeszkodą w zamieszkiwaniu przy każdej ulicy
miasta? Podkreślali, że kupcy żydowscy wnoszą do kasy miasta znacznie więcej niż kupcy innych religii, a ich oszczędny sposób życia sprawia, że mogą
sprzedawać towary po konkurencyjnych cenach. Na koniec prosili, by rozkaz
prefektury warszawskiej został cofnięty (zob. ilustracje 1–4)30.
Rada Stanu zwróciła się do ministrów z prośbą o przedstawienie opinii
w sprawie tego pisma. Najobszerniej swoje zdanie, datowane 28 grudnia
1808 r., przedstawił minister spraw wewnętrznych Jan Łuszczewski. Na przykładzie przepisów dotyczących Żydów w ówczesnej Europie rozważał, na ile
decyzje obcego rządu mogą być zobowiązujące dla obecnego. Przypomniał, że
wcześniej korzystano już z dawniejszych rozwiązań pruskich (np. usunięcie
Żydów z karczem wiejskich w departamencie bydgoskim). W drugiej części
swego przedłożenia Łuszczewski przeanalizował zasadność i praktyczne korzyści, jakie da wprowadzenie w życie obwieszczenia z 1806 r., by w końcu odnieść się do właściwej treści pisma starozakonnych. Zdaniem ministra, wprowadzenie proponowanych ograniczeń zamieszkania jest zasadne, jednak
termin wykonania należałoby przesunąć na „Święty Michał” (30 września –
zwyczajowy termin wymiany lokatorów) oraz pozostawić możliwość zamiesz28 AGAD, zesp. 1/175/0 Rada Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego [1772]1807–1813

[1830], sygn. 216, s. 58–59.
29 W aktach jako datę obwieszczenia pruskiego często spotyka się inne daty niż właściwą 26 VII
1806 r.
30 AGAD, zesp. 1/175/0 Rada Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego [1772]1807–1813
[1830], sygn. 216, s. 66–69.
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kiwania przy każdej z egzymowanych ulic jednej rodzinie żydowskiej, która
zechce zintegrować się z obywatelami Warszawy31.
Minister policji Aleksander Potocki w swojej opinii z 30 grudnia 1808 r.
uznał konieczność wprowadzenia uregulowań, przy czym uważał, że: „[…] ciż
wyznawcy religii mojżeszowej w tak znacznej ilości przyłożywszy się do pożyczki na miasto Warszawę nałożonej, na nijakie od rządu zasługują względy”. Z wprowadzeniem w życie dawniejszych postanowień należałoby się
wstrzymać, do czasu przyjęcia „ogólnego urządzenia” dla Żydów32. Zdaniem
Potockiego dla porządku i ochrony przed zarazą, policja powinna doraźnie
pilnować, by w jednej izbie nie mieszkało po kilka rodzin żydowskich33.
Tymczasem 27 grudnia 1808 r. starsi zgromadzenia – Michel Izaak Rawski,
Moses Aron Fürstenberg, Nosson Cederbaum, Josef Isaak Landshuter
i Baruch Herszfeld – wnieśli do władz kolejną prośbę o cofnięcie rozkazu prefektury34. Na początku stycznia 1809 r. do Rady Stanu trafiła kolejna opinia,
prezentująca nieco inne stanowisko35. Jej autor uważał, że „[…] odwołać się do
urządzenia pruskiego rządu w okolicznościach teraźniejszych i w stosunkach
naszych politycznych nie wypada”. Jednak prefektura warszawska to zrobiła
i rząd poniekąd jest zobowiązany ją wspierać, choćby dla zachowania swej
powagi. Obwieszczenie z 1806 r. dawało Żydom czas na zorganizowanie wyprowadzki, obecne oczekiwanie, „[…] żeby się za trzy miesiące wyprowadzili,
jest to przestąpić wszelkie granice słuszności i sprawiedliwości”. Opiniujący
proponował wprowadzenie uzupełnień, że w jednym domu może mieszkać
tyle rodzin żydowskich, ile dom ma pięter. Przy ulicach wyłączonych mogłyby
zamieszkiwać rodziny żydowskie o odpowiednim statusie materialnym.
Ostatecznie postanowiono wydać nowe rozporządzenie pozostające jednak w ścisłym związku z wcześniejszym pruskim.
Dnia 16 marca 1809 r. książę warszawski Fryderyk August podpisał dekret
o zakazie zamieszkiwania przez Żydów przy niektórych ulicach w Warszawie
od 4 października 1809 r.36. Zakaz obejmował:
31 Ibidem, s. 72–77.
32 Prace nad „ogólnym urządzeniem” Żydów prowadził referendarz stanu Karol Woyda. Swój

projekt przedłożył w listopadzie 1809 r. – szerzej na ten temat zob. Z. Filipiak, Projekt urządzenia ogólnego ludności żydowskiej w Księstwie Warszawskim z 1809 r., „Czasopismo PrawnoHistoryczne”, 2016, z. 2, nr 68, s. 147–166.
33 AGAD, zesp. 1/175/0 Rada Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego [1772]1807–1813
[1830], sygn. 216, s. 78–79.
34 Ibidem, s. 80–82.
35 Opinia z 4 I 1809 r. została podpisana jedynie literą W. Jeśli jest opinią ministra, to może Jana
Węgleńskiego, ministra skarbu – zob. ibidem, s. 83–87.
36 Ibidem, sygn. 33, s. 93–98; ibidem, sygn. 216, s. 109–115; dwa projekty dekretu z lutego 1809 r.
na s. 91–94 i 100–107; dekret został zamieszczony w Dzienniku Praw Królestwa Polskiego, t. 7
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Stare Miasto w całej swej rozciągłości.
Podwale z uliczkami poprzecznymi: Kapitulną, Grodzką i Wąską.
Freta z Mostową, Świętojerską i Koźlą.
Nowe Miasto wzdłuż aż do domu Gurowskich z Rynkiem, ulicą Starą,
Kościelną z Przyrynkiem i z uliczką Zakroczymską.
5. Ulicę Długą z uliczką Bielańską i Przejazdem.
6. Ulicę Napoleona37.
7. Ulicę Senatorską z ulicą Nową, czyli Żydowską z Wierzbowską, Rymarską
i Danielewiczowską38.
8. Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat wzdłuż aż do domu Sułkowskich,
włącznie z ulicami Bednarską, Dziekańską, Czystą, Królewską aż do początku Mazowieckiej, Mazowiecką aż do początku Świętokrzyskiej,
Świętokrzyską.
9. Trębacką i Koźlą.
Dwie rodziny żydowskie, legitymujące się odpowiednim stanem majątkowym, uczciwym źródłem zarobkowania, znajomością języka polskiego, francuskiego (lub przynajmniej niemieckiego), nie wyróżniające się ubiorem i posyłające dzieci do szkół publicznych, mogły zamieszkiwać przy zakazanych
ulicach.
Ponadto, po spełnieniu warunków dotyczących języka, edukacji dzieci
i zmiany wyglądu o mieszkanie przy zakazanych ulicach mogli ubiegać się
uczeni, artyści i niektórzy przedsiębiorcy.
Dekret określał również warunki lokalowe, w jakich mają mieszkać Żydzi
(dwie do trzech izb na rodzinę) i zasady zawierania kontraktów najmu.
Nieopuszczenie mieszkania do 4 października 1809 r.39 miało skutkować karą
zarówno dla starozakonnego, jak i wynajmującego mu lokal.
W związku z wątpliwościami, które pojawiły się wkrótce po jego wydaniu
(np. jak traktować place przy ulicach czy domy narożne), 7 września 1809 r.
książę Fryderyk August, na wniosek Rady Stanu, wydał dekret wyjaśniający
i uzupełniający wcześniejsze postanowienie. Zgodnie z nim przy ulicach zakazanych Żydzi nie mogą prowadzić handlu, określenie Stare Miasto dotyczy
obszaru w obrębie murów miejskich, a domy narożne mają być uznane za po(1822), nr 30, s. 155–164, jako przypis do postanowienia cesarza Aleksandra I z 19/31 VII 1821 r.;
Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego, oprac. W. Bartel, J. Kosim, W. Rostocki, t. 2, Warszawa
1964, s. 26–30; E. Bergman, op.cit., s. 334–337. Na temat dekretu również Z. Filipiak, Ograniczenie
praw politycznych i cywilnych ludności żydowskiej w Księstwie Warszawskim, „Studia Iuridica
Toruniensia”, t. 6, 2010, s. 5–30.
37 Ulica Miodowa, w czasach Księstwa Warszawskiego nazywana ulicą Napoleona.
38 Ulica Daniłowiczowska.
39 Uchwałą Rady Stanu z 16 IX 1809 r. termin przedłużono do połowy października, Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego…, t. 2, s. 92.
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łożone w całości przy ulicy zakazanej. Wszyscy Żydzi, pod pewnymi warunkami, zyskali prawo nabywania pustych placów i stawiania na nich murowanych
domów oraz nabywania placów z zabudową drewnianą40.
Mimo licznych protestów i próśb od starozakonnych, przepisy dekretu
z 16 marca 1809 r. weszły w życie, a wykaz ulic egzymowanych, za sprawą postanowienia cesarza Aleksandra I z 19 / 31 lipca 1821 r., wzbogacił się o kilkanaście nowych adresów41.

40 AGAD, zesp. 1/175/0 Rada Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego [1772]1807–1813

[1830], sygn. 33, s. 224–226; ibidem sygn. 216, s. 136–138; dekret został zamieszczony w Dzienniku
Praw Królestwa Polskiego, t. 7 (1822), nr 30, s. 166–169, jako przypis do postanowienia cesarza Aleksandra I z 19/31 VIII 1821 r.; Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego…, t. 2, s. 88–90;
E. Bergman, op.cit., s. 338–339.
41 Wspominane wcześniej postanowienie Aleksandra I wyłączało od zamieszkiwania przez
Żydów ulice: Żabią, Graniczną od placu Za Żelazną Bramą do Królewskiej, Królewską, Nowy
Świat od pałacu Sułkowskich do Łazienek, Leszno do okopów miasta, Marszałkowską, Chłodną,
Elektoralną, Zakroczymską od domu Gurowskich włącznie z ulicami Gwardiacką, Bitną, Fawory
do rogatek marymonckich i ul. Nowo Jerozolimską (Aleje Jerozolimskie). Namiestnik Józef
Zajączek 24 IX 1821 r. uzupełnił tę listę o ulice: Piękną, Wiejską, Górną, Mokotowską i Aleje
Ujazdowskie, z terminem wykonania 1 V 1825 r. – E. Bergman, op.cit., s. 41.
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Ilustracja 1. Wystąpienie starszych zgromadzenia wyznania starozakonnego
w Warszawie do Rady Stanu Królestwa Polskiego. Źródło: AGAD, zesp. 1/175/0
Rada Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego [1772]1807–1813[1830],
sygn. 216, s. 66
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Ilustracja 2. Wystąpienie starszych zgromadzenia wyznania starozakonnego
w Warszawie do Rady Stanu Królestwa Polskiego. Źródło: AGAD, zesp. 1/175/0
Rada Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego [1772]1807–1813[1830],
sygn. 216, s. 67
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Ilustracja 3. Wystąpienie starszych zgromadzenia wyznania starozakonnego
w Warszawie do Rady Stanu Królestwa Polskiego. Źródło: AGAD, zesp. 1/175/0 Rada
Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego [1772]1807–1813[1830], sygn. 216,
s. 68
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Ilustracja 4. Wystąpienie starszych zgromadzenia wyznania starozakonnego
w Warszawie do Rady Stanu Królestwa Polskiego. Źródło: AGAD, zesp. 1/175/0 Rada
Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego [1772]1807–1813[1830], sygn. 216,
s. 69

Jan Macholak
Szczecin

Z powojennych dziejów Węgorzyna
(1945–1950)

Do 1945 r. Węgorzyno było małym prowincjonalnym miasteczkiem, które Edward Włodarczyk zaliczył do najniższej (piątej – karłowatej) kategorii
miast prowincji pomorskiej, gdyż jego mieszkańcy w zdecydowanej większości utrzymywali się z rolnictwa1. Co więcej, mimo reform prawno-ustrojowych miast pruskich (1807–1808) niemal do połowy XIX w. pozostawało nadal
miastem prywatnym2. Społeczeństwo miasteczka, pod wpływem miejscowego ziemiaństwa i biurokracji, było konserwatywne, a po dojściu Hitlera do
władzy wspierało skrajnie nacjonalistyczny ruch nazistowski3. Nastroje i postawy mieszkańców były dość istotne, zwłaszcza że od jesieni 1939 r. tworzono w mieście i okolicy obozy pracy niewolniczej (Cieszyno, Dłusko, Ginawa,
Lesięcin, Podlipce, Przytoń, Runowo Pomorskie, Węgorzyno, Wiewiecko,
Zwierzynek) związane głównie z budową autostrady Berlin–Królewiec.
Włączono do nich również jeńców ze Stalagu II w Stargardzie Szczecińskim4.
Już od jesieni 1939 r. przywożono na przymusowe roboty robotników rolnych
z Polski (Cieszyno, Połchowo), a w Runowie w 1940 r. przebywało 93 polskich
robotników pracujących przy budowie linii kolejowej5. Do Węgorzyna napływali też Niemcy ewakuowani z krajów bałtyckich, którzy początkowo byli za1
E. Włodarczyk, Tendencje rozwojowe miast prowincji zachodniopomorskiej w latach 1850–1918,
„Zapiski Historyczne”, t. 63, 1998, z. 1, s. 93–121.
2 P. Gut, Z dziejów politycznych i ustroju komunalnego Węgorzyna w XIX i początkach XX w.,
„Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 1, 2017, s. 53–68.
3 Ibidem.
4 „Heimatkalender für den Kreis Regenwalde”, 1941, s. 108–109.
5 B. Frankiewicz, Praca przymusowa na Pomorzu Zachodnim w latach II wojny światowej, Poznań
1969, passim.
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kwaterowywani w domach prywatnych, a następnie utworzono dla nich obóz,
do którego kierowano również ofiary nalotów alianckich z dużych miast niemieckich, a od 1944 r. także dla uciekinierów z Prus Wschodnich. W okresie
II wojny światowej miasto nie było celem nalotów alianckich i aż do nadejścia
frontu było w miarę bezpieczne i nie uległo zniszczeniu.
Zbliżający się front spowodował częściowy exodus, a później i paniczną ucieczkę ludności niemieckiej. Miasto opuścił również nazistowski burmistrz i zarazem Ortsgruppenleiter Voss. 2 marca 1945 r. sowieckie wojska 1.
i 3. armii pancernej 1. Frontu Białoruskiego, w ramach ofensywy wojskowej,
która ruszyła spod Recza, kierując swoje natarcie na Kołobrzeg, podeszły pod
miasto i je ostrzelały. W wyniku artyleryjskiej nawały wybuchł pożar, który
doszczętnie zniszczył centrum miasta, było także wiele ofiar śmiertelnych.
Węgorzyno i okoliczne wioski zostały zajęte 3 marca 1945 r. przez wojska sowieckie. Po przejściu frontu pozostały tu oddziały zabezpieczenia tyłów, jednostki NKWD, a pełnie władzy przejęły sowieckie komendantury wojenne. Jak
wspomina Leonard Borkowicz, pierwszy wojewoda szczeciński, wówczas pełnomocnik Rządu Tymczasowego RP przy 1. Froncie Białoruskim, 5 lub 6 marca 1945 r. na jego wniosek Rada Wojenna tego frontu wydała rozkaz, w którym
zobowiązywała władze wojskowe, aby na terenach mających należeć do Polski
udzielać pomocy powstającym cywilnym władzom polskim6. Oficjalne władze
polskie z Pełnomocnikiem Rządu RP (starostą) na obwód (powiat) Leopoldem
Płacheckim przybyły do Łobza 30 maja 1945 r. Rozpoczął się proces tworzenia polskich struktur administracyjnych w miastach i wsiach obwodu (powiatu) łobeskiego. Płachecki zaakceptował na stanowisku burmistrza Węgorzyna
Fryderyka Rudnickiego, mianowanego już wcześniej na ten urząd przez komendanta wojennego miasta. Latem 1945 r. w Węgorzynie, podobnie jak we
wszystkich miejscowościach na ziemiach zachodnich mających zostać włączonych do Polski, a zajmowanych przez wojska sowieckie, podstawowym
problemem było zapewnienie minimum bezpieczeństwa i stworzenie warunków dla osadnictwa polskiego. Zniszczenia wojenne, a zwłaszcza dalsza powojenna dewastacja miasta sprawiła, że Węgorzyno nigdy nie osiągnęło stanu
zaludnienia sprzed 1939 r. Chłonność osadnicza była niewielka, zważywszy iż
zniszczenia infrastruktury miejskiej szacowano w grudniu 1945 r. na 95,7%.
Dla porównania w innych miastach pow. łobeskiego wynosiła odpowiednio:
Łobez – 68,2%, Płoty – 22,5%, Resko – 29,4%. Z istniejących w 1940 r. 365 budynków pod koniec 1945 r. zaledwie 52 z nich nadawały się do zamieszkania7.
6

Pierwszy wojewoda szczeciński. Dokumenty i komentarze 1945–1949, oprac. Z. Chmielewski,
K. Kozłowski, Szczecin 1986, s. 16.
7 M. Mazurkiewicz, Osadnictwo i struktura demograficzna ludności powiatu łobeskiego 1945–
1970, [w:] Z dziejów Ziemi Łobeskiej, pod red. T. Białeckiego, Szczecin 1971, s. 213.
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Innymi ważnymi przyczynami niskiej chłonności osadniczej miasta było
zlokalizowanie punktów etapowych (obozów) dla Rosjan powracających
z Niemiec oraz działalność wojskowej komendantury sowieckiej zlikwidowanej dopiero we wrześniu 1946 r.8 Rosyjscy jeńcy wojenni i robotnicy przymusowi, w poszukiwaniu zdrajców ojczyzny i Własowców, poddani byli w tych
obozach filtracyjnych przez sowieckie służby bezpieczeństwa szczegółowym
przesłuchaniom przed ich powrotem do ZSRR. Stąd też przez kilkanaście
pierwszych powojennych miesięcy dominującą ludnością na tym terenie byli
Rosjanie. Z braku dogodnych warunków nie utworzono w mieście Komitetu
Osiedleńczego, a najbliższa placówka Państwowego Urzędu Repatriacyjnego,
o zdolności przejęcia około 300 osób, została zlokalizowana w Kraśniku
Łobeskim (niem. Kratzig).
Tabela 1. Liczba ludności Węgorzyna w 1945 r.
Miesiąc

Polacy

Niemcy

Rosjanie

Inne
narodowości

Ogółem*

Kwiecień

6

800

–

–

806

Maj

33

775

–

–

808

Czerwiec

70

800

6000

Lipiec

162

158

6000

3**

323

Sierpień

152

140

6000

–

292

Wrzesień

113

138

5500

–

251

Październik

258

138

5000

–

396

Listopad

244

139

5000

–

383

Grudzień

286

138

8000

–

424

870

* – bez Rosjan.
** – obywatele Francji.
Źródło: Zestawienie autora, na podstawie raportów, meldunków i sprawozdań statystycznych burmistrzów miasta – zob. AP w Szczecinie Oddz. w Stargardzie Szczecińskim, zesp. 68/24/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Węgorzynie 1945–
1950, passim.

Osadnictwo miejskie w pierwszych miesiącach nie było zorganizowane.
Pionierzy napływali w niewielkich grupach. Jedna z większych grup (ok. 100
osób), która próbowała w czerwcu 1945 r. osiedlić się w mieście, została ograbiona na dworcu kolejowym przez żołnierzy sowieckich i połowa z nich wró8

Ibidem.

345

Jan Macholak

346

ciła do Polski centralnej9. Gdy w czerwcu 1945 r. rozpoczął się pierwszy etap
wysiedlania ludności niemieckiej, wydawało się, że ich miejsce zajmą osadnicy z Polski. Pojawiły się jednak nowe przeszkody, tak opisane w sprawozdaniu:
„[...] po opuszczeniu domostw wojska sowieckie wywożą autami wszystek dobytek, jak również inwentarz żywy. Jeśli są Polacy, są również ograbiani przez
wojska sowieckie”10. Niski stan bezpieczeństwa sprawił, że w lipcu i sierpniu
zmniejszyła się liczba Polaków w mieście. Nieproporcjonalnie wysoka do
liczby osiedlonych w mieście Polaków była natomiast liczba milicjantów; np.
w lipcu 1945 r. spośród 162 Polaków, aż 29 było zatrudnionych w Komendzie
Miejskiej Milicji Obywatelskiej, co i tak nie poprawiało stanu bezpieczeństwa11.
Trudna dla osadników była sytuacja aprowizacyjna i sanitarna. Brakowało
artykułów żywnościowych pierwszej potrzeby, szerzyły się choroby zakaźne,
zwłaszcza tyfus, a wśród ludności niemieckiej także choroby weneryczne12.
Dopiero późną jesienią 1945 r. uruchomiono w Węgorzynie ambulatorium
Polskiego Czerwonego Krzyża z izbą chorych dysponującą 17 łóżkami oraz
dworcowy punkt sanitarno-odżywczy wraz ze stację szczepień ochronnych.
Do tej pory opiekę zdrowotną sprawował jeden lekarz (Francuz) oraz niemiecka sanitariuszka.
Mimo trudnej i skomplikowanej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej w lipcu 1945 r. pełnomocnik rządu na obwód łobeski kontynuował
tworzenie struktur administracji polskiej. Generalnie ustrój miejski oparty
był na przepisach przedwojennych, z tym że u podstaw ustrojowych wprowadzonych przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, dotyczących samorządu terytorialnego z 1944 r., stanęła zasada nadrzędności rad narodowych13.
Najwyższą władzą, a zarazem organem stanowiącym samorząd miejski, miała
być Miejska Rada Narodowa. Jej organem wykonawczym był Zarząd Miejski,
który mógł działać kolegialnie lub jednoosobowo. Burmistrz, podobnie jak
przed wojną, był przełożonym gminy miejskiej oraz kierownikiem całej administracji i gospodarki miejskiej i tylko on mógł na zewnątrz reprezentować
Zarząd Miejski. Za powierzone mu obowiązki w dziedzinie administracji pań9 Archiwum Państwowe (AP) w Szczecinie Oddz. w Stargardzie Szczecińskim, zesp. 68/24/0
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Węgorzynie 1945–1950, sygn. 40, s. 3, Protokół z dnia
24 VI 1945 r. Brygady Osiedleńczej nr 1.
10 Ibidem.
11 Ibidem, sygn. 39, s. 2; ibidem, sygn. 50, s. 14–15.
12 Ibidem, sygn. 40, s. 3.
13 Ustawa z dnia 11 IX 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. RP z 1944,
nr 5, poz. 22). Nowelizacja ustawy w 1946 r. – zob. Dz.U. RP z 1946, nr 3, poz. 26. Zob. także dekret
PKWN z dnia 23 IX 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U. RP
z 1944, nr 14, poz. 74).
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stwowej odpowiedzialny był wyłącznie przed pełnomocnikiem obwodowym
(a następnie starostą powiatowym).
Specyficzna sytuacja na ziemiach zachodnich sprawiła, że te modelowe rozwiązania nie mogły być zastosowane. Rozwój sytuacji społeczno-politycznej
w 1945 r., a przede wszystkim niewielka liczba osiedlonych Polaków sprawiły, że
tworzenie władz miejskich rozpoczęto od obsadzenia stanowiska burmistrza,
który był jednoosobowo odpowiedzialny za powierzone władzom cywilnym zadania w zakresie administracji i gospodarki miejskiej. W swoich poczynaniach
był on jednak ograniczany przez komendanta wojennego miasta.
Nowym burmistrzem Węgorzyna, powołanym już przez pełnomocnika
rządu, został Makary Cwill, który 4 sierpnia 1945 r. przejął od Rudnickiego
zorganizowane agendy miejskie. Ukształtował się również siedmioosobowy
Zarząd Miejski (Rudnicki – wiceburmistrz, Roman Ksycki – sekretarz, Janina
Lewkowiczowa – z-ca sekretarza, Czesław Jęsiak – pomoc biurowa, Kazimierz
Pawlak – praktykant biurowy i Jerzy Budziński – praktykant biurowy)14. Na
siedzibę zarządu miasta udało się pozyskać trzy pomieszczenia w budynku
przy ul. Strzeleckiej 25, bowiem do tej pory władze miejskie zajmowały jedno pomieszczenie (sic! – ubikację) w budynku Miejskiej Kasy Oszczędności.
Pierwszym ważnym zadaniem nowego burmistrza było zewidencjonowanie
majątku stanowiącego własność miasta. Ponieważ nie było dostępu do niemieckich katastrów i ksiąg wieczystych, w dniach 21 i 22 sierpnia 1945 r.
z udziałem trzech, wcześniej zaprzysiężonych, byłych niemieckich mieszkańców miasta (Gustawa Thur – stolarza, Augusta Lemke – robotnika brukarskiego, Wilhelma Zimanna – rolnika) dokonał on osobistego przeglądu obiektów
i nieruchomości. Sporządzony wówczas wykaz w 17 punktach opisywał mienie komunalne miasta15.
Wielokrotnie przypominano burmistrzom, że wszystkie nieruchomości
miejskie, które przed wojną były własnością samorządu miejskiego, przechodzą w całości pod zarząd władz miejskich, bez żadnych wyłączeń16. Ponadto
art. 7 ustawy z 6 maja 1945 r.17 powierzał zarządom miejskim zarząd wszystkich nieruchomości w miastach, w tym: lokali mieszkalnych wraz z zabudowaniami gospodarczymi, obiektów mieszkalno-handlowo-przemysłowych,
jak i placów i ogrodów (z niewielkimi wyjątkami). Na ziemiach zachodnich
możliwość realizacja tych przepisów była jednak ograniczona. Wynikało to
przede wszystkim z braku zorganizowanych, a także początkowej słabości
14 AP w Szczecinie Oddz. w Stargardzie Szczecińskim, zesp. 68/24/0 Zarząd Miejski i Miejska

Rada Narodowa w Węgorzynie 1945–1950, sygn. 4, s. 9.

15 Ibidem, sygn. 24, s. 11–14.
16 Ibidem, sygn. 24, passim.

17 Dz.U. RP, z 1945, nr 17, poz. 97.
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władz samorządów miejskich, przejmowania obiektów, zwłaszcza przemysłowych, przez agendy Tymczasowego Zarządu Państwowego (a następnie
Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego) oraz z faktu pozostawania wielu ważnych dla miasta obiektów w administracji jednostek sowieckich. Szczególnie
negatywny wpływ na dzieje miasta w tym okresie miały zlokalizowane obozy
przejściowe dla Rosjan.
Wiele nieruchomości i obiektów mieszkalnych pozostawało bez właściwego nadzoru, co prowadziło nie tylko do rozkradania majątku, ale i ich dewastacji. Znamienna dla tego okresu jest konstatacja S. Śledzińskiego, kierownika Delegatury Tymczasowego Zarządu Państwowego na Okręg Pomorze
Zachodnie w Ławiczce (Resko): „Zdatny do zamieszkania lokal, pozostawiony bez opieki, w krótkim czasie zostaje pozbawiony okien, drzwi, liczników
i przewodów elektrycznych, motorów do wody, a nawet kuchen i pieców. Ilość
zdatnych do użytku mieszkań, a tym samym chłonność osadnicza tutejszych
terenów zmniejsza się w sposób zastraszający, a wzrasta i tak już wielka ilość
ruder i ruin”18.
W sprawozdaniu z 18 sierpnia 1945 r. burmistrz szacował, że miasto jest
zniszczone w 60%. Wiele zakładów było całkowicie zniszczonych, kilkanaście
można było uruchomić. Ocalały m.in. gazownia, podstacja elektryczna, wodociągi i łazienki oraz pięć hoteli19.
Innym ważnym przedsięwzięciem wobec ogromnych trudności aprowizacyjnych było dokończenie żniw, a zwłaszcza zbiórka zboża. Miasto wzięło
pod swój zarząd opuszczony przez jednostki wojska polskiego, liczący 186 ha,
majątek Henkenhagen (Wiewiecko). Z obu majątków (drugim był folwark komunalny) zwieziono 75 wozów zboża. Podczas zwózki dochodziło do licznych
incydentów z żołnierzami sowieckimi. Burmistrzowi udało się jednak „porozumieć” z sowieckim komendantem punktu przesiedleńczego, a przy okazji
uzyskać zwolnienie niektórych dzielnic miasta zajętych przez Rosjan20.
Niezmiernie ważne dla sprawnego funkcjonowania administracji było
utrzymywanie łączności z władzami obwodowymi (powiatowymi). 5 sierpnia
1945 r., na drugim zjeździe burmistrzów i wójtów obwodu Ławiczka, postanowiono o uruchomieniu tzw. poczty sztafetowej (łańcuchowej). W ten sposób
dwa razy w tygodniu każdy wójt i burmistrz mógł wysyłać korespondencję
do pełnomocnika obwodowego rządu i tą samą drogą otrzymywał zarządzenia, ogłoszenia i inną korespondencję. Na tym tle dochodziło do sporów kompetencyjnych między urzędem pełnomocnika rządu, burmistrzów i wójtów
18 AP w Szczecinie Oddz. w Stargardzie Szczecińskim, zesp. 68/24/0 Zarząd Miejski i Miejska

Rada Narodowa w Węgorzynie 1945–1950, sygn. 8, s. 6; ibidem, sygn. 24, s. 43.
19 Ibidem, sygn. 50, s. 17–18, 20; ibidem, sygn. 51, s. 10–11, 13.
20 Ibidem, sygn. 2, s. 3.
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z jednej strony, a komendantami milicji obywatelskiej. Ci ostatni odmawiali
przewożenia przesyłek, uważając, że ani pełnomocnik rządu, ani burmistrzowie nie mają „prawa dysponować funkcjonariuszami”, a ponadto komendy
nie mają wystarczającej liczby etatów i czasu na bycie kurierami. Taka postawa skłoniła burmistrza Cwilla do złożenia w Urzędzie Bezpieczeństwa
Publicznego w Łobzie skargi na Henryka Świętochowskiego, Komendanta
MO w Węgorzynie. Zarzucał mu sabotowanie poleceń pełnomocnika rządu,
podkreślając jednocześnie, że na rozkaz sowieckiego komendanta etapu
przesiedleńczego ośmiu milicjantów dzień i noc pełni wartę przy zaporach
ulicznych postawionych przez Rosjan na ulicach miasta21. Inną płaszczyzną
konfliktu między burmistrzem a komendantem MO była kwestia organizacji
prac porządkowych w mieście z wykorzystaniem ludności niemieckiej. Swoją
pisemną interwencję burmistrz Cwill zakończył następująco: „Obywatel
Świętochowski nieproszony wtrąca się w nie swoje sprawy, przez co utrudnia
mi pracę, wprowadza stan poddenerwowania, powoduje zamieszanie i burzy porządek. Porządek zaś stwarzany chaotyczną dyktaturą milicyjną ob.
Świętochowskiego nie jest oparty na prawie”22.
Trudno było oczekiwać zdecydowanej zmiany zachowań funkcjonariuszy
milicji, tym bardziej że 1 sierpnia 1945 r. por. Henryk Witosławski, kierownik
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łobzie, wydał następujący rozkaz nr 1: „Od dnia dzisiejszego, tj. 1 sierpnia 1945 r. poleca się wszystkim burmistrzom, wójtom, sołtysom, komendantom posterunków milicji
obywatelskiej udzielanie jak najdalej idącej pomocy dla wszystkich funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego znajdujących się na danym terenie – tzn. w razie potrzeby wypożyczać pojazdy, przekazywać do dyspozycji
milicjantów, nie utrudniać im pracy i zastosować się do ich zarządzeń”23.
W zaistniałych realiach Zarząd Miejski został zdekompletowany. Już
10 sierpnia 1945 r. liczył tylko czterech członków, a w grudniu 1945 r. na przewidzianych osiem etatów, aż cztery nie były obsadzone. Nie udało się też powołać w Węgorzynie rady doradczej24, która na okres przejściowy miała zastąpić przewidziane ustawą z 1944 r. rady narodowe25.
Wysiłek władz miejskich zmierzał do zabezpieczenia obiektów przed ich
dalszym rozkradaniem i dewastacją. Kilkakrotnie interweniowano u dowódcy garnizony sowieckiego w Węgorzynie w sprawie zaprzestania rozbierania
21 Ibidem, sygn. 9, s. 4–6.
22 Ibidem.

23 Ibidem, sygn. 50, s. 19.
24 AP w Szczecinie Oddz. w Stargardzie Szczecińskim, zesp. 68/24/0 Zarząd Miejski i Miejska

Rada Narodowa w Węgorzynie 1945–1950, sygn. 2, s. 7.
25 Zob. Dz.U. RP z 1944, nr 5, poz. 22; ibidem, 1946, nr 3, poz. 26.
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szop, stodół, budynków itp. W budynku szkolnym przeprowadzono remont,
przywieziono ławki z Łobza, uzupełniono sprzęt oraz pomoce naukowe (mapy,
książki), umożliwiając rozpoczęcie roku szkolnego. Jesienią magistrat oraz
stacja PCK zostały podłączone do sieci energetycznej26. Pod koniec sierpnia
administracja polska przejęła linię kolejową. Władze miejskie organizowały
też zapasy opału na sezon jesienno-zimowy.
Dużym wysiłkiem zabezpieczano miasto w podstawowe ziemiopłody.
Zapleczem żywnościowym dla mieszkańców miasta były gminy Przytoń
i Winniki. Dostawy żywnościowe pozwoliły na otwarcie we wrześniu 1945 r.
kuchni miejskiej. Dystrybucję artykułów spożywczych objęto reglamentowanym systemem kartkowym27.
Gospodarka finansowa miasta była oparta niemal wyłącznie na dotacjach.
Dochody własne samorządu były niewielkie i pochodziły głównie z opłat
czynszowych, które zaczęto wprowadzać z dniem 1 listopada 1945 r. Przyjęto
jednocześnie zasadę, że o wymiarze wysokości i poborze czynszów dzierżawnych od mieszkań i lokali będą decydowały zastosowane ustalenia władz niemieckich miasta przy uwzględnieniu przelicznika: jeden złoty równy dwom
markom niemieckim28. Ściągalność podatków i opłat, z braku pieniędzy
w obiegu, była jednak bardzo niska.
Dla tworzącej się społeczności węgorzyńskiej ważnym wydarzeniem
było uruchomienie w 1945 r. sklepu spożywczo-przemysłowego oraz placówki Urzędu Telekomunikacyjnego29. Powołano Urząd Stanu Cywilnego
w Węgorzynie, który był terytorialnie właściwy dla miasta Węgorzyna oraz
wszystkich gromad gminy Klauszewo (Przytoń) oraz Jaźwiny (Winniki). W obwodzie USC zamieszkiwało w tym czasie około 4780 osób30.
Niewielka liczba ludności polskiej i trudna powojenna rzeczywistość nie
sprzyjała powstawaniu organizacji społecznych bądź politycznych. W sprawozdaniach sytuacyjnych sporządzanych przez burmistrza nie odnotowano
ich aktywności. W Węgorzynie kilkakrotnie, w związku ze znikomą frekwencją, przekładano termin zebrania organizacyjnego powołującego Komitet
Miejski Polskiej Partii Robotniczej. Miało to być zebranie nie tylko członków
partii, których raczej tu nie było, ale wszystkich sympatyków ruchu robotniczego31.
26 AP w Szczecinie Oddz. w Stargardzie Szczecińskim, zesp. 68/24/0 Zarząd Miejski i Miejska

Rada Narodowa w Węgorzynie 1945–1950, sygn. 2, s. 13.
27 Ibidem, s. 8–15.
28 Ibidem, sygn. 24, s. 25–27.
29 Ibidem, sygn. 50, s. 6.
30 Ibidem, sygn. 49, s. 15.
31 Ibidem, sygn. 6.
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Od chwili pojawienia się cywilnych władz polskich, jednym z priorytetowych zadań była polonizacja ziem zachodnich i północnych. Patronat nad tym
przedsięwzięciem sprawował Polski Związek Zachodni. Usuwano niemieckie
napisy i symbole z miejsc publicznych oraz nadawano nowe, polskie nazwy
miejscowościom i ulicom. Początkowo nowe nazwy pojawiały się spontanicznie i były często zmieniane. Stąd nie wszystkie wówczas stosowane nazwy stały się nazwami urzędowymi.
Jesienią 1945 r. w Węgorzynie pozostawała nadal dość duża liczba ludności niemieckiej. Aby zwiększyć możliwości osiedlania się Polaków, zwłaszcza
w perspektywie akcji repatriacyjnej obywateli polskich z terenów zabużańskich, burmistrz miasta wydał rozporządzenia dotyczące ludności niemieckiej.
Została wyznaczona dzielnica do zamieszkania przez Niemców:
„W Węgorzynie jest wyznaczona osobna dzielnica dla Niemców – ulica
Strzelecka (Freienwalderstrasse). Wzywam, aby w przeciągu dni 1, 2 i 3 listopada br. wszyscy Niemcy zamieszkali na terenie tut. Miasta, opuścili dotychczas zajmowane mieszkania i zajęli mieszkania przy ul. Strzeleckiej”32.
Następnie ograniczono możliwość poruszania się tej ludności poza wyznaczony obszar: „Od godz. 6 do 19-tej (7-mej wieczorem) Niemcy mogą poruszać się w obwodzie swojego miejsca zamieszkania. Niemiec napotkany
przed godz. 6 i po godz. 19-tej w odległości ponad 100 m od swego mieszkania, zostanie rozstrzelony”33. Utworzenie dzielnicy niemieckiej miało
usprawnić rozpoczynające się, zgodnie z ustaleniami poczdamskimi, planowe wysiedlenie Niemców z terenów włączonych w skład państwa polskiego.
W pierwszej połowie 1946 r. władze miejskie kontynuowały rozpoczęte
zadania. Trwało zapoczątkowane jeszcze w 1945 r. wysiedlanie ludności niemieckiej, co zwiększyło możliwości osadnicze dla ludności polskiej. W dalszym ciągu poważną barierą szybszego zasiedlenia miasta były istniejące
obozy przejściowe dla Rosjan oraz stacjonowanie oddziałów armii sowieckiej. Sukcesywnie jednak zmniejszała się ich liczba. Ostatnie transporty
obywateli sowieckich wyjechały do ZSRR latem 1946 r. Podobnie malała
liczba Niemców. We wrześniu w Węgorzynie pozostało już tylko 12 Niemców
(dwóch mężczyzn i dziesięć kobiet)34. W tym samym okresie potroiła się niemal liczba Polaków. Przybywali repatrianci i przesiedleńcy.

32 Ibidem, sygn. 39, s. 21.
33 Ibidem, s. 20.

34 Ibidem, sygn. 35, s. 12.
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Data

Repatrianci

Przesiedleńcy

do 31.12.45

70

201

do 30.06.46

398

244

do 31.12.46

519

335

do 30.06.47

412

889

Źródło: M. Mazurkiewicz, op.cit., s. 213.

Nierozwiązanym nadal problemem było właściwe zabezpieczenie obiektów i nieruchomości przed szabrem i dewastacją. Wszystkie niemal odpowiedzialne za ten stan urzędy i instytucje wzajemnie się oskarżały o brak nadzoru
nad pozostawionym mieniem poniemieckim dużej wartości i dopuszczeniem
do jego rozkradania, niszczenia i wywózki. Swój wkład w te negatywne zjawiska mieli też indywidualni szabrownicy35. Przedłużające się procedury związane z ujawnieniem ksiąg hipotecznych sprawiały, że majątek związku samorządowego przechodził w zarząd innych podmiotów36. Wszystkie te zjawiska
negatywnie wpływały na tempo odbudowy zniszczonej gospodarki miejskiej.
W sprawozdaniu z działalności miejskich organów samorządowych w maju
1948 r. napisano wręcz, iż na terenie miasta nie ma żadnych przedsiębiorstw
komunalnych37. W tej sytuacji nadająca się do uruchomienia gazownia miejska nigdy nie została ponownie uruchomiona, a postępująca dewastacja doprowadziła po kilku latach do jej rozbiórki.
Napływ do miasta nowych mieszkańców umożliwił powołanie w marcu
1946 r. Tymczasowej Rady Doradczej, która miała wspierać burmistrza i zarząd miejski do czasu powołania ustawowej rady narodowej. Jej skład społeczny i zawodowy nie mógł z istoty rzeczy w sposób znaczący wpływać na
gospodarkę miejską38.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja 1946 r., likwidujące formalnie urzędy pełnomocników rządu, było pierwszym aktem prawnym, który
przybliżał zespolenie ziem zachodnich z resztą kraju39. Nazwę obwodów
zastąpiono powiatami, a pełnomocnicy powiatowi stali się starostami.
Urzędy pełnomocników przemianowano na starostwa, a wydziały powiatowe stały się organami wykonawczymi powiatowych rad narodowych
35 Ibidem, sygn. 9, s. 8–12; ibidem, sygn. 24, s. 43, 48, 60–61.
36 Ibidem, s. 65–67.
37 Ibidem, sygn. 60, s. 5.
38 Ibidem, sygn. 60, s. 1.

39 Dz.U. RP z 1946, nr 28, poz. 177.
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hierarchicznie nadzorujące samorząd w miastach i gminach. Dokonano
również nowego podziału terytorialnego kraju. Na terenie pow. łobeskiego utworzono gminy i gromady. Na terenach, które obecnie tworzą gminę
Węgorzyno, powołano wówczas gminę miejską Węgorzyno i gminy wiejskie: Przytoń, Rogowo oraz Winniki. Wprowadzono jako obowiązujące
nowe nazewnictwo, np. obwód Ławiczka (Resko niem. Regenwalde) zastąpiono nazwą – powiat Łobez.
Zreorganizowano Zarząd Miejski, a w październiku 1946 r. ukonstytuowała się Miejska Rada Narodowa, mająca być w myśl ustawy organem stanowiącym samorząd miejski. Należy zaznaczyć, że do 1954 r. rady narodowe
nie pochodziły z wyborów powszechnych, leczy tworzyły je osoby delegowane na radnych przez legalnie działające partie i organizacje społeczne.
Życie polityczne Węgorzyna w tym okresie było bardzo ubogie. Formalnie
istniejące dwie partie polityczne (Polska Partia Robotnicza i Polska Partia
Socjalistyczna) nie przejawiały w zasadzie aktywności. Były słabe kadrowo
i liczebnie. Zgodnie z ustawą, w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców,
rady narodowe miały liczyć 16 członków. W Węgorzynie rada ukonstytuowała się w 14-osobowym składzie. Dwa mandaty przewidziane dla organizacji młodzieżowych – Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu
Robotniczego i Związku Walki Młodych – nie zostały obsadzone. W 14-osobowej Miejskiej Radzie Narodowej było ośmiu członków PPR oraz pięciu członków PPS. Jeden mandat bezpartyjny uzyskała przedstawicielka
Związku Nauczycielstwa Polskiego, kierowniczka szkoły powszechnej Maria
Cwill40. Przewodniczącym pięcioosobowego prezydium rady został Czesław
Królikowski (PPS)41. Skład społeczno-zawodowy rady oddawał ówczesną
strukturę mieszkańców miasta. Tylko dwie osoby miały wykształcenie średnie, pozostali wykonywali zawód ślusarza, rolnika, fryzjera, szewca, malarza,
betoniarza, kupca, listonosza i robotnika.
W tej sytuacji głównym organizatorem życia społecznego i gospodarczego
miasta pozostawał nadal Zarząd Miejski. Budżet, oparty głównie na dotacjach,
nie pozwalał rozpocząć odbudowy miasta. Z braku środków finansowych na
odbudowę wodociągów, zdecydowano się na budowę studni publicznej przy
ul. Mickiewicza. Nieczynna była nadal sieć kanalizacji miejskiej i gazownia. Nie podjęto też odbudowy innych obiektów użyteczności publicznej.
Niewielkie dochody własne nie wystarczały na oczyszczanie ulic i zabezpieczenie grożących zawaleniem murów. Z trudem wykonano drobne remonty
40 Skład pierwszej Miejskiej Rady Narodowej – zob. AP w Szczecinie Oddz. w Stargardzie

Szczecińskim, zesp. 68/24/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Węgorzynie 1945–1950,
sygn. 60, s. 2.
41 Skład Prezydium Miejskiej Rady Narodowej – zob. ibidem.
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i naprawy w budynku szkolnym. Sytuacji finansowej miasta nie poprawiła
sprzedaż cegły z rozbieranych budynków ani wydzierżawienie jeziora42.
Głównym zajęciem mieszkańców miasta było rolnictwo. W mieście o powierzchni 1485 ha, aż 152 ha stanowiła ziemia orna, ponad 200 ha – inne:
łąki, pastwiska i nieużytki. W 1949 r. w Węgorzynie zamieszkiwało 1155 osób.
Czynnych zawodowo było 392 osób, w tym 200 utrzymywało się z rolnictwa,
pozostałe z pracy w przemyśle, administracji państwowej, handlu i rzemiośle43. Na progu ubóstwa żyło 18 rodzin, którym udzielano okresowych zapomóg. Dla rolników, zwłaszcza tych nieposiadających koni, dużą pomocą było
przydzielenie 24 koni z dostaw UNRRA.
W życiu politycznym miasta można odnotować: Polską Zjednoczoną
Partię Robotniczą, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Związek „Samopomoc
Chłopska”, Ligę Morską, Ligę Lotniczą, Związek Młodzieży Polskiej,
Powszechną Organizację „Służba Polsce”, Ligę Kobiet, Ochotniczą Straż
Pożarną, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Towarzystwo Przyjaciół
Żołnierza i Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej. W istocie, poza
„Samopomocą Chłopską”, pozostałe organizacje nie przejawiały większej aktywności. Szczególna rolę, po zjednoczeniu partii robotniczych (PPR i PPS)
odgrywała PZPR (utworzona 15 grudnia 1948 r.). Zebranie organizacyjne
nowej partii w Węgorzynie odbyło się 29 grudnia 1948 r. W tym czasie do
PZPR w Węgorzynie należało 39 osób (przed zjednoczeniem w październiku
1947 r. PPR na terenie miasta liczyła 57 członków)44. Komitet Miejski PZPR
w Węgrzynie ukonstytuował się 20 marca 1949 r.; w 1950 r. miejska organizacja PZPR liczyła 52 członków45.
Na życie religijne mieszkańców, w większości katolików, wpływał brak
własnej parafii46. Wprawdzie czynna była kaplica katolicka na cmentarzu
miejskim, jednak nabożeństwa z udziałem kapłana odbywały się tylko raz
w tygodniu, kiedy do Węgorzyna przyjeżdżał ksiądz ze Zgromadzenia Księży
Zmartwychwstańców z Drawska Pomorskiego, które to zgromadzenie sprawowało opiekę duszpasterską nad okoliczną ludnością. Stąd też w części budynku dawnej plebani w styczniu 1949 r. uruchomiono bibliotekę miejską. Nie
miała ona zbyt wielu czytelników i to nie tylko z powodu niewielkiego zbioru
bibliotecznego. Bardzo ubogie było życie kulturalne miasta. Jedną z niewielu
atrakcji stanowiły projekcje filmów wyświetlanych raz w miesiącu przez kino
42 Ibidem, sygn. 60, s. 7.
43 Ibidem, sygn. 3, Sprawozdanie burmistrza Węgorzyna za drugi kwartał 1949 r.

44 Ibidem, zesp. 65/834/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Łobzie 1945–1948

[1949], sygn. 54.
45 Ibidem, sygn. 177, zebranie z 20 III 1949 r. oraz korespondencja z lat 1949–1950.
46 Parafię katolicką w Węgorzynie erygowano dopiero 28 VI 1957 r.
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objazdowe47. Z dużymi oporami przebiegała realizacja kursów dokształcających w ramach ogólnopolskiego programu walki z analfabetyzmem. Na zgłoszonych 36 osób, tylko 11 z nich ukończyło taki kurs48. Uruchomiony Dom
Ludowy nie stał się placówką kulturalną, lecz raczej miejscem spotkań organizowanych z okazji różnych uroczystości i zabaw ludowych. Dość spontanicznie w 1947 r. zawiązała się sekcja piłki nożnej, która zapoczątkowała
utworzenie w 1950 r. Ludowego Zespołu Sportowego Węgorzyno.
Na życie codzienne mieszkańców Węgorzyna istotny wpływ miały warunki higieniczno-sanitarne miasta. Nieczynne były wodociągi miejskie i system
kanalizacyjny. Brakowało dostatecznej liczby studzien z wodą nadającą się
do picia, co stwarzało zagrożenie epidemiologiczne. Miasto pozbawione było
jakiejkolwiek opieki medycznej, w tym szczególnie odczuwalnej opieki położniczej. Mieszkańcy musieli korzystać ze szpitali i przychodni w Stargardzie
Szczecińskim, Drawsku Pomorskim i Łobzie. Popularne w tej sytuacji było,
jak określano w dokumentach, korzystanie z pomocy miejscowych tzw. babek49.
Pierwszy okres w dziejach powojennych miasta kończy ustawa z 20 marca
1950 r. przekształcająca rady narodowe w jednolite terenowe organy władzy
i administracji państwowej50. Była ona poprzedzona trwającą od 1948 r. – podobnie jak w całym kraju – „karuzelą kadrową”, obejmującą zarówno stanowisko burmistrza (w ciągu dwóch lat wymieniono trzech burmistrzów), jak
i stanowiska w zarządzie miejskim i radzie narodowej, a także obsadę urzędniczą w magistracie.

47 AP w Szczecinie Oddz. w Stargardzie Szczecińskim, zesp. 68/24/0 Zarząd Miejski i Miejska

Rada Narodowa w Węgorzynie 1945–1950, sygn. 3, Sprawozdanie burmistrza Węgorzyna za drugi
kwartał 1949 r.
48 Ibidem, sygn. 60, s. 5.
49 Ibidem, sygn. 60, s. 8–11, Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Narodowej w Węgorzynie
za okres od 1 stycznia do 12 grudnia 1949 r.
50 Dz.U. RP z 1950, nr 14, poz. 130.
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Aleksander Newski w rosyjskiej
mitologii, propagandzie
i polityce historycznej

W Rosji, podobnie jak w innych państwach, argument historycznej legitymizacji władzy, mitologizacja jej genealogii używany był od początków
państwowości. Zjawisko to trudno rozpatrywać jako politykę historyczną
władców (dynastii), już raczej jako posługiwanie się mitem założycielskim,
a zarazem działania sakralizujące ich jako pomazańców Bożych. Utrwalanie
takiego wizerunku sprzyjało konsolidacji poddanych na kanwie administracyjnej – w warunkach, gdy nie mieli oni społecznej świadomości własnej odrębności, poczucia wspólnoty społeczno-kulturowej. Pojęcie narodu,
ukształtowane w dzisiejszym jego rozumieniu, zasadniczo zaczęło funkcjonować w Rosji dopiero w XIX w.1
Klasycznym przykładem mitologizacji władzy (władcy) w początkach
państwowości ruskiej, a więc wykraczającej poza Księstwo Moskiewskie
oraz ziemie ruskie w ramach Wielkiego Księstwa Litewskiego2, był wykreowany całkowicie sztucznie przez Iwana IV Groźnego mit odległego odeń
o dziewięć pokoleń księcia Aleksandra Newskiego. Cel tej manipulacji był
oczywisty. Proces jednoczenia ziem ruskich pod berłem Rurykowiczów dokonany przez ojca Iwana IV, wielkiego księcia Wasyla III, doprowadził do
ukształtowania państwa obejmującego wszystkie tzw. obszary wielkoruskie
jak też chanat kazański. Organizm ten spajała struktura administracyjna i prawosławie, ale brakowało mu jednoczącego społeczeństwo symbo1
2

Szerzej, zob. A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, wyd. 2, Warszawa 2012.
Czyli ziemie połocka, kijowska, czernihowska, briańska i smoleńska.
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lu władzy łączącej cechy rycerskie i duchowe, utrwalającego zarazem pozycję przejemcy tego symbolu – aktualnego władcy (dynastii). Wybór padł
na Newskiego, postać dość dwuznaczną, możliwą do wykreowania jako taki
symbol wyłącznie z uwagi na jej wówczas niemal całkowite zapomnienie.
Jego panowanie było na tyle odległe, a czasy, na które przypadało, tak mało
znane, iż dość łatwo można było manipulować społeczną wiedzę o nich, uzupełniać ją o wydarzenia wymyślone.
Wywodzący się z dynastii Rurykowiczów władca Nowogrodu Wielkiego
Aleksander z łaski Tatarów uzyskał w 1252 r. jarłyk na wielkie księstwo włodzimierskie (1252 r.). Patroni chętnie brali należny trybut, ale nie zamierzali
pomagać mu przed zagrożeniem ze strony Szwedów, z którym musiał borykać się sam. Jeden z wielu włodzimiersko-szwedzkich incydentów granicznych, starcie zbrojne nad rzeką Newą (1240 r.), z polecenia Iwana IV przypomniano ze starych kronik i zaczęto propagować jako wielki sukces ruskiego
oręża. W rzeczywistości miało ono charakter drobnej potyczki granicznej,
w której poległo około 20 wojów nowogrodzkich i która była raczej powodem do wstydu niż wywyższenia. Gdy w związku z tym jakoby wspaniałym
zwycięstwem nadawano Aleksandrowi po około trzystu latach przydomek
„Newski”, w warunkach wzmiankowanej potrzeby kreowania odpowiedniego mitu dynastycznego, o potyczce tej funkcjonowało co najwyżej ogólnikowe, zniekształcone przez wieki echo. Wkrótce, zapewne na polecenie cara,
wsparła ten kult Cerkiew, wynosząc Newskiego na ołtarze (1547 r.), a więc
uświęcając tego, który u boku Mongołów krwawo niszczył na Rusi chrześcijaństwo. Jego liczne odtąd hagiografie nie uwzględniały oczywiście tego faktu, a też i innych, jak władania przezeń pod kontrolą i z nadania Batu-chana
(jarłyk), skoligacenia z niewolącymi Ruś Mongołami, wystąpienia zbrojnego
u ich boku przeciwko Zachodowi3. Kult przodka dynastów wszedł na stałe do rosyjskiej mitologii, skutecznie podbudowywał ich boską legitymizację. Na ile skuteczna była ta „pra-polityka historyczna” Iwana IV świadczy
fakt, iż prawdę o wspaniałym jakoby zwycięstwie Aleksandra nad Szwedami
zweryfikowano negatywnie dopiero pod koniec XX w.4 Zweryfikowano także
cały życiorys Newskiego, przeprowadzając tezę, iż jego kolaboracjonizm był
3

Szerzej o mechanizmie wykreowania Aleksandra Newskiego na wzorzec bohatera narodowego, zob. A. Lipatow, Historia a polityka historyczna, „Nowa Polityka Wschodnia”, 2012, nr 2, s. 236–
243.
4 Zob. M.M. Sokolskij, Niewiernaja pamiat’. Gieroi i antigieroi Rossii, Moskwa 1990. Ta weryfikacja funkcjonuje w pracach naukowych, ale społeczeństwo rosyjskie jako całość zdecydowanie ją
odrzuca. Nadal dominuje fałszywa wersja, mówiąca o rozbiciu przez Aleksandra „pięciu tysięcy
żołnierzy przybyłych na stu statkach” – zob. np. M. Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, tłum.
z ros., Warszawa 1997, s. 71.
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główną przyczyną narzucenia Rusi jarzma Złotej Ordy, zdradzieckiego poddania się jej bez walki5.
Wykreowany przez Iwana Groźnego kult Aleksandra Newskiego doraźnie odegrał rolę spajającą państwo, stał się czynnikiem ułatwiającym
Moskwie rządzenie ziemiami ruskimi6. Wkrótce jednak tę rolę przejąć
miały inne czynniki, przede wszystkim potrzeba jednoczenia się wobec
zagrożenia zewnętrznego, którego niejako apogeum stało się osadzenie
przez Polaków na Kremlu Dymitra Samozwańca. Wyjście z tego kryzysu
wyniosło na pierwszą linię nowe symbole jedności – bohaterów zwycięstwa nad Polakami: księcia Dmitrija Pożarskiego i kupca Kuźmę Minina.
Niemniej kult Newskiego dalej spełniał swą rolę, jednocząc naród i władców, ale przestał być główną narracją tego jednoczenia.
Nowa fala zainteresowania Aleksandrem Newskim nastąpiła w pierwszej połowie XVIII w. Być może należy łączyć ją z osłabieniem wizerunku władcy po śmierci Piotra I, choć trudno byłoby o przekonywujące uzasadnienie tej hipotezy. Jest faktem, iż w roku śmierci Imperatora relikwie Newskiego zostały uroczyście przeniesione do klasztoru Aleksandra
Newskiego w Petersburgu7 i wystawione na bez mała dwa wieki na widok
publiczny – początkowo w cerkwi Zwiastowania, a od 1790 r. w soborze
Trójcy Świętej.
Pod koniec XVIII w. tereny wokół ławry Newskiego w stolicy zostały
połączone z centrum zwartą zabudową miejską. Powstał zaprojektowany
przez architekta Iwana Starowa plac Aleksandra Newskiego, współcześnie
wzbogacony jego pomnikiem konnym. Umiarkowany renesans postaci
Newskiego zaznaczył się także w Moskwie, gdzie w 1891 r. została wybudowana czasownia Aleksandra Newskiego, architektonicznie prezentująca modny podówczas tzw. styl egiptyzujący8. W stolicy centralny Newski Prospekt
i ulicę Chersońską połączyła w 1902 r. ulica Aleksandra Newskiego.
5

Zob. np.: J. Fennell, A History of Russia, vol. I: To 1917 (Anthem Series on Russian, East European
and Eurasian Studies), 2nd ed., London 2003; J. Afanasjew, Groźna Rosja, tłum. z ros., Warszawa
2005; A. Nikonow, Za fasadom Impierii. Kratkij kurs otieczestwiennoj mifołogii, St. Peterburg 2012.
6 W. Materski, Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej, Warszawa 2017, s. 19–20.
7 W 1795 r. klasztor uzyskał rangę ławry – nadawaną w trybie wyjątkowym wyłącznie wielkim
zespołom klasztornym, podlegającym nie cerkiewnej władzy lokalnej (biskupom diecezjalnym),
lecz najwyższym władzom cerkiewnym. Do przewrotu bolszewickiego w Imperium były tylko
cztery ławry: Peczerska (Kijów), Troicko-Siergiejewska (Siergijew Posad), Poczajowska (Wołyń)
i Aleksandra Newskiego. Głównym projektantem klasztoru Aleksandra Newskiego był słynny architekt Domenico Trezzini.
8 Czasownia – popularna w prawosławiu niewielka budowla sakralna, będąca raczej pomnikiem wiary niż miejscem odprawiania nabożeństw. W czasowniach wierni zapalają świece przed
ikonami i odmawiają modlitwy.
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Obiekty sakralne pod wezwaniem Aleksandra Newskiego stawiano także
na ziemiach Królestwa Polskiego, zapewne z uwagi na łączenie w jego osobie,
obok świętości, również cech dominacji świeckiej – władcy i wodza. W 1884 r.
w Łodzi przy ul. Widzewskiej (obecnie ul. Jana Kilińskiego) została wyświęcona funkcjonująca do dziś cerkiew katedralna pod wezwaniem św. Księcia
Aleksandra Newskiego. Pod koniec wieku rozpoczęto na warszawskim placu
Saskim zakończoną w 1912 r. budowę monumentalnego soboru katedralnego
św. Aleksandra Newskiego. Wzniesiony według projektu architekta Leontija
Benoisa miał odgrywać rolę drugiego obok Cytadeli symbolu rosyjskiego panowania nad miastem, jego rusyfikacji i zarazem dominacji konfesyjnej9.
Świadectwem trwałości renesansu kultu Newskiego jest sobór Matki
Boskiej Kazańskiej w Petersburgu, nazywany powszechnie Soborem
Kazańskim. Ta monumentalna budowla architekta Andrieja Woronichina,
wzorowana na kościele św. Piotra w Rzymie, miała uwieczniać zwycięstwo
odniesione nad wojskami napoleońskimi. Wśród centralnych dla założenia
soborowego posągów z brązu znalazł się Aleksander Newski – obok Jana
Chrzciciela, św. Andrzeja apostoła i św. księcia Włodzimierza I Wielkiego.
Włodzimierz i Aleksander w tym zestawieniu niewątpliwie są znakami potęgi rosyjskich (ruskich) władców świeckich, włączonych za wybitne zasługi dla państwa i narodu w poczet świętych prawosławia. Newski trafił też do
panteonu świętych prawosławia, uwiecznionych przez Wiktora Wasniecowa
w drugiej połowie XIX w. na słynnych freskach w soborze św. Włodzimierza
w Kijowie – obok plejady książąt i świętych starej Rusi.
Kres kultywowania postaci Newskiego położyli bolszewicy, dokonując
w 1922 r. rabunku kosztowności soboru Trójcy Świętej, głównej świątyni ławry
Aleksandra Newskiego w Piotrogrodzie, w tym także srebrnego relikwiarza-sarkofagu, a szczątki Newskiego przenosząc do miejskiego Muzeum Historii
Religii i Ateizmu10. Zmienili też nazwę placu Aleksandra Newskiego na plac
Czerwony. Dłużej ostała się nazwa ulicy Aleksandra Newskiego, której zmiany
na ulicę placu Czerwonego dokonano dopiero w połowie lat 30. XX w.
W kilkanaście lat po przewrocie bolszewickim, mimo bezwzględnej walki z religią, zdecydowano jednak przypomnieć osobę Newskiego jako władcy świeckiego. W latach 30., w pragmatycznych celach wynikających z ówczesnej polityki historycznej państwa sowieckiego, uznano go za najlepszą
personifikację aktualnej polityki wobec Zachodu. Na zamówienie władz,
9

Po odzyskaniu niepodległości, w drugiej połowie lat 20. XX w. sobór został doszczętnie rozebrany, podobnie jak wiele innych cerkwi uosabiających w oczach Polaków traumę okresu zaborów.
10 Do soboru Trójcy Świętej powróciły dopiero w 1989 r. Natomiast chroniący je wcześniej relikwiarz-sarkofag pozostaje w zbiorach Ermitażu.
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podobno osobiście Stalina, reżyser Siergiej Eisenstein sięgnął do postaci
Newskiego jako historycznego wzorca władzy świeckiej, obrońcy ojczyzny
przed zagrożeniem nawałą teutońską. Postać Newskiego dobrze personifikowała problemy samego Stalina w 1937 r., gdy w warunkach potencjalnego
zagrożenia państwa agresją na wschodzie i na zachodzie znalazł się w podobnej sytuacji. Ta „nawała teutońska”, czytelny symbol Drang nach Osten
Trzeciej Rzeszy, w filmie przyjęła postać Zakonu Kawalerów Mieczowych,
pokonanego przez wojska Aleksandra Newskiego w 1242 r. w bitwie na zamarzniętym jeziorze Pejpus. Zwycięstwo to powstrzymało parcie zakonów
rycerskich na ziemie ruskie, a więc jego przypomnienie i nagłośnienie
na masową skalę miało być ostrzeżeniem przed taką nową falą parcia na
wschód, tym razem – zgodnie z zapowiedzią w Mein Kampf – przez Niemcy
hitlerowskie, a zarazem sygnałem o możliwym kompromisie na wschodzie.
W celu wyostrzenia jeszcze czytelności alegorii, hełmy knechtów zakonnych
do złudzenia przypominały hełmy stosowane ówcześnie w armii Trzeciej
Rzeszy11, a w całym filmie przeciwnik Newskiego konsekwentnie nazywany jest „Niemcami”; ani razu nie pada określenie „krzyżacy” czy „Zakon
Kawalerów Mieczowych”.
Mimo ogromnego powodzenia, film wkrótce musiał zejść z ekranu. Stał
się bowiem nagle sprzeczny z woltą dokonaną w polityce zagranicznej – zmową Stalin–Hitler, zapowiadającą skoordynowane obalenie ładu pokojowego
w Europie Środkowej, a w dalszej perspektywie – wojnę powszechną i nowy
podział świata. W konsekwencji po 23 sierpnia 1939 r. (pakt Ribbentrop–
Mołotow) z dnia na dzień nastąpiło odwrócenie o sto osiemdziesiąt stopni
propagandy w kwestii stosunku do hitlerowskich Niemiec. Pogromca krzyżaków, książę Newski stał się postacią propagandowo niewygodną, komplikującą przekonywanie społeczeństwa do nowego sojusznika, wczorajszego
wroga numer jeden. Nadchodzącą konsumpcję sojuszu należało propagandowo uzasadnić, jako że nie do wszystkich trafiał argument, iż w polityce
sowieckiej winna obowiązywać zasada: „każdy środek staje się prawem, jeśli służy określonemu celowi”12. W tym uzasadnieniu szczególna rola przypadła serwowanej na skalę masową argumentacji historycznej, ukazywaniu Niemiec w innej niż dotychczas perspektywie – jako państwa o ustroju
jednak socjalistycznym, kolebki marksizmu, społeczeństwa o najbardziej
dojrzałej ideologicznie klasie robotniczej. Raptem pojawiły się w Moskwie
i Leningradzie wystawy poświęcone niemieckiej sztuce, gospodarce i osią11

W pierwotnych założeniach kostiumowych miały znaleźć się na nich nawet swastyki, z czego
ostatecznie zrezygnowano.
12 Stwierdzenie oficera Armii Czerwonej, cyt. za: S. Dębski, Między Berlinem a Moskwą. Stosunki
niemiecko-sowieckie 1939–1941, Warszawa 2003, s. 120.
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gnięciom technicznym. Film o Newskim nie tylko zszedł z ekranów, ale też
z radia i prasy zniknęły wszelkie wzmianki na jego temat.
Całkowite milczenie zapanowało nie tylko wokół filmu, ale też zakazem
cenzury objęto napisaną do niego przez Siergieja Prokofjewa wysokiej klasy muzykę, wykonywaną jako niezależna kantata Aleksander Newski. Jej
libretto, w szczególności „Pieśń o Aleksandrze Newskim” oraz wykonywana przez chór partia „Powstań, ludu Rusi!”, w sposób wręcz demonstracyjny były sprzeczne z kursem na ścisłą współpracę polityczną i wojskową
z Hitlerem13.
Dopiero po zdradzie sojusznika, agresji z czerwca 1941 r. film powrócił na
ekrany, a kantata do sal koncertowych. Powróciły wznowione w skali dalece
przekraczającej tę z przełomu 1938/1939 r., kreując Newskiego wręcz na symbol powszechnego oporu antyniemieckiego14.
Pasmo klęsk Armii Czerwonej w pierwszych tygodniach agresji niemieckiej uzmysłowiło Stalinowi, iż samym strachem nie wymusi się identyfikacji
z sowiecką ojczyzną, chęci poświęceń. Konieczna stała się radykalna zmiana
w propagandzie, przede wszystkim polityce historycznej – przywołanie argumentów lepiej trafiających do społeczeństwa niż zużyta frazeologia ideologiczna. Pierwszym tego sygnałem było wystąpienie sekretarza generalnego na uroczystościach rocznicy przewrotu bolszewickiego. Przemawiając
7 listopada 1941 r. w podziemiach moskiewskiego metra, przywołał nie jak
dotychczas bohaterów rewolucji i wojny domowej, ale postaci z historii Rosji
carskiej: „Niechaj przyświeca wam w tej wojnie obraz naszych wielkich bohaterskich przodków – Aleksandra Newskiego, Dymitra Dońskiego, Kuźmy
Minina, Dymitrja Pożarskiego, Aleksandra Suworowa, Michaiła Kutuzowa!”15
Konsekwencją tego wystąpienia było ustanowienie nowych orderów ZSRR
za zasługi bojowe, nawiązujących do najbardziej chwalebnych kart wojskowej historii Imperium: Wojny Ojczyźnianej (maj 1942 r.), generalissimusa Aleksandra Suworowa (lipiec 1942 r.), gen. Michaiła Kutuzowa (lipiec
1942 r.), księcia Aleksandra Newskiego (lipiec 1942 r.)16, hetmana Bohdana
13 Aleksander Newski, op. 78 (1938–1939), kantata na mezzosopran, chór i orkiestrę, muzyka

Siegriej Prokofjew, słowa Władimir Ługowski i Siergiej Prokofjew; premiera odbyła się 17 maja
1939 r. w Sali Wielkiej Konserwatorium Moskiewskiego. Kantata spaja siedem części muzyki
filmowej, funkcjonujących w radio i salach koncertowych także oddzielnie: „Ruś pod jarzmem
mongolskim”, „Pieśń o Aleksandrze Newskim”, „Krzyżacy w Pskowie”, „Powstań, ludu Rusi!”,
„Lodowe pobojowisko”, „Pole martwych” i „Wjazd Aleksandra do Pskowa”.
14 Tieatr w gody wojny: 70 dokumientow iz archiwow, https://www.mariinsky.ru/ru /about/
ww2/1941/.
15 J. Stalin, O Wielkiej Wojnie Narodowej Związku Radzieckiego, Warszawa 1945, s. 26.
16 Co znamienne, order zdobi profil aktora Nikołaja Czerkasowa, który w filmie Eisensteina grał
tytułową rolę Newskiego.
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Chmielnickiego (październik 1943 r.), admirała Fiodora Uszakowa (marzec
1944 r.) i admirała Pawła Nachimowa (marzec 1944 r.)17.
Dokonaną przez Stalina woltę propagandową, sięgnięcie w miejsce dominującej dotąd argumentacji „klasowej”, która okazała się nieskuteczna, do argumentacji „bogoojczyźnianej” entuzjastycznie wsparła Cerkiew. Zniszczona
niemal przez despotę, w tym zwrotnym dla sowieckiej polityki historycznej
momencie zdecydowała się jednoznacznie stanąć przy nim. Metropolita
Siergiej w apelu do duchowieństwa i wiernych, odczytanemu we wszystkich
cerkwiach 6 lipca 1941 r., wezwał do ogólnonarodowej walki z najeźdźcą,
wzmacniając ten apel przywołaniem „świętych wodzów rosyjskiego narodu,
jak na przykład Aleksander Newski, Dymitr Doński, całą duszą oddanych narodowi i ojczyźnie”18.
Wojenna zmiana polityki historycznej władz szczególnie, co zrozumiałe, odzwierciedliła się w kulturze – literaturze, dramacie, filmie. Pod wpływem hojnego mecenatu państwowego powstawały utwory ukazujące wojnę
w szerokim kontekście historycznym, w sekwencji wielu innych zwycięskich kampanii – od czasów Rusi poczynając19. Na kanwie ich wszystkich
kreowano jedność narodu, jego solidarność w walce z obcym najeźdźcą,
która zawsze musi zwyciężyć. W nawiązaniu do dopiero co przywróconego
na ekrany filmu Eisensteina „Aleksander Newski” powstała cała seria opowiadań, powieści i dramatów o odporze danym przez dawną Ruś nawale
germańskiej20. W ogromnych nakładach ukazały się powieści: Siergieja
Borodina Dymitr Donskoj – o jednoczeniu księstw ruskich i emancypowaniu się spod zwierzchnictwa dalece silniejszej Złotej Ordy, Walentina
Kostyliewa Kuźma Minin – o przegnaniu Polaków z Moskwy w 1612 r.,
Siergieja Gołubiewa Bagration – o zwycięstwie nad Napoleonem, czy ciesząca się ogromną poczytnością powieść o wojnie rosyjsko-japońskiej
Port-Artur Aleksandra Stiepanowa. W repertuarach teatrów pojawiły się
sztuki osnute na motywach historycznych, nawiązujących do czasu wojny: Iwan Groźny Aleksieja Tołstoja czy Liwonskaja wojna (wojny inflanckie
XVI w.). Szczególnie wyrazista była teza dramatu Ilji Sieliwanskiego o czasach Iwana Groźnego Wielkij gosudar’, iż w trudnych dla narodu czasach
śmiertelnego zagrożenia prawdziwie wielki władca musi uciekać się do

17 Wielikaja Otieczestwiennaja wojna. 1943 god, red. W.S. Christoforow, Moskwa 2013, s. 261–262.
18 Istorija Rossii. XX wiek. 1939–2007, red. A.B. Zubow, Moskwa 2009, s. 117.

19 Historia rosyjskiej literatury radzieckiej, pod red. P. Wychodcewa, tłum. z ros., Warszawa 1978,

s. 560–578.
20 Między innymi: Walentina Kostylowa, Wadima Safonowa, Ilji Sielwinskiego, Władimira
Sołowjowa, Aleksieja Tołstoja.

Aleksander Newski w rosyjskiej mitologii, propagandzie i polityce historycznej

surowych, nawet okrutnych metod postępowania, bowiem tylko w ten sposób może uratować państwo i naród21.
W podobnym duchu, w dodatku w znakomitej formie artystycznej, został
zrealizowany przez Siergieja Eisensteina film „Iwan Groźny” (1944 r.) z wybitną tytułową rolą Nikołaja Czerkasowa, pamiętnego z roli we wcześniejszym
filmie tegoż reżysera „Aleksander Newski”. Skojarzenie głównego bohatera ze
Stalinem było tak oczywiste, iż gdy w zrealizowanej w 1946 r. drugiej części
filmu postać ta wypadła nadto demonicznie, a oprycznina Maluty Skuratowa
zaczęła nazbyt przypominać NKWD Ławrientija Berii, spotkał się on ze zmasowaną krytyką, którą reżyser przypłacił życiem22.
Po II wojnie światowej, gdy jednoczenie społeczeństwa wokół czytelnych
symboli historycznych przestało być potrzebne, z arsenału polityki historycznej (propagandy) państwa znikać zaczął także Aleksander Newski. Proces
ten został zatrzymany w początkach lat 50., na fali przygotowań na ogromną skalę do obchodów rocznic 800-lecia Moskwy i 250-lecia Leningradu (St.
Petersburga). Nie sposób było je obchodzić w formach odpersonalizowanych,
stąd powrót do obiegu społecznego wielu wcześniej „niesłusznych ideologicznie” bohaterów, w ich liczbie także Aleksandra Newskiego. W 1952 r. leningradzki plac Czerwony powrócił do pierwotnej nazwy placu Aleksandra
Newskiego, a zdobiący go pomnik poddano renowacji. Wkrótce podobnie stało się z leningradzką ulicą placu Czerwonego, a zapewne też z wieloma podobnymi znakami pamięci w innych miastach federacji sowieckiej.
Ta tendencja obecności postaci Newskiego w obiegu społecznym, aczkolwiek w formach umiarkowanych, utrzymała się aż do rozpadu Związku
Sowieckiego. Funkcjonował raczej poza kanonem wybitnych rosyjskich (sowieckich) postaci historycznych, głównie jako historyczny wzór bohatera dla
dzieci i młodzieży23. W zbliżonym charakterze pojawił się w 1984 r. w nakręconym przez Aleksieja Sałtykowa filmie „Pan Nowogród Wielki”24.
W okresie gorbaczowowskiej głasnosti zniknęły formalne przeszkody
szerzenia kultu Newskiego, ale wyraźnie nie było nań zapotrzebowania społecznego. Jak się miało okazać, do czasu. Natomiast po rozpadzie Związku
Sowieckiego rozpoczął się w Rosji i na przestrzeni postsowieckiej istny boom
na pomniki Newskiego – co można interpretować jako wyraz nostalgii za upa21 W. Materski, op.cit., s. 94.
22 Historia kina, t. 2. Kino klasyczne, pod red. T. Lubelskiego, I. Sowińskiej i R. Syski, Kraków 2012,

s. 305–306.
23 Zob. np.: Ł.A. Obuchowa, Nabatnoje utro, Izd. Mołodaja gwardia, Moskwa 1978; S. Mosijasz,
Aleksandr Newskij, Izd. Dietskaja literatura, Moskwa 1982.
24 „Gospodin Wielikij Nowgorod”, prod. „Mosfilm”, reż. Aleksiej Sałtykow, scenariusz Jurij
Limanow, w roli księcia Newskiego wystąpił Aleksandr Franskiewicz-Łaje.
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dłym Imperium, którego Newski niewątpliwie był jednym z protoplastów25.
Podobną tendencję nostalgii za potęgą wyrażał pierwszy po dłuższym czasie
film poświęcony księciu Newskiemu – „Życie Aleksandra Newskiego” w reżyserii Georgija Kuzniecowa26.
Obserwowany od pierwszej kadencji prezydenckiej Władimira Putina
sojusz tronu z ołtarzem jest trwałym elementem rzeczywistości rosyjskiej
– przede wszystkim politycznej. Cerkiew postępuje krok w krok za władzą
świecką, odgadując i wspomagając jej intencje. Współczesna rosyjska polityka historyczna sięga do tematyki Cerkwi prawosławnej i jej osobistości niekiedy w zadziwiającym kontekście. Podczas spotkania z patriarchą Cyrylem
i uczestnikami Archijerejskiego Soboru Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej
(1 lutego 2013 r.), omawiając zamierzenia programowe władz prezydent Putin
eksponował potrzebę aktywnego włączenia się w ich realizację Cerkwi. Ma
ona według niego wiele do powiedzenia nie tylko w sprawach społecznych,
ale też „umocnienia ducha patriotycznego. Z niej wyrasta bowiem ta właśnie
siła prawdziwej, historycznej Rosji – Rosji Minina i Pożarskiego, Dymitra
Dońskiego i Aleksandra Newskiego, Siergieja Radoneżskiego i Serafima
Sarowskiego – [siła, która – W.M.] rozbiła nazizm i uratowała świat”27. To swoista konstrukcja, sytuująca i objaśniająca wojenne zwycięstwo 1945 r. patronatem (wstawiennictwem) świętych Cerkwi prawosławnej. Uderza szczególnie włączenie do tego panteonu patronów Armii Czerwonej kanonizowanego
w początkach XX w. Serafima Sarowskiego28, którego wiele wyjątkowo daleko

25 Współcześnie pomniki Newskiego stoją w: Aleksandrowie (dłuta Jurija Chmielewskieho, od-

słonięty w 2013), Charkowie (dłuta Sejfaddina Gurbanowa, odsłonięty w 2004), Czyciem (odsłonięty w 2015), Doniecku (odsłonięty w 2011), Gorodcu (dłuta Iwana Łukina, odsłonięty w 1993),
Kurganie (dłuta Władimira Cerenszczikowa, odsłonięcie w 2007), Kursku (dłuta Wiaczesława
Kłykowa, odsłonięty w 2000), Nowogrodzie Wielkim (arch. Jurij Czernow, odsłonięty w 1985),
Pawłodarze (odsłonięty w 2005), Pieriejasławlu-Zalesskim (dłuta Siergieja Orłowa, odsłonięty
w 1958), Pietrozawodsku (dłuta Walentina Kozieniuka, odsłonięty w 2009), Pskowie (dłuta Iosifa
Kozłowskiego, odsłonięty w 1993), Sankt Petersburgu (dłuta Walentina Kozieniuka, odsłonięty w 2002), Ust’-Iżorze (dłuta Wladimira Goriewoja, odsłonięty w 2003), Witebsku (odsłonięty w 2016), Władimirze (dłuta Igora Czernogłazowa, odsłonięty w 2003) i Wołgogradzie (dłuta
Siergieja Szczerbakowa, odsłonięty w 2007); kamienie węgielne pod kolejne pomniki wmurowano w Ługańsku (2016) i Zwiezdnom Gorodku (2016).
26 „Żytie Aleksandra Newskogo”, prod. Swierdłowska kinostudia, reż. Georgij Kuzniecow, scenariusz Georgij Kuzniecow i Boris Szustrow, w roli księcia Newskiego wystąpił Anatolij Gorgul.
27 Według: www.patriarcha.ru/db/text/2767741.html.
28 Serafim z Sarowa (1759–1833), mnich asceta, „święty starzec” związany z monasterem
Zaśnięcia Matki Bożej w Sarowie, jedna z najważniejszych postaci dla historii duchowości rosyjskiego prawosławia. Szerzej, zob. M. Jakimiuk, J. Misiejuk, Święty Serafim Sarowski. Żywot i pouczenia, Hajnówka 1999.
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idących proroctw sprawdziło się w zdumiewającym stopniu29. Putin uznał za
celowe przypomnienie jego osoby społeczeństwu, bowiem jedno z nich głosiło, iż w początkach XXI w. (2003 r.), czyli właśnie w trakcie jego prezydentury,
zacznie się dla Rosji „okres świetności, wielkiego odrodzenia”.
Współczesna rosyjska polityka historyczna broni en bloc jednoznacznie
pozytywnej wykładni wojny lat 1941–1945, na której obraz nie może padać
żaden cień. Jakiekolwiek zakwestionowanie idealizacji zwycięskiej Armii
Czerwonej grozi poważnymi sankcjami, podlegać ma penalizacji na mocy
wniesionego do Dumy Państwowej w czerwcu 2013 r. projektu ustawy, popieranego przez wszystkie główne partie30. Zapis ten bywa znacznie szerzej
interpretowany, jako obrona przed próbami obrazy rosyjskich sił zbrojnych
w ogóle, nawet… podstawa pociągania do odpowiedzialności sądowej za kwestionowanie zwycięstwa Aleksandra Newskiego na jeziorze Pejpus.
Szczególnym wydarzeniem, kształtującym pożądane identyfikacje historyczne społeczeństwa, była przeprowadzona przez państwową stację telewizyjną „Rossija” w drugiej połowie 2008 r. ankieta – „Imię twoje Rosja”. Spytano
w niej społeczeństwo o postać historyczną najbardziej godną upamiętnienia,
swego rodzaju patrona i synonim tego co najlepsze w dziejach rodzimych.
Napływające głosy na bieżąco, co tydzień komentowało na antenie reprezentatywne jury. W warunkach ogromnej frekwencji31, zwycięzcą niespodziewanie został właśnie książę Aleksander Newski, postać utrwalona w świadomości społecznej przez wspomniany, wciąż obecny w telewizji bardzo sugestywny film Sergiusza Eisensteina, a przez to łatwiejsza do wykreowania również
w początkach XXI w. Narzucony społeczeństwu jego zawężonych do kilku
„budujących”, dalece zmanipulowanych epizodów obraz obrońcy Rusi przed
zawsze jakoby wrogim jej Zachodem okazał się nośny w warunkach współczesnych, zbieżny z putinowską polityką historyczną. Glosujący wyraźnie uznali
Newskiego za symbol niezgody na narzucane przez tenże niezmiennie wrogi
Zachód wzorce, sprzeciwu wobec pouczania przez tenże Zachód współczesnych następców Świętej Rusi w zakresie poszanowania praw człowieka i prawa w ogóle, respektowania standardów stosunków międzynarodowych itp.
29 Św. Serafim m.in. przewidział rozstrzelanie rodziny carskiej, upadek Monarchii Austriackiej,

milionowe ofiary wojny (gdy Rosja osiągnie 180 mln ludności), nadejście na ziemie rosyjskie
Antychrysta (bolszewizmu), jak też własną kanonizację. Zob. Św. Serafim z Sarowa, Ogień Ducha
Świętego, Kraków 2008; www.tamby.info/predskazaniya/sarovski.htm.
30 http://dzieje.pl/aktualnosci/oskarzenie-armii-czerwonej-o-zbrodnie. Przewidywane kary finansowe wynosić mają od 300 tys. rubli (ok. 30 tys. zł) bądź od 3 lat pozbawienia wolności wzwyż.
31 Głosowanie trwało pół roku, oddano ca 50 mln głosów (35 proc. z ca 143 mln obywateli państwa), co – niezależnie od prawdopodobnie wielokrotnego głosowania wielu tych samych osób
– świadczyło o wyjątkowym zainteresowaniu.
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Według oficjalnych wyników, Aleksander Newski zdobył nieco większą liczbę głosów niż kolejni w tym rankingu Piotr Stołypin i Józef Stalin32.
W powszechnej jednak opinii wyniki te zostały zmanipulowane, by nie ujawnić, iż rzeczywistym zwycięzcą został Stalin – na co zanosiło się od początku głosowania33. Trudno się temu dziwić, zważywszy, iż stalinowska wersja
Wielkiej Wojny Narodowej lat 1941–1945 była i pozostaje największym mitem lansowanym w polityce historycznej wpierw Związku Sowieckiego, a po
2000 r. Federacji Rosyjskiej. Kto krytykuje sposób kierowania przez Stalina
państwem w tym okresie, ma zastrzeżenia do waleczności Armii Czerwonej,
w potocznej opinii uznawany jest za bluźniercę.
Po ogłoszeniu wyników plebiscytu podniosła się w Rosji fala publikacji
wskazujących na bezkrytyczne, niezgodne z prawdą historyczną traktowanie
dwuznacznej postaci Aleksandra Newskiego. Jednak społeczeństwo wykazało całkowity brak zainteresowania takim odbrązawianiem, na co wskazywało
m.in. wielkie pozytywne zainteresowanie, z jakim spotkał się hagiograficzny
film Igora Kaljonowa „Aleksander. Bitwa nad Newą”34, czy nakręcony w równie podniosłej tonacji serial telewizyjny Michaiła Kołpaczijewa „Drużyna”35.
Z wynikiem plebiscytu niewątpliwie też łączyć należy zasygnalizowany boom
na pomniki Aleksandra Newskiego – po ogłoszeniu jego wyników doszło do
siedmiu nowych inicjatyw w tym względzie, z czego pięć już zostało zrealizowanych.
Do rozgłosu Newskiego przyczyniają się też bardzo aktywni po 1991 r. rosyjscy euroazjaci, głosiciele koncepcji „narodu euroazjatyckiego”, nawiązującej do sformułowanej swego czasu przez Nikołaja Aleksiejewa idei „mocarstwa euroazjatyckiego”36, współcześnie kontynuowanej przez filozofa i histo32 W głosowaniu powszechnym Newski zdobył 524 575 głosów, Stołypin – 523 766, Stalin –
519 071. Kolejne miejsca zajęli: Aleksander Puszkin, Piotr I Wielki, Włodzimierz Lenin, Fiodor
Dostojewski, Aleksandr Suworow, Dymitr Mendelejew, Iwan Groźny, Katarzyna II i Aleksander II.
W głosowaniu członków jury zwyciężyli ex aequo Newski i Puszkin (po 131 głosów), przed
Suworowem (120) i Stołypinem (116); Stalin zajął dziesiąte miejsce (39). PAP, 28 grudnia 2008 r.
33 Ostrzegał przed tym przewodniczący jury reżyser filmowy Nikita Michałkow: „Możemy znaleźć się w sytuacji, gdy władze absolutne i samowola ignorująca opinię ludzi może przeważyć
w naszym kraju, jak chce tego znaczna część narodu” – www.tvn24/wiadomości-ze-swiata,2/
aleksander-newski. Zob. też www.polacynawschodzie.pl/aktualnosci/zobacz/1033; E. Lucas, Nowa
zimna wojna. Jak Kreml zagraża Rosji i Zachodowi, tłum. z ang., Poznań 2008, s. 20.
34 „Aleksandr. Newskaja bitwa”, prod. „Nikoła film” i „Ibrus”, reż. Igor Kaljenow, scenariusz
Władimir Wardunas, w roli tytułowej wystąpił Anton Pampusznyj.
35 „Drużyna”, prod. Telekanał „Rossija 2”, reż. Michaił Kołpaczijew, scenariusz Anton Zinczenko,
w roli księcia Newskiego wystąpił Nikita Morozow.
36 Rosja Putina. Leksykon, pod red. A. Głowackiego i A. Stępień-Kuczyńskiej, Łódź 2004, s. 109–
111. Szerzej, zob. S. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.
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ryka Aleksandra Dugina37. Centralna dla niej jest teza o konieczności podporządkowania Rosji jak największej części Europy oraz północnej części Azji
(tzw. Żyznego Półksiężyca), nawiązująca do swoistej rosyjskiej mistyki (duch
narodu, przestrzeń, ziemia). Jak zapewnia Dugin, euroazjatycka Rosja będzie
w przyszłości promieniować daleko poza granice „zebranego” imperium, wyzwoli świat spod panowania Cywilizacji Morza, stworzy alternatywę cywilizacyjną, „ostatnie słowo” w rozwoju ludzkości38. Dla tych rojeń o imperium rosyjsko-wschodnim postać Newskiego, symbolizująca więź rusko-mongolską,
jest wręcz idealnym patronem39.
Sztucznie wykreowany przed wiekami mit o bohaterskim księciu, symbolu patriotyzmu, wyraźnie rządzi tradycją, myśleniem historycznym współczesnych Rosjan. Wszedł wyraźnie w nową falę swojej świetności – wbrew jednoznacznym, dyskwalifikującym go ustaleniom historyków. Jest i zapewne
pozostanie niezniszczalny.

37 Zob. m.in.: A. Dugin, Mistierii Jewrazii, Moskwa 1996; idem, Osnowy gieopolitiki. Gieopoliticzeskoje

buduszczie Rossii, Moskwa 1997. Zob. też K. Kaczyńska, Koncepcja neo-euroazjatyzmu Aleksandra
Dugina, „Nowy Prometeusz”, 2013, nr 5, s. 59–69.
38 Szeroko w tej kwestii, zob. R. Paradowski, Euroazjatyckie imperium Rosji. Studium idei, Toruń
2001, m.in. s. 16–18, 263–265.
39 Zob. B. Gołąbek, Lew Gumilow i Aleksander Dugin. O dwóch obliczach euroazjatyzmu w Rosji po
1991 roku, Kraków 2012.
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Unia polsko-saska 1697–1763.
Zastój, czy perspektywa reform
i modernizacji Rzeczypospolitej?

Okres unii polsko-saskiej, nazywany też „czasami saskimi” lub „epoką saską” (Augusteische Zeit), nigdy nie cieszył się większym zainteresowaniem
historyków, aczkolwiek trzeba przyznać, że w ostatnich latach można zaobserwować zmiany w tym podejściu, gdy upowszechniły się wyniki badań
prowadzonych przez tak wybitnych historyków polskich i niemieckich, jak
Józef Andrzej Gierowski, Jacek Staszewski, Henryk Olszewski, Zofia
Zielińska, Wojciech Kriegseisen, Mariusz Markiewicz, Klaus Zernack, Karl
Czok, Reiner Groβ, Michael G. Müller i Katrin Keller, a także plejadę ich
uczniów. Stopniowo rodziło się „nowe spojrzenie” na ten okres1, wolne od
politycznych kontekstów i nacisków na realizację celów aktualnej w danym
momencie „polityki historycznej”, ale także mitów i stereotypów2. Niezwykle
ważną prezentację owej zmiany stanowiły przedsięwzięcia wydawnicze
i wystawowe w Dreźnie, Warszawie, Krakowie oraz innych miastach w celu
upamiętnienia 300. rocznicy wstąpienia pierwszego Wettyna na polski
1

Taką interesującą próbę podjęto na międzynarodowej konferencji w Poznaniu 16–20 V 1988 r.,
której materiałów nie opublikowano. Omówienie konferencji – M. Drozdowski K. Maliszewski,
Konferencja w Poznaniu o związkach Polski i Saksonii w czasach nowożytnych, „Roczniki Dziejów
Społecznych i Gospodarczych”, t. 49, 1988, s. 285–290.
2 Szerzej na ten temat, zob. R. Forberger, Saksonia i Polska na drodze do Europy. Myśli i punkty
widzenia, „Sobótka”, 1992, z. 1–2, s. 131–135; J. Staszewski, Unia polsko-saska, [w:] Rzeczpospolita
w XVI–XVIII wieku. Państwo czy wspólnota?, red. B. Dybaś, P. Hanczewski, T. Kempa, Toruń 2007,
s. 241–248; J. Porazinski, Professor Jacek Staszewski (1933–2013). Historiker der Sachsenzeit, „Barok.
Historia–Literatura–Sztuka”, półrocznik XXI/I (41) 2014, s. 15 i n.
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tron3. Były to wspólne przedsięwzięcia historyków polskich i niemieckich,
którzy zresztą nigdy nie zerwali wzajemnych kontaktów. Istotą nowego
spojrzenia nie była i nie jest bynajmniej, bo proces ten trwa nadal, jakaś
próba „rehabilitacji” rządów Augusta II Mocnego i Augusta III4, bo takie zadanie nie wydaje się wykonalne, lecz wskazanie na początki pewnych ciekawych procesów gospodarczych, politycznych, społecznych oraz kulturowych, które pojawiły się wówczas, w pierwszej połowie XVIII w., tworząc
grunt dla późniejszych reform stanisławowskich. Takie ujęcie pozwala też,
jak się wydaje, na porównanie procesów zachodzących w Rzeczypospolitej
z procesami rozwoju innych krajów europejskich w tym samym czasie.
A były one niezwykle interesujące, przede wszystkim ze względu na zmiany
w geografii politycznej i układzie gospodarczym oraz w kulturze XVII
i XVIII w. Mariusz Markiewicz określił te zmiany jako rywalizację i modernizację większości państw kontynentu, które po zbrojnych konfliktach,
zresztą przegrywanych przez „stare” mocarstwa, w tym takie jak dominująca jeszcze w poprzednim stuleciu Hiszpania, zaczęły poszukiwać nowych
dróg rozwoju – najczęściej adoptując sprawdzone w innych państwach rozwiązania5. Wzorem była niewątpliwie szybko rozwijająca się Holandia, ale
główni rywale – Anglia, Szwecja i Francja – nie byli w stanie sprostać jej konkurencji, przede wszystkim w handlu zagranicznym, który miał podstawowe
znaczenie dla polityki merkantylistycznej. Nie wchodząc dalej w te rozważania, należy zwrócić uwagę, że od zakończenia wojny trzydziestoletniej
w 1648 r. elektorat saski rozwijał się znakomicie i należał do przodujących
gospodarczo w Rzeszy, a pozycję polityczną zapewniała elektorom wiodąca
rola wśród protestanckich książąt, którą respektował cesarz. Związek polityczny z tak bardzo różniącym się państwem, jak Rzeczpospolita stanowić
więc może interesujący przedmiot do rozmaitych porównań i prowokuje
wręcz do pytań o szanse i możliwości, jakie stwarzał obu krajom. Trzeba
przyznać, że w tym duchu prowadzony jest od dawna dyskurs historyków
3

Zob. m.in.: Pod jedną koroną. Kultura i sztuka w czasach unii polsko-saskiej – 26 czerwca–12 października 1997, red. katalogu M. Męclewska, B. Grątkowska-Ratyńska, przekład artykułów B. Ostrowska, red. artystyczny B. Steinborn, t. 1–2, Warszawa 1997; Sachsen und Polen
zwischen 1697 und 1765. Beitrӓge der wissenschaftlichen Konferenz vom 26. bis 28. Junii 1997 in
Dresden. Saxonia. Schriftenreihe des Vereins für sӓchsische Landesgeschichte e. V., Bd. 4/5, Dresden
1998.
4 Zob. ważną wypowiedź Jacka Staszewskiego – idem, Czasy saskie – rehabilitacja czy lepsze poznanie?, „Wiadomości Historyczne”, r. 40, 1997, nr 2, s. 65–75.
5 M. Markiewicz, Rywalizacja i modernizacja. Ujednolicanie się polityki wewnętrznej państw europejskich w XVII i XVIII w., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Prace Historyczne,
z. 118, 1995.
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polskich i niemieckich6. Ale nie wyczerpuje on kwestionariusza pytań.
Problem, postawiony w tytule, nie jest naturalnie nowy – częściowo został
zapożyczony od Józefa Andrzeja Gierowskiego, który zatytułował tak jeden
z podrozdziałów swojej niezwykle popularnej syntezy. Tytuł ten w oryginale
brzmiał: „Dalszy rozstrój czy reforma”7, a tekst wprawdzie stanowił wprowadzenie do dziejów całej epoki rządów oligarchii magnackiej, jak wówczas
określano okres od połowy XVII w. do śmierci Augusta III, ale przecież czasy
saskie mieściły się w nim w całości8. Odwołanie się zatem do konceptu
Gierowskiego wydaje się w pełni uzasadnione. Jacek Staszewski zaproponował przyjęcie w miejsce pojęcia „reformy” raczej określenia „modernizacja”
jako ciągle postępującego procesu zmian9 i wydaje się, że może on być
w tego rodzaju analizach akceptowany. Autorzy nowszych syntez – Mariusz
Markiewicz10 i Urszula Augustyniak11 – pojęcia „oligarchii magnackiej” już
nie używają, uznając, że relacje magnacko-szlacheckie oraz wynikający
z nich wpływ poszczególnych jednostek na funkcjonowanie państwa miały
charakter klientalny, czyli wynikający z sieci osobistych, nieformalnych powiązań12. Ustrój zaś państwa określić można jako „monarchię mixta”, w której dążono z wielką determinacją do zachowania równowagi między władzą
królewską a narodem politycznym, czyli szlachtą i magnaterią13. Nie bardzo
rozumiał to August II, który obejmował tron polski z programem gruntow6

Warto zwrócić uwagę na materiały konferencji: Sachsen und die Wettiner. Chansen und
Realitӓten. Internationale wissenschaftliche Konferenz Dresden vom 27. bis 29. Juni 1989, Dresden
1990.
7 J.A. Gierowski, Historia Polski 1505–1864, cz. 1, Warszawa 1978, s. 350 i n.
8 Zob. J. Topolski, Czy istniała w Polsce epoka saska? Czyli metodologiczne implikacje periodyzacji
historycznej, [w:] Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem. Studia z dziejów nowożytnej
Polski i Europy ku czci profesora Jacka Staszewskiego, Toruń 1993, s. 31–42; H. Olszewski, Epoka
saska w ocenie historiografii polskiej, [w:] ibidem, s. 13–29.
9 J. Staszewski, Reformowanie Rzeczypospolitej przed Sejmem Wielkim, [w:] Konstytucja 3 Maja.
Prawo – Polityka – Symbol, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 1992, s. 17.
10 M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Warszawa 2004, s. 30–33.
11 U. Augustyniak, Historia Polski 1572–1795, Warszawa 2008, s. 66–68.
12 Zob. A. Mączak, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej,
Warszawa 1986, s. 125 i n.
13 Szerzej na ten temat, zob. np.: S. Ochmann-Staniszewska, Rzeczpospolita jako „monarchia mixta” – dylematy władzy i wolności, [w:] Kultura – polityka – dyplomacja. Studia ofiarowane profesorowi Jaremie Maciszewskiemu w sześćdziesiątą rocznicę Jego urodzin, red. A. Bartnicki,
J. Dzięgielewski, I. Ihnatowicz, J. Maternicki, J.R. Szaflik, M. Wawrykowa (et al.), Warszawa 1990;
E. Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1632, Warszawa 1995; J. Ekes,
Trójpodział władzy i zgoda wszystkich. Naczelne zasady ustroju mieszanego w staropolskiej refleksji politycznej, Siedlce 2001; A. Grześkowiak-Krwawicz, Regina libertas. Wolność w polskiej myśli
politycznej XVIII w., Gdańsk 2006; P. Krzywoszyński, Stanisław Orzechowski – ideolog demokracji
szlacheckiej, Poznań 2010.
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nych zmian politycznych w Rzeczypospolitej oraz bliskiej współpracy gospodarczej obu państw. Według Karola Czoka znajomość przez Augusta polskiej specyfiki ustrojowej i społecznej była raczej natury „teoretycznej”14.
Program młodego władcy z 1697 r., „Jak Polskę przekształcić w kraj kwitnący
i cieszący się szacunkiem u sąsiadów…”15, okazał się więc od razu nieużyteczny. Opierał się on bowiem na fundamentalnych zasadach dla ówczesnych państw, budujących absolutyzm: wzmocnienia władzy króla, budowie
sprawnej władzy wykonawczej z fachową biurokracją i systemem podatkowym, wprowadzenie polityki merkantylistycznej w gospodarce i stałego, zawodowego wojska. Ani jedna z tych zasad nie mogła zostać wprowadzona
w Rzeczypospolitej, bo wszystkie razem i każda z osobna, godziły w „złotą
wolność”, na której straży stał wszechwładny sejm16. Program ten, podobnie
jak koncepcja utworzenia morskiej kampanii handlowej oraz floty wojennej
na Bałtyku17, miał przyczynić się do unowocześnienia handlu i gospodarki,
zapewne na wzór znakomicie prosperującej holenderskiej Kompanii
Wschodnioindyjskiej, co stworzyłoby zapewne bardziej atrakcyjne warunki
współpracy polsko-saskiej. Holenderskie wzorce usiłował powtórzyć we
Francji Jean Babtiste Colbert, zresztą bez skutku. Ale projekty aktywnej polityki morskiej proponowane przez króla Augusta zostały utrącone przez
Gdańsk, a następnie tworzącą, w dobie wielkiej wojny północnej, własne
„Domnium maris Baltici” Rosję18. Rzeczpospolita była ponadto krajem o gospodarce rolniczej i politycznie zdominowanym przez zróżnicowaną wewnętrznie szlachtę – ziemian, z małymi i słabymi miastami oraz licznym,
14 K. Czok, August der Starke und seine Zeit. Kurfürst von Sachsen, Kӧnig von Polen, Leipzig 2004,

s. 51 i n.

15 Tekst projektu został opublikowany w znanym wydawnictwie: Archiwum tajne Augusta II, czyli

zbiór aktów urzędowych z czasów panowania tego monarchy, t. 2, wyd. E. Raczyński, Wrocław 1843,
s. 1–9. Dokument datowano na 1714 r., ale Jacek Staszewski wskazuje, że tekst powstał na początku panowania Augusta – idem, Pomysły reformatorskie czasów Augusta II. Uwagi o dziełach
i programach, [w:] idem, „Jak Polskę przemienić w kraj kwitnący…”. Szkice i studia z czasów saskich,
Olsztyn 1997, s. 69 i n.; K. Czok, August der Starke und Kursachsen, Leipzig 1987, s. 23.
16 Charakterystyki sejmu, zob. np. H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1652–1763.
Prawo – praktyka – teoria – programy, Poznań 1966.
17 Zob. J. Kalisch, Sӓchsisch-polnische Plӓne zur Grūndung einer See- und Handels-Kompanie an
Ausgang des 17.Jh., [w:] Um die polnische Krone. Sachsen und Polen wӓhrend des Nordischen Krieges
1700–1721, bearb. von J. Kalisch und J. Gierowski, Berlin 1962, s. 45–69; B. Dybaś, Przyczynek do
polityki morskiej Augusta II w pierwszych latach panowania, „Zapiski Historyczne”, t. 55, 1990, z. 1,
s. 137–141; J. Trzoska, Sprawa kaprów królewskich w Gdańsku w polityce Augusta II i Piotra I (1716–
1721), „Rocznik Gdański”, t. 49, 1991, z. 1, s. 19–44.
18 Zob. np. K. Zernack, Polska i Rosja. Dwie drogi w dziejach Europy, przekład A. Kopacki, Warszawa
2000, s. 286 i n. Autor przywołuje tu opinię Leopolda Rankego, że w tym czasie Rosja zaczęła „stanowić prawo na północy”.
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prawnie poddanym właścicielom chłopstwem. Te dwie warstwy społeczne
pozostawały bez własnej reprezentacji politycznej. Od dziesiątków lat uwarunkowania społeczne przekreślały jakiekolwiek przedsięwzięcia modernizacyjne w gospodarce, bo wymagałyby one przecież nakładów inwestycyjnych – po prostu kapitału, choćby na poprawę fatalnej infrastruktury, umocnienia roli miast jako ośrodków życia gospodarczego, budowy manufaktur
itd. Naturalnie potrzebne było uwolnienie chłopów od zobowiązań pańszczyźnianych. Na stan dróg i mostów, niemal uniemożliwiających handel,
skarżyli się od dziesiątków lat Polacy i cudzoziemcy. W tej sytuacji najważniejsze były drogi rzeczne, ale wiodły one przecież w kierunku portów bałtyckich zupełnie niezwiązanych z elektoratem. Rzeczpospolita nie miała też
bezpośredniej granicy z Saksonią. Pierwsze dwudziestolecie (1697–1717)
było okresem konfliktu „inter Maiestatem ac Libertatem”19. Króla podejrzewano bowiem w Polsce, jak widać niezupełnie bezpodstawnie, o zamiar
wprowadzenia absolutyzmu, co doprowadziłoby do zburzenia starego porządku. W praktyce takie podejrzenie uniemożliwiało podjęcie reform wewnętrznych legalną drogą, czyli przez sejm, o czym przekonali się poprzednicy Augusta – Jan Kazimierz czy Jan III Sobieski. W swoim elektoracie
August wybrał zupełnie inną drogę wzmocnienia władzy. W ciągu dwóch
dziesięcioleci wprowadził mianowicie elementy absolutyzmu. Przełomem
był Landtag z 1711 r., który ograniczył prawa stanów w sprawach finansowych – król-elektor nie musiał odtąd otrzymywać zgody na wprowadzanie
podatków pośrednich oraz zaciąganie kredytów. Generalnie taktyka Augusta
była taka, jaką przyjęli elektorzy w sąsiedniej Brandenburgii. A więc nie
ograniczał on istniejących praw, podtrzymywał je formalnie, ale wprowadzał nowe instytucje i rozwiązania prawne, które de facto je niwelowały20.
Z drugiej strony elektor przyznał stanom prawo oporu w kwestiach wyznaniowych, które wzmacniało pozycję ewangelików. Zyskał też w ten sposób
poparcie pastorów – podczas Landtagu Augusta wspierał kaznodzieja dworski Heinrich Pipping, który zresztą wkrótce konfirmował Fryderyka
Augusta21. Oczywiście, nie przeszkodziło to w rychłej konwersji królewicza
na katolicyzm. Niemal cały okres pierwszego dwudziestolecia był ponadto
wypełniony wojną ze Szwecją i związanym z nią rozbiciem wewnętrznym,
zdetronizowaniem króla, a następnie już po pacyfikacji w 1710 r. i powrocie
19 Na ten temat istnieje obszerna literatura. Ostatnio – J. Burdowicz-Nowicki, Piotr I, August II

i Rzeczpospolita 1697–1706, Kraków 2010.
20 Zob. R. Groβ, Geschichte Sachsen, Dresden 2001, s. 125.
21 Zob. J. Staszewski, August III Sas, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1989, s. 34 i n.;
W. Sommer, Die lutherischen Hofprediger in Dresden. Grundzūge ihrer Geschichte und Verkundigung
im Kurfūrstentum Sachsen, Stuttagrt 2006, s. 249.
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Augusta II na tron wybuchem w latach 1715–1716 wojny domowej. Przyczyną
wybuchu była faktyczna okupacja kraju przez wojska saskie, które prawdopodobnie król pragnął wykorzystać jako narzędzie zamachu stanu i scentralizowania władzy. Zdesperowana szlachta zawiązała konfederację tarnogrodzką i rozpoczęła regularne działania przeciw Sasom22. Nie ulega wątpliwości, że było to powstanie zbrojne, które zakończyło się mediacją Rosji,
długotrwałymi negocjacjami i wreszcie sławnym Sejmem Niemym w 1717 r.,
na którym podjęto ważne i znaczące reformy, wcześniej zaakceptowane
w traktacie warszawskim. Ustalenia były ważne, bo przyjęto je zgodnie
z obowiązującymi w Rzeczypospolitej. Nie zmienia tego faktu ich często połowiczny czy nawet minimalistyczny, jak na potencjał Rzeczypospolitej, charakter rozwiązań szczegółowych – w kluczowym zakresie spraw skarbowo-wojskowych. Michał Nycz, który jako pierwszy zajął się tym problemem,
zwrócił uwagę, że reformy Sejmu Niemego w tym zakresie stanowiły najwyższy wzlot myśli reformatorskiej za Sasów23. Istotnie – ten właśnie sejm
uchwalił po raz pierwszy budżet wojskowy państwa, który w takiej postaci
przetrwał do 1766 r.24 Inna sprawa, oczywiście, to kompromisy, które trzeba
było zaakceptować przy tej okazji. Najbardziej niekorzystnym rozwiązaniem
było zlikwidowanie prowadzonej dotąd przez sejmiki administracji skarbowej. Zamiast więc administrowania zebranymi z podatków sumami przez
powołane do tego organy, kompetencje te zostały przejęte wprost przez wojsko. Michał Zwierzykowski zmianę tę określił następująco: „Tego typu sanację, jaką zastosował obóz królewski, dyktując reformy ustrojowe w latach
1716–1717, można bez przeszkód nazwać sanacją przez amputację”25.
Ubocznym skutkiem reformy był stopniowy zanik aktywności sejmików, co
można było zaobserwować już w ostatnich latach panowania Augusta II
i w całym niemal okresie rządów Augusta III. Po prostu stawały się one powoli zbędne, a wprowadzony przez sejm zakaz limitowania zgromadzeń,
22 A. Prochaska, Konfederacja tarnogrodzka, „Pamiętnik Naukowy i Literacki”, 45, 1917, z. 1–11;

J. Feldman, Geneza konfederacji tarnogrodzkiej, „Kwartalnik Historyczny”, 42, 1928; J.A. Gierowski,
Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością. Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej w latach 1712–1715, Wrocław 1953, s. 9 i n.; Konfederacja tarnogrodzka i jej tradycje, red. R. Szczygieł,
Tarnogród 1995.
23 M. Nycz, Geneza reform skarbowych Sejmu Niemego. Studium z dziejów skarbowo-wojskowych
z lat 1697–1717, Poznań 1938, s. 170 i n.
24 Zob. M. Drozdowski, Podstawy finansowe działalności państwowej w Polsce 1764–1793.
Działalność budżetowa sejmu Rzeczypospolitej w czasach panowania Stanisława Augusta
Poniatowskiego, Poznań–Warszawa 2017, s. 23 i n.
25 M. Zwierzykowski, Geneza i konsekwencje reform sejmików w konstytucjach Sejmu Niemego, [w:]
Sejm Niemy. Między mitem a reformą państwa, pod red. M. Zwierzykowskiego (w druku). Autor skorzystał z udostępnionego mu wydruku.
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czyli ich odraczania w celu poprawy skuteczności, wpływał dodatkowo na
postępujący marazm w życiu społecznym. Wbrew oczekiwaniom, przyjmowany przez kolejne sejmy budżet gwarantował zapewnienie potrzeb wojska
tylko w minimalnym zakresie: 18-tys. komput miała utrzymywać Korona,
6-tys. Litwa26. Ta liczba wojska nie mogła wystarczyć nawet do zabezpieczenia granic państwa. Ograniczono przy tej okazji kompetencje hetmanów,
których rolę sprowadzono wyłącznie do nadzoru nad sprawami wojskowymi. Stworzyło się kolejne pole napięć i wewnętrznych konfliktów27. Ale owo
„opisanie urzędów”, można też odczytać jako konkretną próbę scentralizowania władzy w rękach monarchy, tym bardziej że szła ona ręka w rękę ze
wspomnianymi ograniczeniami „rządów sejmikowych”.
August II, jak się wydaje, zrozumiał podczas trudnych dlań wydarzeń
związanych z detronizacją możliwości tkwiące w polskim ustroju. Otóż w tym
czasie z powodzeniem wykorzystał instytucję konfederacji, która w rzeczywistości zapewniła mu ciągłość władzy, wymusiła pewien ład wewnętrzny,
a wreszcie zapewniła państwu suwerenność, bo jej liderzy powstrzymali próby cara Piotra narzucenia Polsce innego monarchy28. Warto przypomnieć,
że konfederację sandomierską, która została zawiązana dla obrony Augusta
II w 1702 r., rozwiązano dopiero w 1717 r. Ale również konfederacja tarnogrodzka twardo negocjowała z dyplomatami cara. Zarys sytuacji społeczno-politycznej w Rzeczypospolitej na początku unii polsko-saskiej zamyka
rok 1717. Cezura ta nie jest przypadkowa, bo zakończył się wówczas ważny
dla Augusta II okres walki o realizację istotnych celów, z których chyba najważniejszym była próba integracji elektoratu saskiego i Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Próba nieudana, co expressis verbis potwierdzała stosowna konstytucja Sejmu Niemego – jedyny zresztą akt prawny, który regulował problem unii. Wymowa konstytucji nie pozostawiała żadnych złudzeń
– w Rzeczypospolitej nie życzono sobie bliższego związku z Saksonią. Unia
miała pozostać więc unią personalną29. Z drugiej strony, pogłębienia unii
26 J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej (1700–1717), Warszawa 1956,

s. 433–439.
27 J.A. Gierowski, „Opisanie” urzędów centralnych przez konfederatów tarnogrodzkich, [w:] O naprawę Rzeczypospolitej XVII–XVIII. Prace ofiarowane Władysławowi Czaplińskiemu w 60. rocznicę
urodzin, red. J. Gierowski, A. Kersten, J. Maciszewski, Z. Wójcik, Warszawa 1965.
28 Zob. A. Kamiński, Konfederacja sandomierska w okresie poaltransztadzkim 1706–1709,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1969; problemem roli konfederacji autor zajmował się osobno, zob.
J.M. Porazinski, „Rzeczpospolita porządna”. Konfederacje generalne czasów Augusta II jako alternatywa anarchii wewnętrznej?, [w:] Rzeczpospolita w XVI–XVIII wieku…, s. 67–81.
29 Zob. uwagi Mariusza Markiewicza – idem, Funkcjonowanie monarchii za panowania elektorów saskich, 1697–1763, [w:] Rozkwit i upadek I Rzeczypospolitej, pod red. R. Butterwicka, przekład
z ang. D. Kuczyńska-Szymuła, Warszawa 2001, s. 220 i n.
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nie życzyła sobie również Saksonia, choć tu obawy przed kontynuowaniem
związku miały inny charakter. Trzy lata później stosowną uchwałę przyjął
też saski Landtag. Nie tyle obawiano się tu zatem o absolutystyczne zamiary Augusta, co raczej o sprawy bardziej przyziemne – rosnące ciągle koszty utrzymania dworu, który nabierał zarówno w Dreźnie, jak i w Warszawie
królewskiego splendoru i blichtru. W przełomowym 1709 r. król rozpoczął
budowę wspaniałej rezydencji w Dreźnie – Zwingeru, który podkreślał jego
królewski majestat i związki z Polską30. Niepokój budziły wydatki na utrzymanie wojska saskiego zaangażowanego w Polsce, a następnie na innych
frontach wielkiej wojny północnej bez żadnych korzyści dla elektoratu
i ogromne koszty okupacji elektoratu przez Szwedów31; a wreszcie obawy
przed działaniami mającymi na celu rekatolizację Saksonii – ojczyzny wyznania ewangelickiego. Były to obawy uzasadnione, bo właśnie w tym okresie zarówno w elektoracie, jak w Rzeczypospolitej narastała nietolerancja
religijna32. Politykę przeciw innowiercom stopniowo zaostrzano. W 1718 r.
w sejmie Rzeczypospolitej po raz ostatni uczestniczył protestant i w tym samym roku Landtag wykluczył od urzędów i godności w Saksonii katolików.
W Wielkim Księstwie Litewskim umacniał się w tym okresie kościół unicki,
który niemal całkowicie wyparł dominujące w rusińskiej części Wielkiego
Księstwa prawosławie33. Można stwierdzić zatem, że obok wszystkich innych
różnic utrudniających integrację dochodził do tego także czynnik konfesyjny, wszechobecny zresztą w Europie. Był to proces, z którym Wettynowie,
jako władcy Polski i Litwy, akurat nie mieli wiele wspólnego, ale w narracjach zachodnioeuropejskich właśnie czasy saskie w Rzeczypospolitej będą
30 Zob. ciekawe rozważania Josefa Matzeratha – idem, Die polnische Krone in Sachsen, [w:]

Sachsen und Polen zwischen 1697 und 1765…, s. 92 i n.
31 Zob. np.: J.A. Gierowski, Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością. Z dziejów wewnętrznych
Rzeczypospolitej w latach 1712–1715, Wrocław 1953, s. 9 i n.; R. Groβ, Sachsen in der sӓchsisch-polnischen Verbindung – Versuch eines historiographischen Überblickes, [w:], Sachsen und Polen zwischen
1697 und 1765…, s. 17–27; oraz W. Held, Der sӓchsische Adel in seiner Haltung zur sӓchsisch-polnischen Verbindung und zu Polen, ibidem, s. 27–51.
32 Zob. W. Kriegseisen, Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (1696–1763). Sytuacja prawna, organizacja i stosunki międzywyznaniowe, Warszawa 1996, s. 169 i n. Warto zwrócić uwagę
na ciekawą opinię Michaela G. Müllera – idem, „Protestancka konfesjonalizacja” w miastach Prus
Królewskich a praktyka tolerancji religijnej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, [w:] idem, Zrozumieć
polską historię, Poznań 2012, s. 109: „[…] Polacy, jak się wydaje, wymyślili tolerancję religijną o wiele wcześniej, niż pojawiła się ona jako jedna z kwestii debaty humanistycznej i przed oświeceniowej; najwyraźniej jednak tolerancję porzucili dokładnie w tym czasie, kiedy wszędzie stawała się
ona elementem powszechnie podzielanej kultury europejskiej”.
33 R. Černius, Unia kościelna, [w:] Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, oprac.
V. Ališauskas, L. Jovaiša, M. Paknys, R. Petrauskas, E. Raila, przekład P. Bukowiec, B. Kalemba,
B. Piasecka, wyd. 2, Kraków 2011, s. 820 i n.
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głównie, choć nie tylko, za sprawą tzw. tumultu toruńskiego z 1724 r.34, traktowane jako okres nietolerancji i religijnego fanatyzmu Polaków. Spóźniony
konfesjonalizm, bo w ten sposób niektórzy badacze określają to zjawisko,
był szczególnie niebezpieczny dla wielowyznaniowej Rzeczy-pospolitej.
O prawa dla ewangelików zaczęły bowiem dopominać się europejskie potęgi, a o prawa dla prawosławnych Rosja, zapewniając zresztą dla siebie na
Sejmie Niemym rolę ich gwaranta. To kolejny paradoks – władcy rodem
z kolebki protestantyzmu, a przede wszystkim August II, wspierali polską
nietolerancję. Oczywiście, decydowała dość swoiście pojmowana racja stanu
czy raczej interesy dynastyczne. W każdym razie problem stosunku władców
Rzeczypospolitej do innych wyznań stwarzał dogodny pretekst ingerencji
w wewnętrzne sprawy kraju – Rosja i Prusy wykorzystywały go zresztą bez
skrupułów, aż do końca Rzeczypospolitej.
W latach 1697–1717 trudno oczywiście mówić o rzeczywistym zbliżeniu
połączonych unią personalną państw. Nie oznacza to jednak, że prób umocnienia unii nie było. Przede wszystkim więc król dążył do zbudowania więzi
administracyjnych, które pozwoliłyby na zarządzanie dwoma tak różniącymi się od siebie państwami. W tym miejscu trzeba wskazać na reformę
Tajnego Gabinetu, organu powołanego do życia w 1706 r.35, rządu saskiego,
którego ministrowie referowali monarsze także sprawy polskie. Ta praktyka
doprowadziła do wykształcenia się w Dreźnie kancelarii polskiej z polskimi
urzędnikami36. Utrzymywali oni kontakty z ich saskimi odpowiednikami, co
sprzyjało wprowadzaniu do Rzeczypospolitej elementów innej kultury administracyjnej37. W Saksonii funkcjonowała bowiem nowożytna biurokracja, a zasad rządzenia uczono na uniwersytetach. Próbowano uporządkować
i zacieśniać działania gospodarcze. W 1729 r. wprowadzono umowę celną
34 Na ten temat istnieje bogata literatura, zob. np.: S. Salmonowicz, O toruńskim tumulcie z 1724

roku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 28, 1983, s. 161–185; Historia Torunia, t. 2, cz. 3. Między
Barokiem i Oświeceniem (1160–1793), pod red. M. Biskupa, Toruń 1996, s. 186–208. Z szerszej
perspektywy, zob. K. Mikulski, Obcy w oblężonej twierdzy protestantyzmu – portret zbiorowy katolików toruńskich w II połowie XVII i w XVIII wieku, [w:] Rzeczpospolita wielu wyznań, pod red.
A. Kaźmierczyka, A.K. Link-Lenczowskiego, M. Markiewicza i K. Matwijowskiego, Kraków 2004,
s. 293–310.
35 J. Dürichen, Geheimes Kabinett und Geheimer Rat unter der Regierung Augusts des Starken in
den Jahren 1704–1720. Ihre Verfassung und politische Bedutung. Ein Beitrag zur Geschichte des
Absolutismus in Kursachsen, Dresden 1930, s. 16 i n.
36 J. Staszewski, August II Mocny, Wrocław 1998, s. 199 i n.
37 M. Markiewicz, Politische Institutionen und Prozeduren der sӓchsisch-polnischen Personalunion:
Das Geheime Kabinett in Sachsen und die zentralen Ämter der Rzeczpospolita in den Jahren 1717 bis
1733, [w:] Die Personalunionen von Sachsen–Polen 1697–1763 und Hannover–England 1714–1837.
Ein Vergleich, red. R. Rexheuser, Wiesbaden 2005, s. 51–66.
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Rzeczypospolitej z Saksonią, co ułatwiło handel. Została przeprowadzona
reforma królewszczyzn w duchu kameralistyki – popularnego w krajach
Rzeszy kierunku ekonomicznego. W czasach Augusta II działało w Saksonii
kilku wybitnych kameralistów, z których warto przypomnieć Paula Jakoba
Marpergera (1656–1730)38. Był on niewątpliwie wybitnym analitykiem życia gospodarczego, autorem wielu opracowań naukowych. Marperger, który
pracował w elektoracie od 1724 r., otrzymał tytuł radcy królewskiego i elektorskiego do spraw handlu. Ściśle współpracował też z kupcami lipskimi
w zakresie wykształcenia kadr zarządzających gospodarką. Był autorem
licznych publikacji o charakterze podręcznikowym dla kupców, analizował
też aktywność polskich rynków39.
Celem podejmowanych działań było zwiększenie dochodów państwa, bo
wydatki rosły gwałtownie. W 1710 r. August powołał Sąd Gospodarczy, zmieniony w 1729 r. w Królewską Komisję Skarbu (Kamera), która m.in. przyczyniła się
do opracowania map ekonomii królewskich. Miało to poprawić efektywność
gospodarowania40. Najważniejszym źródłem dochodu dla państwa powinny
być wspomniane królewszczyzny, aby jednak cel ten osiągnąć, należało je zreformować – rozciągnąć nad nimi kontrolę. To się nie udało, ale w ten sposób
wskazano kierunek późniejszym reformatorom państwa41. Rozmaite pomysły zmierzające do zbliżenia Saksonii i państwa polsko-litewskiego pojawiły
się w latach 20. XVIII w. nazywanych okresem „łagodnych rządów” Augusta II.
Za rządów jego syna Augusta III próbowano te działania kontynuować, ale
koniunktura była niesprzyjająca. Ciosem dla Saksonii był przede wszystkim
wzrost pozycji Prus, które natychmiast po koronacji Fryderyka II rozpoczęły ostrą rywalizację z Polską i Saksonią42. W wyniku dwóch wojen śląskich
(1740–1742 i 1744–1745) pograniczny Śląsk został włączony przez Fryderyka
II do Prus, co przekreślało nadzieje na bezpośrednią granicę i wzmocnienie
38 J. Nipperdey, Die Erfindung der Bevoelkerungspolitik. Staat, politische Theorie und Population in
der Frühen Neuzeit, Goettingen 2012, s. 367 i n., 375 i n. Biogram: H. Jaeger, Marperger, Paul Jacob,
„Neue Deutsche Biographie”, 16 (1990), s. 234 [Onlinefassung]: URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd10422262X.html
39 A. Perłakowski, Jan Jerzy Przebendowski jako podskarbi wielki koronny (1703–1729). Studium
funkconowania ministerium, Kraków 2004, s. 141.
40 M. Drozdowski, August II. und August III. In der polnischen Wirtschaft, [w:] Sachsen und die
Wettiner…, s. 139–143.
41 Zob. A. Stroynowski, Kształtowanie się koncepcji reformy królewszczyzn w epoce saskiej, „Acta
Universitatis Lodziensis”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno- Społeczne. Seria I, z. 29, 1978, s. 127–144.
42 Szerzej na ten temat, zob. np. H.J. Bӧmelburg, Die politik Friderich II. gegenüber Polen–Litauen,
[w:] Friedrich II. und das ostliche Europa. Deutsch – polnisch – russische Reflexionem. Hrgs. O. Kurilo,
Berlin 2013, s. 15 i n.
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kontaktów bezpośrednich. Tylko w okresie wojen śląskich i wojny siedmioletniej, na krótko zresztą, okazało się, że gospodarki obu krajów mogą być
względem siebie komplementarne. Rzeczpospolita okazała się wówczas ważnym źródłem zaopatrzenia dla zniszczonej Saksonii, a tranzyt towarów szedł
przez Czechy. Można tu mówić o epizodach, tym bardziej że wojna siedmioletnia przyczyniła się do ruiny i katastrofy Saksonii. Zanim jednak do tego
doszło, obserwować można było próby budowania nowego systemu zarządzania Saksonią i Rzeczypospolitą, który został nazwany systemem ministerialnym. Jego twórcą był pierwszy minister Henryk von Brühl – stąd nazwa
„era Brühla”. Elementy systemu mogłyby zostać przyjęte w Rzeczypospolitej
polsko-litewskiej. System nie był specjalnie skomplikowany – wzorem innych
państw w rękach pierwszego ministra miała skupić się cała władza, a król pełnił rolę symbolu. Brühl miał ułatwione zadanie, bo od 1749 r. Landtag przestał
być zwoływany, a więc nie było opozycji. W ten sposób „ukarano” posłów za
krytykę finansowych nadużyć ministra. Dopiero w 1762 r., już po wojnie siedmioletniej, w obliczu katastrofy gospodarczej państwa August III zdecydował
się na reaktywację tego organu. Tak było w Saksonii. A w Rzeczypospolitej
równowaga sił między magnackimi koteriami blokowała sejmy ustawiczną
obstrukcją, przy czym w grze tej uczestniczyło stronnictwo dworskie. Kraj
funkcjonował zatem „bez sejmu”43. Polityczne próby przekształcenia i budowy unii „realnej” polsko-saskiej, tak jak udało się to w wypadku unii polsko-litewskich, nie dały więc efektów na płaszczyźnie politycznej. Model ustrojowy
Saksonii nie był uznawany w Rzeczypospolitej za atrakcyjny i odwrotnie, „polskiej anarchii” nie akceptowano w elektoracie.
Nasze pytanie dotyczyło jednak także problemu inspiracji dla dalszych reform o charakterze modernizacyjnym, czy też potencjału44, jaki został wówczas zgromadzony. Ten potencjał stanowili przede wszystkim konkretni ludzie
i wpływy kulturowe. Trwające przeszło pół wieku kontakty o różnorodnym
charakterze bez wątpienia sprzyjały powstawaniu więzi i poznawaniu się, choć
trudności było tu wiele45. Nie ulega wątpliwości, jak wynika z ustaleń Jacka
Staszewskiego, że dwór próbował tworzyć nową formację szlachty. W drezdeńskiej szkole kadetów uczyła się również polska młodzież, której ta uczelnia dawała przepustkę do kariery na dworze lub w wojsku saskim, został stworzony
korpus paziów – otwierający także drzwi do kariery. Równolegle w 1740 r. rozpoczęło swoją działalność Collegium Nobilium, podjęto też reformę szkół za43 M. Markiewicz, Rzeczpospolita bez sejmu. Funkcjonowanie państwa, [w:] Między Barokiem

a Oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie, red. S. Achremczyk, K. Stasiewicz, Olsztyn 1996.
44 Zob. K. Zernack, op.cit., s. 288.
45 Tym problemom poświęcona jest w całości praca Jacka Staszewskiego – idem, Polacy w osiemnastowiecznym Dreźnie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Łódź 1986.
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konnych. Siedem lat później zostały udostępnione zbiory Biblioteki Załuskich.
A zatem także druga stolica państwa – Warszawa stawała się ważnym ośrodkiem inicjatyw kulturalnych46. Zapewne ważny był tu pobyt Augusta III i jego
małżonki w Warszawie podczas wojny siedmioletniej. Wraz z dworem przybyli
także liczni uczeni, wydawcy, artyści i architekci. Nie ulega wątpliwości, że miasto przeżyło w tamtym okresie wielki przewrót – także w zakresie architektury
i organizacji przestrzennej, którą zaczęli kształtować przybysze z Saksonii47.
W 1710 r. August II powołał do życia Saski Urząd Budowlany (Bauamt), podobny do tego, który z powodzeniem działał w Dreźnie. Bauamt, zorganizowany na
wzór wojskowy, ściągał do Warszawy najwybitniejszych architektów, m.in. twórcę Zwingeru – Matthӓusa Daniela Pӧppelmanna. Te problemy, związane głównie z mecenatem królewskim i magnackim, są już stosunkowo nieźle znane, ale
badania prowadzone są nadal48, bo inwestowanie w obiekty architektoniczne,
zbiory sztuki, tworzenie kolekcji wytworów rzemiosła, ciekawostek ze świata,
minerałów, egzotycznych roślin itd. było w tej epoce zjawiskiem powszechnym.
Stanowiło bez wątpienia istotny fragment eksponowania potęgi i władzy panujących – na wzór Ludwika XIV. Z drugiej jednak strony, owe zbiory i kolekcje
były formą popularyzacji wiedzy o świecie, tworzyły też warsztat dla uczonych,
forum wymiany myśli i poglądów49. Przyjęcie konceptu modernizacji państwa
w XVIII w. za punkt wyjścia badań nad unią polsko-saską stwarza interesujące
możliwości poznawcze. Przyjmując ten koncept, odrzucić należy oceny skrajne,
bo modernizacja zakłada uruchomienie pewnego procesu społecznego, a także
dopływu nowych idei z zewnątrz, owego odwzorowania gotowych rozwiązań,
które zostały przyjęte w innych krajach. Badacze długo byli skłonni przyjmować, że ten proces został zapoczątkowany w dobie Oświecenia. Ale od kiedy możemy mówić o tej epoce w Rzeczypospolitej?50
46 Zob. S. Roszak, Przełom czy kontynuacja? Elementy sarmackie i oświeceniowe w życiu kulturalnym Warszawy w połowie XVIII wieku, „Acta Universitatis Nciolai Copernici”. Historia XXVIII –
Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 259, 1993, s. 161–173.
47 Zob. J. Sito, „Od czasów Augustów szczególniej liczba niemieckich artystów i rzemieślników
w Warszawie wzrosła…”. O nacji niemieckiej w przedsięwzięciach budowlano-artystycznych Warszawy
okresu saskiego, [w:] Kultura artystyczna Warszawy XVII–XXI, red. Z. Michalczyk, A. Pieńkoś,
M. Wardzyński, Warszawa 2010, s. 163–175 i n.
48 Zob. np. Architektur und Kunst in der Ära des sӓchsischen Ministers Heinrich Graf von Brühl
(1738–1763). Hrsg. T. Torbus unter Mitarbeiter M. Hӧrsch. Studia Jagiellonica Lipsiensia, Bd. 16.
J. Thorbecke Verlag, Ostfildern.
49 Zob. uwagi na temat słynnej Galerii Drezdeńskiej Haralda Marxa, idem, Die Dresdner
Gemӓldegalerie als „ècole publique” im 18. Jahrhundert, „Dresdner Hefte”, Bd. 46/1996, Beitrӓge zur
Kulturgeschichte. Der stille Kӧnig. August III. zwischen Kunst und Politik, s. 49–58.
50 Na temat wpływów niemieckiego Oświecenia, zob. np.: M. Klimowicz, Polsko-niemieckie pogranicza literackie w XVIII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1998, s. 17 i n.; S. Roszak, Historyk
kultury na rozdrożu, czyli w poszukiwaniu Oświecenia, „Wiek Oświecenia”, 21, 2005, s. 195–205.
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