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„Dzieje archiwów państwowych to w skrócie dzieje samego państwa i jego organizacji. Spręży-

stości, sile i sprawności tej organizacji odpowiadają porządne akta, ład w registraturach, archiwa 

dobrze urządzone i sprawnie funkcjonujące. A rozbiory i śmierć państwa – to rozczłonkowanie ar-

chiwów i włączanie ich do obcych organizmów państwowych. Ale jak nie zginął  naród, pozbawio-

ny własnego państwa, tak przetrwały akta, wtłoczone w ramy cudzych władz i urzędów, wywiezione 

o setki mil od swych instytucyj macierzystych, rozprószone ręką zdobywcy”.

dr Antoni Rybarski
zastępca naczelnego dyrektora archiwów państwowych 

w latach 1927–1939

„Archiwa Odrodzonej Polski nie zadowoliły się jeno tem, by te drogocenne skarbnice, odziedzi-

czone po ojcach i zachowane od pożóg i wichrów dziejowych, przechowywać skrzętnie zamknięte in 

cistis in loco tuto. Nowi opiekunowie tych zbiorów uznali, że niedość zamknąć te pamiątki w warow-

nych ścianach, że czas im już pilny wyjść nazewnątrz. Archiwa Odrodzonej Polski uznały, że nie mają 

prawa one, jak ongiś, być li tylko rezerwuarem, cysterną, co wszystko pochłania i nic nie daje, że nie 

powinny one być  jedynie cekhauzem w czasie pokoju i że archiwista nie może być jedynie przy nim 

wartownikiem stojącym na warcie i troszczyć się tylko o to, by nieszczęśni więźniowie jego pieczy 

powierzeni, nie uciekli. Nowi archiwiści odczuli, że są oni nie tylko po to, by ochraniać i zachować, 

lecz i po to, by przynosić jak największy pożytek badaczom przeszłości i przez to nauce, że archiwa 

powinny być czynną siłą wychowawczą w narodzie, być armją w polu z bronią gotową do strzału, by 

odeprzeć zakusy wrogów, być żywem i prawdziwem źródłem zawierającem w sobie wierne świadec-

twa, które wskazywać będą świetne zdarzenia w życiu przodków naszych i wskazywać jednocześnie 

będą nieszczęścia upadku naszego”. 

prof. Stanisław Ptaszycki
naczelny dyrektor archiwów państwowych  

w latach 1926–1931



historia



Irena Mamczak-Gadkowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Powstanie i rozwój sieci archiwów państwowych 
i naczelnych organów archiwalnych  

w niepodległej Polsce

Zbudowanie  państwowej sieci archiwalnej na bazie ar-

chiwów historycznych powstałych na ziemiach polskich 

w XIX i na początku XX w. w Warszawie, Wilnie, Pozna-

niu, Gdańsku, Krakowie i we Lwowie było jednym z waż-

niejszych państwowotwórczych zadań, jakie stanęły przed 

władzami odrodzonego państwa polskiego po odzyskaniu 

niepodległości. Wybuch I wojny światowej w sposób zasad-

niczy zmienił sytuację tych archiwów. Z jednej strony spo-

wodował zniszczenia w zasobach archiwalnych, z drugiej 

strony przyczynił się do znacznego ożywienia środowisk 

polskich historyków i archiwistów, wyrażających głęboką 

troskę o zabezpieczenie zasobu archiwalnego oraz o pod-

jęcie prac związanych z organizacją polskiej służby archi-

walnej.

Organizacja polskiej służby archiwalnej po I wojnie 

światowej ściśle wiąże się z działalnością Tymczasowej 

Rady Stanu (TRS) powołanej do życia 6 grudnia 1916 r.1 

Prace organizacyjne w tym zakresie podjęła specjalna Ko-

misja Archiwalna utworzona w kwietniu 1917 r. przy De-

partamencie Spraw Politycznych TRS, w skład której wcho-

dzili historycy, archiwiści i prawnicy: Marceli Handelsman, 

Stanisław Kutrzeba, Władysław Semkowicz, Stefan Ehren-

kreutz, Bohdan Chełmicki, Ignacy Tadeusz Baranowski, 

Antoni Rybarski i Marian Krzesimowski2. Najważniejszym 

zadaniem kierowanej przez Marcelego Handelsmana Ko-

misji, oprócz zabezpieczania archiwów i archiwaliów, było 

opracowanie aktów prawnych, które miały stanowić pod-

stawę funkcjonowania polskich archiwów po odzyskaniu 

państwowości. W okresie od kwietnia do sierpnia 1917 r. 

Komisja Archiwalna przygotowała projekt ustawy archiwal-

1 J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 
1980, s. 138–140.

2 Archiwum Akt Nowych (AAN), Tymczasowa Rada Stanu (TRS), 
sygn. 17, s. 126, Sprawozdanie Departamentu Spraw Politycznych 
za miesiące marzec i kwiecień 1917 r.; ibidem, sygn. 16, s. 27, Szkic 
działalności departamentów i stałych komisji Tymczasowej Rady 
Stanu do dnia 1 września 1917 r. Na ten temat zob. także: A. Ry-
barski, Centralny zarząd archiwalny w odrodzonej Rzeczypospolitej 
Polskiej, „Archeion”, t. 1, 1927, s. 5; Z. Kolankowski, O organizację ar-
chiwów polskich 1917–1919, [w:] Naród i państwo, Warszawa 1969, 
s. 170; T. Mencel, Dekret o archiwach i opiece nad archiwami z 7 lu-
tego na tle ówczesnego ustawodawstwa archiwalnego w Europie, [w:] 
Sześćdziesięciolecie polskich archiwów państwowych, Warszawa 
1981, s. 7; M. Motas, Powstawanie polskiej służby archiwalnej przed 
odzyskaniem niepodległości (1917–1918), „Archeion”, t. 69, 1979, 
s. 41–43.
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nej autorstwa Handelsmana, który obejmował następujące 

zagadnienia: przeznaczenie archiwów, zarząd archiwów, 

archiwa centralne, konserwatorzy archiwalni, archiwa pro-

wincjonalne, archiwa miejskie, archiwa instytucji publicz-

nych, archiwa kościelne, personel archiwów i ogólne prze-

pisy dla urzędników archiwalnych3. Zawarte w projekcie 

ustawy archiwalnej przepisy zostały rozwinięte w obszer-

nym projekcie regulaminu archiwów4, który w czterech 

kolejnych częściach określał: regulamin Rady Archiwalnej, 

stosunki archiwów z urzędami państwowymi, samorządo-

wymi, instytucjami użyteczności publicznej i naukowymi, 

porządek wewnętrzny archiwów oraz porządek prac w ar-

chiwach. Projekt Komisji spotkał się ze zdecydowaną kry-

tyką dyrektora Archiwum Głównego Akt Dawnych (AGAD)  

prof. Teodora Wierzbowskiego, który konsekwentnie kwe-

stionował rozwiązania przyjęte w tym projekcie5.

W czasie prac nad projektami prawa archiwalnego 

został przyjęty Dekret Rady Regencyjnej z dnia 3 stycz-

nia 1918 r. „O tymczasowej organizacji władz naczelnych 

w Królestwie Polskim”, który przesądził ostatecznie o prze-

kazaniu opieki nad archiwami ministrowi wyznań religij-

nych i oświecenia publicznego6. W styczniu 1918 r. mini-

ster Antoni Ponikowski utworzył w Ministerstwie Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP) referat do 

spraw archiwalnych, a 16 lutego tego roku przekształcił go 

w Wydział Archiwów Państwowych (WAP)7. Kierowanie re-

feratem, a następnie Wydziałem minister powierzył Stefa-

nowi Ehrenkreutzowi, adiunktowi AGAD8.

Po usytuowaniu Wydziału Archiwów Państwowych w re-

sorcie oświaty, prace związane z opracowaniem i uchwa-

leniem prawa archiwalnego nabrały większego tempa. 

11 maja 1918 r. MWRiOP zgłosiło pod obrady Rady Mini-

strów projekt zatytułowany „Przepisy o organizacji ar-

chiwów państwowych i opiece nad archiwaliami”, któ-

ry w okresie od czerwca do lipca 1918 r. kilkakrotnie był 

przedmiotem obrad Rady9. Po wprowadzeniu w projekcie 

zmian, uchwalonych na posiedzeniu Rady Ministrów 2 lip-

ca, został on podpisany przez Stefana Ehrenkreutza (za 

naczelnika Wydziału) i Antoniego Rybarskiego (referenta 

WAP) i przesłany 14 lipca 1918 r. do Gabinetu Cywilnego 

Rady Regencyjnej10. 31 lipca 1918 r. projekt został podpi-

sany przez trzech członków Rady Regencyjnej: arcybisku-

pa Aleksandra Kakowskiego, Zdzisława Lubomirskiego 

3 Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) i Pol-
skiej Akademii Nauk (PAN), Kraków, Akta osobiste prof. T. Wierz-
bowskiego, rkps 1882, t. 9, k. 241–254. Szczegółowe omówienie 
projektu ustawy, zob. Z. Kolankowski, O organizację archiwów…, 
s. 171–172.

4 Biblioteka Naukowa PAU i PAN, Kraków, Akta osobiste prof. 
T. Wierzbowskiego, rkps 1882, t. 9, k. 255–257.

5 W szczegółowej opinii, którą prof. Wierzbowski przesłał do De-
partamentu Spraw Politycznych 28 września 1917 r., zakwestio-
nował w pierwszym rzędzie podporządkowanie archiwów mini-
strowi oświaty, jak również wysokie koszty utrzymania bardzo 
rozbudowanej, jego zdaniem, struktury Wydziału Archiwów oraz 
proponowanej w projekcie sieci archiwalnej. Powołanie w War-
szawie czterech archiwów uważał za „wielki zbytek” i w podobnym 
tonie odniósł się do planowanej, jego zdaniem, zbyt rozbudowa-
nej, sieci archiwów prowincjonalnych i miejskich. Podkreślał, że 
przedłożony projekt ustawy uważa za „przedwczesny i zupełnie 
chybiony”, ponieważ „urządzenie archiwów nie może wyprzedzać 
urządzenia ministerstw” – Biblioteka Naukowa PAU i PAN, Kra-
ków, Akta osobiste T. Wierzbowskiego, rkps 1882, t. 9, k. 255–257; 
ibidem, k. 277–280.

6 Dziennik Praw Królestwa Polskiego 1918, nr 1, poz. 1; M. Motas, 
Powstawanie polskiej..., s. 46.

7 AAN, Prezydium Rady Ministrów (PRM), Protokoły posiedzeń 
Rady Ministrów, t. 1. k. 361; M. Motas, Powstawanie polskiej…, s. 47.

8 O włączeniu archiwów do zakresu obowiązków ministra wy-
znań religijnych i oświecenia publicznego zadecydowały głównie 
względy polityczne, a mianowicie fakt, że MWRiOP rozpoczęło 
swoją działalność już 1 października 1917 r., jako jeden z pierw-
szych resortów, oraz wzorce przyjęte w innych krajach europej-
skich, np. we Francji, gdzie archiwa także podlegały resortowi 
oświaty; T. Manteuffel, Archives de l’Etat en Pologne. Origines, or-
ganisation et état actuel, Warszawa 1931, s. 9; idem, Archiwa pań-
stwowe w minionym pięćdziesięcioleciu, „Archeion”, t. 50, 1968, s. 9; 
T. Mencel, op.cit., s. 9.

9 AAN, PRM, Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, cz. II, sygn. 17, 
s. 70; M. Motas, Powstawanie polskiej..., s. 48; Z. Kolankowski, O or-
ganizację archiwów…, s. 175.

10 AAN, Gabinet Cywilny Rady Regencyjnej, sygn. 180, s. 3–13; Z. Ko-
lankowski, O organizację archiwów…, s. 175–177.
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i Józefa Ostrowskiego oraz kontrasygnowany w imieniu 

premiera przez St. Dzierzbickiego jako „Reskrypt Rady Re-

gencyjnej o organizacji archiwów państwowych i opiece 

nad archiwaliami”11. Reskrypt został opublikowany w Mo-

nitorze Polskim, ale jego postanowienia nie mogły w pełni 

wejść w życie wobec sprawowania wtedy jeszcze faktycznej 

władzy nad archiwami przez niemiecki Zarząd Archiwów 

przy Generalnym Gubernatorstwie12.

Reskrypt, podobnie jak pierwszy projekt ustawy archi-

walnej opracowany w Komisji Archiwalnej, ponownie wy-

wołał krytykę prof. Wierzbowskiego. Raz jeszcze odniósł 

się on negatywnie do przyjętych w reskrypcie rozwiązań, 

zwłaszcza do zrównania uprzywilejowanej dotąd pozycji 

Archiwum Głównego Akt Dawnych, którym kierował od 

1896 r., z innymi archiwami warszawskimi i poddania go 

władzy Wydziału Archiwów Państwowych13. W listopadzie 

1918 r. prof. Wierzbowski zwrócił się do premiera Jędrzeja 

Moraczewskiego o podporządkowanie AGAD bezpośred-

nio władzy premiera, lecz prośba ta nie została uwzględ-

niona14. Ostatecznie konflikt Wierzbowskiego z władzami 

Wydziału zakończył się odejściem profesora ze służby ar-

chiwalnej15.

W atmosferze krytyki Wydział Archiwów Państwowych 

prowadził intensywne starania o zmianę formy prawa ar-

chiwalnego z reskryptu na dekret jako akt prawny wyższej 

rangi. 31 stycznia 1919 r. Rada Ministrów uchwaliła osta-

teczną wersję dekretu o organizacji archiwów państwo-

wych i opiece nad archiwaliami i przedłożyła Naczelnikowi 

Państwa do zatwierdzenia16. Ani Wydział Archiwów Pań-

stwowych, ani minister wyznań religijnych i oświecenia 

publicznego, ani też Rada Ministrów nie zdecydowały się 

na dokonanie istotnych zmian w przedłożonym do podpi-

sania akcie prawnym, poza rozciągnięciem jego przepisów 

na archiwa galicyjskie, co w oczywisty sposób wynikało 

z rozwoju sytuacji pod koniec wojny. Ostatecznie dekret 

o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwa-

liami został podpisany 7 lutego 1919 r. przez najwyższe wła-

dze państwowe (naczelnika państwa – Józefa Piłsudskiego, 

prezydenta ministrów – Ignacego Jana Paderewskiego oraz 

ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego – 

Jana Łukasiewicza)17.

Równolegle z pracami legislacyjnymi Wydział Archi-

wów Państwowych prowadził intensywne starania mające 

na celu zabezpieczanie i przejmowanie archiwów po by-

łych władzach okupacyjnych. Zmiana sytuacji na froncie, 

a zwłaszcza zbliżający się koniec wojny, wymagały od służ-

by archiwalnej coraz większego zaangażowania w proces 

zabezpieczania polskiego dziedzictwa archiwalnego i pro-

wadzenia przygotowań do zabezpieczania i przejmowania 

archiwów po byłych władzach okupacyjnych rosyjskich i au-

11 Z. Kolankowski, O organizację archiwów…, s. 177.
12 Monitor Polski (M.P.) 1918, nr 116; Dzieje archiwistyki polskiej. Wy-

bór źródeł, red. S. Sierpowski, D. Matelski, Poznań 1988, s. 9–20.
13 Biblioteka Naukowa PAU i PAN, Kraków, Akta osobiste prof. 

T. Wierzbowskiego, rkps 1882, t. 10, k. 12 i n.
14 Ibidem, k. 20–22, Raport Naczelnika Archiwum Głównego do 

Pana Prezydenta Rady Ministrów; ibidem, k. 16, Pismo z Prezy-
dium Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1918 r., podpisane przez 
J. Moraczewskiego, do Archiwum Głównego Akt Dawnych. Na ten 
temat zob. także: Kronika, „Archeion”, t. 2, 1927, s. 131, 147, 151–
152, 167; A. Rybarski, Centralny zarząd..., s. 9–10; A. Stebelski, Ar-
chiwum Główne Akt Dawnych za dyrekcji Teodora Wierzbowskiego 
1897–1919, [w:] Księga pamiątkowa 150-lecia Archiwum Głównego 
Akt Dawnych, Warszawa 1958, s. 98.

15 Biblioteka Naukowa PAU i PAN, Kraków, Akta osobiste prof. 
T. Wierzbowskiego, rkps 1882, t. 10, k. 102–128. Jak wynika z za-
chowanych materiałów archiwalnych u podstaw konfliktu 
Wierzbowskiego z WAP leżały z jednej strony chęć zachowania 
dla AGAD uprzywilejowanej pozycji wśród archiwów polskich, 
z drugiej strony zadawniony konflikt z Ehrenkreutzem, byłym 
podwładnym i współpracownikiem profesora w AGAD – ibidem, 
k. 22,  24–25, 77–78, 118–120, 126–129.

16 AAN, Kancelaria Cywilna Państwa, sygn. 36, k. 275; M. Motas, 
Pierwsze akty prawne o organizacji polskich archiwów państwowych 
i opiece nad archiwaliami z 31 lipca 1918 r. i z 7 lutego 1919 r., „Ar-
cheion”, t. 50, 1968, s. 27–41.

17 Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 14, poz. 182; M. Motas, 
Pierwsze akty prawne…, s. 31–40.
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striackich oraz  rewindykacji archiwaliów. Wydział Archi-

wów Państwowych od swojego powstania prowadził także 

aktywną, chociaż ograniczoną działalność na terenie oku-

pacji niemieckiej. Faktyczną władzę na tym terenie spra-

wował do końca wojny niemiecki Zarząd Archiwów przy 

Generalnym Gubernatorstwie, co uniemożliwiało pełną 

realizację zadań Wydziału oraz późniejszych postanowień 

reskryptu. Archiwa warszawskie podlegały niemieckiemu 

Zarządowi Archiwów. 16 lutego 1918 r. MWRiOP rozpoczęło, 

za pośrednictwem Rady Ministrów, starania o przejęcie Ar-

chiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Akt Dawnych 

i Archiwum Ministerstwa Skarbu, jak również archiwów 

i registratur władz rosyjskich, ,,a także wszelkiego rodzaju 

archiwaliów i registratur stanowiących własność państwo-

wą, a pozostających poza archiwami państwowymi, czę-

stokroć w rękach niepowołanych i prywatnych”18. Zgodnie 

z podjętymi przez MWRiOP staraniami, Rada Ministrów na 

posiedzeniu w dniu 1 marca 1918 r. postanowiła wystąpić 

do niemieckich władz okupacyjnych „o przekazanie temu 

resortowi możliwych do objęcia archiwów państwowych”19. 

W kwietniu 1918 r. Wydział Archiwów Państwowych przejął 

od Uniwersytetu Warszawskiego Archiwum byłego Okręgu 

Szkolnego Warszawskiego, zwane Archiwum Oświecenia20. 

Ostateczne przejęcie archiwów warszawskich przez WAP 

nastąpiło 11 listopada 1918 r.21 Końcowy protokół w tej 

sprawie podpisali: Stefan Ehrenkreutz w imieniu władz 

polskich i Adolf Warschauer w imieniu niemieckiego 

okupacyjnego zarządu archiwalnego22. Koniec wojny i od-

zyskanie przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r. 

spowodowały również, że archiwa lubelskie przeszły pod 

zarząd WAP. Nie było to równoznaczne z przejęciem przez 

WAP służby archiwalnej na terenie całej Galicji, co nastąpi-

ło ostatecznie dopiero 1 października 1919 r.23

Sieć archiwów państwowych w okresie międzywojen-

nym tworzyły archiwa istniejące na ziemiach polskich, 

utworzone w XIX lub na początku XX w., archiwa utworzo-

ne w czasie I wojny światowej oraz archiwa nowe, powo-

łane przez państwową służbę archiwalną po odzyskaniu 

niepodległości w miejscach szczególnie dużego nagroma-

dzenia materiałów archiwalnych, czyli w siedzibach byłych 

władz gubernialnych. Status prawny tych archiwów został 

określony wspomnianym już dekretem o organizacji ar-

chiwów państwowych i opiece nad archiwaliami z 7 lute-

go 1919 r., poprzedzonym reskryptem Rady Regencyjnej 

z 31 lipca 1918 r.

Dekret potwierdzał istnienie w Warszawie pięciu ar-

chiwów państwowych podległych Wydziałowi Archiwów 

Państwowych: Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archi-

wum Akt Dawnych, Archiwum Skarbowego, Archiwum 

MWRiOP i Archiwum Wojskowego. Trzy z nich, a miano-

wicie AGAD, AAD i Archiwum Skarbowe, powstały w War-

szawie w XIX w., pozostałe dwa w czasie I wojny światowej. 

Do najstarszych i największych archiwów powstałych 

na ziemiach polskich należało Archiwum Główne Akt 

Dawnych, które było kontynuatorem Archiwum Ogól-

18 AAN, PRM, Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, t. 1, k. 31–32.
19 Ibidem, k. 343 v.
20 A. Rybarski, Centralny zarząd..., s. 10.
21 AAN, PRM, Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, t. 1, k. 313, Pro-

tokół posiedzenia Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1918 r. „Po-
szczególni pp Kierownicy Ministerstw informują RKM o stanie 
sprawy obejmowania agend po władzach niemieckich”.

22 A. Rybarski, Centralny zarząd..., s. 9. Na skutek konfliktu personal-
nego pomiędzy Ehrenkreutzem, pełniącym obowiązki naczelnika 
WAP, a Wierzbowskim, dyrektorem AGAD, przejęcie tego archi-
wum nastąpiło dopiero 30 listopada 1918 r. – Biblioteka Nauko-
wa PAU i PAN, Kraków, Akta osobiste prof. T. Wierzbowskiego, 
rkps 1882, t. 10, k. 22, 24–25, 77–78, 118–120, 126–129.

23 Kronika (Archiwum Ziemskie w Krakowie w latach 1920–1926), 
„Archeion”, t. 3, 1928, s. 168; M. Motas, O przepisach archiwalnych 
w Polsce międzywojennej 1918–1939, „Archeion”, t. 48, 1968, s. 118–
119.
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nego Krajowego24. W drugiej połowie XIX w. utworzono 

w Warszawie dwa dalsze archiwa historyczne, przejęte 

przez władze polskie w listopadzie 1918 r., a mianowicie 

Archiwum Akt Dawnych25 oraz Archiwum Skarbowe26. 

Powstanie Archiwum MWRiOP wiąże się z przejęciem 

przez Komitet Obywatelski m. Warszawy, w sierpniu 

1915 r., pozostawionej w mieście części archiwum War-

szawskiego Okręgu Naukowego (Szkolnego), ewakuowa-

nego w tym czasie do Rosji. Archiwum powołane przy 

MWRiOP długo nosiło jego pełną nazwę. Uproszczona 

nazwa archiwum, jako Archiwum Oświecenia Publicz-

nego, zaczęła obowiązywać dopiero w 1936 r.27 Drugim 

archiwum państwowym zorganizowanym w Warszawie 

w czasie wojny było Archiwum Wojskowe, późniejsze Ar-

chiwum Akt Nowych, którego zadaniem było gromadze-

nie i przechowywanie akt wojskowych władz zaborczych 

oraz akt niemieckich i austriackich władz okupacyjnych 

z okresu I wojny światowej, a w przyszłości także akt woj-

skowych odrodzonej Rzeczypospolitej28.

Dekret podporządkowywał Wydziałowi Archiwów 

Państwowych także archiwa prowincjonalne z tere-

nu byłego zaboru rosyjskiego, czyli archiwa w Lubli-

nie, Piotrkowie i Płocku oraz Archiwum Państwowe we 

Lwowie, którego dyrektor dr Eugeniusz Barwiński już 

w grudniu 1918 r. zwrócił się do MWRiOP o przejęcie 

archiwum pod zarząd archiwalny w Warszawie29. De-

kret upoważniał również ministra wyznań religijnych 

i oświecenia publicznego do przejęcia archiwów krajo-

wych we Lwowie i Krakowie. 1 października 1919 r. WAP 

przejął służbę archiwalną na terenie Galicji, podlega-

jącą do 30 października 1919 r. byłemu Galicyjskiemu 

Wydziałowi Krajowemu we Lwowie, i włączył do sie-

ci archiwów państwowych archiwa krajowe lwowskie 

i krakowskie, nadając im nazwy – Archiwum Ziemskie 

we Lwowie i Archiwum Ziemskie w Krakowie30.

Dalsza rozbudowa sieci archiwalnej w okresie mię-

dzywojennym wiązała się z tworzeniem nowych archi-

wów oraz przejmowaniem służby archiwalnej w byłej 

dzielnicy pruskiej i na Litwie. Wydział Archiwów Pań-

stwowych przejmował nie tylko już zorganizowane ar-

chiwa, ale również registratury urzędów i instytucji by-

łych państw zaborczych. W związku z archiwizacją akt 

pozaborczych i koniecznością ich przejęcia do archiwów 

państwowych zaistniała konieczność rozszerzenia do-

tychczas istniejącej sieci archiwalnej o nowe placówki, 

tworzone w miejscach szczególnie dużego nagromadze-

nia  materiałów archiwalnych, głównie w siedzibach by-

łych władz gubernialnych31. W 1920 r., obok istniejących 

24 Archiwum Główne Akt Dawnych w swojej historii parokrotnie 
zmieniało nazwę: w l. 1808–1815 nosiło nazwę Archiwum Ogól-
ne Krajowe, w l. 1815–1819 – Archiwum Krajowe Królestwa Pol-
skiego, a w l. 1819–1867 – Główne Archiwum Królestwa Polskie-
go, po 1867 r. – Warszawskie Archiwum Główne Akt Dawnych, 
w okresie II Rzeczypospolitej przyjęło nazwę Archiwum Główne 
Akt Dawnych, zob. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. 
Przewodnik po zasobie, t. 2. Epoka porozbiorowa, red. F. Ramotow-
ska, Warszawa 1998, s. XXIII (Wstęp).

25 Archiwum Akt Dawnych w Warszawie w latach 1918–1926, „Ar-
cheion”, t. 2, 1927, s. 151–152; Archiwum Główne Akt Dawnych 
w Warszawie. Przewodnik..., t. 2, s. XXX.

26 Archiwum Skarbowe w Warszawie w latach 1918–1926, „Ar-
cheion”, t. 2, 1927, s. 147.

27 Archiwum Oświecenia Publicznego w Warszawie w latach 1915–
1926, „Archeion”, t. 1, 1927, s. 166; T. Manteuffel, Archiwum Oświe-
cenia Publicznego w Warszawie, [w:] Straty archiwów i bibliotek 
warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, 
t. 2. Archiwa porozbiorowe i najnowsze, Warszawa 1956, s. 211–233. 
Na temat sieci archiwów państwowych w okresie międzywojen-
nym zob. także: A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich, 
wyd. II, Toruń 1982, s. 19–74; I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa 
państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006, s. 101–165.

28 Archiwum Wojskowe w Warszawie w latach 1919–1926, „Ar-
cheion”, t. 2, 1927, s. 173; J. Stojanowski, Archiwum Akt Nowych, 
[w:] Straty archiwów..., t. 2, s. 235.

29 Archiwum Państwowe we Lwowie w latach 1918–1926, „Archeion”, 
t. 3, 1928, s. 179.

30 Archiwum Ziemskie we Lwowie w latach 1920–1926, ibidem, t. 3, 
1928, s. 185; Archiwum Ziemskie w Krakowie…, s. 168.
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już w 1919 r. archiwów w Lublinie, Płocku i Piotrkowie, 

powołano nowe archiwa – w Kaliszu, Kielcach, Łomży, 

Radomiu i Suwałkach. Nie wszystkie z nich rozpoczęły 

działalność w momencie utworzenia. Archiwum Pań-

stwowe w Radomiu rozpoczęło swoją działalność w mar-

cu 1921 r., a Archiwum Państwowe w Kielcach, z powodu 

braku lokalu archiwalnego, w styczniu 1923 r.32 Część 

z tych archiwów w okresie późniejszym uległa likwidacji. 

Archiwa państwowe w Kaliszu i Suwałkach zlikwidowa-

no w roku 1926, a archiwum łomżyńskie w 1930 r.

Dnia 1 stycznia 1922 r. Wydział Archiwów Państwowych 

przejął służbę archiwalną w byłej dzielnicy pruskiej. Zanim 

do tego doszło, w listopadzie 1918 r. Archiwum Państwo-

we w Poznaniu zostało przejęte prze Radę Robotniczo-

-Żołnierską, a następnie przez Komisariat Naczelnej Rady 

Ludowej, która wypowiedziała służbę pracownikom nie-

mieckim i 9 kwietnia 1919 r. powierzyła kierownictwo ar-

chiwum przybyłemu z Niemiec Józefowi Paczkowskiemu. 

Na jego wniosek 2 lutego 1920 r. Minister byłej Dzielnicy 

Pruskiej wydał rozporządzenie o tymczasowej organizacji 

służby archiwalnej33. Został utworzony Urząd Główny Ar-

chiwów Państwowych byłej Dzielnicy Pruskiej i Rada Ar-

chiwalna. Dopiero po likwidacji tych urzędów Archiwum 

Państwowe w Poznaniu weszło w skład scentralizowanej, 

polskiej sieci archiwalnej.

W rok później, 1 stycznia 1923 r., Wydział przejął służbę 

archiwalną na ziemi wileńskiej, przez co do zarządu archi-

wów państwowych w Warszawie weszły archiwa w Wilnie 

oraz utworzone w 1919 r. archiwum w Grodnie34. Na prze-

szkodzie realizacji uchwały Rady Archiwalnej z grudnia 

1918 r., mówiącej o objęciu opieką WAP archiwów wileń-

skich, stanęły działania wojenne, a następnie utworze-

nie tzw. Litwy Środkowej. Ostatnim archiwum, przejętym 

1 stycznia 1924 r. przez państwową służbę archiwalną, było 

Archiwum byłej Komisji Generalnej w Bydgoszczy. Z tego 

archiwum, podległego dotąd Ministerstwu Rolnictwa i Re-

form Rolnych, utworzono w Bydgoszczy na początku 1924 r. 

Oddział Archiwum Państwowego w Poznaniu35.

W roku 1924 zakończył się pierwszy etap budowy scen-

tralizowanej państwowej sieci archiwalnej. Liczba archi-

wów podległych Wydziałowi w tym czasie była największa 

w całym okresie międzywojennym i według stanu z 1 kwiet-

nia 1924 r. wynosiła 21. Wydziałowi Archiwów Państwo-

wych podlegały następujące archiwa: 1) Archiwum Głów-

ne Akt Dawnych, 2) Archiwum Akt Dawnych, 3) Archiwum 

Skarbowe, 4) Archiwum MWRiOP i 5) Archiwum Wojsko-

we (wszystkie w Warszawie) oraz 6) Archiwum Państwowe 

w Grodnie, 7) Archiwum Państwowe w Kaliszu, 8) Archi-

wum Państwowe w Kielcach, 9) Archiwum Ziemskie w Kra-

kowie, 10) Archiwum Państwowe w Lublinie, 11) Archiwum 

Państwowe we Lwowie, 12) Archiwum Ziemskie we Lwowie, 

13) Archiwum Państwowe w Łomży, 14) Archiwum Pań-

stwowe w Piotrkowie, 15) Archiwum Państwowe w Płocku, 

16) Archiwum Państwowe w Poznaniu, 17) Oddział Bydgo-

31 Archiwum Państwowe w Krakowie, Zespół akt Archiwum Pań-
stwowego Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego 1818–
1962, sygn. 32, Protokół posiedzenia Komisji (styczeń 1920 r.) do 
rozpatrzenia sprawy centralizacji archiwalnego ustroju i sprawy 
stworzenia archiwów po miastach wojewódzkich i guberniach 
b. Kongresówki.

32 A. Makowska i B. Ryszewski, Zarys dziejów Archiwum Państwowego 
w Kielcach, „Archeion”, t. 39, 1963, s. 49–50.

33 Dziennik Urzędowy (Dz.Urz.) Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej 
1920, nr 15, poz. 131; Archiwum Państwowe w Poznaniu w latach 
1919–1926, „Archeion”, t. 4, 1928, s. 145–146.

34 Lietuvos Centrinis Valstybés Archyvos, Wilno (LCVA Wilno), Ar-
chiwum Państwowe w Wilnie, Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, Rzeczypospolita Polska 1920–1939, ze-
spół nr 286, sygn. 5, s. 13–18.

35 A. Rybarski, Centralny zarząd..., s. 11; Archiwalny Biuletyn In-
formacyjny. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Poznaniu s. 3; 
M. Motas, O przepisach archiwalnych..., s. 119; A. Perlińska, Z dzie-
jów Archiwum Województwa Bydgoskiego, „Archeion”, t. 62, 1975, 
s. 83–95.
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ski Archiwum Państwowego w Poznaniu, 18) Archiwum 

Państwowe w Radomiu, 19) Archiwum Państwowe w Suwał-

kach, 20) Archiwum Państwowe w Wilnie, 21) Archiwum 

Państwowe Pomorskie, Oddział Gdański (w stadium orga-

nizacji)36. Zamieszczanie w latach 20. w urzędowych wyka-

zach polskich archiwów państwowych Oddziału Gdańskie-

go Archiwum Państwowego Pomorskiego miało charakter 

symboliczny. Utworzenie na mocy postanowień traktatu 

wersalskiego Wolnego Miasta Gdańska pod protektoratem 

Ligi Narodów nie uregulowało przynależności państwowej 

archiwum gdańskiego. Zapoczątkowane w roku 1919 dłu-

gotrwałe polsko-gdańsko-niemieckie rokowania w sprawie 

statusu Archiwum Państwowego w Gdańsku nie przyniosły 

pozytywnych rezultatów37. Starania zmierzające do uczy-

nienia z Polski współgospodarza Archiwum Państwowego 

w Gdańsku napotkały bowiem na stanowczy sprzeciw stro-

ny niemieckiej i brak poparcia dla tej idei ze strony Komi-

sarza Ligi Narodów. Wobec braku porozumienia MWRiOP 

w uzgodnieniu z MSZ utworzyło z dniem 1 października 

1930 r. w Komisariacie Generalnym Rzeczypospolitej Pol-

skiej w Wolnym Mieście Gdańsku stanowisko archiwisty, 

na które z polecenia WAP mianowano dr. Marcina Draga-

na; dr Dragan reprezentował w archiwum gdańskim pol-

skie interesy państwowe i naukowe38.

Taki stan liczebny archiwów państwowych przetrwał do 

roku 1926. Począwszy bowiem od tego roku liczba archi-

wów zmniejszała się na skutek ich likwidacji lub łączenia. 

Na podstawie zarządzenia ministra wyznań religijnych 

i oświecenia publicznego w 1926 r. zlikwidowano archiwa 

państwowe w Kaliszu i Suwałkach. Zasób archiwum kali-

skiego przeniesiono do Archiwum Państwowego w Pozna-

niu, Archiwum Oświecenia Publicznego i Archiwum Akt 

Dawnych oraz Ministerstwa Robót Publicznych w Warsza-

wie39. Zasób archiwum suwalskiego przeniesiono nato-

miast do Archiwum Państwowego w Grodnie40. W latach 

1926–1930 liczba archiwów państwowych w Polsce wyno-

siła 18. Dalsza redukcja archiwów nastąpiła w drugiej poło-

wie roku 1930, kiedy likwidacji uległo Archiwum Państwo-

we w Łomży, którego zasób jak również etaty przeniesiono 

do warszawskiego Archiwum Akt Dawnych41. W wyniku li-

kwidacji tego archiwum ogólna liczba archiwów państwo-

wych w Polsce spadła do 17.

Likwidacja archiwum łomżyńskiego wiązała się po-

średnio z powołaniem w Warszawie w roku 1930 Archi-

wum Akt Nowych na miejsce istniejącego dotąd Archiwum 

Wojskowego i była realizacją szerszego planu porządko-

wania sieci archiwalnej w Polsce. Dla akt narastających 

władz i urzędów II i III instancji z siedzibą w Warszawie 

minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego 

utworzył z dniem 1 lipca 1930 r. Archiwum Akt Nowych, 

które otrzymało zasób i etaty byłego Archiwum Wojskowe-

36 AAN, PRM, Rektyfikat 1, Teczka 1. Wykaz zatytułowany: Organi-
zacja służby archiwalnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Stan na 
1 kwietnia 1924 r.; Archiwum Państwowe (AP) w Poznaniu, Spu-
ścizna J. Paczkowskiego, sygn. 2.

37 M. Dragan, Polsko-gdańsko-niemiecki spór archiwalny w okresie 
międzywojennym (1919–1939), „Archeion”, t. 39, 1963, s. 165–203; 
C. Biernat, Zatarg gdańsko-niemiecki w latach 1919–1930 o profil 
archiwum gdańskiego, „Archeion”, t. 48, 1968, s. 85–97; idem, Spór 
archiwalny polsko-gdańsko-niemiecki w okresie międzywojennym 
1919–1939, Warszawa 1969; I. Mamczak-Gadkowska, Józef Pacz-
kowski i jego wkład w budowę polskiej służby archiwalnej, Warsza-
wa–Łódź 1990, s. 127–144.

38 Sprawozdanie WAP z czynności w roku 1930, „Archeion”, t. 9, 1931, 
s. 15; M. Sławoszewska, Marcin Dragan 1882–1966, ibidem, t. 48, 
1968, s. 254.

39 J. Staszewski, Wiadomość o aktach kaliskich, „Ziemia Kaliska”, t. 1, 
1930, [Kalisz] 1930, s. 143.

40 Archiwalny Biuletyn Informacyjny. Wojewódzkie Archiwum Pań-
stwowe w Poznaniu oraz jego archiwa powiatowe, Warszawa 1956, 
s. 3; A. Tomczak, Zarys dziejów..., s. 178 i 213.

41 Dz.Urz. MWRiOP 1930, nr 9, poz. 145; S. Sierpowski, D. Matel-
ski, Dzieje archiwistyki polskiej. Wybór źródeł, Poznań 1988, s. 56; 
Sprawozdanie WAP z czynności w roku 1930, „Archeion”, t. 9, 1931, 
s. 3; J. Stojanowski, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, [w:] Stra-
ty archiwów i bibliotek..., t. 2, s. 235.
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go42. Władze wojskowe, nie licząc się z organizacją archi-

wów w Polsce ustaloną w dekrecie archiwalnym, powołały 

w 1919 r. dla swoich potrzeb własne archiwum o nazwie 

Centralne Archiwum Wojskowe, które gromadziło podob-

ne akta, co powołane Archiwum Wojskowe przy Wydziale 

Archiwów Państwowych43. 

Ostatnią redukcję archiwów przeprowadzono w roku 

1933. Po śmierci długoletniego dyrektora Archiwum 

Ziemskiego we Lwowie prof. Oswalda Balzera, który kie-

rował nim od 1891 r., zlikwidowano odrębność tego ar-

chiwum. Zgodnie z zarządzeniem ministra wyznań re-

ligijnych i oświecenia publicznego oba funkcjonujące 

dotąd we Lwowie archiwa, a więc Archiwum Ziemskie 

i Archiwum Państwowe, zostały połączone w jedno archi-

wum państwowe, które przejęło zasób i personel byłego 

Archiwum Ziemskiego. Połączenie archiwów lwowskich 

było ostatnią zmianą w sieci archiwów państwowych 

w II Rzeczypospolitej, chociaż plany redukcji sieci ar-

chiwalnej przewidywały również likwidację Archiwum 

Państwowego w Płocku44. W latach 1933–1939 państwo-

wa sieć archiwalna liczyła 16 archiwów państwowych. 

Do państwowej sieci archiwalnej nie należało założone 

w 1932 r. w Katowicach Archiwum Akt Dawnych Woje-

wództwa Śląskiego, które w związku z autonomią Śląska 

nie podlegało Wydziałowi Archiwów Państwowych, lecz 

Wydziałowi Prezydialnemu Urzędu Wojewódzkiego Ślą-

skiego45.

Dalsze zmiany dotyczyły wyłącznie nazw archiwów. Za-

rządzeniem ministra wyznań religijnych i oświecenia pu-

blicznego z dnia 15 września 1936 r. dwa archiwa uzyskały 

nowe nazwy. Archiwum MWRiOP zmieniło nazwę na Ar-

chiwum Oświecenia Publicznego, a Archiwum Ziemskie 

w Krakowie na Archiwum Państwowe w Krakowie46.

Tak zorganizowana sieć archiwów państwowych nie 

była dostosowana do podziału administracyjnego kraju. Na 

16 województw aż siedem pozbawionych było placówek ar-

chiwalnych. Dotyczyło to zwłaszcza wschodnich i południo-

wo-wschodnich ziem Rzeczypospolitej, np. województw 

nowogrodzkiego, poleskiego, tarnopolskiego i stanisła-

wowskiego. Na ogólną liczbę 16 archiwów państwowych, 

funkcjonujących w Polsce w latach 1933–1939, pięć z nich, 

czyli prawie jedna trzecia archiwów państwowych, zlokali-

zowana była w Warszawie. O takim ukształtowaniu sieci ar-

chiwalnej zadecydowały z jednej strony istniejąca już sieć 

archiwów historycznych powstałych na ziemiach polskich 

w XIX i XX w., z drugiej zaś doraźne potrzeby państwowej 

służby archiwalnej wynikające z konieczności zabezpie-

czenia zarchiwizowanych akt na ziemiach byłych zaborów 

rosyjskiego i austriackiego47. 

Wydział Archiwów Państwowych zdawał sobie sprawę 

z nierównomiernego rozmieszczenia sieci archiwalnej 

w II Rzeczypospolitej. Problem ten był przedmiotem troski 

kolejnych dyrektorów Wydziału Archiwów Państwowych, 

42 Dz.Urz. MWRiOP 1930, nr 6, poz. 81; Dział Urzędowy, „Archeion”, 
t. 8, 1930, s. 35; Sprawozdanie z czynności WAP w roku 1930, ibidem, 
t. 9, 1931, s. 3; J. Stojanowski, op.cit., s. 235.

43 Archiwum Wojskowe. Powstanie i rozwój, zbiory Archiwum Wojsko-
wego, informacje, kwerendy, poświadczenia służby, Warszawa 1937; 
B. Woszczyński, Archiwum Wojskowe po odzyskaniu niepodległości 
1818–1921, „Archeion”, t. 50, 1968, s. 42–43.

44 Sprawozdanie z działalności WAP w latach 1933 i 1934, „Archeion”, 
t. 13, 1935, s. 156–157.

45 Sprawozdanie z działalności WAP w roku 1936, ibidem, t. 15, 1937–
1938, s. 146; M. Antonów, Dwudziestopięciolecie Wojewódzkiego 
Archiwum Państwowego w Katowicach (1932–1957), ibidem, t. 27, 
1958, s. 31–32; B. Kalinowska, D. Rogozik, 65 lat Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach, [w:] Pamiętnik II Ogólnopolskiego Zjazdu 
Studentów Archiwistyki, pod red. I. Mamczak-Gadkowskiej, Po-
znań 1988, s. 77–78.

46 Dz.Urz. MWRiOP 1936, nr 9, poz. 170; S. Sierpowski, D. Matelski, 
op.cit., s. 82.

47 A. Tomczak, Zarys dziejów..., s. 180; K. Konarski, W. Łopaciński, Re-
organizacja archiwów państwowych, [w:] Pamiętnik V Powszechne-
go Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie, 28 listopada–4 grud-
nia 1930, cz. 1. Referaty, Lwów 1930, s. 452–454.
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Józefa Paczkowskiego, Stanisława Ptaszyckiego i Witolda 

Suchodolskiego, i licznego grona archiwistów, którzy zda-

jąc sobie sprawę z braków, a nawet pewnej przypadkowo-

ści rozmieszczenia archiwów, występowali na forum Rady 

Archiwalnej i czasopism archiwalnych z licznymi planami 

reorganizacji państwowej sieci archiwalnej48. 

Większość planów przebudowy sieci archiwów pań-

stwowych uwzględniała przede wszystkim  zorganizowa-

nie archiwów państwowych w miastach wojewódzkich, 

jeden z nich także  projekt budowy w Warszawie Central-

nego Archiwum Państwowego (inna proponowana nazwa: 

Główne Archiwum Rzeczypospolitej). Z tą śmiałą inicja-

tywą scentralizowania w jednym gmachu wszystkich ar-

chiwów warszawskich, powiązaną ściśle z prowadzonymi 

przez kierownictwo Wydziału staraniami o przekształce-

nie WAP w urząd centralny podporządkowany Prezesowi 

Rady Ministrów, wyszedł już w roku 1919 Józef Paczkowski, 

pierwszy naczelny dyrektor archiwów państwowych. Do 

podjęcia starań na rzecz budowy w Warszawie archiwum 

centralnego zmuszała kierownictwo Wydziału także trud-

na sytuacja lokalowa archiwów warszawskich, co obniżało 

wiarygodność prowadzonych przez Polskę starań rewindy-

kacyjnych. W planowanym gmachu miały znaleźć miejsce: 

1) Wydział Archiwów Państwowych; 2) wszystkie dotych-

czasowe archiwa warszawskie; 3) archiwa władz central-

nych odrodzonej Rzeczypospolitej; 4) archiwa wszystkich 

urzędów państwowych I i II instancji z terytorium woje-

wództwa warszawskiego i miasta Warszawy. Dla uniknięcia 

zatarcia ich indywidualnego charakteru poszczególne ar-

chiwa warszawskie miały tworzyć kolejne sekcje w ramach 

nowego archiwum, np. AGAD przybrałoby nazwę: Główne 

Archiwum Rzeczypospolitej Sekcja I; AAD – Główne Archi-

wum Rzeczypospolitej Sekcja II itd.49 Kolejne lata przynio-

sły znaczne trudności budżetowe i ostatecznie, pomimo 

ponawianych starań kierownictwa WAP wspieranego przez 

liczne grono historyków, budowa Centralnego Archiwum 

Państwowego (CAP) nie została nigdy rozpoczęta.

Ważnym zadaniem dla Wydziału Archiwów Państwo-

wych, zwłaszcza w pierwszym okresie po odzyskaniu nie-

podległości, było obsadzenie stanowisk urzędniczych 

w państwowej służbie archiwalnej. Brak odpowiednio 

przygotowanej kadry, zwłaszcza z praktyką archiwalną, był 

dotkliwy w sytuacji, w której liczba archiwów w pierwszych 

latach po wojnie (1919–1924), w porównaniu ze stanem 

na koniec I wojny światowej, uległa podwojeniu. Zgodnie 

z postanowieniami art. 30 dekretu archiwalnego z roku 

1919, nowo przyjmowani do pracy w archiwach pracownicy 

poddawani byli ocenie Komisji Kwalifikacyjnej, działającej 

przy Wydziale Archiwów Państwowych, której celem było 

sprawdzenie, czy kandydat na urzędnika ma „niezbędne 

podstawowe wiadomości teoretyczne i praktyczne przy pra-

cy naukowej i archiwalnej”50. Od 1925 r. sprawy egzaminów 

dla kandydatów na stanowiska w państwowej służbie cy-

wilnej regulowało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

26 czerwca 1924 r. o zakładach naukowych i egzaminach 

szkolnych51. Zobowiązywało ono urzędników i kandydatów 

na urzędników archiwalnych do składania przed Komisją 

Archiwalną, której skład ustalał WAP, pisemnego i ustnego 

egzaminu państwowego z następujących zagadnień: 1) pra-

wo państwowe, 2) prawo administracyjne, 3) administracja 

48 K. Konarski, W. Łopaciński, op.cit., s. 452–461; J. Siemieński, Stan 
i sprawa archiwów polskich, „Nauka Polska”, t. 10, 1929, s. 502–506.

49 AP w Poznaniu, Spuścizna J. Paczkowskiego, sygn. 8, mps, s. 1–5.
50 R. Piechota, B. Jagiełło, M. Motas, Pierwsze protokoły Rady Archi-

walnej (1918–1922), „Teki Archiwalne”, t. 13, 1971, s. 169–171. Na 
temat kadry archiwalnej w II RP, zob. I. Mamczak-Gadkowska, Ar-
chiwa państwowe…, s. 121–165.

51 Dziennik Ustaw (Dz.U.) 1924, nr 64, poz. 630.
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archiwów państwowych, a w szczególności: organizacja ar-

chiwów państwowych, przepisy o korzystaniu z archiwów, 

regulaminy opieki nad zabytkami archiwalnymi, traktaty 

i umowy międzynarodowe dotyczące archiwów, 4) ustrój 

władz i urzędów dawnej Rzeczypospolitej oraz państw 

zaborczych. Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów do 

służby archiwalnej przewodniczył przez wiele lat dyrektor 

AGAD Józef Siemieński, a w jej składzie znajdowali się po-

zostali dyrektorzy archiwów warszawskich, a mianowicie 

Wacław Graniczny (Archiwum Skarbowe), Wincenty Łopa-

ciński (Archiwum Oświecenia), Kazimierz Konarski (AAD) 

oraz Józef Stojanowski (AAN)52.

Zakres wykonywanych w archiwach prac określał regu-

lamin „Obowiązki urzędników archiwalnych”, rozesłany do 

archiwów w lutym 1919 r.53 Do zakresu obowiązków urzęd-

ników archiwalnych regulamin zaliczał nie tylko porząd-

kowanie materiałów archiwalnych i sporządzanie do nich 

pomocy archiwalnych (inwentarze, repertoria, indeksy, 

itd.), ale także przygotowywanie materiałów archiwalnych 

do druku. Niezależnie od tego, obowiązkiem urzędników 

archiwalnych było także: prowadzenie biurowości archi-

wum, załatwianie podań, opieka nad pracownią naukową 

i biblioteką oraz ułatwianie badaczom pracy naukowej. Re-

gulamin określający obowiązki urzędników archiwalnych 

ustanowił dla urzędników archiwalnych 6-godzinny dzień 

pracy (36 godzin tygodniowo), w godzinach od 8.00 do 15.00, 

przy czym godziny popołudniowe mogły być przeznaczone 

tylko na dozorowanie pracowni naukowej. Każdy z urzęd-

ników naukowych był zobowiązany do poświęcenia mini-

mum dwóch godzin dziennie na pracę naukową. Ustalenia 

te oparte były na wzorach europejskich, m.in. niemieckich, 

gdzie również obowiązywał 6-godzinny dzień pracy archi-

walnych urzędników naukowych oraz 8-godzinny pracow-

ników administracyjnych, kancelaryjnych i funkcjonariu-

szy niższych54.

Przedmiotem szczególnej troski kolejnych naczelnych 

dyrektorów archiwów państwowych w okresie międzywo-

jennym byli pracownicy naukowi archiwów państwowych. 

Oni decydowali o pozycji archiwów i archiwistów w życiu 

naukowym oraz o prestiżu archiwów państwowych w sys-

temie urzędów państwowych II Rzeczypospolitej. Tymcza-

sem część pracowników naukowych archiwów, zwłaszcza 

profesorów i doktorów, w związku z wyższym uposażeniem 

pracowników naukowych w szkołach akademickich i przy-

znaniem im na mocy ustawy z dnia 31 marca 1922 r. tzw. 

dodatków naukowych, zaczęła przechodzić do szkolnic-

twa, zwłaszcza na uniwersytety. Ze służby archiwalnej do 

pracy w szkolnictwie uniwersyteckim i średnim odeszło 

wówczas wielu zasłużonych archiwistów, m.in. Stefan Eh-

renkreutz, Piotr Bańkowski, Karol Chodynicki, Stanisław 

Arnold, Wincenty Gorzycki, Marceli Handelsmann, Józef 

Jaroszyński, Jan Kuczarzewski, Abdon Kłodziński, Kazi-

mierz Soczaniewicz, Jan Witkiewicz i Welamin Rutski55. 

Równie liczna grupa archiwistów obok pracy w archiwach 

prowadziła wykłady i zajęcia na uniwersytetach. Należeli 

do nich Oswald Balzer, Janusz Iwaszkiewicz, Jan Jakubow-

ski, Józef Lewicki, Wincenty Łopaciński, Stanisław Ptaszyc-

ki, Antoni Rybarski, ks. Józef Rokoszy i Józef Paczkowski56. 

Aby zapobiec odpływowi pracowników naukowych z ar-

52 Dział Urzędowy (Komisja Kwalifikacyjna dla urzędników archiwal-
nych), „Archeion”, t. 8, 1930, s. 41–42.

53 R. Piechota, B. Jagiełło, M. Motas, op.cit., s. 186–188.
54 AP w Poznaniu, Spuścizna J. Paczkowskiego, sygn. 1, s. 131–132, 

Pismo Kierownika WAP J. Paczkowskiego do Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego z dn. 12 listopada 1921 r.

55 Ibidem, s. 108–111, Stanowisko J. Paczkowskiego w sprawie do-
datku naukowego dla archiwistów-uczonych wraz z wykazem ar-
chiwistów, którzy odeszli do szkolnictwa lub pracują w archiwach 
i na uniwersytetach.

56 Ibidem.



23
chiwów do uniwersytetów, stojący na czele zarządu archi-

wów państwowych Józef Paczkowski wystąpił do ministra 

wyznań religijnych i oświecenia publicznego z inicjatywą 

podwyższenia grup uposażenia urzędników państwowych 

archiwów naukowych, bibliotek i muzeów, a także naczel-

nika i referentów WAP oraz objęcia trzydziestoprocento-

wym dodatkiem naukowym pracowników naukowych tych 

instytucji57.

Do archiwów naukowych, zgodnie z ustaleniami kierow-

nictwa Wydziału Archiwów Państwowych, zaliczano cztery 

archiwa warszawskie: AGAD, AAD, Archiwum Skarbowe, 

Archiwum MWRiOP, Archiwum Ziemskie w Krakowie i Ar-

chiwa Ziemskie we Lwowie oraz archiwa państwowe we Lwo-

wie, Poznaniu, Lublinie i Wilnie58. Zamiarem Paczkowskiego 

było takie prowadzenie polityki personalnej w państwowej 

służbie archiwalnej, aby połowę kadry Wydziału i archiwów 

naukowych stanowili pracownicy naukowi. W uzasadnieniu 

swojego stanowiska z roku 1923 pisał: „1) nie jest w interesie 

państwa, aby służba archiwalna pełniona była przez ludzi 

niezdolnych do twórczego wysiłku […] 2) nie jest w interesie 

państwa, aby urzędnicy służby archiwalnej uważali za awans 

przejście do uniwersytetu”59. Zakładał, że w przyszłości pro-

porcje na korzyść pracowników naukowych w archiwach 

powinny być jeszcze większe: „W przyszłości te 50% powinny 

być podniesione do 75% i wyczerpane, tj., żeby urzędnika-

mi archiwalnymi nie biorącymi udziału w ruchu naukowym 

byli tylko kanceliści i praktykanci”60. Archiwista, zdaniem 

pierwszego naczelnego dyrektora archiwów państwowych, 

powinien być nie tylko człowiekiem bardzo dobrze wy-

kształconym, ale „powinien być pracownikiem naukowym 

twórczym, oddanym zupełnie tej właśnie pracy”61.

Liczba pracowników zatrudnionych w archiwach pań-

stwowych w Polsce w okresie międzywojennym (urzęd-

ników archiwalnych i funkcjonariuszy niższych) nie była 

duża i wynosiła od około 71 w 1919 r. do 113 w 1939 r. Liczba 

ta była nieproporcjonalnie mała w stosunku do potrzeb ar-

chiwów państwowych w tym czasie, a także nieproporcjo-

nalnie mała w porównaniu z archiwami zagranicznymi, np. 

niemieckimi i radzieckimi. Największa liczba zatrudnio-

nych w archiwach przypada na okres największej rozbu-

dowy sieci archiwalnej, czyli na lata 1924–1926. Pracowało 

wówczas w archiwach 122 urzędników i funkcjonariuszy 

niższych. Zmniejszenie liczby archiwów (po 1926 r.) oraz 

oszczędności budżetowe w okresie kryzysu budżetowe-

go (1929–1934) spowodowały zmniejszenie zatrudnienia 

w archiwach państwowych, z którego nie udało się wła-

dzom archiwalnym wyjść do wybuchu wojny62.

Liczba pracowników zatrudnionych w poszczególnych 

archiwach była uzależniona od wielkości zasobu archi-

walnego i wynosiła od jednego do kilkunastu urzędników 

oraz od jednego do czterech funkcjonariuszy niższych. Naj-

liczniejszą obsadę personalną miały archiwa największe – 

AGAD oraz Archiwum Państwowe w Wilnie, które każdora-

zowo zatrudniały od dziewięciu do jedenastu urzędników, 

oraz Archiwum Państwowe we Lwowie, które po połączeniu 

się z tamtejszym Archiwum Ziemskim i przejęciu persone-

lu tego archiwum, zatrudniało od dziewięciu do dziesięciu 

urzędników. Średnio od sześciu do dziesięciu urzędników 

57 Dodatek w tym wymiarze otrzymywali na mocy ustawy z dnia 
9 listopada 1923 r. o uposażeniu funkcjonariuszy państwowych 
i wojska – Dz.U. 1923, nr 116, m.in. profesorowie wyższych uczel-
ni.

58 AP w Poznaniu, Spuścizna J. Paczkowskiego, sygn. 1 i 18.
59 Ibidem, sygn. 1, s. 108–109, Stanowisko J. Paczkowskiego w spra-

wie dodatku naukowego dla archiwistów-uczonych.
60 Ibidem, sygn. 18, Urzędnicy służby naukowej, Sprawa uposażenia 

archiwistów.
61 Ibidem.
62 W. Suchodolski, Potrzeby archiwów państwowych w świetle wnio-

sków, zgłoszonych na Wrocławskiej Konferencji Archiwistów, „Ar-
cheion”, t. 18, 1948, s. 48–49.
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archiwalnych zatrudniało warszawskie Archiwum Oświe-

cenia. Od czterech do sześciu urzędników natomiast Ar-

chiwum Akt Nowych oraz archiwa w Lublinie i Poznaniu. 

Przeciętnie po trzech lub czterech urzędników zatrudniały 

archiwa w Krakowie i w Grodnie. Najliczniejszą grupę sta-

nowiły archiwa z jednoosobową obsadą. Należały do nich, 

oprócz wymienionych archiwów zlikwidowanych, także ar-

chiwa państwowe w Kielcach, Płocku, Piotrkowie i Radomiu, 

Oddział w Bydgoszczy oraz ekspozytura (Referat Archiwalny 

w Komisariacie Generalnym Rzeczypospolitej) w Gdańsku.

Znacząca liczba pracowników państwowej służby archi-

walnej była zatrudniona w archiwach warszawskich. W pię-

ciu archiwach centralnych w stolicy pracowało średnio około 

45% ogólnej liczby zatrudnionych w archiwach państwowych 

w dwudziestoleciu międzywojennym63. Podkreślić należy 

jednak, że po zmniejszeniu (do 16) liczby archiwów państwo-

wych, pięć archiwów centralnych w Warszawie stanowiło pra-

wie 1/3 ogólnej liczby archiwów państwowych w Polsce.

Dyrektorzy oraz część personelu urzędniczego, zwłasz-

cza archiwów powstałych jeszcze w XIX w., charakteryzo-

wało się wysokim poziomem naukowym. Na stanowiskach 

kierowniczych i urzędniczych w tych archiwach pracowa-

li profesorowie lub adiunkci miejscowych uniwersytetów, 

często z wieloletnią praktyką archiwalną. Także stanowiska 

dyrektorów archiwów warszawskich i większości archiwów 

terenowych powierzano archiwistom o wysokim cenzusie 

naukowym i doświadczeniu zawodowym, np. dyrektorzy 

AGAD: profesorowie Teodor Wierzbowski, Stanisław Kę-

trzyński i Józef Siemieński; dyrektorzy AAD: profesorowie 

Stanisław Kętrzyński, Józef Kucharzewski i Janusz Iwasz-

kiewicz oraz dr Kazimierz Konarski; dyrektorzy Archiwum 

Skarbowego: doktorzy Stefan Ehrenkreutz, Wacław Gra-

niczny, Stefan Pomarański i Michał Mendes; dyrektorzy 

Archiwum Oświecenia: doktorzy Józef Bieliński, Wincenty 

Łopaciński i Tadeusz Manteuffel; dyrektorzy Archiwum 

Akt Nowych: doktorzy Andrzej Wojtkowski i Wincenty Ło-

paciński oraz mgr Józef Stojanowski64.

Z archiwów prowincjonalnych znakomitą kadrą archi-

walną szczyciło się Archiwum Aktów Ziemskich i Grodz-

kich we Lwowie zatrudniające na stanowiskach dyrektorów 

i pracowników profesorów (Oswald Balzer) oraz adiunktów 

Uniwersytetu Lwowskiego, jak np. Antoni Prochaska, Hele-

na Polaczkówna, Wojciech Hejnosz, Karol Maleczyński65. 

Wysoko kwalifikowaną kadrę naukową miały także: Archi-

wum Państwowe w Poznaniu, gdzie funkcje dyrektorskie 

pełnili kolejno prof. Józef Paczkowski i dr Kazimierz Kacz-

marczyk, na stanowiskach urzędniczych zatrudnieni byli 

doktorzy Leon Białkowski, Adam Kaletka, Marian Kniat, 

Janusz Staszewski i Andrzej Wojtkowski; Archiwum Pań-

stwowe w Lublinie na czele ze Stanisławem Ptaszyckim, 

następnie z dr. Leonem Białkowskim oraz Archiwum Pań-

stwowe w Krakowie na czele z dr. Franciszkiem Dudą i dr. 

Włodzimierzem Budką66. Pozostałe archiwa państwowe 

nie cechowały się dużym potencjałem naukowym. Podob-

nie przedstawiała się sytuacja kadrowa w największym Ar-

chiwum Państwowym w Wilnie, w którym wysokim pozio-

mem naukowym wyróżniał się związany z uniwersytetem 

wileńskim – prof. Ryszard Mienicki67.

63 M. Janeda, Kształcenie polskiej kadry archiwalnej w okresie mię-
dzywojennym 1918–1939, praca magisterska napisana w Zakła-
dzie Archiwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, pod kierunkiem doc. dr I. Radtke, Poznań 1979, mps, s. 33.

64 Dane na podstawie biogramów zamieszczonych w Słowniku bio-
graficznym archiwistów polskich, t. 1, Warszawa–Łódź 1988, oraz 
t. 2, Warszawa 2002; I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwo-
we…, s. 131–139.

65 Ibidem.
66 Ibidem.
67 A. Tomczak, Mienicki Ryszard (1886–1956), [w:] Słownik biograficz-

ny…, t. 1, s. 144–146; Ryszard Mienicki (1886–1956). Archiwista i hi-
storyk, pod red. W. Chorążyczewskiego i R. Degena, Toruń 2009.
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Na stanowiskach dyrektorów i archiwistów nierzadko 

pracowali także absolwenci najstarszych uczelni archi-

walnych w Europie: w Paryżu, Rzymie, Wiedniu. Należeli 

do nich: prof. Stanisław Kętrzyński (absolwent École des 

Chartes w Paryżu i Scuola di paleographia w Watykanie)68, 

dr Leon Białkowski (absolwent École des Chartes)69, dr Fe-

liks Pohorecki (absolwent Institut für österrechische Ge-

schichtsforschung w Wiedniu)70, prof. Stanisław Zającz-

kowski oraz doc. Helena Polaczkówna (oboje absolwenci 

École des Chartes i École Pratique des Hautes Études)71 

oraz mgr Aleksander Gieysztor (absolwent École des Char-

tes)72. Generalnie, jeśli przyjmiemy, że w okresie między-

wojennym pracowało w archiwach państwowych średnio 

80 urzędników archiwalnych, to należy podkreślić, że po-

nad 60% z nich stanowili archiwiści z doktoratami i tytuła-

mi profesorskimi, 25% – magistrowie, a około 12% – osoby 

ze średnim lub niepełnym wyższym wykształceniem73.

W pierwszym okresie powojennym główną bazą rekru-

tacyjną przyszłych archiwistów okazała się Galicja. Fakt, 

że z tej ziemi wywodziła się spora liczba archiwistów za-

trudnionych w różnych częściach kraju, był konsekwencją 

istnienia na tych ziemiach polskich uniwersytetów oraz 

prowadzenia w ramach studiów historycznych systema-

tycznych wykładów i ćwiczeń z nauk pomocniczych historii 

przez wybitnych profesorów Stanisława Krzyżanowskiego 

i Władysława Semkowicza z Krakowa oraz Stanisława Za-

krzewskiego ze Lwowa74. W późniejszych latach II Rzeczy-

pospolitej najwięcej archiwistów pochodziło z uniwersyte-

tów w Warszawie, Lwowie i Krakowie.

Zwiększenie liczby archiwów państwowych w odro-

dzonej Rzeczypospolitej spowodowało wzrost zapotrze-

bowania na kadrę archiwalną. Kierownictwo Wydziału 

Archiwów Państwowych oraz Rada Archiwalna podejmo-

wały starania o zorganizowanie kształcenia archiwalnego. 

Czynione w tym celu kroki, jak np. próba Józefa Paczkow-

skiego założenia w Warszawie Polskiego Instytutu Archi-

walnego, a także inicjatywy Rady Archiwalnej nie docze-

kały się realizacji75. Odpowiadając na potrzeby archiwów 

państwowych, w 1925 r. grupa archiwistów warszawskich 

z Ryszardem Przelaskowskim (inicjatorem kursów), Ka-

zimierzem Konarskim i Aleksym F. Bachulskim przystą-

piła do organizacji kursów archiwalnych dla studentów 

i absolwentów historii Uniwersytetu Warszawskiego76. 

Łącznie w latach 1925–1938 zorganizowano w Warsza-

wie 14 kursów archiwalnych, w tym dziewięć akademic-

kich (w latach 1925–1938) i pięć urzędniczych (w latach 

1930–1937)77. Absolwenci tych kursów podejmowali prace 

w kancelariach i składnicach akt. Kolejna próba kształ-

cenia kadry archiwalnej została podjęta w połowie lat 30. 

XX w., kiedy Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświe-

68 M. Bielińska, Kętrzyński Stanisław (1876–1950), [w:] Słownik bio-
graficzny…, t. 1, s. 99–100.

69 F. Cieślak, Białkowski Leon (1885–1952), [w:] ibidem, s. 37–39.
70 M. Bielińska, Pohorecki Feliks Hubert (1890–1945), [w:] ibidem,  

s. 169–170.
71 H. Wiśniewska-Bieniek, Zajączkowski Stanisław Franciszek (1890–

1977), [w:] ibidem, t. 2, s. 199; W. Kaput, Polaczkówna Helena Maria 
(1881–1942), [w:] ibidem, t. 1, s. 170–172.

72 S.K. Kuczyński, Gieysztor Aleksander (1916–1999), [w:] ibidem, t. 2, 
s. 52–54.

73 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe…, s. 133.
74 AP w Poznaniu, Spuścizna J. Paczkowskiego, sygn. 26, mps, s. 1–6.
75 I. Mamczak-Gadkowska, Z historii kształcenia archiwistów w Pol-

sce. Niezrealizowane projekty kształcenia archiwalnego z pierw-
szych lat II Rzeczypospolitej, [w:] Z uczniami, kolegami i przyja-
ciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi 
Ryszewskienu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, Olsztyn 2014, 
s. 239–255. 

76 AP w Poznaniu, Spuścizna J. Paczkowskiego, sygn. 25, mps, 
s. 1–7.

77 Ibidem, s. 183–186; K. Konarski, Kursy archiwalne, „Archeion”, t. 2, 
1927, s. 184–193; Sprawozdanie z działalności WAP w roku 1931, ibi-
dem, t. 10, 1932, s. 65–66; Sprawozdanie z działalności WAP w roku 
1932, ibidem, t. 11, 1933, s. 86; Sprawozdanie z działalności WAP 
w latach 1933 i 1934, ibidem, t. 13, 1935, s. 164–165; Sprawozdanie 
z działalności WAP w roku 1937, ibidem, t. 16, 1938–1939, s. 141–
152.
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cenia Publicznego zatwierdziło instytucję stypendystów-

-praktykantów, dzięki której na czterech polskich uni-

wersytetach w Warszawie, Poznaniu, Wilnie i we Lwowie 

przystąpiono do kształcenia archiwistów we współpracy 

z miejscowymi archiwami78.

Jednym z podstawowych zadań państwowej służby ar-

chiwalnej po odzyskaniu niepodległości, zgodnie z prze-

pisami dekretu lutowego z 1919 r. o organizacji archiwów 

państwowych i opiece nad archiwaliami, było gromadzenie 

zasobu archiwalnego. Obejmowało ono: 1) przejmowanie 

akt władz okupacyjnych od urzędów i instytucji polskich, 

2) przejmowanie akt własnych od urzędów i instytucji, 

3) przejmowanie akt od instytucji i osób nieurzędowych 

oraz 4) rewindykację79. Gromadzenie w archiwach pań-

stwowych akt zaborczych i okupacyjnych przysporzyło ar-

chiwom państwowym wiele problemów związanych z za-

bezpieczeniem oraz selekcją tych materiałów. W miejscach 

szczególnie dużego nagromadzenia archiwaliów Wydział 

Archiwów Państwowych utworzył doraźnie nowe archiwa 

państwowe, z których część w latach 1926–1930 uległa li-

kwidacji, a ich zasób przeniesiono do archiwów central-

nych w Warszawie lub najbliższych terytorialnie archiwów 

terenowych. Do końca okresu międzywojennego przejmo-

waniu tych archiwaliów towarzyszyły problemy związane 

z ich selekcją. Obowiązujące w okresie międzywojennym 

przepisy kancelaryjne o biurowości ministerstw, z roku 

1920, oraz przepisy o przechowywaniu akt w urzędach ad-

ministracji rządowej, z 21 grudnia 1931 r. i dalsze szcze-

gółowe instrukcje kancelaryjne, dotyczyły wyłącznie akt 

tworzonych w urzędach i instytucjach II Rzeczypospolitej. 

Żadne przepisy ani instrukcje nie uwzględniały problema-

tyki oceny wartości akt zaborczych i okupacyjnych oraz 

możliwości ich brakowania. Ocena wartości tych akt przez 

cały okres międzywojenny należała wyłącznie do archiwów 

państwowych.

Dla procesu gromadzenia w archiwach państwowych 

akt współczesnych, narastających w urzędach i instytu-

cjach, fundamentalne znaczenie miały przepisy kance-

laryjne i archiwalne opublikowane w 1931 r., zawierają-

ce m.in. ogólne przepisy o obowiązku przekazywania akt 

spraw zakończonych do składnicy akt, a następnie, po 

uprzednim wydzieleniu akt o wartości trwałej, przeka-

zanie ich do archiwum państwowego (art. 15)80. W uzu-

pełnieniu wymienionych przepisów, w grudniu 1931 r. 

ukazały się kolejne o przechowywaniu akt w urzędach 

administracji rządowej. Ramowe przepisy kancelaryjne 

z 1931 r. wraz z wydanymi w latach następnych szczegó-

łowymi, resortowymi instrukcjami kancelaryjnymi, opra-

cowane z udziałem pracowników archiwów państwowych, 

stanowiły podstawę do gromadzenia w archiwach pań-

stwowych narastających akt urzędów i instytucji państwo-

wych. Ważnym zagadnieniem w procesie gromadzenia 

zasobu archiwalnego w okresie międzywojennym stało 

się scalanie materiałów archiwalnych rozrzuconych po 

różnych archiwach, bibliotekach, a nierzadko pozostają-

cych w rękach prywatnych.

Na zasób archiwów, wchodzących w skład państwowej 

sieci archiwalnej w okresie międzywojennym, składały się 

akta: 1) staropolskie, pochodzące z okresu Rzeczypospolitej 

szlacheckiej, 2) porozbiorowe i pookupacyjne, pochodzące 

z okresu rozbiorów i I wojny światowej oraz 3) współcze-

sne, powstałe w urzędach i instytucjach II Rzeczypospo-

78 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe…, s. 160–163.
79 M. Motas, O przepisach archiwalnych..., s. 124. Na ten temat zob. 

także I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe…, s. 165–247.
80 M.P. 1931, nr 196, poz. 273; ibidem, 1932, nr 2, poz. 3; M. Motas, 

O przepisach archiwalnych…, s. 125.
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litej. Rozmieszczenie poszczególnych części zasobu w ar-

chiwach nie było równomierne. Skład procentowy grup 

aktowych (staropolskie, porozbiorowe, współczesne) w za-

sobach archiwów państwowych był bardzo zróżnicowany. 

Według danych opublikowanych przez państwową służbę 

archiwalną na Powszechnej Wystawie Krajowej w Pozna-

niu w 1929 r. 81, państwowy zasób archiwalny liczył ogółem 

78 783 m.b., na które składały się:

1) akta staropolskie: 7320 m.b. – 9,3% ogólnego zasobu,

2) akta porozbiorowe: 69 387 m.b. – 88,1%,

3) akta współczesne – 2076 m.b. – 2,6%.

Akta staropolskie zgromadzone były głównie w najstar-

szych archiwach historycznych powstałych w XIX i na po-

czątku XX w., a mianowicie w:

1) Archiwum Głównym Akt Dawnych – 48,4% (wszystkich 

akt staropolskich zgromadzonych w archiwach polskich 

po odzyskaniu niepodległości),

2) Archiwum Ziemskim we Lwowie – 14,7%,

3) Archiwum Państwowym w Wilnie – 12,9%,

4) Archiwum Państwowym w Poznaniu – 9,6%,

5) Archiwum Ziemskim w Krakowie – 7,6%,

6) Archiwum Państwowym w Lublinie – 4,9%.

Niewielką liczbę akt staropolskich (łącznie 1,92%) mia-

ły ponadto jeszcze dwa archiwa – warszawskie Archiwum 

Skarbowe i Archiwum Państwowe w Grodnie. Fakt, że pra-

wie połowa zasobu staropolskiego znajdowała się w AGAD 

był następstwem przejęcia przez Archiwum Ogólne Kra-

jowe zarchiwizowanych w następstwie rozbiorów archi-

waliów staropolskich z ziem Królestwa Polskiego. Akta 

staropolskie z terenów Galicji znalazły się w archiwach 

ziemskich we Lwowie i w Krakowie oraz w Archiwum Pań-

stwowym w Lublinie, a podobne archiwalia z Poznańskie-

go weszły w skład Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Największą, pod względem liczebnym grupę akt w zaso-

bach niemal wszystkich archiwów państwowych w okresie 

międzywojennym stanowiły akta okresu rozbiorów; znaj-

dowały się one w następujących archiwach82:

1) Archiwum Państwowym w Wilnie – 19,9%,

2) AGAD – 14,4%,

3) Archiwum Skarbowym – 12,8%,

4) AAD – 10,9%,

5) Archiwum Państwowym we Lwowie – 8,7%,

6) Archiwum Państwowym w Poznaniu – 4,8%,

7) Archiwum Okupacyjnym w Warszawie – 4,3%.

Powyżej 3% akt porozbiorowych miały archiwa pań-

stwowe w Lublinie, Bydgoszczy i Grodnie (łącznie 10,9%). 

Niewiele tych akt (łącznie 13,3%) znajdowało się w Archi-

wum Oświecenia w Warszawie, w archiwach państwowych 

w Piotrkowie, Radomiu, Kielcach, Płocku, Krakowie i Łomży 

oraz Archiwum Ziemskim we Lwowie. Rozmieszczenie akt 

XIX-wiecznych z obszaru byłego Królestwa Polskiego zwią-

zane było z miejscami ich wytworzenia. Większość nowych 

archiwów państwowych powstała bowiem w siedzibach by-

łych władz gubernialnych. Oprócz archiwów warszawskich 

(AGAD, Archiwum Skarbowe, AAD), największą liczbę tych 

akt miało archiwum wileńskie, które zgromadziło materia-

ły z zachodnich guberni Cesarstwa, należących w okresie 

międzywojennym do państwa polskiego. Pozaborcze archi-

walia galicyjskie znalazły się w archiwach lwowskim i kra-

kowskim, a akta z byłego zaboru pruskiego w archiwum po-

znańskim. Archiwum poznańskie przejęło również część 

zasobu archiwum kaliskiego po jego likwidacji.

81 S. Ptaszycki, K. Konarski, Archiwa państwowe na Powszechnej 
Wystawie Krajowej w Poznaniu, „Archeion”, t. 6–7, 1930, s. 1–21; 
A. Tomczak, Zarys dziejów…, s. 191–192; I. Mamczak-Gadkowska, 
Archiwa państwowe…, s. 181–183.

82 Ibidem.
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Najmniejszą procentowo grupę akt w zasobach archi-

wów państwowych w okresie międzywojennym stanowiły 

akta współczesne, których gromadzenie w archiwach (nie 

licząc akt zlikwidowanych urzędów czy instytucji) rozpo-

częto w zasadzie dopiero w latach 30. Do końca lat 20. akta 

te były skoncentrowane głównie w dwóch archiwach:

1) AAD – 68,2%,

2) Archiwum Państwowym w Poznaniu – 24,1%.

Pozostałe akta współczesne, łącznie 7,7%, znajdowały się 

w Archiwum Okupacyjnym w Warszawie oraz w archiwach 

państwowych w Wilnie, Bydgoszczy, Krakowie i w Piotrko-

wie83. O zgromadzeniu znacznej liczby akt współczesnych 

w warszawskim AAD zdecydowało przejęcie przez to archi-

wum akt urzędów i instytucji centralnych zlikwidowanych 

w okresie międzywojennym (sytuacja zmieniła się w latach 

30., po utworzeniu w 1930 r. Archiwum Akt Nowych, które 

powołane z myślą o gromadzeniu akt współczesnych, prze-

jęło akta współczesne z AAD). Archiwum poznańskie, dru-

gie pod względem zasobów akt współczesnych, stosunko-

wo wcześnie i systematycznie przystąpiło do gromadzenia 

zarchiwizowanych akt urzędów i instytucji z podległego 

mu terytorium. 

Granice chronologiczne zgromadzonych w archiwach 

państwowych archiwaliów, według danych z 1929 r., obej-

mowały lata 1153–1924, czyli archiwalia wytworzone na 

przestrzeni 771 lat84. W zasobach siedmiu polskich ar-

chiwów państwowych przeważającą część stanowiły akta 

przedrozbiorowe. Najstarsze materiały archiwalne, w tym 

najstarszy dokument z roku 1153, znalazły się w zbiorach 

Archiwum Państwowego w Poznaniu; granice chronolo-

giczne akt w tym archiwum obejmowały lata 1153–1924. 

W warszawskim AGAD znajdowały się akta z lat 1210–1918. 

Do archiwów mających w okresie międzywojennym prze-

ważającą liczbę akt przedrozbiorowych należały także: 

Archiwum Ziemskie w Krakowie (akta z lat 1361–1921), 

warszawskie Archiwum Skarbowe (akta z lat 1367–1914), 

Archiwum Ziemskie we Lwowie (akta z lat 1368–1894), Ar-

chiwum Państwowe w Lublinie (akta z lat 1465–1918) oraz 

Archiwum Państwowe w Wilnie (akta z lat 1509–1922). 

Niewielką liczbę akt staropolskich miały także archiwa 

państwowe we Lwowie (1712–1918) i w Grodnie. Na zasób 

pozostałych archiwów państwowych składały się prawie 

wyłącznie akta porozbiorowe i w niewielkiej liczbie akta 

współczesne (od roku 1918). Materiały archiwalne z tego 

okresu znalazły się w następujących archiwach państwo-

wych: Oświecenia Publicznego (1795–1918), w Bydgosz-

czy (1796–1926), w Łomży (1805–1918), AAD (1907–1921), 

w Piotrkowie (1808–1922), w Płocku (1810–1914), w Rado-

miu (1815–1915), w Kielcach (1815–1918) oraz Archiwum 

Akt Pookupacyjnych (1914–1919).

W latach 30. XX w., za sprawą uchwalonych w 1931 r. 

przepisów kancelaryjnych oraz przepisów o przechowywa-

niu akt w urzędach administracji publicznej, w państwo-

wym zasobie archiwalnym systematycznie rósł procentowy 

udział akt współczesnych, głównie na skutek przejmowa-

nia przez AAN zarchiwizowanych akt ministerstw i innych 

urzędów i instytucji centralnych oraz przystąpienia archi-

wów terenowych do gromadzenia zarchiwizowanych akt 

z podległych im terytorialnie urzędów i instytucji państwo-

wych. W 1939 r., według szacunkowych danych państwowej 

służby archiwalnej, zasób archiwów państwowych liczył 

około 90 tys. m.b. akt i w porównaniu ze stanem z 1929 r. 

wzrósł o 11 tys. m.b.

83 Ibidem.
84 Ibidem.
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Zasób archiwów państwowych w Polsce w 1939 r.85

Grupy akt Liczba akt w m.b. % w stosunku do całości państwowego zasobu archiwalnego

Akta staropolskie

Akta okresu rozbiorów

Akta II Rzeczypospolitej

7400

77 000

5600

8

86

6

Razem 90 000 100

Sytuacja lokalowa polskich archiwów państwowych w II 

Rzeczypospolitej zarówno centralnych, jak i terenowych, 

była bardzo zła i w ciągu dwudziestolecia nie uległa rady-

kalnej poprawie. W chwili odzyskania niepodległości pol-

ska państwowa służba archiwalna nie przejęła ani jedne-

go gmachu archiwalnego zbudowanego z przeznaczeniem 

na archiwum (z wyjątkiem oficyny AGAD, wybudowanej 

w latach 1902–1904). Tylko część archiwów miała własne, 

adaptowane dla celów archiwalnych gmachy archiwalne, 

większość archiwów przejętych w 1918 r. oraz powstałych 

w okresie międzywojennym dzieliła lokale z innymi urzę-

dami lub instytucjami. 

Na pięć archiwów centralnych w Warszawie, w okresie 

międzywojennym, własne gmachy archiwalne miały Archi-

wum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Dawnych i Ar-

chiwum Wojskowe (późniejsze Archiwum Akt Nowych). 

Archiwum Oświecenia oraz Archiwum Skarbowe nie mia-

ły własnych gmachów. Jeszcze trudniejsza była sytuacja 

lokalowa archiwów państwowych w terenie. Własnymi 

gmachami mogły sie pochwalić jedynie archiwa państwo-

we w Grodnie, Lwowie i Poznaniu. W latach 1933–1934, po 

kilkuletnich staraniach władz państwowych – Wydziału 

Archiwów Państwowych i MWRiOP – oraz władz lokalnych, 

do grona archiwów z własnymi gmachami dołączyło Ar-

chiwum Państwowe w Wilnie, które wcześniej mieściło się 

w czterech różnych lokalach86. Dzięki temu liczba archi-

wów z własnymi gmachami wzrosła do połowy wszystkich 

archiwów podległych Wydziałowi Archiwów Państwowych. 

Do archiwów bez własnych gmachów należały: oddział ar-

chiwum poznańskiego w Bydgoszczy oraz archiwa pań-

stwowe w Kielcach, Krakowie, Lwowie, Lublinie, Piotrkowie, 

Płocku i Radomiu. Własnych gmachów nie miały także, zli-

kwidowane w latach 1926–1930, archiwa państwowe w Ka-

liszu, Suwałkach i Łomży87. Tylko połowa archiwów skupia-

ła swoje zbiory w jednym gmachu, reszta przechowywała je 

w dwóch albo trzech pomieszczeniach, jedno zaś – Archi-

wum Skarbowe – nawet w pięciu, a na krótko przed wojną  

w siedmiu różnych pomieszczeniach88.

85 Archiwa polskie zagrożone, wyd. II, Warszawa 1939, s. 12; I. Mam-
czak-Gadkowska, Archiwa państwowe…, s. 194.

86 LCVA Wilno, Archiwum Państwowe w Wilnie, MWRiOP, Rzeczy-
pospolita Polska 1920–1939, zespół nr 286, sygn. 5, s. 51.

87 Krótki opis archiwów państwowych z punktu widzenia gmachów i lo-
kali, w jakich się one mieszczą, „Archeion”, t. 2, 1927, s. 99.

88 Archiwa polskie…, s. 10.
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Wszystkie archiwa warszawskie zarówno te z wła-

snymi gmachami, jak i te, które dzieliły lokale z innymi 

użytkownikami, miały większe lub mniejsze trudno-

ści w zabezpieczeniu i przechowywaniu archiwaliów. 

Po odzyskaniu niepodległości lokale archiwów szybko 

zapełniły się aktami. Wydział Archiwów Państwowych 

dysponował magazynem prowizorycznym w Warsza-

wie w Forcie Sokolnickiego na Żoliborzu, obejmującym 

12 kazamatów o łącznej kubaturze 3 tys. m3, który stano-

wił rezerwę magazynową dla akt władz zlikwidowanych 

oraz archiwaliów rewindykowanych od byłych państw 

zaborczych89. Warunki zabezpieczania i przechowywa-

nia, a także warunki opracowania i udostępniania zaso-

bu archiwów warszawskich, w radykalny sposób mogła 

jednak zmienić tylko budowa Centralnego Archiwum 

Państwowego, w niektórych dokumentach nazywane-

go również Głównym Archiwum Rzeczypospolitej. Idea 

budowy, jednego, nowego gmachu archiwalnego dla po-

trzeb wszystkich archiwów warszawskich, która zrodziła 

się już w 1919 r., nie została w okresie międzywojennym 

zrealizowana.

Stan techniczny większości budynków i lokali oraz 

nadmierne obciążenie magazynów zagrażało bezpie-

czeństwu pracowników. W latach 20. i pierwszych latach 

30. niektóre archiwa przeszły poważne remonty: tynko-

wanie budynków, wymianę okien, zakładanie urządzeń 

kanalizacyjnych, wodociągowych, ogrzewania, urządzeń 

przeciwpożarowych, oświetlenia elektrycznego itp. Dzięki 

temu warunki zabezpieczenia i przechowywania, a także 

opracowania i udostępniania akt w niektórych placów-

kach uległy poprawie. Nie zmieniało to jednak ogólnego 

obrazu sytuacji lokalowej archiwów, która pomimo usil-

nych starań WAP pozostawała nadal bardzo zła. Na krót-

ko przed wybuchem wojny MWRiOP ponowiło starania 

o wzniesienie w Warszawie budynku Centralnego Archi-

wum Państwowego oraz o wybudowanie nowych gmachów 

archiwalnych w Krakowie, Lublinie i Lwowie, a także roz-

budowę już istniejących gmachów w Wilnie i Poznaniu90. 

Realizację tych planów uniemożliwił wybuch II wojny 

światowej.

Bardzo skromne było także wyposażenie archiwów 

państwowych. Magazyny archiwalne nie były ogrzewa-

ne, ogrzewanie w większości piecowe instalowano tylko 

w pomieszczeniach biurowych i pracowniach. Nierzad-

kie były przypadki niedogrzania i skracania czasu pracy 

w archiwach z powodu braku opału. Wyposażenie biuro-

we archiwów w maszyny do pisania, telefony również było 

bardzo skromne. Znaczne koszty pochłaniało wyposaże-

nie magazynów archiwalnych, co wiązało się z ogromnym 

wzrostem akt, często jednak z powodu braku dostatecznej 

powierzchni magazynowej akta, zwłaszcza rewindyko-

wane, pozostawały w skrzyniach, co poważnie utrudniało 

ich inwentaryzację oraz wykorzystanie. Rzadkością w ar-

chiwach były pracownie introligatorskie. Miały je tylko 

nieliczne archiwa, ale i w tych introligatorzy pracowali 

tylko przez kilka miesięcy w roku. Archiwa warszawskie 

dla przykładu obsługiwała introligatornia międzyarchi-

walna Archiwum Akt Dawnych, która rotacyjnie, w ściśle 

określonych terminach w ciągu całego roku, przyjmowała 

akta archiwów centralnych91. Odczuwano wyraźny brak 

pracowni fotograficznej, przewidywanej w niezrealizowa-

89 Sprawozdanie z działalności WAP w roku 1929, „Archeion”, t. 6–7, 
1930, s. 5.

90 Sprawozdanie z działalności WAP w roku 1937, s. 136; Archiwa pol-
skie…; T. Manteuffel, Archiwa państwowe…, s. 9–25.

91 Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Dział starych druków i rę-
kopisów, Ryszard Przelaskowski – spuścizna, Akc. 3317, cz. I, 
k. 41–42.



31
nych projektach budowy CAP92. W niewielkim zakresie 

do zabezpieczania zasobu archiwalnego wykorzystywano 

znane już wówczas techniki mikrofilmowania i fotogra-

fowania. Niektóre archiwa, np. archiwa centralne, archi-

wa w Lublinie, Wilnie, Poznaniu, Krakowie gromadzi-

ły zdjęcia cennych archiwaliów. Praktyką było zlecanie 

usług fotograficznych wyspecjalizowanym zakładom fo-

tograficznym. Z usług zakładów fotograficznych archiwa 

korzystały także w trakcie przygotowań do Powszechnej 

Wystawy Krajowej w Poznaniu, na której zaprezentowa-

no 100 fotografii dokumentów, gmachów i wnętrz więk-

szości archiwów państwowych w Polsce93. Archiwa miały 

biblioteki archiwalne, niektóre z cennym księgozbiorem 

gromadzonym przez wiele dziesięcioleci. W okresie mię-

dzywojennym archiwa państwowe, podległe Wydziałowi 

Archiwów Państwowych, zabezpieczały i przechowywały 

prawie wyłącznie materiały archiwalne powstałe w urzę-

dach i instytucjach państwowych. Znaczna część archi-

wów i archiwaliów w tym okresie pozostawała niemal 

całkowicie poza zakresem działania państwowej służby 

archiwalnej. Pomimo trudnej sytuacji kadrowej i lokalo-

wej, państwowa służba archiwalna roztaczała opiekę nad 

archiwami i archiwaliami niepaństwowymi, która przyj-

mowała formy współdziałania z władzami miejskimi 

i kościelnymi w sprawach dotyczących organizacji oraz 

opieki technicznej i naukowej nad archiwami miejskimi 

i kościelnymi, pomocy w opracowaniu zasobów archiwów 

prywatnych i klasztornych, gromadzenia najcenniejszych 

archiwaliów pozostających w rękach prywatnych poprzez 

zakupy lub depozyty.

Zgodnie z postanowieniami dekretu z 7 lutego 1919 r.,  

zwierzchnikiem archiwów państwowych mianowano 

ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, 

któremu podporządkowano Wydział Archiwów Państwo-

wych.  Do zakresu działania Wydziału, który stanowił sa-

modzielną jednostkę ministerstwa, należały: 1) zarząd 

archiwów państwowych; 2) opieka techniczno-naukowa 

nad archiwami i zbiorami archiwalnymi; 3) ratowanie ist-

niejących w kraju zabytków archiwalnych od zniszczenia 

oraz udzielanie rady i pomocy w sprawach związanych 

z ochroną i przechowywaniem takich zabytków, będących 

w rękach prywatnych; 4) rewindykacja zbiorów archiwal-

nych, stanowiących własność państwa polskiego94. Struk-

tura WAP, która na początku była bardzo rozdrobniona, 

uległa uproszczeniu, wprowadzono cztery Wydziały – 

1. Wydział gospodarczo-administracyjny, 2. Wydział na-

ukowo-administracyjny, 3. Wydział naukowo-wydawniczy, 

4. Wydział rewindykacyjny95.

Podział czynności pomiędzy Wydziały był ściśle okre-

ślony. Zadaniem Wydziału gospodarczo-administracyjne-

go było organizowanie i reorganizacja archiwów (włącznie 

z zabezpieczeniem gmachów i lokali archiwalnych), prowa-

dzenie działu personalnego i finansowego oraz opieka nad 

zbiorami archiwalnymi pozostającymi poza archiwami. Do 

kompetencji Wydziału naukowo-administracyjnego nale-

żały szeroko pojęte zagadnienia związane z realizacją za-

92 A. Rybarski, Potrzeby i zadania fotografii w pracy archiwalnej, [w:] 
Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Pozna-
niu, 6–8 grudnia 1925, cz. 1. Referaty, Lwów 1925, s. 1–4; K. Kacz-
marczyk, Potrzeby naszych archiwów, „Nauka Polska”, t. 10, 1929, 
s. 518–529. Na ten temat zob. szerzej P. Wojciechowski, Ochrona 
i konserwacja zasobu w archiwach państwowych w Polsce, pra-
ca doktorska napisana w Zakładzie Archiwistyki UAM pod kie-
runkiem I. Mamczak-Gadkowskiej, Poznań 2000, rozdz. II, mps, 
s. 1–20. 

93 S. Ptaszycki, K. Konarski, op.cit., s. 3 i 9.
94 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe…, s. 64.
95 AP w Poznaniu, Spuścizna J. Paczkowskiego, sygn. 2, Projekt po-

działu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych na Wydziały, 
23 stycznia 1923 r., mps; I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa pań-
stwowe…, s. 64–92.
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dań i funkcji archiwów i służby archiwalnej, poczynając od 

nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym poprzez 

gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie, aż do udo-

stępniania akt. Do zadań Wydziału należała również współ-

praca z resortem administracji w zakresie przygotowania 

i wcielania w życie reform biurowości oraz organizowanie 

registratur w urzędach ministerialnych. Zadanie to obej-

mowało ponadto: opracowywanie planów rozmieszczenia 

państwowych zbiorów archiwalnych, opiekę i nadzór nad 

archiwami instytucji publicznych, gminnych, miejskich 

i archiwami prywatnymi oraz opracowywanie przepisów 

w zakresie ochrony archiwaliów, a także opracowywanie 

planów porządkowania archiwaliów i sporządzania pomo-

cy ewidencyjno-archiwalnych. Wydział ten prowadził także 

sprawy związane z funkcjonowaniem Rady Archiwalnej, 

a nawet udzielał odpowiedzi na kwerendy napływające 

wprost do WAP. Wydział naukowo-wydawniczy kierował 

przygotowaniem zawodowym kadry archiwalnej (kursy ar-

chiwalne), opracowywał plany wydawnicze i prowadził wy-

dawnictwa archiwalne oraz pracownię publiczną. Wydział 

rewindykacyjny, który w rzeczywistości działał do końca 

okresu międzywojennego, prowadził sprawy związane 

z rewindykacją archiwaliów od państw zaborczych. Praca 

Wydziału polegała na zbieraniu informacji o materiałach 

podlegających zwrotowi państwu polskiemu, prowadzeniu 

ewidencji tych materiałów oraz opiece nad nimi do czasu 

przekazania ich konkretnym archiwom. Tak przygotowany 

do realizacji podział kompetencji zarządu archiwów w za-

sadzie nie uległ zmianie do końca dwudziestolecia mię-

dzywojennego. Zatwierdzony w 1931 r. statut organizacyjny 

i szczegółowy podział czynności MWRiOP nie wprowadzał 

zasadniczych zmian w zakresie funkcjonowania Wydziału 

Archiwów Państwowych96.

Wydział Archiwów Państwowych był niedużą jednost-

ką organizacyjną, zatrudniającą w ciągu całego okresu 

międzywojennego od kilku do kilkunastu (maksymalnie 

12) osób97. Na czele Wydziału stał naczelnik, od 1925 r. 

naczelny dyrektor archiwów państwowych, a od 1933 r. 

dyrektor archiwów państwowych. W ciągu okresu mię-

dzywojennego Wydziałem kierowało czterech dyrekto-

rów. Byli to w kolejności: Stefan Ehrenkreutz (kierował 

Wydziałem od jego powstania aż do lutego 1919 r.), Józef 

Paczkowski (od 1 lutego 1919 r. do końca września 1926 r.), 

Stanisław Ptaszycki (od 1 października 1926 r. do 1 lip-

ca 1931 r.) oraz Witold Suchodolski (1931–1939), a także 

w pierwszych latach po II wojnie światowej, aż do 1949 r.).

Wszyscy kierujący WAP wyróżniali się wieloletnim do-

świadczeniem archiwalnym i wysokim poziomem nauko-

wym: dr Stefan Ehrenkreutz – absolwent uniwersytetów 

w Warszawie oraz Wiedniu i Lipsku, od 1911 r. pracownik 

AGAD98; prof. Józef Paczkowski – absolwent uniwersyte-

tów w Berlinie i Lipsku oraz pracownik Tajnego Archiwum 

w Berlinie w latach 1899–191999; prof. Stanisław Ptaszycki 

– absolwent Uniwersytetu w Petersburgu, opiekun Metryki 

Litewskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości w Petersbur-

gu w latach 1884–1887100, oraz Witold Suchodolski – ab-

96 AAN, MWRiOP, sygn. 20, Statut organizacyjny i szczegółowy po-
dział czynności Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego z roku 1931.

97 Po objęciu funkcji kierownika WAP przez prof. Józefa Paczkow-
skiego w 1919 r. liczba urzędników zatrudnionych w Wydziale 
wynosiła 12 osób – AP w Poznaniu, Spuścizna J. Paczkowskiego, 
sygn. 1, Polskie archiwa państwowe (organizacja archiwów, orga-
nizacja i obsada personalna WAP w momencie objęcia funkcji 
kierownika Wydziału przez J. Paczkowskiego, mps, s. 1–2).

98 M. Bielińska, Ehrenkreutz Stefan Łukasz (1880–1945), [w:] Słownik 
biograficzny…, t. 1, s. 58–59. 

99 I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski i jego wkład…; eadem, 
Paczkowski Józef (1861–1933), [w:] Słownik biograficzny…, t. 1, s. 161–
163.

100 M. Trojanowska, Ptaszycki Stanisław (1853–1933), [w:] Słownik bio-
graficzny…, t. 1, s. 178–180.
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solwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1918–1929 

pracownik Archiwum Skarbowego w Warszawie101. Z ar-

chiwami i pracą naukową w dziedzinie archiwistyki i hi-

storii związanych było także wielu urzędników Wydziału. 

Współpracownikami Ehrenkreutza w WAP byli: Antoni Ry-

barski, Marian Abramowicz, Wincenty Łopaciński i Anna 

Unszlichtówna (sekretarka). Współpracownikami Pacz-

kowskiego w pierwszym okresie kierowania Wydziałem 

byli: Stefan Ehrenkreutz (zastępca naczelnika WAP), An-

toni Rybarski, Wincenty Łopaciński i Marian Abramowicz 

(starsi referenci), Leon Białkowski, Aleksander Markiewicz, 

Tadeusz Słowik i Józef Seruga (referenci), Jan Witkiewicz 

(pomocnik referenta) oraz Anna Unszlichtówna, Wacław 

Wajruch i Irena Liberadzka (pomocnicy referenta)102.

W okresie kierowania Wydziałem przez Ptaszyckiego 

obsada personalna niewiele się zmieniła. Wydział zatrud-

niał 11 osób, łącznie z naczelnym dyrektorem103. W roku 

1931 na swoich stanowiskach pozostawali Antoni Rybarski, 

Józef Stojanowski, Tadeusz Słowik, Anna Frąckiewiczowa, 

Wacław Wajruch i Maria Dąbrowska. Z Wydziału odszedł 

Witold Suchodolski (z dniem 12 czerwca 1929 r. na stano-

wisko dyrektora Departamentu Nauki i Szkół Wyższych 

MWRiOP), a doszli Jan Warężak, Stefania Sotomska, Salo-

mea Hodorkowa i Wacława Kwiecińska104. W drugiej po-

łowie lat 30. liczba urzędników WAP uległa znacznej re-

dukcji. Według stanu z 1 stycznia 1939 r. Wydział, łącznie 

z dyrektorem archiwów państwowych Witoldem Suchodol-

skim, zatrudniał tylko pięć osób: radcę archiwalnego – An-

toniego Rybarskiego, kierownika rachuby – Tadeusza Sło-

wika, podreferendarza – Annę Frąckiewiczową i sekretarza 

rachunkowego – Stefanię Sotomską105.

Kompetencje Wydziału Archiwów Państwowych w okre-

sie międzywojennym nie były małe106. Jako organ podległy 

ministrowi wyznań religijnych i oświecenia publicznego 

Wydział miał kompetencje nie tylko względem archiwów 

państwowych, ale także urzędów i instytucji, a w ogra-

niczonym zakresie także pewne uprawnienia dotyczą-

ce archiwów prywatnych i samorządowych. Harmonijna 

współpraca Wydziału z urzędami i instytucjami oraz z ar-

chiwami państwowymi i niepaństwowymi umożliwiała mu 

realizację szeroko zakrojonych zadań i funkcji, począwszy 

od wpływu na tworzenie przepisów kancelaryjnych, aż po 

gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie archiwaliów 

oraz troskę o archiwa niepaństwowe. Przy WAP działała 

międzyarchiwalna pracownia naukowa, mieszcząca się 

w sali posiedzeń Wydziału przy ulicy Długiej 13 (od 1931 r. 

przeniesiona do AAD), która pełniła funkcję pracowni mię-

dzyarchiwalnej obsługującej użytkowników w godzinach 

popołudniowych107. Do dyspozycji urzędników WAP i ar-

chiwów państwowych oraz osób pracujących w pracowni 

naukowej Wydział miał bogatą bibliotekę specjalistyczną, 

w której gromadzono polskie i zagraniczne wydawnictwa 

archiwalne, źródłowe i historyczne. 

Wydział Archiwów Państwowych reprezentował archiwa 

za granicą, w stosunkach ze służbami archiwalnymi innych 

krajów. Kontakty Wydziału przybierały różne formy, od wy-

miany informacji, publikacji i archiwaliów, przez uczestnic-

two w międzynarodowych zjazdach i kongresach naukowych, 

101 Z. Kolankowski, Suchodolski Witold (1887–1967), [w:] ibidem, 
s. 208–211.

102 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe…, s. 64–92.
103 Wydział Archiwów Państwowych. Skład osobowy na dzień 1 wrze-

śnia 1928, „Archeion”, t. 4, 1927, s. 201–202.
104 Sprawozdanie WAP z czynności w roku 1930. Spis urzędników na 

dzień 1 stycznia 1931, ibidem, t. 9, 1931, s. 116.
105 Spis urzędników czynnych w dniu 1 stycznia 1939 roku, ibidem, t. 16, 

1938–1939, s. 217.
106 P. Bańkowski, Pół wieku odrodzonych polskich archiwów państwo-

wych, ibidem, t. 51, 1969, s. 10.
107 Sprawozdanie z działalności WAP w latach 1933 i 1934…, s. 163–

164.
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wyjazdy i studia zagraniczne archiwistów, aż po wynikające 

z obowiązków Wydziału uczestnictwo w rokowaniach archi-

walnych z przedstawicielami państw obcych. Najbardziej 

aktywną działalność międzynarodową na stanowisku na-

czelnego dyrektora prowadził prof. Józef Paczkowski, który 

bardzo aktywnie zabiegał o włączenie polskich archiwów 

państwowych do międzynarodowej współpracy archiwalnej. 

WAP doceniał rolę i znaczenie staży i studiów w archiwach 

zagranicznych, w czasie których archiwiści zdobywali nowe 

doświadczenia w zakresie praktyki i teorii archiwalnej, ale 

również zapoznawali się z organizacją i funkcjonowaniem 

służby archiwalnej i ustawodawstwem archiwalnym innych 

krajów. Oprócz wymiany naukowej, Wydział włączył się rów-

nież do wymiany informacji o zasobach archiwalnych oraz 

procesu międzyarchiwalnego wypożyczania akt108.

Najbardziej absorbującym zajęciem urzędników Wydzia-

łu oraz rzeszy archiwistów była prowadzona na szeroką skalę, 

zwłaszcza w pierwszych latach po wojnie, akcja rewindyka-

cyjna, obejmująca rewindykację materiałów zagrabionych 

Polsce od XVIII do początków XX w., repartycję archiwaliów 

będących wynikiem działalności centralnych władz zabor-

czych na ziemiach polskich oraz reewakuację archiwaliów 

wywiezionych z ziem polskich w czasie I wojny światowej109.

Ważną rolę w działalności archiwów wyznaczał reskrypt 

Rady Regencyjnej, a następnie dekret o organizacji archiwów 

państwowych i opiece nad archiwaliami Radzie Archiwal-

nej110. Zgodnie z postanowieniami dekretu do zadań Rady 

należało opiniowanie regulaminów i instrukcji archiwalnych 

oraz programów wydawniczych archiwów, udzielanie pomo-

cy w zakresie opieki nad archiwaliami znajdującymi się poza 

granicami państwa oraz przy rewindykacji archiwaliów na-

leżnych państwu polskiemu, a także opracowywanie wnio-

sków legislacyjnych, dotyczących konserwacji archiwaliów.

W skład Rady Archiwalnej wchodzili z urzędu: naczel-

nik WAP, dyrektorzy archiwów państwowych, przedstawi-

ciele poszczególnych ministerstw (po jednym z każdego) 

oraz przedstawiciel władz kościelnych. Oprócz członków 

z urzędu, do Rady należało także 12 członków z grona osób 

zasłużonych w dziedzinie archiwistyki i badań archiwal-

nych, mianowanych na okres pięciu lat przez ministra 

wyznań religijnych i oświecenia publicznego na wniosek 

naczelnika Wydziału. W pracach Rady czołową rolę od-

grywali przede wszystkim kolejni naczelnicy Wydziału: 

Józef Paczkowski, Stanisław Ptaszycki, Witold Suchodol-

ski; dyrektorzy archiwów warszawskich i prowincjonal-

nych: Marceli Handelsman, Stanisław Kętrzyński, Józef 

Siemieński, Janusz Iwaszkiewicz, Ryszard Mienicki, Jan 

Jakubowski, Wincenty Łopaciński, Witold Suchodolski, 

Eugeniusz Barwiński, Kazimierz Kaczmarczyk, Kazimierz 

Konarski, Antoni Rybarski, Bronisław Pawłowski, Wacław 

Graniczny, oraz historycy, np.: Szymon Askenazy, Włady-

sław Semkowicz, Kazimierz Tymieniecki, Wacław Tokarz. 

Radzie Archiwalnej przewodniczył minister lub pod jego 

nieobecność naczelnik Wydziału. Od pierwszej do czwar-

tej sesji Rady Archiwalnej funkcję sekretarza pełnił Win-

centy Łopaciński, a dalej w kolejności: Gustaw Kaleński 

(piątej sesji), Antoni Rybarski (szóstej sesji) i Jan Warężak 

(siódmej sesji)111.

108 AP w Poznaniu, Spuścizna J. Paczkowskiego, sygn. 10, Korespon-
dencja do MSZ w sprawie podjęcia inicjatywy i rozmów między-
narodowych dotyczących wypożyczania archiwaliów zagranicz-
nych dla celów naukowych (1923, 1925–1926).

109 A. Tomczak, Zarys dziejów...., s. 174–175.
110 M.P. 1918, nr 116; Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 14, 

poz. 182.
111 R. Piechota, B. Jagiełło, M. Motas, op.cit., s. 107–164; Protokół po-

siedzeń V-ej sesji Rady Archiwalnej w dn. 26–27 marca 1928 r., „Ar-
cheion”, t. 4, 1928, s. 173–198; Protokół posiedzeń VI-ej sesji Rady 
Archiwalnej w d. 19 i 20 grudnia 1928 r., ibidem, t. 5, 1929, s. 1–26; 
Protokół posiedzeń VII-ej sesji Rady Archiwalnej w dn. 28 i 29 marca 
1930 r., ibidem, t. 8, 1930, s. 1–42.
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Rada Archiwalna była bardzo aktywnym i wpływowym, 

międzyministerialnym organem doradczym Wydziału Ar-

chiwów Państwowych. Znaczący udział w Radzie przedsta-

wicieli administracji oraz nauki wpływał pozytywnie na 

efektywność jej poczynań. Udział w Radzie przedstawicieli 

wszystkich resortów ułatwiał współpracę w zakresie ujed-

nolicania przepisów registraturalnych w urzędach pań-

stwowych. Obecność przedstawicieli nauki historycznej 

zapewniała władzom archiwalnym kontakt z przedstawi-

cielami użytkowników archiwów112. Jej powołanie wynikało 

z praktyki odwoływania się w ważnych sprawach do opinii 

wybitnych archiwistów, historyków i prawników, prakty-

ki stosowanej już w czasie tworzenia polskiej państwowej 

służby archiwalnej w okresie I wojny światowej113.

Rada Archiwalna zbierała się w okresie międzywojen-

nym siedmiokrotnie; czterokrotnie w latach 1918–1922 

i trzykrotnie w latach 1928–1930. Rada odegrała ważną 

rolę w działalności archiwów państwowych. Jej aktywność 

przypada na pionierski, najtrudniejszy okres kształtowa-

nia się polskiej służby archiwalnej po I wojnie świato-

wej. Przedmiotem jej obrad były wszystkie najważniejsze 

działania Wydziału Archiwów Państwowych w tym cza-

sie. W pierwszym okresie działalności (1918–1922) Rada 

skoncentrowała się na najważniejszych dla polskiej służ-

by archiwalnej zagadnieniach, jak np. opracowanie pod-

staw prawnych organizacji archiwów państwowych, opra-

cowanie instrukcji, przepisów i regulaminów dotyczących 

ujednolicenia zasad funkcjonowania archiwów114. Opra-

cowano wówczas następujące instrukcje i wytyczne: 

1) Przepisy dotyczące Komisji Kwalifikacyjnej; 2) Regula-

min czynności archiwistów objazdowych; 3) Wskazówki 

dotyczące urządzenia archiwów; 4) Zasady ogólne okre-

ślające sposób korzystania z archiwów; 5) Regulamin pra-

cowni publicznej; 6) Korzystanie z archiwów państwowych 

przez urzędy państwowe, samorządowe i instytucje uży-

teczności publicznej; 7) Stosunki archiwów z instytucja-

mi naukowymi; 8) Porządkowanie archiwaliów będących 

własnością państwa polskiego; 9) Biurowość archiwów 

państwowych; 10) Obowiązki urzędników archiwalnych. 

Równie wiele miejsca w pracach Rady w tym okresie zaj-

mowały kwestie zabezpieczenia i przejmowania zarchiwi-

zowanych akt po administracji zaborczej oraz rewindy-

kacji polskich zbiorów archiwalnych pozostających poza 

granicami państwa115. Rada wspomagała także działania 

archiwów państwowych w zakresie ujednolicenia prze-

pisów kancelaryjnych, centralizacji ustroju archiwalne-

go, kształcenia kadry archiwalnej oraz wydawania cza-

sopisma archiwalnego116. W drugim okresie (1928–1930) 

działalność Rady koncentrowała się przede wszystkim 

na współpracy z administracją państwową w zakresie 

opracowania nowoczesnych przepisów kancelaryjnych 

i archiwalnych, które zostały wprowadzone w Polsce na 

początku lat 30.117 Inicjatywy i przedsięwzięcia podejmo-

wane przez Radę w latach 1918–1930, podyktowane tro-

ską o poprawę organizacji i funkcjonowania archiwów 

państwowych oraz ich jak najlepszą współpracę z urzę-

dami i instytucjami państwowymi, niepaństwowymi oraz 

środowiskiem naukowym, przyczyniły się do realizacji 

ważnych zadań stojących przed archiwami państwowymi 

II Rzeczypospolitej.

112 A. Tomczak, Zarys dziejów..., s. 188.
113 Ibidem; R. Piechota, B. Jagiełło, M. Motas, op.cit., Wstęp, s. 103.
114 R. Piechota, B. Jagiełło, M. Motas, op.cit., s. 107–164.
115 Ibidem, s. 107–118.
116 Ibidem, s. 151 (Protokół posiedzeń czwartej sesji Rady Archiwal-

nej, 3–4 stycznia 1922 r.).
117 Ibidem, s. 141; I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe…, 

s. 99–100.



Waldemar Chorążyczewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polska myśl archiwalna  
okresu międzywojennego w powszechnym  

dyskursie archiwistycznym

Tworzenie od podstaw archiwistyki w Polsce, archiwi-

styki będącej częścią archiwistyki powszechnej, a nie ar-

chiwistyką wyłącznie polską, wymagało najpierw stworze-

nia ram dla wymiany myśli. W pierwszym rzędzie chodziło 

o budowę sieci archiwalnej odpowiadającej funkcjom, jakie 

spełniać miały archiwa. Widać więc, że najpierw należało 

odpowiedzieć na pytanie o wagę i stosunek wzajemny po-

szczególnych funkcji: naukowej, administracyjnej, ale też 

rodzącej się edukacyjnej, wreszcie o właściwy zakres dzia-

łań archiwów na przedpolu archiwalnym. W węższym ro-

zumieniu chodziło o sieć archiwów państwowych, w szer-

szym o wszelkie archiwa, też niepaństwowe, czyli miejskie, 

kościelne i prywatne. Mogły one liczyć na pomoc i uznanie 

swego archiwalnego charakteru. Inaczej archiwa w insty-

tucjach. Choć były zauważane przez archiwistów państwo-

wych, to nie jako archiwa, a składnice akt. Ich pracownicy 

też nie zasługiwali na miano archiwistów. 

Polska myśl archiwalna, rozwijająca się pomyślnie 

w pierwszej połowie XIX w., po likwidacji resztek państwo-

wości polskiej i związanej z nią administracji archiwalnej, 

niemal zanikła, przynajmniej jako zjawisko społeczne. Po-

lacy zatrudnieni w archiwach publicznych i prywatnych nie 

tworzyli środowiska intelektualnego. Sytuacja zmieniła się, 

gdy w konsekwencji ogłoszenia niepodległości 5 listopada 

1916 r. zaczęły się kształtować zaczątki struktur administra-

cyjnych nowego państwa. Warunki okupacji do 11 listopada 

1918 r. mogły nawet sprzyjać temu rozwojowi w jego fazie 

przygotowawczej. Przekonuje o tym kształt Reskryptu Rady 

Regencyjnej z dnia 31 lipca 1918 r. o organizacji archiwów 

państwowych i opiece nad archiwaliami i jego ideowa żywot-

ność pod zmienionym szyldem Dekretu Naczelnika Państwa 

z dnia 7 lutego 1919 r. Lata 1917–1918 można uznać za okres 

archiwistyki polskiej w fazie inkubacji1. 

Sieć archiwów państwowych stanowiła wypadkową 

trzech ustrojów archiwalnych państw zaborczych – Nie-

1 Zob. W. Chorążyczewski, Zarys dziejów i charakterystyka archiwów 
państwowych, [w:] Archiwa polskie wczoraj i dziś, praca zbior. pod 
red. K. Kozłowskiego i W. Stępniaka, Warszawa 2012, s. 178.
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miec, Austrii i Rosji. Tendencje centralizacyjne, porządku-

jące sieć archiwalną wedle racjonalnego zamysłu, nasilają-

ce się w dwudziestoleciu międzywojennym w całej Europie, 

rewolucyjnie silne, inspirujące inne państwa, w Związ-

ku Radzieckim, obecne też od końca XVIII w. we Francji, 

nie mogły ominąć i Polski. Nie przeczą temu nikłe skutki 

praktyczne. Rok 1939 przerwał naturalny rozwój polskiego 

systemu archiwalnego, mającego niemałą już podbudowę 

modelową, realizowaną po 1945 r. Przez cały okres między-

wojenny wysuwano plany reorganizacji sieci archiwalnej. 

Już w 1920 r. przewidywano powołanie archiwów w stoli-

cach województw. Myślano również o archiwach przy sta-

rostwach, które mają więcej akt. Reorganizacja sieci w tym 

duchu nastąpić miała w 1940 r. W 1930 r. Kazimierz Ko-

narski i Wincenty Łopaciński zaproponowali, aby w War-

szawie istniało jedno Archiwum Główne Rzeczypospolitej, 

a w terenie archiwa zostały dostosowane do podziału na 

województwa, choć z pewnym ukrzywdzeniem województw 

wschodnich. Józef Siemieński w 1929 r. zaproponował, aby 

sieć złożona była z archiwów zbierających zasób w zależ-

ności od urzędowych bądź naukowych zainteresowań 

korzystających z niego osób. Archiwa czysto naukowe po-

wstałyby w Warszawie, Lwowie, Lublinie, Poznaniu, Krako-

wie i Wilnie, czyli tam, gdzie istniały uniwersytety. Archiwa 

regionalne dla akt władz zaborczych powstałyby w Warsza-

wie, Wilnie, Lwowie, Poznaniu, Toruniu lub Bydgoszczy. Ar-

chiwa administracyjne dla akt najnowszych miałyby zostać 

zorganizowane w miastach wojewódzkich. Te perypetie 

i rozmyślania o archiwach państwowych, ich organizacji, 

dostosowania do administracyjnych i naukowych funkcji 

archiwów warto od czasu do czasu przypominać, bo orga-

nizacja sieci polskich archiwów państwowych wciąż daleka 

jest od doskonałości2.

Był to okres tworzenia się polskiej archiwistyki jako 

mutacji archiwistyki w ogóle. Sprostać temu zadaniu mo-

gli wyłącznie pracownicy archiwów państwowych. To oni, 

na czele z Kazimierzem Konarskim, Józefem Siemień-

skim, Ryszardem Przelaskowskim, wypracowali polski 

język fachowy archiwistyki, a także system zasad, które 

kierowały pracą naszych archiwów. Budowany był system 

informacyjny polskich archiwów. Trwały prace nad kon-

strukcją narodowego zasobu archiwalnego, choć terminu 

takiego jeszcze nie znano. Dobre były owoce rewindykacji 

i windykacji archiwaliów z Rosji, Niemiec i Austrii. Poja-

wiły się obiecujące zaczątki pracy publicznej archiwów 

w postaci takich form, jak wystawy, wycieczki, prelekcje, 

artykuły prasowe, audycje radiowe. Archiwa państwowe 

zaangażowały się w reformę biurowości. Stworzyły pod-

stawy nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym, 

który znacząco rozwinie się po II wojnie światowej. Archi-

wa państwowe wspomagały archiwa miejskie. Starały się 

wpływać na reformę archiwów kościelnych. W pewnym 

zakresie pomoc merytoryczną oferowano także archiwom 

prywatnym3. 

Widać dążność archiwów okresu międzywojennego do 

wysuwania na czoło funkcji naukowej. Funkcja admini-

stracyjna, niezbywalna w każdym okresie istnienia archi-

wów, skutecznie z nią rywalizowała. Funkcja edukacyjna 

nieśmiało raczkowała. Archiwa publiczne już w XIX w. 

ewolucyjnie nabierały charakteru placówek naukowych, 

co wyrażało się we wzroście poziomu przygotowywanych 

pomocy naukowych i edycjach źródłowych. Do I wojny 

2 Ibidem, s. 178–179; M. Motas, O przepisach archiwalnych w Polsce 
międzywojennej (1918–1939), „Archeion”, t. 48, 1968, s. 121; A. Tom-
czak, Zarys dziejów archiwów polskich, cz. 2. Od wybuchu I wojny 
światowej do roku 1978, Toruń 1980, s. 23–29.

3 Zob. W. Chorążyczewski, Zarys dziejów…, s. 178–179.
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światowej archiwiści zdobyli znaczny autorytet społeczny 

dzięki swojej działalności naukowej w zakresie opraco-

wywania pomocy informacyjnych, wydawania źródeł hi-

storycznych i pisania własnych opracowań historycznych 

i historyczno-prawnych. Okres międzywojenny był konty-

nuacją tego sposobu myślenia. Dekret archiwalny z 1919 r. 

zobowiązywał archiwa państwowe do udostępniania ar-

chiwaliów do badań naukowych. Zgodnie z regulaminem 

z tegoż roku, określającym zasady korzystania z archiwów 

dla celów naukowych, korzystać z nich mogli uczeni zna-

ni zarządowi archiwum, mający listy polecające instytu-

cje naukowe lub osoby oraz urzędnicy państwowi i samo-

rządowi, którzy uzyskali polecenie Wydziału Archiwów 

Państwowych. Archiwiści państwowi zobowiązani byli 

nie tylko udostępnić badaczowi pomoce archiwalne, ale 

także wskazać mu materiały dotyczące jego badań. Ama-

torzy – genealodzy – nie byli traktowani jako użytkownik 

poważny, docelowy, a wręcz jako użytkownik niepożądany. 

Zaspokajanie potrzeb administracyjnych urzędów i osób 

prywatnych było dopustem bożym, przeszkodą w wypeł-

nianiu zadań, do których archiwa są specjalnie powołane 

i które stwarzają ich tożsamość. Występował dostrzegalny 

konflikt pomiędzy funkcjami naukową i administracyjną 

archiwów. Naukowe opracowanie zasobu i badania bywały 

przerywane z powodu kwerend urzędowych. Gospodar-

ka i jej potrzeby bieżące nie zaprzątały jeszcze umysłów 

archiwistów, choć pojawiła się inicjatywa stworzenia ar-

chiwów gospodarczych w Polsce na wzór zachodnioeu-

ropejskich i amerykańskich archiwów przemysłowych. 

Działalność na przedpolu archiwalnym i działalność edu-

kacyjno-promocyjna były dopiero w powijakach4.

Wbrew temu, co nieraz się czyni, nie można rozpatry-

wać wspólnie działalności naukowej i tak zwanej popu-

laryzatorskiej. Tak naprawdę funkcja naukowa archiwów 

i funkcja edukacyjna nie zawsze idą w parze, a często 

mogą pozostawać ze sobą w konflikcie. Funkcja nauko-

wa nie sprzyja nowoczesnemu rozumieniu publiczności 

archiwów. Skoro skupiamy się na niej, to szkodliwe jest 

rozpraszanie wysiłków na zaspokajanie ciekawości nie-

profesjonalnych historyków. „Pseudonaukowcy” zadrę-

czają archiwistów5.

Gdy z archiwów przejściowo lub na stałe znikną etato-

wi pracownicy naukowi, archiwiści w dalszym ciągu pro-

wadzić będą badania naukowe, choćby w czasie wolnym. 

Kusząca bliskość źródeł historycznych zawsze sprowoku-

je przynajmniej część środowiska archiwistów do podję-

cia badań. Paradoksalnie, co już dostrzeżono w odniesie-

niu do okresu międzywojennego, niskie płace mogą wręcz 

zachęcić do prowadzenia badań przez archiwistów jako 

rodzaju rekompensaty albo odskoczni do lepiej płatnej 

pracy6.

Wykonanie prac badawczych poza godzinami służbowy-

mi było w okresie międzywojennym i jest dziś normą. Po-

czątkowo panowała sytuacja bliska ideałowi, kultywowana 

niekiedy do czasów niemal nam współczesnych. Archiwi-

ści mieli początkowo na pracę naukową i studiowanie lite-

ratury fachowej dwie godziny dziennie. Zmieniło się to na 

niekorzyść w połowie lat 20. Według regulaminu z 1929 r. 

4 M. Lewandowska, Kadra archiwów państwowych w Polsce Ludowej 
(1945–1983), Warszawa–Łódź 1988, s. 10, 18; I. Mamczak-Gadkow-
ska, Archiwa warszawskie w Polsce niepodległej (1918–1939), [w:] 
Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. 
Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwal-
nemu, red. A. Kulecka, Warszawa 2012, s. 40; M. Motas, O przepi-
sach archiwalnych…, s. 116, 122–123, 133–134; I. Radtke, Życie na-
ukowe w Archiwum Państwowym w Poznaniu w latach 1869–1969, 
„Archeion”, t. 54, 1970, s. 125.

5 W. Hejnosz, Jeszcze o archiwach, bibliotekach i ich publicznej uży-
teczności naukowej, „Archeion”, t. 16, 1938–1939, s. 85–94.

6 M. Lewandowska, op.cit., s. 10, 28.
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każdy archiwista zobowiązany był poświęcić kilka godzin 

dziennie na pracę naukową i studium literatury fachowej 

w czasie pozasłużbowym7.

Dla pełnienia przez archiwa efektywnie funkcji nauko-

wej ważne jest odpowiednie przygotowanie użytkowników 

– badaczy. Tę potrzebę edukacyjną dostrzegali świadomi 

swego fachu historycy, sami korzystający z archiwaliów, 

a często mający za sobą pracę zawodową w służbie archi-

walnej. Marceli Handelsman, choć rozumiał, że poszuki-

wania archiwalne nie różnią się zasadniczo od wszelkiego 

innego postępowania naukowego, widział ich specyfikę 

i proponował wyodrębnienie metodyki badań archiwal-

nych. Wykorzystanie archiwaliów zwiększało się zarówno 

dzięki opisanemu modelowi kształcenia, jak i zwiększają-

cemu się systematycznie stopniowi opracowania zasobu 

archiwalnego8.

Aby archiwa pełniły funkcję naukową, trzeba dać wy-

kształcenie archiwalne zarówno użytkownikom (zwłasz-

cza historykom), jak i archiwistom. Stanisław Ptaszyc-

ki i Marceli Handelsman spełnili w latach 20. pierwszy 

warunek, na spełnienie drugiego należało poczekać na 

dzieło Kazimierza Konarskiego i serię Kursów Archiwal-

nych. Wysoka ranga archiwisty gwarantowana była w ja-

kimś sensie przez samą procedurę zatrudniania. Czynił 

to bowiem minister wyznań religijnych i oświecenia pu-

blicznego na wniosek dyrektora archiwum zatwierdzony 

przez naczelnego dyrektora archiwów. Ale też najpierw 

kandydat musiał udokumentować swoje wykształcenie, 

odbyć roczną praktykę i zdać egzamin. Zakres egzaminu 

był bardzo szeroki. Obejmował wiedzę z dziedziny ustroju 

dawnego i obecnego, współczesną organizację archiwów, 

metodykę pracy archiwalnej, a umiejętności praktyczne 

sprawdzano, polecając uporządkowanie fragmentu ze-

społu archiwalnego i przygotowanie inwentarza archi-

walnego. Obserwowany niski poziom przygotowania do 

zawodu, zwłaszcza młodych osób do pracy w archiwach 

zawodowo, skłoniły do powołania kursów archiwalnych 

przy Archiwum Akt Dawnych (AAD) i w konsekwencji 

przygotowania podręczników. Kursy archiwalne prowa-

dzone w AAD szkoliły archiwistów, historyków, a także 

urzędników, zwłaszcza kierowników składnic akt. „Me-

todyka poszukiwań archiwalnych” Marcelego Handel-

smana to wykład w ramach kursów archiwalnych. Pod-

kreślało to czynnik naukowy w zajęciach kursu bardzo 

praktycznego. Dużą rolę w przygotowywaniu kadr archi-

walnych odegrała instytucja stypendystów-praktykan-

tów wprowadzona w 1934 r. z inicjatywy Józefa Siemień-

skiego. Wystarczy wspomnieć, że zrekrutowano tą drogą 

do archiwów Aleksandra Gieysztora, Jadwigę Jankow-

ską czy Franciszka Paprockiego. Zaobserwować można, 

zwłaszcza w latach 30., małą fluktuację kadr archiwal-

nych. Wyjaśnienia mogą być trzy: umiłowanie zawodu, 

przyzwyczajenie i brak możliwości znalezienia lepszej 

pracy. Kadra archiwów państwowych była nieliczna. 

W 1919 r. w 14 archiwach pracowało 50 urzędników ar-

chiwalnych, w 1930 r. w 19 archiwach 83 urzędników i 34 

funkcjonariuszy niższego szczebla, w roku 1938 zaś w 17 

archiwach 79 urzędników i nadal 34 funkcjonariuszy 

niższych. Wśród urzędników zdecydowanie przeważa-

ły osoby z wyższym wykształceniem. Bardzo wysoki był 

udział osób ze stopniem naukowym doktora, sięgający 

7 Ibidem, s. 25; M. Motas, O przepisach archiwalnych…, s. 123.
8 M. Handelsman, Metoda poszukiwań archiwalnych, „Archeion”, 

t. 2, 1927, s. 31, 33–35; A. Kulecka, Zasób Archiwum Głównego Akt 
Dawnych w badaniach nad wiekiem XIX w niepodległej Polsce 
(1918–1939), „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 18, 2011, 
s. 204, 207–208.
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przynajmniej połowy stanu zatrudnienia. Dziewiętna-

stego wieku sięgały tradycje łączenia pracy naukowej 

w archiwum z aktywnością naukowo-dydaktyczną na 

uniwersytetach, równolegle lub następująco. W okresie 

międzywojennym dotyczyło to np. Stanisława Ptaszyc-

kiego, Józefa Paczkowskiego czy Stefana Ehrenkreutza, 

Oswalda Balzera, Leona Białkowskiego, Kazimierza Cho-

dynickiego, Antoniego Rybarskiego, Marcelego Handel-

smana, Stanisława Zajączkowskiego. Pozwoliło to Pta-

szyckiemu nazwać archiwa „pepinierą sił naukowych” 9.

Na szczęście dla funkcji naukowej archiwów działalność 

edukacyjna archiwów, nie oddzielająca się od działalności 

promocyjnej, w okresie międzywojennym nie była intensyw-

na. Najczęściej była to odpowiedź na jednorazowe zapotrze-

bowanie zewnętrzne. Mogła to być rocznica lokacji miasta, 

dająca okazję nie tylko do prac naukowych, ale też wystawien-

niczych zarówno samodzielnych, jak i jako dostarczyciela 

materiałów na wystawy inicjowane przez czynniki zewnętrz-

ne. Wystawiennictwo archiwalne rozpoczyna się na dobre od 

Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 r. Impre-

za ta zajęła szczególne miejsce w promowaniu archiwów. Wy-

stawy pozwalały włączać się archiwom w organizację więk-

szych imprez naukowych. Wystawy takie zwiedzało niewiele 

osób, nie oddziaływały szerzej w społeczeństwie, nie stanowi-

ły tym samym dużego obciążenia archiwów. Mimo wysiłków 

archiwistów oddźwięk wystaw archiwalnych był słaby. Były 

to przedsięwzięcia, jak cała zresztą działalność edukacyjna 

i promocyjna, okazjonalne i elitarne. Archiwa przyjmowa-

ły wycieczki (głównie uczniów lub studentów), zwykle, jeśli 

już, to jedną do dwóch rocznie. Archiwiści chętnie wygłasza-

li odczyty i wykłady popularyzujące wiedzę historyczną, ale 

też o archiwach i archiwistyce. Wielu archiwistów, ulegając 

swoim prywatnym skłonnościom, popularyzowało z wła-

snej inicjatywy wiedzę o archiwach i ich zasobach w formie 

artykułów prasowych. Dobór szczegółowych tematów uza-

leżniony był zarówno od wyzwań chwili, jak i zainteresowań 

archiwistów. Archiwiści chętnie wykorzystywali nowoczesne 

medium, jakim było radio10.

Archiwiści okresu międzywojennego rzadko zaprząta-

li sobie głowę przedpolem archiwalnym. Panowało wciąż 

przekonanie, że archiwista zajmuje się tym, co trafiło do 

archiwum. Zgodne to było z rozumieniem zasady prowe-

niencji. Zespół archiwalny to zarchiwizowana registratura, 

przy czym brakowanie dotyczyć może jedynie ewidentnych 

dubletów i niewypełnionych formularzy. Jeśli nie cała re-

gistratura się archiwizuje, to jest to wynik klęsk elemen-

tarnych bądź nieodpowiedzialnych decyzji urzędników. 

Wystarczy wobec tego, żeby zabronić urzędnikom takich 

działań. Stało się to już u progu niepodległości, gdy in-

9 Dział Urzędowy, „Archeion”, t. 8, 1930, s. 41–42; Kronika, ibidem, 
t. 2, 1927, s. 190–191; Sprawozdanie Wydziału Archiwów Państwo-
wych 1933–1934, ibidem, t. 13, 1935, s. 165; Sprawozdanie Wydziału 
Archiwów Państwowych 1935, ibidem, t. 14, 1936, s. 97; K. Leśniew-
ska, Program prac wewnętrznych w archiwach nowożytnych Ryszar-
da Przelaskowskiego jako rozwinięcie myśli Kazimierza Konarskie-
go czy inne spojrzenie na archiwistykę?, „Archiwista Polski”, 2012, 
nr 1 (65), s. 25–26; M. Lewandowska, op.cit., s. 15–16, 20–22, 26–29; 
S. Nawrocki, Rozwój polskiej myśli archiwalnej, „Archeion”, t. 98, 
1997, s. 16; I. Radtke, Życie naukowe…, s. 121.

10 Dział Urzędowy, „Archeion”, t. 6–7, 1930, s. 67; Dział Urzędowy, 
ibidem, t. 9, 1931, s. 79; Dział Urzędowy, ibidem, t. 10, 1932, s. 32, 
59; Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych. Rok 
1927, red. W. Łopaciński, ibidem, t. 5, 1929, s. 64–65; Sprawoz-
danie z działalności archiwów państwowych w 1932 r., ibidem, 
t. 11, 1933, s. 130, 142; Sprawozdanie z działalności archiwów 
państwowych 1933 i 1934, oprac. A. Rybarski, ibidem, t. 13, 1935, 
s. 246, 258; Sprawozdanie archiwów państwowych 1935, oprac. 
A. Rybarski, ibidem, t. 14, 1936, s. 139, 144, 147, 148; Sprawoz-
danie z działalności archiwów państwowych. Rok 1936, oprac. 
A. Rybarski, ibidem, t. 15, 1937–1938, s. 190; Sprawozdanie 
z działalności archiwów państwowych. Rok 1937, oprac. A. Ry-
barski, ibidem, t. 16, 1938–1939, s. 198, 202–216; K. Leśniewska, 
Działalność naukowa toruńskiego środowiska archiwalnego w la-
tach 1927–1939, [w:] Pamiętnik XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Stu-
dentów Archiwistyki, Lublin–Zamość, 27–29 kwietnia 2011 roku. 
Kancelaria oraz archiwa wczoraj i dziś, red. J. Łosowski, E. Mar-
kowska, Warszawa 2012, s. 110, 116–118; I. Mamczak-Gadkow-
ska, Archiwa warszawskie…, s. 36.
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strukcja biurowa dla ministerstw z 1920 r. wprowadziła 

zakaz niszczenia akt bez zezwolenia władz archiwalnych. 

Tym samym prawidłowa kwalifikacja archiwalna i decyzja 

o brakowaniu leżała w gestii archiwów państwowych. Zo-

stał zrealizowany program minimalny w odniesieniu do 

nadzoru przedpola archiwalnego11. 

Z biegiem czasu archiwa zainteresowane były coraz 

bardziej przejmowaniem akt z urzędów. Dostrzegano rolę 

nadzoru nad powstawaniem dokumentacji i kontroli archi-

wów w instytucjach dla uzupełniania zasobu archiwalne-

go. Troską archiwistów było nawet stosowanie w biurach 

odpowiedniej jakości materiałów służących do produkcji 

akt. Proces ujednolicania biurowości spotkał się z pewnym 

zainteresowaniem archiwistów już od 1917 r. Działania nie 

były stanowcze, bo przed archiwami stały pilniejsze za-

dania. W 1925 r. postulowano nadzór nad registraturami 

urzędów. Regulamin czynności archiwistów objazdowych 

z 1919 r. przewidywał gromadzenie przez nich informa-

cji o registraturach na terenie ich działania. Jeśli chodzi 

o przejmowanie akt z urzędów, to nie było w tym zakresie 

specjalnych przepisów. Uwzględniano te kwestie w przepi-

sach kancelaryjnych z roku 1920 i 1931, a także w różnych 

instrukcjach kancelaryjnych. Z drugiej strony same urzędy 

zapraszały archiwistów jako specjalistów wspomagających 

usprawnianie ich pracy w jednym przynajmniej aspekcie – 

postępowania z wytworzoną dokumentacją. Tadeusz Man-

teuffel delegowany był do pomocy w porządkowaniu regi-

stratur Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Uniwersytetu 

Warszawskiego. Przygotował projekt haseł registratury mi-

nisterstwa. Archiwiści pomagali w opracowywaniu także 

innych wykazów akt, np. dla Ministerstwa Wyznań Religij-

nych i Oświecenia Publicznego czy kuratoriów szkolnych. 

Archiwiści stykający się z rzeczywistością registraturalną 

dostrzegli konieczność wypracowania zasad systematycz-

nego, planowego brakowania. Bronisław Pawłowski już 

w 1928 r. zaproponował organizację procesu brakowania 

akt w celu ochrony archiwów przed zalewem akt. W tym-

że duchu wypowiadali się potem Gustaw Kaleński i Tade-

usz Manteuffel. Duży udział w przygotowaniu przepisów 

kancelaryjnych mieli pracownicy Wydziału Archiwów 

Państwowych (WAP) i archiwów państwowych. Służyło 

to ujednoliceniu systemu kancelaryjnego w całym kraju. 

W 1928 r. Rada Archiwalna powołała komisję registratural-

ną. Wchodzili do niej urzędnicy ministerstw, ale na czele 

stał Józef Stojanowski z WAP. Opracowano „Zasady ogólne 

przechowywania w urzędach akt zakończonych spraw, nie-

potrzebnych do bieżącego urzędowania”. Usprawnianiem 

administracji zajmowała się Komisja Reformy Biurowo-

ści przy premierze. Wynikiem jej prac była uchwała Rady 

Ministrów z 1931 r. wprowadzająca ramowe przepisy kan-

celaryjne i nakazująca rezygnację z kancelarii dzienniko-

wej. Znaczenie dla archiwów reformy biurowości z 1931 r. 

polegała na wprowadzeniu zasady podziału dokumentacji 

na materiały wieczystego lub czasowego przechowywania. 

W 1932 r. została przyjęta uchwała Rady Ministrów „Prze-

pisy o przechowywaniu akt w urzędach administracji pu-

blicznej”. Znalazła się tu idea podziału akt na kategorie A 

i B. Realizacja szczegółowa dokonywała się w urzędach we 

współpracy z przedstawicielami archiwów. Istotną formą 

pracy archiwów na przedpolu archiwalnym była edukacja 

archiwalna. Od 1926 r. co dwa lata odbywał się kurs archi-

walny dla urzędników. Obejmował on organizację współ-

czesnego biura, zasady budowy i stosowania wykazów akt. 

11 M. Motas, O przepisach archiwalnych…, s. 130–131; H. Robótka, Ar-
chiwa państwowe i reforma biurowości w Polsce międzywojennej, 
„Archeion”, t. 93, 1994, s. 85.
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Na tych kursach wykształciło się 183 urzędników kancela-

rii, składnic akt i referentów organizacyjnych12.

Ramy dla wymiany myśli archiwalnej to nie tylko odpo-

wiednio zorganizowana sieć archiwalna, ale też takie fora 

kontaktu archiwistów i konfrontacji ich poglądów, jak pu-

blikacje, w tym zwłaszcza serie wydawnicze i czasopisma, 

konferencje różnego typu, wreszcie organizacje środowi-

skowe. W każdym z tych obszarów podjęto działania. 

Nieodłączne od wypełniania funkcji naukowej archiwów 

było prowadzenie przez nie działalności wydawniczej, rozu-

mianej wówczas inaczej, niż musimy to czynić dzisiaj, jako 

obszar całkowicie zawierający się w działalności naukowej, 

wręcz jej jądro i perła. Archiwiści jasno wyrażali potrzebę 

druku prac naukowych13. Efekty działalności wydawniczej 

archiwów to czasopisma, podręczniki i monografie archi-

walne, monografie historyczne oparte na archiwaliach, pu-

blikowane pomoce archiwalne i edycje źródłowe. 

Czasopismo stricte archiwalne to oczywiście „Archeion”, 

pierwszy polski periodyk archiwistyczny i do lat 50. XX w. 

jedyny. Piętnaście tomów „Archeionu” wydanych w latach 

1927–1939 (numerycznie szesnaście) to ponad 140 artyku-

łów naukowych napisanych przez ponad 60 autorów. Pisa-

li je nie tylko archiwiści, ale też historycy blisko związani 

i zainteresowani archiwami. Obok „Archeionu” wymienić 

wypada „Rocznik Łódzki” wydawany przez Archiwum Akt 

Dawnych m. Łodzi. Trzeba pamiętać, że archiwiści mieli 

wielki udział w redagowaniu licznych czasopism histo-

rycznych14.

Naukę archiwalną w Polsce ukonstytuowały podręczni-

ki Kazimierza Konarskiego (1929) i Ryszarda Przelaskow-

skiego – teoretyczne dopełnienie tego pierwszego (1935). 

Ten drugi był częścią serii „Wydawnictw Kursów Archiwal-

nych”. Próba opracowania słownika terminologicznego zo-

stała wznowiona po II wojnie światowej i wreszcie zakoń-

czona sukcesem w 1952 r.15

Archiwiści pisali monografie historyczne regionalne. 

Tematyka ich prac oscylowała generalnie wokół archiwisty-

ki i historii regionalnej. Sztandarowym przykładem może 

być Kazimierz Konarski, który na zlecenie zarządu miasta 

podjął się opracowania czterotomowej historii Warszawy. 

Widoczny był udział archiwistów w przygotowywaniu bio-

gramów do Polskiego słownika biograficznego. W 1936 r. po-

stanowiono publikować inwentarze archiwów prywatnych 

i prac archiwoznawczych16.

Archiwa podejmowały liczne, choć nie zawsze zakoń-

czone powodzeniem próby publikowania źródeł jak księgi 

12 Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych. Rok 1927…, 
s. 64; Dział Urzędowy, „Archeion”, t. 6–7, 1930, s. 65; C. Biernat, Dro-
gi i bezdroża polskiej myśli archiwalnej. (W związku z pracą Zdzisła-
wa Chmielewskiego, Polska myśl archiwalna w XIX i XX w., War-
szawa–Szczecin 1994), ibidem, t. 97, 1997, s. 191; K. Kaczmarczyk, 
W sprawie ustalenia jakości względnie formatu papieru, atramentu, 
taśmy i kalki, ibidem, t. 9, 1931, s. 74–80; A. Moraczewski, Sprawa 
przekazywania akt administracji rządowej do archiwów państwo-
wych w świetle obowiązujących przepisów, ibidem, t. 15, 1937–1938, 
s. 35–48; M. Motas, O przepisach archiwalnych…, s. 125–126; idem, 
Pomoce kancelaryjne w centralnych urzędach i instytucjach w okre-
sie międzywojennym, „Archeion”, t. 35, 1961, s. 129; idem, Z dziejów 
kancelarii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w latach 1931–1939, 
ibidem, t. 44, 1966, s. 213; H. Robótka, op.cit., s. 84–85, 87, 91; T. Man-
teuffel, Brakowanie akt w świetle ankiety Międzynarodowego Insty-
tutu Współpracy Umysłowej, „Archeion”, t. 15, 1937–1938, s. 49–57; 
S. Nawrocki, Rozwój polskiej myśli…, s. 18–19.

13 Kronika, „Archeion”, t. 2, 1927, s. 209.
14 Ibidem, s. 181; K. Leśniewska, Działalność naukowa…, s. 119; M. Le-

wandowska, op.cit.; I. Radtke, op.cit., s. 124; B. Woszczyński, Współ-
pracownicy „Archeionu” w latach 1927–1939, „Archeion”, t. 100, 
1999, s. 12–13, 20, 22–24.

15 K. Leśniewska, Program prac…, s. 27–28; M. Lewandowska, op.cit., 
s. 24; S. Nawrocki, op.cit., s. 17–18; B. Nowożycki, Recepcja polskiej 
myśli archiwalnej w USA. Ryszard Przelaskowski i Gustaw Kaleński, 
„Archiwista Polski”, 2016, nr 1 (81), s. 33–36; Polski słownik archi-
walny, oprac. A. Bachulski, K. Konarski, A. Wolff, Warszawa 1952; 
B. Woszczyński, Pięćdziesiąt lat pierwszego słownika archiwalnego, 
„Archiwista Polski”, 2003, nr 4, s. 9–13.

16 Dział Urzędowy, „Archeion”, t. 10, 1932, s. 62; Sprawozdanie ar-
chiwów państwowych 1935…, s. 174; I. Radtke, op.cit., s. 122–123; 
A. Słomczyński, Przemówienie na pogrzebie Kazimierza Konarskie-
go, „Kronika Warszawy”, 2011, nr 1 (145), s. 133.
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Metryki Koronnej, akta miejskie. Popularnością cieszyły 

się pomysły wydawania kodeksów dyplomatycznych miast 

(Poznania, Torunia, Łodzi). Archiwiści brali udział w ze-

wnętrznych pracach edytorskich, szukając i odpisując do-

kumenty w ramach kwerend naukowych17.

Archiwiści polscy okresu międzywojennego odciskali 

znaczne piętno na życiu towarzystw naukowych, stowa-

rzyszeń historycznych i regionalnych, takich jak Polska 

Akademia Umiejętności, lokalne towarzystwa naukowe, 

Polskie Towarzystwo Historyczne i miejscowe towarzystwa 

miłośników historii. Archiwa państwowe chętnie udzie-

lały gościny towarzystwom i stowarzyszeniom. Na tych 

posiedzeniach archiwiści też głosili wykłady. Szczególne 

znaczenie miała działalność archiwistów warszawskich 

w ramach Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie. 

Tworzyli tam oni Sekcję Archiwalną, która była namiastką 

stowarzyszenia archiwistów. Na czele sekcji stali kolejni 

naczelni dyrektorzy archiwów państwowych. Celem sekcji 

było podnoszenie „poziomu wiadomości fachowych wśród 

archiwistów stołecznych” i umożliwienie dzielenia się do-

świadczeniami i wiedzą. Odbyły się 42 zebrania w ciągu 

10 lat. Sekcja powołała komisję wydawniczą i ta od 1934 r. 

wydawała broszury kursów archiwalnych. W ostatnich la-

tach przed II wojną światową pojawiła się idea powołania 

wspólnego Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, 

zrealizowana zaraz po wojnie18. 

Jest oczywistą rzeczą, że archiwiści uczestniczyli w zjaz-

dach, konferencjach i kongresach naukowych zarówno 

krajowych, jak i zagranicznych. Józef Siemieński, Józef 

Stojanowski, Władysław Semkowicz, Helena Polaczkówna, 

Jadwiga Karwasińska reprezentowali Polskę na między-

narodowych kongresach nauk historycznych w Londynie, 

Warszawie, Zurychu, zwłaszcza na tym ostatnim, przedsta-

wiając polskie rozumienie pertynencji terytorialnej. Prze-

łomowy dla naukowej dyskusji archiwistycznej w Polsce 

był na pewno poznański zjazd historyków w 1925 r. z prze-

możną rolą Józefa Paczkowskiego. Archiwiści uczestniczy-

li także w dwóch kolejnych zjazdach historyków: warszaw-

skim w 1930 r. i wileńskim w 1935 r. Refleksja archiwistów 

w związku z tym ostatnim zapowiadała nową jakość i była 

znaczącym przejawem samoświadomości archiwistów, ro-

zumiejąc, że środowisko dojrzało do organizowania spe-

cjalnych ogólnopolskich zjazdów archiwistów, wzorem 

zresztą bibliotekarzy. Trudno wymienić wszystkie konfe-

rencje regionalne i środowiskowe w rodzaju zjazdu nauko-

wego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie. Wynikało to 

z faktu, że archiwiści byli jednocześnie historykami upra-

wiającymi badania pożytkujące źródła archiwalne19.

Trzeba przyznać, że do 1939 r. nie zdołano w Polsce 

stworzyć pełni satysfakcjonujących ram dla rozwoju ar-

chiwistyki. Sieć archiwalna nie była dostosowana ani do 

w pełni efektywnego pełnienia funkcji administracyjnej, 

ani naukowej. Udało się powołać ogólnopolskie czasopi-

smo archiwalne i liczne serie wydawnicze. Osobne zjazdy 

archiwistów i środowiskowa organizacja były w fazie pla-

nowania. II wojna światowa zahamowała rozwój polskich 

archiwów. Po jej zakończeniu wrócono do myśli o właści-

wej organizacji sieci archiwalnej i rozmieszczeniu zasobu 

z uwzględnieniem funkcji administracyjnej i naukowej ar-

17 Kronika, „Archeion”, t. 2, 1927, s. 181; K. Leśniewska, Działalność 
naukowa…, s. 111–112, 115; I. Radtke, op.cit., s. 122–123.

18 Kronika, „Archeion”, t. 2, 1927, s. 193; ibidem, t. 4, 1928, s. 154; 
Dział Urzędowy, ibidem, t. 6–7, 1930, s. 12, 68–69; Dział Urzędowy, 
ibidem, t. 10, 1932, s. 60–61, 63; Sprawozdanie archiwów państwo-
wych 1935…, s. 171–173; S.A. Groniowski, O wspólny związek archi-
wistów i bibliotekarzy polskich, ibidem, t. 15, 1937–1938, s. 75–90; 
K. Leśniewska, Działalność naukowa…, s. 117–120; I. Radtke, op.cit., 
s. 123–124.

19 K. Leśniewska, Działalność naukowa…, s. 119.
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chiwów. Powołano związek archiwistów i bibliotekarzy już 

w 1945 r., a po jego rozwiązaniu wrócono do idei, co zaowo-

cowało Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich w 1965 r. 

Najdłużej czekano na zjazdy archiwistów, bo aż do 1986 r., 

choć już od początku lat 50. organizowano tematyczne 

konferencje archiwalne. W 1951 r. zrealizowano wreszcie 

przedwojenną ideę kształcenia archiwistów na poziomie 

uniwersyteckim.

Wśród zadań stojących przed młodą polską archiwisty-

ką na pierwszym miejscu postawić trzeba: przyswojenie so-

bie dorobku archiwistyki światowej, zwłaszcza zasady pro-

weniencji, stworzenie systemu terminów i pojęć w języku 

polskim, a następnie opisanie nim dziedziny archiwalnej. 

Dopiero wówczas można było włączyć się do międzynaro-

dowego dyskursu archiwalnego, a więc zabierania głosu 

w sprawach węzłowych dla archiwistyki XX w. W okresie 

międzywojennym pojawiły się dwa bloki zagadnień: sto-

sowalność zasady proweniencji w warunkach komplikacji 

strukturalnych registratur wytwarzanych przez nowocze-

sne instytucje; wzajemny stosunek zasady proweniencji 

i zasady pertynencji terytorialnej.

Pamiętać wypada, że to nie zasada proweniencji pierw-

sza wysunęła koncepcję zespołowości archiwaliów. Idea ta 

funkcjonowała już od lat 1838–1841 jako efekt stosowania 

zasady poszanowania zespołu. Przypomnijmy, że w 1838 r. 

Natalis de Wailly zaproponował zasadę, wedle której miało 

się dokonywać „łączenie akt różnej treści w zespoły”, łącze-

nie polegające „na zebraniu wszystkich woluminów, które 

pochodzą z jednej instytucji, od jednej rodziny czy oso-

by. W każdym zespole akta powinny być układane według 

grup rzeczowych („materii”) w porządku chronologicznym, 

topograficznym lub alfabetycznym”. Zasada poszanowania 

zespołu przewidywała zatem porządek rzeczowy wewnątrz 

zespołu, podczas gdy zasada proweniencji wprowadzała 

nowość, twierdzenie o „organicznym, naturalnym charak-

terze zespołu archiwalnego, w którym każda zmiana bę-

dzie szkodliwa dla całości”20. 

Ostateczne ukształtowanie się i sformułowanie zasady 

proweniencji przypadło na przełom XIX i XX w. Już jednak 

od połowy XIX stulecia narastały tendencje praktyczne 

i metodyczne w duchu późniejszej zasady, niezbędne do jej 

zdefiniowania21.

Właśnie rok 1898 (ukazanie się holenderskiego podręcz-

nika Mullera, Feitha i Fruina) oraz rok 1910 (kongres bi-

bliotekarzy i archiwistów w Brukseli) uważa się powszech-

nie za daty narodzin zasady proweniencji. Można się z tym 

zgodzić pod warunkiem, że uznamy, iż chodzi o w pełni 

ukształtowaną zasadę teoretyczną, a nie metodyczną dy-

rektywę. Holendrzy skodyfikowali tendencje w praktyce 

archiwalnej, a kongres brukselski zalecił stosowanie za-

sady proweniencji. Po akceptacji, która dokonała się na 

I Międzynarodowym Kongresie Archiwistów i Biblioteka-

rzy, zasada proweniencji upowszechniła się we wszystkich 

niemal krajach22. 

W Polsce, niedługo po odzyskaniu niepodległości, Rada 

Archiwalna w lutym 1919 r. uchwaliła regulamin porząd-

20 B. Ryszewski, Archiwistyka. Przedmiot, zakres, podział (studia nad 
problemem), Warszawa etc. 1972, s. 22, 25.

21 A. Brenneke, Archivkunde. Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte 
des europäischen Archivwesens, Leipzig 1953, s. 66; Z. Chmielew-
ski, Od archiwistyki „bez zasad” do archiwistyki „bez granic” – czyli 
archiwistyka europejska od Casanovy do Papritza, „Archiwista Pol-
ski”, 2007, nr 2 (46), s. 59, 67; A. Kaletka, Zagadnienia zasadnicze 
przy porządkowaniu akt niemieckich, [w:] Pamiętnik IV Powszech-
nego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu, 6–8 grudnia 1925, 
cz. 1. Referaty, Lwów 1925, Sekcja VI, s. 2; F. Pohorecki, rec. pracy 
Ryszarda Przelaskowskiego, Program prac wewnętrznych w archi-
wach nowożytnych (Warszawa 1935), „Archeion”, t. 13, 1935, s. 139–
140.

22 K. Konarski, Z zagadnień nowożytnej archiwistyki polskiej, „Ar-
cheion”, t. 1, 1927, s. 119; B. Ryszewski, Archiwistyka, Przedmiot…, 
s. 26.
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kowania archiwaliów w polskich archiwach, wprowadza-

jący zasadę proweniencji. W upowszechnieniu zasady 

proweniencji wśród polskich historyków swój udział miał 

Marceli Handelsman jako autor pierwszego polskiego 

podręcznika historyki. W ten sposób zasada prowenien-

cji trafiała do uniwersyteckiego kształcenia historyków, 

spośród których rekrutowali się przecież archiwiści. Za-

sada proweniencji stała się wreszcie jednym z głównych 

tematów dyskusji sekcji archiwalnej Zjazdu Historyków 

Polskich w Poznaniu w 1925 r. Przyczyną entuzjastyczne-

go wręcz przyjęcia zasady proweniencji był jej naukowy 

i uniwersalny charakter. Nareszcie archiwa otrzymały za-

sadę konstytuującą ich prace na miarę czasów, w których 

ideałem były prawa odkrywane przez nauki przyrodnicze. 

Odtąd jedna zasada miała wyznaczać całą strukturę za-

sobu archiwum, od zespołów archiwalnych poprzez serie 

archiwalne, jednostki aż po najdrobniejszy pojedynczy 

dokument23.

Proweniencja miała dawać metodę porządkowania 

ponadczasową, uniwersalną. Ta uniwersalność czasowa 

i przestrzenna zasady proweniencji jest jej wielką zaletą, 

z czego zdawali sobie doskonale sprawę współcześni. Jó-

zef Paczkowski nazwał porządkowanie rzeczowe ulega-

niem chwilowym potrzebom. Natomiast stosowanie zasa-

dy proweniencji ma zagwarantować, że archiwista stworzy 

dzieło trwałe, wręcz wieczne. Zasada proweniencji zatem 

to koniec z indywidualizmem i subiektywizmem. Uniwer-

salność zasady proweniencji ma pociągać za sobą też taką 

konsekwencję, że odtąd każdy archiwista odnajdzie po-

trzebne akta uporządkowane przez innego archiwistę, wy-

starczy, że pozna ustrój właściwych twórców zespołów ar-

chiwalnych i weźmie do ręki inwentarz sporządzony przez 

kolegę24.

Porządek wynikający z przestrzegania zasady prowe-

niencji ma zagwarantować dotarcie badacza do wszyst-

kich przekazów źródłowych. Pamiętajmy, że w klasycznej 

historiografii jest to obowiązek historyka i nie może być 

uznana za w pełni naukową praca, której autor nie wyko-

rzystał wszystkich tekstów, gdziekolwiek byłyby one prze-

chowywane. Konarski nie miał też wątpliwości, że akt jako 

źródło historyczne jedynie pozostawiony w kontekście, 

w którym powstał, ma pełną wartość dla badacza. Nie ma 

poprawnej i pełnej krytyki źródła, jeśli nie przestrzega się 

zasady proweniencji. Zasada ta nie tylko stworzyła nauko-

wą archiwistykę, ale wzmocniła też naukowy charakter 

historii, czyli dyscypliny, której nauką pomocniczą jest 

archiwistyka25. 

Skąd się jednak brały przykłady intuicyjnego, przed-

naukowego, stosowania zasady poszanowania zespołu czy 

wręcz zasady proweniencji? Wytłumaczeniem jest natu-

ralność zasady proweniencji, ale też jej ponadczasowość. 

Archiwiście wystarczy, iż otworzy się na głos archiwaliów, 

23 W. Chorążyczewski, Zasada proweniencji w polskiej myśli archi-
walnej do 1939 roku, [w:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 2. 
Teoria archiwalna wczoraj – dziś – jutro, red. W. Chorążyczewski, 
A. Rosa, Toruń 2011, s. 103–105; M. Handelsman, Historyka, cz. 1. 
Zasady metodologii historii, Zamość 1921, s. 57; idem, Historyka. 
Zasady metodologii i teorii poznania historycznego, Warszawa etc. 
1928, s. 94–95; K. Kaczmarczyk, Józef Paczkowski (1861–1933), 
„Archeion”, t. 12, 1934, s. 15; I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa 
państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006, s. 271–272; B. Ry-
szewski, O badaniach i dorobku archiwistyki polskiej z lat 1918–
1939, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia”, 19, 1984, 
s. 180.

24 A. Bachulski, Zastosowanie zasady proweniencji w porządkowaniu 
nowoczesnych zasobów archiwalnych, [w:] Pamiętnik IV Powszech-
nego Zjazdu Historyków…, cz. 1, s. 6; K. Konarski, Nowożytna archi-
wistyka polska i jej zadania, Warszawa 1929, s. 62; J. Paczkowski, 
Zasada archiwalna proweniencji, [w:] Pamiętnik IV Powszechnego 
Zjazdu Historyków…, cz. 1, s. 3; B. Ryszewski, O badaniach i dorob-
ku…, s. 181, 189.

25 W. Chorążyczewski, Zasada proweniencji…, s. 106; K. Konarski, No-
wożytna archiwistyka…, s. 62; J. Siemieński, Podstawa źródłowa 
naszej historiografii, [w:] Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu History-
ków Polskich w Warszawie do 28 listopada – 4 grudnia 1930 r., cz. 1. 
Referaty, Lwów 1930, s. 285.
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a one podpowiedzą mu wówczas zasadę proweniencji. Źle 

będzie, jeśli zacznie nadmiernie rozumować26.

Dostrzeganie naturalnego wręcz charakteru prowe-

niencyjności archiwaliów każe się zastanowić nad rozu-

mieniem kluczowego słowa w ówczesnych definicjach ze-

społu archiwalnego, a więc jego organiczności. Zrozumiałe 

jest pytanie, jak rozumiano ową organiczność przypisy-

waną zespołowi archiwalnemu? Czy biologicznie, jak nam 

dziś mogłoby się zdawać, czy może bardziej organizacyjnie 

– ustrojowo?27 Jak rozumiał organiczność Józef Siemień-

ski, gdy mówił, że archiwum w jednym ze znaczeń to „ze-

spół ściśle określony, całość organiczna nie tylko przez 

związek poszczególnych części, ale i przez to, że do takiego 

zespołu nie można nic dodać ani nic zeń ująć bez szkody 

dla całości”?28 Organiczność to naturalny związek akt z ich 

twórcą i niemożność dodawania czy odejmowania akt z ca-

łości produkcji tegoż twórcy. Dopiero jednak porównanie 

przez Siemieńskiego pracy archiwisty i pracy paleontologa 

rozprasza wątpliwości. Paleontolog „nie może uzupełnić 

skompletowanego przez siebie szkieletu kością pochodzą-

cą z innego gatunkowo szkieletu. Podobnie archiwista nie 

może wzbogacić zamkniętego zespołu najmniejszym, choć-

by najcenniejszym, ale nie należącym doń fragmentem”29. 

Wiele też wyjaśniają sugestywne, literackie objaśnienia Ka-

zimierza Konarskiego. Wskazują one, że ta „szkoda dla ca-

łości”, o której pisał Siemieński, miała mieć charakter am-

putacji członka ciała lub próby przyszycia do ciała obcego 

członka. W swoim podręczniku z 1929 r. Konarski napisał 

wprost: „Zespół ma swą własną treść sam w sobie i archi-

wista może tylko badać jego stan, skład i organizację. Jest 

on w tem podobny do biologa, któremu nie wolno przystę-

pować do badanego przez się preparatu z całym balastem 

logicznych przesłanek i z góry powziętych założeń. I jedne-

mu i drugiemu wolno tylko konstatować stan rzeczy i dro-

gą mozolnych nieraz badań ustalać a posteriori wytyczne 

rozwoju badanego organizmu”30. W nowej wersji swego 

podręcznika, po 22 latach, ujął to podobnie: „Metody pracy 

archiwisty w niejednym przypominają pracę przyrodnika 

biologa. Czy przedmiotem badań będzie żywy organizm, 

czy grupa akt, i w jednym i w drugim wypadku badaczowi 

nie wolno będzie przystąpić do badań z gotowymi logicznie 

wydedukowanymi założeniami, a tym bardziej nie wolno 

będzie założeń tych narzucać wewnętrznej budowie bada-

nego obiektu”31. Zespół archiwalny w tej metaforze nie jest 

jednak żywym organizmem, to narastająca registratura 

nim była, zespół zaś jest „skamieliną organizmu, który kie-

dyś żył i działał. Każda komórka zespołu odpowiada jakiejś 

ongi żywej komórce organizacyjnej urzędu”32. 

Potępienie działań sprzecznych z zasadą proweniencji 

wynikało z uznania, że dopiero ta zasada czyni archiwisty-

kę prawdziwie naukową, nie służącą zmiennym bieżącym 

potrzebom. Racjonalizm, koncypowanie, nawet bardzo ro-

zumne, zgodne z zasadami logicznego myślenia, uznawa-

no za nienaukowe. Doskonale rozumiano jednak, że tamta, 

nieproweniencyjna archiwistyka, też w zamierzeniu nauce 

służyła. Archiwista dokonujący rzeczowego wyboru ar-

chiwaliów wchodzi niejako w kompetencje uczonego, do-

konuje za niego interpretacji, wskazując, który temat jest 

ważniejszy i jakie materiały należy wykorzystać do jego 

oświetlenia. Zasada proweniencji tym się od takiego podej-

26 J. Paczkowski, op.cit., s. 2, 5.
27 S. Pańków, Archiwa, Warszawa 1975, s. 15.
28 J. Siemieński, Roztrząsania terminologiczne, „Archeion”, t. 3, 1928, 

s. 18.
29 K. Konarski, Podstawowe zasady archiwistyki, ibidem, t. 19–20, 

1951, s. 47.
30 Idem, Nowożytna archiwistyka…, s. 34.
31 Idem, Podstawowe zasady…, s. 20.
32 Ibidem, s. 47.
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ścia różni, że nie służy żadnemu konkretnemu zakresowi 

badawczemu, wybór problematyki i materiałów źródło-

wych do niej pozostawiając w gestii badacza, poza zainte-

resowaniem archiwisty33.

O ile Francuzów sprzed epoki Natalisa de Wailly’ego 

można było jakoś zrozumieć, to nic nie usprawiedliwia-

ło tych, którzy rozbijali zespoły w drugiej połowie XIX w.: 

„Wcielano więc do tego rodzinnego zbioru archiwalia 

o najrozmaitszej proweniencji, powydzielane z najrozma-

itszych registratur, które to archiwalia następnie razem po-

mieszane w St[aats] A[rchiv] i ułożone według rzeczowych 

układów z pogwałceniem zasad proweniencji tak się nieraz 

w biegu lat pozrastały w nowe ciała archiwalne, zaopatrzo-

ne w St[aats] A[rchiv] w nowe repertoria i indeksy, że często 

nie można już dzisiaj ustalić, z jakich registratur pochodzą 

poszczególne akta. Największe spustoszenia w rozbijaniu 

dawnych registratur poczyniono w drugiej połowie XIX w., 

przy czym wielkie szkody wyrządził jeden z najwybitniej-

szych historyków austriackich, dyrektor Alfr[ed] Arneth. 

Szkód tych nie zdołano już naprawić w XX w. Tylko część 

aktów udało się z powrotem wcielić do tych registratur, 

z których je dawniej wyjęto; niektóre wydzielone większe 

fragmenty ustawiono osobno w obrębie St[aats] A[rchiv] 

jako odrębną całość; ale większość porozbijanych registra-

tur tkwi nadal w owych sztucznych w XIX w. potworzonych 

zespołach”34. 

Na polskim podwórku zgrozę budziło Archiwum Mu-

rawiewskie, mające tylko pozory zespołu archiwalnego: 

„Najpoważniejszym ilościowo »zespołem« archiwalnym 

dotyczącym powstania 1863 r. jest niewątpliwie wileńskie 

archiwum »Murawiewskie« [...] zbiór ten utworzono sztucz-

nie, kosztem wydarcia części składowych z szeregu ze-

społów archiwalnych”35. Tę herezję archiwalną należy, jak 

najszybciej zlikwidować: „Niektóre macierzyste zespoły 

już nie istnieją, inne znalazły się poza granicami państwa. 

Są jednak całe wielkie partie akt, które ciążą wyraźnie ku 

swoim zespołom. Temu naturalnemu ciążeniu należy dać 

ujście. Parcelacja akt Archiwum Murawiewskiego przez re-

konstrukcję szeregu zespołów przywróci im ich moc dowo-

dową, ich siłę, ich oblicze. Nie nadweręży ono nawet zbyt 

silnie tej korzyści, jaką daje sztuczne skupienie w jednym 

miejscu całokształtu (czy pełnego?) akt pewnego tematu. 

Pozostanie wszakże na starym miejscu szkielet dawnej 

organizacji w postaci inwentarzy i skorowidzów, dzięki 

którym w każdej chwili będzie można doraźnie wydobyć 

z masy akt i zgromadzić ad hoc odpowiedni dobór archi-

waliów”36.

Pierwsza wątpliwość odnośnie możliwości stosowania 

w praktyce archiwalnej zasady proweniencji, o której na-

leży wspomnieć, trąci już dziś myszką, jest jednak charak-

terystyczna dla tamtego czasu i bardzo logiczna. Skoro ze-

spół archiwalny to po prostu zarchiwizowana registratura, 

to jak możliwe jest brakowanie w niej czegokolwiek?

Dla Konarskiego i Przelaskowskiego zespół archiwalny 

był zarchiwizowaną całością registratury. Wprawdzie Prze-

laskowski przewidywał sytuacje, w których zespół będzie 

zarchiwizowaną częścią registratury, ale nie myślał o war-

tościowaniu i selekcji, a o zniszczeniach akt i ich odstąpie-

niach, czyli dwóch czynnikach poza selekcją, uszczuplają-

cych do dziś powstające registratury. Skoro bowiem każdy 

akt ma pozostać lub wrócić na swoje registraturalne miej-

33 Ibidem, s. 3; W. Chorążyczewski, Zasada proweniencji…, s. 109–110.
34 F. Pohorecki, rec. pracy Gesamtinventar des Wiener Haus- Hof- und 

Staatsarchiv, hrsg. von L. Bittner, II. Band (Wien 1937), „Archeion”, 
t. 15, 1937–1938, s. 92–93.

35 Archiwalia powstania styczniowego w archiwach państwowych, 
„Archeion”, t. 15, 1937–1938, s. 1–10.

36 Ibidem, s. 9.
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sce, to jak można jakikolwiek akt niszczyć? Zespół archi-

walny powinien być registraturą zarchiwizowaną w całości. 

Wątpliwości budziła możliwość brakowania czegokolwiek 

z registratury. Był to przecież fakt naruszający pierwotny 

jej układ37. 

Już jednak Konarski i Przelaskowski zaczęli oswajać się 

z możliwością nie zachowywania wszystkiego. Zespół pod-

dany racjonalnemu brakowaniu, a przez to „oczyszczony 

z balastu, mimo formalnej fragmentaryczności, pozostaje 

zespołem nie zdefektowanym, pełnym [...] pod względem 

treści”38. Chodziło jednak o jakieś puste formularze i ewi-

dentne dublety, nie o wielkie brakowanie, pierwszy krok 

został jednak uczyniony. 

Swój wielki rozwój rozpoczynała właśnie teoria selekcji 

archiwalnej, czego odbicie widać w pracy Przelaskowskie-

go. W późniejszych rozważaniach archiwistom nie przycho-

dziło nawet do głowy, by usprawiedliwiać się z dokonanego 

brakowania, tłumaczenia się, że przez wyselekcjonowa-

nie archiwaliów nie dokonuje się naruszenie organicznej 

całości, jaką jest zespół archiwalny, że nie ma mowy o ja-

kimkolwiek zdefektowaniu zespołu archiwalnego; nikt nie 

nazywał zespołu, w którego aktach przeprowadzono bra-

kowanie, zespołem formalnie fragmentarycznym. Selekcja 

archiwalna stała się integralnym składnikiem dojrzewa-

nia registratury, nieodzowną częścią procesu archiwizacji. 

Można powiedzieć, że do dziś pozostaje w mocy twierdze-

nie, iż zespół archiwalny to zarchiwizowana registratura, 

tyle że selekcja stała się częścią archiwizacji39.

Stopniując wagę pojawiających się wątpliwości, przejść 

teraz trzeba do przesunięć akt między registraturami. 

Adam Kaletka w 1925 r. był przekonany, że zasada prowe-

niencji, taka jaką zalecił kongres brukselski w 1910 r., wy-

maga za każdym razem, bez żadnego wyjątku, zwracanie 

akt odziedziczonych do ich pierwotnych registratur. Opi-

nię tę wyraził Kaletka na bazie analizy akt niemieckich. 

Zdaniem Kaletki, „w archiwum bowiem winien według 

zasad nowoczesnej archiwistyki po każdym urzędzie, jaki 

kiedykolwiek działał, pozostać ślad jego działalności w po-

staci osobnego działu aktów”. Kategoryczne stanowisko Ka-

letki prowadziło go do twierdzenia, że tomy kontynuowane 

należy zwracać do pierwotnej registratury. Kaletka posunął 

się wręcz do krytykowania praktyki kancelaryjnej, głosząc, 

że „kontynuowanie jakiego bądź tomu aktów władzy znie-

sionej czy podzielonej przez władzę sukcesyjną jest z regu-

ły niedopuszczalne”40. W podobny sposób wypowiadał się 

o trudnościach w odtwarzaniu registratur. Myślał o urzą-

dzeniu przyszłości, o nakazaniu urzędom oddawania do 

archiwów planów registratur. Nie rozwiązywało to jednak 

problemów z registraturami już znajdującymi się w archi-

wach, podobnie jak zakazywanie kontynuowania jednostek 

kancelaryjnych odziedziczonych nie mogło wpłynąć na 

kształt dokumentacji już zarchiwizowanej41. 

Podobnego zdania co Kaletka, jeśli chodzi o przymus 

bezwzględnego rozdzielania sukcesji, był w odniesieniu 

do akt rosyjskich Aleksy Bachulski42. Dopuszczalność po-

zostawienia akt odziedziczonych w zespole archiwalnym 

sukcesora wydawała się początkowo niemożliwa do pogo-

dzenia z zasadą proweniencji. 

Odstępstwa od pełnej ortodoksji nakazującej likwida-

cję sukcesji zawsze, rozpoczął Józef Siemieński jeszcze 

37 Zob. W. Chorążyczewski, Czy w archiwach bieżących przechowuje 
się zespoły archiwalne?, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, t. 2, 2008, 
s. 42–43; idem, Zasada proweniencji…, s. 122.

38 R. Przelaskowski, Program prac…, s. 20.
39 W. Chorążyczewski, Zasada proweniencji…, s. 122.
40 A. Kaletka, op.cit., s. 5.
41 W. Chorążyczewski, Zasada proweniencji…, s. 122–123.
42 B. Ryszewski, O badaniach i dorobku…, s. 182.
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w 1925 r., widząc możliwość rekonstrukcji registratur 

według ich ostatniego układu, a więc w momencie archi-

wizacji43. Jak twierdził sugestywnie Siemieński: „Popra-

wianie urzędu, który z akt korzystał jako z registratury, 

byłoby poprawianiem administracji, poprawianiem ży-

cia, archiwista zaś ma strzec zabytku, mumifikować to, co 

otrzymał”44.

Wkrótce też Tadeusz Manteuffel, zajmując się registratu-

rami obciążonymi sukcesjami na przykładzie władz oświa-

towych Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, po-

parł stanowisko Siemieńskiego. Opowiedział się zatem za 

utrzymaniem jako całość registratury urzędu działającego 

bezpośrednio przed archiwizacją45. Godząc się w sumie 

z tymi dwoma głosami, Kazimierz Konarski uważał, że są 

sytuacje, w których nie ma możliwości rekonstrukcji pier-

wotnej registratury. Bohdan Ryszewski wskazał na pewne 

istotne nowum teoretyczne w tej myśli: „W pragmatycznym 

stanowisku Konarskiego interesująca jest uwaga o szkodli-

wości takich rekonstrukcji registratur pierwotnych, które 

prowadzą do dezorganizacji registratur nowych, uzupeł-

nionych aktami sukcesyjnymi”46. 

Lata 30. przyniosły zdecydowane zwycięstwo zwolenni-

ków nieusuwania sukcesji z zespołu archiwalnego. „Obja-

śnienie do ankiety archiwalnej” z 1934 r. jednoznacznie za 

zespół archiwalny każe uznawać registraturę wraz z znaj-

dującymi się w niej sukcesjami47. Ukoronowaniem dysku-

sji wokół dziedziczenia akt jest jednak koncepcja Ryszarda 

Przelaskowskiego wyrażona w jego podręczniku z 1935 r. 

Przelaskowski stwierdzał: „prace rekonstrukcyjne odby-

wać się muszą na podstawie zasady proweniencji i zasa-

dy dziedziczenia, dążyć mają do odtworzenia całokształtu 

registratury i to tak, jak ona była ułożona”48. W jego myśli 

pojawiła się więc nieznana wcześniej i nigdzie indziej za-

sada dziedziczenia jako uzupełnienie zasady prowenien-

cji, jej interpretacja i rozwinięcie. Jest to zasada nakazu-

jąca tworzyć zespół archiwalny z registratury ostatniego 

twórcy łącznie z sukcesjami tak zrośniętymi z registaturą 

sukcesora, że stanowią z nimi wyraźną całość49. Przela-

skowski był bardzo skromnym człowiekiem i to kazało mu 

całą zasługę wypracowania zasady dziedziczenia przypisać 

Manteufflowi50. Faktycznie jednak to Przelaskowski pod-

sumował i skodyfikował narastającą praktykę archiwalną, 

ujmując ją w zasadę dziedziczenia. Poszedł więc poprawną 

drogą rozwoju teorii archiwalnej. Zasada dziedziczenia nie 

zyskała jednak prawa obywatelstwa w archiwistyce. Kiedy 

bowiem archiwiści oswoili się już z możliwością obecno-

ści w zespole archiwalnym akt wytworzonych przez innego 

aktotwórcę niż twórca zespołu, kiedy uznali taką praktykę 

za zgodną z zasadą proweniencji, przestali odczuwać po-

trzebę dodawania do systemu twierdzeń ogólnych jeszcze 

jednej zasady51.

Dziedziczenie registratur pozwalało, jak widać, ująć się 

w elegancką formułę, którą Przelaskowski nazwał zasadą 

dziedziczenia. Zasada ta miała być siostrzana wobec zasa-

dy proweniencji. Występowały jednak inne problemy ze 

stosowalnością zasady proweniencji, niektóre czysto prak-

tyczne, inne jednak jak najbardziej merytoryczne, wyma-

gające wręcz nowego ujęcia teoretycznego. 

43 Ibidem, s. 183.
44 Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków…, cz. 2, s. 135.
45 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe…, s. 281; B. Ryszew-

ski, O badaniach i dorobku…, s. 197.
46 B. Ryszewski, O badaniach i dorobku…, s. 197.
47 Ibidem, s. 197–198.
48 R. Przelaskowski, Program prac…, s. 26.
49 B. Ryszewski, O badaniach i dorobku…, s. 198.
50 R. Przelaskowski, Szkic rozwoju polskiej teorii archiwalnej w okre-

sie międzywojennym, [w:] Wieki średnie. Prace ofiarowane Ta-
deuszowi Manteufflowi w 60. rocznicę urodzin, Warszawa 1962, 
s. 325–326.

51 W. Chorążyczewski, Zasada proweniencji…, s. 124–125.
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Adam Kaletka wskazywał na trudności z odtwarzaniem 

układu kancelaryjnego z powodu braku planów registra-

tur, według których układ ten można byłoby odtworzyć52. 

Ryszard Mienicki już w 1925 r. proponował, by zasadę pro-

weniencji stosować z możliwością odstępstw w przypadku, 

gdy „w dawnych urzędach, do których akta należą, skonsta-

towano brak jednolitości kompetentnej i trwałości istnie-

nia”53. Czy nie pachnie to już wolną zasadą proweniencji? 

Zasada proweniencji nie jest możliwa lub bardzo trudna 

do stosowania tam, gdzie dawniej uporządkowano już akta 

według innych zasad54.

Prawdziwy jednak przewrót w archiwistyce zapowiada-

ła wolna zasada proweniencji Adolfa Brennekego55. Pro-

ponowała ona coś nowego, a nie powrót do przeszłości, jak 

u Karla G. Weibulla. A więc nie ma mowy o schematyczno-

-rzeczowym układzie akt. Nie trzeba też jednak trzymać się 

ściśle przymusu odtwarzania układu registraturalnego, jaki 

wprowadzała zasada proweniencji. Archiwista ma się dro-

gą indukcji zagłębić w autentyczną istotę (ducha) i funk-

cje twórcy zespołu, dotrzeć do jego rzeczywistej struktury, 

choćby nie była ona zgodna z formalną strukturą. Może się 

okazać, że są one zgodne ze sobą, gdyby jednak nie były, 

należy dążyć do utworzenia optymalnej całości odpowiada-

jącej strukturze i funkcjom twórcy zespołu. Wolna zasada 

proweniencji ma usunąć podstawową wadę zasady prowe-

niencji, czyli żądanie kategorycznego trzymania się układu 

pierwotnego, jak i zasady poszanowania zespołu, narzuca-

jącej wyrozumowany apriorycznie schemat56. Wolna zasa-

da proweniencji w żadnym wypadku nie pozwala narzucać 

jakiegokolwiek logicznego układu. Nie pozwala więc stoso-

wać tak dominującego w XVIII w. i pierwszej połowie XIX w. 

myślenia dedukcyjnego. Dopuszczalna jest tylko droga in-

dukcyjna, studiowania organizacji i działalności twórcy 

zespołu archiwalnego57. Co się konkretnie może wydarzyć 

takiego, że archiwiście wolno będzie zmodyfikować układ 

registraturalny? Akta mogą nie mieć znaków kancelaryj-

nych. Akta mogły żadnego układu nie mieć. Te dwa przy-

padki są jednak dobrze znane z rozważań innych autorów. 

Nowy jest trzeci wątek. Stosowany w kancelarii sposób 

układu, a więc i znakowania akt może być niezgodny z rze-

czywistymi funkcjami instytucji. Pracownicy kancelaryjni 

mogli samowolnie zmieniać układ akt w registraturze albo 

mogli go nie zmieniać mimo zmian w organizacji instytucji. 

Wówczas odtwarzalibyśmy układ kancelaryjny rozwijający 

się wadliwie, w sprzeczności z faktyczną strukturą twór-

cy. Zachowanie układu kancelaryjnego nie pomoże wtedy 

w docieraniu do archiwaliów58. Takie modyfikacje układu 

wcale nie stoją w sprzeczności z twierdzeniem o organicz-

nym charakterze zespołu archiwalnego. Wręcz przeciwnie, 

bo przecież „obok prawdziwych organizmów zespołowych 

istnieją takie twory patologiczne, których układ zupełnie 

nie odpowiada strukturze i funkcjom odpowiednich urzę-

dów lub też odtwarza je bardzo niedokładnie”59. Archiwista 

zatem jest lekarzem, który takie patologie ma usuwać? Wi-

dać, że właśnie organiczność jest punktem wyjścia wolnej 

zasady proweniencji. Badając organizm, jakim jest twórca 

52 I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski i jego wkład…, s. 168.
53 Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków…, cz. 2, s. 132.
54 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe…, s. 273; R. Przela-

skowski, Szkic rozwoju…, s. 325; idem, Program prac…, s. 18, 22.
55 A. Brenneke, op.cit., s. 85–87. Wolna zasada proweniencji miała być 

w praktyce znana już wcześniej (zob. J. Pražak, Tak zwana wolna 
zasada proweniencji, (z powodu wydania podręcznika teorii archi-
walnej Brennekego), „Archeion”, t. 27, 1957, s. 53), ale rozwinięcie 
tego wątku wymagałoby pogłębionych badań, które w przyszłości 
na pewno zostaną podjęte.

56 Z. Chmielewski, Od archiwistyki…, s. 61; I. Mamczak-Gadkowska, 
Józef Paczkowski i jego wkład…, s. 170; J. Pražak, op.cit., s. 50–53; 
B. Ryszewski, Archiwistyka. Przedmiot…, s. 33.

57 J. Pražak, op.cit., s. 53.
58 S. Pańków, Archiwa…, s. 52; J. Pražak, op.cit., s. 51.
59 J. Pražak, op.cit., s. 51.
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zespołu archiwalnego, rekonstruujemy w końcu sam ze-

spół jako idealny organizm60.

Scharakteryzowano wcześniej główny nurt wątpliwo-

ści dotyczący stosowalności zasady proweniencji, najle-

piej rozpoznany w nauce. Warto jednak zwrócić uwagę na 

wątpliwość rzadko dostrzeganą, mianowicie – czy zespół 

archiwalny rozumiany proweniencyjnie to zawsze zarchi-

wizowana registratura? Czy nie może istnieć inna niż regi-

straturalna podstawa dla wydzielania zespołów w zgodzie 

z zasadą proweniencji, z tym jej aspektem, który postulu-

je naturalność i organiczność? Innymi słowy – czy to coś 

organicznego, co stanie się jako skamielina zespołem ar-

chiwalnym, musi być registraturą? Dlaczego Siemieński 

sprzeciwiał się propozycji Paczkowskiego, by zamiast zasa-

dy proweniencji stosować termin „zasada przynależności 

kancelaryjnej”? Bo nie da się jej zastosować do archiwaliów 

staropolskich61. Siemieński już w 1925 r., w czasie najwięk-

szego zachłyśnięcia się najrygorystyczniejszą wersją za-

sady proweniencji, domagał się, by archiwalia można było 

układać także według dawnego porządku archiwalnego62. 

W przypadku akt staropolskich nie może być mowy o ze-

spole jako w bezpośredni sposób zarchiwizowanej regi-

straturze urzędu. Nie występowała prosta odpowiedniość 

czynników ustrojowych, czynników kancelaryjnych i czyn-

ników archiwizujących63. Zespół archiwaliów staropol-

skich istnieć może na podstawie pochodzenia ustrojowego, 

pochodzenia kancelaryjnego lub pochodzenia archiwalne-

go (przechowalniczego, repozytoryjnego czy skarbcowe-

go). Zawsze jednak będzie to proweniencja, pochodzenie 

i to mające charakter naturalnego, organicznego pocho-

dzenia. Na skarbcową podstawę (czyli na zachowane jako 

zespół archiwum odbiorcy) zwrócił uwagę, opisując Archi-

wum Koronne Krakowskie, Adolf Brenneke, obserwator 

zewnętrzny polskiej rzeczywistości archiwalnej. Użył on 

nawet terminu „zasada skarbcowa” (Tresorprinzip)64.

Opuszczając grunt archiwów staropolskich i uogólnia-

jąc problem, należy powiedzieć, że istnieją trzy podstawy 

do tworzenia zespołów archiwalnych, dające się podpo-

rządkować organiczności postulowanej przez zasadę pro-

weniencji. Dla czasów dawniejszych (archiwa odbiorców) 

może to być podstawa archiwalna, dla wszystkich czasów, 

a przynajmniej od chwili pojawienia się archiwów wystaw-

ców, może to być albo podstawa kancelaryjna (registratu-

ralna) albo ustrojowa65. 

Otóż jeśli zespół archiwalny jest zarchiwizowaną regi-

straturą, to w przypadku, gdy twórca wytworzył kilka regi-

stratur, które nigdy ze sobą przed archiwizacją się nie zro-

sły, nie powinno się zachować w archiwum kilku osobnych 

zespołów? Początkowo dopuszczano właśnie, by jeden 

urząd tworzył kilka zespołów, wówczas mianowicie, gdy 

działało kilka kancelarii i narosło osobno kilka registratur. 

„Objaśnienie do ankiety archiwalnej” z 1934  r. też stanęło 

na takim stanowisku66.

Ostatnie zastrzeżenie co do stosowalności zasady pro-

weniencji zostało sformułowane bardzo wyraźnie i katego-

rycznie w epoce i nie zdawało się budzić niczyjego sprzeci-

60 Zob. ibidem, s. 54.
61 Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków…, cz. 2, s. 134–135; 

B. Ryszewski, O badaniach i dorobku…, s. 180.
62 Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków…, cz. 2, s. 134; B. Ry-

szewski, O badaniach i dorobku…, s. 182.
63 W. Chorążyczewski, Struktura staropolskiego zasobu archiwalnego 

w kontekście opisu w skomputeryzowanych archiwalnych systemach 
informacyjnych, [w:] Komputeryzacja archiwów, t. 4. Problemy struk-
tury zasobu archiwalnego w perspektywie komputeryzacji archiwów. 
Materiały sympozjum. Toruń, 4 i 5 października 1996 r., red. H. Ro-
bótka, Toruń 1998, s. 30.

64 A. Brenneke, op.cit., s. 279.
65 W. Chorążyczewski, Zasada proweniencji…, s. 130.
66 Ankieta archiwalna, „Archeion”, t. 12, 1934, s. 232; R. Przelaskow-

ski, Program prac…, s. 19; B. Ryszewski, O badaniach i dorobku…, 
s. 198.



53
wu. Jest też ono najsłabiej umocowane teoretycznie. Chodzi 

o napięcie na linii zasada proweniencji – zasada pertynen-

cji terytorialnej, napięcie przeczące naukowości archiwi-

styki, skoro nauka winna być systemem niesprzecznych 

zasad, z drugiej jednak strony napięcie w dziejach archi-

wistyki bardzo twórcze. Zasada proweniencji dla polskich 

archiwistów, a jednocześnie patriotów i państwowców, była 

niewygodna w stosunkach międzynarodowych. Uznanie 

za naczelną zasadę proweniencji rozumianej jako wymóg 

realnej niepodzielności zespołu archiwalnego, stawiałoby 

polską stronę w gorszej sytuacji, jeśli chodzi o pozyski-

wanie akt od kontynuatorów państw zaborczych. Dlatego 

głosili oni pierwszeństwo zasady pertynencji terytorialnej 

rozumianej jako związek dokumentacji wytworzonej przez 

władze z terytorium, których one dotyczą. Tym samym 

dopuszczalne w stosunkach międzypaństwowych byłoby 

dzielenie zespołów archiwalnych, dotyczących różnych te-

rytoriów państwowych67. W 1925 r. Józef Paczkowski podał 

ograniczającą charakterystykę zasady proweniencji, która 

„obejmuje tylko układ aktów w obrębie granic danego pań-

stwa i zazwyczaj w zakresie pewnego archiwum, poza temi 

zaś granicami naturalnemi, nie ma ona zastosowania”68. 

Jest jednak przesadą twierdzenie, że archiwiści polscy 

II Rzeczypospolitej prowadzili badania nad zasadą per-

tynencji terytorialnej. Ówcześni archiwiści zajmowali po 

prostu stanowisko wygodne dla czynników politycznych, 

na pewno zgodnie ze swoim sumieniem i poglądami, ale 

nie miało to żadnego związku z nauką. W kwestii wyższości 

jednej czy drugiej zasady teoretycznej nasza archiwistyka 

nie była wyjątkiem. Dziwnym trafem w krajach, które mo-

gły zyskać na niepodzielności zespołów i registratur (Rosja, 

Niemcy, Austria) panował pogląd o wyższości zasady pro-

weniencji. Przyznać jednak trzeba, że stanowisko niemiec-

kie, choć niewolne od politycznej utylitarności, niejedno-

krotnie brzmi lepiej i nowocześniej z punktu widzenia 

naukowej archiwistyki, jak choćby twierdzenie o możliwo-

ści dzielenia registratur, a wyłączenia z dzielenia akt już 

zarchiwizowanych69.

Spory o pierwszeństwo zasad doprowadziły w później-

szych czasach do zaproponowania ciekawych rozwiązań, 

wolnych od polityki i ideologii, jak odnoszenie zasady per-

tynencji terytorialnej do całych zespołów archiwalnych 

czy zasada wspólnego dziedzictwa70, ale to już inna histo-

ria. Problemy z pertynencją terytorialną wynikały właśnie 

z braku odpowiedzi na pytanie, czy należy ją stosować do 

registratur, czy do zespołów archiwalnych. Kazimierz Ko-

narski, choć trzeba to żmudnie wydobywać z jego pism, 

widział silniejszy czasem związek akt niezarchiwizowa-

nych z terytorium ich powstania, niż z urzędem i aktami 

przezeń wytwarzanymi. Dzieje się tak w przypadku podzia-

łu terytorium. Wówczas pertynencja terytorialna zyskuje 

pierwszeństwo przed proweniencją w stosunkach mię-

dzynarodowych. Tak jak Konarski myśleli i pisali wszyscy 

bez wyjątku polscy archiwiści jemu współcześni. Bohdan 

Ryszewski to przedkładanie pertynencji terytorialnej nad 

67 Zob. C. Biernat, Spór archiwalny…, s. 14; Z. Chmielewski, Polska 
myśl archiwalna w XIX i XX wieku, Warszawa–Szczecin 1994, s. 88; 
K. Konarski, Podstawowe zasady…, s. 58; E. Kuntze, Sprawy rewin-
dykacyjne, [w:] Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków…, 
cz. 1, s. 9; R. Przelaskowski, Szkic rozwoju…, s. 324; B. Ryszewski, 
Rozproszenie archiwaliów polskich i starania o ich rewindykację 
w okresie międzywojennym, [w] Od obcego panowania do niepodle-
głego państwa, Toruń 1991, s. 102.

68 J. Paczkowski, op.cit., s. 5; I. Mamczak-Gadkowska, Polsko-niemiec-
kie rokowania archiwalne po I wojnie światowej, [w:] Polska i Europa 
w XIX–XX wieku. Studia historyczno-politologiczne, red. J. Kiwerska, 
B. Koszel, D. Matelski, Poznań 1992, s. 133; Pamiętnik IV Powszech-
nego Zjazdu Historyków…, cz. 2, s. 133.

69 C. Biernat, Spór archiwalny…, s. 18; I. Mamczak-Gadkowska, Archi-
wa państwowe…, s. 197; B. Ryszewski, Rozproszenie archiwaliów…, 
s. 107.

70 C. Biernat, Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977, 
s. 21–22, 310; B. Ryszewski, Rozproszenie archiwaliów…, s. 109.
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proweniencję zaliczał do sfery polityki archiwalnej, bo cho-

dziło o to, żeby archiwom polskim zapewnić jak najwięk-

szą liczbę akt. Dyskusja ta, ograniczona i jednostronna, nie 

osiągnęła jego zdaniem wysokiego poziomu teoretycznego 

i wprowadziła wiele zamieszania do problemu wzajemne-

go stosunku obu zasad71. Rok 1925 możemy uznać sym-

bolicznie za koniec okresu recepcji zasady proweniencji 

w Polsce. Odtąd nasza archiwistyka miała rozwijać swoją 

własną refleksję w związku z tą zasadą. Zaczęło się od razu 

w tym samym roku od roztrząsań terminologicznych, by 

przypomnieć termin ukuty przez Józefa Siemieńskiego. 

Wątpliwość pierwszą budził sam wyraz „proweniencja”.

Wątpliwość ta miała podłoże językowe. Widać ją zresztą 

nie tylko w Polsce72. Można mieć wątpliwości, czy Ryszard 

Mienicki, publikujący rok po Charlesie H. Jenkinsonie, 

a jeszcze przed wielką debatą polską nad zasadą prowe-

niencji, też nie miał na myśli takiej proweniencji jako pro-

stego pochodzenia73.

Przede wszystkim jednak nie odczuwano wyraźnego 

związku słowa „proweniencja”, czyli „pochodzenie”, z tre-

ścią zasady proweniencji. Taki dylemat postawił już wcze-

śniej przed sobą Józef Paczkowski. Zakwestionował on ter-

min „zasada proweniencji”, gdyż nie wszystkie pisma, które 

trafiły do kancelarii, z niej pochodzą, czyli nie przez nią 

zostały wytworzone. Według niego lepsza byłaby zasada 

przynależności kancelaryjnej. Kazimierz Konarski zapro-

ponował w końcu: „W celu uniknięcia zamieszania przez 

nasuwające się identyfikowanie wartości słów pochodze-

nie i proweniencja należałoby w terminologii archiwalnej 

polskiej zastąpić wyrażenie »zasada proweniencji« wyraże-

niem – »zasada przynależności kancelaryjnej«”74. 

Nazwania wymagała też ta całość dokumentacji, zwana 

registraturą, która została poddana już archiwizacji zgod-

nie z zasadą proweniencji. Regulamin o porządkowaniu 

archiwaliów z 1919 r. mówił enigmatycznie o jednostce 

wydzielającej się w archiwum albo też nazywał ją wyraże-

niem „dział archiwalny”75. W praktyce opisu o charakterze 

archeograficznym posługiwano się takimi terminami wła-

śnie jak „dział archiwum” czy „akta”76. Józef Siemieński nie 

widział konieczności zastępowania wieloznacznego ter-

minu „archiwum” czymkolwiek innym. W trzecim znanym 

mu znaczeniu archiwum to był „całokształt akt pozostałych 

po jednym urzędzie – zespół ściśle określony, całość orga-

niczna nie tylko przez związek poszczególnych części, ale 

i przez to, że do takiego zespołu nie można nic dodać, ani 

nic zeń ująć bez szkody dla całości”77. Mimo że Siemieński 

użył tu słowa „zespół”, wcale nie rozumiał go jako termin fa-

chowy, ale wyraz pospolity przydatny archiwiście78. Słowo 

zespół rozumiał więc jako każdą naturalną grupę, a więc 

też to, co nazwano później seriami archiwalnymi, a jak zo-

baczymy dalej, też klasy archiwaliów nazywał zespołami. 

Protest przeciw neologizmowi lansowanemu przez Konar-

skiego i jego zwolenników jest ważny z punktu widzeniu 

71 C. Biernat, Spór archiwalny…, s. 18; I. Mamczak-Gadkowska, Ar-
chiwa państwowe…, s. 197; eadem, Polsko-niemieckie rokowania…, 
s. 134; B. Ryszewski, O badaniach i dorobku…, s. 183, 201; idem, Roz-
proszenie archiwaliów…, s. 107.

72 Ch.H. Jenkinson, A Manual of Archive Administration including the 
Problems of War Archives and Archive Making, Oxford 1922, s. 42, 
238.

73 R. Mienicki, Archiwum Akt Dawnych w Wilnie w okresie od 1795 do 
1922 roku. Rys historyczny, Warszawa 1923, s. 58, 133.

74 K. Konarski, Z zagadnień…, s. 120. Zob. też idem, Nowożytna archi-
wistyka…, s. 29–30; J. Paczkowski, op.cit., s. 6; B. Ryszewski, O bada-
niach i dorobku…, s. 180.

75 I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski i jego wkład…, s. 165.
76 J. Karwasińska, Odtworzenie archiwów dawnej Rzeczypospolitej, [w:] 

Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków…, cz. 1, s. 172; R. Mie-
nicki, Archiwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:] Pamiętnik VI 
Powszechnego Zjazdu Historyków…, cz. 1, s. 403–413; idem, Wyzy-
skanie wileńskich akt władz centralnych litewskich, [w:] Pamiętnik 
V Powszechnego Zjazdu Historyków…, cz. 1, s. 231–240; S. Pomarań-
ski, op.cit., s. 6.

77 J. Siemieński, Roztrząsania terminologiczne…, s. 18.
78 Ibidem, s. 19–20.
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metodologii badań terminologicznych. Siemieński wyraź-

nie sugerował, że tworząc nowe terminy powinniśmy liczyć 

się z ogólnojęzykowym znaczeniem słowa i powszechnym, 

intuicyjnym nawet, odczuwaniem jego znaczenia czy do-

puszczalnych znaczeń. Zespół archiwalny więc to grupa 

archiwaliów jakoś zespolona, niekoniecznie jednak tylko 

na jednym z potencjalnych poziomów tego zespolenia. Sie-

mieński rozpatrzył zatem możliwość zastąpienia słowa „ar-

chiwum” przez „akta”, „zespół” i „zasób” i doszedł do wnio-

sku, że żadna z propozycji nie nadaje się do tego79. 

Aleksy Bachulski już w 1925 r. postulował, by fran-

cuskie „fonds” zastąpić terminem „zasób archiwalny”80, 

inaczej więc, niż my dziś rozumiemy to określenie. Na 

wspomnianym poznańskim zjeździe historyków Konar-

ski rzucił propozycję inną, wprowadzenia rozróżnienia 

na zespół archiwalny, który byłby „jednostką stanowiącą 

organiczną całość i składającą się z całokształtu registra-

tury danego urzędu” oraz zasób archiwalny, który ma być 

„zbiorem archiwaliów powstałych najczęściej drogą ko-

lekcji niepowiązanych ze sobą kancelaryjnie, a łączonych 

w jedną całość bądź charakterem [...] bądź treścią [...] bądź 

sposobem powstania”81. Charakteryzując więc zasób ar-

chiwalny, rozumiał go inaczej niż Bachulski, a definicja 

przezeń podana odnosi się dziś do zbiorów archiwalnych 

jako tworów nieproweniencyjnych w odróżnieniu od ze-

społów archiwalnych będących tworami proweniencyjny-

mi. W podręczniku z 1929 r. Konarski powtórzył dokonane 

przez siebie rozróżnienie między zespołem i zasobem82. 

Zaznaczył, że „zespół archiwalny” to odpowiednik francu-

skiego „fonds”, natomiast „zasób” to „collection”83. Jak wi-

dać był już o krok od nazwania swojego „zasobu” kolekcją 

albo też zbiorem archiwalnym. W latach 30. XX w. do termi-

nologii Konarskiego, przejętej przez innych archiwistów, 

w tym Ryszarda Przelaskowskiego, zgłosił ciekawe uwagi 

Feliks Pohorecki. Spostrzegł on, że „nie jest ona we wszyst-

kiem zgodna z dzisiejszą teorią i terminologią archiwalną 

(głównie niemiecką). Dzisiejsza teoria odróżnia: I działy ar-

chiwalne organicznie wyrosłe, do których należą: 1) zespół 

archiwalny (Archivkörper), tj. dział, który zachował wszyst-

kie zasadnicze cechy pierwotnego registraturalnego ukła-

du (system pruski, zasada przynależności kancelaryjnej, 

Registraturprinzip), 2) zasób archiwalny (Fond), tj. dział, 

utworzony wprawdzie z jednej tylko registratury, a więc 

z zachowaniem ogólnej zasady proweniencji (respect des 

fonds), ale uporządkowany w obrębie tej registratury we-

dług nowo-zbudowanego schematu rzeczowego, przeważ-

nie z uwzględnieniem potrzeb naukowych (system francu-

ski), II sztucznie utworzone działy archiwalne: jak plany, 

mapy, registratury tak drobne, że trzeba je po kilka lub kil-

kanaście łączyć w jedną całość. Najlepszem określeniem 

byłby wyraz: kolekcja (zbiór)”84. Co jest nowego i ciekawego 

w propozycji Pohoreckiego? Dwie sprawy. Pierwsza, to chęć 

formalnego podziału tego, co Konarski i my do dziś w ślad 

za nim nazywamy zespołem archiwalnym na rzeczywiste 

zespoły archiwalne uporządkowane proweniencyjnie i za-

soby archiwalne (jak u Bachulskiego) uporządkowane rze-

czowo. Druga, to nazwanie tworów nieproweniencyjnych 

lub wieloproweniencyjnych (charakterystyka Pohoreckie-

go przypomina tu znane w Polsce powojennej tzw. zbiory 

szczątków zespołów) kolekcjami albo zbiorami. Oczywiście, 

że nie mogły one dłużej być zasobami, jak chciał Konarski, 

79 Ibidem.
80 Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków…, cz. 2, s. 143.
81 Ibidem, s. 132.
82 K. Konarski, Nowożytna archiwistyka…, s. 9–10.
83 Ibidem, s. 10.
84 F. Pohorecki, rec. pracy Ryszarda Przelaskowskiego, Program 

prac…, s. 141–142.
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skoro u Pohoreckiego zasób to registratura zarchiwizowa-

na zgodnie z zasadą francuską85.

Co z tych rozważań terminologicznych dziś pozostało? 

Głównie zespół archiwalny jako każda zarchiwizowana 

registratura, niezależnie od tego, w jaki sposób wewnątrz 

jest uporządkowana, dokładnie więc tak, jak rozumiał to 

Konarski. Wiele zespołów, zwłaszcza dawniejszych, zacho-

wała jednak w nazwie słowo „archiwum”, co przypomina 

krytyczne uwagi Siemieńskiego, formułowane przecież 

głównie na podstawie codziennego kontaktu z archiwalia-

mi staropolskimi. Zasób archiwalny ostatecznie oznacza 

dla nas coś zupełnie innego, niż w międzywojennych dys-

kusjach. Nie jest to część archiwum, ale całość archiwaliów 

przechowywanych w danym archiwum czy nawet sieci ar-

chiwów. Całości nieproweniencyjne nazywamy natomiast 

zbiorami (kolekcjami) archiwalnymi, idąc jakby śladem 

myśli Pohoreckiego. Byłoby truizmem powtarzanie, że oj-

cowie polskiej archiwistyki położyli podwaliny pod naszą 

archiwistykę także w zakresie jej terminologii. Kto miał po-

łożyć, jak nie oni, i do kogo mielibyśmy się wciąż odnosić, 

jak nie do nich?

Typologia zespołów jest głównie dziełem Ryszarda Prze-

laskowskiego. Ze względu na stopień zachowania wyróżnił 

on zespół całkowity („jeżeli urząd w toku swego urzędo-

wania i w chwili likwidacji nikomu akt nie odstąpił i akta 

jego nie uległy z innych powodów zniszczeniu lub zagu-

bieniu”86) i zespół fragmentaryczny („o ile registratura 

dostaje się do archiwum w stanie uszczuplonym”87); przy-

padkiem skrajnym zespołu fragmentarycznego miał być 

zespół szczątkowy („registratury, których ślad w archiwum 

sprowadza się do jednego lub paru woluminów”88). Prze-

laskowski pisał wreszcie o zespołach częściowych („jedna 

i ta sama registratura tworzy kilka zespołów częściowych, 

przechowywanych w różnych archiwach”89). Propozy-

cja Przelaskowskiego w podanym zakresie uległa później 

znacznej modyfikacji, stanowiła jednak dobry punkt wyj-

ścia do dalszych przemyśleń poprzez swoją logikę i prosto-

tę. Nie mówimy o zespołach całkowitych, ale raczej pełnych 

lub kompletnych, idea natomiast pozostaje ta sama. Zespół 

szczątkowy nie zawiera już się w zespole fragmentarycz-

nym. Stanowią one inne przypadki niepełnego stanu za-

chowania. Podręcznikowe i słownikowe rozróżnienie ze-

społów fragmentarycznych i szczątkowych nie jest jednak 

tak proste do zastosowania, jak podział Przelaskowskiego. 

Nie ma też potrzeby mówienia o zespołach częściowych. 

Archiwalia jednego twórcy umieszczone w dwóch lub wię-

cej archiwach stanowią po prostu jeden zespół archiwal-

ny90. 

Najciekawiej wygląda typologia zespołów archiwalnych 

biorąca za punkt wyjścia budowę wewnętrzną zespołu. 

Przelaskowski wprowadził tu trzy typy: zespół prosty, ze-

spół złożony i zespół dziedziczący91. Dziś posługujemy się 

rozróżnieniem zespołów na proste i złożone. Nic zasadni-

czo nie zmieniło się od czasów Przelaskowskiego, jeśli cho-

dzi o definicję zespołu prostego. Są to akta urzędu, „który 

85 W. Chorążyczewski, Zasada proweniencji…, s. 118–119.
86 R. Przelaskowski, Program prac…, s. 20.
87 Ibidem.
88 Ibidem, s. 21.
89 Ibidem.
90 W. Chorążyczewski, Zasada proweniencji…, s. 119–120.
91 Wbrew twierdzeniu Feliksa Pohoreckiego Przelaskowski nie za-

proponował jednak terminu „zespół wchłonięty”. Użył takiego 
słowa Pohorecki w recenzji książki Przelaskowskiego, jest to jed-
nak pomyłka. Przelaskowski mówił o registraturach wchłonię-
tych. Pohorecki popełnił w tym wypadku błąd logiczny. Registra-
tura wchłonięta archiwizuje się wraz z registraturą dziedziczącą, 
współtworząc dopiero w tym momencie zespół dziedziczący. 
Samodzielnie jednak registratura wchłonięta nie może się zar-
chiwizować, dlatego też nie tworzy zespołu archiwalnego. Oddzie-
lona natomiast w momencie archiwizacji od akt sukcesora sta-
nie się zespołem prostym (zob. F. Pohorecki, rec. pracy Ryszarda 
Przelaskowskiego, Program prac…, s. 144).
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nie wchłonął żadnej obcej registratury, ani też nie ulegał 

wielkim przeobrażeniom wewnętrznym, a po swojej ka-

sacie przekazał akta wprost do archiwum, tworząc w ten 

sposób zespół prosty”92. Do tego określenia wnieść można 

byłoby jedną tylko poprawkę, iż dla istnienia zespołu pro-

stego nie trzeba czekać do momentu likwidacji jego twórcy. 

Zespół dziedziczący będzie natomiast taki, który jest zar-

chiwizowaną registraturą zawierającą obok akt własnych 

akta odziedziczone z innych registratur93.

Mniej przejrzysta jest w myśli Przelaskowskiego kon-

cepcja zespołu złożonego. Zespół złożony powstaje wów-

czas, gdy akta danych spraw prowadzone są przez wiele 

urzędów i to w taki sposób, że nie sposób je od siebie od-

dzielić. Przelaskowski dał tu przykład „akt władz stanu 

wyjątkowego m. Warszawy i guberni warszawskiej” z lat 

1905–1908. Poprzedzający tę egzemplifikację wywód najle-

piej będzie przytoczyć, a nie streszczać: „Przy tak licznych 

w naszych dziejach porozbiorowych reformach ustrojo-

wych prowadzenie poszczególnych spraw było często po-

wierzane raz po raz różnym urzędom [...] a w związku z tem 

akta, dotyczące tych spraw odbywały dosłownie taniec, wę-

drując nierzadko tam i z powrotem po różnych registratu-

rach, łącząc się, rozdzielając i ulegając raz po raz celowym 

i bezcelowym przekształceniom. W rezultacie akta te tak 

ze sobą powiązane i poplątane, że podzielenie ich na od-

dzielne zespoły, względnie przydzielenie ich do zespołów 

poszczególnych urzędów, z których pochodzą, jest niemoż-

liwe i z konieczności muszą one stanowić oddzielną grupę 

akt. Takie zespoły złożone nie są z punktu widzenia zasa-

dy proweniencji jednym zespołem, lecz grupą zespołów”94. 

Oczywiście Przelaskowski nie myślał o grupie zespołów 

w późniejszym znaczeniu. Nie wiadomo właściwie, czy 

zespół złożony jest zespołem, skoro Przelaskowski twier-

dzi następująco: „Nie będzie natomiast jednym zespołem 

grupa akt kilku urzędów, złączonych w jedną całość bądź 

w imię zachodzącej między nimi analogii lub pokrewień-

stwa, np. akta komisarzy włościańskich kilku powiatów, na-

czelników wojskowych etc., bądź też w drodze kataklizmów, 

czy eksperymentów archiwalnych. Będą to już nie zespoły, 

ale grupy zespołów. W zasadzie takich grupowych zespo-

łów archiwistyka unika, w praktyce jednak, w wyjątkowych 

wypadkach są one konieczne. Zachodzi to wówczas, gdy 

zespoły są tak poprzerastane lub związane wzajemnie, że 

rozdzielić ich nie sposób”95. Uznając takie twory pochodzą-

ce z różnych kancelarii za anomalię96, sam Przelaskowski 

proponował jednak tworzyć w archiwach zespoły złożone, 

gdy analogiczne urzędy przekazały zespoły szczątkowe 

i mikroskopijne. Stwierdził przy tym: „zachowanie każdej 

jednostki registraturalnie odrębnej jako oddzielnego ze-

społu byłoby zbytnim teoretyzowaniem i stąd konieczność 

utworzenia zespołu złożonego”97. Opinia zaskakująca u tak 

wybitnego teoretyka.

Dziś nie mówimy już o zespołach dziedziczących, nazy-

wając zespoły o powikłanej strukturze wewnętrznej czy to 

na skutek dziedziczenia akt, czy innych komplikacji ustro-

jowych bądź kancelaryjnych zespołami złożonymi.

Jeśli chodzi o rozumienie i stosowalność zasady prowe-

niencji, to należy ocenić polski wkład do teorii archiwalnej 

bardzo pozytywnie. Koncepcja registratur i zespołów dzie-

dziczących Ryszarda Przelaskowskiego była pionierska 

92 R. Przelaskowski, Program prac…, s. 22.
93 Ibidem.
94 Ibidem, s. 25.
95 Ankieta archiwalna…, s. 233.
96 R. Przelaskowski, Program prac…, s. 26: „zespoły złożone są ano-

malią z punktu widzenia zasady proweniencji, są one w gruncie 
rzeczy czemś pośredniem między zespołem i kolekcją”.

97 Ibidem.
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i zgodna z ideami wysuwanymi w następnych latach w in-

nych krajach. Za ślepą i lokalnie polską uliczkę trzeba nato-

miast uznać pomysły zastąpienia terminu „zasada prowe-

niencji” terminem „zasada przynależności kancelaryjnej”. 

Nieporozumienie to zostało pogłębione jeszcze przez do-

danie terminu „zasada przynależności zespołowej”. Jeśli 

chodzi o wzajemny stosunek zasady prowniencji i zasady 

pertynencji terytorialnej, to archiwistyka w Polsce stała się 

tutaj archiwistyką lokalnie polską. Polscy archiwiści stanę-

li na politycznie wygodnym stanowisku wyższości zasady 

pertynencji terytorialnej. Pozwoliło to na znaczne sukcesy 

ówcześnie w zakresie powiększania zasobu archiwów pol-

skich. Na dłuższą metę znaleźliśmy się jednak poza głów-

nym nurtem rozwoju światowej archiwistyki, która osta-

tecznie pod koniec XX w. wypracowała koncepcję, w której 

wyższość przyznana jest proweniencji zespołowej, a roz-

mieszczenie zasobu regulowane jest nie przez pertynencję, 

a przez proweniencję terytorialną wspomaganą przez pro-

weniencję (pertynencję) funkcjonalną i zasadę wspólnego 

dziedzictwa archiwalnego98.

98 Zob. Dziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy, red. 
W. Stępniak, Warszawa, 2009; W. Chorążyczewski, rec. pracy Dzie-
dzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy, „Archeion”, 
t. 111, 2010, s. 407–415; idem, Terytorialność archiwaliów i jej aspekt 
informacyjny, [w:] Dom otwarty / Dom zamknięty? Lekcje pograni-
cza. Europa Środkowo-Wschodnia (XX/XXI w.), red. B. Górczyńska-
-Przybyłowicz, S. Jankowiak, I. Skórzyńska, K. Stryjkowski, A. Wa-
chowiak, Poznań 2014, s. 77–94.
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Archiwa polskie w latach 1918–1939 
we współpracy międzynarodowej – 
problemy rewindykacji i nie tylko

W wielkim dziele budowania podstaw niepodległo-

ści państwa polskiego, co było procesem rozciągniętym 

w czasie na okres poprzedzający wybuch Wielkiej Wojny, 

jej trwanie oraz lata po zakończeniu1, archiwom przypa-

dła doniosła rola dokumentowania na arenie międzynaro-

dowej praw i zobowiązań odbudowywanej państwowości. 

Niemniej ważne stały przed nimi zadania dotyczące pro-

blemów wewnętrznych2. Własna państwowość i przejmo-

wanie administrowania strukturami państwa łączyło się 

bezpośrednio z koniecznością dysponowania zasobami 

dokumentacyjnymi i materiałami archiwalnymi nie tylko 

wytworzonymi na terenach byłych zaborów, lecz także po-

wstałymi w związku z ich przynależnością do obcych orga-

nizmów państwowych, a przechowywanymi w ośrodkach 

administracyjnych działających poza granicami Polski. 

Nie tylko jednak potrzeby administracyjne tworzone-

go, własnego aparatu państwowego, wpływały na poglądy 

i aktywność środowiska archiwistów polskich na arenie 

międzynarodowej. Myślano bowiem także o naukowym 

znaczeniu archiwaliów i potrzebie ich wykorzystywania 

w badaniach historycznych. Znacząca część polskiego dzie-

dzictwa archiwalnego znajdowała się w państwach obcych. 

Żyjąc dzisiaj, w czasach powszechnie deklarowanej dostęp-

ności do informacji publicznej i materiałów archiwalnych 

przechowywanych w zbiorach państwowych, w ocenie 

sytuacji w tym zakresie w czasach I wojny światowej i po 

jej zakończeniu, uwzględniać musimy istniejące wtedy 

realia. W pierwszej kolejności udostępnianie zbiorów dla 

cudzoziemców w państwach europejskich, w tym i w Rze-

czypospolitej Polskiej, podlegało wielu ograniczeniom. 

Obywatele innych państw, ubiegający się o dostęp do zbio-

rów archiwów za granicą, musieli się zwracać do własnych 

ministerstw spraw zagranicznych, by te na drodze dyplo-

matycznej występowały o przyznanie im prawa dostępu 

do dziedzictwa archiwalnego innego kraju. Sytuacja ta nie 

była czymś wyjątkowym zarówno w skali europejskiej, jak 

1 L. Bazylow, Odrodzenie sprawy polskiej w kraju i na świecie (1990–
1918), [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. 3. 1795–1918, Warszawa 
1982, s. 748–937; J. Pajewski, Odrodzenie państwa polskiego 1914–
1918, Warszawa 1978.

2 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej, 
Poznań 2006, s. 36–100.
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i światowej. Strzeżono bowiem zazdrośnie własne zbio-

ry, a archiwiści dzielili się nimi z otoczeniem często z nie 

ukrywaną niechęcią3.

Znawcy historii archiwów europejskich znajdą przy-

kłady wykorzystywania w badaniach naukowych zbiorów 

archiwów w odleglejszej przeszłości, szczególnie w wieku 

XVIII, lecz nie podważa to tezy ogólnej, że powszechność 

dostępu do archiwów państwowych to zjawisko doby nam 

współczesnej. Jednym z ważnych etapów na drodze do tego 

stanu rzeczy było pojawienie się i upowszechnienie cezury 

30 lat od momentu wytworzenia dokumentu. Przez dziesię-

ciolecia utrzymywał się system udostępniania archiwaliów, 

w którym stawały się dostępne po 50 latach od chwili ich 

wytworzenia. Znaczący wpływ na tę zmianę miały rozstrzy-

gnięcia prawne i organizacyjne w tym zakresie stosowane 

na wyspach brytyjskich. Tam właśnie rygorystyczne prze-

strzeganie cezury lat 50 powodowało, że np. w momencie 

wybuchu I wojny światowej Public Record Office w Londy-

nie udostępniać mogło jedynie swe zbiory powstałe do koń-

ca lat 50. XIX w. Przełom nastąpił dopiero w roku 1968 wraz 

z wejściem w życie nowej ustawy archiwalnej, wprowadza-

jącej cezurę lat 304. Towarzyszyło tej zmianie jednak wiele 

decyzji administracyjnych, na mocy których dokonywano 

wyłączeń od tej zasady sporej grupy dokumentów. Odczu-

waliśmy i odczuwamy to w naszym kraju dotkliwie5. Nie 

upłynęło jednak wiele czasu od tego momentu, gdy cezura 

lat 30 stała się powszechną praktyką w skali międzynaro-

dowej. Istotną rolę w tym procesie odgrywała Międzynaro-

dowa Rada Archiwów, której wysiłki doprowadziły z cza-

sem do przyjęcia przez Radę Europy Zalecenia R 2000 (13) 

w sprawie europejskiej polityki dostępu do archiwów6. To 

stanowisko Rady Europy znajduje silne poparcie ze strony 

Unii Europejskiej7. Te normy postępowania po zakończe-

niu I wojny światowej były jednak bardzo odległą perspek-

tywą, raczej przez środowiska archiwistów niewyobrażal-

ną. Walka o przejęcie maksymalnie dużej liczby oryginałów 

jawiła się jako oczywista konieczność, a nawet państwowy 

obowiązek. Jest to dostrzegalne w dość kategorycznym to-

nie wygłaszanych opinii oraz opracowań teoretycznych. Na 

dziesięciolecia ton ten utrzymywał się w relacjach między-

narodowych i dotrwał chyba do dnia dzisiejszego. Nie spo-

sób bowiem było odrzucić pogląd, a zarazem stanowisko 

prawne, że sprawy archiwów, a także postępowanie wobec 

dokumentacji wytworzonej przez instytucje zarządzające 

terytorium zmieniającym swą przynależność państwową, 

należą do kategorii problemów prawnych, łączących się ści-

śle z suwerennością państwową8.

Jest rzeczą charakterystyczną, że ważne ustalenia teo-

retyczne archiwistyki polskiej okresu międzywojennego 

opracowywane i prezentowane były w związku z udziałem 

w profesjonalnej współpracy międzynarodowej. Najważ-

niejszą zaś płaszczyzną tej współpracy były w owym czasie 

3 W. Stępniak, Międzynarodowe działania na rzecz liberalizacji zasad 
udostępniania archiwaliów, [w:] Piśmienność pragmatyczna – edy-
torstwo źródeł historycznych – archiwistyka, pod red. R. Czai i K. Ko-
pińskiego, Toruń 2015, s. 397.

4 The Public Records Act 1967 and the Thirty Year Rule, [w:] http://
tna.europarchive.org/20030731054758, (dostęp: 15.04.2011).

5 Przypomnijmy sprawę dostępu do akt polskiego wywiadu z cza-
sów II wojny światowej, zdeponowanych w Wielkiej Brytanii. 
Sprawą zajmowała się specjalna polsko-brytyjska komisja. Wy-
niki jej prac zostały opublikowane w polskiej i angielskiej wersji 
językowej, zob. Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas 
II wojny światowej, t. 1. Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Histo-
rycznej, praca zbior. pod red. T. Dubickiego, D. Nałęcz, T. Stirling, 
Warszawa 2004.

6 Ch. Kecskeméti, „Odtworzenie Pamięci Polski” – narodziny projektu,  
„Archeion”, t. 112, 2011, s. 64; Ch. Kecskeméti, I. Szekely, Access to 
archives. A handbook of guidelines of Recommendation No R (2000) 
13 on e European policy on access to archives, Strasbourg 2006.

7 S. Tyacke, Popular Archives: Archives for us all, [w:] Miscellanea in 
honorem Caroli Kecskeméti, sub patrocinio J. Booms and J. Favier, 
Bruxelles 1998, s. 507–516.

8 W. Stępniak, Sukcesja państw dotycząca archiwów, Warszawa–
Łódź 1989, s. 7–15.
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Międzynarodowe Kongresy Nauk Historycznych. Na V Kon-

gresie, obradującym w roku 1923 w Brukseli, szef archiwów 

polskich9 prof. Józef Paczkowski wystąpił z referatem „La 

remise des actes en connection avec les changements de 

frontiers entre les Etats”10. Było to wystąpienie wygłasza-

ne w momencie, gdy kończył się proces ustalania granic 

państwa polskiego11. W tych warunkach w polskiej polityce 

i działaniach kustoszy dziedzictwa kulturowego znaczenia 

szczególnego nabierały zasady prawa międzynarodowe-

go publicznego chroniące w stopniu najwyższym interesy 

państw odbudowujących swą państwowość i ustalających, 

często poprzez działania zbrojne, jej granice. Szczególny 

tego wyraz dał właśnie w Brukseli prof. Paczkowski. Nie 

było to jednak wystąpienie o charakterze politycznym czy 

propagandowym. Omawiając bowiem konsekwencje zmian 

terytorialnych między państwami, odwołał się do treści 

umów międzynarodowych. Było to, i jest nadal, podstawo-

we źródło naukowe w badaniach w tym zakresie. Paczkow-

ski wystąpił w trakcie Kongresu z istotnymi propozycjami 

organizacji współdziałania międzynarodowego na rzecz 

ustalenia zasad postępowania wobec archiwaliów w sto-

sunkach międzypaństwowych. Punktem wyjścia swych 

rozważań uczynił stwierdzenie, że w klauzulach traktatów 

związanych z postępowaniem wobec archiwaliów w sposób 

wyraźny zarysowuje się zwyczaj przekazywania nowemu 

władcy w wyniku zmian terytorialnych wszystkich akt do-

tyczących terytorium zmieniającego przynależność pań-

stwową. Działo się tak i dzieje dlatego, że akta, będące pro-

duktem administracji w stosunku do danego terytorium, są 

z nim nierozerwalnie związane. A w aspekcie politycznym 

przejęcie akt wraz z terytorium gwarantuje suwerenność 

i niezależne zarządzanie administracją. Akta są według 

technicznego określenia pertinens teritori.

Sformułowanie to nie rozwiązuje jednak wszystkich 

problemów, łączących się ze zmianami terytorialnymi. Szef 

archiwów polskich ustosunkował się do sytuacji, kiedy to, 

a tak dzieje się prawie zawsze, częścią materiałów zainte-

resowane są obie strony. Uznał, że akta w takich sytuacjach 

przydzielane są temu z państw, do którego należy większa 

część dzielonego obszaru. W celu jednak zapewnienia dru-

giej stronie wolnego dostępu do tych akt sporządza się do-

tyczące ich skorowidze w dwóch egzemplarzach, z których 

każdy ma znaczenie oryginału. Łączy się to z możliwością 

kopiowania, z tym jednak, iż próby dostarczania odpisów 

w okolicznościach, kiedy zwyczaje prawa międzynarodo-

wego wymagają dostarczania oryginałów, są nie do przyję-

cia i nigdy nie powinny być realizowane.

Te poglądy, odpowiadające potrzebom polskich archi-

wów i wymogom administracji, zabrzmiały bardzo mocno. 

Ich znaczenie wspierały propozycje prof. Paczkowskiego 

dotyczące przekazywania akt, które bardzo długo zacho-

wywały aktualność. Dotyczyły one udziału archiwistów 

w pracach nad przygotowaniem klauzul archiwalnych 

opracowywanych i negocjowanych traktatów. Niezwykle 

istotny był także postulat wydania „[…] zbioru wszystkich 

godnych uwagi klauzul dotyczących archiwów, które zosta-

ły umieszczone w międzynarodowych traktatach zawar-

tych począwszy od średniowiecza do wojny światowej. […] 

Taka publikacja powinna być oparta na współpracy i pod 

9 Tytuł naczelnego dyrektora archiwów państwowych w odniesie-
niu do naczelników Wydziału Archiwów Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego zaczęto używać od 1925 r.

10 La Pologne au Ve Congrès International des Sciences Historiques, 
Bruxelles 1923, Varsovie 1924, s. 199–211.

11 P. Łossowski, Stabilizacja pozycji międzynarodowej Polski (czerwiec 
1921–marzec 1923), [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. 4. 1918–
1939, pod red. P. Łossowskiego, Warszawa 1995, s. 178–218. Jako 
oddzielny problem należy potraktować sprawę granicy polsko-li-
tewskiej, nieuznawanej przez Kowno do 1938 r. 
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opieką administracyjną różnych państw. Tego rodzaju ko-

deks, opracowany według ścisłych zasad pracy naukowej, 

będzie bardzo pożyteczny nie tylko dla dyplomatów, ale 

i dla archiwistów. Będzie to również dzieło pokoju […]”12. 

Stał się w ten sposób Paczkowski prekursorem działań na 

arenie międzynarodowej, z czasem podjętych przez ONZ, 

UNESCO i Międzynarodową Radę Archiwów, w dziedzinie 

kodyfikacji międzynarodowego prawa publicznego w od-

niesieniu do archiwów13. Wspomniana propozycja wyda-

nia kodeksu klauzul archiwalnych doczekała się realizacji, 

w znacznie uproszczonej formie, przez Międzynarodową 

Radę Archiwów w roku 197714.

Aktywność na arenie międzynarodowej archiwistów 

polskich w okresie międzywojennym była czynnikiem 

mobilizującym do podejmowania aspektów prawno-mię-

dzynarodowych archiwistyki także w okresie późniejszym. 

Płaszczyznami tej działalności, obok Komisji Archiwalnej 

Międzynarodowych Kongresów Nauk Historycznych, była 

także afiliowana przy Lidze Narodów Międzynarodowa Ko-

misja Współpracy Intelektualnej, w ramach której działała 

Komisja Ekspertów Archiwalnych15; w kraju działała pol-

ska filia tej organizacji16. Czołową postacią wśród polskich 

archiwistów był tu dr Józef Siemieński17, uczony przez 

cały okres międzywojenny zaangażowany w działalność 

rewindykacyjną archiwaliów polskich, ekspert Komitetu 

Archiwistów Międzynarodowego Instytutu Współpracy In-

telektualnej w Paryżu, gdzie działał obok Marii Skłodow-

skiej-Curie i kilku innych wybitnych polskich uczonych18.

Po kilkunastu latach aktywnej działalności rewindyka-

cyjnej, w trakcie której toczono z partnerami spory, często 

zajadłe, i uzgadniano podstawy prawne oraz zasady archi-

walne, na podstawie których opracowywano wykazy ma-

teriałów podlegających wydaniu stronie polskiej, znacz-

nemu pogłębieniu uległy poglądy i ustalenia archiwistyki 

polskiej dotyczące tych problemów. Siemieński, świadom 

znaczenia tej problematyki dla polskiej racji stanu, a także 

w obliczu narastających zagrożeń i możliwości wybuchu 

kolejnej wojny światowej, przygotowywał monografię na-

ukową podsumowywującą nabytą wiedzę i doświadczenie.

W tych warunkach w trakcie obrad VIII Międzynarodo-

wego Kongresu Nauk Historycznych, na przełomie sierpnia 

i września 1938 r. w Zurychu, ówczesny dyrektor Archiwum 

Głównego Akt Dawnych był najlepiej przygotowanym spośród 

uczestników do dyskusji na temat sukcesji materiałów archi-

walnych w stosunkach międzynarodowych. Liczna delegacja 

polska miała powody do satysfakcji, uczestnicząc w obradach 

sekcji nauk pomocniczych historii, archiwów i organizacji 

12 La Pologne au Ve Congrès…, s. 209.
13 W. Stępniak, Sukcesja państw…, s. 16–26.
14 Zob. Dix-Septieme Conference Internationale de la Table Ronde 

des Archives, Cagliari, 5–8 octobre 1977. Fascicule 3. Appendice 2:  
Tableau historique des accords portant sur des transferts d’archives.

15 Brak dotąd opracowania monograficznego tego tematu. Podjął 
go obecnie archiwista szwajcarski i działacz MRA Didier Grange, 
przedkładając na 8 Uniwersytecie w Paryżu pracę dyplomową – 
La Societe des Nations et la cooperation archivistique internatio-
nale (1923–1939). Elements d’histoire at guide des sources. Spo-
dziewać się można publikacji tego dzieła.

16 W kraju płaszczyzną działania w tym zakresie była powołana 
przez MSZ, we współpracy z MWRiOP, Polska Komisja Między-
narodowej Współpracy Intelektualnej; działalności tego ciała 
poświęcona jest monografia, uwzględniająca także aktywność 
archiwistów – A.M. Brzeziński, Polska Komisja Międzynarodowej 
Współpracy Intelektualnej (1924–1939), Łódź 2001, s. 133.

17 Dyrektor AGAD w l. 1920–1939, powołany w ostatnim roku poko-
ju przed wybuchem II wojny światowej na stanowisko profesora 
UJ (J. Karwasińska, Józef Siemieński – dyrektor Archiwum Głównego 
Akt Dawnych, „Archeion”, t. 17, 1948, s. 27–53).

18 A.M. Brzeziński, op.cit., s. 41. Siemieński był autorem dotyczące-
go archiwów polskich międzynarodowego przewodnika po ar-
chiwach europejskich, wydanego przez ten Instytut – Société des  
Nations – Institut International de Coopération Intellectuelle Guide 
international des Archives. Europe. Paris–Rome, b.d.w. (zob. recenzję 
Tadeusza Manteuffla tej pracy – „Archeion”, t. 14, 1936, s. 81–83). 
Siemieński, wybitny znawca prawa konstytucyjnego, był autorem 
pracy upowszechnionej w kilkuset egzemplarzach w sieci insty-
tucji współdziałających z międzynarodowym ruchem współpracy 
intelektualnej Ligii Narodów – La prochaine constitution, Varsovie 
1932, s. 33 (polska wersja językowa tej pracy – O przyszłą konstytu-
cję, Warszawa 1932, s. 31).
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nauki historycznej, w trakcie której referaty przedstawiali Jó-

zef Siemieński i Jadwiga Karwasińska. Byli oni równorzędny-

mi partnerami, w pierwszej kolejności dla prof. Ludwika Bitt-

nera, prezentującego założenia metodyczne przewodnika po 

zbiorach kierowanego przez siebie Haus-, Hof- und Staatsar-

chiv w Wiedniu19. Bittner, główny oponent Polaków w trakcie 

negocjacji polsko-austriackich dotyczących spraw rewindy-

kacyjnych, zakończonych podpisaniem umowy międzynaro-

dowej20 przed kilkoma laty, nie tylko prezentował stanowisko 

swego kraju wobec tej problematyki, lecz wręcz prowokował 

Siemieńskiego do polemicznych wystąpień21.

Przeciwników ze strony polskiej tezy Bittnera, że zasada 

proweniencji traktowana być musi jako jedyne podejście do 

problematyki sukcesji państw i rewindykacji w odniesieniu 

do archiwaliów, było jednak w Zurychu w roku 1938 dwoje. 

Doktor Jadwiga Karwasińska z Archiwum Głównego Akt 

Dawnych w Warszawie, po wojnie profesor Uniwersytetu 

Warszawskiego, uważana za „pierwszą damę” mediewistyki 

w Polsce, swoim referatem „La remise des archives dans les 

traités de L`Est Européen” nawiązywała do wcześniejszej ini-

cjatywy prof. Paczkowskiego dotyczącej potrzeby analizy tre-

ści klauzul archiwalnych traktatów międzynarodowych jako 

podstawy określania zwyczajów prawa międzynarodowego 

publicznego, formułując wnioski wzmacniające stanowisko 

zaprezentowane przez Siemieńskiego w następnym wystą-

pieniu „Rescpect des fonds – Application internationale”. 

Przedstawiona przez niego teza, jak stwierdziła sama Kar-

wasińska, że „[…] archiwa dotyczące pewnego terytorium, nie 

wyłaczając akt władz centralnych, powinny dzielić los tego 

terytorium, pozostaje w zgodzie zarówno z zasadami prawa 

międzynarodowego, jak i postulatami nauki historycznej, je-

żeli chodzi o scalanie w skali międzynarodowej archiwów, 

rozbitych wskutek zmian granic między państwami […]”22, 

nie została przez nikogo podważona. Ludwik Bittner pod-

niósł zastrzeżenia natury technicznej, wynikające ze znacz-

nego zakresu przemieszczeń zbiorów, nie zakwestionował 

jednak przedstawionej przez Polaka zasady. Siemieński 

wywodził bowiem, że hierarchiczny charakter grup czy też 

zespołów w ramach zasobów archiwalnych pozwala w dzia-

łaniach związanych z sukcesją państw na wyłączanie ze 

zbiorów danego archiwum materiałów archiwalnych na 

rzecz innego państwa, co nie jest sprzeczne z zasadą prowe-

niencji23. Austriak zgłosił przy tym uwagę dotyczącą wystą-

pienia Karwasińskiej, mówiąc, iż jej ustalenia – wspierające 

tezę Siemieńskiego – w sprawie traktatów wschodnioeu-

ropejskich – wymagałyby porównania z praktyką traktato-

wą państw w zachodniej części kontynentu europejskiego. 

W sumie jednak obie strony tej dyskusji miały powody do 

zadowolenia, skoro nawet Siemieński podkreślał rangę na-

ukową przewodnika pod redakcją Bittnera. Archiwiści pol-

scy wykazali się na tym Kongresie znaczną aktywnością24.

Józef Siemieński nie ukrywał, iż pod wpływem polemik 

z Ludwikiem Bittnerem podjął się realizacji wyjątkowo 

ważnego problemu badawczego na temat międzynarodo-

wej sukcesji dotyczącej archiwaliów. Przygotował obszerną 

19 Recenzję tomu 1. tego dzieła, pióra Feliksa Pohoreckiego, zob. 
„Archeion”, t. 14, 1936, s. 66–81 (tutaj także polemika z Bittnerem). 
Pohorecki recenzję tomu 2. opublikował w następnym wydaniu 
„Archeionu” (t. 15, 1937–1938, s. 91–101).

20 Układ archiwalny między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Au-
striacką, podpisany w Wiedniu 26 października 1932 r. – Dzien-
nik Ustaw (Dz.U.) z dnia 10 maja 1933 r.

21 Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Zurychu, „Ar-
cheion”, t. 16, 1938–1939, s. 232–234.

22 Ibidem, s. 231.
23 Józef Siemieński przedstawił szczegółowo tę koncepcję i wynik 

swych prac na jej podstawie – idem, Przewodnik po archiwach pol-
skich, t. 1. Archiwa dawnej Rrzeczypospolitej, Warszawa 1933.

24 Uwaga ta dotyczy ich inicjatyw związanych z kolejnym wydaniem 
przewodnika po archiwach europejskich czy też wystąpień Sie-
mieńskiego na temat potrzeby i charakteru międzynarodowego 
słownika terminologii archiwalnej.
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monografię, której tłumaczenie na język angielski25 prowa-

dzono niemalże równolegle z jej powstawaniem. Przywią-

zywano wielką wagę do tego przedsięwzięcia mającego na 

celu naukową prezentację problematyki niezwykle ważnej 

dla polskiej racji stanu. Niepowetowaną jest więc stratą, że 

dzieło życia Siemieńskiego nie ujrzało światła dziennego do 

dnia dzisiejszego. Zalega w registraturze NDAP, wśród ma-

teriałów sekcji wydawnictw26, a miał to być znaczący wkład 

archiwistyki polskiej do światowego dorobku myśli archi-

walnej i prawniczej. 

Punktem wyjścia tej monografii stało się stwierdzenie: „[…] 

zasada, że archiwa należą do terytorium, którego dotyczą, za-

sada, że państwo, które rządzi na danym terytorium, ma pra-

wo do akt swych poprzedników, do zespołów akt tych władz, 

jakie rządziły uprzednio na danym terytorium – jest zasadą 

nie sprzeciwiającą się zasadzie proweniencji, nie jest jej od-

powiednikiem ani przeciwstawieniem, ale raczej jak gdyby jej 

rozwinięciem […]”27. Jej autor uznaje przy tym, że „[…] ilekroć 

zbiór jest uporządkowany zgodnie z zasadą proweniencji, 

powinno się unikać naruszania tego porządku, z wyjątkiem 

przypadków, gdy zachodzi konieczność wydania zespołów 

poprzedników do rąk nowej władzy […]”28. Uszanowanie tego 

porządku ułatwia fakt, że zasób aktowy danego państwa, zgod-

nie ze znaną nam już tezą na temat hierarchiczności zespo-

łów archiwalnych, tworzą zespoły mniejsze, powstałe zgodnie 

ze strukturą i właściwościami urzędów, które je wytworzyły. 

Zbadanie kompetencji tych urzędów pod względem rzeczo-

wym i terytorialnym pozwala na wydzielenie grup dotyczą-

cych wyłącznie lub przeważnie określonego terenu. Stanowią 

one zespoły dla terytorium, bez względu na miejsce działania 

urzędu. Przekazywane w ten sposób archiwalia wrastają w ze-

społy akt nowej władzy.

Analizując ustalenia naukowe na świecie na temat 

sukcesji państw, Siemieński przedstawił communis opinio  

doctorum juris w tym zakresie:

1. Jest zasadą przyjętą ogólnie, niezmiennie i powszech-

nie, że urzędowe akta znajdujące się w zbiorach są przy-

należne do terytorium, którego dotyczą.

2. W razie zmiany granic zbiory dzielą los siedziby, a ich 

posiadaczem staje się państwo, do którego ta siedziba 

należy. Akta te jednak dzielą się na kilka kategorii:

a. dotyczące granicy wyłącznie po jednej stronie nowej 

granicy, przypadające państwu posiadającemu te te-

reny;

b. akta dotyczące terenów po obu stronach granicy są 

w posiadaniu państwa, na tertorium którego znajdu-

je się ich siedziba, lecz drugie państwo ma prawo do 

ich nieskrępowanego użytkowania. Ustala się czasa-

mi częściową własność takich akt.

Obszerny był natomiast katalog spraw wymagających 

dalszych badań i interpretacji. I tak np. brak ustalenia, 

czy wszystkie akta dotyczące wyłącznie terenu odciętego 

od swojego dotychczasowego zbioru przez nową grani-

cę podlegają wydaniu. W literaturze nie rozstrzyga się, 

czy ekstradycji podlegają akta wszystkich dat czy tylko 

25 Tragiczny los jej autora w czasie II wojny światowej zrządził, że 
nie zachował się oryginał rękopisu w języku polskim. Najbliższa 
współpracownica Siemieńskiego, prof. Karwasińska zdołała prze-
chować jedną z kopii tłumaczenia, dzięki czemu po zakończeniu 
wojny podjęto próbę wydania tego dzieła, zlecając jego przełoże-
nie na język polski. Zabrakło jednak konsekwencji w tym dzia-
łaniu, a sfinalizowanie jego wydania utrudniały zapewne obawy 
o ewentualne reakcje ze strony cenzury PRL (ustna relacja prof. 
Jadwigi Karwasińskiej przekazana autorowi w l. 70. ubiegłego 
wieku).

26 Pracę tę omówiono w artykule – W. Stępniak, Problemy międzyna-
rodowego prawa archiwalnego w dorobku archiwistyki polskiej, „Ar-
cheion”, t. 69, 1979, s. 62–71.

27 J. Siemieński, Międzynarodowe dziedziczenie archiwów, mps, 
Warszawa 1957 (Registratura NDAP), s. 4.

28 Ibidem, s. 67–68.
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z najnowszego okresu. Podobna uwaga dotyczy tego, czy 

ekstradycji podlegają akta każdego rodzaju czy też nie-

które są wyłączone, głównie tzw. polityczne i akta władz, 

które nie zawsze były powiązane z obszarem, na którym 

miały swą siedzibę. Kontrowersje wzbudzał też problem, 

czy wydaniu podlegają akta wszystkich szczebli władz 

czy tylko np. lokalnych z wyłączeniem akt władz central-

nych oraz czy restytucji podlegają wszystkie dokumen-

ty wywiezione w przeszłości przez poprzednie władze 

z danego terenu. Podsumowanie w ten sposób stanu ów-

czesnej wiedzy na temat międzynarodowego rozmiesz-

czania archiwaliów nie wyczerpuje wątków teoretycz-

nych podjętych przez Siemieńskiego. Przeprowadzona 

przez niego na łamach tej monografii obszerna analiza 

traktatów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględ-

nieniem polskiej praktyki, pozwoliła na sformułowanie 

stanowiska w kilku sprawach. Siemieński stwierdza, że 

nie podlegają ograniczeniom chronologicznym akta sta-

nowiące tytuły praw, dodając zarazem, iż traktaty nie za-

wsze zwracają uwagę na zbiory akt historycznych, kon-

centrując się na materiałach dotyczących suwerenności 

państwowej. Powszechną praktyką była ekstradycja akt 

wywodzących się ze zbiorów lokalnych, a w odniesieniu 

do akt wytworzonych w byłej stolicy dają jedynie wska-

zówki wymagające interpretacji, tzn. dalszych uzgod-

nień między stronami poprzez negocjacje. W odniesie-

niu do akt władz centralnych traktaty mówią najczęściej 

o wydawaniu obok tytułów praw materiałów o znaczeniu 

praktycznym, jak np. planów miast lub twierdz. Archi-

walia wytworzone przez władze centralne, nietworzące 

tytułów posiadania i niezaliczane do nowych zespołów 

administracyjnych, przeważnie nie były wydawane z ar-

chiwów centralnych.

By uzmysłowić, jak ważne znaczenie miały poglądy 

Siemieńskiego na temat podstaw prawnych i zasad archi-

walnych dotyczących międzynarodowego rozmieszczania 

archiwaliów, którymi starał się on zapoznać międzynaro-

dowe środowiska archiwistów i prawników, wystarczy po-

dać, iż do zbliżonych ustaleń doprowadziły dopiero obrady 

Międzynarodowej Konferencji Okrągłego Stołu Archiwów 

w Cagliari w październiku 1977 r., sfinalizowane oficjal-

nym wystąpieniem Dyrektora Generalnego UNESCO do 

wszystkich państw członkowskich w roku następnym. 

Odtąd sformułowanie pertynencja terytorialna zastępuje 

się nazwą pertynencja funkcjonalna, uznawaną za zasadę 

archiwistyki, która oznacza obowiązek przekazania pań-

stwu sukcesyjnemu dokumentów (zasobów archiwalnych) 

warunkujących wykonywanie suwerennej władzy na otrzy-

manym terytorium, czyli sprawnego nim administrowania. 

Archiwalia tego rodzaju podlegają wydaniu bez względu na 

miejsce ich wytworzenia. Z tej perspektywy możliwe było 

jedynie zalecanie przestrzegania niepodzielności zespołu 

archiwalnego (zasady proweniencji) w stopniu możliwie 

największym. Wyjątkiem od tej zasady jest właśnie perty-

nencja funkcjonalna. Dodatkowo, czego dotąd nie trakto-

wano jako zasadę prawną lub naukową, społeczność mię-

dzynarodowa została wezwana do ustalania wspólnego 

dziedzictwa lub własności w przypadku niemożności do-

konania podziału danego zespołu lub zasobu archiwum 

bez naruszenia jego wartości prawnej, administracyjnej 

i naukowej29.

Bezpośrednio po zakończeniu I wojny światowej nie wy-

stępowały w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej 

29 W. Stępniak, Sukcesja państw…., s. 19–26; idem, Wspólne dziedzic-
two archiwalne, [w:] Dziedzictwo archiwalne we współpracy Polski 
i Ukrainy. Archivna spadszczina u spiwpracji Polszi i Ukraini, War-
szawa 2009, s. 157–168.
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warunki pozwalające na przyjmowanie dalej posuniętych, 

kompromisowych rozwiązań30. Przez lata trwały nego-

cjacje, często w atmosferze ostrych konfliktów, w których 

argumentacja polityczna i prawna mieszała się z różnymi 

interpretacjami zasad archiwistyki. Polska była nie tylko 

największym spośród państw tego regionu, ale także ma-

jącym najwięcej trudnych problemów do rozstrzygnięcia. 

Nie może dziwić w tych warunkach, że problemy związane 

z międzynarodowym rozmieszczaniem archiwaliów zosta-

ły zaliczone do najważniejszych, ustawowych obowiązków 

polskich archiwów. Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. o organi-

zacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami31 

zawierał specjalny rozdz. V „Rewindykacja zbiorów archi-

walnych, stanowiących własność państwa polskiego” na-

kazujący gromadzenie władzom archiwalnym informacji 

o archiwaliach stanowiących rezultat działalności władz 

polskich lub obcych na terytorium państwa32, opracowy-

wanie planów ich przejmowania, po zatwierdzeniu których 

przez ministra wyznań religijnych i oświecenia publiczne-

go następować miała rewindykacja. Pociągało to za sobą 

znaczną aktywność międzynarodową licznej grupy eks-

pertów archiwalnych, którymi byli najwybitniejsi spośród 

archiwistów polskich33. Byli oni dobrze przygotowani do 

wykonywania zadań, orientując się w zawiłej problematyce 

prawnej i sprawach łączących się z zasadami archiwistyki.

Najtrudniejszym problemem rewindykacyjnym w okre-

sie międzywojennym była sprawa zwrotu archiwaliów pol-

skich, które na skutek wydarzeń dziejowych przechowy-

wane były w zbiorach rosyjskich. Stosunki Polski z Rosją 

obfitowały w ciągu ostatnich trzech wieków w sytuacje, 

które pociągały za sobą przemieszczenia i zmiany prawa 

własności do materiałów archiwalnych34. Rozbiory Polski 

łączyły się z bezprecedensowymi podziałami i przemiesz-

czeniami zasobu archiwalnego państwa, zajmującego 

przez wieki pozycję mocarstwa europejskiego. Okres bra-

ku niepodległości obfitował wręcz w sytuacje pociągające 

za sobą dalsze zmiany w tytułach własności i lokalizacji ar-

chiwaliów, które zaliczane być winny do polskiego narodo-

wego zasobu archiwalnego. Ewakuacja urzędów, instytucji 

i przedsiębiorstw wraz z ich registraturami z terenów Kró-

lestwa Kongresowego w czasie Wielkiej Wojny drastycznie 

pogłębiła tę sytuację. Odbudowa niepodległego państwa 

polskiego po zakończeniu działań wojennych stworzyła 

warunki do przezwyciężania tego stanu rzeczy. W stosun-

kach polsko-rosyjskich podstawą rozstrzygnięć w tym za-

kresie był ryski traktat pokoju z 18 marca 1921 r.35

30 Nie wywarł wpływu na nowe państwa na tym terenie przykład 
nowego sposobu traktowania tej problematyki, ocierający się 
o koncepcję wspólnego dziedzictwa, jakim była umowa austriac-
ko-węgierska z 1926 r., na mocy której utworzono w Centralnym 
Archiwum Państwowym w Wiedniu komórkę stałego przedstawi-
ciela Węgier w celu zaspokajania wszelkich potrzeb informacyj-
nych instytucji i obywateli węgierskich (L. Mikoletzky, Problems 
in Historical Succession, [w:] The Common Archival Heritage of Sta-
tes and Nations of Central and Eastern Europe, ed. by W. Stępniak, 
Warszawa 1998, s. 33–35.

31 Tekst tego aktu prawnego, zob. Dzieje archiwistyki polskiej. Wybór 
źródeł, Poznań 1988, s. 31–40.

32 W rzeczywistości zakres akcji rewindykacyjnych był znacznie 
szerszy, obejmował bowiem materiały archiwalne polskiej pro-
weniencji terytorialnej nie tylko będące wytworem władz pań-
stwowych. Było to zgodne z charakterem dekretu przyznającego 
archiwom państwowym kompetencje, z różnymi oczywiście za-
strzeżeniami, obejmujące cały narodowy zasób archiwalny. Na 
podobnych zasadach opracowano przyjętą w 1983 r., a obowią-
zującą obecnie ustawę archiwalną (W. Stępniak, Narodowy za-
sób archiwalny w Polsce, [w:] Archiwa polskie wczoraj i dziś, praca 
zbior. pod red. K. Kozłowskiego i W. Stępniaka, Warszawa 2012, 
s. 13–23).

33 Przebieg akcji rewindykacyjnych oraz dane na temat ich wyników 
przedstawia monografia Ireny Mamczak-Gadkowskiej dotycząca 
archiwów polskich w okresie międzywojennym, eadem, Archiwa 
państwowe…, s. 195–221.

34 Problem ten bliżej przedstawia Dariusz Matelski, idem, Losy pol-
skich dóbr kultury w Rosji i ZSRR, Poznań 2003.

35 Traktat pokoju z Rosją i Ukrainą, podpisany w Rydze 18 marca 
1921 r., zob. Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-ra-
dzieckich, t. 3. kwiecień 1920–marzec 1921, Warszawa 1954, s. 572–
608; opracowanie monograficzne Jerzego Kumanieckiego, idem, 
Pokój polsko-radziecki 1921. Geneza. Rokowania. Traktat. Komisje 
mieszane, Warszawa 1985.
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Traktat ten zawierał w art. XI wiele postanowień, które 

wraz z „Instrukcją wykonawczą”, stanowiącą jego integral-

ną część, gwarantował Polsce zwrot materiałów archiwal-

nych wywiezionych po 1 stycznia 1772 r. i dotyczących jej 

terytorium w nowych granicach. Jego zakres obejmował 

nie tylko archiwalia z okresu Rzeczypospolitej, lecz tak-

że powstałe podczas zaborów, w tym te, które zostały wy-

tworzone w Rosji przez urzędy centralne odpowiedzialne 

za sprawy polskie oraz wywiezione z Królestwa Polskiego 

w ramach ewakuacji w okresie 1 sierpnia 1914–1 paździer-

nika 1915 r. 

Postanowienia traktatu ryskiego były dla Polski korzyst-

ne – wykraczały poza regulacje przyjęte w odniesieniu do 

materiałów archiwalnych w stosunkach z pozostałymi 

państwami zaborczymi. Także realizacja postanowień tego 

traktatu36, mimo wszystkich trudności powodujących, że 

nie została ona doprowadzona do końca, uznana być po-

winna za ważny fakt w dziejach polskich archiwów pań-

stwowych, przede wszystkim centralnych. 

Traktat ryski przewidywał kilka odstępstw od ogólnie 

przyjętych w nim zasad zwrotu Polsce archiwaliów. Do cza-

su zawarcia oddzielnej umowy wyłączono od przekazania 

materiały dotyczące ruchów rewolucyjnych po roku 1876. 

Wyłączono także od przekazania, rozumieć można, że bez-

warunkowo, materiały stanowiące tajemnicę wojskową wy-

tworzone po roku 1870. Punkt 9 art. XI przewidywał zwrot 

wszystkich, znowu z wyjątkiem zawierających tajemnicę 

wojskową, akt przemieszczonych do Rosji w ramach ewa-

kuacji z lat 1914–1915. Dodajmy, że sprawa reewakuacji ja-

wiła się wtedy jako rzecz raczej oczywista. 

Mimo dość licznej literatury trudno uznać, że problem 

wykonania art. XI traktatu ryskiego został wyczerpują-

co przebadany. Przede wszystkim pomija się dalsze akty 

i postanowienia polityczne, poczynając od podpisania 

16 listopada 1927 r. umowy generalnej polsko-radzieckiej 

w sprawie rozstrzygnięcia wszystkich spraw związanych 

ze zwrotem mienia i dóbr kultury, aż po ostatni protokół 

Mieszanej Komisji Specjalnej z 29 czerwca 1933 r., stwier-

dzający wykonanie umowy generalnej37. Przyjęte w art. 

VIII tej umowy postanowienie, że nierozstrzygnięte kwe-

stie w ramach procedury przewidzianej przez traktat ry-

ski podlegać będą kompetencjom rządów obu państw, 

było wyrazem ustępstwa strony polskiej wobec sowieckich 

poczynań mających na celu ograniczenie zakresu i liczby 

zwracanych dóbr. Umowy, zawierane w latach 30., które 

formalnie zakończyły proces restytucji ze Związku Sowiec-

kiego38, są czasami podstawą formułowanych w Federacji 

Rosyjskiej opinii, że Polska zrezygnowała z dochodzenia 

praw do obiektów pozostawionych w tym państwie wbrew 

pierwotnym postanowieniom traktatu ryskiego. Niemniej 

zatrzymanie w ZSRR znacznej części należnych Polsce 

na podstawie traktatu ryskiego archiwaliów zadecydowa-

ło o ich uchronieniu przed zagładą w roku 1944, kiedy to 

Niemcy z premedytacją spalili wszystkie archiwa warszaw-

skie, w tym Archiwum Główne Akt Dawnych i Archiwum Akt 

Dawnych. Do tych instytucji trafić musiałyby te materiały39.

36 Najważniejszym opracowaniem na ten temat w okresie między-
wojennym był artykuł Witolda Suchodolskiego, idem, Wykonanie 
art. XI traktatu ryskiego w zakresie archiwów państwowych, „Ar-
cheion”, t. 1, 1927, s. 66–78. Prowadzone działania były przy tym 
wnikliwie dokumentowane, zob. Dokumenty dotyczące akcji dele-
gacji polskich w Komisjach Mieszanych Reewakuacyjnej i Specjalnej 
w Moskwie, zeszyty 1–9, Warszawa 1922–1924.

37 Zwraca na to uwagę Janusz Szczepański, idem, Rewindykacja pol-
skich archiwaliów w świetle traktatu ryskiego, [w:] Traktat ryski 1921 
roku po 75 latach. Studia, pod red. M. Wojciechowskiego, Toruń 
1998, s. 201–208.

38 Ibidem, s. 205–207.
39 Zob. Straty archiwów i bibliotek warszawskich w zakresie rękopi-

śmiennych źródeł historycznych, t. 1. Archiwum Główne Akt Daw-
nych, Warszawa 1957, t. 2. Archiwa porozbiorowe i najnowsze, War-
szawa 1956.
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Pozostawione w ZSRR archiwalia przekazywano do 

Polski po zakończeniu II wojny światowej, dokonu-

jąc w nich jednak wielu wyłączeń. Doprowadziło to do 

rozbicia jedności wielu zespołów archiwalnych. Za-

sady archiwistyki, nakazujące w pierwszej kolejności 

poszanowanie jedności zespołu archiwalnego, nie wy-

wierały na archiwistach sowieckich żadnego wrażenia. 

Wyłączali oni od przekazywania wszelkie akta, które 

w jakikolwiek sposób mogłyby „szkodzić” ZSRR lub 

w „krzywym świetle” przedstawiać historię Rosji car-

skiej. Przewodniczący delegacji sowieckiej w Mieszanej 

Komisji Specjalnej, zajmującej się w okresie między-

wojennym wykonaniem traktatu ryskiego w zakresie 

dóbr kultury, działalność tego rodzaju nazwał „stery-

lizacją archiwów”40. Była to praktyka, którą sowieckie 

władze archiwalne stosowały także po zakończeniu II 

wojny światowej, kiedy to zdecydowano się na dokona-

nie zwrotów do naszego kraju części archiwaliów wyłą-

czonych od rewindykacji w okresie poprzednim. W ten 

sposób doszło do odejścia od formalnych postanowień 

umów zawieranych w latach 30., na mocy których za-

kończeniu miała ulec akcja restytucyjna. 

Po II wojnie światowej siłą rzeczy powrócić trzeba było 

do przebiegu akcji rewindykacyjnej w okresie poprzednim. 

Był to fakt pozytywny dla Polski, choć – z powodu wspo-

mnianych wyłączeń – o dość ograniczonym znaczeniu. 

Przed wojną największą kwestią sporną było żądanie Pol-

ski zwrotu ksiąg spraw ruskich (wołyńskich) Metryki Ko-

ronnej z lat 1569–1673, w liczbie 29 j.a., będących integralną 

częścią Metryki Koronnej, przechowywanej w Archiwum 

Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Także polskie prawa 

do przejęcia całej Metryki Litewskiej były konsekwentnie 

odrzucane. 

Mimo wszystko wpływ osiągnięć z okresu sprzed wybu-

chu II wojny światowej na późniejsze działania rewindy-

kacyjne był znaczny. Dzięki przeprowadzonym wtedy ope-

racjom archiwa polskie odzyskały wiele bezcennych (choć 

przebranych) materiałów. Na szczególne podkreślenie za-

sługuje zwrot 25 ksiąg Archiwum Sejmu Czteroletniego 

(1788–1792). Wśród przekazywanych akt były i te, które na 

mocy traktatu ryskiego legalnie wyłączono od przekazania 

Polsce, tzn. dotyczących dziejów ruchów rewolucyjnych, 

pod czym rozumieć także należy polskie dążenia niepod-

ległościowe w okresie zaborów. Obecne roszczenia polskie 

obejmują jednak nadal znaczną liczbę archiwaliów, któ-

rych cechą jest to, że są to w większości przypadków frag-

menty lub większe części zespołów archiwalnych, wyłączo-

ne przez władze sowieckie od rewindykacji do Polski po I 

i lI wojnie światowej. W tych warunkach akta tego samego 

zespołu archiwalnego, w każdym przypadku wytworzone-

go w wyniku działania urzędu (instytucji lub osoby) na te-

renie Polski w jej obecnych granicach, występują zarówno 

w zbiorach polskich, jak i rosyjskich. Dobitnym tego przy-

kładem są niezwrócone na mocy traktatu ryskiego frag-

menty zespołów archiwalnych wytworzonych przez władze 

lokalne i instytucje działające na obszarze Królestwa Pol-

skiego w okresie porozbiorowym. Są to części 126 zespo-

łów archiwalnych z lat 1808–1915 (1918), około 22 tys. j.a., 

ewakuowane z Warszawy w roku 1915. Po ich częściowym 

zwrocie do Polski w latach 60. były do początku lat 90. XX w. 

utajnione i przechowywane na azjatyckim obszarze Fede-

racji Rosyjskiej. Po upadku ZSRR dokonano ich odtajnie-

40 J. Kumaniecki, Tajny raport Wojkowa, czyli radziecka taktyka zwro-
tu polskiego mienia gospodarczego i kulturalnego po pokoju ryskim 
1921–1923. Dwa lata prac delegacji rosyjsko-ukraińskiej, rosyjsko-
-ukraińsko-polskich Komisji Mieszanych Reewakuacyjnej i Specjal-
nej nad wykonaniem ryskiego traktatu pokojowego. Sprawozdanie, 
Warszwa 1991, s. 171. 
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nia i włączono do zasobu Państwowego Archiwum Fede-

racji Rosyjskiej w Moskwie41. Są to materiały o istotnym 

znaczeniu dla badań nad dziejami ziem zaboru rosyjskie-

go. Znaczna ich część dotyczy represji popowstaniowych 

i zwalczania polskiego ruchu niepodległościowego. Mate-

riały te w latach 90. zostały odtajnione i włączone do zaso-

bu Państwowego Archiwum Federacji Rosyjskiej. To jeden 

z wielu problemów do rozwiązania, przed którymi stoją ar-

chiwa polskie w stosunkach z Federacją Rosyjską42, a także 

innymi wschodnimi sąsiadami43.

W odmienny sposób w okresie międzywojennym poto-

czyły się sprawy archiwaliów w stosunkach Rzeczypospo-

litej z Niemcami. Zabrakło w tym wypadku silnej podstawy 

prawnej do działań w postaci traktatu międzynarodowego, 

którego klauzule dotyczyłyby tej problematyki. W trakta-

cie wersalskim, będącym podstawą prawną niepodległości 

Polski, w sposób krzywdzący, wręcz dyskryminujący, po-

traktowano interesy naszego kraju w tym zakresie. Nie za-

wierał on bowiem, w odróżnieniu do zachodnich sąsiadów 

Niemiec, klauzul poświęconych archiwom i archiwaliom, 

pozostawiając tę sprawę do rozstrzygnięcia w stosunkach 

dwustronnych. Na nic zdały się wysiłki i starania archiwi-

stów współpracujących z komisją rewindykacyjną archi-

wów, dzieł sztuki i nauki Biura Prac Kongresowych w Pary-

żu, w tym osobiste zaangażowanie Józefa Paczkowskiego44, 

oraz wcześniejsze przygotowania w kraju45, by zabezpieczyć 

w przyjętym 28 czerwca 1919 r. traktacie wersalskim inte-

resy państwa polskiego w odniesieniu m.in. do przemiesz-

czonych lub też należnych Polsce archiwaliów. Podczas gdy 

Francji i Belgii w oddzielnych klauzulach zagwarantowano 

niezwłoczne przekazanie przez Niemcy archiwaliów doty-

czących ich terytoriów oraz zwrot akt wywiezionych w cza-

sie wojny, w odniesieniu do Polski na mocy art. 92 traktatu 

sprawa ta miała zostać uregulowana w okresie późniejszym 

na podstawie przyszłych porozumień. Porozumień polsko-

-niemieckich w sprawie przejmowania, także wymiany, do-

kumentacji niezbędnej dla funkcjonowania administracji, 

instytucji wymiaru sprawiedliwości, systemów socjalnych 

itp. zawarto wiele, często bez udziału przedstawicieli ar-

chiwów46, w tym umowę w sprawie archiwaliów w związku 

z podziałem Górnego Śląska w roku 192247.

Negocjacje polsko-niemieckie zgodnie z art. 92 traktatu 

wersalskiego rozpoczęły się w roku 1920 i trwały z prze-

rwami do 1926 r. Strona niemiecka odsuwała w nich podej-

mowanie problemów związanych z historycznym zasobem 

archiwalnym, przechowywanym w pruskich archiwach 

państwowych, starając się sprowadzić omawianą regulację 

do spraw związanych z aktami o znaczeniu administracyj-

nym. Stanowisko strony polskiej, że przygotowywane ure-

gulowanie winno objąć także, a może przede wszystkim, 

41 L.J. Gorizontow, W.A. Djakow, Z.I. Pieriegudowa, J.B. Timofieje-
wa, Materiały archiwalne organów władzy, instytucji państwowych 
i organizacji społecznych na terenie Królestwa Polskiego w latach 
1813–1918. Informator o zasobach archiwalnych Państwowego Ar-
chiwum Federacji Rosyjskiej w Moskwie, otwartych i udostępnionych 
od 1993 r., [w:] Archiwalia polskiej proweniencji terytorialnej prze-
chowywane w Państwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej i Rosyj-
skim Państwowym Archiwum Wojskowym, pod red. W. Stępniaka, 
Warszawa 2000, s. 23–108.

42 Sprawami tymi zajmowała się m.in. Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw 
Trudnych, zob. Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w polsko-ro-
syjskich stosunkach 1918–2008, pod red. A.D. Rotfelda i A.W. Torkuno-
wa, Warszawa 2010 (Dział 15. Dziedzictwo archiwalne, s. 765–790).

43 Wstępny zarys problemu, zob. W. Stępniak, Sprawy archiwów 
w stosunkach Polski z jej wschodnimi sąsiadami, „Archiwista”, r. 29, 
1995, nr 89, s. 43–56.

44 Szczegółowo o tym, zob. I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski 
i jego wkład w budowę polskiej służby archiwalnej, Warszawa–Łódź 
1990, s. 108–114.

45 Problemami tymi zajmowała się obok Wydziału Archiwów Pań-
stwowych także Rada Archiwalna, zob. R. Piechota, B. Jagiełło 
i M. Motas, Pierwsze protokoły Rady Archiwalnej (1918–1922), „Teki 
Archiwalne”, t. 13, 1971, s. 108–112.

46 I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski i jego wkład…, s. 115–117.
47 E. Długajczyk, Układy o wzajemnej wymianie między Polską a Niem-

cami w związku z podziałem Górnego Śląska w roku 1922, „Ar-
cheion”, t. 64, 1976, s. 87–105.
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wszelkie akta wytworzone, począwszy od dat przejęcie ziem 

polskich przez Prusy w czasie rozbiorów, nie było przez 

Niemców akceptowane. Trudne negocjacje, na tym etapie 

działań rewindykacyjnych48, doprowadziły do parafowania 

9 kwietnia 1925 r. umowy archiwalnej polsko-niemieckiej, 

którą podpisano ze względu na opory ze strony archiwi-

stów pruskich dopiero 22 grudnia 1926 r.49 Był to bardzo 

ważny akt prawny, wpływający na stan zasobu archiwów 

w obu państwach do dnia dzisiejszego. Dzięki kompromi-

sowej formule zawartej w art. VII protokołu końcowego, 

stanowiącego integralną część umowy międzypaństwo-

wej, doszło do jej zawarcia, ale także do stworzenia faktu 

dokonanego, trwającego do dnia dzisiejszego. Zapisano 

w nim bowiem: „Ponieważ układ nie zawiera postanowień 

o aktach wcielonych już do archiwów, pozostawia się w da-

nym razie obu Rządom uregulowanie tej sprawy w drodze 

porozumienia, biorąc za podstawę naukowy punkt widze-

nia. Gdyby się okazała w czasie późniejszym […] sprawa 

wydania akt przekazanych do archiwów państwowych, po-

zostawia się w danym razie obu Rządom uregulowanie tej 

sprawy w drodze porozumienia, w którym wzięty będzie za 

podstawę jako »terminus a quo« termin pierwotnego zaję-

cia dotyczących obszarów przez Prusy”50. 

Używając dzisiaj stosowanej w archiwistyce światowej 

terminologii, umowa ta została oparta na zasadach prowe-

niencji terytorialnej i pertynencji funkcjonalnej. Niemcy 

zdołali w ten sposób zabezpieczyć integralność zasobów 

Tajnego Archiwum Pruskiego w Berlinie–Dahlem51 oraz 

Archiwum Państwowego w Królewcu52, gdyż nadzieja stro-

ny polskiej, iż z czasem będzie można powrócić do sprawy 

przejęcia zbiorów już zarchiwizowanych w archiwach hi-

storycznych, okazała się złudna. Niemniej, układ z 1926 r. 

miał dla odradzającej się państwowości polskiej wręcz 

fundamentalne znaczenie. Co więcej, jego wykonanie ze 

strony niemieckiej, mimo nie zakończenia tego działania, 

a zajmowała się nim mieszana polsko-niemiecka Komisja 

Odbiorczo-Zdawcza, zasługuje na uznanie. Archiwum Pań-

stwowe w Poznaniu, wraz z oddziałem w Bydgoszczy, prze-

jęło znaczną liczbę dokumentacji stającej się z tą chwilą 

materiałami archiwalnymi. Częste były sytuacje, w których 

dokumentacja trafiała bezpośrednio do władz lokalnych 

i instytucji. Były to bowiem dokumenty administracyjne, 

głównie katastralne, szkolne, budowlane, celne, sądowe, 

urzędów ziemskich, kolei żelaznych, dróg wodnych i lądo-

wych, a także inwalidzkie, emerytalne, bankowe i szpitalne. 

Na szczególną uwagę, jeśli uwzględnić stanowiska innych 

partnerów Polski w procesie międzynarodowego rozmiesz-

czania archiwaliów, zasługują materiały proweniencji woj-

skowej53. Nie zabrakło wśród tych materiałów akt urzędów 

48 I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski i jego wkład…, s. 121–125; 
J. Stojanowski, Rokowania z Niemcami w sprawach archiwalnych, 
„Archeion”, t. 1, 1927, s. 93–105. 

49 Dz.U. 1927, poz. 850 (umowa podlegała ratyfikacji, jej wejście w ży-
cie nastąpiło z dniem 2 listopada 1927 r.).

50 Ibidem.
51 Po II wojnie światowej w związku z przejęciem przez Polskę ziem 

zachodnich i północnych liczba i zakres archiwaliów polskiej pro-
weniencji terytorialnej uległa zwielokrotnieniu. Zabiegi rewindy-
kacyjne nie przyniosły dotąd rezultatów. Wykazy i charakterysty-
ka tych archiwaliów, zob. Übersicht über die Bestände des Geheimen 
Staatsarchiv in Berlin–Dahlem. Teil 1. Provinzial- und Lokalbehörden, 
bearb. von H. Branig, R. Bliss, W. Bliss, Köln–Berlin 1966.

52 Zbiory te, tak jak i archiwalia w Berlinie–Dahlem, dzisiaj są we 
władaniu Fundacji Pruskich Dóbr Kultury, a występujące wśród 
nich archiwalia polskiej proweniencji terytorialnej nie przestały 
być obiektem polskich roszczeń rewindykacyjnych (W. Stępniak, 
Prawa Polski do archiwaliów przemieszczonych do Niemiec, [w:] Hi-
storia lux veritatis, Szczecin 2002, s. 55–62; idem, Archiwalia pol-
skie w zbiorach państw obcych, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań 
XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Pol-
skich, Toruń 2–4 września 1997, Radom 1977, s. 49–60; idem, Z dzia-
łalności Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Starania 
o przejęcie byłego archiwum królewieckiego, „Miscellanea Histori-
co-Archivistica”, t. 2, 1987, s. 73–97.

53 Państwa sukcesyjne dwóch pozostałych zaborców ziem polskich 
nie wyrażały zgody na przekazywanie tego rodzaju archiwaliów. 
Pamiętać jednak należy, że na mocy traktatu wersalskiego Niem-
cy zostały praktycznie rzecz biorąc zdemilitaryzowane.
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pruskich na szczeblu rejencji lub też urzędów centralnych, 

jak np. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (dokumentacja 

budowlana), a także innych urzędów mających siedzibę 

poza ówczesnym terytorium Polski. Rzeczpospolita ze swej 

strony, w mniejszej liczbie, przekazywała analogiczną do-

kumentację dotyczącą terenów pozostawionych w grani-

cach Niemiec oraz akta leżących tam miast, przekazanych 

w XIX w. w depozyt do archiwum poznańskiego54.

Dokonując oceny skuteczności polskich działań rewin-

dykacyjnych w ogólnym ich bilansie, uwzględnić nale-

ży sprawę uprawnień Polski w Wolnym Mieście Gdańsku 

i stopnia ich wyegzekwowania w odniesieniu do zasobu 

tamtejszego archiwum. Ciągnący się latami spór o archi-

walia gdańskie, w czym uczestniczyły władze Ententy, był 

już przedmiotem liczących się opracowań, spośród których 

wyróżniają się monografie pióra Czesława Biernata i Ireny 

Mamczak-Gadkowskiej55. Stanowisko strony polskiej, nie-

stety nie popierane przez władze Ententy, by z archiwum 

gdańskiego uczynić placówkę naukową z przyznaniem Pol-

sce własności terenu i budynku tamtejszego archiwum56, 

było stanowczo odrzucane. Co więcej, z archiwum tego 

w roku 1919, przed zawarciem umów polsko-gdańskich 9 li-

stopada 1920 r. i 24 października 1921 r., wywieziono wiele 

cennych archiwaliów57. Polska w wyniku długo trwających 

sporów i negocjacji, zaangażowania przedstawicieli alianc-

kich negatywnie ustosunkowanych do postulatów Warsza-

wy, zdołała uzyskać jedynie prawo do przejęcia depozytów 

miast i wsi pomorskich58 z terenów przejętych od Prus po 

I wojnie światowej. Nastąpiło to w roku 1936 i było jedy-

nie fragmentem wcześniej podjętych decyzji. Wydarzenia 

dziejowe już niebawem miały zmienić radykalnie ten stan 

rzeczy, lecz utracone przez Gdańsk archiwalia, w wyniku 

nielegalnej działalności władz niemieckich w okresie mię-

dzywojennym, nadal nie są przechowywane na obszarze, 

na którym zostały wytworzone i którego dotyczą.

Z perspektywy wydarzeń związanych ze stosunkami 

polsko-niemieckimi i polsko-rosyjskimi zaborca austriac-

ki jawił się jako najprzychylniej ustosunkowany do spraw 

polskich. Dodatkowo, począwszy od lat 60. XIX w. zezwolił 

na nieskrępowany rozwój polskiej kultury, czym przyczy-

nił się do wzmocnienia wśród Polaków dążeń niepodle-

głościowych59. W tych warunkach rozkwitać wręcz mogła 

54 Obszerniejsze omówienie wymienianej dokumentacji zawiera 
cytowana już praca Ireny Mamczak-Gadkowskiej, eadem, Archiwa 
państwowe…, s. 209–214.

55 C. Biernat, Spór archiwalny polsko-gdańsko-niemiecki w okresie 
międzywojennym 1919–1939, Warszawa 1969. Cenne uzupełnie-
nie tej monografii zawiera praca Ireny Mamczak-Gadkowskiej, 
eadem, Józef Paczkowski i jego wkład…, s. 127–144, zob. także R. Ku-
bicki, Spór archiwalny polsko-gdańsko-niemiecki i jego skutki w ba-
daniach Czesława Biernata, [w:] Archiwa – historia – Gdańsk. Studia 
dedykowane profesorowi Czesławowi Biernatowi w 90. rocznicę uro-
dzin, Gdańsk 2014, s. 77–87.

56 Obok rzeczywistych uprawnień Polski w Wolnym Mieście Gdań-
sku, gwarantowanych traktatowo, argumentem na rzecz takiego 
rozwiązania był także fakt, iż Polska przejęła większość obszaru 
byłych Prus Zachodnich.

57 Praktykę tę władze gdańskie w ścisłej współpracy z Niemcami 
kontynuowały także w okresie późniejszym. Miejscem ewakuacji, 
będącej ewidentnym pogwałceniem zasad prawa międzynaro-
dowego i traktatu wersalskiego, był Szczecin. Znaczny procent 
tych materiałów uległ zniszczeniu i rozproszeniu przed przeję-
ciem ich przez centralne archiwum pruskie w Berlinie–Dahlem, 
gdzie przechowywane są do dnia dzisiejszego. Są wśród nich akta 
urzędów polskich z okresu przedrozbiorowego. Profesor Czesław 
Biernat prowadził zaawansowane badania tego problemu, a zgro-
madzone w ich trakcie materiały omówił Rafał Kubicki (zob. przy-
pis 55). 

58 Używając dzisiejszej naszej terminologii, były to materiały archi-
walne wchodzące w skład niepaństwowego ewidencjonowanego 
zasobu archiwalnego, który władzom państwowym w świetle pra-
wa nie podlegał.

59 Wielu Polakom nie obce było przekonanie, wyrażone w 1915 r. 
przez Tadeusza Stanisława Grabowskiego, uzasadniającego ak-
tywną politykę obozu niepodległościowego: „Z trzech mocarstw, 
z którymi związane są losy narodu polskiego, opowiedzieli-
śmy się za liczebnie najsłabszym, lecz moralnie najuczciwszym 
i najzdrowszym, społecznie i politycznie najsprawiedliwszym. 
Opowiedzieliśmy się za tym, co najmniej krzywd nam wyrzą-
dziło, a w ciągu ostatniego półwiecza dało dostateczne dowody, 
że krzywdy te naprawić pragnie: stanęliśmy przy tym rządzie, co 
jedyny uznał i poszanował w nas godność wolnego i kulturalne-
go narodu” (cyt. za: W. Stępniak, Dyplomacja polska na Bałkanach 
1918–1926, Warszawa 1998, s. 12).
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polska archiwistyka w Krakowie czy Lwowie60. Na sporze 

archiwalnym z Austrią w okresie międzywojennym mimo 

to przez długi czas koncentrowała się uwaga wielu pol-

skich archiwistów. Główny przedstawiciel tego nurtu Józef 

Siemieński świadom był zagrożeń łączących się w przy-

szłości z tezą ustrojową Ludwika Bittnera. W tym nale-

ży doszukiwać się przyczyny, dla której archiwalny spór 

polsko-austriacki toczył się najdłużej. Nie bez wpływu na 

tę sytuację było słabe przygotowanie dyplomacji do walki 

o polskie interesy dotyczące mienia podczas obrad kon-

ferencji pokojowej, związanych z traktatem pokojowym 

z Austro-Węgrami61. Późniejsze częste angażowanie się 

w rozstrzyganie sporu archiwalnego dotyczyło już bardziej 

pryncypiów archiwalno-prawnych, niż załatwiania kon-

kretnych spraw. A działo się to w sytuacji, gdy traktat z St. 

Germain-en-Laye z 10 września 1919 r. zawierał klauzule, 

korzystne dla Polski i innych państw sukcesyjnych Austro-

-Węgier, dotyczące zwrotu dóbr przemieszczonych62. Pro-

blemem podstawowym była jednak w oczach większości 

polskich archiwistów sprawa praw państw sukcesyjnych 

do akt władz centralnych w Wiedniu. Determinacji Bittne-

ra w obronie integralnego charakteru tych zbiorów – któ-

ra z perspektywy upływu czasu nie wywołuje już reakcji 

takich, jakie były udziałem archiwistów zaangażowanych 

w polemiki czy wręcz walkę z nim – skłoniła, jak wiemy, 

Siemieńskiego do napisania poważnych rozmiarów mo-

nografii naukowej. Przyjęta strategia, by bezwzględnie for-

mułować polskie roszczenia, opierając się na zasadzie per-

tynencji terytorialnej63, zderzała się drastycznie z postawą 

Austriaków, co pociągnęło za sobą wydłużenie w czasie 

ostatecznego rozstrzygnięcia. Działo się to w warunkach, 

gdy inne państwa sukcesyjne sprawy te załatwiły do roku 

1923. Momentem przejściowym między traktatem pokojo-

wym a umowami bilateralnymi Austrii i Węgier z Włocha-

mi, Polską, Rumunią, Jugosłąwią64 i Czechosłowacją była 

konwencja, zawarta w Rzymie 6 kwietnia 1922 r., poświę-

cona sprawom archiwów. Potwierdzono w niej obowiązek 

Austrii i Węgier do zwrotu państwom sukcesyjnym wywie-

zionych z ich terytoriów dóbr kultury, w tym archiwaliów. 

Ten ważny akt prawa międzynarodowego publicznego był 

w rzeczywistości szczegółowym porozumieniem wyko-

nawczym w odniesieniu do klauzul traktatu pokojowego65. 

Wprowadzał przy tym zobowiązania o bardzo postępowym 

jak na owe czasy charakterze. Austria i Węgry oświadcza-

ły, że dobra kultury należące do spuścizny intelektualnej 

obszarów przez nie odstąpionych będą na nie zwrócone66. 

To oczywiste uznanie mocy wiążącej zasady proweniencji 

terytorialnej archiwaliów wzmacniał zapis art. 5, punktu I, 

w którym Austria zobowiązała się w czasie rozwiązywania 

problemów rewindykacyjnych „[…] nie zbywać, nie rozpra-

szać nic z powyższych zbiorów [należących do terytoriów 

państw sukcesyjnvch – W.S.] i nie rozporządzać żadnym 

z tych przedmiotów przez okres dwudziestu lat, chyba że 

przed upływem powyższego terminu nastąpi specjalne po-

rozumienie, natomiast zapewnić im bezpieczeństwo i do-

brą konserwację i trzymać je jak również inwentarze, kata-

60 Zob. A. Kamiński, Zarys dziejów Archiwum Państwowego w Kra-
kowie (1792) 1878–1952, wstęp i oprac. J. Stoksik, Kraków 2012, 
s. 19–91.

61 Poza archiwaliami strona polska sprawiała wrażenie jakby nie 
interesowały jej losy innych dóbr kultury przemieszczonych do 
Austrii w czasie zaborów. Bliżej o tym, zob. S. Nahlik, Grabież dzieł 
sztuki. Rodowód zbrodni międzynarodowej, Wrocław–Kraków 1958, 
s. 246.

62 Ibidem, s. 244–248.
63 Nazywało się czasami taką interpretację podstaw międzynarodo-

wego rozmieszczania archiwaliów nieograniczoną zasadą perty-
nencji terytorialnej.

64 Występującą do 1919 r. pod nazwą Królestwa Serbów, Chorwatów 
i Słoweńców.

65 Tekst – Dz.U. z dnia 15 marca 1924 r.
66 Na zasadzie wzajemności, co było i jest zjawiskiem powszechnym 

w stosunkach międzynarodowych.
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logi i dokumenty administracyjne, dotyczące powyższych 

zbiorów do dyspozycji studentów i rzeczoznawców, obywa-

teli państw podpisujących umowę, Sprzymierzonych lub 

Stowarzyszonych […]”67. W sytuacji, gdy Niemcy dokonywa-

li wywozów archiwaliów z zasobu archiwum gdańskiego, 

ten zapis winien spotkać się ze szczególnym uznaniem, 

podobnie jak i postanowienia konwencji związane z udo-

stępnianiem archiwaliów, które pozostawione w miejscach 

ich dotychczasowego przechowywania, powinny być do-

stępne władzom, instytucjom i obywatelom państw part-

nerów tego porozumienia. Podkreślić przy tym należy fakt, 

że sprecyzowane w konwencji metody działania związane 

z rozwiązywaniem problemów rewindykacji archiwaliów 

rozciągały się także na stosunki między poszczególnymi 

państwami sukcesyjnymi.

Konwencja rzymska z 1922 r. była w tych warunkach ak-

tem prawnym dalece ułatwiającym rozstrzygnięcia podję-

te niemal niezwłocznie po jej podpisaniu między Austrią 

i Węgrami a państwami sukcesyjnymi. Spór Polski z Au-

strią przeciągnął się jednak aż do 1932 r. Odpowiedzialny 

za rozmowy na ten temat z Austrią z ramienia Wydziału Ar-

chiwów Państwowych dr Eugeniusz Borawiński repreznto-

wał twarde stanowisko, odpowiadające poglądom Siemień-

skego68. Do przełamania impasu i zamknięcia tego etapu 

w stosunkach z Austrią przyczynił się dopiero dr Józef Sto-

janowski, ostatni następca Barwińskiego z ramienia władz 

archiwalnych w tych negocjacjach. 26 października 1932 r. 

został podpisany traktat międzypaństwowy, nazwany ukła-

dem archiwalnym69. Rząd Austrii oświadczył w nim goto-

wość wydania Polsce na zasadzie archiwalnej proweniencji 

wszystkich „starych archiwów historycznych”, jak również 

części nowych registratur powstałych na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej. Zwrócona miała być także wszelka 

dokumentacja przesyłana przez polskie urzędy, instytucje, 

organizacje i osoby prywatne jako dowody w sprawach roz-

strzyganych przez urzędy w Wiedniu. Rząd wiedeński zo-

bowiązał się także do wydawania w przyszłości wszelkich 

materiałów tego rodzaju, bez uprzedniego żądania ze stro-

ny Polski, gdyby zostały odnalezione.

Te postanowienia art. I układu nie mogły wywoływać 

większych wątpliwości, poza powołaniem się na krytykowa-

ną w Polsce zasadę proweniencji70, jako podstawę rozstrzy-

gania międzynarodowych sporów archiwalnych. Strona 

austriacka, godząc się na zapisy zawarte w art. II układu, do-

tyczące wydawania Polsce akt władz centralnych w Wiedniu, 

co wcześniej czyniła już w odniesieniu do innych państw 

sukcesyjnych, uznać jednak musiała ograniczoność stoso-

wania zasady proweniencji w stosunkach międzynarodo-

wych. Polska otrzymywać miała, i otrzymała, akta byłych c.k. 

austriackich władz centralnych i instytucji wytworzone od 

roku 1888 do 3 listopada 1918 r. „potrzebnych do utrzyma-

nia ciągłości administracji cywilnej, wojskowej, finansowej, 

sądowej lub wszelkiej innej na obszarze niegdyś c.k. au-

striackim, a obecnie polskim i dotyczących wyłącznie tego 

obszaru oraz wszystkich akt poprzednich odnoszących się 

do tej samej sprawy (dossier) wstecz, aż do 1848  r. włącznie”. 

Starsze archiwalia miały być bez ograniczeń udostępniane, 

67 Konwencja pomiędzy Austrią, Węgrami, Włochami, Polską, Ru-
munią, Królestwem Serbo-Kroacko-Słoweńskim, dotycząca spraw 
archiwalnych – Dz.U. z dnia 15 marca 1924 r.

68 E. Borawiński, Rokowania z Austrią w sprawach archiwalnych, „Ar-
cheion”, t. 1, 1927, s. 79–92. Przebieg tych rozmów i występujące 
w nich problemy przedstawiła prof. Irena Mamczak-Gadkowska, 
eadem. Józef Paczkowski i jego wkład…, s. 144–157.

69 Układ archiwalny między Rzeczypospolitą Polską a Republiką 
Austriacką, podpisany w Wiedniu dnia 26 października 1932 r. – 
Dz.U. z dnia 10 maja 1933 r. 

70 Z pasją czynił to Józef Siemieński, protestując przeciwko utożsa-
mianiu zasady proweniencji jako identycznej z zasadą przyna-
leżności do miejsca wytworzenia zespołów archiwalnych (J. Sie-
mieński, Międzynarodowe dziedziczenie archiwów…, s. 39–64, 
88–123 ).



74
z tym jednak, jeżeli występują wśród nich archiwalia będące 

tytułami prawnymi lub wywodami prawnymi, następować 

miało wydawanie Polsce ich oryginałów. Od wydzielania 

i przekazywania za granicę wyłączono na mocy tego arty-

kułu materiały dotyczące równocześnie Galicji i Bukowiny. 

Problem archiwaliów o szerszym zasięgu, obejmujących 

kilka państw sąsiednich, został rozwiązany w analogiczny 

sposób przy gwarancjach nieskrepowanej ich dostępności. 

Polska zagwarantowała sobie przy tym dotychczasowy stan 

posiadania w odniesieniu do archiwaliów otrzymanych 

w przeszłości na podstawie umów z Austrią oraz akt prowe-

niencji wojskowej wytworzone na jej terytorium, w tym Woj-

skowego Generalnego Gubernatorstwa w Lublinie i podle-

głych mu władz (władze okupecyjne Królestwa Polskiego 

z czasów I wojny światowej). Układ zawierał także postano-

wienia dotyczące technicznej strony jego realizacji, na które 

Polacy często narzekali71.

Niemniej ocena generalna tego układu dokonana przez 

współczesnych była pozytywna. Omawiając treść jego ar-

tykułów I i II, dr Stojanowski stwierdził stanowczo: „Dla 

pierwszej grupy postanowień przyjęto – jedynie zresztą 

słuszną – zasadę proweniencji archiwalnej, dla drugiej za-

sadę potrzeb administracji, wysuniętą przez art. 93 Trak-

tatu Pokoju. Wszelako, przez dodanie, iż wydane mają być 

Polsce akta potrzebne do prowadzenia w dalszym ciągu ad-

ministracji, jako dotyczące terytorium cedowanego, pod-

trzymana została [według Stojanowskiego – W.S.] zasada 

przynależności aktu do terytorium”72. Nawet Siemieński, 

zwolennik stosowania zasady nieograniczonej przynależ-

ności archiwaliów, mimo wielu uwag krytycznych – formu-

łowanych przy tym w sposób bardzo kategoryczny – przy-

znał, iż traktat ten dawać można za wzór uregulowania 

spraw archiwalnych w stosunkach międzynarodowych73.

Realizacja układu archiwalnego polsko-austriackiego 

przyniosła w efekcie przekazanie do Polski znacznej licz-

bie archiwaliów i przejęcie ich przez Archiwum Główne 

Akt Dawnych i Archiwum Akt Nowych (m.in. 325 doku-

mentów z Archiwum Koronnego Krakowskiego z lat 1088–

1639, akta wiedeńskich urzędów-ministerstw: oświaty, 

sprawiedliwości, skarbu, robót publicznych, handlu, rol-

nictwa, infrastruktury i wielu podlegających im urzędów 

centralnych) oraz archiwa państwowe w Krakowie (akta se-

natu z okresu wolnego miasta, pocztowe, dotyczące koplań, 

m.in. soli w Wieliczce i Bochni itd.) oraz Lwowie74. O roz-

miarach tej akcji niech świadczy fakt, że np. Archiwum Akt 

Nowych w Warszawie przejęło z Wiednia osiem wagonów 

akt75. Były to więc bardzo poważne operacje, w trakcie któ-

rych nie ustrzeżono się przypadkowego pomieszania do-

kumentów. Zbiory wiedeńskich urzędów centralnych po 

ich przewiezieniu do Polski przejmowało Archiwum Akt 

Nowych, skąd w czasie II wojny światowej jeszcze w więk-

szości nierozpakowane zostały przez Niemców wywiezio-

ne z powrotem do Wiednia. Po zakończeniu wojny, w tych 

samych opakowaniach, zostały przewiezione do Warszawy 

i przekazane do zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych. 

71 Liczne sprawozdania delegacji polskiej do wykonania układu ar-
chiwalnego są publikowane na łamach „Archeionu”.

72 J. Stojanowski, Układ archiwalny polsko-austriacki z dnia 26 paź-
dziernika 1932 r., „Archeion”, t. 11, 1933, s. 53.

73 J. Siemieński, Międzynarodwe dziedziczenie archiwów…, s. 119.
74 We Lwowie doszło do zarchiwizowania akt władz centralnych 

Galicji, które po nadaniu autonomii miały bardzo szeroki zakres 
kompetencji. Są one tam obecnie przechowywane. Występują 
w zasobie tamtejszego archiwum także akta ministerstw wiedeń-
skich z okresu rozbiorów oraz przemieszczone w czasie II wojny 
światowej materiały polskich urzędów centralnych II Rzeczypo-
spolitej (zob. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy 
we Lwowie. Przewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. A. Kroch-
mal, Warszawa 2005, s. 42 i n.

75 Częściowy wykaz tych materiałów, zob. Dotychczasowe wykonanie 
układu archiwalnego polsko-austriackiego, „Archeion”, t. 13, 1935, 
s. 177–182, a omówienie całości przejętych zbiorów – I. Mamczak-
-Gadkowska, Archiwa państwowe…, s. 216–218.



75
Nie można jednak było ich scalać z materiałami różnych 

centralnych urzędów austriackich, które bezpośrednio po 

I wojnie światowej przejmowały urzędy w Polsce w celu za-

pewnienia sprawnej administracji w niepodległym już kra-

ju. Przekazywane bowiem po wykorzystaniu do AAN zosta-

ły zniszczone przez Niemcy wraz z ogromną liczbą innych 

archiwaliów76. Te, które sprowadzono w latach 1933–1938, 

paradoksalnie dzięki ich grabieży w czasie wojny, stano-

wią integralną część zasobu AGAD. Ich rozpakowywanie 

i opracowywanie trwało do lat 80. XX w.77 Jest to prawdopo-

dobnie najbardziej trwały efekt polskich działań rewindy-

kacyjnych w okresie międzywojennym. Problemy rewindy-

kacyjne w stosunkach z Austrią powróciły na krótko po II 

wojnie światowej78, po czym zastąpiły je inne formy współ-

pracy sprowadzające się do wspólnych programów mają-

cych na celu wzajemne ułatwianie dostępu do zbiorów79.

W układzie polsko-austriackim znajdujemy ślad poczy-

nań strony austriackiej mających na celu ochronę integral-

ności zespołów akt władz centralnych, a także informacyj-

ne opanowanie ich rozproszenia. Świadczy o tym zapis 

zawarty w art. IV, mówiący o wydawaniu akt dotyczących 

wyłącznie Polski i Czechosłowacji, co mogło następować 

na podstawie porozumienia rządów tych państw komu-

nikowanego Austrii. Widzimy więc na tym przykładzie, że 

podziały zasobu byłej monarchii Habsburgów można było 

przeprowadzać niemalże w nieskończoność. Szczęśliwie 

przed zupełnym chaosem w tych działaniach sukcesyj-

nych chroniła także konwencja rzymska z 1922 r. W tych 

warunkach dalsza aktywność strony polskiej, dotycząca 

rozbiorów zasobu archiwów austriackich, objęła relacje 

z Czechosłowacją i Rumunią, kolejnymi państwami sąsied-

nimi. Rozwiązywanie problemów w relacji z nimi wymaga-

ło często prowadzenia rozmów trójstronnych, z udziałem 

Austrii, gdzie podejmowano przecież ostateczne decyzje 

wykonawcze. Zawierane porozumienia w tym zakresie 

znacznie wyprzedziły w czasie podpisanie układu polsko-

-austriackiego. 

Nie było łatwo w warunkach napiętych stosunków pol-

sko-czechosłowackich, charakteryzujących się okresowo 

wybuchami otwartej wrogości, w tym na tle sporów tery-

torialnych80, doprowadzić do porozumienia w sprawach 

związanych z międzynarodowym rozmieszczaniem archi-

waliów. To kolejny dowód na mimowolne uwikłanie dzia-

łalności archiwistów w politykę państwa, charakteryzują-

cy się jednak pozytywnym wpływem na jej prowadzenie. 

Mimo że w Europie z zażenowaniem czasami obserwowa-

no zmagania polsko-czechosłowackie81, zdołano jednak 

osiągnąć porozumienie w sprawach archiwów. Nastąpiło to 

w ramach umowy dotyczącej problemów prawnych i finan-

76 S. Ciara, C.k. ministerstwa austriackie, [w:] Archiwum Główne Akt 
Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. 
zbior. pod red. D. Lewandowskiej, Warszawa 2008, s. 476.

77 W trakcie tych prac porządkowych w AGAD natrafiono na niema-
łą liczbę akt Ministerstwa Wojny Czarnogóry, które niezwłocznie 
zostały przekazane do tego kraju. Problem przemieszania akt 
austro-węgierskich władz centralnych w trakcie wydzielania ich 
części państwom sukcesyjnym zasługuje na pogłębione badania!

78 Z tego kraju otrzymaliśmy nie tylko akta wspomnianych urzędów 
centralnych Austro-Wegier, ale i np. zespół traktowany jako archi-
wum państwowe Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli bezcenny 
zbiór występujący obecnie pod nazwą Archiwum Warszawskie 
Radziwiłłów, w zasobie AGAD. Były to działania prowadzone we 
współpracy z władzami alianckimi po upadku III Rzeszy.

79 Przykładami efektów tej współpracy są publikacje: Polonika w Au-
striackim Archiwum Państwowym 1772–1918. Polonica im Osterre-
ichischen Staatsarchiv 1772–1918, oprac./Ferfasst J. Gaul, Warsza-
wa 2003; H. Krajewska, Polen und Osterreich vom 16. Bis zum 20. 
Jahrhundert. Ein Dokumentenfuhrer, Warszawa 1995. Na uwagę za-
sługuje znaczna już liczba wydawnictw źródłowych przygotowa-
nych przez Jerzego Gaula, i publikowanych we współpracy NDAP, 
archiwów austriackich i Stacji Polskiej Akademii Nauk w Wied-
niu.

80 O tym, zob.: A. Szklarska-Lohmannowa, Polsko-czechosłowackie 
stosunki dyplomatyczne, Wrocław 1967; Historia dyplomacji pol-
skiej, t. 4…, s. 95–101, 204–206, 397–398.

81 Konflikt dotyczył głównie podziału Śląska Cieszyńskiego, ale naj-
większe zainteresowanie wywoływała sprawa Doliny Jaworzyny 
i wytyczenia granicy na szczycie Gerlachu, nie Rysów. Stąd po-
toczna nazwa „spór taterników”.
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sowych z 23 kwietnia 1925 r., zawierającej postanowienia 

w sprawie podziału archiwaliów obejmujące Spisz i Ora-

wę oraz Księstwo Cieszyńskie. Te typowe dla rozstrzyga-

nia kwestii sukcesji państw decyzje uzupełniono z czasem, 

w roku 1927, dodatkowymi układami w sprawie dokumen-

tacji związanej z infrastrukturą na tych terenach oraz doty-

czących ich akt urzędów centralnych w Wiedniu. Wymiana 

akt, wśród których wiele uznano za bardzo cenne dla ba-

dań historycznych i bieżących potrzeb administracyjnych, 

trwała do połowy lat 30.82 Równolegle do działań w stosun-

kach z Czechosłowacją załatwiano sprawy związane z suk-

cesją archiwaliów w stosunkach z Rumunią, uznawaną 

przez cały okres międzywojenny za najważniejszego part-

nera Polski w Europie Środkowej i Południowej. Oba pań-

stwa łączył traktat sojuszniczy z roku 1921 zawarty w celu 

wzmocnienia mocy obronnej i pozycji politycznej obu 

państw wobec Rosji Radzieckiej, następnie Związku So-

cjalistycznych Republik Radzieckich83. Podpisane w roku 

1928 porozumienie dotyczyło podziału akt wojskowych au-

striacko-węgierskich, a następnie zasobu dokumentacyj-

nego Bukowiny z lat 1775–1859, przechowywanego w zbio-

rach Archiwum Państwowego we Lwowie. Cenne materiały 

o znaczeniu historycznym, ale także praktycznym (mienie 

instytucji wyznaniowych i sprawy skarbowe), zdecydowano 

się wydać Rumunii w roku 193284.

Problemy kształtowania polskiego zasobu archiwalnego, 

łączące się z odzyskaniem niepodległości i tworzeniem wła-

snej administracji, restytucją utraconych zbiorów w okresie 

zaborów oraz konsekwencjami dla archiwów wyznaczania 

granic państwowych, przez cały okres międzywojenny za-

chowywały swoją aktualność. Absorbowały one w bardzo 

poważnym zakresie uwagę władz oraz łączyły się z ogrom-

nym nakładem pracy ze strony wielu przedstawicieli pol-

skiego środowiska archiwalnego i akademickiego. Działania 

te traktowane być przy tym powinny jako poważny wkład 

do badań naukowych w dziedzinie archiwistyki i historii, 

a także prawa międzynarodowego. Prowadzone rozpozna-

nia zbiorów archiwalnych byłych państw zaborczych przy-

niosły w rezultacie dziesiątki wykazów akt przynależnych 

Polsce i Polski dotyczących, a uzupełniały je pogłębione stu-

dia nad dziejami ustroju i organizacji władz na przestrzeni 

wielu dziesięcioleci. Długa jest lista archiwistów i uczonych 

zaangażowanych w tę działalność, prowadzoną zarówno 

w zaciszu gabinetów, jak i w wielu archiwach zagranicz-

nych. Powstałe wtedy opracowania, traktowane na bieżąco 

jako ekspertyzy pozwalające na prowadzenie działalności 

praktycznej na arenie międzynarodowej, po ich opubliko-

waniu otrzymywały status prac w pełni naukowych. Bardzo 

wiele z nich zachowuje swą aktualność po dzień dzisiejszy, 

co widać wyraźnie w wykazach bibliograficznych i przypi-

sach powstających aktualnie dzieł naukowych w zakresie 

archiwistyki i historii. Przyjmowane dzisiaj przez świato-

wą społeczność archiwistów propozycje dotyczące podstaw 

prawnych i zasad archiwalnych rozstrzygania sporów o ar-

chiwalia świadczą o zasadności i postępowym charakterze 

opracowywanych i propagowanych przez Polaków ustaleń 

w tym zakresie. Używa się, co prawda, nieco odmiennej ter-

minologii – mówimy dzisiaj proweniencja terytorialna i per-

tynencja funkcjonalna85, co w archiwistyce polskiej omawia-

nego okresu obejmowano nazwą pertynencja archiwalna.

82 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe…, s. 218–219.
83 W. Stępniak, Dyplomacja polska…, s. 73–135, 224–285.
84 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe…, s. 219–220.
85 Potwierdzały to obrady Międzynarodowych Konferencji Okrągłe-

go Stołu Archiwów w l. 1993–1995: Interdependence of Archives.  
Proceedings of the twenthy-ninth, thirtieth and thirty first  
International Conference of the Round Table on Archives, Mexico 
1993, Thessaloniki 1994, Washington 1995, Dordrecht 1998.
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Są dosyć liczne dowody mówiące o związkach archiwi-

stów polskich z międzynarodowym życiem archiwalnym, 

nie sprowadzające się jedynie do udziału w kongresach 

międzynarodowych i w pracach Józefa Siemieńskiego 

w ramach Międzynardowej Komisji Współpracy Intelek-

tualnej. Podejmowane przez naszych kolegów przed II 

wojną światową wyjazdy zagraniczne (opłacane ze środ-

ków własnych!), zazwyczaj w związku z realizowanymi te-

matami prac historycznych, owocowały często publika-

cjami na łamach „Archeionu”, poświęconymi problemom 

ściśle związanymi z archiwami i archiwistyką86. Czynili 

wiele, by przybliżać środowisku osiągnięcia archiwisty-

ki europejskiej i światowej. Ważne znaczenie przywią-

zywano do zaznajamiania środowiska z literaturą za-

graniczną, co realizowano, publikując, także na łamach 

„Archeionu”, recencje najważniejszych, ukazujących się 

wtedy na świecie prac naukowych. W warunkach ostrych 

niedoborów finansowych i systematycznego niemalże 

zmniejszania budżetu archiwów państwowych, przy la-

winowo narastających zadaniach i istotnym wzroście ob-

jętości zasobu archiwalnego, dzięki osobistemu zaanga-

żowaniu czołowych archiwistów polskich, archiwistyka 

polska nie traciła kontaktu z osiągnięciami światowymi. 

Co więcej, jej własne osiągnięcia cieszyły się zaintere-

sowaniem poza granicami kraju, np. w Stanach Zjedno-

czonych87. Szczególne zainteresowanie natomiast ar-

chiwistów polskich wzbudzała organizacja i działalność 

archiwów w Austrii, Belgii, Czechosłowacji, państwach 

bałtyckich, Francji, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, 

Szwecji, Węgier, Włoch i Związku Radzieckiego. Kilka-

dziesiąt opracowań poświęcono także polonikom w ar-

chiwach i bibliotekach zagranicznych. Zainteresowanie 

światem zewnętrznym było więc znaczne.

Wiele pracy, zaangażowania, a nawet poświęcenia ze 

strony podejmujących działalność na arenie międzynaro-

dowej archiwistów wpływało na kształtowanie polskiego 

zasobu archiwalnego w latach 1918–1939 oraz na założenia 

metodyczne prac archiwalnych, dotyczących zasobu znacz-

nych już rozmiarów. W momencie wybuchu II wojny świa-

towej zasób archiwów państwowych wynosił 90 tys. m.b. ma-

teriałów archiwalnych, a w jego skład wchodziło 7400 m.b. 

archiwaliów z okresu staropolskiego oraz 77 tys. m.b. wy-

tworzone przez polskich wytwórców i władze zaborcze 

w XIX w. Mimo krótkiego czasu działania zdołano już prze-

jąć 5600 m.b. z okresu Polski niepodległej (na przedpolu 

archiwalnym było już ok. 40 m.b. akt)88. Nie można było 

jednak mówić, iż proces przejmowania przez Polskę archi-

waliów z zasobu byłych państw rozbiorowych został zakoń-

czony. Nieopublikowane dzieło Józefa Siemieńskiego może 

być traktowane jako zapowiedź dalszych starań, wręcz 

walki, o należne Polsce dokumenty. Siemieński swoją pa-

triotyczną postawę przypłacił męczeńską śmiercią w roku 

1941 w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-

-Birkenau. Nie był już świadkiem zagłady przez Niemców 

86 Problem ten przedstawia Wioletta Urbaniak, eadem. Archiwa 
zagraniczne jako przedmiot zainteresowania „Archeionu”. Refleksje 
wstępne, [w:] Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo – różne 
doświadczenia, Warszawa 2017, s. 44–51.

87 B. Nowożycki, Recepcja polskiej metodyki archiwalnej w USA. Ry-
szard Przelaskowski i Gustaw Kaleński, „Archiwista Polski”, 2016, 
nr 1, s. 33–38. Po upływie kilkudziesięciu lat w Stanach Zjedno-
czonych dało o sobie znać kolejne zainteresowanie dorobkiem 
polskiej archiwistyki okresu międzywojennego. Na łamach czo-
łowego czasopisma archiwistycznego opublikowano bowiem ar-
tykuł Kazimierza Konarskiego z 1. tomu „Archeionu” (1927) Z za-
gadnień nowożytnej archiwistyki polskiej (On the Ussues of Modern 
Polish Archival Scence. Translated and Edited by Bartosz Nowo-
życki, „The American Archivist”, vol. 80, no 1, Spring/Summer 
2017, s. 213–229). 

88 R. Piechota, Wielkość i struktura zasobu archiwów państwowych 
w dwudziestoleciu międzywojennym i w PRL, [w:] Sześćdziesię-
ciolecie polskich archiwów państwowych. Materiały z sesji Łódź 
10 IX 1979 r., redaktor naukowy A. Tomczak, Warszawa 1981, 
s. 74. 
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w roku 1944 ogromnej części zgromadzonego z trudem 

zasobu archiwów centralnych w Warszawie. Nie była wtedy 

znana ogólna liczba strat archiwaliów i dokumentacji in-

nych archiwów państwowych, bibliotek, muzeów i tysięcy 

instytucji. Gdy po zakończonej wojnie, po jakże wielkich 

zmianach zakresu terytorialnego państwowości polskiej, 

rozpoczęła się odbudowa archiwistyki i zabezpieczanie ar-

chiwaliów, okazało się, iż polskie archiwa państwowe dys-

ponują zasobem liczącym zaledwie 25 tys. m.b. Rozpoczy-

nał się nowy etap w ich historii, trudniejszy nawet od tego 

z lat 1918–1939. Dorobek polskiej archiwistyki z okresu po-

przedniego oraz ponowne zaangażowanie w dzieło odbu-

dowy wielu czołowych i szeregowych archiwistów II Rze-

czypospolitej warunkowało dalsze ich istnienie.



Marek Konstankiewicz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prawo archiwalne II Rzeczypospolitej

W porządkach prawnych współczesnych państw obecne 

są regulacje poświęcone działalności archiwalnej, których 

całokształt bywa określany jako prawo archiwalne. Statu-

uje się w nich ustrój archiwów – wyspecjalizowanych in-

stytucji administrujących materiałami archiwalnymi oraz 

określa się podstawy normatywne wykonywania przez nie 

zadań, przede wszystkim gromadzenia zasobu i jego udo-

stępniania. Wreszcie z uregulowań tych wynikają prawne 

obowiązki związane z ochroną archiwaliów jako unikato-

wych świadectw przeszłości i określane są w nich środki 

prawne mające tę ochronę zagwarantować.

Również odradzająca się po okresie zaborów II Rzecz-

pospolita u swych początków stworzyła takie unormowa-

nia. Ich kluczowym elementem był dekret z dnia 7 lutego 

1919 r. o organizacji archiwów państwowych i opiece nad 

archiwaliami, zwany dekretem archiwalnym. Jego postano-

wienia uzupełniały akty normatywne ministra wyznań re-

ligijnych i oświecenia publicznego, przy czym zestaw dzie-

sięciu aktów regulujących wszystkie podstawowe aspekty 

funkcjonowania archiwów państwowych opracowano 

z udziałem Rady Archiwalnej już na początku 1919 r.1

Dekret archiwalny z 1919 r. był jednym z ponad dwu-

stu tymczasowych aktów prawnych rangi ustawowej, wy-

danych przez Naczelnika Państwa na wniosek rządu, na 

podstawie dekretu z dnia 22 listopada 1918 r. o najwyż-

szej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Zgodnie 

z tą prowizoryczną regulacją ustrojową dekret archiwalny 

został przedłożony Sejmowi Ustawodawczemu 10 lutego 

1919 r., co nadało mu charakter stały i przedłużyło jego moc 

obowiązującą2.

Tekst dekretu archiwalnego podzielono na 46 artyku-

łów pogrupowanych w 10 rozdziałów. Pod względem treści 

stanowił on przeredagowaną i zaktualizowaną wersję Re-

skryptu Rady Regencyjnej z dnia 31 lipca 1918 r. o organi-

zacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. 

Reskrypt ten obowiązywał na obszarze Królestwa Polskie-

1 Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 14, poz. 182; R. Pie-
chota, B. Jagiełło, M. Motas, Pierwsze protokoły Rady Archiwalnej 
(1918–1922), „Teki Archiwalne”, t. 13, 1971, s. 169–188; I. Mamczak-
-Gadkowska, Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 
2006, s. 80–81.

2 Dziennik Praw Państwa Polskiego 1918, nr 17, poz. 41; R. Kracz-
kowski, Dekretowanie ustaw w Polsce w latach 1918–1926, Warsza-
wa 1994, s. 34 i 38.
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go okupowanego przez Niemcy i Austro-Węgry. Na jego 

podstawie funkcjonował już minister wyznań religijnych 

i oświecenia publicznego, wskazany w nim jako centralny 

organ administracji archiwalnej, działały też Rada Archi-

walna i stopniowo przejmowane lub organizowane archi-

wa państwowe w Warszawie, Lublinie, Piotrkowie i Płocku3.

Należy zauważyć pewną niejednolitość terminologicz-

ną tego aktu prawnego. Materiały archiwalne podlegające 

wieczystemu przechowywaniu są w nim określane zarów-

no jako „zbiory archiwalne” (art. 2, 17, 18), jak i  jako „zabytki 

archiwalne” (art. 2, 15, 16, 28), „archiwalia” (art. 6, 7, 21), ale 

też „materiały archiwalne” (art. 11) lub „dokumenty prze-

chowywane w archiwach” (art. 10). Jako przedmioty regulo-

wanych w dekrecie działań wskazywane są także „registra-

tury” (art. 6), „akty i dokumenty” (art. 3) oraz „akta” (art. 9).

Normy prawa archiwalnego II Rzeczypospolitej rozpro-

szone były także po innych aktach normatywnych. Status 

prawny archiwaliów określały przepisy dotyczące ochro-

ny zabytków – najpierw Dekret Rady Regencyjnej z dnia 

31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki 

i kultury, zastąpiony później Rozporządzeniem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece 

nad zabytkami. Doniosłe kwestie związane z selekcją ar-

chiwalną narastającej dokumentacji oraz przejmowaniem 

do archiwów akt proweniencji urzędowej regulowały ów-

czesne normatywy kancelaryjno-archiwalne. W tym ob-

szarze kompleksową regulację stanowiły ramowe przepisy 

z 1931 r. o przechowywaniu akt w urzędach administracji 

publicznej oraz wydane na ich podstawie akty normatyw-

ne poszczególnych ministrów, natomiast w odniesieniu do 

dokumentacji sądowej i prokuratorskiej – Rozporządzenie 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 1937 r. o prze-

chowywaniu i niszczeniu akt i ksiąg w sprawach sądowych 

i administracji sądowej. Aspekty archiwalne obecne były 

także w regulacjach prawa międzynarodowego (Konkordat 

ze Stolicą Apostolską i prawo międzynarodowe konflik-

tów zbrojnych), przy czym na osobne omówienie zasługują 

umowy zawierane przez Polskę z innymi państwami doty-

czące podziału i zwrotu materiałów archiwalnych.

W art. 1 dekretu archiwalnego jako zwierzchnika archi-

wów państwowych wskazano ministra wyznań religijnych 

i oświecenia publicznego. Taka przynależność resortowa 

administracji archiwalnej istniała ówcześnie we Francji, ale 

także w Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii i na Węgrzech. 

Przyjęte rozwiązanie ustrojowe od samego początku budzi-

ło kontrowersje i parokrotnie, choć zawsze bezskutecznie, 

podejmowano próby dokonania zmiany w tym zakresie4.

W literaturze okresu międzywojennego ulokowanie 

archiwów państwowych w resorcie oświaty wyjaśniano 

względami praktycznymi, gdyż w momencie wydawania 

reskryptu Rady Regencyjnej w 1918 r. ten dział admini-

stracji był już przejęty przez władze polskie od okupantów, 

co dawało nadzieje na łatwiejsze objęcie również opieki 

nad archiwaliami5. Ponadto dla ówczesnych organizato-

rów służby archiwalnej, będących czynnymi uczonymi, 

oczywistym być mogło podporządkowanie archiwów mi-

nistrowi, który miał w swej właściwości sprawy szkół wyż-

szych i nauki. Warto podkreślić, że minister wyznań reli-

3 Monitor Polski (M.P.) 1918, nr 116; I. Mamczak-Gadkowska, Archi-
wa państwowe…, s. 46–49 i 52–55.

4 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe…, s. 62; T. Mencel, 
Dekret o archiwach i opiece nad archiwami z 7 lutego 1919 r. na tle 
ówczesnego ustawodawstwa archiwalnego w Europie, [w:] Sześć-
dziesięciolecie polskich archiwów państwowych. Materiały z sesji, 
Łódź 10 XI 1979 r., redaktor naukowy A. Tomczak, Warszawa 1981, 
s. 20–21, 26, 28–31; M. Motas, O przepisach archiwalnych w Polsce 
międzywojennej (1918–1939), „Archeion”, t. 48, 1968, s. 117–118.

5 A. Rybarski, Centralny zarząd archiwalny w odrodzonej Rzeczypo-
spolitej Polskiej, „Archeion”, t. 1, 1927, s. 6; T. Mencel, op.cit., s. 8–9.
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gijnych i oświecenia publicznego po likwidacji odrębnego 

resortu sztuki i kultury w 1922 r. stał się organem ochro-

ny zabytków i  zwierzchnikiem służb konserwatorskich, 

a więc zajmował się ochroną innych rodzajów świadectw 

przeszłości.

Z art. 1 dekretu archiwalnego wynikało również, że apa-

ratem pomocniczym ministra wyznań religijnych i oświe-

cenia publicznego w zakresie spraw archiwalnych jest 

Wydział Archiwów Państwowych (WAP), który do końca 

okresu II Rzeczypospolitej funkcjonował jako samodziel-

na komórka ministerstwa. Pracami Wydziału kierował na-

czelnik, od 1925 r. noszący tytuł naczelnego dyrektora ar-

chiwów państwowych, od 1933 r. zaś – dyrektora archiwów 

państwowych6.

Do wyliczonych w art. 2 dekretu zadań WAP należały 

sprawy zarządu archiwów państwowych. Obejmowały one 

prowadzenie polityki budżetowej i kadrowej, kierowanie 

dyrektorami archiwów państwowych, nadzór nad orga-

nizacją i działalnością archiwów państwowych oraz czu-

wanie nad programem wydawnictw archiwalnych (art. 4). 

Ponadto jako pozostałe zadania Wydziału, ogólnie w art. 2, 

wskazano sprawowanie opieki techniczno-naukowej nad 

archiwami i zbiorami archiwalnymi instytucji publicz-

nych, ochronę przed zniszczeniem materiałów archiwal-

nych, udzielanie ich prywatnym właścicielom porad oraz 

pomocy w tym zakresie, a wreszcie rewindykację zbiorów 

archiwalnych, stanowiących własność państwa polskiego7.

W ślad za reskryptem z 1918 r. i na wzór ówczesnych roz-

wiązań francuskich i włoskich został ustanowiony przy mi-

nistrze wyznań religijnych i oświecenia publicznego organ 

kolegialny o charakterze doradczym – Rada Archiwalna8. 

W skład Rady Archiwalnej, w myśl art. 32 dekretu archiwal-

nego, wchodzili naczelnik WAP, po jednym przedstawicie-

lu każdego ministerstwa oraz reprezentant władz kościel-

nych. Ponadto maksymalnie 12 członków Rady powoływał 

na pięcioletnią kadencję minister na wniosek naczelnika 

WAP spośród osób zasłużonych w dziedzinie archiwistyki 

i badań archiwalnych (art. 33). Według art. 42 członkom 

Rady Archiwalnej nie przysługiwało wynagrodzenie za 

pracę, a jedynie zwrot kosztów związanych z delegacjami 

i udziałem w jej posiedzeniach.

Jak wynika z łącznie rozumianych przepisów art. 5, 

art. 31 lit. a oraz art. 43 dekretu archiwalnego, zasięgnie-

cie opinii Rady Archiwalnej było obowiązkowe podczas 

ustanawiania regulaminów, instrukcji archiwalnych oraz 

przepisów co do urządzania archiwów przed ich zatwier-

dzeniem przez ministra. Podobnie rzecz się miała z usta-

laniem planów wydawniczych. Z kolei według art. 15 oraz 

art. 31 lit. c WAP łącznie z Radą Archiwalną winien opraco-

wać projekt ustaw o ochronie zabytków archiwalnych i zło-

żyć go ministrowi dla nadania mu dalszego biegu w pro-

cedurze legislacyjnej. Była to zarazem zapowiedź wydania 

aktu normatywnego rangi ustawowej poświęconego zagad-

nieniu pominiętemu w zasadzie w dekrecie, ale regulowa-

nemu (o czym dalej) w przepisach o ochronie zabytków.

Przepisy dekretu archiwalnego przewidywały bezpo-

średni udział Rady Archiwalnej lub jej członków w wyko-

nywaniu zadań służby archiwalnej. Artykuł 31 lit. b upo-

ważniał ministra do żądania od Rady czynnej pomocy 

w dziedzinie opieki nad archiwaliami, znajdującymi się 

poza archiwami państwowymi, oraz przy rewindykacji ar-

chiwaliów należących do państwa polskiego. W myśl art. 41 

6 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe…, s. 65.
7 R. Galuba, Archiwa państwowe w latach 1918–2011. Podstawy 

prawne działalności, Poznań 2012, s. 38–40.
8 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe…, s. 93.
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naczelnik WAP mógł delegować członków Rady Archiwal-

nej do wykonywania czynności związanych z zadaniami 

Wydziału. Nawiązano do tego w art. 12, w którym mowa 

jest o wizytowaniu archiwów instytucji publicznych także 

przez delegowanych członków Rady.

Obradom Rady Archiwalnej przewodniczył minister 

wyznań religijnych i oświecenia publicznego, a w razie jego 

nieobecności – naczelnik WAP (art. 34), urzędnik zaś tego 

Wydziału miał pełnić funkcję sekretarza Rady, wyłącznie 

z głosem doradczym (art. 35). Ponadto w dekrecie znalazły 

się przepisy określające zadania sekretarza Rady (art. 36), 

tryb zwoływania jej posiedzeń i kształtowania ich porząd-

ku (art. 37 i 38), a także przewidujące możliwość powoływa-

nia pod przewodnictwem członków Rady komisji, również 

z udziałem osób nienależących do Rady i tryb ich procedo-

wania (art. 39 i 40).

Zadania archiwów państwowych w najbardziej synte-

tyczny sposób zostały określone w art. 3 dekretu archiwal-

nego przez wskazanie materiałów stanowiących ich za-

sób. Po pierwsze, miały być to akta i dokumenty powstałe 

i mające powstawać w wyniku urzędowania i czynności 

wszelkich władz, urzędów, instytucji i korporacji. Zwróco-

no tu więc uwagę na narastanie materiałów archiwalnych 

zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości, w toku działa-

nia różnych podmiotów instytucjonalnych. Znakiem cza-

su jest zamieszczenie na końcu tego wyliczenia organów 

państwowych rosyjskich, które działały w obrębie państwa 

polskiego, oraz organów władz okupacyjnych, czyli aparatu 

okupacyjnego państw centralnych.

Po drugie, w przepisie tym do kompetencji archiwów 

państwowych zaliczono także gromadzenie i przechowy-

wanie wszelkiego rodzaju zabytków rękopiśmiennych do-

tyczących kultury, dziejów i stosunków wewnętrznych i ze-

wnętrznych państwa lub jego części. Brak odwołania w tym 

miejscu do zjawiska narastania dokumentacji w toku funk-

cjonowania jej twórców, a także brak wskazania samych 

twórców dokumentacji pozwalał archiwom prowadzić 

działalność wobec wszelkich materiałów rękopiśmien-

nych wyróżnionych ze względu na ich zawartość treściową 

i wynikającą z niej wartość, natomiast bez względu na ich 

proweniencję.

Unormowania dotyczące organizacji sieci archiwów 

państwowych ewidentnie miały charakter prowizorycz-

ny i zawierały wprost sformułowaną w art. 44 zapowiedź 

jej przyszłej reorganizacji. Wspomniany artykuł wyliczał 

istniejące archiwa państwowe, przy czym zasób każdego 

z nich miał obejmować archiwalia znajdujące się w nim 

w momencie przejęcia przez ministra, z uwzględnieniem 

późniejszych jego decyzji w tym przedmiocie. W dekrecie 

zostało wprost wymienione pięć archiwów mających sie-

dziby w Warszawie (Archiwum Główne Akt Dawnych, Ar-

chiwum Akt Dawnych, Archiwum Skarbowe, Archiwum 

Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne-

go oraz Archiwum Wojskowe), trzy archiwa określone jako 

miejscowe (w Lublinie, Piotrkowie i Płocku) oraz Archi-

wum Państwowe we Lwowie.

Istnienie w państwowej sieci archiwalnej innych niż 

wyliczone archiwów państwowych przepisy dekretu ar-

chiwalnego uzależniały od decyzji właściwego ministra. Po 

pierwsze, możliwe było rozciągnięcie mocy obowiązującej 

omawianego aktu na archiwa krajowe we Lwowie i Kra-

kowie, w związku z docelową likwidacją władz krajowych 

Galicji i Lodomerii. W wykonaniu tego, z dniem 1 paź-

dziernika 1919 r. podporządkowano ministrowi obie pla-

cówki funkcjonujące pod nazwami archiwów ziemskich. 

Po wtóre, w art. 45 zezwolono ministrowi na tworzenie na 
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podstawie rozporządzenia, innych archiwów, określonych 

jako miejscowe. W każdym wypadku w akcie o utworzeniu 

archiwum należało wskazywać zakres jego działalności, 

właściwość terytorialną oraz zakres chronologiczny zaso-

bu (art. 45). Z możliwości, jaką dawał ten przepis, skorzy-

stano w roku 1920, tworząc archiwa państwowe w Kaliszu, 

Kielcach, Łomży, Radomiu i Suwałkach. Zasadniczym zada-

niem tych placówek było roztoczenie opieki nad archiwa-

liami pozostałymi po administracji państw zaborczych9.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

3 stycznia 1922 r., z początkiem tego roku minister wyznań 

religijnych i oświecenia publicznego przejął prowadzenie 

spraw archiwalnych w województwach poznańskim i po-

morskim. Tym samym podporządkowano mu Archiwum 

Państwowe w Poznaniu, wcześniej funkcjonujące w ra-

mach odrębnej dzielnicowej służby archiwalnej. Nieco póź-

niej, bo od 1924 r. w oddział tego archiwum w Bydgoszczy 

przekształcono podległe dotąd ministrowi rolnictwa archi-

wum byłej Komisji Generalnej. Podobnie 1 stycznia 1923 r. 

w jednolitej strukturze administracji archiwalnej znalazły 

się archiwa w Wilnie i Grodnie, wcześniej kierowane przez 

Wydział Archiwalny Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 

w przypadku zaś placówki wileńskiej także przez władze 

Litwy Środkowej. Fiaskiem zakończyły się starania o prze-

jęcie przez władze polskie archiwum państwowego w Wol-

nym Mieście Gdańsku. Poprzestano na powołaniu referatu 

archiwalnego w strukturze Komisariatu Generalnego Rze-

czypospolitej Polskiej w Gdańsku10.

Ponadto na podstawie przepisów dekretu przeprowa-

dzano inne, niewskazane w nim wprost działania reorga-

nizujące sieć archiwalną, takie jak likwidacje archiwów 

(archiwa państwowe w Kaliszu, Suwałkach i Łomży oraz 

Archiwum Ziemskie we Lwowie) lub ich przekształcenia 

(Archiwum Akt Nowych) i nadanie im nowych nazw (Ar-

chiwum Oświecenia i Archiwum Państwowe w Krakowie)11.

Na podstawie przepisów dekretu dających ministrowi 

dużą swobodę, działania sieć archiwalna była tworzona 

stopniowo, z uwzględnieniem doraźnych potrzeb zabez-

pieczenia archiwaliów oraz licznych ograniczeń (zwłaszcza 

lokalowych i finansowych). W efekcie jej budowa częścio-

wo tylko zaspokajała potrzeby naukowe i administracyjne 

i do końca obowiązywania dekretu archiwalnego z 1919 r. 

nie istniały przepisy całościowo i racjonalnie określające 

zasady jej organizacji. Całkowicie odrębnie zostały zorga-

nizowane wojskowa służba archiwalna (Centralne Archi-

wum Wojskowe, potem Archiwum Wojskowe) oraz Archi-

wum Akt Dawnych Województwa Śląskiego funkcjonujące 

w strukturze Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego. Sytuacja ta 

skłaniała do formułowania różnych projektów reorganiza-

cji sieci archiwów państwowych, które jednakże nie docze-

kały się realizacji12.

Stosunkowo ogólnie przepisy dekretu archiwalnego 

uregulowały organizację wewnętrzną archiwów państwo-

wych, stwierdzając jedynie, że są one kierowane przez dy-

rektorów (art. 24). Bardziej szczegółowa była treść trzech 

aktów normatywnych ministra, zaopiniowanych przez 

Radę Archiwalną, wydanych 25 lutego 1919 r., zatytułowa-

nych: „Wskazówki dotyczące urządzania archiwów” (okre-

9 Ibidem, s. 102–103; R. Galuba, op.cit., s. 47–48.
10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1922 r. o prze-

kazaniu Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego zarządu spraw archiwalnych w byłej dzielnicy pruskiej 
(Dziennik Ustaw /Dz.U./ 1922, nr 4, poz. 20); I. Mamczak-Gad-
kowska, Archiwa państwowe…, s. 103–106. O sytuacji archiwum 
gdańskiego, zob. szerzej C. Biernat, Spór archiwalny polsko-
-gdańsko-niemiecki w okresie międzywojennym 1919–1939, War-
szawa 1969.

11 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe…, s. 108–110.
12 Ibidem, s. 108–115.
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ślającego wymogi dla pomieszczeń archiwów), „Biurowość 

archiwów państwowych” (traktującego o sposobie zała-

twiania spraw przez archiwa, w tym związanych z udostęp-

nianiem zasobu, wydawaniem zaświadczeń lub prowadze-

nia kwerend) oraz „Obowiązki urzędników archiwalnych” 

(wskazującego te obowiązki, sposób ich podziału pomiędzy 

pracowników i zasady prowadzenia prac naukowych)13.

Dekret archiwalny uregulował również kwestie kadr 

archiwów państwowych. Tworzyli je urzędnicy archiwalni, 

czyli archiwiści, asystenci i praktykanci (art. 24) oraz urzęd-

nicy kancelaryjni (art. 25) – wszyscy zgodnie z odpowiednią 

pragmatyką powoływani przez ministra (art. 27). Ponadto 

do utrzymywania porządku mogli być zatrudniani gońcy 

i woźni, określani jako służba niższa, powoływani przez dy-

rektora archiwum po zatwierdzeniu przez naczelnika WAP.

Pod rządami ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwo-

wej służbie cywilnej, nazwy stanowisk służbowych, rów-

nież i tych przewidzianych dla archiwów państwowych, 

określane były w wydanych do niej aktach wykonawczych. 

I tak rozporządzenie z 1924 r., oprócz dyrektora archiwum, 

przewidywało stanowiska kustosza archiwum, archiwisty 

i asystenta archiwalnego. Natomiast w rozporządzeniu 

z 1933 r. byli to: kierownik archiwum, kustosz archiwum, 

archiwista, asystent archiwum, adiunkt archiwum. Wszyst-

kie te stanowiska były przypisane do kategorii I, co ozna-

czało, że warunkiem ich zajmowania było posiadanie wy-

kształcenia wyższego. Korespondował z tym art. 30 dekretu 

archiwalnego przewidujący funkcjonowanie komisji kwa-

lifikacyjnej, oceniającej kwalifikacje kandydatów do pracy 

w archiwach i poddającej ich w razie potrzeby egzaminom. 

Skład komisji, tryb jej procedowania oraz zakres egzami-

nów został określony w przepisach dotyczących komisji 

kwalifikacyjnej z początków 1919 r.14

Dla realizacji przez archiwa państwowe funkcji groma-

dzenia materiałów archiwalnych wiodące znaczenie miał 

art. 6 dekretu archiwalnego. Według tego przepisu przej-

mowanie archiwaliów od organów państwowych miało od-

bywać się na zasadzie porozumienia ministra wyznań reli-

gijnych i oświecenia publicznego z odnośnym ministrem. 

Zarazem w przepisie tym wyrażono zapowiedź systemowe-

go uregulowania tej kwestii przez Radę Ministrów15.

W praktyce taki charakter można przypisać postano-

wieniom Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 paź-

dziernika 1920 r. w sprawie biurowości ministerstw. W jego 

pkt. 9 powtórzono zasadę przekazywania materiałów ar-

chiwalnych na podstawie porozumienia danego ministra 

z administracją archiwalną, dodając zarazem wyraźne 

zastrzeżenie obowiązku uzyskania zgody tej ostatniej na 

zniszczenie jakichkolwiek akt urzędowych. Przepis ten po-

wstał w wyniku współpracy z WAP wspieranego opiniami 

Rady Archiwalnej z Komisją Oszczędności Państwowych, 

która opracowała instrukcję kancelaryjną dla ministerstw. 

W roku 1923 okólnikiem Prezesa Rady Ministrów zobowią-

zano ministrów do wydania w tym zakresie odpowiednich 

zarządzeń władzom podległym16.

13 R. Piechota, B. Jagiełło, M. Motas, op.cit., s. 174–175 i 184–188. Jesz-
cze inne akty normatywne kierowane do archiwów państwowych 
wylicza Mieczysław Motas, idem, op.cit., s. 122–123.

14 Dz.U. 1922, nr 21, poz. 164; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach 
i urzędach państwowych (Dz.U. 1924, nr 64, poz. 631); Rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu 
tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach 
państwowych (Dz.U. 1933, nr 102, poz. 780); R. Piechota, B. Jagiełło, 
M. Motas, op.cit., s. 169–171.

15 R. Galuba, op.cit., s. 40.
16 M.P. 1920, nr 251, s. 1; R. Piechota, B. Jagiełło, M. Motas, op.cit., s. 130–

131 i 150; H. Robótka, Kancelaria urzędów administracji państwowej 
II Rzeczypospolitej (procesy aktotwórcze), Toruń 1993, s. 26–28. O po-
dobnych regulacjach tymczasowych organów dzielnicowych (Ko-
misarz Generalny Ziem Wschodnich, Minister byłej Dzielnicy Pru-
skiej), zob. I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe…, s. 169–170.
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Doniosłe znaczenie miała Uchwała Rady Ministrów 

z dnia 21 grudnia 1931 r. o przechowywaniu akt w urzę-

dach administracji publicznej. Był to normatyw o cha-

rakterze ramowym określający zasady kwalifikacji akt do 

kategorii A i B (par. 1 i 2), tudzież reguły ustalania okre-

sów przechowywania akt w składnicach akt urzędów 

wraz z zasadami ich prowadzenia (par. 3–6). Unormowa-

no w nim również wydzielanie materiałów archiwalnych 

z dokumentacji narosłej w urzędach i przyznano archi-

wom państwowym prawo zgłaszania w terminie dwu-

miesięcznym zastrzeżeń zarówno co do przyjęcia akt ka-

tegorii A, jak i zamiaru zniszczenia akt kategorii B (par. 

8). Paragraf 9 stanowił, że akta do właściwego archiwum 

państwowego przekazywane mają być w stanie uporząd-

kowanym, zewidencjonowane i na koszt przekazującego. 

Wreszcie, w nawiązaniu do art. 12 dekretu archiwalne-

go, organy państwowej służby archiwalnej na podstawie 

upoważnienia ministra wyznań religijnych i oświecenia 

publicznego wydanego w porozumieniu z właściwą wła-

dzą naczelną miały prawo kontrolowania prowadzenia 

składnic akt i warunków przechowywania tychże oraz 

przedstawiania poczynionych ustaleń kierownikom 

urzędów (par. 11)17.

W ukształtowaniu treści cytowanej uchwały oraz po-

wiązanych z nią przepisów określających zasady funkcjo-

nowania kancelarii istotny dział miał zarówno WAP, jak 

i Rada Archiwalna. Ze względu na swój ramowy charakter 

przepisy z 1931 r. o przechowywaniu akt w urzędach admi-

nistracji publicznej wymagały uszczegółowienia i modyfi-

kacji poprzez akty normatywne poszczególnych ministrów. 

Do wybuchu wojny tego typu regulacje zostały wprowadzo-

ne w resortach opieki społecznej, skarbu, spraw wewnętrz-

nych, spraw zagranicznych, spraw wojskowych18.

Podobną regulację stanowiło wspomniane Rozporzą-

dzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 1937 r. 

o przechowywaniu i niszczeniu akt i ksiąg w sprawach są-

dowych i administracji sądowej, choć wydano je na podsta-

wie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 6 lutego 1928 r. – Prawo o ustroju sądów powszech-

nych. Dotyczyło ono akt spraw sądowych oraz ksiąg i akt ad-

ministracyjnych sądów i prokuratorów, z wyłączeniem m.in. 

ksiąg i akt hipotecznych oraz notarialnych. Ustalono w nim 

okresy przechowywania dokumentacji w archiwach sądo-

wych, zasady kwalifikowania jej do materiałów archiwal-

nych oraz tryb wyrażania przez archiwa państwowe zgody 

na brakowanie i przejmowanie przez nie archiwaliów19.

Interesujący problem prawny pojawił się w treści Za-

rządzenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego z dnia 22 marca 1938 r. o wydawaniu z archi-

wów państwowych dokumentów stanowiących własność 

prywatną stron. Tenże akt normatywny, ustanowiony na 

podstawie wspomnianej uchwały Rady Ministrów z roku 

1931 o przechowywaniu akt w urzędach administracji 

publicznej, dotyczył dokumentów złożonych przez stro-

ny w toku postępowań do akt spraw urzędowych i wraz 

z nimi przekazanych następnie do archiwów państwowych 

jako materiały archiwalne. Archiwa państwowe miały obo-

wiązek zwracać takie dokumenty na żądanie strony (po 

ewentualnym udowodnieniu praw do dokumentu) wraz 

17 M.P. 1932, nr 2, poz. 3.
18 H. Robótka, Archiwa państwowe i reforma biurowości w Polsce mię-

dzywojennej, „Archeion”, t. 93, 1994, s. 91–92; M. Tarakanowska, 
Problem brakowania akt w Polsce w świetle przepisów i literatury 
archiwalnej w latach 1918–1965, „Archeion”, t. 46, 1967, s. 48–50. 
Gruntowną analizę wszystkich tych przepisów przeprowadził 
Adam Moraczewski, idem, Sprawa przekazywania akt administra-
cji rządowej do archiwów państwowych w świetle obowiązujących 
przepisów, „Archeion”, t. 15, 1937–1938, s. 35–48.

19 Dz.U. 1937, nr 42, poz. 335; ibidem, 1932, nr 102, poz. 863.
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z możliwością sporządzenia i pozostawienia w zasobie ko-

pii zwracanych dokumentów. Analogiczna regulacja znala-

zła się w par. 2 ust. 5 cytowanej uchwały Rady Ministrów 

o przechowywaniu akt w urzędach, który nakazywał takie 

dokumenty wyłączyć z brakowania i zwracać stronie na 

jej żądanie, bez względu na ich kwalifikację archiwalną. 

W ówczesnej literaturze zwrócono uwagę na konieczność 

szczególnej ochrony dokumentów stanowiących własność 

prywatną, gdyż uzyskanie dalszych ich egzemplarzy przez 

stronę było trudne bądź niemożliwe, często zaś trafiały one 

do akt urzędowych bez istotnej potrzeby, a jedynie z powo-

du niejasności przepisów lub braku fachowości urzędni-

ków20.

Wracając do dekretu archiwalnego z 1919 r., symptoma-

tyczna jest treść jego art. 46. Odnosił się on do dokumen-

tacji pozostałej po urzędach rosyjskich i powstałej w or-

ganach okupacyjnych państw centralnych. Miała ona być 

przejęta do zasobu istniejących (czyli wskazanych wprost 

w dekrecie dziewięciu archiwów państwowych) albo do za-

sobu nowo tworzonych archiwów miejscowych (co w pew-

nej liczbie przypadków uczyniono). Trzecia możliwość 

polegała na przekazaniu akt odpowiednim władzom pań-

stwowym polskim do użytku bieżącego, na żądanie właści-

wego ministerstwa. Wychodziło to na przeciw potrzebom 

intensywnego wykorzystania dokumentacji pozaborczej 

w bieżącym działaniu administracji.

Drugim zagadnieniem ściśle związanym zarówno 

z okresem zaborów, jak i całym żmudnym procesem odbu-

dowy niepodległości była kwestia rewindykacji materiałów 

archiwalnych, której poświęcono cały rozdział dekretu ar-

chiwalnego. Jego treść wskazuje na dość szerokie rozumie-

nie pojęcia rewindykacji, obejmujące nie tylko odzyska-

nie materiałów archiwalnych od innych państw, ale także 

przejęcie ich od innych niż archiwa organów i instytucji 

polskich. W art. 21 zobowiązano WAP do gromadzenia in-

formacji na temat archiwów i archiwaliów, stanowiących 

rezultat działalności władz polskich bądź obcych na tery-

torium państwa polskiego, które nie znajdowały się jesz-

cze pod jego zarządem oraz do opracowania planów ich 

rewindykacji. Po zatwierdzeniu planu rewindykacji przez 

ministra, WAP miał podejmować kroki w celu pozyskania 

przedmiotowych materiałów (art. 22), w razie zaś potrze-

by osoby lub delegacje udające się w celu odszukiwania 

i odbioru własności państwa polskiego poza granice kra-

ju miały być do tego upoważnione przez ministra (art. 23). 

W praktyce dużą rolę w skomplikowanych i długotrwałych 

staraniach o rewindykację archiwaliów odgrywał resort 

spraw zagranicznych oraz istniejący w latach 1919–1927 

Główny Urząd Likwidacyjny, w którym funkcjonował Wy-

dział Prac Archiwalnych21.

Przepisy dekretu archiwalnego przewidywały także po-

większanie zasobu archiwów państwowych o materiały 

proweniencji prywatnej. Do podejmowania zmierzających 

do tego działań zobowiązano ministra wyznań religijnych 

i oświecenia publicznego (art. 7) i WAP (art. 19).

Zagadnienia porządkowania lub opracowywania zasobu 

archiwalnego nie były regulowane przepisami dekretu ar-

chiwalnego, lecz stanowiły domenę unormowań wewnętrz-

nych. Spośród nich należy zwrócić uwagę na akt zatytuło-

wany „Porządkowanie archiwaliów będących własnością 

państwa polskiego”. Miał on fundamentalne znaczenie, 

gdyż wprowadził do praktyki polskich archiwów państwo-

20 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego (Dz.Urz. MWRiOP) 1938, nr 4, poz. 85; S. Stosyk, 
Przepisy o przechowywaniu akt w urzędach administracji publicznej. 
Komentarz, Warszawa 1936, s. 18–19.

21 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe…, s. 167.
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wych zasadę proweniencji zespołowej, przyczyniając się 

do jej rozpowszechnienia się w archiwistyce polskiej22. 

Warto w tym kontekście wspomnieć także o Zarządzeniu 

Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

z dnia 1 września 1930 r. dotyczącym przesunięć zbiorów 

pomiędzy archiwami państwowymi a bibliotekami oraz 

pomiędzy samymi archiwami. Nawiasem mówiąc, zgodnie 

z literalnym brzmieniem art. 44 dekretu, w 1928 r. zosta-

ło wydane rozporządzenie tegoż ministra o przeniesieniu 

ksiąg sądowych ziemskich krakowskich i lelowskich z Ar-

chiwum Głównego Akt Dawnych do Archiwum Ziemskiego 

w Krakowie23.

Doniosłej kwestii udostępniania zasobu archiwów pań-

stwowych poświęcono artykuły od 8 do 11 dekretu archi-

walnego. Według pierwszego z nich, archiwa państwowe 

obowiązane były na żądanie urzędów państwowych wyko-

nywać kwerendy i poszukiwania archiwalne, sporządzać 

lub kierować sporządzaniem odpisów, regestów i tłumaczeń 

dokumentów oraz udostępniać urzędnikom państwowym 

delegowanym do badań archiwalnych potrzebne materiały. 

W zarządzeniu z początków 1919 r., zatytułowanym „Korzy-

stanie z archiwów państwowych przez urzędy państwowe, 

samorządowe i instytucje użyteczności publicznej”, dopusz-

czono również wypożyczanie akt urzędom państwowym 

i sądom, korzystanie zaś z archiwaliów przez instytucje sa-

morządowe, stowarzyszenia i instytucje użyteczności pu-

blicznej miało się odbywać na zasadach ogólnych24.

Ponadto obowiązkiem archiwów państwowych było wy-

konywanie na wniosek osób prywatnych (jak to określono) 

kwerend i poszukiwań archiwalnych, a także sporządzanie 

odpisów, regestów, tłumaczeń dokumentów z zasobu i ze-

stawianie kopii z oryginałami (art. 10). Z kolei na podstawie 

art. 11 archiwa państwowe winny były współdziałać w pracy 

naukowej, publikując materiały archiwalne, a także przez 

„dopuszczenie do korzystania z archiwów osób prywat-

nych i urzędowych oraz ciał naukowych”. Na podstawie za-

rządzenia „Stosunki archiwów z instytucjami naukowymi” 

materiały z zasobu archiwów państwowych mogły być za 

zezwoleniem WAP i po spełnieniu określonych warunków 

wypożyczane państwowym uczelniom wyższym, Akademii 

Umiejętności oraz instytucjom o podobnym do niej zakre-

sie działania, tudzież archiwom i bibliotekom publicznym 

i prywatnym25.

Restrykcjom w dostępie do archiwaliów poświęcono 

tylko art. 9 dekretu, według którego każde ministerstwo 

podczas przekazywania swych akt do archiwum mogło ich 

część zakwalifikować jako akta tajne. Dostęp do nich moż-

liwy był tylko na podstawie pozwolenia ministra wyznań 

religijnych i oświecenia publicznego, wydanego w poro-

zumieniu z właściwym ministrem. Pozostałe ograniczenia 

w udostępnianiu określono w przepisach z 1919 r. „Zasady 

ogólne określające sposób korzystania z archiwum”. Po-

zwolenie na korzystanie z archiwaliów wydawał dyrektor 

archiwum państwowego, w przypadku zaś cudzoziemców 

22 R. Piechota, B. Jagiełło, M. Motas, op.cit., s. 181–183; I. Mam-
czak-Gadkowska, Zasada przynależności zespołowej w praktyce 
polskich archiwów państwowych. Wprowadzenie do problema-
tyki, [w:] Zasada zespołowości w praktyce archiwów państwo-
wych. Studia i materiały, red. E. Rosowska, Warszawa 2017,  
s. 11–14.

23 Dział Urzędowy, „Archeion”, t. 8, 1930, s. 32–33; I. Mamczak-
-Gadkowska, Archiwa państwowe…, s. 172; Rozporządzenie Mi-
nistra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 
17 kwietnia 1928 r. w sprawie przeniesienia z Archiwum 
Głównego Akt Dawnych w Warszawie do Archiwum Ziemskie-
go w Krakowie ksiąg sądowych ziemskich krakowskich i le-
lowskich dawnego województwa krakowskiego (Dz.U. 1928, 
nr 53 poz. 509); Irena Mamczak-Gadkowska podaje przykład 
przesunięć materiałów pomiędzy archiwami państwowymi 
a bibliotekami, dla którego podstawą było jedynie zarządze-
nie ministra, eadem, Archiwa państwowe…, s. 191.

24 R. Piechota, B. Jagiełło, M. Motas, op.cit., s. 179–180.
25 Ibidem, s. 180–181.



88
oraz korzystania z akt przed upływem 50 lat od ich wytwo-

rzenia – minister wyznań religijnych i oświecenia publicz-

nego. Zakazane było udostępnianie archiwaliów do celów 

procesowych (chyba że na żądanie sądu), zawodowego 

prowadzenia poszukiwań heraldycznych oraz układania 

spisów, zestawień i repertoriów. W zarządzeniu tym oraz 

w regulaminie pracowni publicznej zawarto jeszcze wiele 

uregulowań o charakterze porządkowym26.

Cytowane zarządzenia ministerialne z początku 

1919 r. dotyczące udostępniania zostały zastąpione przez 

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświe-

cenia Publicznego z dnia 16 maja 1928 r. – Przepisy ar-

chiwalne. Korzystanie z archiwów państwowych – które 

w niewielkim tylko stopniu korygowały dotychczasowe 

zasady. Ponadto w Rozporządzeniu Ministra Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 grudnia 

1926 r. o opłatach archiwalnych w archiwach państwo-

wych, ustalono wysokość i tryb pobierania opłat od po-

dań kierowanych do archiwów państwowych, a także za 

wykonywanie przez nie odpisów, kwerend i poświadczeń 

kopii27.

Zagadnienie ochrony prawnej materiałów archiwal-

nych w okresie II Rzeczypospolitej regulowały akty prawne 

z różnych dziedzin. W treści dekretu archiwalnego zawarto 

unormowania określające kompetencje w tym zakresie ad-

ministracji archiwalnej. W myśl art. 16 obowiązkiem WAP 

było gromadzenie informacji o materiałach archiwalnych 

pozostających bez opieki oraz otaczanie ich doraźną opie-

ką. Jeśli warunki na to pozwalały, co należy rozumieć też 

jako brak przeszkód prawnych, materiały takie miały być 

włączane do zasobu archiwów państwowych, w przeciw-

nym zaś razie miano doprowadzać do objęcia ich odpo-

wiednią stałą opieką.

Narzędzi do realizacji tego zadania dostarczał m.in. 

art. 12. Na mocy porozumienia ministra wyznań religij-

nych i oświecenia publicznego z innymi ministrami i za ich 

zgodą urzędnicy WAP mogli (jak to określono) zwiedzać 

archiwa instytucji publicznych, gminnych itp., badając ich 

prowadzenie pod względem technicznym i naukowym. 

Po każdej takiej wizytacji powinien być sporządzony pro-

tokół opisujący w szczególności stan archiwum, dostrze-

żone braki w jego prowadzeniu i kwalifikacje kierownika 

(art. 13). Wskazówki dotyczące działania archiwum miały 

być udzielane bezpośrednio jego kierownikowi, a w razie 

potrzeby informacje o zauważonych brakach przekazywa-

no odpowiednim władzom ministerialnym (art. 14).

Jeśli chodzi o działania administracji archiwalnej skie-

rowane do podmiotów prywatnych, czyli innych podmio-

tów niż państwo i jego instytucje, to przepisy dekretu archi-

walnego nie przewidywały stosowania środków przymusu. 

Zadaniem Wydziału Archiwów Państwowych było udziela-

nie osobom i instytucjom prywatnym wszelkiego rodzaju 

wskazówek co do przechowywania i konserwowania zbio-

rów archiwalnych (art. 17). Za zgodą tych osób i instytucji 

ich archiwa mogły być wizytowane w trybie określonym 

w artykułach 12–14, co również mogło dawać sposobność 

do udzielania właścicielom archiwaliów fachowych porad 

na temat ich przechowywania lub porządkowania (art. 18). 

Wreszcie w art. 7 przewidziano możliwość przyjmowania 

archiwaliów stanowiących własność prywatną na przecho-

wanie w archiwach państwowych.

26 Ibidem, s. 176–179.
27 Dz.Urz. MWRiOP 1928, nr 11, poz. 188, zm. 1935, nr 1, poz. 1; Dz.U. 

1926, nr 128, poz. 775, zm. 1946, nr 60, poz. 335. Całokształt regu-
lacji dotyczących udostępniania w archiwach państwowych, zob. 
szerzej I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe…, s. 307–313, 
i D. Grot, Ku przeszłości otwartej. Dostępność archiwów państwo-
wych w Polsce w latach 1918–2014, Warszawa 2015, s. 63–87.
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Wykonywanie zadań związanych z kontrolą stanu za-

chowania materiałów archiwalnych miało być w myśl 

art. 28 dekretu powierzone archiwistom objazdowym. Za-

powiedziany w tym przepisie i wydany wkrótce przez mi-

nistra regulamin nakładał na archiwistów objazdowych 

i asystentów objazdowych obowiązek zbierania informacji 

o archiwaliach i archiwach znajdujących się na obszarze 

ich działania, a także zawiadamiania organów służby kon-

serwatorskiej o archiwaliach zagrożonych zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub wywozem za granicę. Ponadto Wydział 

Archiwów Państwowych mógł w zakresie roztaczania opie-

ki nad materiałami archiwalnymi korzystać z pomocy dele-

gowanych przez siebie członków Rady Archiwalnej (art. 20) 

oraz korespondentów WAP (art. 29). W praktyce, głównie ze 

względów finansowych, instytucja archiwisty objazdowego 

nie znalazła szerszego zastosowania28.

Bardzo ważne elementy ochrony prawnej materiałów ar-

chiwalnych znajdowały swe umocowanie w regulacjach doty-

czących zabytków. Początkowo były to przepisy Dekretu Rady 

Regencyjnej z dnia 31 października 1918 r. o opiece nad za-

bytkami sztuki i kultury. W jego art. 18 lit. e archiwalia zostały 

wprost wskazane jako jeden z rodzajów zabytków ruchomych, 

w art. 23 lit. b zaś jako rodzaj znalezisk (ukrytych w murach, 

puszkach, skrytkach). Kolejną regulację w tym obszarze sta-

nowiło Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami. W nim również 

archiwalia zostały wyraźnie zaliczone do kategorii zabytków 

(art. 2 pkt 12), z wyłączeniem jednak dokumentów tajnych 

w rozumieniu prawa kanonicznego (art. 2 ust. 2). Podstawą 

objęcia zabytku ochroną było orzeczenie władzy konserwa-

torskiej I instancji, czyli wojewody jako wojewódzkiej władzy 

administracji ogólnej lub komisji mieszanej świecko-du-

chownej w przypadku Kościoła katolickiego (art. 3 i 5)29.

Konsekwencją nadania materiałowi archiwalnemu sta-

tusu zabytku był obowiązek udostępniania go do badań 

konserwatorskich, zakaz wywozu za granicę oraz możli-

wość wywłaszczenia z niego. Przepisy z 1918 r. dodatkowo 

poddawały nadzorowi konserwatorskiemu oraz ograni-

czeniom w obrocie cywilnoprawnym zabytki będące wła-

snością jednostek samorządu terytorialnego oraz insty-

tucji kościelnych i społecznych. Według rozporządzenia 

z 1928 r., zmienionego w 1933 r., nadzór konserwatorski 

oraz prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa dotyczy-

ły już wszystkich zabytków, podobnie jak możliwość ich 

czasowego zajęcia w razie niebezpieczeństwa zniszcze-

nia, uszkodzenia lub niedozwolonego wywozu za granicę. 

We wspomnianej nowelizacji archiwa państwowe zostały 

wskazane jako miejsca przechowywania zajętych zabytków 

w razie ich zagrożenia oraz podmioty, na rzecz których 

można było skonfiskować zabytek w przypadku jego wywo-

zu za granicę bez zezwolenia.

Szczególny status prawny archiwaliów Kościoła katolic-

kiego wynikał z zawartego w 1925 r. przez Polskę konkor-

datu. W myśl jego art. XIV w każdej diecezji utworzona mia-

ła być komisja mianowana przez biskupa, w porozumieniu 

z właściwym ministrem, zajmująca się ochroną dokumen-

tów archiwalnych obok ochrony zabytków30.

28 Regulamin czynności archiwistów objazdowych z 21 marca 
1919 r. – R. Piechota, B. Jagiełło, M. Motas, op.cit., s. 172–174; K. Ha-
licki, Archiwiści objazdowi w Polsce okresu międzywojennego, [w:] 
Historia i polityka, t. 6, red. H. Stys, Toruń 2007, s. 117–124.

29 Dziennik Praw Królestwa Polskiego 1918, nr 16, poz. 36; Dz.U. 
1928, nr 29, poz. 265, zm. 1933, nr 10 poz. 62. Na konieczność 
współstosowania przepisów dekretu archiwalnego oraz dekretu 
o opiece nad zabytkami sztuki i kultury oraz potrzebę współpracy 
służb archiwalnej i konserwatorskiej zwracał uwagę Stefan Eh-
renkreutz, idem, Archiwiści objazdowi czy konserwatorowie zabyt-
ków sztuki i kultury, „Archeion”, t. 1, 1927, s. 146–150.

30 Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą Pol-
ską, podpisany w Rzymie dnia 10 lutego 1925 r. (Dz.U. 1925, nr 72, 
poz. 501).
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Warto w tym miejscu wspomnieć także o normach 

prawa międzynarodowego mających zapewnić ochronę 

materiałom archiwalnym jako dobrom kultury w warun-

kach konfliktu zbrojnego. Rzeczpospolita Polska stała 

się stroną konwencji haskich z 1907 r., a mianowicie od 

1927 r. – czwartej dotyczącej praw i zwyczajów wojny lą-

dowej oraz od 1935 r. – dziewiątej o bombardowaniu przez 

morskie siły zbrojne w czasie wojny. W obu tych aktach 

nakazano stosowanie podczas oblężeń i bombardowań 

niezbędnych środków pozwalających w miarę możności 

oszczędzić gmachy służące celom nauki lub zakłady na-

ukowe (a więc i archiwa) oraz pomniki historyczne, pod 

warunkiem wyłączenia tych obiektów z używania dla 

celów wojennych i ich odpowiedniego oznakowania31. 

Z tymi regulacjami międzynarodowymi korespondowały 

normy prawa wewnętrznego. Na mocy art. 5 pkt 4 ustawy 

z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obowiązku świad-

czeń rzeczowych, zostały z jej zakresu wyłączone m.in. ar-

chiwa mające charakter publiczny oraz prywatne zbiory 

i poszczególne przedmioty sztuki i kultury o stwierdzonej 

wartości zabytkowej. Kategorie placówek i materiałów ob-

jętych tym wyłączeniem wskazano w paragrafach 15–17 

aktu wykonawczego wydanego w przededniu wybuchu II 

wojny światowej32.

Dekret archiwalny z 1919 r. w niezmienionej formie 

obowiązywał do 10 kwietnia 1951 r., gdy został uchylony 

przez dekret z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach pań-

stwowych. Nim to nastąpiło, stanowił normatywną pod-

stawę działania od roku 1944 archiwów państwowych, 

w tym przywracania ich normalnego funkcjonowania 

oraz podejmowania działań rewindykacyjnych w zakre-

sie archiwaliów. Znów przydatne okazały się blankietowe 

przepisy określające kształt sieci archiwalnej. To na ich 

podstawie wydawano zarządzenia o utworzeniu nowych 

archiwów państwowych (w szczególności na Ziemiach 

Odzyskanych) czy oddziałów powiatowych archiwów pań-

stwowych (których część stała się później powiatowymi 

archiwami państwowymi)33.

Jeszcze dłużej obowiązywały inne pochodzące z okre-

su II Rzeczypospolitej akty prawne dotyczące materiałów 

archiwalnych. Dopiero od 22 maja 1962 r. przepisy Roz-

porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami, zastąpiła ustawa 

z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o mu-

zeach. Ona także regulowała status materiałów archiwal-

nych, reglamentując ich wywóz za granicę czy przyznając 

uprawnienia kontrolne służbom konserwatorskim. Kom-

pleksowe unormowanie zagadnień ochrony materiałów 

archiwalnych w jednym akcie prawnym przyniosło dopie-

ro wejście w życie z początkiem 1984 r. przepisów ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach. Wypada zauważyć, że późniejsze noweliza-

cje ustawy archiwalnej z 1983 r. sprawiły, że znów ustawa 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tym razem 

31 Art. 27 i 56 regulaminu stanowiącego załącznik do konwencji 
dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej (Dz.U. 1927, nr 21, 
poz. 161) i art. 5 konwencji o bombardowaniu przez morskie siły 
zbrojne w czasie wojny (Dz.U. 1936, nr 6, poz. 66).

32 Dz.U. 1939, nr 30, poz. 200; Rozporządzenie ministrów: Spraw 
Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Skar-
bu, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa 
i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Spo-
łecznej oraz Poczt i Telegrafów z dnia 26 sierpnia 1939 r. w spra-
wie wykonania ustawy o powszechnym obowiązku świadczeń 
rzeczowych (Dz.U. 1939, nr 81, poz. 529).

33 Dz.U. 1951, nr 19, poz. 149; J. Tandecki, Archiwa w Polsce w latach 
1944–1989. Zarys dziejów, Toruń 2017, s. 26–33 i 36. Przykładowo: 
Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 15 listopada 1948 r. o utwo-
rzeniu Archiwum Państwowego w Olsztynie (M.P. 1948, nr A 81, 
poz. 754) oraz Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 
1950 r., nr Arch. 248/50 w sprawie utworzenia powiatowych od-
działów wojewódzkich archiwów państwowych (Dz.Urz. Minister-
stwa Oświaty 1950, nr 19, poz. 243).
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z 2003 r., ma w pewnym zakresie bezpośrednie zastoso-

wanie do archiwaliów34.

Najdłużej, bo do 19 grudnia 1975 r., obowiązywało przy-

wowyłane już Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 2 czerwca 1937 r. o przechowywaniu i niszczeniu 

akt i ksiąg w sprawach sądowych i administracji sądowej35. 

Odpowiednie konwencje haskie, zawierające przepisy 

o ochronie dóbr kultury w czasie działań zbrojnych, wiążą 

Rzeczypospolitą Polską do dnia dzisiejszego, choć ich po-

stanowienia istotnie uzupełniają umowy międzynarodowe 

zawarte po II wojnie światowej.

Dekret z 1919 r. o organizacji archiwów państwowych 

i opiece nad archiwaliami, jako najważniejszy akt prawa 

archiwalnego, został ustanowiony w początkowym okre-

sie budowy korpusu prawnego odradzającego się państwa 

polskiego. Tym samym stworzono podstawy prawne działa-

nia administracji archiwalnej, pozwalające otoczyć opieką 

materiały archiwalne, podjąć działania w kierunku ich re-

windykacji na arenie międzynarodowej, rozpocząć ich sys-

tematyczne gromadzenie oraz udostępniać je dla potrzeb 

nauki i administracji. W swej treści normatywnej dekret 

archiwalny wykazywał podobieństwa do rozwiązań francu-

skich, ale stosowanych szeroko w wielu ówczesnych pań-

stwach europejskich36.

Patrząc z perspektywy niemal stu lat na polskie pra-

wo archiwalne, nie trudno zauważyć, że niektóre przyjęte 

wtedy rozwiązania okazały się mniej lub bardziej stabil-

ne. Względnie trwałe było wspólne normowanie ochrony 

prawnej materiałów archiwalnych i zabytków w ustawo-

dawstwie dotyczącym tych ostatnich. Również w okresie 

międzywojennym, rozporządzeniem z 1937 r. odnoszącym 

się do akt sądowych, zapoczątkowano tradycję regulowania 

archiwizacji szczególnych rodzajów dokumentacji w for-

mie odrębnych rozporządzeń wydawanych na podstawie 

innych aktów niż ustawy archiwalne.

Niezmiennie sieć archiwów państwowych ma charakter 

scentralizowany poprzez podporządkowanie ich jednemu 

organowi, choć już w czasach II Rzeczypospolitej, jeszcze 

bez wyraźnych formalnych podstaw, zostało zapoczątko-

wane odrębne organizowanie służb archiwalnych nie-

których resortów. Wypada zauważyć, że niemal wszystkie 

późniejsze rozstrzygnięcia ustrojowe w postaci podległości 

archiwów ministrom oświaty, nauki i szkolnictwa wyższe-

go lub kultury nie wyszły w istocie poza ówczesny zakres 

działania ministra wyznań religijnych i oświecenia pu-

blicznego, któremu nie bez kontrowersji archiwa państwo-

we podporządkowano już w 1918 r. W porównaniu z aktu-

alnym stanem prawnym zmniejszył się natomiast zakres 

kompetencji oraz poziom ustrojowej niezależności Rady 

Archiwalnej37.

Przepisy dekretu archiwalnego z 1919 r. dotyczące bu-

dowy sieci archiwów państwowych miały prowizoryczny 

charakter, co odegrało swoją rolę także w procesie jej od-

budowy i reorganizacji po II wojnie światowej. Dopiero de-

kret z 1951 r. określił organizację sieci archiwalnej w spo-

sób kompleksowy i oparty na względnie spójnych zasadach. 

Refleksem tymczasowego i zarazem bardzo elastycznego 

34 Dz.U. 1962, nr 10, poz. 48; W. Stępniak, Archiwalia w polskim sys-
temie prawnym ochrony dóbr kultury, „Archeion”, t. 82, 1987, s. 69; 
M. Konstankiewicz, A. Niewęgłowski, Narodowy zasób archiwalny 
i archiwa. Komentarz, Warszawa 2016, s. 26–28.

35 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 
1975 r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszcze-
nia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom pań-
stwowym (Dz.U. 1975, nr 43, poz. 220).

36 T. Mencel, op.cit., s. 24–25 i 35–36. I. Mamczak-Gadkowska, Archi-
wa państwowe…, s. 61–62; R. Galuba, op.cit., s. 50–52.

37 B. Ryszewski, Polskie ustawy archiwalne i wynikające z nich proble-
my, [w:] Pomorze – Polska – Europa. Studia i materiały z dziejów XIX 
i XX wieku, red. Z. Karpus, J. Sziling, Z. Waszkiewicz, Toruń 1995, 
s. 287–288.
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rozwiązania przyjętego w 1918 r. jest treść aktualnej usta-

wy archiwalnej, która określanie nazw i właściwości archi-

wów państwowych pozostawia rozporządzeniom ministra 

o jednostkowym charakterze.

Stale do zadań archiwów państwowych należy admi-

nistrowanie zasobem stanowiącym własność państwa 

i powstałym w wyniku funkcjonowania jego organów. 

W rozwoju przepisów dotyczących kształtowania zasobu 

archiwalnego narastającego w podmiotach publicznych 

rozbudowywane było stopniowo instrumentarium prawne 

administracji archiwalnej. W zasadzie dopiero pod rząda-

mi obecnie obowiązującej ustawy nastąpiło uszczegółowie-

nie przepisów kształtujących relacje pomiędzy archiwum 

a osobą pragnącą z jego zasobu skorzystać. Wyraźnemu 

w stosunku do sytuacji z okresu II Rzeczypospolitej roz-

szerzaniu ulegały kompetencje państwowej służby archi-

walnej w zakresie materiałów o innej niż państwowa pro-

weniencji. Można wręcz stwierdzić, że zawarta w dekrecie 

z 1919 r. zapowiedź opracowania ustawy o ochronie zabyt-

ków archiwalnych została zrealizowana dopiero w ustawie 

z 1983 r., choć jak się okazuje w sposób dalece niedosko-

nały i to pomimo późniejszych jej nowelizacji. U progu od-

zyskania przez Polskę niepodległości stworzono regulacje 

prawa archiwalnego, które na długie lata stały się podstawą 

działania administracji archiwalnej i fundamentem ewolu-

cji tych unormowań aż po dzień dzisiejszy.
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W styczniu 1918 r.  w ramach organizującego się Ministerstwa 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego został powołany  

Referat Archiwalny, kierowany przez Stefana Ehrenkreutza, 

przekształcony następnie w Wydział Archiwów Państwowych, który po 

skompletowaniu nowego składu rozpoczął urzędowanie 10 kwietnia 

1918 r. Jednym z pierwszych najpilniejszych zadań Wydziału było 

opracowanie ustawy archiwalnej, uwieńczone wydaniem Reskryptu 

Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w dniu 31 lipca 1918 r. 

o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. 

Reskrypt, podpisany przez członków Rady abp. Aleksandra 

Kakowskiego, Zdzisława Lubomirskiego i Józefa Ostrowskiego, został 

opublikowany w Monitorze Polskim nr 116 z 7 sierpnia 1918 r. 

Reskrypt Rady Regencyjnej z dnia 31 lipca 1918 r. o organizacji archiwów 
państwowych i opiece nad archiwaliami, k. 1, 10

Źródło: Archiwum Akt Nowych, zesp. 2/8/0 Prezydium Rady Ministrów w Warszawie 
1917–1939, sygn. III 1529/19, k. 32–41.
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Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. o organizacji archiwów państwowych i opiece nad 

archiwaliami był jednym z ponad 200 tymczasowych aktów prawnych rangi 

ustawowej, wydanych przez Naczelnika Państwa na wniosek rządu, na podstawie 

Dekretu z dnia 22 listopada 1918 r. o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki 

Polskiej. Zgodnie z tą prowizoryczną regulacją ustrojową dekret archiwalny został 

przedłożony Sejmowi Ustawodawczemu, co nadało mu charakter stały i przedłużyło 

jego moc obowiązującą.  Stanowił on przeredagowaną i zaktualizowaną wersję 

Reskryptu Rady Regencyjnej z dnia 31 lipca 1918 r. o organizacji archiwów 

państwowych i opiece nad archiwaliami. Dekret z 7 lutego 1919 r., jako najważniejszy 

akt prawa archiwalnego, został ustanowiony w początkowym okresie budowy 

korpusu prawnego odradzającego się państwa polskiego. Tym samym stworzono 

podstawy prawne działania administracji archiwalnej, pozwalające otoczyć opieką 

materiały archiwalne, podjąć działania w kierunku ich rewindykacji na arenie 

międzynarodowej, rozpocząć ich systematyczne gromadzenie oraz udostępniać 

je dla potrzeb nauki i administracji. W swej treści dekret archiwalny wykazywał 

podobieństwa do rozwiązań francuskich, ale stosowanych w wielu ówczesnych 

państwach europejskich. Dekret archiwalny z 1919 r. w niezmienionej formie 

obowiązywał do 10 kwietnia 1951 r., stanowiąc normatywną podstawę działania 

archiwów państwowych po II wojnie światowej, w tym przywracania ich normalnego 

funkcjonowania, tworzenia nowych placówek oraz podejmowania działań 

rewindykacyjnych w zakresie archiwaliów, został uchylony przez Dekret z dnia 

29 marca 1951 r. o archiwach państwowych.

Dziennik Praw Państwa Polskiego nr 14 z 1919 r., karta tytułowa

Na następnych stronach – Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. o organizacji archiwów 
państwowych i opiece nad archiwaliami

Źródło: Archiwum Akt Nowych, zesp. 2/3/0 Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie 1918–1922 
[1923], sygn. 36, k. 310–317.
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„Powojenna nędza mieszkaniowa trapi nie tylko osoby prywatne, daje się ona 

ciężko we znaki urzędom państwowym, a wśród nich archiwa stoją pod względem 

braku pomieszczeń na jednem z pierwszych miejsc” – pisał w 1929 r. Wincenty 

Łopaciński, ówczesny dyrektor Archiwum Oświecenia Publicznego. Wcześniej, jako 

urzędnik Wydziału Archiwów Państwowych, od 1919 r. zajmował się sprawą budowy 

nowoczesnego  gmachu dla archiwów państwowych w Warszawie. Opracował założenia 

ogłoszonego w 1921 r. konkursu; w 1925 r. razem z prof. Politechniki Warszawskiej 

Czesławem Przybylskim, autorem zwycięskiego projektu, jeździł do Budapesztu 

i Wiednia dla poznania gmachów tamtejszych archiwów. Przygotowania do rozpoczęcia 

budowy Centralnego Archiwum Państwowego zostały przerwane z powodu kryzysu 

walutowo-bankowego Polski w 1925 r. W latach 50. XX w. podjęto próbę powrotu do tej 

idei, jednak bezskutecznie.

Projekt Centralnego Archiwum Państwowego w Warszawie wg  planu prof. Czesława 
Przybylskiego. Dziedziniec i wejście główne, 1925 r. 

Źródło: „Archeion”, t. 5, 1929, s. 104.
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Pod budowę Centralnego Archiwum Państwowego w Warszawie 

przeznaczono początkowo plac na terenach byłego Ogrodu Pomologicznego 

na przedłużeniu ulic Hożej i Wspólnej, ostatecznie zmieniono lokalizację, 

wyznaczając działkę obok gmachu Ministerstwa Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego przy al. Szucha.  

Projekt gmachu zakładał 180 km bieżących półek w składach aktów 

i dokumentów, 480 m bieżących półek w składach map i planów, magazyn 

biblioteczny na 65 tys. tomów, magazyn czasopism i dzienników praw 

z 500 m półek, specjalistyczne pracownie techniczne, salę wystawową 

o powierzchni 150 m2, salę katalogów na 120 m2, biura administracyjne, 

mieszkania służbowe i urządzenia gospodarcze. 

Projekt Centralnego Archiwum Państwowego w Warszawie. Parter, 1925 r.

Źródło: „Archeion”, t. 5, 1929, s. 104.
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Projekt Centralnego Archiwum 
Państwowego w Warszawie. 
Widok ogólny,  1925 r. 

Źródło: „Archeion”, t. 5, 1929, s. 104.
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Archiwum Państwowe w Piotrkowie powstało we wrześniu 1918 r., a jego pierwszym 

kierownikiem był Wacław Studnicki, późniejszy dyrektor Archiwum Państwowego 

w Wilnie. Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. o organizacji archiwów państwowych i opiece 

nad archiwaliami zastał archiwum piotrkowskie  już zorganizowane  i działające od 

kilku miesięcy. Na przełomie marca i kwietnia 1919 r. kierownictwo Archiwum objął 

przybyły ze Lwowa dr Adam Próchnik. Mimo szczupłej obsady personalnej Archiwum  

przejmowało i porządkowało akta pozostałe po zlikwidowanych urzędach i instytucjach 

państw zaborczych. Pomocy w tych zabiegach szukał Próchnik u przedstawicieli 

administracji państwowej i samorządowej, m.in. komisarzy rządowych w Łodzi, 

Radomsku i Piotrkowie, w następstwie czego wydali oni odpowiednie rozporządzenia.  

Między innymi, 30 maja 1919 r. Komisariat Rządowy w Piotrkowie wydał z inicjatywy 

Próchnika obwieszczenie, w którym wzywał mieszkańców powiatu do oddawania 

do archiwum państwowego dokumentów wytworzonych przez dawną administrację 

rosyjską i austriacką. 

Komisariat Rządowy w Piotrkowie. Wezwanie z dnia 30 maja 1919 r.

Źródło: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, zesp. 48/909/0 Komisariat Rządu Ludowego 
w Piotrkowie 1918–1919 [1920], sygn. 18, k. 5.





Ważną rolę w strukturze organizacyjnej polskiej służby archiwalnej odgrywała Rada 

Archiwalna. Powołana reskryptem Rady Regencyjnej, a zatwierdzona dekretem 

archiwalnym, Rada była organem doradczym ministra wyznań religijnych i oświecenia 

publicznego, współpracującym z naczelnym dyrektorem archiwów państwowych. 

W okresie międzywojennym Rada Archiwalna zbierała się siedmiokrotnie. V sesja 

Rady Archiwalnej odbyło się w dniach 26–27 marca 1928 r. w sali posiedzeń Wydziału 

Archiwów Państwowych w Warszawie przy ul. Długiej 13. Obradom przewodniczyli 

minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego dr Gustaw Dobrucki 

i naczelny dyrektor archiwów państwowych prof. Stanisław Ptaszycki. W posiedzeniu 

uczestniczyło 38 członków Rady, w tym dyrektorzy i kierownicy archiwów państwowych: 

dr Józef Siemieński, dr Kazimierz Konarski, Wacław Graniczny, dr Wincenty Łopaciński, 

dr Józef Stojanowski, dr Franciszek Duda, dr Leon Białkowski, dr Eugeniusz Barwiński, 

dr Kazimierz Kaczmarczyk, Wacław Gizbert-Studnicki, Janina Kozłowska-Studnicka. 

Ponadto, historycy: ks. prof. Michał Godlewski, prof. Stanisław Kutrzeba, ks. prof. Henryk 

Likowski, prof. Alfons Parczewski, prof. Stanisław Semkowicz, a także kierownicy archiwów 

ministerstw i ich przedstawiciele, m.in. ppłk dr Bronisław Pawłowski, prof. Stefan Szulc, 

inż.-arch. Jarosław Wojciechowski. 

Posiedzenie V sesji Rady Archiwalnej w Warszawie. Warszawa, 26–27 marca 1928 r. 
Siedzą od lewej: Bronisław Pawłowski, Antoni Rybarski (zasłonięty), Józef Stojanowski, Wincenty 
Łopaciński, bp Michał Godlewski, Gustaw Dobrucki, prof. Stanisław Ptaszycki i prof. Władysław 
Semkowicz. Z lewej strony stoją: Aleksy Bachulski, Józef Siemieński. Pośrodku siedzi, pod 
biblioteką, Adam Wolff, za biblioteką Witold Suchodolski, obok niego siedzi ks. Henryk Likowski. 
Z prawej strony siedzą: czwarty w kolejności prof. Stanisław Kutrzeba, za nim prof. Alfons 
Parczewski, Janina Kozłowska-Studnicka, za nimi Kazimierz Kaczmarczyk. W prawym rogu stołu 
– Wacław Wajruch. Na zdjęciu widoczni ponadto: Wacław Gizbert-Studnicki, prof. Stefan Szulc, 
Jarosław Wojciechowski, Eugeniusz Barwiński.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zesp. 3/1/0 Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji  
(1910–1939), sygn. 1-K-721.
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Prezydium IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu. Poznań 6–8 grudnia 1925 r. 
Stoją od lewej: Jan Dąbrowski, Kazimierz Kaczmarczyk, Jan Nepomucen Fijałek. Siedzą od 
lewej: Wacław Tokarz, Fryderyk Papée, Marceli Handelsman, Stanisław Ptaszycki. Stoją od 
lewej, drugi rząd: Władysław Semkowicz, trzeci od lewej Franciszek Bujak, czwarty od lewej 
Stanisław Zakrzewski.

Źródło: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu, zesp. P. III-35 Kazimierz Kaczmarczyk  
(1878–1966) historia, archiwistyka, sygn. 252.

Podczas IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu w 1925 r. po 

raz pierwszy obradowała sekcja poświęcona archiwom i archiwistyce. Referaty 

zaprezentowali najwybitniejsi ówcześni historycy archiwiści: Aleksy Bachulski, 

Kazimierz Kaczmarczyk, Adam Kaletka, Kazimierz Konarski, Stanisław Kutrzeba, 

Wincenty Łopaciński, Tadeusz Manteuffel, Józef Paczkowski, Feliks Pohorecki, 

Helena Polaczkówna, ks. Józef Rokoszny, Antoni Rybarski, Józef Siemieński, 

Józef Stojanowski, Wacław Gizbert-Studnicki. 
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Prawne podstawy funkcjonowania Wydziału Archiwów Państwowych stanowił  

Dekret Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. o organizacji archiwów 

państwowych i opiece nad archiwaliami. Wydział stanowił samodzielną komórkę 

organizacyjną Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,  

a na jego czele stał naczelny dyrektor archiwów państwowych. Wydział Archiwów 

Państwowych miał siedzibę w Warszawie przy ul. Długiej 13, gdzie do 1937 r.  

mieściło się także Archiwum Wojskowe (późniejsze Archiwum Akt Nowych).

Dyrektorzy archiwów warszawskich i pracownicy Wydziału Archiwów Państwowych 
w siedzibie Wydziału przy ul. Długiej 13. Warszawa, 1927–1928

Źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie, zesp. 72/1630/0 Zbiór fotografii Zdzisława Marcinkowskiego 
(1904–1939), sygn. 2135.
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Pracownicy służby archiwalnej w Warszawie przed budynkiem Archiwum Głównego Akt  
Dawnych (AGAD) przy ul. Długiej 24. Warszawa, 1927 r.
W pierwszym rzędzie stoją od lewej: Franciszek Grela (Wydział Archiwów Państwowych – WAP), 
Jan Jakubowski (Archiwum Oświecenia Publicznego), Maria Grela (WAP), Wincenty Łopaciński 
(dyrektor Archiwum Oświecenia Publicznego), Aleksander Włodarski (AGAD), Józef Siemieński 
(dyrektor AGAD), Stanisław Ptaszycki (naczelny dyrektor archiwów państwowych), 
Anna Frąckiewicz, Józef Stojanowski (WAP), Wacław Wajruch (WAP) – z laską, Adam Stebelski 
(AGAD) – z teczką, Adolf Mysłowski (AGAD), Tadeusz Żebrowski (AGAD) – z teczką. 
Drugi rząd: Jan Kamiński (WAP), Tadeusz Słowik (WAP) – w jasnym kapeluszu, Janina Gürard 
(WAP), Antoni Stanisław Gronowski (AGAD) – bez nakrycia głowy, Julia Smoleńska-Preisowa 
(Archiwum Oświecenia Publicznego), Józefa Mickiewicz (AGAD) – w toczku, Felicja Ignatowicz 
(Archiwum Skarbowe), Antoni Rybarski i Maria Dąbrowska (WAP), Wacław Graniczny 
(dyrektor Archiwum Skarbowego), Kazimierz Konarski (dyrektor Archiwum Akt Dawnych – 
AAD) – wysoki z wąsami, Aleksander Markiewicz (Archiwum Skarbowe), Janusz Iwaszkiewicz 
(AAD), Karol Wiśniewski i Stefan Pomarański (Archiwum Skarbowe), Adam Wolff (AGAD). 
Trzeci rząd: Władysław Stefaniak (Archiwum Akt Nowych – AAN), Kazimiera Brandlówna 
(Archiwum Skarbowe), Janina Przekaskowska (AAD), Wiktoria Starzeniecka-Łappo 
(Archiwum Skarbowe), Aniela Małachowska i Aleksy Bachulski (Archiwum Oświecenia 
Publicznego), Michał Kirchner (AGAD), Zofia Krauze i Jadwiga Karwasińska (AGAD) 
– pomiędzy nimi Antoni Rybarski, dalej nieustalona osoba, Tadeusz Manteuffel 
(Archiwum Oświecenia Publicznego), Czesław Milewski i Aleksander Powierza (AGAD), 
Stanisław Lewandowski (AAD). Czwarty rząd: Stanisław Klonowski (AAN) – widać tylko 
część twarzy, Walenty Grabiarz i Stanisław Wierzbicki (Archiwum Oświecenia Publicznego), 
Jan Potocki (Archiwum Skarbowe), za nim nieustalona osoba, Honorat Ryziński (AAD), 
Jan Wołkowski (Archiwum Skarbowe), w kapeluszu osoba nierozpoznana. Piąty rząd: 
Stefan Lewandowski (AAD), Aleksy Brzozowski (WAP), Zygmunt Janiszewski (AGAD).

Źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie, zesp. 72/1630/0 Zbiór fotografii Zdzisława Marcinkowskiego  
(1904–1939), sygn. 2132.
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Józef Paczkowski (1861–1933), historyk, archiwista. Studiował 

historię, prawo i ekonomię na uniwersytetach w Lipsku i Berlinie, 

gdzie w 1889 r. uzyskał stopień doktora. Przed I wojną światową 

pracował w centralnych archiwach i bibliotekach w Berlinie oraz 

w Archiwum Państwowym w Gdańsku, jednocześnie wykładał 

historię Polski i archiwistykę na Uniwersytecie Berlińskim.  

W styczniu 1919 r. powrócił do Polski, obejmując stanowisko 

dyrektora archiwum państwowego w Poznaniu oraz naczelnika 

Wydziału Archiwów Państwowych przy Ministerstwie Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego (od 1925 r. – naczelnego 

dyrektora archiwów państwowych), na którym pozostawał do 

1926 r. W 1920 r. objął Katedrę Historii Wschodu Europy na 

Uniwersytecie Poznańskim. Jako przedstawiciel polskiej służby 

archiwalnej w 1919 r. brał udział w pracach Delegacji Polskiej na 

Konferencję Pokojową w Paryżu, a w latach 1919–1925 pracował 

jako rzeczoznawca w komisjach ds. rewindykacji materiałów 

archiwalnych z Niemiec. W latach 1930–1931 był pełnomocnikiem 

Rządu RP ds. rokowań archiwalnych z Austrią. 

Prof. Józef Paczkowski, ok. 1930 r. 

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zesp. 3/11/0 Zbiór 
reprodukcji, sygn. 11-486.
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W okresie międzywojennym Wydział Archiwów Państwowych zatrudniał od kilku 

do kilkunastu (maksymalnie 12) osób. Na czele Wydziału stał naczelnik (kierownik), 

od 1925 r. naczelny dyrektor archiwów państwowych, a od 1933 r. – dyrektor archiwów 

państwowych. Stanowisko to pełnili kolejno: Stefan Ehrenkreutz (od powstania 

Wydziału do lutego 1919 r.), Józef Paczkowski (1919–1926), Stanisław Ptaszycki  

(1926–1931), Witold Suchodolski (1931–1939). Począwszy od 1925 r., kiedy 

wprowadzono  funkcję zastępcy naczelnego dyrektora, pełnił ją Antoni Rybarski.

Pracownicy Wydziału Archiwów Państwowych w pomieszczeniu Wydziału przy ul. Długiej 13. 
Warszawa, 1927–1928
Od lewej przed biurkiem: Józef Stojanowski, Antoni Rybarski. Od lewej: Maria Grela, Gustaw 
Kaleński, Maria Dąbrowska, prof. Stanisław Ptaszycki, Aleksander Markiewicz, Wacław Wajruch, 
Franciszek Grela, Tadeusz Słowik, Anna Frąckiewiczowa.

Źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie, zesp. 72/1630/0 Zbiór fotografii Zdzisława Marcinkowskiego  
(1904–1939), sygn. 2135.
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Prof. Stanisław Ptaszycki urząd naczelnego dyrektora archiwów państwowych objął 

w 1926 r. Był już wówczas uczonym o ogromnej praktyce archiwalnej i uznanym 

autorytecie naukowym. Chociaż stanowisko objął w sędziwym wieku (75 lat), był 

człowiekiem ruchliwym i energicznym, a na okres sprawowania przez niego urzędu 

przypadły lata rozkwitu archiwów, cechujące się m.in. zwiększeniem personelu 

archiwalnego największych archiwów, założeniem czasopisma „Archeion”, a także 

rozwojem kształcenia zawodowego archiwistów na poziomie wyższym. 

Pracownicy archiwów warszawskich:  Archiwum Akt Nowych, Archiwum Głównego Akt 
Dawnych i Archiwum Oświecenia Publicznego,  Archiwum Skarbowego oraz Wydziału 
Archiwów Państwowych w pomieszczeniu Wydziału przy ul. Długiej 13. Warszawa, 1927–1928 
Pośrodku siedzi naczelny dyrektor archiwów państwowych  prof. Stanisław Ptaszycki. 

Źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie, zesp. 72/1630/0  Zbiór fotografii Zdzisława Marcinkowskiego 
(1904–1939), sygn. 2137.
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Pracownicy Wydziału Archiwów Państwowych, Archiwum  Wojskowego  
oraz Archiwum Oświecenia Publicznego w pomieszczeniu Wydziału w Warszawie  
przy ul. Długiej 13, ok. 1924–1925
Od lewej siedzą: Maria Dąbrowska, Anna Frąckiewiczowa, Julia Smoleńska-Preiss, 
prof. Józef Paczkowski, Józefa Mickiewiczowa, Maria Grelowa, Anna Malachowska, 
Janina Guirard; stoją od lewej: Wacław Wajruch, Józef Stojanowski, Antoni Rybarski, 
Wincenty Łopaciński, Aleksander Markiewicz, Franciszek Grela, Tadeusz Słowik. 

Źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie, zesp. 72/1630/0  Zbiór fotografii Zdzisława Marcinkowskiego  
(1904–1939), sygn. 2054.
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Antoni Rybarski (1886–1962), historyk, archiwista, wydawca źródeł. 

Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1913 r. 

uzyskał stopień doktora filozofii. Po ukończeniu studiów podjął 

pracę asystenta w Gabinecie Nauk Historycznych Towarzystwa 

Naukowego Warszawskiego. W 1918 r. związał się na dalsze lata 

życia z archiwami. Do 1939 r. był radcą, następnie starszym radcą 

w Wydziale Archiwów Państwowych, zastępował naczelnego 

dyrektora archiwów państwowych podczas jego nieobecności. 

W latach 1923, 1925, 1928 oraz 1931–1932, jako członek Delegacji 

Polskiej w Mieszanej Komisji Specjalnej, uczestniczył w misjach 

rewindykacyjnych do Moskwy i Petersburga. W czasie oblężenia 

Warszawy w 1939 r. czuwał nad gmachem Wydziału Archiwów 

Państwowych i sąsiadującym z nim Archiwum Głównym 

Akt Dawnych przy ul. Długiej 24. W 1939 r. okupacyjne 

władze niemieckie mianowały go dyrektorem AGAD; na tym 

stanowisku pozostawał do wybuchu powstania warszawskiego. 

Wraz z personelem Archiwum czynił starania o uratowanie 

zasobu. Wysiedlony po upadku powstania, powrócił do Warszawy 

w 1945 r. na stanowisko radcy w Wydziale Archiwów Państwowych, 

gdzie pracował do emerytury w 1957 r.
Dr Antoni Rybarski. Warszawa, 1925 r.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zesp. 3/1/0  Koncern 
Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji  
(1910–1939), sygn. 1-A-2701.
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Witold Suchodolski (1887–1967), archiwista, bibliograf, działacz 

społeczny.  Od lat gimnazjalnych związany był z rewolucyjnym, 

niepodległościowym nurtem Polskiej Partii Socjalistycznej. 

Swoją działalność przypłacił trzykrotnym aresztowaniem 

i zesłaniem na Syberię, skąd zbiegł do Galicji. W 1912 r. ukończył 

historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, nie zaprzestając 

konspiracyjnej działalności niepodległościowej. Wybuch wojny 

zastał go w Charkowie, gdzie pod nazwiskiem Glinicki nauczał 

historii w tamtejszej szkole polskiej. Pracę archiwalną rozpoczął 

po powrocie do Warszawy w 1918 r. w Archiwum Skarbowym. 

Od 1921 r., przez następne dziewięć lat uczestniczył w pracach 

rewindykacyjnych Delegacji Polskiej w Mieszanej Komisji 

Specjalnej, zajmując stanowiska zastępcy prezesa Delegacji, 

jej pełnomocnika i kierownika ekspozytury w Leningradzie. 

Po powrocie do Warszawy w 1929 r. objął stanowisko dyrektora 

Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,  a w 1932 r. 

został naczelnym dyrektorem archiwów państwowych.  Okres 

II wojny światowej spędził w Archiwum Skarbowym, pozostając 

konspiracyjnym zwierzchnikiem archiwów polskich.  Jesienią 

1944 r. brał czynny udział w tzw. akcji pruszkowskiej ratowania 

zbiorów kulturalnych w zniszczonej Warszawie. W 1945 r. 

powrócił na stanowisko naczelnego dyrektora, z którego został 

odwołany w 1949 r. Na emeryturze podjął pracę w Instytucie 

Badań Literackich, zajmując się zagadnieniami edytorstwa źródeł 

i bibliografii XIX w. 

Dr Witold Suchodolski. Warszawa, lata 50. XX w.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zesp. 3/11/0 Zbiór 
reprodukcji (1920–1996), sygn. 11-43.
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Stefan Ehrenkreutz (1880–1945), historyk ustroju, archiwista. Ukończył Uniwersytet 

w Lipsku, gdzie w 1911 r. uzyskał stopień doktora filozofii. Członek Komisji Archiwalnej 

przy Tymczasowej Radzie Stanu (1916–1917), zastępca kierownika Wydziału Archiwów 

Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rady Regencyjnej  

(1917–1918), dyrektor Archiwum Skarbowego w Warszawie (1919–1920).  

W 1920 r. objął wykłady z historii ustroju Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego 

na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, gdzie w 1929 r. uzyskał tytuł profesora 

zwyczajnego. Piastował funkcję dziekana Wydziału Prawa, 1 września 1939 r. zaś został 

rektorem Uniwerstetu, którym kierował do 1944 r. jako tajną uczelnią.  

Był członkiem wielu towarzystw naukowych, Polskiej Akademii Umiejętności, zasiadał 

w Senacie RP z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (1930–1935). 

Aresztowany w 1944 r. w Wilnie zmarł w więzieniu. 

Fotografia rodzinna Ehrenkreutzów: Cezaria Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz,  
prof. Stefan Ehrenkreutz, córka Stefana i Tekli z domu Zweibaum – Emilia i dzieci  
Stefana i Cezarii – Krystyna, Tadeusz, Andrzej. Wilno, 1925 r.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zesp. 3/7/0 Zbiór fotografii różnego pochodzenia (1858–1998), sygn. VII-1673.
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Stanisław Ptaszycki (1853–1933), historyk literatury polskiej, znawca nauk 

pomocniczych historii, archiwista. Ukończył Wydział Historyczno-Filologiczny 

Uniwersytetu Petersburskiego, uzyskując w 1877 r. stopień kandydata nauk  

historyczno-filologicznych. Do wybuchu I wojny światowej przebywał w Petersburgu; 

w latach 1878–1887 objmował stanowisko archiwisty w III Departamencie Senatu 

Rządzącego, gdzie powierzono mu opiekę nad Metryką Litewską.  

W 1917 r. brał udział w pracach Komisji Likwidacyjnej ds. Królestwa Polskiego oraz 

w posiedzeniach Polskiego Centralnego Komitetu Obywatelskiego. Po odzyskaniu 

przez Polskę niepodległości wrócił do kraju. Czynnie uczestniczył w organizacji 

Uniwersytetu Lubelskiego, będąc następnie jego wykładowcą i dyrektorem 

Biblioteki Uniwersyteckiej.  

W 1919 r. objął stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie. W 1920 r. brał 

udział w pracach konferencji pokojowej w Rydze jako rzeczoznawca w zakresie spraw 

archiwalno-bibliotecznych, a w 1922 r. wszedł w skład Delegacji Polskiej w Mieszanej 

Komisji Specjalnej.  

W 1926 r. został powołany na urząd naczelnego dyrektora archiwów państwowych, 

na którym pozostawał do 1931 r. Był współzałożycielem i pierwszym redaktorem 

czasopisma archiwalnego „Archeion”, członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. 

towarzystw przyjaciół nauk w Wilnie, Lublinie i Poznaniu, w 1931 r. został wybrany na 

członka czynnego Akademii Umiejętności w Krakowie. 

Prof. Stanisław Ptaszycki w gabinecie dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie.  
Lublin, 1926 r.

Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. 35/1479/0 Archiwum Państwowe w Lublinie 1918–1939  
[1940–1965], sygn. 20, k. 1.
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Józef Stojanowski (1884–1964), historyk, nauczyciel, archiwista. 

Studiował historię na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie w 1916 r. 

uzyskał stopień doktora filozofii. W latach 1919–1923 pracował 

jako archiwista w Archiwum Głównym Akt Dawnych, w 1924 r. 

został radcą Wydziału Archiwów Państwowych, obejmując 

kierownictwo Referatu Rewindykacji oraz jednocześnie Archiwum 

Wojskowego, a po jego przekształceniu w Archiwum Akt Nowych 

w 1930 r. został jego dyrektorem, pozostając na tym stanowisku 

do 1944 r. Brał udział w ewakuacji zasobów archiwalnych 

i bibliotecznych do Częstochowy zimą 1944/1945 r., opiekując 

się nimi i kierując jednocześnie Archiwum Państwowym 

w Piotrkowie Trybunalskim.  

Po powrocie do Warszawy pod koniec 1945 r., do listopada 

1946 r. był pełnomocnikiem ds. archiwalnych Ministerstwa 

Oświaty na Dolnym Śląsku, zabezpieczając i gromadząc 

we Wrocławiu archiwalia rozproszone w czasie wojny. Do 

1948 r. zajmował się sprawami rewindykacyjnymi w Wydziale 

Archiwów Państwowych, a następnie na krótko (1949–1950) 

został dyrektorem reaktywowanego Archiwum Akt Nowych. 

Po przejściu w stan spoczynku przeszedł do pracy w Archiwum 

Głównego Urzędu Statystycznego, obejmując w latach 1952–1958 

jego kierownictwo. Był członkiem wielu instytucji naukowych, 

w tym Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego 

Warszawskiego i Polskiego Towarzystwa Historycznego. 

Dr Józef Stojanowski. Warszawa, przełom lat 40. 
i 50. XX w.

Źródło: Archiwum Akt Nowych, zesp. 2/1739 Zbiór fotografii 
XIX–XX w., sygn. 8/1.
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Wincenty Łopaciński (1886–1939), archiwista, historyk. Studiował historię na 

Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie doktoryzował się w 1913 r. W marcu 1917 r. 

podjął pracę referenta ds. historyczno-dyplomatycznych w Departamencie Spraw 

Politycznych, a następnie sekretarza Komisji Archiwalnej Tymczasowej Rady Stanu. 

W 1918 r. przeszedł do Wydziału Archiwów Państwowych Ministerstwa Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego i objął w nim etat archiwisty objazdowego. 

W Wydziale pracował do 1925 r., kierując Referatem Archiwów Prowincjonalnych. 

W latach 1918–1922 był sekretarzem Rady Archiwalnej. W 1926 r. objął kierownictwo 

Archiwum Oświecenia Publicznego, przeprowadzając jego gruntowną reorganizację 

i tworząc z niewielkiej placówki „wzorowy warsztat archiwalno-naukowy”. Uczestniczył 

w akcjach rewindykacyjnych: w 1922 r. w Moskwie, a następnie trzykrotnie 

w Leningradzie (1929, 1931, 1932–1933). Od pierwszego tomu pełnił funkcję sekretarza 

redakcji czasopisma „Archeion”, a od tomu 10. (1932) do 16. (1938–1939) – jego 

redaktora wraz z Witoldem Suchodolskim. Był członkiem wielu instytucji naukowych 

– Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie, w którym pełnił funkcje skarbnika, 

sekretarza generalnego, przejściowo prezesa i wiceprezesa, od 1928 r. wchodził w skład 

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. 

Jubileusz 65-lecia pracy pisarskiej Aleksandra Kraushara w siedzibie Towarzystwa Miłośników 
Historii w Warszawie. Warszawa, kwiecień 1926 r. 
Wincenty Łopaciński, stoi obok siedzącego (drugi z prawej) Aleksandra Kraushara. 

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zesp. 3/1/0 Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji 
(1910–1939), sygn. 1-K-1575.

138





Archiwum Akt Nowych (do 1930 r. Archiwum Wojskowe) rozpoczęło swą działalność 

na mocy Dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. o organizacji archiwów 

państwowych i opiece nad archiwaliami. Początkowo kierował nim Andrzej Wojtkowski, 

oddelegowany do pracy z Wydziału Archiwów Państwowych. Pod koniec 1919 r. 

kierownictwo Archiwum objął dr Juliusz Rencki, którego w połowie 1922 r. zastąpił na 

tym stanowisku dr Wincenty Łopaciński, w listopadzie 1924 r. zaś kierownikiem został 

dr Józef Stojanowski, który pozostawał na tym stanowisku do 1939 r.  Pierwsza siedziba 

Archiwum mieściła się przy ul. Długiej 13, lecz ze względu na ciasnotę, w październiku 

1930 r. rozpoczęto przenoszenie archiwaliów do pomieszczeń w Forcie Sokolnickiego 

na Żoliborzu.  W lutym 1934 r. wynajęto pomieszczenia w budynku pofabrycznym 

przy ul. Szpitalnej 8, w którym umieszczono magazyny archiwalne. W marcu 1937 r. 

Archiwum zostało przeniesione do budynków byłej Fabryki Czekolady E. Wedel przy 

ul. Górskiego 9. Udostępnianie akt odbywało się w pracowni naukowej zlokalizowanej 

w Archiwum Głównym Akt Dawnych przy ul. Długiej 24.

Pracownicy Archiwum Akt Nowych (do 1930 r. Archiwum Wojskowego) w pomieszczeniach  
przy ul. Długiej 13 w Warszawie. Warszawa,  1925 r. 
Od lewej siedzą: Eliza Garniszewska-Kwiatkowska, Józef Stojanowski, Maria Tworkowska, 
Jan Warężak.  

Źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie, zesp. 72/1630/0  Zbiór fotografii Zdzisława Marcinkowskiego  
(1904–1939), sygn. 2134.
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Fotografia pracowników Centralnego Archiwum Wojskowego. Warszawa, marzec 1931 r.
W środku siedzi dyrektor ppłk Bronisław Pawłowski.   

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, 3/1/0 Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji  
(1910–1939), sygn. 1-W-796-5.

Centralne Archiwum Wojskowe rozpoczęło działalność pod koniec 1918 r. 

Jego zalążkiem była, utworzona w 1916 r., Sekcja Naukowa Komisji Wojskowej 

Tymczasowej Rady Stanu. W grudniu 1918 r. Sekcję przekształcono w  Instytut 

Historyczno-Wojskowy, w którego ramach powołano Centralne Archiwum Wojskowe. 

Od 1919 r. placówka objęła władzę zwierzchnią nad wszystkimi archiwami 

wojskowymi i referatami archiwalnymi przy Dowództwach Okręgów Generalnych. 

W 1927 r. CAW przemianowano na Archiwum Wojskowe, a zwierzchnictwo nad 

nim powierzono szefowi Wojskowego Biura Historycznego. Początkowy zasób 

CAW stanowiły akta General Gouvernement Warschau, I Korpusu Wschodniego, 

Polskiej Siły Zbrojnej oraz dokumentacja Legionów Polskich i Polskiego Korpusu 

Posiłkowego. W okresie międzywojennym zasób ulegał systematycznemu 

powiększeniu. Obok dokumentacji polskich władz wojskowych, polskich formacji 

i związków wojskowych pochodzących z okresu przed I wojną światową i lat 

wojennych, gromadzono także akta władz wojskowych byłych państw zaborczych.  

W 1933 r. zasób Archiwum liczył ok. 6500 m bieżących. Pierwszą siedzibą Archiwum 

był Pałac pod Blachą w Warszawie. W 1920 r. Archiwum zostało przeniesione 

do Fortu Legionów (dawniej Włodzimierza) cytadeli warszawskiej. W okresie 

międzywojennym funkcję dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego pełnili: 

ppłk dr Bronisław Pawłowski (1918–1933) oraz mjr Bolesław Waligóra (1933–1939).
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Pracownia naukowa Centralnego Archiwum Wojskowego. Warszawa, marzec 1931 r. 

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, 3/1/0 Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji (1910–1939),  
sygn. 1-W-796-4.

Na poprzedniej stronie – siedziba Centralnego Archiwum Wojskowego w Forcie Legionów, widok zewnętrzny. Warszawa, marzec 1931 r. 

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, 3/1/0  Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji (1910–1939), sygn. 1-W-796-1. 
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Bronisław August Pawłowski (1883–1962), ppłk, historyk 

wojskowości, archiwista. W latach 1901–1904 studiował 

historię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego 

pod kierunkiem prof. Szymona Askenazego, tam też w 1907 r. 

uzyskał stopień doktora filozofii. Podczas I wojny światowej był 

w Legionach Polskich, kierował sekcją wojskowo-historyczną 

Polskiego Archiwum Wojennego. W 1921 r. uzyskał stopień 

podpułkownika. Po odzykaniu niepodległości organizował 

Centralne Archiwum Wojskowe, którego był pierwszym 

dyrektorem do 1933 r., gdy przeszedł w stan spoczynku.  

W latach 20. i 30. brał udział w rokowaniach rewindykacyjnych 

z Niemcami i Austrią, organizował służbę archiwalną w wojsku. 

Późniejsze lata życia związał z działalnością naukową na 

Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1934 r. uzyskał stopień 

doktora habilitowanego. Okupację spędził w Warszawie, skąd 

w 1944 r. został wywieziony wraz z ludnościa powstańczą do 

obozu we Wrocławiu. Po wojnie związał się z Uniwersytetem 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 1946 r. objął Katedrę 

Historii Powszechnej Nowożytnej. 

Ppłk Bronisław Pawłowski. Warszawa, marzec 1931 r.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zesp. 3/1/0 Koncern 
Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji  
(1910–1939), sygn. 1-W-796-6. 
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Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim, 

którego początki sięgają czasów Księstwa Warszawskiego. Zostało powołane w 1808 r. 

dekretem księcia warszawskiego Fryderyka Augusta pod nazwą Archiwum Ogólnego 

Krajowego, który powierzył mu nie tylko Metrykę Koronną i Litewską, ale wszelkie 

najważniejsze akta państwowe i różnych resortów rządowych oraz instytucji sądowych 

dawnej Rzeczypospolitej. W ciągu ponad 200 lat nieprzerwanej działalności Archiwum 

zachowało personel polski i było wciąż instytucją narodową, służącą w miarę możności 

ogółowi polskich historyków. Zmiany następowały tylko w nazwie: Archiwum Ogólne 

Krajowe (1808–1815), Archiwum Główne Królestwa Polskiego (1816–1889), Warszawskie 

Archiwum Główne Akt Dawnych Królestwa Polskiego (do 1918 r.) i Archiwum Główne 

Akt Dawnych (od 1918 r.). W latach 1923–1934 zasób AGAD został uzupełniony 

materiałami archiwalnymi rewindykowanymi z Rosji, które obejmowały większą część 

tzw. Archiwum Sekretnego (Archiwum Koronnego Warszawskiego), część Metryki 

Koronnej, akta władz naczelnych państwa z epoki stanisławowskiej, akta powstania 

kościuszkowskiego. W 1938 r. została przejęta całość staropolskich akt skarbowych 

z Archiwum Skarbowego (powołanego w 1871 r.). Zasób AGAD oceniano wówczas na 

1 mln 750 tys. ksiąg, poszytów i plików akt oraz na 5 tys. dokumentów pergaminowych 

i 10 tys. planów i map. Ze swych ogromnych zbiorów Archiwum utraciło bezpowrotnie 

w czasie II wojny światowej ponad 90% zasobu, który spłonął w budynku Archiwum 

przy ul. Długiej 24, podpalony przez hitlerowców 2 września 1944 r.

Pracownicy Archiwum Głównego Akt Dawnych w siedzibie przy ul. Długiej 24. Warszawa, 1931 r. 
Adam Stebelski, Zygmunt Wdowiszewski, Zofia Krauzówna, Michał Kirchner, Adam Wolff, 
pośrodku siedzi dyrektor Józef Siemieński, Stanisław Groniowski, Adolf Mysłowski, 
Jadwiga Karwasińska, Stanisław Szachno. 

Źródło: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, zesp. Zbiór Fotografii, sygn. XIV-344.
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Józef Siemieński (1882–1941), historyk prawa, archiwista, edytor, publicysta. 

W 1900 r. podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, na 

którym w 1904 r. złożył rozprawę doktorską napisaną wbrew regulaminowi 

w języku polskim. Studia kontynuował w latach 1904–1906 na Uniwersytecie 

Lwowskim, gdzie w 1906 r. uzyskał stopień doktora filozofii. W 1915 r., 

po otwarciu Uniwersytetu Warszawskiego, podjął wykłady z historii 

ustroju Polski, które prowadził do 1919 r. W latach 1915–1918, jednocześnie 

z pracami dydaktycznymi, pełnił różne funkcje w Tymczasowej Radzie 

Stanu i Radzie Regencyjnej. W 1920 r. objął stanowisko dyrektora Archiwum 

Głównego Akt Dawnych, którym kierował przez 19 lat. Był także ekspertem 

Delegacji Polskiej w Mieszanej Komisji Specjalnej w Moskwie, zajmując 

się rewindykacją z Rosji archiwów dawnej Rzeczypospolitej. Miał wielkie 

zasługi dla ukształtowania zasobu AGAD, jego wzbogacenia o cenne nabytki, 

opracowania i udostępniania; był archiwistą i dyrektorem o nowoczesnym 

stylu działania, wyróżniał się inwencją i talentami organizacyjnymi. Działał 

w Towarzystwie Naukowym Warszawskim i Towarzystwie Miłośników 

Historii w Warszawie, był członkiem-korespondentem Polskiej Akademii 

Umiejętności. Był członkiem Komisji Archiwalnej przy Międzynarodowym 

Komitecie Nauk Historycznych, został powołany jako ekspert archiwalny 

przy Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligii Narodów. 

We wrześniu 1939 r. ratował z pracownikami zasób AGAD przed spaleniem, 

brał udział w ratowaniu zbiorów Biblioteki Ordynacji Krasińskich. W okresie 

okupacji uczestniczył w tajnych posiedzeniach Towarzystwa Miłośników 

Historii, od 1941 r. współpracował z Delegaturą Rządu na Kraj, przygotowując 

memoriały dotyczące stanu polskich zbiorów rękopiśmiennych. Aresztowany 

w czerwcu 1941 r. został oskarżony o udział w ruchu oporu. Przetrzymywany 

początkowo w więzieniu Radomiu, zmarł w Oświęcimiu w listopadzie 1941 r. 

Józef Siemieński. Warszawa, lata 30. XX w. 

Źródło: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, zesp. Zbiór Fotografii, sygn. XIV-344-007.

Dr Józef Siemieński. Warszawa, lata 20. XX w. 

Źródło: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie,  
zesp. Zbiór Fotografii, sygn. XIV-344-001.
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Raut na cześć uczestników Konferencji Historyków Wschodniej Europy i Słowiańszczyzny, 
zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Warszawa, Rynek Starego Miasta 31, 
sala posiedzeń Towarzystwa Miłośników Historii. Warszawa, 27 czerwca 1927 r.
Siedzą od lewej: Leontyna Dembina, prof. Whorton z Londynu, Helena Radlińska, prof. Novotny 
z Pragi, prof. Florovsky z Pragi, pośrodku w mundurze weterana z 1863 r. prezes Towarzystwa 
Miłośników Historii Aleksander Kraushar, dalej Stanisław Ptaszycki (z brodą), przedostatnia 
Paulina Czarnowska. Stoją od prawej: nad Czarnowską – Stefan Czarnowski, Jan Kucharzewski, 
Adorián Divéky z Budapesztu, Tadeusz Wałek-Czarnecki (z wąsikami), Janusz Iwaszkiewicz, 
Tadeusz Zieliński, Janusz Pajewski, Tadeusz Manteuffel, Zofia Rybarska (nad Ptaszyckim), 
Edmund Bursche, Stefania Koelichenówna, Marceli Handelsman, Jadwiga Bartczak-Suchodolska, 
Stefan Demby, Maria Heurich-Manteufflowa, Maria Puciatowa, pani Wedówna-Gedowa, 
prof. Lukinich z Budapesztu (pod obrazem z wąsami), Antonii Rybarski (między obrazem 
a wysokim brunetem), prof. Okuniov z Czechosłowacji (z brodą), Franciszek Bukaj, Oskar Halecki, 
ostatni z lewej: Bronisław Dembiński, Witold Kamieniecki, Wincenty Łopaciński.

Źródło: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, zesp. Zbiór Fotografii, sygn. XIV-328-001.
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Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966), historyk, archiwista. Studiował 

historię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

uzyskując w 1909 r. stopień doktora filozofii. W trakcie studiów 

podjął pracę w Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, gdzie 

w latach 1901–1918 był kolejno aplikantem, asystentem, adiunktem 

i archiwariuszem, a następnie jego dyrektorem. W 1919 r. pracował 

jako archiwista w Archiwum Skarbowym w Warszawie. W 1920 r. 

objął stanowisko wicedyrektora, a od 1925 r. dyrektora Archiwum 

Państwowego w Poznaniu, którym kierował (z przerwą w latach 

1939–1945) do 1953 r. Jako ekspert strony polskiej brał udział 

w rokowaniach archiwalnych polsko-niemieckich w Berlinie 

w 1925 r. (w latach 1928–1939 wchodził w skład Komisji Odbiorczo- 

-Zdawczej do wymiany akt z Niemcami). Był także w latach 1930–

1932 delegatem w podobnych rokowaniach z Austrią w Wiedniu, 

biorąc następnie udział w pracach Delegacji do wykonania układu 

archiwalnego polsko-austriackiego (1933–1938). Od 1922 do 1931 r. 

kierował Komisariatem do Spraw Likwidacji Niemieckiej oraz 

przewodniczył Komitetowi Likwidacyjnemu w Poznaniu. Aresztowany 

w 1939 r. przez gestapo został uwięziony w obozie przejściowym 

dla wysiedlonej ludności polskiej (Lager Glowna) w Poznaniu, 

a następnie wywieziony do Generalnego Gubernatorstwa. Od grudnia 

1939 r. do lipca 1940 r. przebywał w klasztorze oo. Paulinów na Jasnej 

Górze, gdzie porządkował i inwentaryzował archiwum klasztorne. 

W sierpniu 1940 r. przeniósł się do Krakowa, gdzie otrzymał pracę 

w archiwum państwowym. Na przełomie 1944/1945 r. powrócił 

do Częstochowy; opiekował się tam archiwaliami ewakuowanymi 

z Warszawy po powstaniu warszawskim. W maju 1945 r. powrócił do 

Poznania, by objąć ponownie kierownictwo archiwum państwowego. 

Ze stanowiska dyrektora odszedł w 1953 r. na emeryturę, jednakże 

pracował dalej w archiwum jako kustosz do 1961 r.

Prof. Kazimierz Kaczmarczyk,  1937 r.

Źródło: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie 
Oddział w Poznaniu, zesp. Kazimierz Kaczmarczyk  
(1878–1966) historia, archiwistyka, sygn. P. III-35-253.
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Nominacja Kazimierza Kaczmarczyka 
na członka Towarzystwa Przyjaciól Nauk 
w Poznaniu. Poznań, 1 kwietnia 1921 r.

Źródło: Polska Akademia Nauk Archiwum 
w Warszawie Oddział w Poznaniu,  
zesp. Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966) 
historia, archiwistyka, sygn. P. III-35 253.

Kazimierz Kaczmarczyk przed 
wejściem do budynku Archiwum 
Państwowego w Poznaniu na Wzgórzu 
Przemysława. Poznań, 1931 r.

Źródło: Polska Akademia Nauk Archiwum 
w Warszawie Oddział w Poznaniu,  
zesp. Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966) 
historia, archiwistyka, sygn. P. III-35-252.





W 1869 r. władze pruskie utworzyły w Poznaniu Królewsko-Pruskie Archiwum 

Państwowe (Königliche Preussische Staatsarchiv Posen), jako nową placówkę w sieci 

pruskich archiwów prowincjonalnych, podległych Dyrekcji Archiwów Państwowych. 

Początkowo Archiwum mieściło się w kilku pomieszczeniach budynku pojezuickiego, 

a w 1884 r. na siedzibę Pruskiego Archiwum Państwowego przekazano dawny zamek 

Przemysława. Po I wojnie światowej Archiwum przeszło pod zarząd polski, a jego 

pierwszym dyrektorem Komisariat Naczelnej Rady Ludowej mianował w kwietniu 

1919 r. prof. Józefa Paczkowskiego, stojącego wówczas na czele Wydziału Archiwów 

Państwowych w Warszawie. Na miejscu w Poznaniu zastępował go prof. Bolesław 

Erzepki, w latach 1919–1920 faktyczny kierownik tej instytucji. Do 1922 r. Archiwum 

podlegało Zarządowi Archiwów, działającemu w ramach Ministerstwa byłej 

Dzielnicy Pruskiej, a po jego likwidacji weszło w skład sieci archiwów podległych 

Wydziałowi Archiwów Państwowych w Warszawie. Po ustąpieniu prof. Paczkowskiego, 

kierownikiem Archiwum został w 1925 r. prof. Kazimierz Kaczmarczyk, były archiwista 

Archiwum Miejskiego w Krakowie, który pełnił tę funkcję w zastępstwie od 1920 r. 

i pozostał na tym stanowisku (poza latami II wojny światowej) do 1953 r. W okresie 

międzywojennym terytorialny zakres działania Archiwum Państwowego w Poznaniu 

obejmował ówczesną Wielkopolskę i Pomorze, a w 1923 r. podporządkowano mu 

jako oddział Archiwum Komisji Generalnej dla Prus Zachodnich i Wielkopolski 

w Bydgoszczy. W 1926 r. do Poznania przekazano zasób zlikwidowanego w tym 

czasie Archiwum Państwowego w Kaliszu. 10 września 1939 r. Archiwum Państwowe 

w Poznaniu zostało przejęte przez niemieckie władze okupacyjne i przemianowane na 

Archiwum Rzeszy dla Kraju Warty w Poznaniu (Reichsarchiv Wartheland Posen). 

Archiwum Państwowe w Poznaniu w dawnym zamku Przemysława, Góra Przemysława 1. 
Poznań, 1926 r.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zesp. 3/1/0 Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji 
(1910–1939), sygn. 1-K-727.
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Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu zostało założone w 1925 r. staraniem 

bp. Stanisława Łukomskiego, ówczesnego sufragana poznańskiego, oraz archiwariusza 

diecezjalnego ks. Edmunda Majkowskiego, jako osobna instytucja diecezjalna. 

Dokument erekcyjny wystawił 13 października 1925 r. abp gnieźnieński i poznański 

kardynał Edmund Dalbor, Prymas Polski. W myśl dokumentu erekcyjnego 

Archiwum miało podlegać bezpośrednio arcybiskupowi oraz mianowanym przez 

niego kuratorowi i dyrektorowi. Dyrektor miał być także, z racji swego urzędu, 

konserwatorem diecezjalnym wszystkich archiwów parafialnych i rzeczoznawcą 

w sprawach archiwalnych. Uroczystości związane z otwarciem Archiwum odbyły 

się 27 maja 1926 r. Pierwszym dyrektorem Archiwum został ks. Edmund Majkowski 

(1925–1933), po nim stanowisko to obejmowali kolejno: ks. Józef Nowacki (1933–1964), 

ks. Stefan Hain (1964–1971), ks. Marian Banaszak (1971–1990), ks. Konrad Lutyński 

(1991–2002), ks. Roman Dworacki (od 2002 r.).

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dawna Akademia Lubrańskiego na Ostrowiu 
Tumskim). Poznań, 1926 r. Autor zdjęcia R.S. Ulatowski 

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zesp. 3/1/0 Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji  
(1910–1939), sygn. 1-K-730.
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Eugeniusz Barwiński (1874–1947), historyk, archiwista, bibliotekarz, 

bibliograf, wydawca źródeł. Studiował historię na Uniwersytecie 

Lwowskim, gdzie w 1898 r. uzyskał stopień doktora filozofii. Jeszcze 

w czasie studiów w 1895 r. rozpoczął pracę zawodową we lwowskiej 

Bibliotece Uniwersyteckiej i przepracował w niej 18 lat do czasu objęcia 

stanowiska dyrektora Archiwum Państwowego we Lwowie w 1913 r., na 

którym pozostawał do wybuchu II wojny światowej. W latach 1928–1935 

pełnił misję Komisarza Generalnego do wykonania umowy z 1925 r. 

z Czechosłowacją w sprawie wzajemnego wydania akt w następstwie 

podziału Orawy, Spiszu i Śląska Cieszyńskiego między Polskę 

i Czechosłowację. W czasie swojej działalności na stanowisku dyrektora 

archiwum lwowskiego powiększył jego zasób poprzez zgromadzenie 

w nim rozproszonych akt urzędów byłej Galicji. W 1927 r. do tych celów 

pozyskał budynek lwowskiego Arsenału Królewskiego (obecnie jedna 

z siedzib Archiwum Państwowego Obwodu Lwowskiego). Po włączeniu 

archiwum lwowskiego do sieci archiwów sowieckich jesienią 1939 r., 

pracował tam jeszcze przez kilka miesięcy na stanowisku pracownika 

naukowego, a w okresie okupacji niemieckiej w latach 1941–1944 na 

stanowisku kustosza. W marcu 1944 r. niemiecki zarząd archiwalny 

skierował go do Archiwum Państwowego w Krakowie, gdzie pracował 

do śmierci w 1947 r. Był członkiem Komisji Historycznej Polskiej 

Akademii Umiejętności, a także wielu towarzystw, m.in. Lwowskiego 

Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Badań Historii Obrony Lwowa 

i Województw Południowo-Wschodnich.

Karta paszportu dyplomatycznego dyrektora 
Archiwum Państwowego we Lwowie Eugeniusza 
Barwińskiego, wydanego w związku z pełnieniem 
funkcji Komisarza Generalnego do wykonania umowy 
archiwalnej z 1925 r. z Czechosłowacją

Źrodło: Центральний державний історичний архів України, м. Львів,  
ф. 776 Державний архів у Львові 1912–1939 pp., cп. 102.

Uczestnicy wyprawy naukowej Polskiej Akademii Umiejętności do Szwecji. 
Upsala, 1911 r. Autor zdjęcia Alfred Dahlgern
Siedzi Ludwik Birkenmeyer, stoją (od lewej): Eugeniusz Barwiński, 
Birkenmeyer syn, Izaak Colljin, bibliotekarz w Upsali, prof. Jan Łoś. 

Źródło: Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie, Zbiory Specjalne, sygn. BZS.RKPS.6914.k.1, digitalizacja: PAU, projekt PAUart, 
domena publiczna.  
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Archiwum Państwowe we Lwowie powstało w 1912 r. z przekształconego Archiwum 

Namiestnictwa Galicyjskiego, działającego w latach 1908–1912 pod dyrekcją Alojzego 

Winiarza. Archiwum utworzono w celu przechowywania akt po zlikwidowanych 

urzędach Galicji zarówno centralnych, jak i terenowych. Od 1913 r. przez cały okres 

międzywojenny dyrektorem archiwum był historyk i archiwista Eugeniusz Barwiński, 

prowadząc aktywne działania związane z gromadzeniem archiwaliów. Za jego dyrekcji 

zasób Archiwum powiększył się niemal dziesięciokrotnie. Po połączeniu jego zasobu 

w 1933 r. z Archiwum Ziemskim, Archiwum Państwowe we Lwowie ze zbiorami 

obejmującymi ok. 5 mln j.a. (9 tys. m bieżących półek) należało do pięciu największych 

archiwów w Polsce pod względem wielkości zbiorów. W 1939 r., po aneksji województw 

wschodnich II Rzeczypospolitej do ZSRR, na bazie zasobu Archiwum Państwowego 

i Archiwum Akt Dawnych m. Lwowa utworzono Centralne Archiwum Akt Dawnych 

i Centralne Obwodowe Archiwum Państwowe. 

Archiwum Państwowe we Lwowie. Fragment Arsenału Królewskiego – siedziby archiwum. 
Lwów, lata 30. XX w.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, , zesp. 3/1/0 Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji 
(1910–1939), sygn. 1-K-723b.

164





Siedziba Archiwum Państwowego we 
Lwowie – fragment dziedzińca. Lwów, 
lata 30. XX w. 

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe,  
zesp. 3/1/0 Koncern Ilustrowany Kurier 
Codzienny – Archiwum Ilustracji (1910–1939), 
sygn. 1-K-724.



Aleksander Czołowski-Sas (1865–1944), historyk, archiwista, 

muzeolog. Studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim 

i Uniwersytecie Lwowskim, na którym w 1890 r. uzyskał stopień 

doktora filozofii. Organizator i dyrektor Archiwum Miejskiego 

we Lwowie (1905–1937), Muzeum Historycznego Miasta Lwowa 

(1892–1939) i Galerii Narodowej Lwowa (1907–1939). W latach 

1921–1922 kierował Wydziałem Muzealnym Delegacji Polskiej 

w Mieszanej Komisji Specjalnej. Członek wielu towarzystw 

naukowych, prezes Towarzystwa Miłośników Przeszłości Lwowa, 

członek Polskiej Akademii Umiejętności. 

Dr Aleksander Czołowski-Sas, lata 30. XX w. 

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zesp. 3/1/0 Koncern 
Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji  
(1910–1939), sygn. 1-K-726.
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Oswald Balzer (1858–1933), historyk prawa i ustroju, archiwista, wydawca źródeł. 

W latach 1879–1882 studiował historię prawa polskiego i ustroju na Uniwersytecie 

Lwowskim i Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1883 r. uzyskał stopień doktora praw. 

W 1885 r. habilitował się jako docent prywatny prawa polskiego na Uniwersytecie 

Lwowskim, gdzie w 1887 r. uzyskał nominację na profesora nadzwyczajnego, 

a w 1890 r. profesora zwyczajnego prawa polskiego. Kilkakrotnie pełnił funkcje 

dziekana Wydziału Prawa tego Uniwersytetu, w roku akademickim 1895/1896 zaś 

godność rektora. W 1880 r. rozpoczął pracę w ówczesnym Archiwum Krajowym Aktów 

Grodzkich i Ziemskich (od 1919 r. Archiwum Ziemskie) jako aplikant, a w 1891 r. 

został jego dyrektorem, pozostając na tym stanowisku do śmierci. Był jednym 

z nawybitniejszych historyków prawa polskiego, badaczem dziejów ustroju Polski, 

znawcą nauk pomocniczych historii, w szczególności genealogii i wydawcą źródeł. 

Należał do wielu instytucji naukowych, od 1888 r. był członkiem-korespondentem 

Akademii Umiejętności (od 1920 r. Polskiej Akademii Umiejętności). W 1901 r. 

założył Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie (od 1920 r. pod nazwą 

Towarzystwa Naukowego Lwowskiego), będąc jego wieloletnim prezesem. 

Pracownicy Archiwum Ziemskiego we Lwowie. Lwów, 1931 r.
Siedzi prof. Oswald Balzer. Stoją: Karol Maleczyński, Helena Polaczkówna, Wojciech Hejnosz.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zesp. 3/7/0  Zbiór fotografii różnego pochodzenia (1858–1998), sygn. 7-3168.
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W 1887 r. Rada Miejska Miasta Krakowa powołała Archiwum Aktów Dawnych 

Miasta Krakowa, przeznaczając na jego siedzibę część pomieszczeń budynku przy 

ul. Siennej 16. Na potrzeby Archiwum, a także Muzeum Miejskiego budynek kilka 

razy przebudowywano (po raz pierwszy w 1896 r. na podstawie planów architekta 

miejskiego Stefana Żołdaniego). W 1906 r. Archiwum otrzymało nieruchomość 

w wieczyste użytkowanie. W latach 1904–1910 kamienicę odnowiono, a w 1936 r. 

ponownie przebudowano. Na dziedzińcu umieszczono wówczas modernistyczną 

fontannę-pomnik „Krak walczący ze smokiem” autorstwa Franciszka Kalfasa, wykonaną 

z czerwonego piaskowca w 1929 r. Urządzono także skwer, obsadzony pnączami, 

rododendronami i azaliami pontyjskimi. W 1952 r. Archiwum Aktów Dawnych zostało 

włączone do Archiwum Państwowego w Krakowie. Współcześnie w budynku mieści się 

główna siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie.

Fasada kamienicy przy ul. Siennej 16 wg projektu przebudowy z 1896 r. autorstwa architekta 
miejskiego Stefana Żołdaniego

Źródło: Archiwum Narodowe w Krakowie, zesp. 29/1410/0 Archiwum planów Budownictwa Miejskiego w Krakowie 
1805–1960, sygn. ABM ul. św. Krzyża 2, f. 479, pl. 1.
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Budynek Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa przy ul. Siennej 16. Kraków, 
maj 1928 r.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zesp. 3/1/0 Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum 
Ilustracji (1910–1939), sygn. 1-K-722-1.
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Pracownicy Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa w budynku przy ul. Siennej 16. Kraków, 
ok. 1912 r.
Od lewej siedzą: Kazimierz Kaczmarczyk, Adam Chmiel, Stanisław Krzyżanowski. Od lewej stoją:  
Władysław Węgieł, Józef Seruga, Stanisław Mazurek, Józef Piechota.

Źródło: Archiwum Narodowe w Krakowie, zesp. 29/670/0 Zbiór fotograficzny poł. XIX w. – 1997,  
sygn. A IV-1054/A-III 474.
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Adam Chmiel (1865–1934), historyk kultury, archiwista, znawca 

i miłośnik Krakowa. W latach 1886–1890 studiował historię, 

filologię i geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach 

podjął pracę w Archiwum Aktów Dawnych w Krakowie, z którym 

pozostał związany do końca życia; był tam adiunktem (1898–1903), 

archiwariuszem (1903–1917), od 1917 r. dyrektorem. Pracował 

również na Uniwersytecie Jagiellońskim jako historiograf uczelni 

i opiekun Archiwum.Uczestniczył w pracach Komisji Archiwalnej 

Tymczasowej Rady Stanu nad projektami reskryptu Rady 

Regencyjnej o opiece nad archiwaliami. Zajmował się dziejami 

kultury i Krakowa, sfragistyką i paleografią. Redagował pismo 

„Przewodnik Bibliograficzny”. Zaprzyjaźniony ze Stanisławem 

Wyspiańskim, udzielał mu wskazówek historycznych dotyczących 

dramatów, przygotował z Tadeuszem Sinką Dzieła Wyspiańskiego 

w pięciu tomach, wydane w latach 1924–1929.  

W 1933 r. Uniwersytet Jagielloński nadał mu doktorat honoris causa. 

Był członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, 

współzałożycielem i członkiem władz Towarzystwa Miłośników 

Historii i Zabytków Krakowa. 

Dr Adam Chmiel. Warszawa, lata 30. XX w.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zesp. 3/1/0 Koncern 
Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji (1910–1939), 
sygn. 1-N-89.

Adam Chmiel w sali posiedzeń Magistratu miasta Krakowa w towarzystwie 
niezidentyfikowanych mężczyzn.  Kraków, lata 30. XX w.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zesp. 3/1/0 Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – 
Archiwum Ilustracji (1910–1939), sygn. 1-N-90.
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Abdon Jan Kanty Kłodziński (1881–1937), archiwista, historyk 

prawa. Odbył studia prawnicze i historyczne na Uniwersytecie 

Jagiellońskim (1900–1908), uwieńczone uzyskaniem stopnia 

doktora filozofii w 1908 r. Tuż po doktoracie, jako członek 

Ekspedycji Rzymskiej Akademii Umiejętności, wyjechał do 

Rzymu, gdzie pracował nad edycją źródeł watykańskich do 

średniowiecznej historii Polski. Po powrocie do kraju w 1910 r. 

objął stanowisko adiunkta w Krajowym Archiwum Aktów 

Grodzkich i Ziemskich w Krakowie, na którym pozostawał  

do czasu przejścia do pracy akademickiej w 1919 r.  

W latach 1914–1915 jako członek-korespondent Centralnej 

Komisji Archiwalnej przeprowadzał w Haus- Hof- und Staatsarchiv 

kwerendę dokumentów polskich, zabranych po trzecim rozbiorze 

ze Skarbca Koronnego w Krakowie przez władze pruskie do 

Berlina. Od 1919 r. wykładał historię ustroju i prawa polskiego 

na Uniwersytecie Poznańskim, a następnie na Uniwersytecie 

Jagiellońskim, gdzie w 1929 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. 

Prócz zajęć akademickich rozwinął szeroką działalność edytorską 

w Polskiej Akademii Umiejętności. 

Prof.  Abdon Kłodziński. Kraków, lata 20. XX w.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zesp. 3/1/0 Koncern 
Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji (1910–1939), 
sygn. 1-N-265.
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Teodor Wierzbowski (1853–1923), historyk, historyk literatury 

i archiwista. W 1876 r. ukończył Wydział Historyczno-Filozoficzny 

Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując stopień kandydata nauk. 

Tytuł doktora i nominację na profesora zwyczajnego uzyskał 

na uniwersytecie w Petersburgu. W 1882 r. objął stanowisko 

docenta literatury polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, pracę 

dydaktyczną kontynuował do 1915 r. Jednocześnie z działalnością 

akademicką, od 1896 r. do 1919 r., kierował Archiwum Głównym 

Akt Dawnych. Wysoka pozycja, jaką zajmował w świecie nauki 

i w hierarchi urzędowej, pozwoliła mu w ciągu kilkunastu lat 

uczynić z AGAD znaczącą placówkę naukową. Pozostawił olbrzmi 

dorobek naukowy w dziedzinie historii, archiwoznawstwa 

i edytorstwa. Był wydawcą licznych pomocy archiwalnych 

do zasobu Archiwum i edycji źródłowych. Przyczynił się do 

wprowadzenia tego zasobu do obiegu naukowego w znacząco 

szerszym niż poprzednio zakresie. Był członkiem założycielem 

wielu towarzystw naukowych, m.in. Warszawskiego Towarzystwa 

Miłośników Historii, Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, 

członkiem Akademii Umiejętności, Lwowskiego Towarzystwa 

Naukowego i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. 

Prof. Teodor Wierzbowski

Źródło: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie,  
zesp. Zbiór Fotografii, sygn. XXX-172.
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W 1918 r. powołano w Lublinie tzw. archiwum miejscowe, w którym zgromadzono akta 

XIX-wieczne gubernialnych i powiatowych rosyjskich urzędów administracyjnych, 

skarbowych, włościańskich, wojskowych, żandarmerii z terenów guberni lubelskiej, 

chełmskiej i częściowo siedleckiej. Na podstawie jego zasobu Reskryptem Rady 

Regencyjnej z dnia 31 lipca 1918 r. utworzono archiwum państwowe. Było ono jednym 

z pierwszych archiwów państwowych w odradzającej się Polsce. Podstawy prawne 

działalności Archiwum Państwowego w Lublinie wyznaczył dekret archiwalny 

z 7 lutego 1919 r., a kolosalne znaczenie dla wzbogacenia jego zasobu miała 

rewindykacja archiwaliów z Rosji Sowieckiej. Pierwszym dyrektorem archiwum 

lubelskiego był prof. Stanisław Ptaszycki, a po objęciu przez niego stanowiska 

naczelnego dyrektora archiwów państwowych w 1926 r., kierowanie lubelskim 

archiwum powierzono prof. Leonowi Białkowskiemu. Pozostał na tym stanowisku do 

wybuchu II wojny światowej. W okresie międzywojennym Archiwum borykało się 

z trudnościami lokalowymi; główna siedziba mieściła się w części byłego klasztoru 

Wizytek przy ul. Narutowicza 10, a magazyny w kilku miejscach na terenie Lublina. 

Międzywojenna kadra archiwum lubelskiego odznaczała się wysokimi kwalifikacjami 

naukowymi i zawodowymi. Kustoszami Archiwum Państwowego w Lublinie byli m.in. 

historyk Jan Riabinin, autor wielu cenionych pomocy archiwalnych, i prof. Aleksander 

Kossowski, wybitny badacz dziejów obrządku greckokatolickiego. W okresie 

okupacji hitlerowskiej Archiwum zostało włączone w struktury władz dystryktu 

i podporządkowane szefowi Urzędu Archiwalnego (Archivamt). Działalność wznowiło 

w lipcu 1944 r.

Pracownicy Archiwum Państwowego w Lublinie. Lublin, 1928–1932
Od lewej siedzą: Władysława Białonowska, prof. Aleksander Kossowski, dyr. Leon Białkowski, 
Jan Riabinin, Henryk Radomski (?).

Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. 35/1479/0 Archiwum Państwowe w Lublinie 1918–1939  
[1940–1965], sygn. 20.
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Sala firlejowska w siedzibie Archiwum Państwowego w  Lublinie przy ul. Narutowicza 8. Lublin,  7 lutego 1921 r. 
Przy stoliku: Małgorzata Srebrna, prof. Stanisław Ptaszycki, Piotr Bańkowski. 

Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. 35/1479/0 Archiwum Państwowe w Lublinie 1918–1939 [1940–1965], sygn. 20.

Prof. Stanisław Ptaszycki w gabinecie dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie. Lublin, 1926 r.

Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. 35/1479/0 Archiwum Państwowe w Lublinie 1918–1939 [1940–1965], sygn. 20, k. 1.
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Powszechna Wystawa Krajowa (PeWuKa) otwarta była od 16 maja do 30 września 1929 r. 

w Poznaniu. Zorganizowano ją z okazji dziesięciolecia odzyskania niepodległości, 

aby zaprezentować dorobek odrodzonego państwa. W ramach Wystawy Rządowej 

zorganizowano wystawę Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 

mieszczącą się na II piętrze gmachu Instytutu Chemicznego Uniwersytetu 

Poznańskiego przy ul. Grunwaldzkiej. Oprócz innych działów, związanych z zakresem 

działania MWRiOP, włączył się także dział bibliotek i dział archiwów państwowych. 

Ekspozycja archiwów państwowych, rozmieszczona w sali 38 Instytutu obejmowała 

tablice, mapy, fotografie, oryginalne materiały archiwalne, dotyczące czterech działów 

tematycznych: rozmieszczenia archiwów na terytorium Rzeczyspospolitej, stanu 

pomieszczeń archiwalnych, typowych obiektów archiwalnych, wydawnictw z zakresu 

archiwistyki. 

Dyrektorzy archiwów państwowych, uczestnicy wystawy o archiwach państwowych na 
Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. Poznań, kwiecień 1929 r. 
Od lewej siedzą: Stanisław Ptaszycki, Leon Buszkowski, Józef Siemieński, Sławomir Czerwiński, 
Kazimierz Konarski, Stefan Demby. Stoją: trzeci od lewej Bronisław Pawłowski, 
dalej Józef Stojanowki i Antoni Rybarski

Źródło: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, zesp. Zbiór Fotografii, sygn. X-261.
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W dniu 6 września 1922 r. w Dreźnie rozpoczęły się polsko-niemieckie rokowania 

w sprawie wykonania konwencji paryskiej z 9 stycznia 1920 r., których program 

obejmował kwestię zawarcia umowy ogólnej o restytucji dóbr kultury i archiwaliów. 

Ze strony polskiej głównym negocjatorem w sprawach archiwalnych był prof. Józef 

Paczkowski, stronę niemiecką reprezentował Melle Klinkenborg (dyrektor Tajnego 

Archiwum Państwowego w Berlinie–Dahlem). Ze względu na duże rozbieżności 

stanowisk Polski i Niemiec, negocjacje zawieszano i wznawiano kilkukrotnie. 

Wieloletnie rokowania zostały zwieńczone podpisaniem w Berlinie 22 grudnia 

1926 r. polsko-niemieckiego układu o wydaniu akt, zgodnie z którym Niemcy 

zostały zobowiązane do wydania Polsce akt władz centralnych Rzeszy Niemieckiej 

i Prus, potrzebnych do utrzymania ciągłości administracji oraz udowodnienia 

praw i stosunków prawnych na obszarach odstąpionych Polsce na mocy traktatu 

wersalskiego. Układ zobowiązywał ponadto oba rządy do uregulowania w drodze 

porozumienia kwestii akt przekazanych do archiwów państwowych, biorąc za podstawę 

naukowy punkt widzenia. W powołanej do wykonania układu Mieszanej Komisji 

Odbiorczo-Zdawczej, stronie polskiej przewodniczył dr Kazimierz Kaczmarczyk 

– dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu, niemieckiej – generalni dyrektorzy 

Pruskich Archiwów Państwowych: prof. Paul Kehr (do 1929 r.), Albert Brackmann (1929–

1938) i dr Ernst Zipfel (od 1938 r.). Na mocy polsko-niemieckiego układu archiwalnego 

Polsce zwrócono m.in. akta: Naczelnego Prezesa Prowincji Poznańskiej i Rejencji 

Poznańskiej z lat 1816–1913, akta władz i urzędów pruskich z XIX w. do 1921 r. z terenu 

Prus Zachodnich, Bydgoszczy, Tczewa, Prowincji Śląskiej, Wrocławia, Torunia i inne.  

Rokowania archiwalne polsko-niemieckie w Berlinie. Berlin, luty 1925 r.
Od lewej: Kazimierz Kaczmarczyk, Józef Stojanowski, inż. Mikołaj Maksyś, prof. Józef Paczkowski. 

Źródło: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu, zesp. Kazimierz Kaczmarczyk  
(1878–1966) historia, archiwistyka, sygn. P. III-35-252.
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Obrady polsko-niemieckie w sprawie likwidacji stosunków między byłą Rzeszą a Poznańskiem 
i Pomorzem. Berlin, maj 1925 r.
W pierwszym rzędzie widoczni: prezes delegacji Witold Prądzyński (w środku), wiceprezes Sądu 
Okręgowego w Poznaniu Tadeusz Zajączkowski, sekretarka delegacji pani Dominowska, naczelny 
dyrektor archiwów państwowych Józef Paczkowski, Generalny Komisarz Zdawczy na Górnym 
Śląsku Hinse. W drugim rzędzie widoczni: przedstawiciel Ministerstwa Robót Publicznych 
inż. Mikołaj Maksyś, szef Wydziału Wojenno-Likwidacyjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych 
ppłk Henryk Eile, dyrektor Dyrekcji Państwowych Zbiorów Sztuki Stanisław Turczyński 
(trzeci z lewej), sędzia Kutzner oraz radca Wydziału Archiwów Państwowych Józef Stojanowski 
(pierwszy z prawej).

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zesp. 3/1/0 Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum  
Ilustracji (1910–1939), sygn. 1-D-1196. 
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W 1933 r. rozpoczęto w archiwach państwowych prace nad 

utworzeniem Centralnej Kartoteki Zespołów akt Polski Porozbiorowej 

(1772–1918). Przygotowano ankietę (kartę zespołu), zawierającą 

podstawowy opis zespołu archiwalnego. Pierwotnym celem 

ankietowania archiwów i tworzenia centralnej kartoteki było 

ustalenie i sprecyzowanie zasobu archiwów polskich, przejętego 

po byłych państwach zaborczych. Karty, przekazywane przez 

poszczególne archiwa państwowe, podlegały ocenie przez specjalnie 

do tego zadania powołaną komisję pod przewodnictwem naczelnego 

dyrektora archiwów państwowych. Były one przechowywane 

w Wydziale Archiwów Państwowych, tworząc Centralną Kartotekę 

Zespołów. Gromadzenie kart rozpoczęto w 1935 r.; do wybuchu 

II wojny światowej w Centralnej Kartotece Zespołów zgromadzono 

ponad 300 kart. Po wojnie kontynuowano prace nad kartoteką, 

obejmując wszystkie zespoły, przechowywane w archiwach. Sam 

wzór karty zespołu podlegał wielokrotnym modyfikacjom, jednakże 

podstawowe dane, identyfikujące zespół archiwalny pozostały 

niezmienione. Centralna Kartoteka Zespołów w formie papierowej 

została zamknięta w 2018 r. w związku z całkowitym przejściem 

archiwów państwowych na elektroniczny system ewidencji zasobu. 

Jedna z pierwszych, próbnych kart zespołu Kancelarii Gubernatora 
Płockiego, 1866–1917, z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku.  
Płock, 1934 r. 

Źródło: Archiwum Państwowe w Płocku, zespół 50/752/0 Archiwum Państwowe w Płocku 
1919–2003, sygn. 1399, k. 39. 
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Ryszard Przelaskowski (1903–1971), historyk, archiwista, bibliotekarz. 

W 1924 r. ukończył Uniwersytet Warszawski, gdzie w 1927 r. został 

promowany na stopień doktora filozofii. Jeszcze w trakcie studiów 

rozpoczął pracę w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, początkowo 

na stanowisku asystenta, następnie adiunkta archiwalnego. W 1936 r. 

objął służbę w Zarządzie  Miejskim m.st. Warszawy na stanowisku 

kustosza Archiwum Miejskiego. W sierpniu 1939 r. został mianowany  

zastępcą dyrektora Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy (był nim 

wówczas Aleksy Bachulski). Po aresztowaniu Bachulskiego przejął 

kierownictwo Biblioteki, obejmując formalnie stanowisko dyrektora 

w kwietniu 1940 r. Zwolniony w listopadzie 1942 r. na wniosek 

Ludwika Leista, komisarycznego starosty m.st. Warszawy, ponownie 

objął kierownictwo Biblioteki w 1945 r., pozostając na tym stanowisku 

do 1949 r. Położył wielkie zasługi podczas okupacji hitlerowskiej 

dla zachowania zbiorów Biblioteki i ochrony jej personelu 

przed represjami, a także ratowania księgozbioru po powstaniu 

warszawskim. Po wojnie podjął odbudowę Biblioteki, uczestnicząc 

aktywnie w rewindykacji jej zbiorów. 

Dr Ryszard Przelaskowski, lata 30. XX w.

Źródło: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna 
Województwa Mazowieckiego, zbiory Archiwum BP.

Ryszard Przelaskowski, lata 30. XX w.

Źródło: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 
zbiory Archiwum BP.
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Aleksy Bachulski (1893–1951), historyk, archiwista, bibliotekarz. 

W 1915 r. rozpoczął studia historyczne na nowo otwartym 

Uniwersytecie Warszawskim, początkowo  pod kierunkiem 

prof. Kazimierza Tymienieckiego, a następnie prof. Marcelego 

Handelsmana. Dyplom doktora filozofii uzyskał w 1925 r. 

Podczas studiów rozpoczął pracę w Archiwum Skarbowym 

w Warszawie, gdzie pozostawał na stanowisku kustosza do 1937 r. 

W latach 1921–1931 kilkakrotnie wyjeżdżał do Leningradu 

i Moskwy jako ekspert Mieszanej Komisji Specjalnej.  

W 1937 r. objął stanowisko wicedyrektora, następnie dyrektora 

Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Aresztowany przez 

Niemców w listopadzie 1939 r. był przetrzymywany z grupą 

inteligencji jako zakładnik. Zwolniony w kwietniu 1940 r., objął 

stanowisko dyrektora Archiwum m.st. Warszawy, na którym 

pozostawał do 1944 r. Brał czynny udział w ratowaniu zbiorów 

muzealno-bibliotecznych pozostałych w Warszawie. Po wojnie 

zaangażował się we wznowienie działalności i odbudowę zbiorów 

archiwum miejskiego. Dr Aleksy Bachulski, Warszawa, 1949–1950

Źródło: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie,  
zesp. Materiały Aleksego Bachulskiego,  
sygn. III-1-21-1.

Aleksy Bachulski, Warszawa, lata 40. XX w.

Źródło: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, zesp. Materiały Aleksego Bachulskiego, 
sygn. III-1-21-2.
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Od pierwszych dni niepodległej Polski historycy i archiwiści polscy podejmowali 

starania o zwrot przez byłe państwa zaborcze materiałów archiwalnych przynależnych 

państwu polskiemu. Rewindykacja archiwaliów polskich została zapisana jako jedno 

z głównych zadań Wydziału Archiwów Państwowych w Reskrypcie Rady Regencyjnej 

z dnia 31 lipca 1918 r. o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami, 

Już we wstępnej fazie rokowań traktatu pokojowego między Polską a Rosją Sowiecką 

została podniesiona przez stronę polską kwestia rewindykacji wszelkich archiwaliów, 

bibliotek, dzieł sztuki, trofeów wojennych, zabytków itp. przedmiotów dorobku 

kulturalnego, wywiezionych z Polski do Rosji od czasów rozbiorów Rzeczypospolitej 

Polskiej. Stanowił o tym pkt 5 art. XI preliminariów pokojowych podpisanych 

12 października 1920 r. w Rydze.  W traktacie pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, 

podpisanym w Rydze 18 marca 1921 r.,  sprawę rewindykacji do Polski  dóbr kultury 

regulował art. XI. Przewidywał on m.in. zwrot wszelkich zbiorów i dokumentów 

archiwalnych, rejestrów, map, registratur, aktów itp., powstałych od 1 stycznia 1772 r. 

do 9 listopada 1918 r., bez względu  na to, w jakich okolicznościach lub z rozporządzeń 

jakich ówczesnych władz były wywiezione i bez względu na to, do jakiej osoby 

fizycznej lub prawnej należały pierwotnie bądź po wywozie. Organem wykonawczym 

art. XI  traktatu ryskiego była Polsko-Rosyjsko-Ukraińska Mieszana Komisja Specjalna. 

Członkowie Delegacji Polskiej w Polsko-Rosyjsko-Ukraińskiej Mieszanej Komisji Specjalnej.  
Piotrogród/Leningrad, 1921–1935

Źródło: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, zesp. Materiały Witolda Suchodolskiego  
(1887–1967), sygn. III-404-3, k. 165.
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Do realizacji postanowień traktatu ryskiego 1921 r., dotyczących zwrotu Polsce 

zabytków kultury, wywiezionych do Rosji i Ukrainy po 1772 r. powołano Mieszaną 

Komisję Specjalną.  Delegacja Polska w Mieszanej Komisji Specjalnej podzielona była 

na trzy wydziały: muzealny, bibliotek, archiwów historycznych i pomocy naukowych 

oraz wydział archiwów administracyjnych. Personel polskiej delegacji, która 14 sierpnia 

1921 r. przyjechała do Moskwy, liczył 75 osób. Na przestrzeni kilkunastu lat pracy 

delegacji współpracowało z nią wielu wybitnych polskich historyków i archiwistów, 

m.in. prof. Marceli Handelsman, dr Aleksander Czołowski, dr Witold Suchodolski 

(kierownik Wydziału Archiwów Administracyjnych), Marian Morelowski, Edward 

Chwalewik, dr Aleksy Bachulski, dr Piotr Bańkowski, dr Wincenty Łopaciński i inni.

Eksperci Delegacji Polskiej w Mieszanej Komisji Specjalnej w siedzibie Delegacji Polskiej 
w Leningradzie przy ul. Krasnyj Pierieułok 121 (dawniej Galernyj Pierieułok). Leningrad, 
ok. 1932 r.
Drugi od lewej: Piotr Bańkowski, przy nim Wincenty Łopaciński.

Źródło: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, zesp. Materiały Piotra Bańkowskiego (1885–1976),  
sygn. III-217-187-91.
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Piotr Bańkowski (1885–1976), historyk, literatury, archiwista, redaktor 

„Archeionu”. W 1906 r. podjął studia historyczno-literackie na Uniwersytecie 

Jagiellońskim, uzyskując w 1912 r. stopień doktora filologii. Późniejsze lata 

przyniosły mu stopień docenta (1954) i profesora nadzwyczajnego (1962). 

W latach 1913–1915 przebywał w Paryżu jako stypendysta Kasy im. Józefa 

Mianowskiego. Wracając do Polski, zatrzymał się w Petersburgu, ucząc 

historii i historii literatury w szkołach polskich i na Wyższych Kursach 

Polskich, działał także w polskich organizacjach pomocowych, m.in. Polskim 

Towarzystwie Pomocy Ofiarom Wojny. Po powrocie do kraju pracował 

w latach 1918–1924 w Archiwum Państwowym w Lublinie. W 1927 r. 

wszedł w skład Delegacji Polskiej w Mieszanej Komisji Specjalnej, kierując 

placówką Delegacji Polskiej w Leningradzie do momentu rozwiązania 

Komisji w 1934 r. W 1935 r. objął stanowisko kustosza Działu Rękopisów 

Biblioteki Narodowej, na którym pracował do 1940 r. Po wybuchu II wojny 

światowej i zamknięciu Biblioteki przez Niemców, został skierowany do pracy 

w Archiwum Skarbowym w Warszawie. Opuścił je dopiero w dniu wybuchu 

powstania warszawskiego. Wywieziony do obozu w Pruszkowie przedostał się 

do Kielc i podjął pracę w tamtejszym archiwum państwowym. Do Warszawy 

powrócił w sierpniu 1945 r., znajdując zatrudnienie w Wydziale Archiwów 

Państwowych. Do jego zadań należało wznowienie po wojennej przerwie 

i współredagowanie czasopisma archiwalnego „Archeion”. Z „Archeionem” 

związał następne 30 lat życia, redagując go aż do śmierci. Pod jego 

redakcją ukazały się 44 tomy czasopisma, był jego duszą i motorem, dbając 

o wysoki poziom naukowy i edytorski. Przyjaźnił się z poetką Kazimierą 

Iłłakowiczówną, a ich wspólny pobyt w Nałęczowie w 1969 r. uwieczniła 

siostrzenica poetki Barbara Czerwijowska.

Piotr Bańkowski, rysunek Janiny Czerwijowskiej. Nałęczów, 31 lipca 1969 r. 

Źrodło: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, zesp. Materiały Piotra Bańkowskiego 
(1885–1976), sygn. III-217-185-246.

Prof. Piotr Bańkowski

Źródło: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, 
zesp. Materiały Piotra Bańkowskiego (1885-1976),  
sygn. III-217-187-63.
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