
ZBIORY GENEALOGICZNE BIBLIOTEKI REHDIGERA 
WE WROCŁAWIU

W grupie archiwaliów, ocalałych z pożogi i zniszczeń dru
giej wojny światowej, znalazły się akta zbioru, wchodzącego 
w skład zasobów dawnego Staatsarchw Breslau, na którego jed
nostkach widnieje napis: Rep. 1 2 —  Elisabetharchiv. Zawar
tość tego quasi zespołu obejmuje 81 dokumentów i 15 k siąg1 2). 
Napis umieszczony na poszczególnych jednostkach archiwal
nych wskazywałby wyraźnie na związek zbioru z kościołem św. 
Elżbiety, ale analiza treści jednostek zespołu nie potwierdza 
hipotezy o pochodzeniu akt z archiwum kościelnego. Nie po
zostawało zatem nic innego jak  szukać rozwiązania tej kwestii 
poza zespołem. Pierwszym źródłem informacji stała się notatka, 
zamieszczona przez Klemensa Lorenza w S c h le s isc h e  G esch ich ts-  
b la tte r  nr 1/1931, gdzie autor na stronach 16— 20-ej, publiku
jąc wykaz repozytur b. Archiwum Państwowego we Wrocła-

1) Rep. 12 — Rep[ositur] Nr. 12 — zespół archiwalny (repozytura) 
numer 12.

2) Grupa dokumentów składa się z 67 dyplomów pergaminowych i 14 
dokumentów papierowych. Najstarszy dokument nosi datę 10 czerwca 1310 
i był wystawiony we Wrocławiu przez książąt śląskich Bolesława, Henryka 
i Władysława, synów Henryka V legnickiego, a wnuków Bolesława Rogatki. 
W dokumencie tym wymienieni książęta zatwierdzają posiadłości Schambera 
i jego syna Johana z Schiltberku ( Schildberg). Dokument najnowszy pocho
dzi z 1695 roku i został wystawiony w Brzegu przeż kupca Georga Pfaara dla 
ucznia kupieckiego Wolfganga Langego (attestatum).

Z ciekawszych rękopisów łacińskich podajemy następujące tytuły: 
1. Historica Silesiaca in genere [od czasów najdawniejszych do roku 1648] 
Sy|gn. E. I. 24. 2. Legenda Maior S. Hedwigis [dwa traktaty w jednym tomie] 
Sygn. E. 1.31/32. 3. Breviarium ducatus Olsnensis [wiek XIII—XVII] Sygn. 
E. 1 .39. 4. Vera descriptio privilegiorum Goltberg (Goldberg) et Lemberg: 
Ex veris originalibus 1359— 1711, część napisana po łacinie, część po nie
miecku Sygn. E. I. 40. 5. Excerpta ex Simonis Starowolscy Epitome concilio- 
rum tam generalium guam provincialium in Graeca et Latina ecclesia cele- 
bratorum 1653. Sygn. E. II. 14.



wiu3), podaje nieco rozwiniętą nazwę zespołu, a mianowicie: 
Elisabetharchiv oder Senitzsche Sammlung (Urkunden und 
Druckschriften). To zestawienie obu nazw zbioru w jednym ty
tule pozwoliło na przerzucenie punktu ciężkości poszukiwań na 
drugą nazwę, a w konsekwencją umożliwiło ustalenie jego pro
weniencji i opracowanie krótkiej historii zespołu.

Twórcą zbioru był landrat Senitz3), który pełniąc, w latach 
1704— 1743, funkcję ochmistrza dworu w' rodzinie Fuerstów 
w Kupferbergu na Śląsku, pokusił się o zgromadzenie najcenniej
szych dokumentów i akt genealogicznych do historii śląskich 
rodów magnackich ,i szlacheckich4). On to z benedyktyńską 
cierpliwością długie lata opracowywał i przygotowywał do dru
ku zebrane przez siebie materiały. Po śmierci Senitza zbiór 
przeszedł na własność Karola Józefa Maksymiliana Fuersta, 
prawnika i dyplomaty, wielkiego kanclerza sądownictwa za 
panowania króla pruskiego Fryderyka II. Nowy właściciel prze
niósł zbiór ze Śląska do Berlina. Już w owym czasie rektor gim
nazjum św. Elżbiety i kjerownik biblioteki Rehdigera — Arle- 
tius — czynił starania u Fuersta o Uzyskanie tych zbiorów dla 
biblioteki wrocławskiej. Zabiegi jego pozostały jednak wów
czas bez skutku5). Po długich latach; zbiór landrata Senitza, 
uzupełniony przez Józefa Maksymiliana Fuersta, dostał się 
w drodze spadku rodzinie Ponikau. Wobec braku u członków 
tej rodziny jakichkolwiek zainteresowań odziedziczonym zbio
rem, mógł radca Muetzschephall, zarządca domu Ponikau, 
urzeczywistnić swoje własne zamiary. Znał on dokładnie losy 
zbioru Senitza i pamiętał bezskuteczne zabiegi Arletiusa u Fuer
s t a 6). Jego to wyłączną zasługą było, że rodzina Ponikau po
darowała zbiór Senitza bibliotece Rehdigera przy kościele św. 
Elżbiety we Wrocławiu. K. F. Muetzschephall, jako delegat ro
dziny Ponikau, wręczając ówczesnemu rektorowi gimnazjum 
i kierownikowi biblioteki Rehdigera, Scheiblowi, klucze od po
koju fundacji św. Macieja, gdzie na drugim piętrze były prze
chowywane przywiezione z Berlina archiwalia, wyraził w imie
niu ofiarodawców jedyne życzenie, by zbiór wciągnięto do in
wentarza pod tytułem: Senitz-Fuerstische Sammlung7).

W protokole zdawczo-odbiorczym, opublikowanym na ła- 
mach S c h le sisch e  P ro v in z ia lb la e tte r  8) , podaje Scheibel ilość i ro
dzaj przejętych akt. Było tam, obok już pewnej ilości roz
pakowanych zasobów, 17 dużych skrzyń z aktami. Już po po

3) Repertorium do repozytury nr. 12 dotąd nie odnaleziono.
4) Schlesische Provinzialblaetter 1898, tom II str. 493.
5) Jak wyżej: Amplissimae et exquisitae Generosissimi viri de Senitz 

collectionis genealogicae et diplomaticae.
e) Schlesische Provinzialblaetter 1898, t. II str. 493.
7) Jak wyżej: str. 493.
8) Schlesische Prooinzialblaetter, 1898, t. II str. 494.



bieżnym obejrzeniu przekazanych materiałów Scheibel zorien
tował się, że cenny ten zbiór zawiera dokumenty rodowe, herby, 
nagrobki, nekrologi, zarówno oryginały jak  i kopie do historii 
znaczniejszych rodów na Śląsku (około 400) z XIV—XVII w .9).

Tak więc, dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, Schei- 
blowi wpadło w ręce bez wysiłku to, o co długie lata bezsku
tecznie zabiegał wuj jego Arletius. W ten sposób w roku 1795 
zasoby tego działu w bibliotece wykazały większy przyrost, niż 
w ciągu ostatnich 10* lat. W okresie patronatu Scheibla nje tylko 
pomnożyły się zbiory biblioteki, ale zmienił się również zakres 
je j działania i struktura organizacyjna działu rękopisów. Upo
jony powodzeniem Scheibel postanowił zrealizować teraz myśl 
utworzenia śląskiego archiwum genealogicznego10), rzuconą 
przez siebie w 1791 na łamach S c h le s isc h e  P ro D in z ia lb lae tte r.

Zaczątkiem tego archiwum stały się zbiory dokumentów, 
obrazów, herbów, tablic genealogicznych, mów pogrzebowych 
i wierszy okolicznościowych, zgromadzone przez Ezechiela, pa
stora z Piotrowiczek (Peterwitz) w pow. trzebnickim. Zbiór ten, 
obejmujący 2454 jednostek, znalazł się w 1769 na licytacji 
publicznej i został w całości rozkupiony przez różnych przygod
nych amatorów bądź zwyczajnych pośredników11). Dopiero 
skromne resztki udało się Arletiusowi odkupić od osób trzecich, 
ponieważ nie mógł nabyć całości z powodu zbyt wysokiej ceny 
licytacyjnej.

Z biegiem lat napłynęły do Biblioteki liczne dalsze darowi
zny. Były to akta rodowe zgromadzone przez Riembergów, 
Burghaussów, Stieffów i innych12).

Apel Scheibla, skierowany kilkakrotnie do społeczeństwa 
śląskiego o zabezpieczanie archiwaliów, dawał dobre rezultaty, 
ale nie wszędzie znalazł jednakowy oddźwięk. Wiele rodów 
magnackich i szlacheckich na Śląsku wyzbywało się lekkomyśl
nie dokumentów przeszłości, niszcząc je lub sprzedając za bez
cen antykwariatom. Te z kolei odstępowały je nierzadko swoim 
zagranicznym klientom. Ale nie tylko w prywatnych rękach 
niszczały i ginęły cenne akta. Zdarzały się często przypadki, że 
zbiorom zabezpieczonym w bibliotekach publicznych groziła 
również niechybna zagłada. Wskutek złej gospodarki finanso
wej nad licznymi bibliotekami śląskimi, a szczególnie wrocław
skimi, zawisła groźba aukcyj publicznych. Dzięki takim okolicz
nościom J.; A. Załuski, który utrzymywał stałych agentów 
w ośmiu większych miastach Niemiec, między innymi i we

°) Archiwum Państwowe we Wrocławiu — Akta p. t . : Das Koeniglich 
Schlesische Provinzial Archiv in Breslau von Giistav Adolf Stenzel str. 228 b. 
[Bez k. tyt. i bez sygnatury],

10) Schlesische Prooinzialblaetter, 1791 str. 133— 145.
11) Jak wyżej s. 134.
12) Jak wyżej s. 135.



Wrocławiu, mógł nabyć w latach 1746— 1755 z aukcji publicz
nych liczne cenne silesiaca13), nie wyłączając urzędowych akt 
(Oberamtu) z okresu panowania austriackiego na Śląsku14).

Nieliczni zapaleńcy i miłośnicy przeszłości, widząc z roku 
na rok pogarszającą się sytuację i pragnąc ratować istniejące 
jeszcze silesiaca i polonica, postanowili gromadzić je w więk
szych bibliotekach publicznych. Do najczynniejszych działaczy 
na tym polu należał w tym czasie wspomniany wyżej rektor 
gimnazjum Scheibel.

Ale i on, walcząc z wielkimi trudnościami, nie mógł dotrzy
mać poczynionych obietnic15 16)- Zbyt ciężkie zadania włożone na 
barki szczupłego personelu biblioteki nie pozwoliły wykonać 
zamierzonych prac. Na przeszkodzie stanął także brak miejsca. 
Spośród zgromadzonych zbiorów tylko część mogła znaleźć od
powiednie pomieszczenie w budynku biblioteki, reszta długie 
lata stała zapakowana w skrzyniach. Rok 1812 zastał zbiory 
Senitza i Fuersta stojące jeszcze w skrzyniach, w zakrystii ko
ścioła św. Elżbiety18). Dopiero w dniu 6 stycznia 1827 Magis
trat m. Wrocławia zdecydował się przeprowadzić podział zgro
madzonych w bibliotece akt i dokumentów i polecił kierownic
twu biblioteki przekazać nieuporządkowane jeszcze zbiory do 
Archiwum Prowincji Śląskiej. Na podstawie zawartego wówczas 
porozumienia — druki i księgi rękopiśmienne wcielono do zbio
rów biblioteki Rehdigera, dokumenty zaś j luźne rękopisy, w ilo
ści 8 skrzyń, zostały przekazane do Archiwum Prowincji Ślą
skiej we Wrocławiu 17).

13) Schlesische ProDinzialblaetter, 1798 t. II s. 495: „vieleicht kann ich 
es nun mehr am besten wissen, was fuer eine grosse Menge von geschriebenen 
und gedruckten Silesiacis aus und seit der Auction der Scharfischen Biblio- 
thek 1746, fuer die weltberuhmte Zaluskische [Bibliothek] zu Warschau, in 
hiesigen Auctionen und von hiesigen Antiąuariis zusammen gekauft worden 
v. Krongross Referendario und Bischof Józef Andreas Załuski; womach man 
aus Schlesden, so lange die Zaluskische Bibliothek in Warschau geblieben 
waere, doch noch fragen gekonnt haette. Nun aber diese das Schicksal treffen 
sollen, dass sie in der abendtheurlichen Verwirrung, wie ich von einem Augen- 
zeugen weiss, nach Petersburg gebracht worden."

14) B o g d a n  H o r o d y s k i ,  Polonica rękopiśmienne z Biblioteki Zału
skich, Przegląd Biblioieczny R. XVI, styczeń—czerwiec 1948 s. 69—83.

15) Schlesische ProDinzialblaetter, 1798 str. 494.
16) Archiwum Państwowe we Wrocławiu — Akta p. t . : Bericht ueber die 

Archive der aufgehobenen Stifter und Kloester Teodor voJi Bemd... str. 5 
[bez karty tytułowej i bez sygnatury]. Już w roku 1812 kierownik prac przy 
porządkowaniu akt poklasztomych — Teodor Bemd — proponował przeka
zanie zbiorów Senitza do tworzącego się Archiwum Prowincji Śląskiej.

17) Schlesische ProDinzialblaetter, 1835 t. I str. 608.



W latach 1837 do 1852 Magistrat miasta W rocławia18) 
przekazywał kilkakrotnie archiwalia miejskie i akta różnej pro
weniencji, zgromadzone przez miasto, do archiwum prowincjo
nalnego celem zabezpieczenia ich oraz do naukowego wyzy
skania. Ogółem wśród zbiorów archiwalnych, przekazanych 
w latach 1812— 1852 do Archiwum Prowincji Śląskiej, znalazły 
się: 92 dokumenty (oryg.) z XIV—XVII wieku, akta i doku
menty księstwa brzeskiego i legnickiego, wielka ilość kopii do
kumentów oraz zbiory genealogiczne do historii ponad 400 ślą
skich rodów magnackich i szlacheckich19). Większość zdepo
nowanych akt i dokumentów miejskich została w roku 1892 
z powrotem przejęta przez b. „Stadtarchiv Breslau"20), zasila
jąc zasoby archiwum miejskiego. Pewną ilość archiwaliów, 
szczególnie akta i dokumenty odnoszące się do całego Śląska, 
oraz akta rodowe zatrzymano w b. „Staatsarchiv Breslau". Akta 
te zostały włączone na stałe do jego zbiorów, wypełniając za
soby repozytur 12, 135 i 206 a.

18) Archiwum podręczne m a g is tr a tu  m. Wrocławia, w którym przecho
wywano przywileje miejskie, istniało już w XIV wieku. Wi latach 1730— 1798 
archiwum, pod kierownictwem S. B. Klosego, przestawia się stopniowo na 
pracę naukową. Nową strukturę organizacyjną i kierownictwo fachowe w sen
sie nowoczesnym otrzymuje archiwum w 1865— 1891. Dopiero po tej reorga
nizacji zaczęło ono masowo 'gromadzić archiwalia, szczególnie zaś te, które 
były czasowo zdeponowane w Archiwum Prowincji Śląskiej we Wrocławiu.

19) Nachricht ueber das Koeniglich Schlesische Provinzial Archiv zu 
Breslau von Gustav Adolf Stenzel 1831 s. 16.

2°) Dyrekcja Archiwum Prowincji Śląskiej we Wrocławiu nie wierzyła 
widocznie w rychłe urzeczywistnienie zamiaru Magistratu m. Wrocławia, zmie
rzającego do utworzenia osobnego archiwum miejskiego, skoro zarządziła in- 
wentaryzowanie akt miejskich razem z aktami państwowymi. Kiedy zamiar 
ten stał się rzeczywistością, Archiwum Prowincji Śląskiej zmuszone było wy
kreślić liczne pozycje ze swoich inwentarzy i przekazać je w 1892 roku do 
Archiwum Miejskiego (Archiwum Państwowe we Wrocławiu — Repertorium 
repozytury nr 1 i 1 a pod tytułem: Allgemeines Archiv).
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