
D. Magier. Archiwum jako centrum lokalnego uniwersum pamięci 209
jubileuszowa / red. T. Matuszak T. Piotrków Trybunalski : Archiwum Państwowe w Piotr-
kowie Trybunalskim, 2019. S. 13–33.

Ordak M. Reprografia materiałów archiwalnych jako forma ochrony dóbr kultury  
w państwowej sieci archiwalnej // Ochrona dóbr kultury. Aktualne wyzwania / red. M. Ró-
żański i N. Kasperek. Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2016. S. 135–143.

Sierpowski S., Matelski D. Dzieje archiwistyki polskiej. Wybór źródeł. Poznań : 
Wydawnictwo Naukowe UAM, 1988.

Tobiański Z. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim. 
Piotrków Trybunalski : Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, 1976.

Ustawa z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach // 
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 1983. Nr. 38. Poz. 173. 

Wróbel A. Siedem dekad tomaszowskiego archiwum // Dzieje Tomaszowa Mazo-
wieckiego w źródłach archiwalnych zaklęte / red. A. Wróbel. Piotrków Trybunalski : Ar-
chiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, 2020. S. 53–68.

Wróbel A. Troska o ochronę dóbr kultury w regionie na przykładzie Archiwum Pań-
stwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim // Troska 
o zachowanie dóbr kultury / red. M. Różański M. i A. Dzikowski. Olsztyn : Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski. Wydział Prawa i Administracji, 2018. S. 192–202.

Wróbel A. Włodzimierz Rudź – propagator archiwistyki w wymiarze regionalnym // 
Oblicza archiwów i współczesne wyzwania archiwistyki : studia archiwistyczne // red.  
P. A. Czyż, D. Magier. Siedlce : Wydawnictwo Naukowe UPH, 2019. S. 301–324.

Zielińska Z. Włodzimierz Rudź (1925–2002). Zarys biografii // Badania nad Dzieja-
mi Regionu Piotrkowskiego. Z. 6. Piotrków Trybunalski : Biblioteka Archiwum Państwo-
wego i Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, 2007.

УДК 930.25(438):304.4                                                  Dariusz Magier
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny  

w Siedlcach
Archiwum Państwowe w Siedlcach

KLASZTOR ŚW. LEIBOWITZA, CZYLI ARCHIWUM  
JAKO CENTRUM LOKALNEGO UNIWERSUM PAMIĘCI

Rola prowincjonalnego archiwum państwowego stanowi przedmiot dys-
kusji od lat. Związana jest ona z wizją całej polskiej sieci archiwów państwo-
wych: stanowić ma placówkę administracji państwa w terenie – ów dychoto-
miczny na poły urząd na poły placówka naukowa – czy też jeszcze inny byt 
niźli archiwum metropolitarne. Dzisiaj te dylematy powracają na nowo wraz 
z próbami centralizacji archiwów państwowych i tym samym próbą margina-
lizacji (a może nawet likwidacji) komórek terenowych. Artykuł jest przeglą-
dem literatury archiwalnej dotyczącej tego zagadnienia od lat 40. XX w. do 
dnia dzisiejszego, który autor uczynił podstawą do przedstawienia własnej 
wizji regionalnej roli archiwum państwowego, stanowiącego niejednokrotnie 
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jedyną instytucję pamięci na wyjałowionej kulturowo i naukowo prowincji. 
W tej wizji są niczym klasztor św. Leibowitza na kulturowej pustce postapo-
kaliptycznego świata ze słynnej książki Kantyczka dla Leibowitza Waltera 
Millera jr.
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МОНАСТЫРЬ СВ. ЛЕЙБОВИЦА, ИЛИ АРХИВ КАК ЦЕНТР 
ЛОКАЛЬНОЙ ВСЕЛЕННОЙ ПАМЯТИ

Роль провинциального государственного архива обсуждалась  
в течение многих лет. Это связано с существовавшей официальной по-
зицией властей по вопросу статуса всей сети польских государственных 
архивов: предполагалось, что на местах это должны быть госучрежде-
ния, выполняющие два вида работ – «офисную» и «полевую». В насто-
ящее время вновь идут дискуссии, а также предпринимаются попытки 
централизовать государственные архивы и, таким образом, маргинали-
зировать (и, возможно, даже ликвидировать) «полевые» ячейки. Статья 
представляет собой обзор исследований по данной проблеме с 1940-х гг. 
до наших дней, который автор положил в основу собственного видения 
региональной роли государственного архива, иногда единственного 
мемориального учреждения в области, где других культурных и науч-
ных учреждений нет. С этой точки зрения архив подобен монастырю  
Св. Лейбовица из знаменитой книги Вальтера Миллера-младшего Кан-
тичка для Лейбовица о культурной пустоте постапокалиптического 
мира.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : администрация, архивы, культура, память, 
офис.

Rola prowincjonalnego archiwum państwowego stanowi w Polsce 
przedmiot dyskusji od lat. Związana jest ona z wizją całej sieci archiwów 
państwowych: stanowić ma placówkę administracji państwa w terenie – ów 
dychotomiczny na poły urząd na poły placówka naukowa – czy też jesz-
cze inny byt niźli archiwum metropolitarne. Dzisiaj w Polsce te dylematy 
powracają na nowo wraz z próbami centralizacji działania archiwów pań-
stwowych i tym samym marginalizacji (a w niektórych przypadkach może 
nawet likwidacji) komórek terenowych. Artykuł jest przeglądem literatury 
archiwalnej dotyczącej tego zagadnienia od lat 40. XX w. do dnia dzisiejsze-
go, który stanowi podstawę (pretekst) do przedstawienia własnej wizji re-
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gionalnej roli archiwum państwowego, stanowiącego niejednokrotnie jedy-
ną instytucję pamięci na na wyjałowionej kulturowo i naukowo prowincji.  
W tej wizji jest ono niczym klasztor św. Leibowitza na pustkowiu postapo-
kaliptycznego (w naszej rzeczywistości można by rzec – postmodernistycz-
nego) świata ze słynnej książki Kantyczka dla Leibowitza Waltera Millera jr.: 

„Jej [wspólnoty zakonnej założonej przez Izaaka Leibowitza. – 
przyp. aut.] utajonym zadaniem było przechowywanie historii ludzkiej 
dla praprawnuków prostaków, którzy chcieli tę historię zniszczyć. […] Jej 
członkowie byli albo »tropicielami książek«, albo »memorystami«, zależnie 
od wyznaczonych zadań. Tropiciele przemycali książki na południowo-
zachodnie pustynie i zakopywali w baryłkach. Memoryści powierzali 
własnej pamięci całe woluminy historii, świętych ksiąg, literatury i nauki 
na wypadek, gdyby jakiś tropiciel książek został schwytany i torturami 
zmuszony do wydania miejsca ukrycia baryłek. Jednocześnie inni członkowie 
nowego zakonu odkryli źródło jakieś trzy dni drogi od skrytki z książkami  
i przystąpili do budowy klasztoru. W ten sposób zaczęto wprowadzać w życie 
plan, którego celem było uratowanie resztek ludzkiej historii z rąk resztek 
ludzkości pragnącej zniszczyć to, co ocalało” [Miller, 2009, s. 84].
W latach 50. i 60. XX w. wielokrotnie podkreślano kulturotwórczą 

rolę najniższego szczebla archiwów państwowych i akcentowano, że ba-
dania regionalne i prace kulturalno-oświatowe przez nie prowadzone, są 
ich – równoprawnym ze wszystkimi innymi – zadaniem. Powinny być zaś 
realizowane przez akcję popularyzacyjną w postaci pogadanek, odczytów, 
wystaw i współpracy z lokalnymi instytucjami, organizacjami [Młodzia-
nowski, 1955, s. 74]. Celem tej popularyzacji miało być uświadomienie spo-
łeczeństwa, że zasób archiwalny to zabytki kultury narodowej, zaś archiwa 
to instytucje sprawujące nad nimi pieczę. Ich zadanie widziano w ukształ-
towaniu tych prowincjonalnych placówek ogólnopolskiej sieci w aktywny 
element życia kulturalnego kraju, kryjący się pod ówczesnym określeniem 
jednostek prowadzących działalność kulturalno-oświatową [Pańków, 1964, 
s. 139]. Oznaczało to czynną pozycję archiwów w stosunku do wszelkich 
poczynań z zakresu oświaty i kultury. Chodzi bowiem nie tylko o stwier-
dzenie, że archiwa są, istnieją, ale i o podkreślenie, że są potrzebne, jako 
element twórczy w kształtowaniu się świadomości społecznej [Pańków, 
1964, s. 140]. Toteż konstatowano, że to właśnie prowincjonalne oddziały 
zamiejscowe archiwów regionalnych bardziej niż ich centrale są ośrodkami 
działalności kulturalnej [Pańków, 1964, s. 141], zaś ich personel nie może 
ograniczać się tylko do prac nad opracowaniem zasobu i nadzoru archiwal-
nego, gdyż archiwum takie powinno stać się inspiratorem i ośrodkiem prac 
nad poznaniem historii i kultury lokalnej i popularyzować wyniki badań 
prowadzonych w tym zakresie [Popiołek, 1966, s. 62]. Dyskusje na temat 
rzeczywistej roli archiwum prowincjonalnego w drugiej połowie lat 60. 
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XX w., pogodzenia różnych sfer jego działalności, podsumował Mieczy-
sław Bandurka podkreślając, że powinny zabezpieczać i gromadzić zasób  
z terenu swego działania, dobrze go opracowywać i udostępniać, groma-
dzić bibliotekę oraz szeroko popularyzować poprzez referaty, artykuły, wy-
stawy i inicjatywy kulturalne [Bandurka, 1968, s. 26].

W drugiej połowie lat 70. i w latach 80. XX w. można było obserwo-
wać odwrót od „kulturalno-oświatowego” zaangażowania archiwów pań-
stwowych. Później na zjawisko to nałożyły się przekształcenia ustrojowe 
związane z formalnym końcem PRL i upadkiem dotychczasowych form-
życia społeczno-gospodarczego. Przełomowy pod tym względem rok 1989 
zderzył archiwa z płynącym z Zachodu postmodernizmem [Magier, 2009, 
s. 216]. Jeszcze jeden element totalitarnego państwa stanął przed nowymi 
wyzwaniami społecznymi. Z wolna odkrywano potrzebę wyjścia poza do-
tychczasowy schemat wykonywanych zadań. Spontanicznie zrodziła się 
fala niosąca nadzieję na przekształcenie zaskorupiałych w urzędowaniu  
i wiecznym kryzysie gospodarczym ostatniej dekady rządów komunistów 
archiwów w placówki naukowo-kulturalne oraz regionalne centra informa-
cyjne w zakresie źródeł historycznych dotyczących lokalnej przeszłości.  
W wielu prowincjonalnych miejscowościach, które po reformie admiracyj-
nej wprowadzonej 1 stycznia 1999 r. stały się miastami powiatowymi, od-
działy terenowe archiwów państwowych jawiły się jedynymi placówkami, 
które – dzięki łączeniu funkcji administracyjnych i naukowych – mogły 
stanowić ośrodki życia kulturalno-oświatowego. W prowincjonalnych mia-
steczkach, które nie posiadały placówek muzealnych, ze słabo zaopatrzo-
nymi bibliotekami wypełnionymi ideologicznym księgozbiorem, archiwa 
często przejmowały część ich funkcji lub nawiązywały z nimi współpracę 
w celu uzupełniania form działalności. Dzięki zasobowi, obejmującemu 
zwykle dokumentację wytworzoną na terenie kilku powiatów, swoim ist-
nieniem nobilitowały stolicę lokalnej jednostki administracyjnej. Podej-
mowano współpracę z komórkami zajmującymi się promocją, np. poprzez 
umożliwianie ich pracownikom pogłębienie wiedzy z zakresu lokalnej 
przeszłości, archiwistyki i charakteru przechowywanych na miejscu źródeł 
historycznych, co skutkowało włączeniem archiwów do sieci obiektów ży-
cia kulturalnego i turystycznego. Poza tym przynosiło wspólne inicjatywy, 
co świetnie wpisywało się w archiwalne statutowe zadania popularyzacji 
zasobu i archiwów państwowych [Magier, 2009, s. 219–221]. Poza tym kon-
takty naukowe, które pracownicy archiwów posiadali, lub byli w stanie na-
wiązać, z okolicznymi ośrodkami akademickimi i instytutami badawczymi, 
mogły mieć poważny wpływ na życie prowincji. Dzięki posiadaniu zbioru 
źródeł archiwalnych, przyciągających badaczy (pracowników naukowych, 
doktorantów i studentów), a także osobistym znajomościom pracowni-
ków, absolwentów uniwersyteckich instytutów historycznych, prowincjo-
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nalne archiwa mogły zaproponować miejscowym partnerom otwarcie się 
na nowe, interesujące obszary współpracy, takie jak rubryki historyczne  
w miejscowej prasie czy nawet wydawanie czasopisma historycznego, orga-
nizowanie konferencji popularno-naukowych, warsztatów genealogicznych 
lub heraldycznych. Współpracę podejmowały nie tylko z administracją sa-
morządową, ale również organizacjami społecznymi, a przede wszystkim 
ze szkołami i nauczycielami. Zaowocowało to wycieczkami uczniów do 
archiwum i lekcjami archiwalnymi w szkołach, co stanowi zjawisko nie do 
przecenienia w kontekście kształtowania nowych pokoleń w szacunku dla 
dziedzictwa narodowego i kultury kancelaryjnej [Magier, 2001, s. 70–71]. 

Należy jeszcze raz podkreślić, że wszystkie w/w działania były spon-
tanicznym, oddolnym odruchem archiwistów, doskonale odczytującym 
(bez dyrektyw „z góry” i specjalnych szkoleń) zarówno sytuację społeczną, 
nowe prądy w nauce, jak i zapotrzebowanie lokalnych społeczności. Nieste-
ty, z wolna zaczęły jednak dawać o sobie znać efekty włączenia pracowni-
ków merytorycznych archiwów państwowych do korpusu służby cywilnej 
w 1996 r. [Ustawa..., 1996] Co prawda z akceptacją przyjęli oni podwyż-
szenie zarobków, jednak na niekorzystne następstwa tego kroku, czyli 
przekształcanie archiwów w urzędy administracji, nie trzeba było długo 
czekać. W pierwszej kolejności ofiarą padła działalność naukowa w archi-
wach [Magier, 2019 (a), 98–99], następnie pojawiło się zjawisko wyraźnej 
centralizacji działań całej sieci, które zaczęło wygaszać oddolne działania 
kulturalno-oświatowe, co ostatecznie wywarło bardzo negatywny wpływ 
także na kadrę archiwalną [Magier, 2019 (b), 118–120]. Było ono tym więk-
sze, że działalność popularyzatorska, należała do grupy ulubionych zadań 
wykonywanych w archiwum [Magier, 2019 (b), s. 114]. Nie należy także 
zapominać o pojawieniu się po raz pierwszy w latach 90. XX w. obciąże-
nia prawnego różnych form udostępniania, bez którego działalność popu-
laryzatorska archiwów nie jest właściwie możliwa, czyli o ochronie danych 
osobowych [Grot, 2015, s. 221–214].

Obecnie w archiwach państwowych odbywa się rywalizacja przedsta-
wicieli różnych wizji oblicza archiwów, w wielu aspektach ich działalności. 
W kontekście omawianej tematyki o to, czy utrzymają się jako prowincjo-
nalne centra promieniujące kulturą na lokalne otoczenie. Wydaje się, że 
rzeczywistość przedstawia się o wiele gorzej niźli na przełomie XX i XXI 
wieku, którą opisywałem wcześniej. W czasie, gdy archiwa państwowe zaj-
mowały się sobą (akcje: inwentaryzacyjna, retrokonfersyjna) i urzędnicze-
niem [Магер, 2020, с. 485–487], rolę literackich klasztorów św. Leibowitza 
zaczęły przejmować biblioteki publiczne i muzea, nie posiadające ani ambi-
cji (obciążeń) urzędniczych, ani merytorycznej smyczy wyznaczającej kie-
runki ich merytorycznych działań. Oczywiście archiwa państwowe podej-
mują działania mieszczące się w sferze popularyzacji, zadanie to znajduje 
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się w ich statutach opartych na ustawie archiwalnej [Obwieszczenie, 2020], 
jednak centralizacja i zwiększająca się biurokratyzacja działań powoduje 
jej wyraźne osłabienie. Na szczęście rzeczywistość archiwalna jest dziś o 
tyle lepsza, niźli przed dekadą, że życie społeczno-kulturalne wzbogaciło 
się w tym czasie o nowy element archiwalny, jakim są archiwa społecz-
ne – społeczne ośrodki dokumentacyjne, podejmujące oddolne działania, 
stanowiąc niezależne archiwa historyczne [Wiśniewska-Drewniak, 2019,  
s. 66–67]. Pozbawione biurokratycznego obciążenia i ogranicznika w po-
staci centralnego planowania, mogą wesprzeć archiwa państwowe w zakre-
sie budowania instytucji pamięci na polskiej prowincji. Warto obserwować 
sytuację, by za jakiś czas wrócić do zasygnalizowanej problematyki, i prze-
konać się, w którym kierunku się rozwinęła.
_________________
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