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Z końcem listopada 1980 r. Brzeziński oceniał, że Zachód nie dysponował wszech-
stronną, długoterminową strategią w stosunkach z Polską i innymi krajami socjali-
stycznymi. Na temat ogłoszenia stanu wojennego w Polsce pisał: „Waszyngton posiadał 
dość danych na temat spraw polskich by wypracować swoje stanowisko. Zdecydował 
m.in., aby nie ostrzegać «Solidarności». Powodem było niebezpieczeństwo zagrożenia 
gwałtownymi wydarzeniami w Polsce i możliwą interwencją ZSRR. Wewnętrzne 
stłumienie opozycji było postrzegane w Stanach Zjednoczonych jako mniejsze zło niż 
możliwy atak sił Układu Warszawskiego na Polskę” (s. 545–546).

O wyborze Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta Autor pisze: „Jaruzelski pod 
presją Busha, po rozmowie o potrzebie funkcjonowania rządu koalicyjnego i określonej 
postawie Solidarności, zdecydował się walczyć o stanowisko prezydenta, poddając 
się głosowaniu Zgromadzenia Narodowego. Bush wyraził zadowolenie z powodu tej 
decyzji Jaruzelskiego” (s. 574–575).

Książka została przez Autora starannie przygotowana. Z drobnych uchybień 
można wymienić dwie pomyłki dotyczące nazwiska lub imienia. Pierwsza na s. 218: 
jest Erna Gera, a powinno być Ernö Gerö; druga dotyczy nieżyjącego już czecho-
słowackiego historyka Valenty. Miał on na imię Jaroslav, a nie Jiři (s. 315). Duża 
część tekstu jest napisana po angielsku. Nie chcę tego krytykować, bo wiem, że tę 
manierę Andrzej Mania stosuje we wszystkich swoich pracach, zapewne w trosce 
o precyzyjny przekaz.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego tym razem stanęło na wysokości 
zadania. Praca zaopatrzona została w indeksy (czego czasem brakowało w innych 
publikowanych w tym wydawnictwie prac Andrzeja Mani) i imponującą bibliografi ę.

Praca Andrzeja Mani powinna stanowić lekturę podstawową dla badaczy polityki 
zagranicznej Stanów Zjednoczonych, a także dla polskich polityków i dyplomatów 
nie tylko ze względu na ogrom prezentowanego materiału, ale również ze względu 
na dobrze uzasadnione, głębokie analizy motywów i decyzji Waszyngtonu w różnych 
okresach powojennej polityki. Książka została nagrodzona przez Fundację Kościusz-
kowską jako najlepsza publikacja akademicka z zakresu problematyki amerykańskiej 
w 2019 r. 

Andrzej Kastory
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Jerzy Bednarek, Wokół pamięci i historii. Działalność archiwalna Instytutu Pamięci Naro-
dowej w latach 2000–2016, Warszawa 2021, Instytut Pamięci Narodowej, ss. 342

Pion archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej ma jakąś szczególną predylekcję do 
dokonywania cyklicznych podsumowań swojej działalności. Dotychczas ukazywały 
się one w formie zbiorów pokonferencyjnych odzwierciedlających szerokie spektrum 
zainteresowań badawczych archiwistów1. W tym roku wspomniane środowisko poszło 

1  Podsumowanie 5 i 15 lat funkcjonowania pionu dokonano zob. W kręgu „teczek”. Z badań nad 
zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, P. Perzyna, 
Łódź–Toruń 2006; Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej 
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o krok dalej. Na rynku wydawniczym ukazała się pierwsza publikacja monografi czna, 
Wokół pamięci i historii. Działalność archiwalna Instytutu Pamięci Narodowej w latach 
2000–2016, poświęcona wybranym aspektom funkcjonowania Biura Udostępniania 
i Archiwizacji Dokumentów, od 2016 r. istniejącego wreszcie pod prawidłową nazwą – 
Archiwum. Jej autorem jest Jerzy Bednarek, ceniony badacz powojennej konspiracji 
antykomunistycznej oraz zagadnień związanych z szeroko pojętą archiwistyką.

Już na początku pojawia się pytanie, dlaczego recenzowana książka obejmuje 
16, a nie 20 lat funkcjonowania Archiwum Instytutu? Autor informuje we wstępie 
o powodach wyodrębnienia cezur chronologicznych pracy – 2000–2016 – ale zabrakło 
w tym miejscu bardziej precyzyjnego uzasadnienia takiego wyboru, a wydawałoby 
się, że odpowiedź powinna być oczywista. Cyklem działalności IPN rządzą bowiem 
kadencje prezesa. Pomimo ciągłości w zakresie realizacji zadań ustawowych właściwie 
każdy prezes, co Autor w wielu miejscach książki podkreśla, kładzie nacisk na inny 
aspekt pracy Instytutu, dostosowuje struktury do nowych kompetencji merytorycz-
nych, krótko mówiąc – nadaje instytucji piętno rzutujące na jej publiczny odbiór. 
Publikacja znalazła się w cyklu wydawniczym w 2020 r., zatem pojawia się kolejne 
pytanie, jaki miałby być maksymalny okres zainteresowania działalnością archi-
walną Autora – 31 XII 2019 r.? Nie jest to jednak data graniczna, którą mogłyby 
wyznaczać np. poważna nowelizacja ustawy, zakładająca zmianę lub uzupełnienie 
profi lu działalności Archiwum Instytutu, albo upływ kadencji prezesa. Nic takiego 
jednak pod koniec 2019 r. nie nastąpiło. Słuszne zatem wydaje się zamknięcie 
rozważań w momencie zakończenia kadencji dr. Łukasza Kamińskiego oraz wej-
ścia w życie przepisów najrozleglejszej merytorycznie nowelizacji ustawy o IPN 
z 29 IV 2016 r.2

Szesnaście lat w kategoriach historycznych i archiwalnych to mgnienie oka i można 
odnieść wrażenie, że to zbyt krótki okres na syntetyczne ujęcie dziejów nie tylko jed-
nego z pionów, ale i całego Instytutu. Lektura publikacji zmusza jednak do rewizji 
powyższego poglądu. Archiwum zrealizowało w omawianym czasie przedsięwzięcia, 
które zajmowały innym tego rodzaju placówkom w ubiegłym wieku kilka dekad. Nie 
należy też zapominać, że jego tworzeniu i działalności towarzyszyły, zamiast nie-
zbędnej ciszy, spory w kwestii wykorzystania dokumentów aparatu bezpieczeństwa 
w procesie lustracji i udostępniania ich ofi arom represji komunistycznych. Autor już 
we wstępie zaznaczył, że jego książka stanowi „studium wybranych zagadnień”, które 
z jednej strony jest prezentacją działalności archiwalnej IPN w optyce wybranych, 
ale pozostających ze sobą w ścisłych relacjach problemów, a z drugiej opracowaniem 
porządkującym stan wiedzy o funkcjonowaniu placówki zarządzającej zasobem 

Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–War-
szawa 2018. Pomiędzy tymi publikacjami ukazywały się również wydawnictwa omawiające 
szczegółowe problemy w działalności Archiwum IPN: Opracowanie i konserwacja zasobu 
archiwalnego. Materiały z konferencji archiwalnej w białostockim Oddziale IPN – Białowieża 
22–23 października 2003 r., red. E. Korneluk, Białystok 2005; Z archiwum IPN, t. I, red. 
B. Gronek, Warszawa 2005; Z archiwum IPN, t. II, red. L. Smołka, Warszawa–Wrocław 
2005; Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Naro-
dowej, red. R. Kościański, R. Leśkiewicz, Poznań–Warszawa 2010. 

2  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2016, poz. 749). 
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archiwalnym zgromadzonym w warszawskiej Centrali i 15 terenowych jednostkach 
organizacyjnych – oddziałach i delegaturach. 

Publikacja składa się ze wstępu, dziewięciu rozdziałów, w ramach których 
występuje od 2 do 5 podrozdziałów, oraz zakończenia (łącznie 288 stron). Uzupeł-
niają je niezbędne w publikacjach naukowych: streszczenie w języku angielskim, 
wykazy skrótów, ilustracji, schematów i tabel, bibliografi a i indeks osobowy. Układ 
wewnętrzny pracy odzwierciedla funkcje wypełniane przez każde archiwum, cykl 
działań prowadzących od organizacji instytucji, poprzez zgromadzenie i opracowanie 
zasobu, aż do jego udostępniania. To dzięki niemu możliwe jest poznanie fenomenu 
tworzenia jednego z wiodących archiwów nie tylko w wymiarze krajowym, ale również 
w ramach Europejskiej Sieci Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych 
Służb3. Bazę źródłową dla tak zarysowanej koncepcji publikacji stanowią akty prawne 
o charakterze ogólnym (ustawy, rozporządzenia) oraz kierownictwa wewnętrznego 
IPN (decyzje, zarządzenia), informacje roczne o działalności Instytutu, orzecznictwo 
sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego, akta zgromadzone w archiwach 
zakładowych i kilka jednostek archiwalnych z zasobu historycznego IPN, literatura 
przedmiotu, z uwzględnieniem znaczącego dorobku naukowego pracowników pionu 
archiwalnego Instytutu oraz netografi a.

Swoje rozważania Jerzy Bednarek rozpoczyna od syntetycznego omówienia podstaw 
prawnych funkcjonowania IPN, a w szczególności prac legislacyjnych prowadzących 
do jego powołania, przepisów ustawy z 18 XII 1998 r. i jej późniejszych nowelizacji, 
wewnętrznego podziału kompetencji. Widać tutaj długotrwały proces prowadzący 
do stworzenia instytucji zajmującej się kompleksowo rozliczeniem komunistycznej 
przeszłości, nie tylko w sensie prawnym, ale również historycznym, lustracyjnym, 
komemoratywnym, poszukiwania miejsc spoczynku ofi ar totalitaryzmów nazistowskiego 
i komunistycznego oraz ofi ar czystek etnicznych. Nie od rzeczy byłoby jednak przypo-
mnienie w tym rozdziale, że duży wpływ na pierwotną wersję ustawy przygotowanej 
przez profesorów Andrzeja Rzepińskiego i Witolda Kuleszę wywarły zalecenia raportu 
o archiwach służb bezpieczeństwa dawnych reżimów represyjnych, przygotowanego 
w 1997 r. dla UNESCO przez grupę ekspertów Międzynarodowej Rady Archiwów na 
czele z Antoniem Gonzálezem Quintaną4. O ustaleniach tego gremium jest zresztą 
mowa w recenzowanej publikacji, ale dopiero w zakończeniu (s. 284).

Z aspektów prawnych funkcjonowania pionu archiwalnego w dość naturalny spo-
sób Autor przechodzi do ukazania jego struktury organizacyjnej, którą od początku 
warunkowały jego zdaniem określone w ustawie zadania, ewoluująca potrzeba 
specjalizacji archiwistów oraz różne koncepcje rozwoju Archiwum preferowane 
przez zmieniające się kierownictwo Instytutu. I właśnie w cyklach odpowiadających 
kadencjom trzech kolejnych prezesów przedstawione zostały przeobrażenia struktury 

3  Europejska Sieć Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb powstała 
w 2008 r. i skupia instytucje z ośmiu krajów: Bułgarii, Czech, Niemiec, Polski, Rumunii, 
Słowacji, Węgier i Albanii (od 2021 r.). 

4  Archives of the Security Services of Former Repressive Regimes Repressive Regimes: Report 
prepared for UNESCO on behalf of the International Council of Archives, red. A. González 
Quintana, Paris 1997, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000140074 (dostęp: 2 IV 
2021); A. Rzepliński, Habeas data. Archiwa byłych policji politycznych, 1998, http://krymi-
nologia.ipsir.uw.edu.pl/images/stronka/Pracownicy_publikacje/A.%20Rzeplinski_Habeas%20
Data_Archiwa%20by-ych%20policji%20politycznych.pdf (dostęp: 2 IV 2021). 
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wewnętrznej pionu archiwalnego IPN. Tytułem uzupełnienia należy wspomnieć, 
że fatalny wpływ na wewnętrzną budowę Archiwum wywarła wyniesiona ze służb 
specjalnych tradycja „rozczłonkowania” informacji zawartej w aktach. Polegała 
ona na ograniczeniu dostępu konkretnego pracownika do tylko takich fragmentów 
danych, które były mu niezbędne do wykonania jego ściśle określonych zadań. 
W konsekwencji nastąpiło organizacyjne oddzielenie ewidencji operacyjnej, objętej 
dodatkowo statusem dokumentacji zastrzeżonej, od pozostałego zasobu Archiwum 
funkcjonującego w ramach instytucji powstałej w demokratycznym państwie, co 
nigdy nie miało archiwalnego uzasadnienia i utrudniało temu pionowi przez kilka 
lat realizację ustawowych zadań5. 

Po stworzeniu podstaw prawnych dla archiwum i określeniu jego struktury 
wewnętrznej przychodzi czas na zabezpieczenie bazy magazynowej, a następnie 
zgromadzenie w nim zasobu będącego podstawą merytorycznej działalności. Warto 
przypomnieć, że w przypadku Instytutu modernizacja budynków oraz proces gro-
madzenia akt przebiegały równocześnie. Bednarek omawia te zagadnienia w dwóch 
rozdziałach – gromadzenie i przechowywanie, stanowiących łącznie 25% objętości 
książki. Do dzisiaj niewiele osób zdaje sobie sprawę ze skali przedsięwzięcia pole-
gającego na stworzeniu infrastruktury dla sieci 15 archiwów IPN i zgromadzeniu 
w nich 92 km akt. Było to przecież jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej 
historii archiwów polskich. Kluczem do gromadzenia zasobu archiwalnego stała 
się ustawowa defi nicja organów bezpieczeństwa państwa, a w stosunku do akt 
prokuratur, sądów i zakładów karnych – zasada przejmowania materiałów osób 
represjonowanych z motywów politycznych. Objęcie większości akt komunistycznego 
aparatu bezpieczeństwa klauzulami tajności powodowało, że proces przejmowania 
akt w pierwszych latach działalności IPN dodatkowo komplikowały wymagania 
ustawy o ochronie informacji niejawnych. W przeciwieństwie do Autora mam 
zdecydowanie bardziej krytyczną ocenę działań służb specjalnych RP i innych dys-
ponentów archiwaliów zobligowanych ustawowo do ich przekazania do Archiwum 
IPN. Trudności z gromadzeniem zasobu były bowiem po trosze efektem niejasnych 
przepisów ustawy o IPN, niedofi nansowania administracji państwowej, ale rów-
nież wręcz ostentacyjnego bojkotu wykonywania ustawy w obliczu nadchodzącego 
zwycięstwa wyborczego środowisk postkomunistycznych i przekonania o szybkiej 
likwidacji IPN. Służby z kolei najpierw ukryły, 20 lat po rozwiązaniu Służby Bez-
pieczeństwa, prawie 1,9 km akt rzekomo ważnych dla bezpieczeństwa niepodległego 
państwa w zbiorze zastrzeżonym, a następnie próbowały jak najdłużej utrzymać 
ten stan rzeczy. Taka od początku była natura kontaktów funkcjonariuszy służb 
specjalnych i archiwistów IPN. Pierwsi dążyli do wyłączenia z zasobu dostępnego 
dla społeczeństwa jak największej partii materiałów i pozostawienia ich w swojej 
dyspozycji, a drudzy próbowali ograniczać te zapędy, stawiając na jak najszybsze 
opracowanie i udostępnianie akt, w przypadku których ustąpiły przesłanki uzasad-
niające zastrzeżenie. Z chwilą zgromadzenia zasobu Instytut przejął odpowiedzial-
ność za jego zabezpieczenie. Bednarek prezentuje w tej części szerokie spektrum 

5  Uchylenie zastrzeżenia dostępu zapisów ewidencyjnych w kartotekach operacyjnych, dzien-
nikach rejestracyjnych i archiwalnych oraz w bazach SYSKIN i ZSKO, które nie odnosiły 
się do akt znajdujących się w zbiorze wyodrębnionym, nastąpiło dopiero na mocy decyzji 
prezesa IPN nr 51/Z/07 z 9 V 2007 r. A. Krzaczkowska, Likwidacja „zetki”, „Biuletyn IPN. 
Pismo o Najnowszej Historii Polski” 2017, nr 1–2, s. 107. 
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zagadnień: od prac konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem zdegradowanych 
materiałów papierowych i audiowizualnych, poprzez kwestie dotyczące rekonstrukcji 
akt zniszczonych przez funkcjonariuszy SB, do digitalizacji archiwaliów, ustalania 
zasad sporządzania kopii wzorcowych i użytkowych oraz tworzenia repozytorium 
cyfrowego. Warto pamiętać, że obrazy cyfrowe nie istnieją w obiegu informacyjnym 
bez opisu, stąd też ciekawe poznawczo są fragmenty odnoszące się do prezen-
tacji aplikacji umożliwiających digitalizację kartotek aparatu bezpieczeństwa – 
EAKOI, materiałów audiowizualnych – ZEUS oraz udostępniania zasobu cyfrowego 
użytkownikom – DigiArch. 

Zgromadzone archiwalia należy poddać opracowaniu – o czym traktuje następna 
część książki – pamiętając, że jego celem jest zarówno opisanie zawartości zasobu, 
jak i nadanie układu fi zycznego i informacyjnego zgromadzonym w nim materiałom. 
Autor wykorzystuje dość często w tym rozdziale, podobnie jak i w kolejnych, wyniki 
swoich wcześniejszych badań. Omawia kwestie metodyczne w kontekście działal-
ności zespołów metodycznych Instytutu, nie do końca udanych prób przygotowania 
wytycznych i wskazówek w zakresie porządkowania i inwentaryzacji archiwaliów, 
a także standard opisu obowiązujący w „Cyfrowym Archiwum” oraz strukturę zasobu 
w ramach wyodrębnionych w nim 13 grup aktotwórców. Zgadzając się co do istoty 
prezentowanych problemów, mam nieco odmienne zdanie w dwóch kwestiach. Pierwsza 
odnosi się do układu podrozdziałów. Ten fragment publikacji powinna rozpoczynać 
analiza struktury zasobu archiwalnego Instytutu, bo przecież jego rozpoznanie jest 
warunkiem koniecznym opracowania standardu archiwalnego. Całość zwieńczyłoby 
omówienie spraw metodycznych związanych m.in. z wyodrębnieniem zespołów 
i archiwów historycznych oraz działalnością zespołów metodycznych. Druga kwestia 
dotyczy archiwów historycznych i zespołowości akt cywilnych organów bezpieczeń-
stwa. Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW), 
Archiwum Służby Bezpieczeństwa województwa łódzkiego czy zespół Służby Bezpie-
czeństwa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych (WUSW) w Łodzi (s. 153) są 
pewnym konstruktem myślowym, dopuszczalnym z teoretycznego punktu widzenia. 
Istnieje jednak jeszcze praktyka opracowania, w której tworzy się modele opisu dla 
całości archiwalnych, niezależnie od stopnia ich kompletności. Jeżeli IPN dysponuje 
fragmentem akt instytucji (materiałami jednego z pionów), a pozostałe części skła-
dowe przechowywane są w innych miejscach, to ta sytuacja nie zwalnia archiwisty 
od identyfi kacji zespołu obejmującego ogół wytworzonych akt. Nawet jedna seria 
przejętych akt musi być opisana na poziomie zespołu i jednostek archiwalnych, tym 
bardziej że w odniesieniu do większości zgromadzonych zespołów powstają w IPN 
inwentarze realne, a nie idealne. Zakładając abstrakcyjną sytuację, że dysponenci 
poszczególnych serii akt, czyli np. materiałów wydziałów z pionów: SB, MO, admini-
stracyjno-gospodarczego i polityczno-wychowawczego (istniejących do lipca 1990 r.), 
umieszczą kiedyś ich jednostkowe opisy w jednym wspólnym systemie informatycz-
nym, należy zastanowić się, co będzie dla nich głównym spoiwem w ramach scalonej 
pomocy archiwalnej. Taką rolę odegra niewątpliwie poziom zespołu, który otrzyma 
nazwę – WUSW w Łodzi. W przypadku archiwów historycznych istotę problemu 
stanowi funkcjonowanie przez cały okres istnienia organów bezpieczeństwa państwa 
archiwów tych organów, niezależnie od tego, czy zostały one w różnych okresach 
scentralizowane, czy rozbite na operacyjne i „historyczne”. Cechą charakterystyczną 
tych archiwów nie jest ich podporządkowanie organizacyjne, ale narosły historycznie 
zasób – nie tylko SB – potwierdzany w kolejnych resortowych instrukcjach archiwalnych 
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z 1968, 1974 i 1985 r.6 W przypadku cywilnych organów bezpieczeństwa należy zatem 
mówić o istnieniu archiwów historycznych odpowiednio MSW oraz WUSW w Łodzi. 

I jeszcze jedna drobna uwaga. Zgodnie z ustawą materiały MSW (s. 161) pomiędzy 
14 XII 1954 r. (data wejścia w życie Dekretu z dnia 7 grudnia 1954 r. o naczelnych 
organach administracji państwowej w zakresie spraw wewnętrznych i bezpieczeń-
stwa publicznego) a 28 XI 1956 r. (data wejścia w życie Ustawy z dnia 13 listopada 
1956 r. o zmianie organizacji naczelnych organów administracji publicznej w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego), kiedy to rozwiązano Komitet do spraw Bezpieczeń-
stwa Publicznego i przekazano jego kompetencje ministrowi spraw wewnętrznych, 
z formalnego punktu widzenia nie mogą być traktowane jako archiwalia organu 
bezpieczeństwa państwa7. Zakwalifi kowanie materiałów MSW z lat 1954–1956 do 
działu „cywilne organy bezpieczeństwa” jest następstwem przejęcia przez IPN akt 
administracyjnych resortu z tego okresu.

Od opracowania materiałów pozostaje już tylko krok do ich wyszukiwania 
i udostępnienia użytkownikom archiwum, przedstawionych w dwóch sąsiadujących roz-
działach – udostępnianie i informatyzacja archiwum. Moim zdaniem to właśnie w tym 
miejscu kumuluje się archiwalna esencja Wokół pamięci i historii. Tym, co przykuwa 
uwagę w pierwszym z wymienionych rozdziałów, jest nie tyle sprawozdawcze ujęcie 
ewolucji przepisów ustawowych oraz wewnętrznych procedur w zakresie udostępnia-
nia zasobu, ale końcowy fragment omawiający system informacji archiwalnej w IPN 
w kontekście jednego z jego elementów, czyli drukowanych i elektronicznych pomocy 
archiwalnych (informator o zasobie, inwentarze i katalogi archiwalne) umożliwiających 
użytkownikom wyszukiwanie informacji źródłowych. Pełny opis systemu ze wszystkimi 
występującymi w nim obiektami i zachodzącymi między nimi procesami informacyjnymi 
czytelnik otrzymuje w części poświęconej informatyzacji archiwum. To umiejscowienie 
nie jest przypadkowe. Wynika bowiem z przekonania Autora, że archiwalny system 
informatyczny to nic innego jak zinformatyzowany archiwalny system informacyjny. 
Ten przekaz wzmacniają dodatkowo schematy obrazujące strukturę (s. 218) oraz 
procesy archiwalne i elementy archiwalnego systemu informacji archiwalnej (s. 231). 
O wartości rozdziału traktującego o informatyzacji świadczą nie tyle dane na temat 
wdrożenia i funkcjonowania szesnastomodułowego systemu „Cyfrowe Archiwum”8, 

6  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), 01476/114, Instrukcja o postępowa-
niu z aktami archiwalnymi Służby Bezpieczeństwa i Służby Milicji, 1968 r., k. 6–7; AIPN 
Kr, 0179/145, Instrukcja w sprawie zasad i sposobu postępowania z aktami archiwalnymi 
w resorcie spraw wewnętrznych wprowadzona Zarządzeniem nr 034/74 ministra spraw 
wewnętrznych z dnia 10 V 1974 r., 1979 r., k. nlb.; AIPN Ld, pf 254/42 t. 2, Zarządzenie 
nr 049/85 ministra spraw wewnętrznych z dnia 8 VII 1985 r. w sprawie organizacji i zasad 
postępowania z materiałami archiwalnymi w resorcie spraw wewnętrznych, k. 8–9. Zob. 
też: P. Perzyna, Problematyka rozpoznania struktury zasobu i zespołowości akt cywilnych 
organów bezpieczeństwa państwa oraz ich informatycznego opisu, „Przegląd Archiwalny 
Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. II, s. 20, 39–40; Ewidencja operacyjna i archi-
wum organów bezpieczeństwa PRL w latach 1944–1990. Zbiór normatywów, red. i oprac. 
M. Komaniecka-Łyp, Kraków 2017, s. 83–93.

7  Wynika to też z Informatora o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na 
dzień 31 grudnia 2008 r.), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa 2009, s. 204–205.

8  Informacje na ten temat funkcjonowania „Cyfrowego Archiwum” publikowały m.in. osoby 
odpowiedzialne za ten niedokończony projekt. Zob. A. Pieczunko, O co naprawdę chodzi? 
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ale alternatywny ośmiomodułowy model systemu informatycznego dla Archiwum 
IPN (s. 230–233). Warto zauważyć, że Bednarek oparł swoją autorską koncepcję na 
klasycznym modelu archiwalnego systemu informatycznego Bohdana Ryszewskiego9, 
ale po przeprowadzeniu analizy funkcjonalnej Archiwum twórczo go dostosował do 
warunków IPN i wzbogacił o nowe elementy. Odpowiedzialny za kształtowanie zasobu 
moduł nadzoru archiwalnego, oczywisty w sieci archiwów państwowych i wojskowych, 
został zastąpiony modułem uzupełniania zasobu, gromadzącym dane o instytucjach 
i osobach, które przekazały materiały do IPN, statusie prawnym zgromadzonego 
zasobu, a także o przeprowadzonych ekspertyzach i selekcji dokumentacji znajdującej 
się w archiwach i składnicach akt instytucji zobowiązanych ustawowo do przekazania 
archiwaliów do Instytutu. Otwarciem na nowy sposób prezentacji zasobu jest z kolei 
moduł digitalizacji. Słusznie został on umiejscowiony pomiędzy funkcjami z jednej 
strony opracowania, a z drugiej wyszukiwania i udostępniania. W idealistycznej wizji 
archiwa chciałyby prowadzić digitalizację planową w oparciu o materiały już opraco-
wane, w praktyce, z uwagi na presję użytkowników, realizują jednak przede wszystkim 
digitalizację bieżącą. Warto jednak pamiętać, że to właśnie dzięki niej Archiwum 
Instytutu zapewnia dostęp – w jednym wybranym miejscu – do akt zgromadzonych 
we wszystkich jednostkach organizacyjnych IPN. Niezależnie od przyjętej strategii 
kopiowania moduł digitalizacji w koncepcji Bednarka odpowiada za cały wieloetapowy 
proces przekształcania informacji utrwalonej w formie analogowej na postać cyfrową, 
umożliwia rejestrację wykonanych w jego ramach czynności i ustrukturalizowanych 
metadanych. To tutaj też powstaje standard techniczny digitalizacji oraz tworzone 
i nadzorowane jest repozytorium kopii cyfrowych archiwaliów.

Na koniec, gdy już archiwum posiada stabilną strukturę i prawne umocowanie, 
zgromadzony i właściwie zabezpieczony zasób, do którego istnieje skuteczny sposób 
dotarcia (wyszukiwania) poprzez system informatyczny odpowiadający funkcjom peł-
nionym przez archiwum, przychodzi czas na zdyskontowanie tego sukcesu w ramach 
działalności naukowej i edukacyjnej, o czym traktują dwa ostatnie rozdziały recenzowa-
nej książki. Spełniony zawodowo archiwista ma nie tylko własny bagaż doświadczeń, 
praktycznych umiejętności i wiedzy źródłowej, ale również aspiracje do prowadzenia 
badań z zakresu historii, teorii i metodyki archiwalnej oraz archiwoznawstwa. Dla 
pokazania tej drogi rozwoju warto było zatem podsumować stan wiedzy na temat 
aktywności konferencyjnej i dorobku naukowego archiwistów, zwłaszcza w zakresie 

Cyfrowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, w: Electronic records and access to archive 
resources via Internet. Materials of the International Conference. Warsaw 22–23 May 2013, 
red. A. Laszuk, Warszawa 2015, s. 257–268; A. Pieczunko, Projekt „Cyfrowe Archiwum” – 
digitalizacja zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, „Archiva Ecclesiastica” 
2015, nr 8, s. 27–42; A. Pieczunko, Prace nad systemem informacji w archiwach Instytutu 
Pamięci Narodowej (stan na koniec 2013 r.), w: Zasada strukturalna jako podstawa opisu 
archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej, red. R. Leśkiewicz, 
A. Żeglińska, Warszawa 2015 („Symposia Archivistica”, t. I), s. 43–50; R. Leśkiewicz, Wpływ 
komputeryzacji na funkcjonowanie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, w: Standaryzacja 
opisu archiwalnego, red. J. Bednarek, P. Perzyna, Warszawa–Łódź 2016 („Symposia Archi-
vistica”, t. III), s. 111–130; R. Leśkiewicz, Problemy opisu archiwaliów w systemie „Cyfrowe 
Archiwum” Instytutu Pamięci Narodowej, w: Problemy archiwalnego opisu informacyjnego, 
red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Warszawa 2017 („Symposia Archivistica”, t. IV), s. 61–70.

9  B. Ryszewski, Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994, s. 68–78.
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edytorstwa źródeł historycznych pochodzących z zasobu Archiwum IPN oraz pozyska-
nych w ramach projektów badawczych realizowanych z instytucjami zagranicznymi. 
Oprócz wydawnictw zwartych na łamach różnych periodyków ukazywały się również 
artykuły prezentujące ich pogłębioną wiedzę o funkcjach, działalności i zasobie Archi-
wum. Od 2008 r. wysiłki te zostały skoncentrowane na łamach własnego rocznika 
naukowego, „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej”, znajdującego 
się w czołówce polskich czasopism archiwistycznych. Tak wygląda rozpowszechnianie 
wiedzy o aktywności archiwalnej IPN, adresowane do najbardziej wymagającego użyt-
kownika zasobu, jakim nadal pozostaje środowisko naukowe. Idea archiwów otwartych, 
zachęcających do korzystania z archiwaliów, połączona z liberalizacją dostępu do nich 
spowodowała konieczność podjęcia działań popularyzatorskich zmierzających do wzrostu 
świadomości archiwalnej i historycznej społeczeństwa. Następuje to poprzez realizację 
ekspansywnej obecnie funkcji edukacyjnej, wykorzystującej szerokie spektrum przed-
sięwzięć oświatowych, kulturalnych i promocyjnych. W przypadku Archiwum IPN 
składają się nie: lekcje archiwalne prowadzone według opracowanego scenariusza, 
spotkania warsztatowe i panele dyskusyjne, wystawy i fi lmy dokumentalne, a także 
promocja działalności archiwalnej w serwisie internetowym oraz w ramach Nocy 
Muzeów, Międzynarodowego Dnia Archiwów i pikników archiwalnych.

Przechodząc do konkluzji, należy zauważyć, że kolejni badacze nie będą mogli 
przejść obok książki Bednarka obojętnie, muszą nie tyle umieścić ją w bibliografi i 
do swoich publikacji, ile odnieść się do jego ustaleń, potwierdzić je lub odrzucić, 
ocenić wykorzystaną bazę źródłową, podjąć próbę polemiki lub reinterpetacji danych. 
Tak wygląda premia dla pioniera w danej dziedzinie – może spokojnie obserwować 
rozwój dyskusji wokół swojego wydawnictwa lub przygotować jego drugie wydanie, 
zmienione i uzupełnione. Atutem recenzowanej monografi i jest niewątpliwie kla-
rowny i przejrzysty styl prezentacji myśli Autora, co nadal pozostaje rzadkością 
w publikacjach naukowych. Na uznanie zasługuje też jej konstrukcja. We wstępie 
Bednarek określił przedmiot badań, przedstawił cele badawcze i wykorzystane źródła 
pierwotne. Rozdziałom nadał układ problemowo-chronologiczny. Wynika on z logicznej 
kolejności prowadzenia prac w każdym archiwum, co niestety nie było osiągalne dla 
Archiwum Instytutu w momencie jego tworzenia, kiedy wiele zadań wykonywano 
równocześnie lub ich realizacja przebiegała w sekwencji odwrotnej do przyjętej 
w archiwistyce. W zakończeniu Autor sformułował ogólne wnioski wynikające z usta-
leń poczynionych we wcześniejszych fragmentach publikacji. Na marginesie warto 
zauważyć, że Bednarek umiejętnie wyeksponował w recenzowanym wydawnictwie te 
rodzaje działalności Archiwum, którymi interesował się z racji wcześniejszych swoich 
publikacji10, inne z kolei omówił w sposób rzeczowy i przystępny, porządkując przy 
tym wiedzę na temat spraw mało znanych nawet wąskiemu kręgowi specjalistów 
w zakresie archiwistyki. Pracę niewątpliwie wzbogaca zestaw 21 schematów, tabel 
i wykresów, które oprócz walorów poznawczych systematyzują i ułatwiają zrozu-
mienie poszczególnych zagadnień oraz podkreślają naukowy charakter publikacji. 
Trzeba też dostrzec zachowaną przez Bednarka neutralność wobec opisywanych 
wydarzeń, w których przecież jako pracownik Instytutu uczestniczył. Jego oceny 
i analizy są wyważone i naukowo spójne. Oczywiście można odnieść wrażenie, 
że zachowanie chłodnego dystansu do opisywanych zagadnień mocno ograniczyło 

10  Dotyczący autora fragment bibliografi i zob. J. Bednarek, Wokół pamięci i historii. Działalność 
archiwalna Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000–2016, Warszawa 2021, s. 309–311. 
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możliwość krytycznej polemiki z decydentami w sprawach archiwalnych Instytutu 
w latach 2000–2016, ale trudno z takiej konstatacji czynić zarzut. Nieliczne uwagi 
i sugestie recenzenta, zamieszczone podczas omawiania poszczególnych rozdziałów, 
nie zmieniają wysokiej oceny całej publikacji. Wbrew intencjom Autora stała się ona 
jednak interesującym kompendium wiedzy na temat działalności archiwalnej w ciągu 
16 lat funkcjonowania IPN. Okazało się bowiem, że studia wybranych problemów po 
ich połączeniu w książce stworzyły obraz burzliwych dziejów Archiwum Instytutu, 
drugiego pod względem wielkości zasobu, po archiwum niemieckiego BStU, wśród 
środkowoeuropejskich instytucji pamięci zajmujących się rozliczeniem dziedzic-
twa komunizmu. Oczywiście monografi a Jerzego Bednarka nie wyczerpuje wiedzy 
o wszystkich aspektach działalności i osiągnięciach Archiwum, odbiorze zewnętrznym 
jego poczynań, a także wartości naukowej zgromadzonego zasobu. Daje tym samym 
asumpt do dalszych badań, dyskusji i polemik, a równocześnie do powstania nowych 
tekstów świadczących o żywotności pionu archiwalnego IPN.

Paweł Perzyna
Łódź


