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Bezpieczeństwo zbiorów a nadzór archiwalny  
w praktyce Archiwum Archidiecezjalnego 

w Katowicach

Abstrakt: Nadzór archiwalny w praktyce kontrolnych działań kościelnej władzy 
zwierzchniej posiada w historii Kościoła katolickiego wielowiekową tradycję. W toku 
biskupich i dziekańskich wizytacji sprawdzany był nie tylko fakt regularnego za-
pisywania ochrzczonych, zaślubionych oraz pogrzebanych parafian, ale także stan 
zachowania i warunki przechowywania pozostałej dokumentacji wytworzonej przez 
urzędy parafialne. Po 1945 r. w zmienionych warunkach ustrojowych doszło jednak 
w Polsce do przerwania ciągłości w praktyce nadzoru archiwalnego. W diecezji 
katowickiej od 1997 r. realizowany jest projekt centralizacji parafialnych zasobów 
archiwalnych w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Projekt ten oznacza 
zarazem dokonanie pierwszej w okresie powojennym całościowej inwentaryzacji ar-
chiwalnego dziedzictwa diecezji katowickiej.

Słowa kluczowe: Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach. Archiwum kościelne. 
Archiwum parafialne. Księga metrykalna z Mszany. Księgi metrykalne. Narodowy 
zasób archiwalny. Nadzór archiwalny

W polskim porządku prawnym archiwa Kościołów i związków 
wyznaniowych oraz ich zbiory należą do tej części narodowego zasobu 
archiwalnego, którą ustawodawca zdefiniował jako ewidencjonowaną 
i niepaństwową (Ustawa, 1983, nr 38, rdz. 4, art. 42). Naczelny Dyrek-
tor Archiwów Państwowych zachował wprawdzie względem niej pewne 
prerogatywy (Ustawa, 1983, nr 38, rdz. 4, art. 44), polegające na moż-
liwości włączenia archiwaliów wytworzonych przez podmioty kościelne 
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do państwowego zasobu archiwalnego, jednak tylko w sytuacji ustania 
ich działalności. Struktura i organizacja wewnętrzna sieci polskich ar-
chiwów kościelnych (bez względu na wyznaniową denominację) wynika 
jednak wprost z właściwych dla poszczególnych Kościołów i wyznań, 
odmiennych ładów prawnych. W kulturze chrześcijańskiej pojmowanie 
archiwum jako skarbca dokumentów przejęte zostało wprost z tradycji 
Imperium Rzymskiego. Już w VII w. powstało w Rzymie Sacrum 
Scrinium Lateranense, zaś teoretyczne podstawy naukowego rozwoju 
archiwistyki stworzyli w XVI i XVII w. uczeni ze środowisk zarówno 
protestanckich (Jacob von Rammingen – 1571), jak i katolickich (Boni-
facio Baldassare – 1632, Jean Mabillon – 1681).

Świadomość roli, jaką dziedzictwo historyczne odgrywa w dziejach 
ludzkości, sprawiła, że także w XX w. pojawiały się coraz liczniejsze 
oficjalne wypowiedzi Stolicy Apostolskiej dotyczące archiwów1. Do 
najnowszych zaliczyć należy dokument Papieskiej Komisji do Spraw 
Kościelnych Dóbr Kultury z 1997 r. zatytułowany Duszpasterska funk-
cja archiwów kościelnych oraz pochodzące już z 2005 r. motu proprio 
Jana Pawła II promulgujące nowe prawo dla archiwów Watykanu2  
W obydwu tych dokumentach władz kościelnych zwrócono uwagę 
m.in. na funkcję nadzoru archiwalnego nad aktami znajdującymi się 
w posiadaniu poszczególnych twórców oraz nad narastającym zasobem 
archiwalnym3. To bardzo ważna i zarazem delikatna materia w posia-
dającej wielowiekową historię kontrolnej praktyce kościelnych władz 
zwierzchnich. Przez długie stulecia funkcję kontrolną skutecznie pełniły 
bowiem zarówno kanoniczne wizytacje biskupie, jak i wizytacje dzie-
kańskie. Uzupełniały je ponadto protokoły tzw. tradycji parafii, czyli 
dokumenty powstające w trakcie objęcia urzędu proboszcza po śmierci 
lub ustąpieniu ze stanowiska jego poprzednika. Miernikiem staranności 
w realizowaniu rzeczywistej kontroli nad archiwum i kancelarią kościel-
ną są zachowane akta wizytacji biskupich w poszczególnych diecezjach, 

1 Na przykład (Circolare, 1902 – wskazania dla włoskich biskupów dotyczące opie-
ki nad archiwami i bibliotekami kościelnymi oraz ich użytkowania; Instruzione, 1960 –  
instrukcja w sprawie zarządzania archiwami).

2 (La funzione, 1997) i w polskiej wersji językowej (Duszpasterska, 2010); (Gio-
vanni Paolo II, 2005) i w polskiej wersji językowej (Jan Paweł II, 2014).

3 „Jest rzeczą stosowną, aby: […] podążać w kierunku wypracowania przez 
Kościoły lokalne wspólnych metod służących nabywaniu, konserwacji, zabezpieczaniu 
oraz udostępnianiu dokumentów itp.” (Duszpasterska, 2010, s. 23); „Archiwa będące 
własnością Stolicy Świętej, bez względu na instytucję, która je wytworzyła bądź która 
je przechowuje, podlegają kontrolom techniczno -naukowym prowadzonym przez Ko-
misję Główną do spraw Archiwów Stolicy Świętej” (Jan Paweł II, 2014, s. 18). 
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od początku XX stulecia często stanowiące przedmiot ważnych dla 
badań historycznych edycji źródłowych4 

W 1945 r. sytuacja zmieniła się diametralnie, przy czym w poszcze-
gólnych krajach i Kościołach proces zmian dotyczących nadzoru nad na-
rastającym zasobem archiwalnym przebiegał w różny sposób. W Polsce 
w zmienionych warunkach ustrojowych i z jednej strony w wyniku strat 
osobowych duchowieństwa, a z drugiej za sprawą ogromnych, wymu-
szonych zmianami granic państwowych ruchów migracyjnych ludności, 
przynoszących w konsekwencji również wymianę kadr wśród ducho-
wieństwa (np. w diecezji katowickiej, ale też wrocławskiej osiedlali się 
księża pochodzący z Kresów Wschodnich), doszło do przerwania ciąg- 
łości w kilkusetletniej praktyce nadzoru nad archiwami parafialnymi. 

Zmiana ta nie była jednak intencjonalna, a zatem nie spowodowało 
jej wydanie jakiegokolwiek zarządzenia polskich władz kościelnych 
usuwającego archiwum parafialne z pola działania i zainteresowania 
wizytatorów diecezjalnych. Jednak problemy powstające na skutek na-
silonej walki komunistycznych władz Polski z Kościołem sprawiły, że 
skupiano się na najbardziej palących kwestiach duszpasterskich, do 
których stan zachowania archiwów kościelnych niewątpliwie się nie 
zaliczał. Jak zatem wyglądało owo przywołane wcześniej przerwanie 
ciągłości w praktyce nadzoru nad archiwami parafialnymi? Przede 
wszystkim trzeba zauważyć, że mniejsza troska o kościelny zasób ar-
chiwalny stanowiła część procesu, który przebiegał w parafiach diecezji 
katowickiej z różnym nasileniem i prędkością5. W przypadku dużych 
parafii wielkomiejskich gromadzone od stu, dwustu i więcej lat archi-
walia znajdowały się w osobnych pomieszczeniach w budynku plebanii 
(Pfarrarchiv), wypełniając specjalnie zaprojektowane do tego celu szafy 
(Aktenschrank)6. Zmiana dotychczasowej funkcji pomieszczeń archiwal-

4 Dla Śląska m.in. (Jungnitz, 1902–1908), ale także (Musioł, 1932, s. 139–154).
5 Moje uwagi odnoszą się wyłącznie do terytorium diecezji katowickiej w jej 

obecnych granicach. W innych diecezjach Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce 
problem troski kościelnych władz zwierzchnich o stan zachowania zasobów archiwów 
parafialnych wymaga zbadania. Jednak ustalenia poczynione przeze mnie na podsta-
wie wywiadów z dyrektorami kilkunastu archiwów diecezjalnych w Polsce pozwalają 
wysnuć wniosek, że przypadek diecezji katowickiej nie jest wyjątkiem w zakresie 
omawianej tematyki, wskazując raczej na tendencję charakterystyczną dla całego 
Kościoła w Polsce po 1945 r.

6 Projekty wzorcowych plebanii, szaf archiwalnych oraz plany registratur parafial-
nych znajdowały się w poczytnych wśród duchowieństwa w XIX i XX w. publikacjach, 
m.in.: (Holtzinger, 1883, s. 47–50 – plan i urządzenie registratury kościelnej; Gerhardy, 
1913, s. 274–285 – pierwsze wydanie w 1894 r., projekt szafy archiwalnej oraz wykaz 
akt archiwum parafialnego; Noll, 1927, s. 3–21 – plan registratury parafialnej; Bran-
denburg, Krause, 1934, s. 43–52 – piąte wydanie, wykaz akt).
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nych i przeniesienie częstokroć dużych zasobów archiwów parafialnych 
do innych lokalizacji nie były proste. W protokole wizytacji kanonicznej 
parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku jedno z największych 
w diecezji katowickiej archiwów parafialnych (według stanu z 2017 r. – 
około 600 jednostek archiwalnych) po raz ostatni pojawiło się w 1951 r., 
lecz wizytator poprzestał na potwierdzeniu jego istnienia („Czy w ar-
chiwum parafialnym są akta parafialne uporządkowane? Tak”) (Parafia 
Matki, 1931–1972, k. 382). Podobnie wizytator odnotował fakt istnie-
nia archiwum w parafii pw. św. Szczepana w Katowicach -Bogucicach 
w 1987 r. (Parafia św., 1978, k. 417). Z kolei w niewielkiej wiejskiej 
parafii św. Wawrzyńca w Mokrem koło Mikołowa wizytacja z 1987 r. 
uwzględniała już tylko fakt działalności kancelarii parafialnej, choć 
jeszcze w 1961 r. istnienie archiwum poświadczone zostało wpisem 
wizytatora (Mokre. Ogólne, 1927–1991, t. 2, Kwestionariusz, k. 208; 
Mokre. Ogólne, 1927–1991, t. 2, Protokół, k. 383).

W kolejnych dziesięcioleciach nasilała się więc wyraźna tendencja 
do marginalizowania obecności archiwum parafialnego w przebiegu 
wizytacji biskupich. Z urzędowych protokołów wizytacyjnych sporzą-
dzanych w diecezji katowickiej po 1945 r. pojęcie archiwum znikało 
stopniowo, ale skutecznie. W ślad za tym doszło do zjawiska o wiele 
groźniejszego i brzemiennego w dalekosiężne skutki, a mianowicie do 
stopniowego usuwania pojęcia archiwum ze świadomości kolejnych 
generacji powojennych duchownych oraz przenoszenia archiwaliów nie-
potrzebnych do bieżącego funkcjonowania urzędu, jako materiałów  
niepodlegających żadnej kontroli, do pomieszczeń mniej eksponowa-
nych (np. strych, piwnica). Zaniechanie działań kontrolnych nad archi-
wami parafialnymi znalazło swoje odzwierciedlenie również w zakresie 
edukacji archiwalnej przyszłych duchownych. W ciągle obowiązującym 
w wyższych seminariach duchownych w Polsce programie studiów (ra-
tio studiorum) z 1997 r. oraz jego nowelizacji z 1999 r. nadal brak zajęć 
poświęconych archiwum parafialnemu, co więcej, pojęcie archiwum 
w ogóle się tam nie pojawia (Dudała, 2016c, s. 45–53).

Z tworzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem dokumentów 
archiwalnych wiąże się cały kompleks zagadnień i obszarów nie tylko 
badawczych, ale także dotyczących prawnego aspektu nadzoru archi-
walnego w instytucjach kościelnych. Od 1997 r. w Archiwum Archidie-
cezjalnym w Katowicach podjęto działania polegające początkowo na 
zbadaniu stanu zachowania najstarszych ksiąg metrykalnych z terenu 
diecezji katowickiej oraz zgromadzeniu ich w swoim zasobie (Pismo, 
1997). W trakcie ustalania miejsca składowania ksiąg szybko okazało 
się, że w wielu parafiach oprócz metryk nadal przechowywane są do-
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kumenty pochodzące nawet sprzed dwustu, trzystu lat (Dudała, 2016d, 
s. 101–111). Od dawna niekontrolowane, pozbawione spisów bądź wy-
kazów, usunięte w nieładzie do piwnic, garaży lub na strychy budyn-
ków plebańskich, akta narażone były na wiele niebezpieczeństw, zaś 
ich fizyczny stan zachowania oznaczał konieczność wdrożenia pilnych 
działań ratunkowych (Dekret, 2008). 

Centralizacja zespołów akt różnych wytwórców jest zagadnieniem 
o skomplikowanej naturze prawnej i archiwistycznej, choć – o czym 
zbyt rzadko się pamięta – w praktyce Kościoła katolickiego w Polsce nie 
jest to wcale temat nowy. Najwcześniejsza na gruncie polskim koncepcja 
dotycząca ochrony akt poprzez ich skupienie w większych archiwach 
pochodzi z początku XVII w. Epistola Pastoralis biskupa krakowskie-
go Bernarda Maciejowskiego z 1601 r., pierwszy w Polsce potrydencki 
podręcznik pastoralno -prawny dla duchowieństwa, postulował ochronę 
dokumentów z mniejszych kościołów, zwłaszcza parafialnych „łatwo na 
zatratę narażonych”7 

Troska o zagrożone dokumenty towarzyszyła zatem przedstawicie-
lom polskiego Kościoła już w czasach nowożytnych. Choć w 1971 r. 
Tadeusz Grygier na łamach czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne” uznawał koncentrację akt za niedopuszczalną, gdyż „w grę 
wchodzi prawo własności oraz prawidłowa organizacja spichlerza infor-
macyjnego”, to jednak nie sposób nie zauważyć, że spichlerz informa-
cyjny spełnia zadanie tylko wtedy, jeśli cokolwiek w swoim wnętrzu 
przechowuje (Grygier, 1971, s. 8). W Liście okólnym Papieskiej Komisji 
do Spraw Kościelnych Dóbr Kultury z 1997 r. zasugerowano zatem 
przyjęcie innego rozwiązania: 

W ramach kompetencji kanonicznych i cywilnych winno się także 
rozważyć ewentualność skoncentrowania w głównych ośrodkach 
mniejszych archiwów, które to archiwa nie są dostatecznie za-
bezpieczone z różnorakich powodów (depozyt, wygaśnięcie bądź 
zniesienie kościelnej osobowości prawnej itp.). Celem takiego 
skoncentrowania materiału archiwalnego jest przede wszystkim 
jego konserwacja, dzięki której możliwe jest jego wykorzystanie 
i ochrona […]. Z drugiej jednak strony skoncentrowanie materiału 

7 „Iura quoque, privilegia et litteras fundationum ecclesiarum, quo minus fortuitis 
casibus subiaceant et custodiantur, factis et retentis apud se authenticis illorum exem-
plis, ad cathedralis ecclesiae vel collegiatae, alicuius vicinioris archivum, una cum 
descriptiones et registro omnium bonorum fructuumque” (Maciejowski, 1640, k. 57). 
O zagadnieniu centralizacji w: (Dudała, 2016b, s. 60–73).
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archiwalnego nie może w żaden sposób naruszać jego początkowej 
systematyzacji (Duszpasterska, 2010, s. 19).

Pokreślić należy, że realizowany od 1997 r. projekt zgromadze-
nia w Archiwum Archidiecezjalnym materiałów archiwalnych z terenu 
diecezji katowickiej nie narusza zasady pertynencji terytorialnej, gdyż 
dotyczy akt wytworzonych przez urzędy i instytucje przynależące do 
terytorium tej diecezji oraz funkcjonujące w trybie wykonywania nad 
nimi władzy przez miejscowego biskupa, z jednoczesnym wyłączeniem 
dokumentacji powstałej w zakonach i zgromadzeniach zakonnych pro-
wadzących działalność na terenie diecezji, jednak posiadających odrębne 
normy prawno -organizacyjne (Robótka, 2003, s. 82). Projekt nie narusza 
także kolejnej fundamentalnej dla ładu archiwalnego zasady, a mianowi-
cie zasady proweniencji stojącej na straży poszanowania przynależności 
zespołowej, a więc poszanowania organicznej struktury wytworzonej 
przez twórcę całości dokumentacji oraz zachowania związków zacho-
dzących pomiędzy dokumentacją (Ryszewski, 1972, s. 25).

Każdy z zespołów akt parafialnych po jego włączeniu do zasobu 
Archiwum Archidiecezjalnego pozostaje odrębną całością, zaś w trakcie 
prowadzonych nad nim badań oraz porządkowania właściwego odtwa-
rzana jest jego pierwotna struktura nadana mu przez wytwórcę. W la-
tach 1997–2017, podczas realizacji projektu centralizacji, zasób Archi-
wum Archidiecezjalnego w Katowicach został wzbogacony o 72 zespoły 
archiwalne oraz łączną liczbę 7166 jednostek archiwalnych, z których 
1960 jednostek (27,3%) stanowią księgi metrykalne. Podstawowym za-
łożeniem projektu i jego pierwszym celem jest ochrona zachowanych 
archiwaliów przed dalszą fizyczną destrukcją, kolejnym – odtworzenie 
pierwotnego układu akt, pozwalające na prowadzenie badań m.in. nad 
rozwojem kancelarii parafialnej na Śląsku (Dudała, 2008, s. 235–247).

Rozmiar wykonanych dotychczas prac, a zarazem skalę i zróżnico-
wanie towarzyszących im problemów, także natury konserwatorskiej, 
dobrze obrazuje przypadek archiwum powstałej około 1300 r. parafii 
św. Jerzego w Mszanie na pograniczu polsko -czeskim. Studia wstępne 
przeprowadzone nad aktami wytworzonymi przez tę parafię nie przynio-
sły zadowalających rezultatów. W pierwszym zachowanym inwentarzu 
akt znajdujących się w mszańskiej kancelarii parafialnej, pochodzącym 
dopiero z 1886 r., odnotowano łącznie 149 tomów akt, zaś w kolejnym, 
z 1932 r., tylko 94 tomy akt (Besetzungs, 1886–1915, k. 5–10; Mszana, 
1932–1933, k. 26–29). W wyniku centralizacji w 2009 r. do zasobu 
Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach przywieziono zaledwie 
10 odnalezionych jednostek archiwalnych. 
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Można zauważyć, że nawet w przypadku parafii o kilkusetletniej 
historii stan zachowania wytworzonych przez nią akt jest nadzwyczaj 
skromny. Jest to jednak także dowód na to, iż dla archiwisty i historyka 
zespół zachowany jedynie w szczątkowej formie pozostaje niezastąpio-
nym obiektem badań. Wśród zachowanych materiałów archiwalnych 
znajduje się metrykalna księga chrztów, ślubów i pogrzebów z lat 
1638–1775, początkowo przykuwająca uwagę pracowników Archiwum 
Archidiecezjalnego ze względu na wpisy pochówków z 1638 r. O ile 
bowiem fakt zapisywania chrztów i ślubów nie był niczym wyjątkowym 
w świetle obowiązujących w tej mierze od 1563 r. postanowień soboru 
trydenckiego, o tyle odgórny nakaz zapisywania pogrzebanych wpro-
wadził w Kościele katolickim dopiero Rytuał Rzymski papieża Pawła V,  
wydany w 1614 r. Nie oznacza to oczywiście, że wcześniej plebani 
nie notowali dokonanych pochówków. W Polsce najstarsza zachowa-
na katolicka księga pogrzebów, pochodząca z Karłowic Wielkich na 
Opolszczyźnie, została założona w 1582 r. Podkreślić jednak trzeba, że 
w zasobach polskich archiwów posiadamy jedynie 7 ksiąg pogrzebów 
z drugiej połowy XVI w. i 12 z pierwszej połowy XVII w. (Schäffer, 
2016, s. 131–155).

Mszański zabytek już na pierwszy rzut oka zaskoczył archiwistów. 
Spodziewali się dudki, a okazało się, że jest to poszyt o wymiarach 
zewnętrznych 32 cm x 20 cm i o grubości bloku około 2,5 cm. Co 
więcej, zniszczona w poważnym stopniu oprawa księgi odsłaniała wielo-
warstwową strukturę (fot. 1–6). Archiwistom od początku towarzyszyło 
przekonanie, że o wartości mszańskiego rękopisu nie decydują tylko 
i wyłącznie wpisy metrykalne, ale także to, co przed stuleciami zostało 
ukryte przez introligatora we wnętrzu oprawy, oraz karta pergaminowa 
użyta jako obwoluta. 

Po zakończeniu prac konserwatorskich zasób Archiwum Archi-
diecezjalnego został więc wzbogacony nie o jedną księgę metrykal-
ną, lecz o samą księgę, 39 dokumentów papierowych i jedną kartę 
pergaminową. Wśród dokumentów papierowych znalazły się: kazania 
z drugiej połowy XVII w. – polskie (9), niemieckie (4), łacińskie (4) 
oraz czeskie (1); korespondencja prywatna ks. Andrzeja Wacława Pau-
sewackera (poł. XVII w.) – śląskiego duchownego urodzonego około 
1639 r. w Ujeździe; modlitwy (druga połowa XVII w.); tekst polskiej 
pastorałki (Pieśń o wilczku, 1684 r.?); rachunki archiprezbitera żorskiego 
(początek XVIII w.) oraz 18 fragmentów kart (w tym fragment karty 
tytułowej) z kalendarza wydanego w Augsburgu w 1697 r. w drukarni 
Marii Magdaleny Utzschneider (Dudała, 2016a, s. 16–26). 
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Odrębnym zagadnieniem, ale też trudnym wyzwaniem dla archi-
wistów, była użyta do oprawy księgi metrykalnej z Mszany karta 
pergaminowa, którą konserwator oraz tegumentolog określiłby mianem 
„karty przybyszowej” (Karlak, Łabuz, 2015, s. 327–343). Przeprowa-
dzona konserwacja umożliwiła obejrzenie dotychczas niewidocznego 
odwrocia, następnie dokument został poddany analizie liturgiczno-
 -muzykologicznej. Ustalono jego prawdopodobny wiek, charakter i treść. 
Według muzykologa Czesława Grajewskiego piętnastowieczna karta 
pochodzi z antyfonarza, o czym rozstrzyga rytuał śpiewów właściwy 
dla liturgii godzin. Oznacza to jednocześnie, że musiała być stworzona 
na potrzeby środowiska, w którym kultywowano laus perennis (śpiew 
godzin kanonicznych, do ich wykonania niezbędny był antyfonarz) –  
kapituł katedralnych, kolegiackich i wspólnot zakonnych. Z kolei zda-
niem muzykologa i zawodowego muzyka Sławomira Witkowskiego, 
zajmującego się od lat wykonaniem chorału gregoriańskiego, karta 
może pochodzić nie tylko z antyfonarza, ale też z brewiarza z nutami. 
Uwagę obydwu specjalistów przykuła antyfona Gloriose rex Oswalde, 
czyli pieśń o św. Oswaldzie z Northumbrii, królu i męczenniku angiel-
skim z VII w., czczonym nie w krajach anglosaskich, lecz na terenach 
niemieckojęzycznych oraz w przekazach benedyktyńskich (Grajewski, 
2016, s. 33–47; Witkowski, 2016, s. 58–65).

Każdy z tych materiałów archiwalnych (metryka, kolekcja doku-
mentów papierowych, pergamin) wymagał użycia odmiennych metod 
w trakcie szczegółowego opracowania archiwalnego. Dyskusyjna, a na-
wet kontrowersyjna decyzja o oddzieleniu od właściwej księgi odnale-
zionych w jej oprawie dokumentów papierowych i stworzeniu z nich 
osobnej kolekcji (podobnie jak włączenie pergaminu z obwoluty do 
zbioru pergaminów) podjęta została wspólnie z konserwatorem przy 
wykorzystaniu metodyki oceny wartościującej, używanej przez konser-
watorów przede wszystkim w odniesieniu do kodeksów, księgozbiorów 
i bibliotek, wysoce przydatnej także w zakresie oceny i analizy źród-
łoznawczej mszańskiego rękopisu archiwalnego (Pronobis -Gajdzis, 2017, 
s. 55–77).

Decyzja o powrocie księgi metrykalnej z Mszany do systematycznie 
sprawowanego nadzoru archiwalnego nie tylko uchroniła od ostateczne-
go zniszczenia jeden z wielu szczątkowo zachowanych zespołów archi-
walnych, ale także sprawiła, iż wydobyto na światło dzienne i wprowa-
dzono do obiegu naukowego źródła dotychczas w nim niefunkcjonujące. 
Archiwiści nie byli wyłącznie strażnikami zastanego ładu archiwalnego, 
lecz aktywnymi uczestnikami czynności związanych z jego odtwarza-
niem. Beneficjentami projektu mszańskiego stali się przedstawiciele 
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różnych nauk: historycy, germaniści, badacze dziejów języka polskiego, 
neofilologowie klasyczni, historycy Kościoła, teologowie, homiletycy, 
muzykologowie, a nawet muzycy8. Jednocześnie archiwiści w pełni wy-
korzystali tkwiące w swoim warsztacie pracy możliwości oryginalnych 
dokonań badawczych. 

Fot. 1. Księga metrykalna z Mszany przed konserwacją
Źródło: AMC Sztuka, Kraków.

Fot. 2. Wnętrze oprawy księgi metrykalnej z Mszany przed konserwacją
Źródło: AMC Sztuka, Kraków.

8 W trakcie poświęconej księdze metrykalnej z Mszany konferencji naukowej 
zorganizowanej 2 czerwca 2016 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, odtworzono zapisaną na pochodzącym z obwoluty piętnastowiecznym 
pergaminie antyfonę Gloriose rex Oswalde. Wykonał ją zespół Scholae Cantorum 
Minorum Chosoviensis pod kierownictwem S. Witkowskiego. Płyta z tym wykonaniem 
została dołączona do publikacji materiałów konferencyjnych (Tajemnice kompaturek).
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Fot. 3. Pieśń o wilczku (1684?), stan po konserwacji
Źródło: AMC Sztuka, Kraków.

 Fot. 4. Pergamin z Mszany (XV w.), stan po konserwacji. U dołu zapis muzyczny 
antyfony Gloriose rex Oswalde
Źródło: AMC Sztuka, Kraków.
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Fot. 5. Pergamin z Mszany (XV w.), stan po konserwacji
Źródło: AMC Sztuka, Kraków.

Fot. 6. Nowa okładka księgi metrykalnej z Mszany z okładziną wykonaną ze skóry 
cielęcej
Źródło: AMC Sztuka, Kraków.
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