
p O L E M I K A

CZY ZBIÓR BIBLIOTECZNY S. B. K. KLOSEGO MOŻE BYC ZESPOŁEM 
ARCHIWALNYM I BEZSPORNĄ WŁASNOŚCIĄ ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO?
(NA MARGINESIE ZATRZYMANIA ZBIORU W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM

WE WROCŁAWIU *)

Podstawą do niniejszych rozważań stał się artykuł, jaki ukazał się w śląskim 
kwartalniku historycznym w „Sobótce“ (R. XIII, nr 4, 1958, s. 663—664) pt. Prze
kazane Polsce przez Związek Radziecki akta śląskie w A. P. we Wrocławiu. Autorem 
tego artykułu jest mgr Andrzej Dereń, który od kilku lat sprawuje obowiązki kie
rownika tegoż Archiwum.

Informując o tym, jakie archiwalia zostały rewindykowane z ZSRR i włączone 
do tamtejszych zespołów aktowych, wymienia między innymi również zbiór biblio
teczny S. B. Klosego. Włączenie kolekcji prywatnej S. B. Klosego do zespołów akto
wych zainteresowało kierownika Oddziału Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej 
we Wrocławiu, autora niniejszego artykułu. Zwrócił się więc z urzędu do Archiwum 
Państwowego we Wrocławiu z propozycją scalenia wzmiankowanej kolekcji pry
watnej ze zbiorami rękopiśmiennymi dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu, 
do których kiedyś należały, a które po 1945 r. skupione zostały w Bibliotece Uniwer
syteckiej we Wrocławiu. Myśl ta nie spotkała się z jakimkolwiek sprzeciwem ze 
strony zainteresowanego kierownictwa Archiwum Państwowego we Wrocławiu, 
które nawet ułatwiło zapoznanie się z materiałami tego zbioru oraz umożliwiło akce
syjne opracowanie przez pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 
169 jednostek.

Praca ta, która objęła 17 stron pisma maszynowego, okazała się jednak nada
remna, gdyż Archiwum Państwowe we Wrocławiu odpowiedziało na konkretne 
starania o przekazanie rękopisów Samuela Beniamina Klosego do zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu zdecydowanie negatywnie. Po prostu uznało zbiór 
prywatny S. B. K l o s e g o  jako b e z s p o r n ą  własność Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu, i to jedynie na podstawie wzmianki w katalogu S. B. Klosego, znaj
dującego się zresztą w posiadaniu Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, 
a z której wynika, iż wymieniony zbiór został zakupiony w 1859 r. przez 
ówczesny magistrat miasta Wrocławia dla Archiwum Miejskiego we Wrocławiu. 
W ten sposób wzmianka o transakcji kupna zbioru bibliotecznego sprzed stu laty 
przeszło stała się istotną i najważniejszą podstawą do określenia przynależności 
rękopisów typu bibliotecznego, a więc prawie całej kolekcji prywatnej S. B. Klo
sego, do Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Identyczna sprawa ze zbiorem 
zgorzeleckiego kolekcjonera Milicha z XVIII w., jaka wyniknęła w r. 1951, doczekała 
się ostatecznego załatwienia w październiku 1953 r. w Prezydium Rady Ministrów 
za pośrednictwem Gabinetu Ministra Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, a rezulta-

* Artykułami M. Waltera i A. Derenia kończy Redakcja „Sobótki“ dyskusję na 
temat „Zbioru Klosego“.



tem było przejęcie przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu ponad 500 vol. 
rękopisów i wcielenie ich do zbiorów bibliotecznych. Mimo to z końcem 1957 r. 
Naczelna Dyrekcja Archiwów przekazała do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 
zbiór Klosego wraz z rzeczywistymi archiwaliami Archiwum Akt Dawnych m. Wro
cławia rewindykowanymi z ZSRR. ,

Biorąc pod uwagę ogólny aspekt sprawy kolekcji prywatnych, włączanych bez
pardonowo do zespołów archiwalnych, warto jest sprawę poddać dyskusji na łamach 
czasopisma historycznego. W artykule dyr. Andrzeja Derenia kolekcja prywatna S. B. 
Klosego została tam zaliczona do jednego z pięciu rewindykowanych zespołów archi
walnych, stanowiących zwartą całość. Jakiż jednak zespół archiwalny może tworzyć 
zbiór S. B. Klosego, kolekcjonera z XVIII w., bibliotekarza Biblioteki Bernardyń
skiej we Wrocławiu oraz rektora szkoły wrocławskiej? Nie wiadomo, na jakiej pod
stawie mgr Andrzej Dereń nazywa S. B. Klosego tylko syndykiem miasta Wrocławia, 
skoro nim wcale nie był i w źródłach o tym zupełnie żadnych danych nie ma. 
Uzupełnianie taką drogą rzeczywistych zespołów archiwalnych bibliotecznymi ma
teriałami budzić musi niewątpliwie poważne zastrzeżenia odnośnie do obranych 
metod.

Celem rozwiązania wątpliwości dotyczących charakteru materiałów rękopiśmien
nych, pozostałych w spuściźnie po S. B. Kłosem, należy zwrócić uwagę na jego 
działalność, jaką rozwijał po ukończeniu teologii, którą studiował w latach 1750—1753 
w Halle i Frankfurcie nad Odrą.

Klose po powrocie do Wrocławia rozwinął działalność literacką i pedagogiczną. 
Z początku był nauczycielem w Gimnazjum Marii Magdaleny we Wrocławiu, 
a w 1763 r. został już rektorem szkoły przy kościele Św. Ducha we Wrocławiu. 
Szkoła ta przygotowywała młodzież do gimnazjum. Na tym stanowisku działał 35 lat. 
Dwukrotnie odrzucał przyjęcie rektoratu w Gimnazjum Św. Elżbiety we Wrocławiu. 
W 1774 r. opracował projekt polepszenia programu szkół jezuickich. W 1779 r. na
leżał do komisji, której powierzono opracowanie planu reorganizacji szkół na Śląsku. 
To wyróżnienie wynikło z poznania jego głębokiej i krytycznej wiedzy oraz nie
zwykłej pracowitości. W latach 1760—1765 nikt nie był w tak bliskich stosunkach 
z Lessingiem, jak właśnie Samuel Beniamin Klose i. Był on dla niego przewodnikiem 
po ówczesnych bibliotekach wrocławskich, które dobrze znał. Jedną z nich, a mia
nowicie Biblioteką Bernardyńską, zarządzał osobiście (od 1763 r.). Literackie i na
ukowe zainteresowania Klosego znalazły swój dobitny wyraz w śląskich czaso
pismach naukowych w latach 1769—1776, jak np. w „Breslauer Nachrichten von 
Schriften und Schriftsellern“, w Neue Litterarische Unterhaltungen“, które za
wierały artykuły prawie tylko jego pióra. Najwięcej interesował się Klose historią 
Śląska i Wrocławia. Wydał anonimowo monumentalne dzieło pt. Von Breslau do
kumentierte Geschichte und Beschreibung. In Briefen (Wrocław 1781—1783). Była to 
wtedy pierwsza krytyczna historia Wrocławia, która sięgała do 1526 r. (5 tomów).

W końcowych latach życia działalność jego ograniczała się do zbierania materia
łów źródłowych do historii Śląska i Wrocławia. W tym kierunku był Klose nie
zmordowany i tak chętny do robienia odpisów i wypisów z akt, że w rezultacie 
powstała w ten sposób spuścizna, która po wielu kolejach losów dostała się do 
Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu2.

1 H. M a r k g r a f ,  artykuł o S. B. Kłosem zamieszczony w Allgemeine Deutsche 
Biographie, t. XVI (Lipsk 1882), s. 226—227.

2 Ibidem, s. 227: „Hierin war Klose so unermuedlich und schreiblustig, dass 
sein nach mancherlei Wechselfällen 1859 auf die Breslauer Stadtbibliothek gerette
ter Nachlass noch jetzt (1882) 248 Bände, meist in Folio, schön und sauber geschrie
ben, enthält“.



Na ostatnie lata życia jego przypada również uporządkowanie przez niego 
Archiwum Rady Miejskiej we Wrocławiu. Samuel Beniamin Klose zmarł 18 IX 
1798 r.

Oczywiście informacje literatury o przejściu zbioru S. B. Klosego do Biblioteki 
Miejskiej we Wrocławiu pozostają w rażącej sprzeczności z notatką o kupnie 
kolekcji dla Archiwum Miejskiego we Wrocławiu.

Ślady przejścia kolekcji prywatnej S. B. Klosego do Biblioteki Miejskiej we 
Wrocławiu ppzostały w katalogu rękopisów S. B. Klosego z drugiej połowy XIX w., 
który znajduje się w posiadaniu Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wynika 
z niego, iż zbiór był sztucznie rozdzielony, a mianowicie: 1) rękopisy oznaczone 
sygnaturami Kl. 1—159 były zdeponowane w Archiwum Miejskim we Wrocławiu; 
2) KI. 160—248 znajdowały się w Bibliotece Miejskiej we Wrocławiu (Stadtbibliothek). 
Obie instytucje były od 1867 r. połączone razem i prowadziły żywot jakby w sym
biozie 3. Tak Biblioteka Miejska, jak również Archiwum Miejskie we Wrocławiu 
były umieszczone w jednym gmachu, w bezpośrednim sąsiedztwie magazynu (od 
końca ubiegłego wieku w gmachu przy obecnej ulicy Szajnochy 7—9).

W latach 1876—1906 dyrektorem obu instytucji był dr Hermann Markgraf, od 
którego pochodzą informacje (wyżej cytowane) o wcieleniu kolekcji prywatnej 
S. B. Klosego do Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu. Przy tej okazji należy wy
jaśnić, dlaczego zbiór S. B. Klosego został w 1859 r. zakupiony przez ówczesny 
Magistrat m. Wrocławia dla Archiwum Miejskiego we Wrocławiu, a nie dla Biblio
teki Miejskiej. Otóż dlatego, ponieważ Biblioteka Miejska we Wrocławiu powstała 
dopiero w latach 1863—1865, a połączenie jej z Archiwum Miejskim we Wrocławiu 
nastąpiło w 1867 r. Dopiero po tym czasie, gdy w latach 1876—1906 dyrektorem 
Archiwum i Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu był Hermann Markgraf, nastąpiło 
wcielenie zbioru S. B. Klosego do Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu. Bardzo cha
rakterystyczne jest, że przed 80 laty zorientował się co do charakteru bibliotecznego 
zbioru Klosego ówczesny dyrektor Archiwum i Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu 
i zakwalifikował go do Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu.

W wypadku zbioru S. B. Klosego zaszedł niewątpliwie fakt powierzchow
nego, mechanicznego i bezpodstawnego zakwalifikowania go do zespołów archiwal
nych, z którymi nie ma nic wspólnego. Z góry jednak przewidzieć należy, że nie
którzy archiwariusze nie wezmą pod uwagę całości jako takiej zbioru Klosego, 
a przylgną tylko do kilku czy kilkunastu rękopisów S. B. Klosego, zawierających 
kopie z materiałów urzędowych od XIII do XVI w., zrobionych przez Klosego 
w ostatnich dziesiątkach lat XVIII w. Tego rodzaju odpisy lub wypisy z materia
łów urzędowych zrobione — rojące się od własnych autorskich sformułowań, uzu
pełnień, komentarzy — nie mają charakteru urzędowego i nigdy go mieć nie będą. 
Są to tylko materiały wtórne, pomocnicze, które mogą spełniać swoją funkcję 
naukową tylko w zbiorach bibliotecznych i spełnią ją niewątpliwie szybciej aniżeli 
zagubione w obcych zespołach archiwalnych. Na przykładzie odpisu S. B. Klosego 
z księgi Hirsuta Hilla (1320—1360, 1450—1506), której oryginał znajduje się w Ar
chiwum miasta Wrocławia, można zdać sobie sprawę z przydatności tego odpisu 
w tejże instytucji. Ponieważ Archiwum miasta Wrocławia rewindykowało wiele

3 H. We n d t ,  Zu Hermann Markgrafs Gedächtnis (Zeitschrift des V. f. G. Schle
siens, t. XL, 1906 s. 26): „Die 1863—1865 erfolgte Vereinigung der Städtischen 
und Rehdigerschen Bibliothek mit den Kirchenbibliotheken v. St. Bernhardin 
u. St. Maria Magdalena zu einer im Stadthause untergebrachten Stadtbibliothek 
und ihre Verbindung mit dem Stadtarchiv (seit 1867)“.



cennych materiałów, których odpisy znajdują się w kolekcji S. B. Klosego, sądzę, 
że zatrzymywanie jakichkolwiek odpisów Klosego z dawnych ksiąg miejskich jest 
bezpodstawne i nie licuje zupełnie z urzędowym charakterem zbiorów archiwalnych. 
Cała więc kolekcja prywatna S. B. Klosego z uwagi na jego działalność pedago
giczną, naukową, literacką i biblioteczną ma charakter czysto biblioteczny, a właś
ciwym miejscem jej przechowywania powinna być Biblioteka Uniwersytecka we 
Wrocławiu.

Mieczysław Walter



W artykule swym na temat „Zbioru Klosego“ dr Mieczysław Walter usiłuje 
uzasadnić prawa Biblioteki Uniwersyteckiej do tej niezwykle cennej i ciekawej 
kolekcji archiwalnej. W związku z tym podejmuje nienową, a jakże trudną próbę 
zdefiniowania istoty aktu archiwalnego i rękopisu bibliotecznego *. W konsekwencji 
teoretycznych rozważań dochodzi nawet do daleko idących, konkretnych wniosków, 
a mianowicie ustala zakres działania dla archiwów i bibliotek. W myśl owych 
projektów do zadań archiwów państwowych należałoby jedynie przejmowanie 
i przechowywanie akt wytworzonych przez kancelarie urzędowe. Wszystkie inne 
rodzaje akt i materiałów powinny być zabezpieczane i przechowywane przez biblio
teki. Jak widać z powyższego, dr Walter pokusił się o szybkie „załatwienie“ pro
blemu, którego nie udało się rozwiązać dotąd w pełni europejskiej nauce histo
rycznej 1 2

Nieuwzględnienie jednak najnowszych zdobyczy nauki i przejście do porządku 
nad polskim ustawodawstwem archiwalnym ostatnich lat powoduje, że przedstawio
ne tezy artykułu zawisły w próżni i w porównaniu z dotychczasowymi osiągnięciami 
nauki są wyraźnym krokiem wstecz.

Trudny ten problem został w Polsce rozwiązany rozporządzeniem Rady Mi
nistrów z 19 lutego 1957 r. 3 Postanawia ono, że „państwowy zasób archiwalny tworzą 
wszelkie materiały archiwalne, które posiadają historyczne znaczenie polityczne, 
społeczne, gospodarcze, kulturalne i naukowe“. W świetle tego rozporządzenia archi
wa państwowe są uprawnione do zabezpieczania i przechowywania wszelkich ma
teriałów o charakterze historycznym.

Zasada ta, choć nie ujęta wówczas jeszcze w normy prawne, stała się w latach 
1951—1953 zasadniczym kryterium podziału między Archiwum Państwowe a Biblio
tekę Uniwersytecką zbioru aktowego Milicha 4, znanego kolekcjonera górnołużyckiego. 
~W rezultacie dokonanego podziału materiałów aktowych Archiwum Państwowe za
trzymało rękopisy o znaczeniu historycznym (wszelkie kroniki, odpisy dokumentów 
itp.), zaś Biblioteka Uniwersytecka przejęła rękopisy literackie, materiały o charak
terze filozoficzno-teologicznym i hagiograficznym.

Przechodząc do szczegółowego omówienia kwestii poruszonych w artykule trzeba 
stwierdzić, że Autor naświetlił je wybitnie jednostronnie i z tego względu wymagają 
one koniecznych wyjaśnień i uzupełnień, a w wielu wypadkach także zasadniczych 
sprostowań.

1 P. B a ń k o w s k i ,  Archiwalia i biblioteczne zbiory rękopiśmienne (Archeion, 
nr 19—20, 1951, s. 217—229), oraz A. S t e b e l s k i ,  Rękopis archiwalny i biblioteczny 
(Archeion, nr 19—20, 1951, s. 230—240).

2 B a ń k o w s k i ,  op. cit., s. 217—222.
3 Dziennik Ustaw, nr 12 z 4 III 1957, poz. 66.
4 Registratura Archiwum Państwowego m. Wrocławia i Wojew. Wrocł., pro

tokół zdawczo-odbiorczy z 16 XII 1953.



Wywody nasze rozpoczniemy od charakterystyki sylwetki Samuela Beniamina 
Klosego, twórcy zbioru archiwalnego. Informacje o życiu i działalności S. B. Klosego 
podane na podstawie lakonicznego i niepełnego szkicu biograficznego5 * *, opubliko
wanego przez Markgrafa w Allgemeine Deutsche Biographie °, należałoby uzupełnić 
garścią wiadomości o działalności archiwalnej wielkiego historyka, prowadzonej 
w Archiwum Miejskim we Wrocławiu w latach 1791—1798

O pracy Klosego w tym okresie pisze dr Alfred Kucner w następujący sposób8 9 10: 
„Od roku 1791 zarząd nad archiwum objął syndyk miejski. Konieczność sporządze
nia nowego wykazu miejskich majątków ziemskich zmusiła władze miejskie do za
rządzenia nowego przeglądu archiwum. Pracę tę powierzono prawnikowi Samu
elowi Beniaminowi Klosemu, który jednocześnie otrzymał do pomocy Jana Karola 
Roppana, w przyszłości swego następcę. Klose porządkował głównie materiał archi
walny, potrzebny miastu dla uzasadnienia jego praw do majątków ziemskich. Ma
teriał ten, liczący ca 7000 dokumentów, spisano w trzytomowym repertorium!J; 
Klose podzielił repertorium na działy alfabetycznie i doprowadził w pierwszej fazie 
porządkowania dn potrójnej litery G.

W toku dalszych poszukiwań natrafił on na korespondencję królewską z czasów 
od Ferdynanda I do Karola VI (ogółem 3000 listów), którą zinwentaryzował pod 
potrójną lit. E i F. W 1794 r. powstał jeszcze czwarty tom repertorium, doprowa
dzony do potrójnej litery J, pod którą spisano materiał dotyczący zakonu jezuitów, 
a obejmujący 334 pozycje. Następnie Klose zgromadził i uporządkował archiwalia 
odnoszące się do handlu, prawa składu, ceł i organizacji kupieckiej we Wrocławiu, 
które to materiały, obejmujące około 1000 pozycji, umieścił pod potrójnymi lite
rami M i N.

Klose właściwie pierwszy sporządził tak obszerne repertorium, składające się 
na czterotomowe dzieło o 250 foliałach, a zawierające zbiór odpisów i wyciągów 
z dokumentów, korespondencji i różnych rękopisów, cenne przede wszystkim dla
tego, że dochowały się w nim streszczenia dokumentów zaginionych w późniejszych 
czasach lub uszkodzonych i nieczytelnych, a przy obecnych pracach porządkowych 
niekiedy bardzo przydatnych.

Późniejsze repertoria z XIX w. pozostały tylko uzupełnieniem repertorium 
Klosego. Klose zmarł, nie skończywszy swej pracy, w r. 1798. W jego mieszkaniu po
została duża ilość archiwaliów jeszcze nie zinwentaryzowanych.

Po Kłosem objął archiwum Jan Karol Roppan i kontynuował prace porząd
kowe, zbierając jednak materiały głównie o wartości historycznej“. W podobny 
sposób przedstawia działalność archiwalną Klosego dr Hermann Markgraf1().

Rzecz godna uwagi, że oba opracowania, zarówno Kucnera, jak Markgrafa, 
wiążą w jakiś sposób, od roku 1791, Zarząd Archiwum Miejskiego z funkcją syndyka

5 Jest to obok katalogu zbioru Klosego jedyne źródło, na podstawie którego 
dr Walter opracował artykuł o S. B. Kłosem i jego zbiorze. Nic więc dziwnego, że 
podał dość wiernie treść notatki Markgrafa.

0 Literacką i artystyczną działalność Klosego omówiono w artykule pt. Einige 
Nachrichten und Bemerkungen über den verstorbenen Rector Klose (Schlesische 
Provinzialblätter — Literarische Beilage, 1799, s. 33—38).

' Markgraf ujął tę działalność w jednym zdaniu, a mianowicie: „Das reichhaltige 
Stadtarchiv ordnete er mit erstaunlichem Fleisse“.

8 A. K u c n e r ,  Byle Archiwum miasta Wrocławia oraz najstarsze wrocław
skie księgi miejskie (Archeion, nr 21, 1952, s. 207—208).

9 Spośród nich zachowały się do dziś dwa tomy (Dział pomocy archiwalnych 
Archiwum Państwowego we Wrocławiu).

10 M a r k g r a f ,  op. cit., s. 25—26. Gesch. d. Stadt. Urkundenarchiv zu Breslau 
(Archival. Zeitschr., 1878, III, s. 25—26).



miejskiego. W tym czasie Zarząd Archiwum powierzono wybitnemu historykowi 
i prawnikowi11 Samuelowi Beniaminowi Klosemu, a funkcje administracyjne regi- 
stratorowi Janowi Karolowi Roppanowi Stąd też dr Kucner wysnuwa słuszny 
wniosek, że Klose jako kierownik Archiwum musiał piastować równocześnie funkcję 
syndyka miejskiego v\  co zresztą było zgodne z dokonaną w roku 1748 reorganizacją 
administracji miejskiej 11 12 13 14 15 *.

Twierdzenie dra Waltera, że Klose nigdy syndykiem miejskim nie b y łls, mu
siałoby być poparte dowodami źródłowymi, gdyż w przeciwnym razie pozostanie 
nadal gołosłownym zapewnieniem.

Krótkie dzieje zbioru Klosego podaje Hermann Markgraf we wstępie do kata
logu. Zbiór po śmierci Klosego, pisze Markgraf, przeszedł na własność radcy han
dlowego Wilhelma Oelsnera. W roku 1859 zakupił go od spadkobierców Oelsnera 
Magistrat Wrocławski dla Archiwum Miejskiego. Pewna nieznaczna część rękopisów 
znalazła się w Bibliotece Bernardyńskiej i w kościele Św. Krzysztofa. W. Oelsner 
sporządził w roku 1848 niezbyt udany katalog rękopisów i od tego czasu zbiór był 
znany i cytowany pod nazwą: Collectio Klose-Oelsneriana. W zimie 1877/78 kolekcja 
została na nowo uporządkowana i spisana Jli. Tworzy ona teraz bardzo wartościowy 
dział Archiwum Miejskiego w ilości 248 tomów i poszytów, przeważnie formatu 
folio.

Wiadomość o zakupieniu w r. 1859 zbioru Klosego dla Archiwum Miejskiego, po
dana we wstępie do katalogu, pozostaje, jakby się mogło zdawać, w jaskrawej 
sprzeczności z informacją podaną przez Markgrafa w Allgemeine Deutsche Bio
graphie. Pisze on tam, co następuje: „Hierin war K[lose] so unermüdlich und 
schreiblustig, dass sein nach mancherlei Wechselfällen 1859 auf die Breslauer Stadt
bibliothek geretteter Nachlass noch jetzt 248 Bände, meist in Folio, schön und 
sauber geschrieben, enthält“.

Markgraf pisze, że zbiór Klosego (spuścizna) po zmiennych kolejach losu 17 
w roku 1859 uratowany dla wrocławskiej Biblioteki Miejskiej jeszcze teraz18 * za
wiera 248 tomów, przeważnie formatu folio, pięknie i czysto zapisanych. Notatka 
zamieszczona w Allgemeine Deutsche Biographie pozostaje nie tylko w jaskrawej 
sprzeczności z informacją podaną we wstępie do katalogu Klosego, ale jest wręcz 
absurdalna, gdyż, jak wiadomo, Biblioteka Miejska we Wrocławiu powstała dopiero 
w latach 1863—1865 1!’, a tu mówi się. że zbiór Klosego został uratowany w roku 
1859 dla Biblioteki Miejskiej. Wątpliwości nasze zostają jednak całkowicie rozpro
szone, kiedy zapoznamy się ze sprawozdaniami z działalności Biblioteki Miejskiej

11 K u c n e r ,  op. cit., s. 207.
12 M a r k g r a f ,  op. cit., s. 24.
13 Możliwe, że rzeczone połączenie funkcji trwało krótko, tj. w okresie dokony

wania generalnego przeglądu archiwum.
14 M a r k g r a f ,  op. cit., s. 25—26.
15 Kwestia ta nie ma dla omawianego zagadnienia żadnego znaczenia i dlatego 

nie będziemy się nią szerzej zajmować.
1(1 Zawartość zbioru uporządkował i zinwentaryzował w latach 1877/78 dr Her

mann Markgraf (AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, III/ 31920, s. 33 i 38). m
17 „... nach mancherlei Wechselfällen...“ Jest rzeczą oczywistą, że zmienne ko

leje losu odnoszą się do faktu przejścia zbioru, po śmierci Klosego, na własność pry
watną Wilhelma Oelsnera. Błędna interpretacja tekstu dokonana przez dra Waltera 
wiąże te „zmienne koleje losu“ ze sprawą rzekomego przekazania rękopisów Biblio
tece Miejskiej.

18 To jest w r. 1882. Archiwum znajdowało się już w tym czasie w cieniu Bi
blioteki Miejskiej.

1!) AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, nr III 31882, III/31894, III 31909 i III''31923. 
Cytowane jednostki archiwalne zawierają materiały organizacyjne dotyczące Biblio
teki Miejskiej.



i Archiwum z lat 1876—1906. Wynika z nich, że Archiwum Miejskie nie posiadało 
w tym czasie samodzielnego bytu. Kiedy w okresie kierownictwa dra Friedricha 
Pfeiffera (1867—1876) 20 istniała jeszcze możliwa do zniesienia dualistyczna forma 
istnienia obu instytucji (odrębne magazyny archiwalne), z nieznaczną jedynie su
premacją Biblioteki, to za czasów Markgrafa pełna „symbioza“, o której pisze dr Wal
ter, przerodziła się w całkowitą zagładę Archiwum. Pomieszczenia biurowe, czy
telnia i magazyny należały w całości do Biblioteki21. Dorywcze czynności archi
walne wypełniali1 bibliotekarze. Poza Markgrafem, który nosił podwójny tytuł 
Stadtbibliothekar und Stadtarchivar, nie było ani jednego pracownika archiwal
nego. W tej sytuacji nie tylko zbiór Klosego, ale cały zasób archiwalny znajdował 
się w zarządzie Biblioteki Miejskiej. Archiwum faktycznie nie istniało.

Nic więc dziwnego, że Markgraf, oceniając sprawy przez pryzmat takiej właśnie 
rzeczywistości, użył w swoim opracowaniu, opublikowanym w roku 1882 w Allge
meine Deutsche Biographie, pojęcia „biblioteka“ zamiast „archiwum“ 22. Uważał bo
wiem słusznie, że Biblioteka Miejska odziedziczyła po Archiwum wraz z zasobem 
i pomieszczeniami również wszelkie jego uprawnienia. Analiza sprawozdań z dzia
łalności obu instytucji i treść prac opublikowanych23 przez Markgrafa świadczą 
dowodnie o tym, że dyrektor Biblioteki i Archiwum czuł się przede wszystkim bi
bliotekarzem i na tym polu położył dla Biblioteki Miejskiej ogromne zasługi. Jego 
działalność na odcinku archiwalnym została oceniona dość krytycznie24.

Dopiero po śmierci Markgrafa w roku 1906 nastąpiło oddzielenie Archiwum od 
Biblioteki25. Ustanowiono osobne kierownictwa. Dyrektorem Archiwum Miejskiego 
został bibliotekarz, dr H. Wendt. Pod nadzorem Kuratorium do Spraw Biblioteki 
i Archiwum dokonano podziału biur, magazynów i zasobów aktowych. W tym cza
sie zapewne przeprowadzono też podział zbioru Klosego między Bibliotekę a Archi
wum, co znalazło swój ślad w postaci adnotacji uczynionej w katalogu.

Przeprowadzony podział zawartości zbioru został dokonany z dużą znajomością 
rzeczy i nie odbiega od kryteriów i zasad obecnie stosowanych26.

W rezultacie Archiwum Miejskie otrzymało wszystkie pozycje o charakterze 
historycznym, a mianowicie: 1. Ausarbeitungen von Klose (1—11); 2. Zur Geschichte 
von Breslau. Abschriften von und aus amtlich geführten Büchern in chronologischer 
Folge (12—72); 3. Zur Geschichte der einzelnen Kirchen etc. Breslaus (73—120); 
4. Zur Geschichte einzelner Ereignisse oder Persönlichkeiten aus der Geschichte 
Breslaus in chronologischer Folge (121—138); 5. Zur Geschichte Schlesiens nach Orten 
und Personen geordnet (139—159).

Biblioteka Miejska otrzymała rękopisy o charakterze bibliotecznym, a miano
wicie 1. Zur Gelehrtengeschichte, namentlich Breslaus: a) Abschriften der Briefsamm-

20 AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, Jahresberichte über die Stadtbibliothek
1867—1900, nr III/31920.

22 AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, Berichte der Stadtbibliothek, nr III/31942.
22 Allgemeine Deutsche Biographie, hasło „Klose“, s. 227.
~A H: M a r k g r a f ,  Geschichte des städtischen Urkundenarchivs zu Breslau 

(odbitka z Archivalische Zeitschrift, Bd. III, 1878, s. 27). Pisał tam w roku 1878: 
^,doch in der Menge wie in dem Werthe über die Erwartung gross und gibt dem 
Stadtarchiv billig das Recht, sich ebenbürtig neben die schöne und seit alter Zeit 
her berühmte Stadtbibliothek zu stellen und dieselbe Fürsorge der städtischen Be
hörden zu beanspruchen, deren sich die Stadtbibliothek seit länger als einem Jahr
zehnt in so liberaler Weise erfreut“.

24 AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, nr III/31942, sprawozdania z działalności 
za r. 1906.

2„- G o cła w , Akta m. Wrocławia, nr III/31942, sprawozdanie za r. 1906.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Rękopisów, katalog zbioru 

Klosego Uebersicht.



lungert etc. des Henel, Hanke, Czepko etc. (160—199), b) Biographische Materialien 
in alphabetischer Ordnung (200—231); 2. Abschriften von Handschriften der Biblio
thek, die keinen Bezug zur Schles. Gesch. haben: a) deutsche (232—239), b) lateinische 
(240—248).

Od chwili podziału zbioru materiały o charakterze historycznym występują 
aż do roku 1945 w składzie zasobu byłego Archiwum Miejskiego we Wrocławiu. 
Świadczą o tym niezbicie informacje znajdujące się w literaturze przedmiotu, jak 
i w aktach archiwalnych.

O przynależności zbioru Klosego do Archiwum Miejskiego pisze w roku 
1915 dyrektor Archiwum dr H. W endt* 21 * * *. W sporządzonym w roku 1916 wykazie 
zasobu archiwalnego Archiwum Miejskiego przy pozycji dotyczącej zbioru Klosego 
widnieje notatka następującej treści2S: Klosesche Handschriften 1—159a, Höhere 
Nummern gehören der Stadtbibliothek. I wreszcie tom „Minervy“ z 1932 r. Die 
Archive, publikujący informacje o zasobach wszystkich archiwów niemieckich, po
daje zbiór Klosego w wykazie zasobu aktowego b. Archiwum Miejskiego we 
Wrocławiu2!). s

Podsumowując powyższe dane trzeba stwierdzić, że zbiór Klosego stanowi 
bezsporną własność Archiwum Państwowego miasta Wrocławia i Województwa 
Wrocławskiego. Przemawiają za tym zarówno względy formalne, jak i merytoryczne. 
Zbiór został w roku 1859 zakupiony przez Magistrat miasta Wrocławia dla Archiv 
wum Miejskiego i pozostał w tych zasobach aktowych do końca drugiej wojny świa
towej. Ponieważ Archiwum Państwowe, zgodnie z rozporządzeniami władz central
nych, przejęło wszelkie materiały aktowe b. Archiwum Miejskiego we Wrocławiu, 
stało się tym samym również pełnoprawnym spadkobiercą zbioru Klosego.

Poza wyżej przytoczonymi względami natury prawnej także treść poszczególnych 
jednostek aktowych wskazuje na wybitnie archiwalny charakter zbioru. Nie ma 
w nim ani jednej pozycji o charakterze bibliotecznym. Na zawartość kolekcji skła
dają się przeważnie odpisy dawno zaginionych lub zniszczonych w czasie ostatniej 
wojny dokumentów i akt miejskich m. Wrocławia oraz innych materiałów aktowych 
dotyczących historii Śląska od XII do XVII w. Odpisy te stanowią materiał zastęp
czy w miejsce zaginionych oryginałów akt.

Jak widać z powyższego, pretensje do zbioru wysuwane przez dra Waltera są 
pozbawione wszelkich podstaw. Akta historyczne, oderwane od swoich zespołów 
macierzystych i wtłoczone siłą wśród ohce im zbiory biblioteczne, nie mogą spełniać 
swej właściwej roli. Nie powinni o tym zapominać inicjatorzy niefortunnych „akcji 
scaleniowych“.

Andrzej Dereń

27 Mitteilungen aus dem Stadtarchiv und Stadtbibliothek zu Breslau (Kleine 
Schriften zur Geschichte Schlesiens und Breslaus, z. 12, 1915 (s. 21): „Diesen hat der 
Abbruch seines Werkes so gekränkt, dass er keine Zeile mehr veröffentlicht hat, 
aber von seiner dadurch ungebrochenen Liebe und Tätigkeit für die Geschichte 
seines Vaterlandes zeugen noch jetzt 248 Bände, Manuskripte seiner klaren, gleich- 
massigen Hand in der Stadtbibliothek und im Stadtarchiv“.

28 AP Wroclaw, Akta m. Wrocławia, Aufstellungsplan der Archivbestände..., 
nr III/32015.

2i) Die Archive (Minerva-Handbücher), Berlin — Lipsk 1932, s. 49. „Klosesche
Handschriften aus dem Nachlass von Samuel Beniamin Klose (1730—1798), wertvolle
Quellensgn zur Geschichte Breslaus u. Schlesiens, z. T. nach nicht mehr erhaltenen
Originalen“.


