
WŁADYSŁAW PYREK

KANCELARIA MIEJSKA DZIERŻONIOWA 
W DRUGIEJ POŁOWIE XVIII WIEKU

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie zagadnienie kancelarii miej
skiej i registratury Dzierżoniowa. Ze względu na niedostateczną bazę ma
teriałową zagadnienie to ograniczyliśmy do drugiej połowy XVIII w., przy 
czym pragniemy podkreślić, iż górna granica chronologiczna naszych roz
ważań obejmie lata 1806—1807, a więc do okresu reform Steina i Harden- 
berga.

Przy pracy oparliśmy się przede wszystkim na archiwaliach, a szczegól
nie na instrukcji kancelaryjnej dla miast śląskich (nie dotyczącej Wrocła
wia) z r. 1747. Korzystano tutaj głównie z akt byłego Archiwum m. Dzier
żoniowa (Stadtarchiv Reichenbach) i z^akf^byłegó Staatsarchiv^Breslau 
(Rep. 132a), tj. akt starszych miejskich Dzierżoniowa, które weszły w skład 
zasobu państwowego i .

K a n c e l a r i a  m i e j s k a  w ś w i e t l e  p r z e o b r a ż e ń  g o s p o 
d a r c z y c h  i p o l i t y c z n y c h  w d r u g i e j  p o ł o w i e  X V I I I  w.

Zajęcie Śląska przez Prusy położyło kres samodzielności miast. Skoń
czył się okres samorządu miejskiego. Państwo podporządkowało je  sobie, 
przede wszystkim kładąc rękę na jch  finansach. Magistraty stają się w ten 
sposób organami władzy państwowej. W interesie państwa leżała dobrze 
zorganizowana kancelaria i dlatego wydano magistratom szereg instrukcji 
kancelaryjnych, za pośrednictwem Kamery JVojennej^i-Dominialnej we 
Wrocławiu, począwszy od r. 1742 2. Miasto. Wrocław, jako stolica Śląska^ 
i miasto o większej liczbie mieszkańców, otrzymało osobną instrukcję 
kancelaryjną.

1 Dyrektorowi A. Dereniowi i Mgr J. Tokarskiej dziękuję w tym miejscu za 
udzielenie mi cennych informacji o organizacji registratury i jej ewidencji.

a A. P. Wrocław, Rep. 132a, 56, Acta G eneralia von Rathhäusl. W esen  bei der  
Stadt R eichen bach , fol. 115.



Kontrola działalności magistratu ze strony Kamery obejmowała po
średnio także jego kancelarię. I tak w r. 1751 magistrat w Dzierżoniowie, 
jak i inne miasta, miał przesyłać co miesiąc Kamerze wrocławskiej wyciągi 
kasowe, protokoły kontroli z Feuer-Societäts-Kasse oraz inne protokoły 
rewizyjne. Kwartalnie wysyłał sprawozdania z kosztów utrzymania wię
zienia (Zuchthaus)3. W r. 1756 Kamera poleciła magistratom, aby te do
starczały tygodniowo wyciągi z dziennika zakończonych i wysłanych 
spraw, otrzymanych zarządzeń i wprowadzenia ich w życie4. Jeszcze 
w tym samym roku zamieniono tygodniowe wyciągi na miesięczne.

W XVIII w. nie rozróżniano formalnie kancelarii od registratury5, 
czyli — jak powiedzielibyśmy dzisiaj — od składnicy akt. Różnica ta za
cierała się. Dlatego też nie wydawano osobnych instrukcji w zakresie 
prowadzenia kancelarii i odnośnie do układu akt w registraturze. Instruk
cja obejmowała jedno i drugie6 *, choć zdawano sobie sprawę z faktycznej 
różnicy między kancelarią a registraturą. Wynika to niedwuznacznie 
z faktu, że w r. 1742 notariusz Dzierżoniowa miał doprowadzić registra- 
turę do zupełnego porządku1. Tak samo w instrukcji kancelaryjnej 
z r. 1747 znajdujemy uwagi o zasadach układu i porządkowania akt 
w registraturze8. Dawniej, stwierdza ona, układano akta w ten sposób, że 
materiały należące do jednej sprawy znajdowały się w kilku grupach. 
Obecnie jednak należy tych błędów unikać. Akta mają być układane we
dług spraw i według z góry powziętego planu 9. Plan ten winien posiadać 
dokładne objaśnienia, aby mógł spełniać rolę przewodnika po registratu
rze. Za uporządkowanie akt zgodnie z wydanym planem odpowiedzialny 
był sekretarz. Zawartość aktową registratury trzymano w lokalu kance
larii 10. Działo się tak zwłaszcza w małych miastach (np. Dzierżoniów), 
o szczupłym personelu kancelaryjnym; niejednokrotnie sekretarz (kierow-

3 Ibid., fol. 83.
4 Ibid., fol. 113. „Einen Löbl. Magistrat zu Reichenbach wird aus bewegenden 

Ursachen und cum aprobatione Camere hiemit aufgegeben, so wie an alle Magistrate 
gleiche Verordnung ergehe mir künftig hin wöchentlich einen Extract aus dem 
Rathäuslichen Journal von denen auf dem Rathause vorkommendem Abhandlungen 
expeditionibus, oder erhaltenen Ordres und denen darauf gemachten Verfügungen 
und Expeditis einzusenden, damit den 6-ten Marte: den Anfang zu machen, und so 
dann bis auf weiteren Ordre alle Sonnabend damit zu continuiren“.

5 Ibid., fol. 115.
8 Ibid., fol. 29.
1 Ibid., fol. 5. „Wegen der Registratur muss der Notarius dahin angehalten 

werden, solche zwischen hier und bevorstehende Ostern völlige Ordnung zubringen“.
8 Ibid., fol. 32—33.
9 Ibid., fol. 33. „Sondern es müssen solche ordentlich nach denen Materien sepa- 

riret, von jeder besondere wie ein Buch gehefolte und gehörig rubricirte Volumina 
gehalten, und die dazu destinirte Repositoria in Facher reponiret werden“.

10 Ibid., fol. 37.
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nik kancelarii) pełnił obowiązki registrátora. W wyjątkowych wypadkach, 
kiedy lokal był za mały, akta registratury przenoszono do oddzielnego po
mieszczenia, z tym ze akta generalia, zawierające tzw. principia regulativa, 
a więc materiały normatywne, zatrzymywano w kancelarii, jako potrzebne 
do bieżącego urzędowania n .

O r g a n i z a c j a  k a n c e l a r i i  
(personel, zakres pracy)

Kancelaria miejska Dzierżoniowa należała do typu kancelarii małych, 
o personelu nielicznym. Organizacja je j była prosta. Nie spotykamy się 
tu z podziałem na biura, jaki widzimy w większych miastach, jak np. we 
Wrocławiu czy w Legnicy.

Personel kancelarii w połowie XVIII w. składał się z trzech osób: 
syndyka, sekretarza (który jednocześnie pełnił obowiązki registratora-kan- 
celisty) i woźnego. O syndyku słyszymy w r. 1751, na tym jednak wiado
mości nasze się urywają12. Prawdopodobnie później jego kompetencje 
przejął sekretarz13. Do obowiązków syndyka należało udzielanie porad 
prawnych magistratowi, mógł też występować z wnioskami wobec niego 14. 
Na tym jego rola się kończyła. Kierownikiem kancelarii i głównym jej 
pracownikiem był sekretarz. Na nim koncentrowała się cała praca kan
celaryjna. Jak już wiemy, w małych miastach pełnił on obowiązki nie 
tylko sekretarza, ale kancelisty i registratora-kierownika składnicy akt. 
Toteż raz wymienia się go jako sekretarza 15, drugi raz jako registrátora 
rady (np. w r. 1823) 16. Do niego należało prowadzenie dziennika podaw- 
czego 17, redagowanie pism, przy czym zwracano uwagę na wyraźny ich 
styl; dalej podlegało jego pieczy pieczętowanie wychodzących pism, poda
wanie wysokości opłat za sporządzenie aktu lub oznaczanie ich jako 
pochodzących z urzędu, o ile takie wychodziły 18. Mamy wzmiankę — co 
prawda późniejszą, bo z r. 1823 — że registrátor pracował jeszcze jako 
pomocnik przy ekspedycji a k t19.

Należałoby przyjąć przez analogię na podstawie materiałów z okresu 
późniejszego, że jeszcze w kancelarii pracował woźny20.

11 Ibid., fol. 37.
12 Ibid., fol. 87.
13 H. W e n d t ,  Stein’sche Städteordnung, t. II, Breslau 1909, s. 67.
14 Ibid., t. I, s. 66.
í5 A. P. Wrocław, Rep. 132a, nr 56, fol. 113b.
10 Ibid., Stadtarchiv Reichenbach, Rep. I, nr A 108, fol. 86.
17 Ibid., Rep. 132a, nr 56, fol. 113b.
18 Ibid., fol. 30.
19 Ibid., Rep. I, nr A 108, fol. 102.
20 Ibid., fol. 156; Kurze Geschichte der Stadt Reichenbach, Reichenbach 1873, 

s. 34—38. Personel kancelaryjny nie ulegał większym zmianom w XVIII i X IX  w.



Angażowanie pracowników odbywało się następująco: kandydat skła
dał podanie o przyjęcie * 21, przy czym wymagano referencji z poprzednich 
miejsc pracy 22. O ile kandydat został przyjęty, składał przyrzeczenie, iż 
będzie sumiennie wywiązywał się z poruczonych obowiązków23. Etaty 
zasadniczo zajmowano dożywotnio. Leżało to w interesie samej kancelarii, 
bowiem ną częstej zmianie personelu cierpiała praca. Zwalniano pra
cownika w wypadku popełnienia jakiegoś przestępstwa czy wniesionego 
przeciw niemu zażalenia24.

D z i a ł a l n o ś ć  k a n c e l a r i i  
(technika sporządzania aktu, pieczęcie, opłaty kancelaryjne)

Kancelaria miejska obejmowała działalnością nie tylko magistrat, lecz 
także załatwiała sprawy obywateli, o ile zgłaszali się w sprawach oso
bistych25. Wydawała poświadczenia obywatelstwa, wyciągi z akt pocho
dzenia czy ukończenia rzemiosła, wnosiła ich skargi i zażalenia do właści
wych władz itp. 26 ■

Tok pracy kancelaryjnej przedstawiał się następująco27: wpływającą 
korespondencję przeglądał tzw. konsul dyrygent — burmistrz 28, który po 
przeczytaniu pisma datował je na pierwszej stronie u dołu. W sprawach 
pilnych była uwzględniana również godzina wpływu29. Następnie bur
mistrz przekazywał sprawę do rozpatrzenia odpowiedniemu członkowi ko
legium, w zależności od przydzielonej mu dziedziny administracji miej
skiej, z adnotacją: do przedłożenia, cito, citissime, o ile sprawa wymagała 
pilnego załatwienia. Potem opieczętowane pismo otrzymywał pisarz, 
w instrukcji zwany sekretarzem. Ten wciągał je do dziennika podawcze- 
go — żumala, diariusza, jak go wówczas nazywano. Dziennik podawczy 
należało prowadzić według ustalonego wzoru. Miała to być książka w for

Swiadczy o tym fakt, że w r. 1871 pracowało w kancelarii miejskiej Dzierżoniowa 
trzech urzędników i woźny. Miasto liczyło wówczas 6938 mieszkańców.

21 Ibid., Rep. I, nr A, 108, fol. 86.
22 Ibid., fol. 121.
23 Ibid., fol. 136—137.
24 Ibid., fol. 112.
25 Ibid.
26 Ibid., fol. 156.
27 Nadmienić trzeba, że przy rozważaniach nad techniką przygotowania aktu 

wyzyskano przede wszystkim instrukcję kancelaryjną z r. 1747 (Rej. 132a, nr 56, fol. 
29—32), jak też akta, m. in. z pierwszej połowy X IX  w. z uwagi na to, że do tego 
czasu nie zaszły istotne zmiany w tym zakresie.

28 K. A. K a m p t z, Annalen der Preuss. inneren Staats-Verwaltung, t. XIX, 
Berlin 1836, s. 733.

29 A. P. Wrocław, Rep. 132a, nr 56, fol. 29. „Dieser lieset das Exhibitum durch, 
setzet unten auf der ersten Seite desselben das Datum und in pressanten Fällen die 
Stunde der geschehenen Insinuation...“



mie folio, paginowana. Wpływająca korespondencja miała być wciągnięta 
pod kolejnym mimerem (po lewej stronie), z uwzględnieniem krótkiej 
treści, daty pisma, daty jego wpływu (prezenty) oraz nazwiska decernenta 
(członka kolegium), który otrzymał daną sprawę do załatwienia. Po prawej 
stronie wpisywano załatwienie sprawy, zwano to rezolucją lub dekretem 30. 
Dla ilustracji podajemy schemat żurnala na s. 204 31. Sekretarz, wciągając 
pismo do dziennika podawczego, umieszczał na nim numer obok lub pod 
prezentą, a także datę otrzymania i przekazania go (razem z załącznikami) 
decernentowi 32. Decernent zapoznawał się ze sprawą i referował ją  na
stępnie na najbliższej sesji kolegium, które wydawało opinię co do akcep
tacji. Rezolucja zapadała kolegialnie, notowano ją  na marginesie pisma. 
Jeżeli sprawa wymagała obszerniejszego ujęcia, czyniono to na osobnym 
arkuszu, na którym wpisywano numer sprawy i datę zapadłej rezolucji. 
O ile sprawa była pilna, kolegium magistrackie rozpatrywało ją  na spec
jalnej sesji33 34. Rozpatrzona sprawa (pismo) na sesji wracała z powrotem 
do sekretarza. Ten sporządzał koncept odpowiedzi-rezolucji, troszcząc 
się przy tym o jasne je j sformułowanie. W części wstępnej umieszczał datę 
pisma i jego krótką treść, którą wpisywano po prawej stronie na pół 
podzielonego arkusza, datę zaś u góry po lewej stronie. Niżej nieco noto
wano osobę (decernenta), do której ekspedycja była skierowana, z krótkim 
podsumowaniem konceptu, aby w pierwszej chwili można się było zorien
tować, co on zawiera. Sekretarz podpisywał koncept. Na marginesie pierw
szej strony umieszczał on także określenie wysokości opłat kancelaryj
nych 3*, tzw. Sporteln, względnie zaznaczał, iż pismo wychodzi z urzędu 
(ex officio). Przygotowany koncept otrzymywali decernent i burmistrz do 
aprobaty. Obaj mieli go badać pod względem formalnym i merytorycznym. 
Zatwierdzony koncept wracał z powrotem do sekretarza dla wygotowania 
czystopisu. Sporządzony czystopis podpisywali: sekretarz, decernent, bur
mistrz i członkowie kolegium. Podpisany czystopis z załącznikami przygo
towywał sekretarz do ekspedycji. Koncept z odpisami załączników, o ile 
takie były, zostawał w aktach kancelarii ze znakiem R, tzn. ad registratu
rám. Na marginesie konceptu umieszczano notatkę odnośnie do technicz
nej strony wysyłki (data, poczta, sztafeta, goniec). Opieczętowany czysto
pis po wciągnięciu go do dziennika wysyłano odbiorcy. Przy pieczętowaniu 
pism używano laku czerwonego 35.

30 Ibid., fol. 30.
Ibid., fol. 41—42.

33 Ibid., fol. 113. „Praes, d. 9. Mart. 1756 mihi Exh. Eod. Nr. 314“.
33 Ibid., fol. 30.
34 Opłata kancelaryjna za przygotowanie aktu składała się z szeregu pozycji, 

mianowicie z portorium (pro exped.), opłaty stemplowej manipulacyjnej (Sehr. Geb.) 
oraz opłaty za przybicie pieczęci (Rep. 132, nr 46, fol. 7).

35 A. P. Wrocław, Rep. I, nr A 1 (r. 1812).



W sprawach pilnych zezwalała instrukcja na opuszczenie tej długiej 
drogi, jaką przebywał akt, zanim się dostał do rąk adresata. W wyjątko
wych wypadkach burmistrz sporządzał koncept in extenso, który natych
miast przepisywano na czysto i wciągnąwszy go do dziennika podawczego, 
wysyłano 36.

Pisma, które nie wymagały dekretacji, decernent kwalifikował jako 
pozostające w aktach kancelarii z notatką ad acta lub reponatur. Dla 
uniknięcia ewentualnych nadużyć prócz podpisu decernenta wymagany 
był również podpis burmistrza. Sekretarz wciągał je dopiero wówczas do 
dziennika i w miejsce dekretacji dawał notatkę ad acta.

Sprawy, które zapadały jako uchwały kolegium magistratu (ex officio), 
wpisywano pod kolejnym numerem w dzienniku podawczym, po prawej 
stronie, jako dekrety czy rezolucje. Lewą stronę — do nazwiska decernenta 
włącznie — przekreślano linią poziomą.

Nad sprawnym działaniem kancelarii czuwał burmistrz. Co miesiąc, 
mianowicie 15 każdego miesiąca, przedstawiał mu sekretarz wyciąg 
z dziennika podawczego pism, które wpłynęły, a nie zostały załatwione. 
Urzędnicy odpowiedzialni za zwłokę w załatwianiu pisma-sprawy dosta
wali nagany 37.

Znaki kancelaryjne, spotykane często w aktach miejskich Dzierżonio
wa czy to w formie skrótów, czy też pełnego słowa, przedstawiają się 
następująco:

Na dekretach czy rezolucjach magistratu spotykamy skrót ex off. jako 
wychodzących z urzędu 38. Przyjęte pisma kwitował decement, składając 
na nich swój podpis z podaniem daty; używano przy tym skrótu empf.,, 
np. empf. d. 28. Jan. 2239. Datę sporządzenia pisma spotykamy w kilku od
mianach, np. Factum am 21. Febr. 1822... 40; Verhandelt den 26. November 
1828...; Actum Reichenbach in curia...41 42 43

Przy datach wpływu korespondencji stosowano skróty, jak np. Praes, 
d. 3. Febr. 1749 pr. 27/11 [28™.

Na określenie okólnika używano terminu Currende, spotykanego nie 
tylko jako wewnętrzne zarządzenie, ale też jako zarządzenie Kamery 
w stosunku do magistratów 44

36 Ibid., Rep. 132a, nr 56, fol. 31.
37 Ibid., fol. 32.
38 Ibid., Rep. I A 108, fol. 5.
39 Ibid., fol. 9a.
40 Ibid., fol. 18.
41 Ibid., Rep. 132a, Sect. 1, nr 1, fol. 46.
42 Ibid., Rep. I C 68, fol. 67.
43 Ibid., Rep. I A 19.
44 Ibid., Rep. II, nr P 27, fol. 32.



Numer dziennika wpisywano także na dole aktu (np. N° =  287) 45. 
Z innych znaków kancelaryjnych należy wymienić: abg. =  abgegeben, 
który to skrót oznacza zwrot pisma46, cito, citissime — o ile sprawa wy
magała szybkiego załatwienia.

U k ł a d  a k t  w r e g i s t r a t u r z e
Jak już wspomnieliśmy, zagadnienie registratury, ściślej mówiąc — 

tzw. reponende Registratur, należy rozpatrywać w drugiej połowie 
XVIII w. jako część składową kancelarii, mimo że istniały osobne prze
pisy odnośnie do układu i porządkowania akt. Mianowicie część instrukcji 
od art. 13 do 24 była wyłącznie poświęcona temu zagadnieniu 47.

W części wstępnej tych przepisów podkreślono, że akta sprawy nie 
mogą znajdować się w kilku miejscach, jak to dotąd praktykowano, lecz 
winny być ujęte łącznie, następnie szyte w książki, woluminy i ponumero
wane, a na końcu ułożone na półkach48. Akta miały być ułożone według 
podanego planu — układu rzeczowego, który omówimy później. Za układ 
akt w registraturze odpowiedzialny był sekretarz. Przede wszystkim zwra
cano uwagę, aby w generaliach nie znajdowały się specjalia oraz aby 
załączniki należące do sprawy były z nią w jednym woluminie 49. Tytuły 
na okładkach woluminów winny były być krótkie i zwięzłe, ale odzwier
ciedlać treść aktu50.

O ile zdarzało się, że akta różnych spraw musiały się znaleźć w jednym 
woluminie, należało to zaznaczyć na karcie tytułowej w specjalnej pro 
m em oria51. Karta tytułowa zawierała również określenie: liczby kart 
(foliów) i daty skrajne poszytu. Ze względów praktycznych i konserwa- 
cyjnych przestrzegano, aby grubość poszytów nie przekraczała szerokości 
trzech palców52.

Przy porządkowaniu i układaniu akt na półkach (Fach) registrátor miał 
przestrzegać, aby akta sprawy wraz z załącznikami (zwłaszcza anteriorami) 
nie były rozdzielone; miał zwrócić uwagę, czy dane pismo należy do danej 
sprawy, aby w przyszłości, gdy zajdzie potrzeba, można było je wszystkie 
odnaleźć 53. W wypadku, gdy zdarzało się, że jakieś pismo stanowiło za

45 Ibid., fol. 32.
46 Ibid., Rep. I A 53, fol. 6.
47 Ibid., Rep. 132a, nr 56, fol. 32—39.
48 Ibid., fol. 32.
49 Ibid., fol. 33.
50 Ibid., fol. 34.
51 Ibid.
5a Ibid., fol. 34. „Und soll zum bequemen Gebrauch und Conservation der 

Acten ein Volumen nicht leicht dicker alss drey — queer Finger breit gelassen, 
sondern alss denn ein neues angefangen werden“.

53 Ibid., fol. 35. „Das Reponendum hat Registrator mit Attention durch zulesen, 
undt wohl zu examiniren, zu welchen Acten solches gehöre...“



łącznik do wielu spraw, należało sporządzić z niego kilka wyciągów z poda
niem numeru dziennika podawczego i do dalszych spraw je dołączyć, 
a oryginał włączyć do zasadniczej sprawy 54.

Przy zszywaniu akt najpierw umieszczano pismo wpływające (exhi
bitum), potem załączniki, a na końcu dekret czy rezolucję. Kiedy natomiast 
załączników było dużo, tworzono z nich specjalny tom i szyto go; oczy
wiście, otrzymywał on potem odpowiedni nagłówek (odsyłacz) na karcie 
tytułowej.

Ze względów konserwacyjnych instrukcja nie zezwalała na zszywanie 
łącznie więcej niż dwóch arkuszy, zwłaszcza gdy były one obustronnie za
pisane 55. Szycie akt weszło w życie dopiero pod koniec XVII w .56

Na podstawie tego, co dotąd powiedzieliśmy o obowiązkach registrátora 
jako kierownika składnicy akt, widać, że pełnił on w dużej mierze obo
wiązki kancelaryjne; obecnie zajęcia te wchodzą w zakres poszczególnych 
referentów i ich personelu pomocniczego.

Półki czy regały dzielił registrátor według kolejności sekcji zgodnie 
z planem układu akt w registraturze i znaczył je pismem kancelaryjnym 
(Cantzelley Schrift). Obowiązany był przy tym do racjonalnego wyzyska
nia miejsca. W zależności od wielkości sekcji przydzielał je j odpowiednie 
pomieszczenie na półkach57. Wielkość półek (długość, głębokość i szero
kość) była uzależniona od objętości akt czy ksiąg 58. Instrukcja wchodziła 
w takie szczegóły, jak np. malowanie półek. Wymagano, aby napisy 
orientacyjne na regałach były malowane farbą klejową, czarne litery 
miały być na białym tle. Napis odnoszący się do nazwy sekcji malowano 
na specjalnej tabliczce i umieszczano ją nad aktami danej sekcji — 
nad repozyturą, jak ją inaczej nazywano. Litery nazw odnoszących się do 
działów sekcji, tzw. Neben-Rubriquen, posiadały skromniejszy rozmiar; nie 
mogły przekraczać szerokości trzech palców59. Napisy przymocowywano 
na listwie.

Jeżeliby repozyturą (sekcja) zajmowała więcej miejsca, niż planowano 
dla niej półek, należało oddzielić ją od innej repozytury czarną linią.

Akta registratury przechowywano w lokalu kancelarii. Kiedy lokal był 
niewystarczający, przenoszono je do oddzielnego pomieszczenia, przy czym

54 Ibid., fol. 35.
55 Ibid., fol. 36.
50 H. O. M e i s n e r ,  U rkunden- und A kten lehre der Neuzeit, Leipzig 1952, s. 81.
57 A. P. Wroclaw, Rep. 132a, nr 56, fol. 36.
58 Ibid., fol. 36.
59 Ibid., fol. 36—37. „Die Rubriquen sollen mit Leimfarbe auf weissen Grunde 

mit schwarzen Buchstaben angemahlet werden, und zwar die Hauptrubric auf 
einer besonderen Tafel über dem Repositorio, die Nebenrubriquen aber auf denen 
ongefehr fast drey queer Finger Breiten, zwischen einer jeder Reyhe Fächer anzu
schlagenden Leisten“.



zwracano uwagę na zachowanie układu, jaki miały w kancelarii 60. W kan
celarii zostawały generalia i principia regulativa — akta zawierające 
przepisy prawne potrzebne do bieżącego urzędowania 61.

Cenne dokumenty (oryginały), jak np. przywileje miasta, były przecho
wywane w dobrze zabezpieczonej szafie pod zamknięciem. Miał być za
łączony do nich spis. Na osobnych półkach układano księgi protokołów, 
księgi sądowe, handlowe, hipoteczne, dzienniki podawcze (żurnale) i reper
toria; ustawiano je podobnie jak w bibliotece.

Woluminy akt znajdujące się w registraturze miały być pofoliowane 
i zaopatrzone w rotulus (zwany też notulusem) — spis rzeczy. Czyniono 
to w tym celu, aby utrudnić samowolne zabieranie akt (pism) z woluminu, 
jakiego mogli się dopuścić referenci. Bez zgody registrátora nie wolno było 
wycinać pisma z woluminu 62. Dzisiaj te rzeczy są nie tylko zabronione, 
ale nawet i karalne. Pożycza się jedynie cały tom akt.

Według instrukcji miały być sporządzane zasadniczo dwa spisy akt, 
mianowicie tzw. General-Designation oraz repertorium. Pierwszy był 
spisem bardzo ogólnym, informacyjnym. Zawierał on wykaz akt podług 
planu, m. in. uwzględniał takie dane, jak ilość tomów poszczególnych 
spraw z ich datami skrajnymi63. Drugi natomiast, Repertorium-Summarie, 
zwany inaczej indeksem rzeczowym i był alfabetycznym spisem akt spraw 
o treści szczególnej wagi. Przede wszystkim miały znajdować się 
tam principia regulativa. Repertorium to winno posiadać datę akt, ilość 
kart oraz nr dziennika podawczego. Miało ono spełniać rolę przewodnika 
po registraturze, dlatego zwracano uwagę na jego wykonanie, jak też na 
kontynuację w miarę dopływu ak t64. W aktach miejskich Dzierżoniowa 
nie zachowały się wymienione pomoce registraturalne.

Ówczesnego repertorium nie można porównywać z dzisiejszym in
wentarzem. Gdy dzisiejszy inwentarz obejmuje całość akt zespołu czy 
urzędu, to ówczesny obejmował przede wszystkim generalia, i to może 
nie wszystkie.

Wypożyczanie akt odbywało się za kwitem (poświadczeniem). Wypo

60 Ibid., fol. 37. „... in derselben Ordnung alss der Currenten Registratur arran- 
giret werden müssen“.

61 Ibid., fol. 37.
62 Ibid., fol. 36. „... dass kein Raths-Membrum befuget seyn solle ohne Vorwissen 

des Registratoris eine Piece ex Actis auszuschneiden, weil diesen allein vor die 
Vollständigkeit, derselben zu repondiren oblieget“.

63 Ibid., fol. 38. „Vol allen in Registratura Vorhandenen Acten ist ein General 
Designation nach der Ordnung dess Plans sub anzufertigen, undt darinnen auch 
die Anzahl der Voluminen von jeder Materie nebst *dem Termino a quo ad quem 
specyfice anzuführen, welches auf seinen halbgebrochenen Bogen geschrieben wird, 
damit die neuzugekommenen Acta gehörige Orths nachgetragen werden können“.

^ Ibid., fol. 38.



życzane akta czy dokumenty wpisywał registrátor do osobnego dziennika 
(Registrator-Journal), po prostu do książki wypożyczeń. Posiadała ona na
stępujące pozycje: nr kolejny wypożyczonego aktu, treść nagłówkową na 
karcie tytułowej, nazwisko wypożyczającego, datę wypożyczenia i przewi
dziany termin zwrotu 65. Po otrzymaniu aktu zwracano kwit. Wypożyczać 
akta mogli tylko referenci-decemenci, obcy zaś tylko za pisemnym zezwo
leniem burmistrza lub jego zastępcy.

O ile zainteresowani ociągali się ze zwrotem wypożyczonych akt, 
registrátor sporządzał 15 każdego miesiąca wykaz tych osób i doręczał go 
burmistrzowi, ten monitował o zwrot wypożyczonych materiałów66.

Instrukcja ta, która odnosiła się do wszystkich miast śląskich poza 
Wrocławiem, miała dopomóc magistratom w uporządkowaniu ich zasobu 
aktowego, jak też personelowi w pracy kancelaryjnej. Nad wprowadze
niem jej w życie mieli czuwać burmistrze, którzy m. in. zobowiązani byli 
odczytywać ją personelowi rady dwa razy do roku, tj. 17 sierpnia i 31 
maja 67.

Z kolei przejdziemy do omawiania planu, według którego miały być 
porządkowane akta, i wprowadzania go w życie w registraturze m. Dzier
żoniowa. Przede wszystkim trzeba stwierdzić, iż plan ten przewidywał 
rzeczowy układ akt. Cała registratura była podzielona na 16 sekeji-repo- 
zytur. Każdej sekcji odpowiadał pewien dział administracji miejskiej. 
Sekcja każda, o ile w skład jej wchodziły akta o różnej treści, choć po
krewne zagadnieniami, dzieliła się na działy i poddziały. Schemat cyf
rowy sekcji przedstawiał się według instrukcji następująco. Sekcja była 
oznaczona cyfrą rzymską, działy arabskimi, a poddziały małymi literami 
alfabetu łacińskiego. Oprócz tego w sekcji widzimy jeszcze inny podział, 
mianowicie na generalia i specjalia. Niektóre sekcje, jak np. I, posiadały 
wyłącznie akta generalia, inne zaś, jak np. II, sprawy rady miejskiej 
i Kamery, lub III — administracji i dzierżawy dóbr miejskich — były 
sekcjami specjalnymi 68.

Na marginesie tych dwóch przykładów zauważyć trzeba, że istnieje 
różnica między terminem „generalia“ w XVIII w. a obecnie. Dużo akt, 
które wówczas zaliczano do specjaliów, obecnie zaliczono by do gene
raliów. Przytoczymy tu jeszcze raz zacytowany przykład sekcji II, w któ
rym dział 1, „Organizacja rady miejskiej i Kamery“, znalazł się w spe- 
cjaliach. Akta tego działu na pewno znalazłyby się obecnie wśród gene
raliów 69.

65 Ibid., fol. 53—54.
66 Ibid., fol. 38.
67 Ibid., fol. 39.
68 Ibid., fol. 43.
6a M e ' s n e r ,  op. dt., s. 82, również stwierdza, że w tym okresie nie prze

strzegano podziału na „generalia“ i „specialia“.



Dla uniknięcia ewentualnych omyłek przy porządkowaniu służyły obja
śnienia, tzw. notae. Podawano w nich kryteria, jakimi należy kierować się 
przy przydzielaniu akt do sekcji, działów czy poddziałów, o ile były nie
jasno sformułowane, lub inne bliższe informacje o sekcjach.

Schemat organizacyjny planu podany w instrukcji przedstawiał się 
następująco 70 :

Do sekcji I wchodziły akta mające charakter normatywny, organiza
cyjny i statystyczny, a więc urbaria, księgi gruntowe, wykazy przyjętych 
obywateli miejskich, przywileje miast itp. Były to wyłącznie generalia.

Sekcja II obejmowała akta rady miejskiej i Kamery miejskiej, zwią
zane z je j organizacją, ustrojem, personelem.

Sekcja III gromadziła akta administracji i dzierżawy dóbr miejskich.
Sekcja IV obejmowała akta przedsiębiorstw przemysłowych, admini

strowanych czy wydzierżawianych przez Kamerę (jak stawy, cegielnie, 
kamieniołomy) i pobieranych ceł i opłat (cło mostowe, opłata za wagę 
miejską itp.).

Sekcję V stanowiły sprawy leśnictwa, myślistwa i spraw granicznych.
Do sekcji VI należały akta budownictwa miejskiego.
Sekcja VII miała sprawy policyjne, jak miary, wagi, wykroczenia 

i kary, utrzymanie dróg i mostów, zakład ubezpieczeń od ognia.
Sekcje od II do VII stanowiły specjałia.
Sekcja VIII, w której widzimy znowu podział na generalia i specjałia, 

miała posiadać akta dotyczące spraw kupiectwa i rzemiosła, łącznie 
z kwestią żydowską.

Sekcję IX  stanowiły akta browarów i gorzelni.
Sekcja X  obejmowała sprawy kościołów, duchownych, szkół i organi

zacji dobroczynnych.
Akta sekcji X I dotyczyły sądownictwa.
Do sekcji XII zaliczano akta opieki społecznej nad małoletnią mło

dzieżą.
Sekcja XIII gromadziła sprawy wojskowości, zaś sekcja XIV — podat

ków i opłat na rzecz państwa, a sekcja XV — policji krajowej. Do sekcji 
tej wchodziły akta odnoszące się do takich spraw, jak zwalczanie bandy
tyzmu i włóczęgostwa, zakładanie drzewostanu po drogach, organizacja 
czeladników, organizacja służby zdrowia.

Do sekcji XVI zaliczały się wszelkie inne akta odnośnie do spraw pub
licznych i generalia (hołdy, zjazdy, zarządzenia władz państwowych).

Plan ten zastosowano przy porządkowaniu akt kancelarii miejskiej 
Dzierżoniowa. Świadczy o tym znakowanie akt, zwłaszcza znajdujących 
się niegdyś w b. Staatsarchiv Breslau  jako Rep. 132a. Sygnatura registra- 
turalna składała się z dwóch znaków cyfrowych: sekcji, oznaczonej cyframi

70 Ibid., fol. 70.



rzymskimi, i działów, oznaczonych cyframi arabskimi. Dalszego podziału, 
tj. znaków literowych, nie stosowano. Jeżeli chodzi o akta z XVIII w. 
(Rep. 132a), to nie wszystkie posiadały znaki registraturalne; są akta, które 
ich nie posiadają. Widocznie więc znakowania akt nie doprowadzono 
do końca, co świadczyłoby o niedokładności w pracy personelu kancelarii.

Zagadnienie kancelarii miejskiej na Śląsku na przykładzie miasta 
Dzierżoniowa w drugiej połowie XVIII w. należy więc rozpatrywać łącznie 
z registraturą. Registratura w tym czasie stanowiła częś^ składową kan
celarii. Personel kancelarii pełnił jednocześnie obowiązki pracowników 
kancelarii, jak i registratury. Problem kancelarii oparto w głównej mie
rze na instrukcji wydanej przez Kamerę wrocławską w r. 1747. Obowiązy
wała ona wszystkie miasta śląskie z wyjątkiem Wrocławia; technika spo
rządzania aktu (pisma) odbywała się zgodnie z instrukcją, na co mamy 
potwierdzenie w znakach kancelaryjnych.

Natomiast prawie nic nie wiemy o kontroli kancelarii przez burmistrza 
jako jej zwierzchnika, gdyż nie zachowały się odnośne protokoły. Nie 
ocalały również pomoce registraturalne (dzienniki, spisy akt, repertoria).

Na zakończenie podajemy krótką charakterystykę materiałów archiwal
nych zespołu magistratu miasta Dzierżoniowa. Zespół zawiera mianowicie 
bardzo ciekawe materiały do rozwoju gospodarki miasta i jego stosun
ków społecznych i kulturalnych. A więc zachowały się akta do spraw grun
towych, sądownictwa miejskiego, działalności magistratu, wsi i folwarków 
miejskich (ich dzierżawa), finansów miasta, budownictwa, szkolnictwa, 
spraw kościelnych, handlu, rzemiosła i przemysłu (dość liczne materiały 
zachowały się do manufaktur w XVIII w., czego brak w innych zespołach 
miejskich), policji itp. Do wymienionych zagadnień przeważają materiały 
z XVIII i X IX  w., choć spotykamy również i akta wcześniejsze, z XVT
i xvn w.
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