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Ростислав Мельник
Законотворча діяльність
у сфері архівної справи Польщі
у пОвоєнний період (1950-ті рр.)
Організація архівної справи у Польщі після Другої світової війни
зазнала істотних змін у порівнянні з міжвоєнним періодом. Ініційовані
в цей час соціалістичною владою кардинальні суспільно-політичні перетворення торкнулися також архівної системи країни. Виявом цього
була реорганізація національної архівної справи на основі принципів
і методів, які витікали з марксистсько-ленінської методології та відповідали новому державному устрою Польщі1.
Окрім політичного, важливим чинником змін в організації архівної
справи тоді було значне розширення завдань державної архівної служби2. Насамперед вони стосувалися заходів, пов’язаних із відновленням
діяльності державних архівів, зокрема відбудовою знищених і пошкоджених під час війни архівних об’єктів. Особливе місце відводилося
організації архівної мережі на землях, які увійшли до складу Польщі
після 1945 р.3 Нові завдання на державні архіви було покладено також
у сфері комплектування та забезпечення збереженості документів. Німецький окупаційний режим завдав непоправної шкоди усьому архівному фонду республіки, значну частину якого було знищено, іншу –
вилучено зі сховищ і розпорошено по всій країні. Величезна кількість
архівних документів взагалі опинилася за кордоном4. Відтак із закін
ченням війни проблему концентрації та забезпечення збереженості уцілілих та повернення вивезених за межі Польщі архівних збірок було
визнано пріоритетною у діяльності архівної служби. Водночас фонди
державних архівів інтенсивно поповнювалися новими, невідомими їм
раніше матеріалами. Внаслідок аграрної реформи та націоналізації промисловості до них на зберігання надійшла численна документація від
колишніх промислових підприємств, фінансових установ та великих
землевласників. Опрацювання її з метою подальшого використання в
наукових, адміністративних і господарських цілях поповнило перелік
завдань державних архівів5.
Зазначені кількісні й структурні зміни в архівному фонді республіки поряд із зростанням ролі держави в управлінні ним створили передумови для централізації архівної справи й націоналізації документальних матеріалів, які зберігалися у державних архівах. Вони вплинули
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також на профіль, завдання і характер діяльності останніх. Усі ці нововведення й перетворення не вписувалися у вузькі рамки міжвоєнного
архівного законодавства6. Виникла гостра необхідність у виробленні
нормативної бази, яка б, з одного боку, визначила організацію архівної
справи та діяльність архівів у нових суспільно-політичних й економічних умовах, з іншого, стала основою для подальшого розвитку архівної
системи країни.
Удосконалення польського архівного законодавства розпочалося
вже у 1945 р. У цей час архівні кола запропонували до розгляду новий
проект декрету про державні архіви7. Наслідуючи радянський досвід
організації архівної справи, він передбачав:
- створення архівної мережі на основі адміністративно-територіаль
ного поділу держави та централізації усіх архівів і документів, які
в них зберігалися;
- здійснення державними архівами контролю за архівами підприємств, установ й організацій, зокрема, надання державній архівній службі виключного права видавати дозволи на знищення документів, які не підлягають постійному зберіганню.
Важливу роль у підготовці нового архівного законодавства відіграла
організована 23 вересня 1948 р. в рамках Загального з’їзду польських істориків у Вроцлаві архівна конференція8. У виголошеному Р. Гербером9
рефераті було сформульовано основні положення нормативного акта,
покликаного окреслити нову модель організації архівної справи та регламентувати діяльність державних архівів10. В його основу покладено
принцип централізації і неподільності архівних фондів. На практиці це
означало зосередження в державних архівах усіх документів, які мали
наукове, політичне й практичне значення. Водночас усі вони незалежно
від часу їхнього створення мали утворювати єдине ціле – державний
архівний фонд. Керівництво останнім, як і всією архівною службою
країни, мав здійснювати спеціально уповноважений орган – Генеральна
дирекція архівів. У системі вищих органів державної адміністрації їй
відводилося окреме місце. Істотні зміни передбачалися також в організації архівної мережі. Згідно з новим адміністративно-територіальним
поділом Польщі, державні архіви поділялися на центральні, воєводські
й повітові. В останніх архівні матеріали передбачалося зберігати лише
тимчасово. На думку доповідача, при такій організації державних архівів вибудовувалася самодостатня трирівнева структура, кожен рівень
якої відповідав за виконання певних функцій. На центральні архіви,
зокрема, покладалися функції науково-дослідних інституцій, на воєводські – науково-адміністративних, на повітові – адміністративних. Висловлені учасниками конференції пропозиції та зауваження до них стали основою для подальшого вдосконаленням архівного законодавства.
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За період із 1951 по 1958 р. прийнято комплекс нормативних актів,
які стали правовою підставою для організації архівної справи та діяльності польських архівів у 1960–1970-х рр.11. Серед них:
- декрет від 29 березня 1951 р. про державні архіви;
- постанова Голови Ради Міністрів від 14 січня 1952 р. у справі
архівної мережі;
- розпорядження Ради Міністрів від 26 квітня 1952 р. у справі державного архівного фонду (замінено розпорядженням Ради Міністрів від 17 лютого 1957р. у справі державного архівного фонду,
частково зміненим новим розпорядженням Ради Міністрів від
30 грудня 1958 р.)
Декрет про державні архіви заклав основи централізованої архівної
служби Польщі12. Ним створювалася Головна дирекція державних архівів (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, далі – ГДДА). Вона підпорядковувалася безпосередньо Голові Ради Міністрів Польської Народної Республіки (далі – ПНР) (ст. 1.1)13. Останній особисто призначав
і звільняв керівника дирекції – головного директора державних архівів
(ст. 1.2). ГДДА здійснювала керівництво усією діяльністю державних
архівів (ст. 2.1). На правах рекомендаційно-дорадчого органу при ній,
як у міжвоєнний період при Відділі державних архівів, мала діяти Архівна рада (Rada archiwalna) (ст. 5)14.
Згідно з положеннями декрету архівну мережу (sieć archiwalna),
утворювали державні архіви трьох рівнів: центральні (у Варшаві), воєводські та повітові (ст. 3.1)15. Питання організації архівної мережі,
а також сфери й порядку діяльності державних архівів та принципів
користування архівними документами входили до компетенції Голови
Ради Міністрів ПНР (ст. 3.2)16.
На означення документів, які підлягали постійному зберіганню в
державних архівах, декрет запроваджував поняття “державного архівного фонду” (państwowy zasób archiwalny). Раді Міністрів ПНР доручалося визначити документи, які входять до нього, а також порядок
і принципи забезпечення збереження і передачі архівних документів
на постійне зберігання з інституцій, де вони з’явилися, до державних
архівів (ст. 4.2) 17. До завдань державних архівів належали: збирання,
зберігання, опрацювання й використання документів, що належали до
державного архівного фонду; контроль за діяльністю архівних установ,
підприємств й організацій18; науково-дослідна й видавнича діяльність
у сфері архівної справи й джерелознавства (ст. 4.1)19. Без дозволу відповідного органу державної архівної служби (ГДДА та підпорядкованих їй архівних установ) підприємствам, установам й організаціям заборонялося самовільно виділяти та знищувати свої архівні документи
(ст. 4.3).
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Дія декрету не поширювалася на відомчі архіви інституцій, які перебували у віданні міністерств – національної оборони, громадської
безпеки (пізніше – внутрішніх справ) та закордонних справ (ст. 7.1).
Організацію, сферу і порядок діяльності цих архівів, а також умови
користування їхніми документами мали визначати керівники згаданих
відомств за погодженням з Головою Ради Міністрів (ст. 7.2).
Визначивши основи нової організації архівної справи, декрет про
державні архіви став базовим документом архівного законодавства
Польщі. Усі наступні нормативні акти, включно із законом про національний архівний фонд й архіви від 1983 р., лише розширили й конкретизували викладені в ньому тези. Хоча декрет створював правові
підстави соціалістичного архівного будівництва у Польщі, він започаткував період творення польськими архівістами власних організаційних
і методичних концепцій20. Основним нововведенням декрету були централізація й уніфікація архівної політики, яку мав здійснювати спеціально уповноважений урядовий орган. На момент прийняття декрету
ПНР була єдиною державою серед країн соціалістичного табору, в якій
архівна служба отримала статус центрального відомства з широкими
міжвідомчими повноваженнями21. Йому підпорядковувалася ієрархічно
організована система державних архівів. Важливою умовою централізації архівного управління мали стати об’єднання і концентрація розпорошених архівних збірок. Окрім цього, державні архіви вперше у
своїй історії отримали право здійснювати контроль за формуванням та
станом зберігання архівних фондів у державних інституціях, які діяли
на території республіки.
Ще одне фундаментальне нововведення декрету полягало в запровадженні ним поняття “державного архівного фонду”, який став основоположним принципом й вихідним пунктом польської архівної теорії
і практики. У декреті також вперше вжито поняття “архівні матеріали”
як правовий термін22.
Основи організації та функціонування централізованої системи державних архівів було сформульовано в постанові Голови Ради
Міністрів від 14 січня 1952 р. у справі архівної мережі23. Виходячи з
адміністративно-територіального поділу ПНР, вибудовувалася чітка
ієрархія державних архівних установ24. Як уже зазначалося, її утворювали архіви трьох рівнів: центральні, воєводські та повітові (§ 1)25.
Центральних державних архівів визначалося: Головний архів давніх
актів (Archiwum Główne Akt Dawnych), Архів нових актів (Archiwum
Akt Nowych), Архів технічної документації (Archiwum Dokumentacji
Mechanicznej) (§ 2). У цих архівах мали зберігатися матеріали державного архівного фонду, які виникли в результаті діяльності центральних органів влади та інституцій загальнодержавного значення (§ 4)26.
Воєводські державні архіви створювалися в усіх воєводських містах

Архівна україніка

171

і своєю діяльністю мали охоплювати воєводства, в яких вони знаходилися (§ 5). Кожен такий архів відповідав за комплектування і зберігання документів державного архівного фонду, які виникли в межах його
воєводства. Центральні й воєводські архіви підпорядковувалися безпосередньо головному директору державних архівів (§ 9).
Повітові державні архіви створювалися в тих місцевостях, де
функціонували повітові народні ради. Відповідно до постанови, їхнім
обов’язком було збирання, впорядкування й тимчасове зберігання архівних матеріалів, які походили з одного або декількох повітів. Після
визначеного терміну зберігання у повітових архівах вони мали передаватися на постійне зберігання до воєводських архівів27. Повітові архіви
підпорядковувалися головному директору державних архівів не безпосередньо, а через воєводські архіви (§ 9).
Сферу діяльності державних архівів усіх рівнів мали окреслювати надані їм головним директором державних архівів статути (§ 7)28.
Питання створення й ліквідації центральних і воєводських державних
архівів перебувало у компетенції Голови Ради Міністрів, повітових –
головного директора державних архівів (§ 10).
Розпорядження Ради Міністрів від 26 квітня 1952 р. у справі державного архівного фонду дало роз’яснення цьому поняттю і визначило
документи, які мали входити до його складу29. Так, державний архівний фонд утворювали архівні документи, які мали суспільне, політичне, господарське та наукове історичне значення (§ 1.1). До них належали різного роду документи, книги, акти, плани, фотографії, фотокопії,
фонографічні матеріали незалежно від змісту, форми, дати й способу їх
створення та місця зберігання (§ 1.2).
Згідно з розпорядженням, до складу державного архівного фонду
входили архівні документи, які виникли в результаті діяльності30:
- вищих, центральних і місцевих державних органів влади та управління; колишніх органів місцевого самоврядування; органів господарського й професійного самоврядування; державних і комунальних підприємств, установ й організацій; банків; громадських
організацій і культурних товариств; ліквідованих приватних підприємств (§ 2.1);
- органів влади й управління, а також інституцій іноземних держав,
які колись діяли на території сучасної Польщі, залежно від того,
наскільки ця діяльність стосувалася польських земель (§2.2).
Складовою частиною державного архівного фонду ставали архівні
документи націоналізованих земельних маєтків та відомих польських
родів і родин (§ 3).
У розпорядженні зазначалося, що документи державного архівного фонду мають зберігатися у державних архівах (§ 4). Водночас з-під
контролю ГДДА вилучалися документи державного архівного фонду,
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які з’явилися в результаті діяльності політичних партій й організацій
ПНР. Керівництво ними мали здійснювати відповідні партійні органи
(§ 5).
Нове розпорядження Ради Міністрів від 19 лютого 1957 р. конкретизувало й значно розширило зміст поняття “державний архівний
фонд”31. Зазнало змін також поняття “архівні матеріали”. До них було
включено різного роду акти, окремі документи, книги, кореспонденцію, фінансову, технічну й статистичну документацію, карти й плани
незалежно від техніки їх виконання, фотографії, фільми, звукозаписи
та іншу документацію, створену технічними засобами (§ 2). За часом
створення та походженням архівних документів державний архівний
фонд поділявся на три групи. Першу групу складали архівні документи, які виникли після 22 липня 1944 р.32 в результаті діяльності:
- державних органів влади й управління; судів і прокуратури; політичних і громадських організацій; профспілок; органів місцевого, господарського й професійного самоврядування; кооперативних і державних підприємств, фінансово-кредитних установ;
військових органів, підрозділів і підприємств; музеїв, бібліотек,
театрів, шкіл, наукових, культурних, освітніх і мистецьких закладів; видавництв і редакцій; державних підприємств, установ
й організацій; ліквідованих приватних підприємств; польських
установ, організацій та інституцій, які діяли поза межами Польщі
(§ 3.1.а);
- визначних державних і громадських діячів, представників науки,
літератури й мистецтва (§ 3.1.b).
Другу групу складали архівні документи, які охоплювали період
від найдавніших часів до 22 липня 1944 р. і виникли в результаті діяльності:
- державних органів влади й управління; судів і прокуратури; державних підприємств, установ та організацій; громадських, кооперативних, професійних та приватних організацій, наукових товариств; банків; органів станового, територіального, господарського
й професійного самоврядування; органів військової влади, військових частин й організацій; музеїв, бібліотек, архівів, театрів,
шкіл, наукових і господарських установ; закладів культури, освіти і мистецтва; видавництв і редакцій; різного роду установ, організацій та інституцій, які діяли поза межами Польщі (§ 3.2.а);
- магнатських і шляхетських родів, а також їхніх маєтків і підприємств, якщо такі матеріали знаходилися у власності держави
(§ 3.2.b);
- визначних державних і громадських діячів, представників науки,
літератури й мистецтва, якщо такі матеріали знаходилися у власності держави (§ 3.2.с).
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Третю, останню групу складали архівні документи органів влади,
установ, організацій та інституцій іноземних держав, а також окупаційних військових частин, які колись діяли на території сучасної Польщі
(§ 3.3).
Органом, уповноваженим здійснювати керівництво державним архівним фондом, було визнано ГДДА (§ 4). Окрім документів державного архівного фонду, які зберігалися в архівах трьох міністерств (національної оборони, внутрішніх справ, закордонних справ) та політичних
партій і організацій, з-під контролю Головної дирекції були вилучені
архівні збірки кільканадцятьох провідних наукових бібліотек (§ 5.3).
Однак, їй та державним архівам було доручено вести централізований
облік зазначених архівних документів (§ 5.4)33.
На прохання деяких інституцій, насамперед Польської академії
наук, вищих навчальних закладів, музеїв і бібліотек, ГДДА могла уповноважити їх на постійне зберігання архівних документів, які входили
до складу державного архівного фонду і перебували під її наглядом
(§ 6). Усі інші підконтрольні головній дирекції архівні документи повинні були тимчасово зберігатися в архівах підприємств, установ й
організацій, а також постійно у центральних, воєводських і повітових
державних архівах (§ 7).
Внутрішню організацію і сферу діяльності архівів державних підприємств, установ й організацій, порядок і спосіб зберігання в них архівних документів, умови доступу до цих матеріалів користувачів, а
також порядок передачі їх на постійне зберігання до державних архівів
мали визначати в порозумінні з головним директором державних архівів міністри й керівники центральних відомств, у структурних підрозділах яких ці архіви перебували (§ 8.1)34. Керівники державних підприємств, установ й організацій зобов’язувалися нести персональну
відповідальність за стан і належне зберігання архівних документів у
підпорядкованих їм закладах, а також за правильну й вчасну їх передачу до державних архівів (§ 9.1).
Розпорядження визначило строки зберігання архівних документів в
архівах підприємств, установ й організацій, зокрема:
- у центральних органах влади й державної адміністрації, в установах й організаціях найвищого рівня, на підприємствах загальнодержавного значення – 15 років (§ 10.1.а);
- в установах, організаціях й інституціях воєводського й повітового
рівня, на підприємствах місцевого значення й у виробничих кооперативах – 10 років (§ 10.1.b);
- в установах, організаціях й інституціях сільського рівня – 5 років
(§10.1.c).
Технічна документація в архівах підприємств, установ й організацій
мала зберігатися 5 років (§ 10.2). Книги громадянського стану з покаж-
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чиками до них у закладах реєстрації актів громадянського стану мали
зберігатися 100 років (§ 10.3). В окремих випадках ГДДА могла змінювати строк зберігання архівних матеріалів у відомчих архівах (§ 10.4).
Для документів судових справ та книг записів актів на володіння нерухомим майном строк зберігання мав визначати міністр юстиції респуб
ліки (§ 10.5.а), для медичної документації – міністр охорони здоров’я
(§ 10.5.b). Для архівних документів, які з дозволу головного директора
державних архівів могли зберігатися поза мережею державних архівів
в окремих інституціях (див. § 6 розпорядження), строк зберігання визначали керівники цих інституцій (§ 10.5.c).
Після закінчення визначеного строку зберігання у відомчих архівах
архівні документи, які належали до державного архівного фонду, підлягали передачі до державних архівів за встановленими головним директором державних архівів правилами (§ 11.1) 35. Архівні документи,
які не потрапляли до складу державного архівного фонду й втрачали
своє практичне значення, підлягали виділенню і знищенню (§ 12.1)36.
Визначати архівні документи, які підлягають виділенню, а також надавати дозволи на знищення таємних, секретних, відкритих документів та
технічної документації мали ГДДА, центральні й воєводські державні
архіви (§ 12.2)37.
У 1956–1958 рр. відбулися певні зміни в організації архівної служби Польщі. ГДДА позбулася статусу центрального органу влади при
уряді, підпорядкованого безпосередньо Голові Ради Міністрів38. Спершу у 1956 р. вона потрапила у відання міністра культури й мистецтва
ПНР39, а у 1958 р. – міністра вищої освіти40. Однак, ці зміни були суто
формальними, оскільки жодним чином не вплинули на характер діяльності ГДДА. Вона продовжувала користуватися широкими міжвідомчими повноваженнями, які були підтверджені згаданим розпорядженням Ради міністрів у справі державного архівного фонду.
Декрет про державні архіви та прийняті на його підставі нормативні акти започаткували новий період в історії архівної справи Польщі.
Сформульовані ними принципи й поняття стали основою подальших
пошуків та рішень в польській архівній теорії і практиці. Вони спрямовані насамперед на подолання повоєнних кризових явищ, не змогли
охопити всіх аспектів архівної проблематики. Основна увага в них приділялася структурі й організації діяльності державної архівної служби. Натомість проблема архівних документів і державного архівного
фонду, зокрема такі важливі питання як комплектування, опрацювання, використання й охорона архівних документів, порушувалася в них
частково і досить побіжно. Розвиток архівної системи Польщі, зокрема
вирішення основних організаційних проблем, змусили польських архівістів переглянути чинне законодавство. В середині 1960-х років розпочалася робота над вдосконаленням правової бази в архівній сфері. Її
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наслідком стало прийняття 14 липня 1983 р. цілісного нормативного
акту – закону про національний архівний фонд і архіви.
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R. Melnyk
Legislative activity in the archival affairs’ sphere
of Poland during the post-war period (1950)
The article explores law-making activity in the sphere of Polish archives in the
first post-war years. The author singles out key factors which determined changes
in the archive legislation of the given period. The article reflects major stages of
preparation and implementation of these changes to the regulatory system of this
sphere. In the 1950-ies the system was formed by three acts: the State Archives
Decree, the Resolution of the Head of the Cabinet Council on the Archive Network,
and the Instruction of the Cabinet Council on the State Archive Fund. The main
part of the paper is devoted to analysis and characteristics of the above-mentioned
acts. In addition, the author investigates changes caused by these acts in archive
organization and activity of Polish archives, reveals their role and meaning for the
development of Polish archives.

