
„ARCHIVMITTEILUNGEN“, herausgegeben von der Staatlichen Archiv
verwaltung in der Deutschen Demokratischen Republik, 1958, z. 1.

Zeszyt otwiera A ufruf zur Gründung der D eutschen H istoriker-G esellschaft in  
der D eutschen D em okratischen  R epublik . Historycy i nauczyciele historii ponoszą 
odpowiedzialność za przyszłość narodu, za walkę przeciw imperializmowi, neo- 
faszyzmowi i militaryzmowi. Nowo utworzone Niemieckie Towarzystwo Historyczne 
przyjdzie z pomocą w wypełnieniu tego zadania.

Zasadnicze artykuły poświęcone są 75 rocznicy powstania Brandenburskiego 
Prowincjonalnego Archiwum i dzisiejszego Głównego Archiwum Krajowego w Pocz
damie (L an deshau ptarch iv  in Potsdam).

Bardzo obszernie i dokładnie przedstawia dzieje Archiwum F. Beck w artykule 
Zur G esch ichte des Brandenburgischen  Provinzialarchivs und heutigen  L an deshau pt
arch ivs in Potsdam . Przedstawiając rys historyczny archiwum, Autor wyszczególnił 
kilka okresów: 1. V erb leib  und A rchivierung von B ehördenregistraturen  in  d er P ro
vinz B randenburg bis zum Ja h re  1874; 2. Das M ärkische oder B randenburgische  
A rchiv  1874—1881; 3. Das Brandenburgische Provinzialarchiv  1883—1931; 4. Das 
S taatsarchiv  fü r d ie Provinz B randenburg und d ie R eichshauptstadt B erlin  1931— 
1945; 5. Das Brandenburgische L an desarchiv , heutiges Lan deshau ptarch iv  seit 1945.

Każdego archiwistę zainteresuje ten artykuł, obrazujący tworzenie się i rozwój 
Archiwum. Szczególnie zainteresować mogą początkowe jego dzieje, gdzie Autor 
sięga do reformy Steina i Hardenberga, która miała przyczynić się do powstawania 
archiwów prowincjonalnych przez decentralizację archiwów pruskich. Artykuł 
zamykają dane o wielkości zasobu liczącego 16 000 mb., ca 5000 dokumentów, 
10 000 jednostek materiałów kartograficznych. Akta pochodzą w przewadze z XVII— 
X IX  w., ale sięgają też XV w. Ilość korzystających wzrosła z 74 osób w r. 1954 
do 338 w r. 1957. Liczby te warto przytoczyć w celu przeprowadzenia porównania 
z tymi samymi danymi w naszych archiwach.

Dalsze 3 artykuły związane są z zasobem rozmieszczonym w trzech oddziałach 
Głównego Krajowego Archiwum Brandenburskiego w Poczdamie.

W Archiwum w Poczdamie istnieją 3 oddziały: I — Urzędy i instytucje wyższego 
stopnia; II — średniego; III — niższego stopnia. Należy również zaznaczyć, że nie 
przeprowadzono w Archiwum w Poczdamie cezury po 1945 r. Do danego oddziału 
wchodzą zespoły wytworzone przez urzędy czy instytucje od czasów najdawniejszych, 
jak również wytworzone po r. 1945.

Po przedstawieniu w najogólniejszy sposób zespołów wchodzących w skład 
każdego oddziału, należy parę słów wspomnieć o pracach porządkowo-inwentaryza- 
cyjnych. Oba te zagadnienia interesują szczególnie pracowników archiwów śląskich. 
Można przeprowadzić bardzo dużo analogii pomiędzy zasobem i pracami nad nim 
w Archiwach poczdamskim i śląskim, a zwłaszcza w Archiwum wrocławskim. 
Rzecz oczywista, że w tym ostatnim chodzi o zasób do r. 1945, który był gromadzony 
i opracowywany przez b. Staatsarchiv.

Artykuł pt. Die A bteilung I. des B randenburgischen  L an deshau ptarchivs  opra
cowali I. Schmid i G. Dohme. Pierwszy zajął się zespołami do r. 1945, drugi po tym 
roku.

W I Oddziale zgromadzono zespoły urzędów, instytucji państwowych i organów 
samorządowych na szczeblu wyższym, działających na terenie całej prowincji bran
denburskiej. W pierwszym rzędzie należy tu wymienić wyższe urzędy prowincji, 
na których czele stał przez X IX  i w pierwszej połowie X X  w. nadprezydent (O ber
präsident). Podporządkowane były mu urzędy: Ev. Konsistorium  fü r d ie Prov. 
Brandenburg, Provinzialschulkollegium , G eneralkom m ission fLandesku lturam t, W asser-



baudirektion . Instytucje i korporacje o zasięgu prowincjonalnym: R entenbank  
für die Prov. Brand., L andlieferungsverband Brand., Ä rztekam m er für die Prov. 
Brand. Do głównych organów samorządowych na szczeblu prowincji zalicza się 
Provinziallandtag, Provinzialausschuss oraz Verwaltung des Provinzialverbandes. 
Prócz tych urzędów i instytucji w Archiwum poczdamskim zachowały się registra
tury urzędów nie mających znaczenia wyższych urzędów czy instytucji dla całej 
prowincji, lecz odnoszących się tylko do części prowincji. Chodzi tu o stare części 
kraju: K urm arkt i N eum arkt.

Historyka zainteresuje, jakie zespoły wchodzą w skład I Oddziału, jakie ma
teriały zachowały się, jakie uległy zniszczeniu w czasie działań ostatniej wojny. 
Szczegółowe dane o tym zamieszczają Autorzy w swoim artykule. Ze względów 
porównawczych z zespołami, jakie znajdowały się w b. Staatsarchiv  we Wrocławiu, 
można wymienić chociaż najważniejsze zespoły zachowane w poszczególnych oddzia
łach. Zespoły oznaczone są numerem repozytury, jak to miało miejsce w b. Staats
archiv  we Wrocławiu.

W I Oddziale zachowały się: Rep. 1, O berpräsidium  der Provinz Brandenburg; 
Rep. 4B, N eum ärkische Regierung zu Küstrin; Rep. 4D, Schöppenstuhl zu Branden- 
burg/H avel; Rep. 9, Johan n iterorden ; Rep. 13, M ünz-Direktorium zu Berlin ; Rep. 22, 
S eiden bau-Inspektion  zu Potsdam ; Rep. 23, A kten  Ständischer B ehörden  der M ark 
Brandenburg; Rep. 24, G eneralkom m issionJLandeskulturam t zu F rankfurt a. Oder; 
Rep. 24A, Separationskom m issionen!K ulturäm ter; Rep. 33, K u rm ärkisches A m tskir- 
chen-R evenuen-D irektorium ; Rep. 34, Provinzialschulkollegium  zu Berlin. Po likwi
dacji pewnych urzędów prowincji w 1945 r. magazyny Archiwum powiększyły się 
o nowe nabytki-registratury, które dołączono do starych repozytur, lub przejęto też 
nowe zamknięte zespoły.

Drugą dużą grupę akt I Oddziału stanowią zespoły z lat 1947—1952, a to przede 
wszystkim akta zespołu Landesregierung  i akta urzędów poprzedzających, istnieją
cych od r. 1945: Provinzialverw altung M ark Brandenburg u. Provinzialregierung  
Brandenburg. Analogicznie do zespołów starych ułożono nowe według repozytur, 
dając tym ostatnim numery 61—100. Dla odróżnienia od starych, oznaczonych sygn. 
Pr. Br., Rep. 1—60, nowe mają sygn. Br. L H A (Brandenburgisches Landeshaupt
archiv), Rep. 61—100. Z tych nowych zespołów należy wymienić Rep. 62A, M inister
präsident; Rep. 63, M inister des Innern; Rep. 64A, M inister der F inanzen ; Rep. 64B, 
L an desfinanzdirektion ; Rep. 65A, M inister für V olksbildung (W issenschaft u. Kunst); 
Rep. 65B, Landesverw altung fü r K unstangelegenheiten ; Rep. 66, M inister für W irt
sch a ftsp la n u n g ;  Rep. 67, M inister für W irtschaft und A rbeit; Rep. 68, Minister für  
Land- und Forstw irtschaft; Rep. 69, Min. für Handel u. Versorgung; Rep. 70, Min. 
fü r A rbeit u. Sozialw esen; Rep. 71, M inister fü r G esundheitsw esen; Rep. 73—82, 
Vereinigungen V olkseigener B etriebe u. d. W irtschaftsbestände; Rep. 90A—G, B e
triebsarch ive; Rep. 100, G esellschaftliche Organisation.

Materiały zawarte w nowych zespołach służą nie tylko do celów praktycznych 
(zaświadczenia pracy przy staraniach o rentę), ale przedstawiają dużą wartość 
naukową. Służą do badań nad przebudową życia gospodarczego i przemianami, jakie 
przyniósł ustrój socjalistyczny.

O zespołach II Oddziału mówi Rudolf Knaack w artykule Die Abteilung II. des 
Brandenburgischen Landeshauptarchivs. Jak już wspomniano wyżej, wchodzą tli 
akta zespołów wytworzonych przez urzędy szczebla średniego. Na całość tego 
Oddziału składają się następujące repozytury: Rep. 2, K u rm ärkische Amts- bzw. 
K riegs- u. D om änenkam m er; Rep. 2A, Regierung Potsdam ; Rep. 3, N eum ärkische 
Amts- bzw. K riegs- und D om änenkam m er; Rep. 3A, S on derbehörden  u. B ehörden  
der Übergangszeit 1803—1815; Rep. 3B, Regierung Frankfurt a. /O.; Rep. 17, O ber



am tsregierung der N iederlausitz zu L ü bben ; Rep. 21, S ächsische P rovinzialbehörden  
in N iederlausitz; Rep. 30, S taatliche P olizeibehörden ; Rep. 31, Bezirksausschüsse; 
Rep. 42, M inisterial-M ilitär- und Baukom m ission/Preus. Bau- u. F inanzdirektoren  
zu B erlin ; Rep. 44, P ostbehörden ; Rep. 51A, H an dw erkskam m er zu Berlin.

Autor artykułu wspomina również o stopniu wyzyskania akt tego Oddziału. 
Na 219 kwerend względnie korzystających w 1956 r. 73 były wyzyskane dla celów 
naukowych. Na pierwszym miejscu wyzyskiwano materiały do ruchu robotniczego, 
przede wszystkim z zespołu Rejencji Poczdamskiej i urzędów policji.

O ostatnim, III Oddziale, pisze L. Enders w artykule Die III. Abt. des Branden- 
burgischen  L an deshauptarchivs. Znalazły tu miejsce zespoły urzędów i instytucji 
lokalnych, sięgające do r. 1952. Ze względu na to, że jest tych grup zespołów względ
nie pojedynczych zespołów ponad 40, trzeba ograniczyć się do ich ogólnego podania.

1. Urzędy państwowe na szczeblu powiatu i niższe, jak sądy, urzędy szkolne, 
budowlane, leśne oraz zarządy dóbr państwowych.

2. Majątki i dobra rycerskie, które przed r. 1945 stanowiły własność prywatną, 
a których archiwa już przed tym rokiem były dobrowolnie zdeponowane w Archi
wum lub znalazły się tam drogą kupna, wreszcie na skutek przeprowadzonej 
reformy rolnej w r. 1945 majątki stały się własnością państwową, a ich archiwa 
potraktowano tak jak akta proweniencji państwowej.

3. Zarządy komunalne, w pierwszym rzędzie miasta. Do gromadzenia akt miej
skich nie jest uprawnione Archiwum Państwowe, zabezpiecza je jednak na prawach 
depozytu.

W Oddziale III znajduje się bardzo wiele zespołów, dlatego też tworzono tu 
grupy jednorodnych zespołów pod jedną repGzyturą. Tak np. Rep. 5C — sądy patry- 
monialne — posiada 597 zespołów; Rep. 6B — landratury — 32 zespoły. Identycznie 
ugrupowane były liczne jednorodne zespoły w b. S taatsarchiv  we Wrocławiu, np. 
Rep. 207 obejmowała wszystkie landratury z całego Śląska, Rep. 223B wszystkie sądy 
pierwszej instancji (A m tsgericht).

Każdy z autorów artykułów wiele mówi o pracach porządkowo-inwentaryzacyj- 
nych oraz zawartości zespołów. Nie sposób dokładnie omówić wszystkich zagadnień, 
niektóre jednak zasługują na uwagę.

Jakie metody porządkowania stosują archiwiści niemieccy w Archiwum w Pocz
damie? Zasada proweniencji jest stosowana powszechnie. Odtwarzany jest układ 
registraturalny w każdym możliwym wypadku. W wypadkach, gdy następowały 
zbyt częste zmiany w registraturze, za podstawę porządkowania obiera się jeden 
z tych układów registratury. Na poparcie tego przykładu niech posłuży sposób 
porządkowania akt zespołu Rejencji Poczdamskiej. Ze względu na to, że w oranżerii, 
w której mieszczą się magazyny Archiwum, nie było miejsca na porządkowanie 
zespołu, spisano akta w inwentarzu kartkowym. Kartoteki tej nie porządkowano 
z myślą odtworzenia układu registraturalnego, gdyż układów tych było zbyt wiele, 
lecz ułożono ją zgodnie ze strukturą organizacyjną urzędu (G eschäftsverteilungsplan) 
z r. 1934. Szczególnie mowa tu o aktach I Wydziału Rejencji, inne udało się upo
rządkować według sygnatur registraturalnych.

Uporządkowana kartoteka I Wydziału posłużyła do ułożenia akt w obrębie 
każdej grupy głównie według tytułów. Kartoteka ta pomyślana jest jako pierwszy 
stopień inwentaryzacji, jako prace przygotowawcze do opracowania inwentarza 
książkowego, który będzie opatrzony dokładnym skorowidzem. Na razie miejsce 
skorowidza zastępuje spis alfabetyczny powstałych w kartotece podgrup, jak również 
wykaz haseł do wykazu akt z r. 1934.

Przy omawianiu akt zespołów I Oddziału Archiwum poczdamskiego wysunięto
m. in. sprawę porządkowania akt nowszych. Metody prac porządkowych stosowane



są tu nieco odmiennie niż przy zespołach akt dawnych. Jako podstawę do uporządko- 
wąnia odtworzenia tych zespołów wyzyskuje się spisy zdawczo-odbiorcze względnie 
wykazy akt (A kten plän e). Spis akt według grup rzeczowych ma miejsce tylko w wy
padku braku jakichkolwiek podstaw do odtworzenia układu kancelaryjnego czy 
registraturalnego.

Akta przejęte w segregatorach zostają z nich wyjęte i włożone do teczek z kar
tonu zabezpieczających je przed kurzem i zniszczeniem. Wszystkie części metalowe 
powodujące rdzę są usuwane. Na każdej jednostce archiwalnej zaznacza' się tylko 
nazwę zespołu i numer bieżący, a tytuł jednostki wpisuje się na karcie inwentarza 
kartkowego. Zaznaczyć również należy, że w Oddziale III podejmowane są na nowo 
prace porządkowo-inwentaryzacyjne nad starymi zespołami. Prace te idą w trzech 
kierunkach: 1. wysegregowanie akt zgodnie z zasadą proweniencji; 2. opracowanie 
tytułu; 3. datowanie aktu.

Ad 1. Dążeniem archiwisty jest otrzymanie najczystszej proweniencji. O ile 
jeden poszyt zawiera akta nie tylko jednego urzędu, nie należy go dzielić, lecz 
zain wen tary zować podwójnie.

Ad 2. Tworzenie nowego tytułu wymagane jest w tym wypadku, gdy jest on 
zbyt lakoniczny, nieścisły, zbyt rozbudowany. Modernizuje się pisownię oraz formy 
językowe.

Ad 3. Przy podawaniu akt nie należy ograniczyć się tylko do podania skrajnych 
dat rocznych, lecz przy aktach obejmujących duży okres czasu, a posiadających braki 
w opracowaniu, należy je wykazać, np. 1607—1650, 1690—1720.

Wszystkie te prace melioracyjne wykonywane są z myślą o korzystających 
z inwentarza. Opracowane w ten sposób inwentarze książkowe są przepisywane 
w 2 egzemplarzach na maszynie, a każdy inwentarz jest filmowany. W dalszym 
etapie prac przewiduje się opracowanie przewodnika po Archiwum.

Z czasopisma „Istoriczeskij Archiw“ (Moskwa 1957) I. Rösler przetłumaczył artykuł 
Woronina pt. A rchivbauten  nach Typenentw ürfen, omawiający sprawy budownictwa 
archiwów.

W dziale recenzji H. O. Meisner omówił wydawnictwo Centralnego Archiwum: 
Ü bersicht ü ber B estände des Deutschen Zentralarchivs P otsdam ; H. Schlechte ze
szyty 1—19 (z lat 1946—1956) „La Gazette des Archives. Organe de l’Association 
Amicale et Professionnelle des Archivistes Franęais“; H. Herz omawia pracę Mosina 
i Traljiego pt. Filigranes des X III et XIV  ss. wydaną przez jugosłowiańską Akademię 
Nauk w Zagrzebiu w 1957 r., a recenzja H. O. Meisnera omawia pracę H. Kunzego, 
B iblioteksverw áltu n gslehre, wyd. w Lipsku w 1956 r.

A niela Stojanow ska


