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i  je j  z a da ni a

Kazimierz Konarski Kazimierz KonarsKi, historyk i archiwi-
sta, wieloletni dyrektor Archiwum Akt Daw-
nych w Warszawie, zniszczonego doszczętnie 
w 1944 r. Po wojnie związany zawodowo z Ar-
chiwum Głównym Akt Dawnych. Jego doro-
bek naukowy obejmuje zarówno ważne prace 
historyczne, jak i opracowania z zakresu ar-
chiwistyki. Dziełem jego życia, aktualnym do 
dzisiaj,  jest pierwszy w języku słowiańskim 
podręcznik archiwistyki pt. Nowożytna archi-
wistyka polska i jej zadania (Warszawa 1929). 
Współautor (z Aleksym Bachulskim i Adamem 
Wolffem) pierwszego Polskiego słownika ar-
chiwalnego (Warszawa 1952).

* *     *

Kazimierz KonarsKi, historian and archivist, 
long-term director of the Archives of Historical 
Records in Warsaw, completely destroyed 
in 1944. After the war, he was professionally 
associated with the Central Archives of 
Historical Records. His scientific achievements 
include important historical works as well as 
studies in the field of archival science. The work 
of his life, up to date today, is the first  manual 
on archival science in the Slavic language, 
entitled Modern Polish Archival Science and 
its Purpose (Warsaw 1929). Co-author (with 
Aleksy Bachulski and Adam Wolff) of the first 
Polish Archival Dictionary (Warsaw 1952).

Szczęście to stałe, bezpośrednie zetknięcie 
się z absolutem, jakim w każdym archiwum 
jest czas, poczucie wieczności, a przynaj-
mniej wieków. No i drugi archiwalny absolut 
– cisza. Szczęście to praca umiłowana, to „dużo 
kochać, dużo pracować”.

Kazimierz Konarski, Dalekie a bliskie.  
Wspomnienia szczęśliwego człowieka,  

Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, s. 513–14

* *     *

Happiness is a constant, direct contact 
with the absolute, which in every archive is 
time, a sense of eternity, at least centuries. 
And the second archival absolute – silence. 
Happiness is a beloved job, it is „love a lot, 
work a lot”. 

Kazimierz Konarski, Distant but close.  
Memories of a happy man,  

Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, p. 513–14

Kazimierz Konarski (1886–1972), wybitny archiwista i historyk, to postać 
nieco zapomniana w Polsce, a niemal zupełnie nieznana w świecie. Jest 
uważany za twórcę nowożytnej archiwistyki polskiej oraz fundamentów 
polskiej teorii archiwalnej. Okazją do przypomnienia wkładu Konarskiego 
w rozwój polskiej i europejskiej archiwistyki jest przypadająca w 2022 r., 
pięćdziesiąta rocznica jego śmierci.

Archiwa Państwowe w Polsce dla uczczenia tej rocznicy postano-
wiły zainaugurować nowy cykl wykładów międzynarodowych nazwanych 
na cześć Konarskiego jego nazwiskiem oraz przygotować nowe wydanie 
klasycznego już dziś podręcznika jego autorstwa Nowożytna archiwistyka 
polska i jej zadania, pierwotnie wydanego w 1929 r., jako dodatek do cza-
sopisma „Archeion”. Pomimo upływu lat od wydania podręcznika oraz 
wielu zmian, które nastąpiły w organizacji archiwów i metodyce pracy ar-
chiwalnej pozostaje on dziełem wykorzystywanym przez kolejne pokole-
nia archiwistów, a w wielu obszarach nadal niezastąpionym.

(za  Wprowadzeniem)

* *     *

Kazimierz Konarski (1886–1972), although he was a brilliant archivist and 
historian, has been somewhat forgotten in modern Poland, and remains 
almost completely obscure to the rest of the world. The year 2022 marks 
the 50th anniversary of Konarski’s death, which is a perfect occasion to 
remind readers about his contributions to the development of Polish and 
European archival science. 

To celebrate this anniversary, the Polish State Archives decided 
to organise a new series of international lectures named in Konarski’s 
honour, and to publish a new edition of his now-classic manual Modern 
Polish Archival Science and its Purpose, originally published in 1929 as 
a supplement to the ‘Archeion’ magazine. Despite being published many 
years ago, as well as numerous changes in how archives and archival 
methodology are organised, this handbook has remained relevant to 
many generations of archivists, and is still the authoritative source on 
many aspects of archival practice.

(By way of Introduction)
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Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych 
dr Paweł Pietrzyk 
ma zaszczyt zaprosić  
na międzynarodowe wykłady archiwalne 

„Konarski Lectures” 
 
przygotowane z okazji przypadającej w 2022 r.  
50. rocznicy śmierci Kazimierza Konarskiego.
 
Wydarzenie odbędzie się w dniu

w godzinach 12:00 – 16:00 
w auli w budynku Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

12 października 2022



program 
 

    12:00 Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości.

12:15 – 13:15  Wykład prof. Luciany Duranti – teoretyka i profesora archiwistyki.

13:15 – 13:45 Przerwa kawowa.

13:45 – 14:45  Debata:

   •  dr hab., prof. UMK Waldemar Chorążyczewski,  
       Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
   •  prof. dr hab. Janusz Łosowski,  
       Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
   •  prof. dr hab. Irina Matjasz z Kijowa,  
       Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
   •  prof. dr hab. Wojciech Krawczuk,  
       Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie.  

       Moderator dyskusji: dr Paweł Pietrzyk  
       Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

14:45 – 15:15  Pytania z sali. Podsumowanie i zakończenie konferencji.

15:15 – 16:00  Lunch.


