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Spuścizna po Henryku Beresce. 
Kilka uwag nad polskimi 
i niemieckimi zasadami 
opracowywania archiwów osobistych

Spuścizna po H enryku B eresce1 to  drugi zespół a k t pozy
skany do A rchiw um  K arla  D edeciusa2, p laców ki arch iw alnej, będącej 
jed n o s tk ą  C en tru m  B ib lio teczno-In fo rm acy jnego  U n iw ersy te tu  E u ro 
pejskiego V iad rina  we Frankfurcie  nad  O d rą3. Zespół H enryka Bereski 
wchodzi form alnie w sk ład  państw ow ego zasobu archiw alnego R epu
bliki Federalnej Niem iec4, p rocedury  praw ne postępow an ia  z zespołem  
określone zosta ły  w kodeksie przepisów  archiw alnych k ra ju  B randen 

1 Oryg. niem. Henryk Bereskas Nachlass. Znaczenie polskiego terminu „spuścizna archi
walna” jest w zasadzie zbieżne z niem. „der Nachlass”. Polscy i niemieccy m etodycy różnią 
się jednak niekiedy w kwestii materiałów składających się na spuściznę. Zob. E. G. Franz, 
Einführung in  die Archivkunde, Darmstadt 1993, s. 67-68. Por. Polski Słownik Archiwalny, 
red. W. Maciejewska, Warszawa 1974, s. 78.

2 Archiwum powstało w roku 2001, kiedy Karl Dedecius, tłumacz literatury polskiej na 
język niemiecki, przekazał Bibliotece Uniwersytetu Europejskiego Viadrina całość swych 
prywatnych zbiorów archiwalnych. W 2004 roku ukończone zostały prace porządkujące 
pierwszą, przekazaną do archiwum spuściznę. Zob. H. [M. Hager), Dedecius-Archiv im  Col
legium Polonicum  n im m t Gestalt an, „Union. Zeitung der Europa-Universität Viadrina”, 
nr 35, August 2002, s. 19. M. Hager, Das K arl Dedecius Archiv -  E in  Projekt der D eutschen  
Forschungsgemeinschaft, „Der Archivar” 57, 2004, z. 3, s. 231-234.

3 Strukturę i zasady funkcjonowania Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersy
tetu Europejskiego Viadrina przybliżył w swym artykule Hans-Gerd Happel. Zob. H.-G. 
Happel, Zintegorwane interdyscyplinarne zarządzanie inform acją na Uniwersytecie Europej
skim  Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, „Biblioteka” 2007, nr 11, s. 183-195.

4 Zob. http://ww w.nachlassdatenbank.de/.

http://www.nachlassdatenbank.de/
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b u rg ia5. W  prak tyce  niezaprzeczaln ie  stanow i on w spólne dobro k u ltu 
rowe narodów  polskiego i niem ieckiego.

Słów kilka o twórcy archiwum . H enryk Bereska urodził się 17 m aja  
1926 roku w Katowicach-Szopienicach na Górnym Śląsku, tam  spędził lata  
swego dzieciństwa. W  1944 roku trafił do niemieckiej Luftwaffe. Nie zdążył 
jednak  odbyć swego pierwszego lotu bojowego, gdyż wcześniej trafił do 
amerykańskiego obozu jenieckiego. W krótce powrócił na rodzinny Śląsk. 
Po próbach zwerbowania go przez polski Urząd Bezpieczeństwa, wyjechał 
do Berlina Wschodniego, gdzie osiadł na stałe. Tu zdał egzamin m aturalny 
oraz rozpoczął stud ia  wyższe na Uniwersytecie Humboldtów, gdzie kształ
cił się w zakresie nauk filologicznych. Krótko po studiach, bo w roku 1953, 
Bereska podjął pracę na stanowisku lektora literatury  polskiej we wschod- 
nioberlińskim  wydawnictwie Aufbau. Po dwóch latach zrezygnował z tej 
pracy i od tąd  funkcjonował jako wolny tłum acz literatu ry  polskiej na język 
niemiecki. Przełożył ponad sto książek polskich autorów6. Na niemieckim 
rynku wydawniczym ukazały się także liczne antologie polskich opowiadań 
i aforyzmów w jego tłum aczeniu. Przybliżył czytelnikowi niemieckiemu 
polską literaturę  dziecięcą, przyczynił się do zaznajomienia go z polskimi 
dziełami dram atycznym i, które w jego tłum aczeniach wystawiane były 
w tea trach  na terenie całych Niemiec. Od roku 1963 publikował własne 
wiersze oraz aforyzmy w języku niemieckim. Bereska wielokrotnie odzna
czany był w Polsce za zasługi w propagowaniu polskiej kultury w świecie 
niemieckojęzycznym7. Zm arł 11 września 2005 roku w Berlinie.

Pozostaw ił po sobie archiwum , którego pokaźną część stanow ią -  do
kum entujące jego w ieloletnią i w szechstronną pracę tran sla to rską  -  rę
kopisy. Znajdziem y w nim m .in. kom pletne rękopiśm ienne tłum aczenia 
tom ów poezji polskich twórców, tak ich  jak: Zbigniew H erbert czy Ta
deusz Różewicz. Spośród tłum aczeń  dzieł H erberta  wymienić m ożna

5 Zob. Rechtsvorschriften zum  Archivwesen im  Land Brandenbrug, Potsdam 1994-2000, 
http: / / www.landesha.uptarchiv-braiidenbnig.de/netCms.aspx; Gesetz über die Sicherung und 
N utzung von öffentlichem  Archivgut im  Land Brandenburg  (Brandenburgisches Archivgesetz 
-  BbgArchivG) vom  07. A pril 199Ą (G V B .I/9 4 , [JVr. 09\, S. 9Ą), http://www.landesrecht. 
brandenburg.de/sixcm s/detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c. 15130.de.

0 W  tym  prace literackie: Andrzejewskiego, Brandysa, Choromańskiego, Grochowiaka, 
Iwaszkiewicza, Kochanowskiego, Lema, Mrożka, Myśliwskiego, Nałkowskiej, Redlińskiego, 
Różewicza, Szaniawskiego, Witkacego, Wojdowskiego, Wyspiańskiego, Zagajewskiego czy 
Zukrowskiego.

7 Do najznaczniejszych wyróżnień należą: krzyż oficerski orderu „Polonia Restituta”
(1971), tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (2002) czy wręczona pod
czas I Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej nagroda „Transatlantyk” (2005). 
Twórczość Henryka Bereski doceniano równie często w Niemczech, czego przykładem są 
m.in. Śląska Nagroda Kulturalna Kraju Dolnej Saksonii (1996), Krzyż Zasłużonych Repu
bliki Fedrahiej Niemiec na szarfie (1997) czy Nagroda Hansa Sahla (2000).

http://www.landesha.uptarchiv-braiidenbnig.de/netCms.aspx
http://www.landesrecht
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Epilog burzy8, w przekładzie Bereski opatrzony ty tu łem  Gewitter Epilog9. 
Z dzieł Różewicza w arto wspomnieć o tom iku poetyckim  noszącym zarów
no w polskiej, jak  i w niemieckiej wersji językowej ten  sam  anglojęzyczny 
ty tu ł Recycling10. Z tłum aczeń prozy godne uwagi są, również zachowane 
w całości, m anuskrypty tłum aczeń dzieł A dam a Zagajewskiego. Pod ty 
tu łam i Zwei Städte11 czy In  der frem den Schönheit12 kryją się utwory: 
Dwa miasta13 oraz W  cudzym pięknie14. Spośród tłum aczeń polskich sztuk 
teatralnych wspomnieć należy o Kondukcie15 Bohdana Drozdowskiego 
(w tłum aczeniu niemieckim noszącym ty tu ł D er Trauerzug16) , Maskaradzie17 
Jarosław a Iwaszkiewicza (ty t. niem. Maskerade18) , Oborze19 H elm uta Kaj- 
zara (tyt. niem. K uhstallw) , Śmierci w starych dekoracjach21 Różewicza 
(tyt. niem. Tod in alten Dekorationen22) , Szalonej Lokomotywy23 oraz Bzika  
tropikalnego24 W itkiewicza (tyt. niem. Rasende Lokomotive25 oraz M ister 
Price oder der Tropenkoller26). Poszukując w spuściźnie rękopisów dzieł wła
snych twórcy zespołu, odnaleźć można m anuskrypty i szpalty drukarskie

8 Z. Herbert, Epilog burzy, Wrocław 1998.
9 Z. Herbert, G ewitter Epilog. Gedichte, übers, v. H. Bereska, Frankfurt am Main 2000. 

Henryk Bereskas Nachlass, sygn. HB1-5-1-32 do HB1-5-1-45.
1,1 T. Różewicz, Zawsze fragm ent. Recycling, Wrocław 1998; idem, Recycling. E in  Poem, 

aus dem Poln. übers, und mit einem Nachw. von H. Bereska, Berlin 2000. Henryk Bere
skas..., sygn. HB1-5-1-98 do HB1-5-1-102.

11 A. Zagajewski, Zwei Städte, „Sinn und Form. Beiträge zur Literatur” 47, 1995, z. 5, 
s. 613-637; 47, 1995, z. 6 , s. 765-784. Henryk Bereskas..., sygn. HB1-5-2-76 do HBl-5-2-82-a.

12 A. Zagajewski, In  der frem den Schönheit, München 2000. Henryk Bereskas..., sygn. 
HB1-5-2-83.

13 A. Zagajewski, Dwa miasta, Paryż-Kraków 1991.
14 A. Zagajewski, W  cudzym  pięknie, Poznań 1998.
16 B. Drozdowski, K ondukt, „Dialog” 1960, nr 11, s. 5-24.
10 B. Drozdowski, D er Trauerzug, w: S. Mrożek, S. Grochowiak, B. Drozdowski, Tango. 

Die Jungs. D er Trauerzug, aus dem poln. v. H. Bereska, L. Zimmerer, Berlin 1975, 
s. 131-169. Henryk Bereskas..., sygn. HB1-5-3-4.

17 J. Iwaszkiewicz, Maskarada. M elodramat w czterech aktach, Warszawa 1939.
18 J. Iwaszkiewicz, Maskerade [niedatowany manuskrypt teatralny], Henryk Bereskas..., 

sygn. HB1-5-3-8.
19 H. Kajzar, Sztuki teatralne 1972-1982, Wrocław 1984.
211 H. Kajzar, Der Kuhstall, Berlin 1998. Henryk Bereskas..., sygn. HBl-5-3-9.
21 T. Różewicz, Śm ierć w starych dekoracjach, Warszawa 1970.
22 T. Różewicz, Tod m  alten D ekorationen  [manuskrypt teatralny], 1990, Henryk Bere

skas..., sygn. HB1-5-3-24 do HB1-5-3-26.
23 S.I. Witkiewicz, Szalona Lokomotywa, w: Dramaty, oprać. K. Puzyna, cz. 2, Warsza

wa 1972, s. 291-322.
24 S.I. Witkiewicz, M ister Price, czyli bzik tropikalny, w: Dramaty..., cz. 1, s. 283-346.
25 S.I. Witkiewicz, Rasende Lokomotive. Stück ohne These in  zwei A kten  m it Epilog, 

übers, v. H. Bereska, Berlin 1994. Henryk Bereskas..., sygn. HB1-5-3-46 do HB1-5-3-47.
26 S.I. Witkiewicz, M ister Price oder der Tropenkoller [niedatowany manuskrypt teatral

ny], Henryk Bereskas..., sygn. HB1-5-3-48 do HB1-5-3-51.
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tomików poetyckich: Familoki27, Mitlesebuch2H czy Burgschreiber zu Be- 
eskovP.

Przekazane zostały liczne m ateriały  dokum entujące działalność zawo
dową Bereski30. Przejęto także obszerną korespondencję z wydawnictwami 
niemieckimi, takim i jak: A ufbau31, Carl-Hanser32, Henschel33, Wydawnictwo 
Teatralne Henschel-Schauspiel34, Philipp-Reclam  jun. Leipzig35 czy Volk 
und W elt36. Spośród polskich wydawnictw w arta  odnotowania jest, obejmu
jąca  znaczny przedział czasowy, korespondencja z wydawnictwem Agencji 
Autorskiej37. Obok listów z wymienionymi wydawnictwami pokaźną grupę 
m ateriałów  stanow ią korespondencje z instytucjam i naukowymi oraz ze sto
warzyszeniami twórczymi, takim i jak  Pen Club38. Doskonały przykład sta
nowi tu  także Niemiecki Związek Pisarzy39, przemianowany następnie na 
Związek Pisarzy Niemieckiej Republiki Dem okratycznej40, a po zjednocze
niu Niemiec wcielony do Związku Pisarzy Niemieckich41.

Równie obszerna jest kolekcja m ateriałów  wiążących osobę Bereski z tea
trem  w Niemczech42. Składają się na nią listy wymieniane z teatram i zarów
no ze W schodnich, jak  i z Zachodnich Niemiec. Ponadto odnaleźć można 
w niej obszerne zbiory druków ulotnych: plakatów, fotografii oraz progra
mów. W szystkie te  archiwalia dotyczą polskich sztuk teatralnych, które -  
w tłum aczeniach Bereski -  wystawiano na deskach niemieckich teatrów.

W ażnym fragm entem  tej spuścizny są m ateriały  biograficzne dotyczące 
tłum acza: dokum entacja z okresu dzieciństwa spędzonego w międzywo
jennej Polsce (m etryka urodzenia43 czy cenzury szkolne z okresu Drugiej

27 H. Bereska, Familoki. Gedichte deutsch-polnisch. Kraków 2001, Henryk Bereskas..., 
sygn. HB1-2-27.

28 H. Bereska, Mitlesebuch Ą6. E ine Auswahl aus dem  Schaffen von H enryk Bereska, 
Berlin 2002. Henryk Bereskas..., sygn. HB1-2-35.

29 H. Bereska, Burgschreiber zu Beeskow. M ärkische Streifbilder, Berlin 2003. Henryk Be
reskas..., sygn. HB1-2-34, HB1-2-62, HB1-2-63.

30 Ibidem, sygn. HB3-3-17 do HB3-3-34.
31 Ibidem, sygn. HB2-5-61 do 135.
32 Ibidem, sygn. HB2-5-256 do HB2-5-295.
33 Ibidem, sygn. HB2-5-319 do HB2-5-398.
34 Ibidem, sygn. HB2-5-399 do HB2-5-486.
35 Ibidem, sygn. HB2-5-655 do HB2-5-679.
30 Ibidem, sygn. HB2-5-846 do HB2-5-873.
37 Ibidem, sygn. HB2-5-1 do HB2-5-9.
38 Ibidem, dokumentacja z lat, 19-58-2004, sygn. HB2-1-1243 do HB2-1-1309.
39 Ibidem, sygn. HB2-1-353 do HB2-1-407.
411 Ibidem, dokumentacja z lat 1976-1991, sygn. HB2-1-1394 do HB2-l-1413-a.
41 Ibidem, dokumentacja z lat 1972-2004, sygn. HB2-1-1545 do HB2-1-1636.
42 Ibidem, sygn. HB2-7-1 do HB2-7-467.
43 Ibidem, sygn. HB3-2-1.
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Rzeczypospolitej44), świadectwa szkolne z okresu wojny, jak  również -  
szczególnie cenne -  te, które ilustru ją niełatwe życie codzienne obywatela 
NRD, jego stopniowe wrastanie w realia państw a45. Ze zgromadzonych do
kumentów odczytać możemy również, jak  wyglądał przebieg jego studiów 
na Uniwersytecie Hum boldtów46 oraz dwóch lat pracy na rzecz W ydawnic
twa Aufbau47. Znalazły się tu  również dokum enty ukazujące la ta  spędzone 
w już zjednoczonych Niemczech.

M iarą kompletności tego zbioru może być fakt, że zawiera on również 
wszystkie dokum enty osobiste, którym i Bereska m usiał się legitymować 
w czasie swego długiego i pełnego gwałtownych zmian życia: dowody osobi
ste, paszporty, legitymacje różnych stowarzyszeń, organizacji społecznych, 
związków twórczych48. Całość zbioru dopełnia ogromny blok prywatnej ko
respondencji. W  sporej części są to  listy wymieniane z takim i znakomi
tościami polskiej literatury, jak: Zbigniewem Herbertem , Urszulą Kozioł, 
Stanisławem Jerzym  Lecem, Tadeuszem Różewiczem, Edwardem  Stachurą 
czy Adamem Zagajewskim. O sta tn ia  grupa to  m ateriały  osób trzecich (za
równo dotyczące samego Bereski, jak  i te  nieposiadające bezpośredniego 
związku z jego osobą) oraz m ateriały  rodzinne. Objętość spuścizny określo
na została na osiemnaście metrów bieżących akt, na które składa się około 
piętnaście tysięcy pojedynczych dokumentów.

Pierwszą inicjatywą związaną z przejęciem zespołu Bereski była organiza
cja wystawy o charakterze muzealnym, zatytułowanej „Niezatarte Świadec
two. Zycie i dzieło Henryka Bereski” -  „Das schwer verwischbare Zeugnis. 
Leben und Werk von Henryk Bereska”. Uroczystość otwarcia wystawy po
łączona została z konferencją naukową poświeconą osobie twórcy spuścizny. 
Głównymi celami, jakie przyświecały budowie stacjonarnej wystawy o cha
rakterze muzealnym, było zaprezentowanie zespołu międzynarodowym śro
dowiskom naukowym oraz propagowanie badań nad nim. Wystawa, takie 
były zapewne intencje jej organizatorów, m iała nie tylko w sposób maksy
malnie wszechstronny i dokładny pokazać niebanalne życie tłum acza i jego 
dorobek, ale również zwrócić uwagę na pozostawioną przez niego dokumen
tację. Ekspozycja rozmieszczona na powierzchni 150 m 2 objęła 550 ekspona
tów, w tym  przede wszystkim cenne archiwalia oraz muzealia49.

44 Ibidem, sygn. HB3-3-1 do HB3-3-5.
45 Ibidem, sygn. HB3-3-35 do HB3-3-37.
46 Ibidem, sygn. HB3-3-16.
47 Ibidem, dokumentacja z lat 1953-1955, sygn. HB3-3-17 do HB3-3-34.
48 Ibidem, dokumentacja do roku 1990, sygn. HB3-2-2 do HB3-2-9. Dokumentacja z lat 

1991-2004, sygn. HB3-2-10 do HB3-2-12.
49 Zagadnienie wystawiennictwa archiwalno-muzealnego w Polsce oraz m.in. w Niem

czech stosunkowo szeroko opisuje w swej pracy Jarosław Wiśniewski. Zob. J. Wiśniewski, 
Archiwalia w bibliotekach i muzeach, Poznań 2000, s. 114-129.
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W ytyczne zawarte zarówno w niemieckiej, jak  i w polskiej literaturze do
tyczącej tem atu  porządkowania spuścizn archiwalnych nakazują w wypad
ku zbiorów posiadających układ nadany przez twórcę możliwie wierne jego 
zachowanie, względnie odtworzenie50. Spuścizna transla to ra  przekazana zo
s ta ła  w postaci m ateriałów  luźnych, otrzym ać m usiała więc układ całko
wicie nowy51. Archiwum K arla Dedeciusa stanowi własność Uniwersytetu 
Europejskiego, co za tym  idzie jego zbiory opracowywane są zgodnie z wy
tycznymi kancelaryjnymi, obowiązującymi w Republice Federalnej Niemiec, 
w tym. wypadku zgodnie z zasadami Regeln zur Erschließung von Nach
lässen und Autographen (R N A )52. Redaktorzy powstałych w Niemczech 
wytycznych opracowywania zespołów archiwalnych po osobach fizycznych 
mieli na  celu przede wszystkim przygotowanie instrukcji, w której dokład
nie określone zostałyby standardy opisu dokum entacji archiwalnej, a więc 
przedstawienie cech zewnętrznych oraz wewnętrznych źródła historycznego. 
R N A  to  zasady opisu wypracowane po to, aby możliwie ujednolicić proces 
tworzenia elektronicznych wpisów inwentarzowych w bankach danych. Nie
mieckie normy zaw ierają więc obszerne i drobiazgowe wskazówki dotyczące 
raczej procesu inwentaryzacji niż samej system atyzacji spuścizny.

To pewien paradoks, ale Niemcy, którzy, jak  wiadomo, s ta ra ją  się 
wszystko, co icli otacza opisać, usystematyzować, zinwentaryzować, udoku
mentować, nie stworzyli precyzyjnej instrukcji, według której można byłoby 
porządkować pryw atne zbiory archiwalne. Na sposób opracowywania zespo
łów pochodzenia prywatnego wpływa bowiem wiele czynników. Pierwszy 
z nich m a charakter kulturowy. Fakt, iż niemieccy badacze, wyrośli w zbiu
rokratyzowanym, a zarazem  wysoko zorganizowanym społeczeństwie, spra
wia, że sami, znacznie częściej niż ich polscy koledzy, tworzą układ własnych 
zespołów53. Stosują przy tym  skrajnie różne kryteria  nie tylko podziału,

511 W ytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, oprać. H. Dymnicka-Woło- 
szyńska i in.. Warszawa 1990, s. 3. Por. I. Mamczak-Gadkowska i in., Opracowanie m ateria
łów archiwalnych z X IX -X X  wieku, w: Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki, S. Sier- 
powski, Poznań 2001, s. 160. Regeln zur Erschließung von Nachlässen und Autographen 
(R N A ). Deutsche Forschungsgemeinschaft, Unterausschuß für Nachlaßerschließung, Berlin 
1998. Zob. http://zka.sbb.spk-berlin .de/rna/.

51 Podstawy metodologiczne opracowania zbioru Henryka Bereski opisane zostały wstęp
nie w innym artykule autora niniejszego tekstu. Zob. B. Kaźmierczak, Spuścizna po H enry
ku Beresce w Collegium Polonicum  w Słubicach, w: H enryk Bereska. Poeta, tłumacz, popu
laryzator literatury polskiej w Niemczech, red. G .B . Szewczyk, Katowice 2006, s. 55-60. Por. 
idem, Das Karl-Dedecius-Archiv und der H enryk-Bereska-Nachlass, w: Grenzerfahrungen li
terarischer Übersetzung, red. B. Chołuj, U. Räther, Berlin 2007, s. 13-17.

52 Regeln zur...
53 Doskonały przykład stanowią tu papiery Karla Dedeciusa. W 2004 roku ukończony 

został proces katalogowania pozyskanej dokumentacji. Zespół otwarty Dedeciusa (oryg. 
niem. Karl Dedecius’ Vorlass) przejęty został od tłum acza w doskonałym stanie fizycznym.

http://zka.sbb.spk-berlin.de/rna/
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lecz i samego ułożenia akt w ram ach poszczególnych grup swoich „archiwów 
osobistych”54. Przy tak  szerokim zróżnicowaniu m etod porządkowania, nie
pokój budzi wszelka próba naruszenia zasad narzuconych wcześniej przez 
twórcę spuścizny, co w szerszej skali prowadzi do wniosku, iż spuścizn ar
chiwalnych, w całej ich różnorodności, nie m ożna opracowywać w sposób 
stechnicyzowany.

Oczywiście, nie wszystkie zespoły po niemieckich uczonych, twórcach 
czy innych wybitnych osobistościach -  w szerszym tego słowa znaczeniu -  
przekazywane są w stanie całkowicie czy choćby wstępnie uporządko
wanym. W  tym  momencie rodzi się opisana powyżej niekonsekwencja. 
Archiwista sam nadaje układ zespołowi, nie posiłkując się przy tym  ogól
nie stosowaną instrukcją. Ta sytuacja jest niebezpieczna ze względu na 
fakt, iż archiwista, nadając nieuporządkowanemu zbiorowi układ logiczno- 
-wyrozumowany, sprawia, że wykaz ak t zespołu nacechowany zostaje jego 
subiektywnym podejściem. Taki układ wywiera mylne wrażenie, jakby 
został nadany przez samego twórcę spuścizny. Archiwistę pracującego na 
zbiorze pochodzenia prywatnego przyrównać możemy do „technika” czy „in
żyniera”, w żadnym wypadku nie powinien przeradzać się natom iast w „ar
tystę”, samodzielnego „twórcę”.

Kolejnym czynnikiem, który miał wpływ na to, że zbiory pryw atne 
z obszarów Polski i Niemiec (przede wszystkim z terenów niegdysiejszych 
Niemiec Zachodnich) tak  często różnią się postacią fizyczną, w jakiej prze
kazywane są do archiwum, jest czynnik natu ry  ekonomicznej. Isto tną  rolę 
odgrywały tu  przede wszystkim warunki lokalowe, w jakich przyszło miesz
kać -  a co za tym  idzie -  tworzyć naukowcom czy artystom . Lepsze warunki

Zbiór był w dużej mierze uporządkowany, co jest wynikiem pracy samego twórcy spuścizny 
oraz efektem wieloletnich działań jego współpracowników. Materiały, po przejrzeniu ich 
i wprowadzeniu nielicznych zmian w układzie archiwalnym, mogły zostać stosunkowo szybko 
poddane procesowi inwentaryzacji elektronicznej. Pominąwszy wprowadzenie nieznacznych 
przekształceń, wynikających z wymagań natury metodologicznej bądź względów czysto 
praktycznych, uznać można, iż w przypadku zbioru Dedeciusa zachowany został zasadniczo 
układ akt stworzony przez twórcę spuścizny. Choć należy zaznaczyć, iż sama systematyza
cja, tj. umiejscowienie poszczególnych grup i podgrup zbioru w układzie, oparta na zasadzie 
gradacji ich ważności, nastąpiła już w archiwum. Zob. B. Kaźmierczak, Archiw um  Karla De
deciusa. Dziedzictwo złożone w pół drogi m iędzy Łodzią a Frankfurtem  nad M enem, „Rocznik 
Karla Dedeciusa. Dedeciana -  tłumaczenie -  recepcja”, t. 1, 2008, s. 189-195.

54 „Archiwum osobiste”, „papiery” to niektóre z terminów stosowanych w Polsce na prze
strzeni wieku XX. Problematykę terminologii związanej z zespołami prywatnymi po oso
bach fizycznych opisuje w wyczerpujący sposób A. Kulecka. Autorka porusza także kwe
stię, jakie materiały wchodzą w skład spuścizny oraz próbuje określić charakter archiwów 
osobistych, analizując teorie mówiące, że spuścizna jest zespołem  bądź zbiorem akt. Zob. 
A. Kulecka, Spuścizny w archiwach, bibliotekach i m uzeach w Polsce, „Archeion”, t. 100, 
1999, s. 70-96.
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mieszkaniowe sprzyjały nie tylko zbieraniu w większej objętości wytwo
rzonego przez siebie m ateria łu  aktowego oraz kolekcji m ateriałów o cha
rakterze naukowym, lecz także utrzym aniu zbiorów w stanie względnie 
uporządkowanym.

Twórcy Regeln zur Erschließung von Nachlässen und Autographen stwo
rzyli jednakże pewien schemat, według którego porządkować można zbiory. 
Schemat ten, choć obecnie stosunkowo bliski polskim wytycznym55, co wynika 
z podobnych doświadczeń zawodowych archiwistów polskich i niemieckich, 
wciąż pozostawia stosunkowo dużo miejsca na inwencję archiwisty56. Mimo 
iż redaktorzy R N  A z biegiem lat poszerzyli klasyfikację podstawową o nowe 
podgrupy, w praktyce archiwiści niemieccy odchodzą wciąż dość daleko od 
zawartych w nich wytycznych. Pomimo wyraźnego zalecenia stosowania się 
do zasad określonych w R N  A 57, nadal chętnie tworzą oni logiczno-wyrozumo- 
wane układy akt bądź układy pozornie odtworzone.

Niemiecki wykaz przykładowy zawiera obecnie następujące grupy po
działu:

1) W erkm anuskripte;
2) Korrespondenzen:

A. Briefe an den Nachlasser,
B. Briefe des Nachlassers,
C. Briefe, die weder vom Nachlasser noch an ihn adressiert sind;

3) Lebensdokumente:
A. Dokum ente der privaten Lebensführung,
B. Dokumente, die aus beruflicher, organisatorischer, gesellschaftlicher 

oder politischer T ätigkeit erwachsen sind;

55 Należy podkreślić, że powyżej przedstawiony został schemat systematyzowania spu
ścizny w postaci, w jakiej publikowany jest on obecnie na stronach internetowych Biblioteki 
Państwowej w Berlinie. W  roku 2005, kiedy rozpoczęły się prace nad zespołem akt po Bere- 
sce, umieszczony tam  wykaz przykładowy posiadał znacznie bardziej uproszczoną formę.

56 Doskonały przykład zespołu porządkowanego według standardów opisanych w R N A  
stanowi, niebywale bogata w materiały, spuścizna po znanym wschodnioniemieckim history
ku gospodarki -  Jiirgenie Kuczyńskim. Na przykładzie tego, skądinąd doskonale opracowa
nego zespołu, obserwować możemy, jak wielką inwencją własną wykazać musi się archiwista 
niemiecki, opracowujący archiwum prywatne uczonego. Zob. J. Kuczynski-Nachlass, Zen
tral- und Landesbibliothek Berlin, Historische Sammlungen. Por. A. Brockmann, Nachlässe 
in den Bibliotheken: Die Erschließung des Kuczynski-Nachlasses in  der Zentral- und Lan
desbibliothek Berlin, „Der Archivar” 59, 2006, z. 3, s. 275.

57 „Jeder Nachlass ist eine seinem Inhalt gemäße Ordnung zu bringen. Vorgefundene 
Ordnungen sind auf Brauchbarkeit hin zu prüfen und gegebenenfalls unverändert oder ver
bessert zu übernehmen. Liegt gar keine oder keine befriedigende Ordnung vor, empfiehlt 
es sich, bei literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Nachlässen das Material in 
Anlehnung an das im folgenden dargestellte abstrakte bibliothekarische Ordnungsschema zu 
gliedern”. Regeln zur...
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4) Sammlungen:
A. Sammlungen, die der Nachlasser selbst angelegt hat,
B. M aterialien zur Familie des Nachlassers,
C. nach dem Tode des Nachlassers liber ihn, sein Werk und seine W ir- 

kung angelegte Sammlungen58.
Niemieckie reguły opracowywania zespołów prywatnych po osobach fi

zycznych ewoluują w bardzo dobrym  kierunku. Odgórne doprecyzowanie 
m etod porządkowania, praktyczny charakter tych reguł spraw iają, że archi
wiści niemieccy w swej praktyce coraz częściej się do nich stosują.

Pomimo szybkiego rozwoju niemieckiej myśli archiwistycznej w zakre
sie porządkowania zbiorów pochodzenia prywatnego au tor artykułu , będący 
zarazem archiwistą opracowującym zespół, zdecydował się klasyfikować 
m ateriały według m etody dotychczas w Niemczech niestosowanej. Inspira
cją do uporządkowania prywatnego archiwum według pewnego schem atu 
stały  się W ytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych , opra
cowane i wydane w liczbie 200 egzemplarzy przez Polską Akademię Nauk 
w roku 199059.

W ytyczne PAN zgodne w praktyce z R N  A  odznaczają się niebywale 
wysoką uniwersalnością, co zaważyło na tym , iż m ateriały  aktowe Bereski 
segregowane są w znacznej części według tego modelu. Archiwiści PAN, 
tworząc zasady klasyfikowania zespołów prywatnych, wykazali się um iejęt
nością perspektywicznego myślenia, co -  choć pozornie wygląda na pewien 
paradoks -  w archiwistyce (zaliczanej do nauk historycznych) jest bardzo 
istotne. Należy jednak podkreślić, że polski wykaz przykładowy także nie 
powstał w wyniku raz podjętej próby stworzenia układu optymalnego. 
Ewoluował bowiem na przestrzeni lat trzydziestych, a następnie w okresie 
PRL60. D atę symboliczną stanowi rok 1962, kiedy zm ianą w statucie po
twierdzony został profil Archiwum PAN61, które od tąd  regularnie zbierać 
miało archiwalia pochodzenia prywatnego. W  rzeczywistości archiwiści 
PAN z Hanną Dymnicką-W ołoszyńską i Zygmuntem Kolankowskim na 
czele doświadczenia w tym  zakresie zbierali już od la t62.

Reguły sformułowane zostały w tak i sposób, aby możliwe było zaklasy
fikowanie każdego rodzaju m ateriału , z jakim  spotkać możemy się w tego

58 Ibidem.
59 W ytyczne opracowania spuścizn... (1990).
00 Zob. A. Kulecka, op. eit., ts. 70-93.
01 Ibidem, s. 74.
62 Pierwsza wersja wytycznych przygotowana przez PAN ukazała się już trzydzieści dwa 

lata przed instrukcją, z której zaleca się dziś korzystanie przy opracowywaniu zespołów  
pochodzenia prywatnego. Zob. W ytyczne opracowania spuścizn rękopiśm iennych , oprać. 
H. Dymnicka i in., Warszawa 1958.



94 Błażej Kaźmierczak

typu zespołach. Nie należy jednak, a nawet nie jest to  wskazane, trzymać 
się sztywno przewidzianych grup (przede wszystkim grup drugiego stopnia 
podziału). Każdy zespół, zbiór traktow any musi być indywidualnie, nawet 
jeśli opracowujemy go według powyżej opisanej metody. Wykaz przykłado
wy przygotowany został jednakże w taki sposób, że porządkując większość 
zespołów, możemy pozwolić sobie na zaledwie nieliczne odstępstwa.

Spuścizna tłum acza usystematyzowana została według następujących grup 
pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia podziału:

I. Werke des Nachlassers:
1. M onographien, Artikel und Referate,
2. Literarische Arbeiten,
3. Vorträge (Entwürfe, Texte, Skripts),
4. Rezensionen und Meinungen über ein Werk, welches verlegt worden 

ist,
5. Ü bersetzungen aus der polnischen Sprache 

(1. Poesie, 2. Prosa, 3. Dram a),
6. Populärwissenschaftliche Arbeiten, darunter Interviews, V orträge/ 

Vorlesungen und Artikel zur Verbreitung unter einer breiten Öffen
tlichkeit,

7. Ansprachen,
8. Zeichnungen, Skizzen, P orträ ts,
9. W erkstattm aterialien;

II. M aterialien zum Lebenswerk:
1. W issenschaftlich-kulturelle Tätigkeit an Hochschulen, in Instituten, 

Fachgesellschaften, auf Versammlungen, Fachkongressen und Le
sungen,

2. Didaktische M aterialien in Schulen, Hochschulen, Kursen u.s.w.,
3. Beurteilungen über die literarische und wissenschaftliche Tätigkeit 

anderer Personen,
4. Tätigkeit in anderen Einrichtungen,
5. zur Publikation bestim m te Verlagsarbeit, Redaktionsarbeit,
6. gesellschaftlich/politische Tätigkeit,
7. M aterialien zum Theater,
8. eventuelle andere M aterialien;

III. Biographische M aterialien:
1. Autobiographien, persönliche Enqueten, biographische Übersichten, 

Bibliographien eigener Arbeiten,
2. Persönliche Dokumente,
3. Beigefügte Dokum ente des Schul Verlaufs, des Studienverlaufs, des 

ArbeitsVerlaufs und der Tätigkeit,
4. Schulhefte und Aufzeichnungen des Studiums,



Spuścizna po H enryku Beresce 95

5. Erinnerungen, Tagebücher und Erinnerungsalben,
6. Ehrungen, Auszeichnungen, G ratulationen und Glückwunsch

karten,
7. W irtschaftliche und das Vermögen betreffende M aterialien,
8. den G esundheitszustand betreffende M aterialien,
9. Sterbeurkunde, Todes- und Traueranzeigen, gesammelte Trau

eranzeigen und Nachrufe, K ondolenzen/ Beileidsäußerungen;
IV. Korrespondenz:

1. Briefe des Nachlassers,
2. Briefe an den Nachlasser,
3. Briefe D ritter;

V. M aterialien über das Lebenswerk des Nachlassers:
1. Lebensläufe und Erinnerungen,
2. Bibliographien von D ritten  unterstellt,
3. Rezensionen über seine A rbeit, Polemiken;

VI. Familienmaterialien;
VII. M aterialien D ritter;

VIII. Anlagen63.
Powyżej umieszczony schem at wykazu akt spuścizny po Beresce stano

wi więc, nieznacznie przeobrażony do potrzeb tego zespołu, wykaz przy
kładowy, pochodzący z polskich wytycznych. Porównując wykaz archiwum 
prywatnego tłum acza z wykazem przykładowym, możemy łatwo zauważyć, 
jak nielicznym uległ on przekształceniom. Przyglądając się pierwszej grupie 
głównej akt (w polskim oryginale noszącej nazwę „prace twórcy spuścizny”), 
najbardziej zmienionej, można spostrzec, iż usunięte zostały dwie grupy 
drugiego stopnia, które nie występują w zespole. Są to  „projekty tech
niczne”, zastąpione grupą „rysunki, szkice, portre ty”, oraz „publikacje źró
dłowe”. Kolejna zm iana to wprowadzenie grup trzeciego stopnia w grupie 
„tłumaczenia”. Ze względu na swe rozmiary oraz na fakt, iż w przypadku 
Henryka Bereski jest ona niezwykle istotna, zdecydowano dodatkowo po
dzielić ją  na: tłum aczenia poezji, prozy oraz sztuk teatralnych. To rozwią
zanie zaczerpnięte zostało z R N  A. Pomysł klasyfikowania dzieł własnych 
twórcy (w tym  wypadku wyjątkowo nie dzieł własnych a tłum aczeń) 
według gatunku literackiego wynika zapewne z dużego doświadczenia archi
wistów niemieckich w zakresie porządkowania spuścizn literackich.

Druga z grup głównych, „m ateriały działalności twórcy spuścizny”, wzbo
gacona została o jedną grupę drugiego stopnia. Wydzielone zostały w niej 
m ateriały łączące postać tłum acza z teatrem . G rupa trzecia, „m ateriały 
biograficzne”, nie uległa żadnym przekształceniom. Czw arta grupa główna,

03 Tłum. F. Graf, B. Kaźmierczak.
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t j . „korespondencje”, także nie uległaby zasadniczemu przeobrażeniu, gdyby 
nie fakt, iż do grup korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej załą
czona została jeszcze jedna grupa drugiego stopnia -  „listy osób trzecich”. 
Również i to  niezwykle praktyczne rozwiązanie zapożyczone zostało z R N  A. 
Dziwi fakt, że w pracach badaczy z PAN nie m a wzmianki o tego typu do
kum entacji, występującej często w archiwach prywatnych. O statnie cztery 
grupy: „m ateriały o twórcy zespołu”, „m ateriały rodzinne”, „m ateriały osób 
trzecich” oraz „załączniki”64, nie uległy żadnym  zmianom.

Gdy przeprowadzono już, rozpisane na poszczególne fazy, prace nad ze
społem, a  więc: studia wstępne, rozpoznanie przynależności zespołowej, segre
gację, klasyfikację, brakowanie, uporządkowanie według przyjętego układu, 
przyszła kolej na inwentaryzację m ateriału  aktowego65. Na tym etapie pracy 
polskie wytyczne na gruncie Republiki Federalnej Niemiec tracą  swą przy
datność. Jakkolwiek także w Polsce kładzie się obecnie ogromny nacisk na za
stosowanie technologii cyfrowych w procesie inwentaryzacyjnym, to  jednak 
ze względu na ograniczone możliwości (wynikające głównie z przyczyn natury  
finansowej) archiwa polskie nie dysponują tak  znakomitymi programami 
i bazą techniczną, jak  -  będące światowym liderem w tym  zakresie -  archi
wa niemieckie66.

Archiwum Dedeciusa powstało w wyniku pro jek tu  sfinansowanego przez 
Niemiecki Insty tu t Badawczy. W  ram ach tego pro jek tu  wyposażone zosta
ło w nowoczesne narzędzia, znacznie uspraw niające jego funkcjonowanie67. 
Ta niewielka placówka otrzym ała prawo dostępu do nowoczesnego, zinte
growanego program u bazodanowego, służącego katalogowaniu spuścizn ar
chiwalnych i m anuskryptów z niemieckojęzycznego obszaru językowego -

04 W ytyczne opracowania spuścizn archiwalnych... (1990), s. 5-6.
05 I. Radtke, Teoretyczne problemy opracowywania akt z  X IX -X X  wieku, w: Metodyka 

pracy..., s. 114-141.
60 Warto zauważyć, że jeszcze niedawno sytuacja w Republice Federalnej przedstawiała 

się zgoła inaczej. Na polu edukacji zawodowej w dziedzinie digitalizacji archiwów, a więc 
również i w praktyce, na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia niemieccy 
archiwiści znajdowali się w podobnym punkcie, co ich polscy koledzy. Problem porusza 
w wartym uwagi artykule Joanna Chojecka, zajmująca się polsko-niemiecką komparatysty- 
ką archiwalną. Zob. J. Chojecka, Edukacyjne doświadczenia niemieckie, ,Archeion”, t. 105, 
2003, s. 97. Por. F. M. Bischoff, W pływ technik cyfrowych na profil zawodowy archiwisty -  
wyzwania w zakresie kształcenia i szkolenia archiwistów, „Archeion”, t. 107, 2004, s. 27-38.

07 Stopień zaawansowania niemieckich archiwów w dziedzinie informatyzacji, następu
jącego na skutek działań Niemieckiego Instytutu Badawczego oraz instytucji jemu podob
nych, w doskonały sposób przedstawił Hartmut Weber podczas międzynarodowej konfe
rencji archiwistów w Pradze 29 IX-1 X 2004 roku: „Archiwa w międzynarodowym kontek
ście”. H. Weber, Skorzystaj z  klucza i zagraj rolę -  archiwa w społeczeństwie inform acyjnym  
i kształcącym  się, „Archeion”, t. 107, 2004, s. 15-26.
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Kalliope, który -  dzięki internetowi -  jest powszechnie dostępny dla poten
cjalnych użytkowników68. Otwarty katalog Kalliope, stanowiący własność Bi
blioteki Państwowej w Berlinie, a co za tym idzie, nadzorowany bezpośrednio 
przez Fundację Pruskich Dóbr Kultury, stanowi doskonałe narzędzie, które 
znacznie usprawnia badaczom korzystanie ze zbiorów. Za pośrednictwem kata
logu Biblioteki Państwowej można więc szczegółowo zapoznać się z aktualnym 
stanem akt, opracowanych w Archiwum Dedeciusa. Zbiory dostępne w formie 
elektronicznej w postaci szczegółowycłi wpisów inwentarzowych, w postaci ory
ginalnych dokumentów do wglądu otrzymać można na miejscu. Niemiec
kojęzyczna Kalliope jest częścią większego systemu informacyjnego M ahine , 
obejmującego siedem państw Europy Zachodniej69.

Nowoczesna baza danych ulega procesowi nieustannej m odernizacji, co 
jest wynikiem ciągłej w spółpracy archiwistów niemieckich z zespołem in
formatycznym producenta program u. Od roku 2002, kiedy rozpoczął się 
proces katalogowania zbioru Dedeciusa, uległa ona znacznym przeobraże
niom. Najistotniejsze z nich to  fakt bezpośredniego przyłączenia program u 
do znormalizowanych niemieckich rejestrów osób (według normy PN D -  
Personennam endatei) oraz instytucji (według normy GKD -  Gemeinsame 
K órperschaftsdatei)70 oraz zintegrowanie jej z program em  bazodanowym 
Kallias Niemieckiego Archiwum L iteratu ry  w M arbach71. K atalog archi
wum od samego początku został zaprojektowany w tak i sposób, by przez 
działania na tu ry  czysto technicznej usprawnić przebieg działań  o cha
rakterze naukowym. O piera się 011 na  system ie zintegrowanych odnośni
ków nakierowujących badacza wprost na obiekt badania historycznego, 
tj. postać bądź instytucję. Zastosowanie takiego system u sprawia, że wła
ściwy proces „śledztwa” historycznego ulega znacznemu uproszczeniu oraz 
przede wszystkim skróceniu72. U prawnienia do sporządzenia znormalizowa
nego opisu obiektu przyszłych badań  historycznych posiadają  pracownicy 
merytoryczni wszystkich instytucji archiwalnych, muzealnych czy biblio
tek, aktywnych w ram ach stru k tu r Kalliope. P lusem  takiego system u jest 
fakt, iż wszyscy jego użytkownicy korzystają ze wspólnego zasobu inform a
cji, umieszczonych tam  zawsze przez wąsko wyspecjalizowanych pracow
ników poszczególnych archiwów, bibliotek czy muzeów. Jest to  niebywały 
krok do przodu od czasu, kiedy do użytku weszły pierwsze programy,

68 Zob. http:/kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/.
09 Zob. http://w w w .m alvine.org/m alvine/.
7,1 Zob. http://z3950gw.dbf.ddb.de/z3950/zfo_get_file.cgi?fileName=DDB/searchForm.html.
71 Zob. http://ww w.dla-m arbacli.de/opac_kallias/index.htm l.
72 Problem szybkiego dostępu do informacji elektronicznej w archiwach porusza wr swej 

publikacji Hartmut Weber. Zob. H. Weber, Archive und In ternet -  B enutzungsorientierung  
auf neuen Wegen, „Atlanti” 2001, nr 11, s. 15-20.

http://www.malvine.org/malvine/
http://z3950gw.dbf.ddb.de/z3950/zfo_get_file.cgi?fileName=DDB/searchForm.html
http://www.dla-marbacli.de/opac_kallias/index.html
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służące do elektronicznego inwentaryzowania zbiorów. Dziś zarówno nie- 
zintegrowane banki danych, jak  i inwentarze umieszczane na stronach inter
netowych w formacie HTM L zdają  się tracić rację bytu na rzecz rozwiązań 
bardziej perspektywicznych, procentujących ciągłym rozrostem sieci infor
macyjnych73.

W spólna siatka informacyjna obejmuje już instytucje, takie jak  np. Bi
blioteka Państwowa w Berlinie, Centralna i Krajowa Biblioteka w Berlinie, 
Bawarska Biblioteka Państwowa, Biblioteki Uniwersytetów w Lipsku, Mo
nachium, Freiburgu oraz wiele innych placówek z obszaru całych Niemiec74. 
Zaznaczyć należy, iż Archiwum K arla Dedeciusa, liczące 15 000 wpisów in
wentarzowych75, pełni w tym  kręgu funkcję głównego inform atora odnośnie 
do polskich środowisk kulturalnych, społecznych i politycznych.

Opisując kwestię opracowywania zbiorów literackich, nie sposób nie wspo
mnieć o bibliotekach, które zazwyczaj uczestniczą w tego typu działaniach. 
Biblioteki przejmują bowiem m ateriały drukowane należące do zbiorów. Tak 
było i w tym  przypadku76. Należy też zauważyć, że bez bazy naukowej, jaką 
stanowi księgozbiór biblioteki, praca naukowa na archiwaliach z dziedzin 
przekładu i literatury byłaby niezwykle utrudniona.

Zespoły pochodzenia prywatnego to  istotny element zasobów archiwal
nych Polski i Niemiec. Archiwa osobiste odgryw ają isto tną rolę w ba

73 Doskonały przykład stanowi tu inwentarz do spuścizny po niemieckim działaczu poli
tycznym Karlu Otto Paetelu, opracowanej w ramach prac nad zbiorem German an Jewish 
intellectual émigré collection. Kompletny inwentarz do spuścizny po Paetelu opublikowany 
został w sieci internetowej w formacie HTML. Tego typu działanie wymaga sporych na
kładów pracy, a co za tym  idzie także dużych inwestycji. Jego efekty są jednak niewspół
mierne wobec pracy, którą archiwista wkłada, umieszczając podobne informacje w (również 
otwartej) bazie o charakterze zintegrowanym. Zob. Karl M. Otto Paetel Papers, 1907-1984 
(GER-072). M .E. Grenader Departament of Special Collections & Archives, University Li
braries, University at Albany, http://library.albany.edu/speccoll/findaids/ger072.htm .

74 Według informacji ukazującej stan z czerwca 2007 roku w strukturach Kalliope działają 
czterdzieści czteiy instytucje z terenu całych Niemiec. Łączną liczbę placówek, które na przestrze
ni lat przekazały do bazy zbiorczej informacje przechowywane w swoich bankach danych, określa 
się natomiast na sto osiem. Zob. http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/kd/hello.html.

75 Pojedynczy wpis może określać zarówno jeden dokument, jak i większą a nawet niekie
dy stosunkowo dużą ich liczbę. Tak więc pod odsyłaczem znajdować może się jeden list, lecz 
także cała teczka z dokumentacją, czyli nawet kilkaset poszczególnych dokumentów (maks. 
do trzystu kart). Decyzja odnośnie do sposobu katalogowania wynika zawsze z kryteriów 
natury praktycznej, przy czym najistotniejszą przesłankę stanowi ułatwienie przyszyłych 
poszukiwań użytkownikowi.

76 Podkreślając rolę biblioteki, warto przede wszystkim zaznaczyć, iż przejęła ona więk
szą część materiałów drukowanych należących do spuścizny po tłumaczu, w tym  zbiór lite
ratury polskiej, zbiór literatury niemieckojęzycznej, zbiór czasopism zajmujących się proble
matyką polsko-niemiecką, wreszcie zbiór tłum aczeń Bereski oraz jego dzieła własne. Łączną 
objętość zbioru druków zwartych należących do spuścizny określa się na około 40 m.b.

http://library.albany.edu/speccoll/findaids/ger072.htm
http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/kd/hello.html
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daniach historycznych. By budować szeroki obraz przeszłości77, historycy 
potrzebują fundam entu potężnych zespołów, zbiorów akt. Owszem, obszer
ne zbiory o charakterze urzędowym wystarczą, by interpretow ać zewnętrz
ne przejawy działań jednostek i mas ludzkich. Jeśli historyk pragnie jednak 
zgłębić „wewnętrzne” aspekty ludzkiej aktywności, poznać to, co nazywamy 
procesem myślowym, musi wyjść poza „zewnętrzną” interpretację wydarzeń 
historycznych78, zmuszony jest sięgnąć do archiwaliów pochodzenia pryw at
nego. W iek XX przyniósł gwałtowny rozwój myśli archiwalnej w zakresie 
ich opracowywania, tj. porządkowania i ewidencjonowania. Od początku 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zauważalny jest bardzo wyraźny 
postęp w tej dziedzinie, zarówno w Polsce, jak  i w Niemczech. Co ciekawe, 
w obu krajach położono nacisk na dwa całkiem różne aspekty tego samego 
zagadnienia. W  obu przypadkach osiągnięty został też znaczny sukces, 
który -  a w archiwistyce jest to  niezwykle istotne -  dotyczy przede wszyst
kim praktyki.

W  czasacłi obecnych studia kom paratystyczne przestały być postulatem , 
a stały  się rzeczywistością na obszernym polu nauki w Europie Środkowej. 
Również recepcja zachodnioeuropejskiej, w tym  także niemieckiej, myśli ar
chiwalnej79 jest w Polsce stosunkowo szeroka. Można się o tym  przekonać, 
wertując karty takich czasopism fachowych, jak  choćby „Archeion”. Nieste
ty, odbiór polskiej myśli archiwalnej w Niemczech i w pozostałych krajach 
kontynentu europejskiego nie jest już zjawiskiem tak  powszechnym. Nauka 
o tak  praktycznym  wymiarze i o tak  technicznym charakterze, jaki po
siada archiwistyka, niczego nie potrzebuje w chwili obecnej tak  bardzo, 
jak nieustannej wymiany doświadczeń na poziomie międzynarodowym. 
W  dobie niebywale szybko następującej informatyzacji opieszałość w przy
swajaniu nowatorskich m etod pracy stosowanych przez środowiska archi
wistów innych państw  Europy wydaje się zaniedbaniem. Niedostrzeganym 
błędem w zaistniałej sytuacji jest jednak także brak inwencji w upowszech
nianiu własnych rozwiązań.

77 Zob. J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998, s. 12-16.
78 Por. R. G. Collingwood, The idea o f history. O pojęciu historii, w: W spółcześni histo

rycy brytyjscy. Wybór pism , oprać., przedni. J.Z. Kędzierski, Londyn 1963, s. 134.
79 Kiedy poruszamy temat dotyczący odbioru niemieckiej myśli archiwalnej oraz zasto

sowania rozwiązań technicznych pochodzących z Niemiec, nasuwa się pytanie, dlaczego nie
miecki bank danych Kalliope nadal jeszcze nie jest programem wykorzystywanym w innych, 
poza krajami niemieckojęzycznymi, państwach europejskich. Trudno bowiem przecenić rolę, 
jaką ta zintegrowana baza informacyjna, odegrać mogłaby na rzecz środowisk niemcoznaw
czych w Europie.
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ously documented history of Poznań theatre makes it possible to carry out an 
analysis of the changing repertoire of staged plays, actors’ staff members and art 
leaders, but also that of the pattern for the theatrical posters, graphical elements 
or the material used for their production. The article aims at presenting the func
tion and the role of the aforementioned factors in the then theatre life of the mul
ticultured Poznań as well as the meaning and significance of the theatre in the 
town itself.

Błażej Kaźmier czak
The lasting legacy of Henryk Bereska. A contribution to the  
reflections on Polish and German rules to be followed in 
processing personal archives

The author discusses his comparative analysis of Polish and German archival 
thought related to processing personal archives. The motive behind the present 
considerations was the literary and archival legacy of Henryk Bereska, one of the 
most eminent translators of Polish literature into the German language. A concise 
introduction presents briefly the life of H. Bereska and describes the nature of 
the body of archival work currently held at the university library of Viadrina Uni
versity in Frankfurt/Oder. Further, the author proceeds to analyze the methods 
employed for processing personal archives in Poland and in Germany. The most 
favourable processing methodology created by the team headed by H. Bereska was 
worked out as the result of the combination of the techniques elaborated in the 
two aforementioned methodological schools. The approach to processing the body 
of literary work of the translator was done according to Polish rules for physical 
ordering of literary legacies and German rules for making up inventories of the 
processed material. The article also presents the integrated, open Kalliope data
base, a tool used in the inventory making process employed for documents included 
in the legacy.

Grażyna Gajewska
Word, image, memory in the maze of the comic book

The comic book is a product of mass culture. It got deeply rooted in American and 
Western European popular culture in the 1970s. In France, this type of sequential 
art told in pictorial stories was presented in daily papers (bande dessinee) and 
developed humorously-told threads of the plot. In the UK it won juvenile audience 
with its simple jokes, genre scenes and shortened and abridged versions of fables. 
In the United States, in turn, crude science fiction, horror or joke graphic stories 
were most popular.

However, in the late 1990s these depictions increasingly started to develop into 
something of much different nature. On the one hand, popular culture embraced 
more and more different creative areas, wrestled with subject and themes that 
so far had been tackled only by more sophisticated literature (for example, war 
themes). On the other hand, Polish reader had a better chance to experience new 
titles and pictorial stories from the West or other far-away cultures that repre
sented high artistic skills and offered original and remarkable stories. This, in turn,




