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Recenzja
Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX-XX
wieku, red. Sebastian Pi¹tkowski i Krzysztof Skupieñski,
Radom 2004, s. 201
W listopadzie 2004 r. odby³a siê w Radomiu ogólnopolska konferencja
naukowa na wskazany w tytule temat. Organizatorami byli: Zak³ad Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie, Kolegium Licencjackie UMCS w Radomiu oraz Radomskie
Towarzystwo Naukowe. Organizacyjnie i finansowo wspar³y konferencjê
instytucje notarialne: Krajowa Rada Notarialna (z prezesem Z. Klejmentem), Okrêgowa Izba Notarialna w Lublinie (z prezesem J. Rz¹czyñskim),
a tak¿e Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w Warszawie. Dziêki temu
szybko ukaza³y siê te¿ drukiem materia³y z tej konferencji, zebrane
w omawianym tomie.
W obradach i w opracowaniu zbioru udzia³ wziêli historycy oraz historycy prawa z uniwersytetów w Krakowie (Uniwersytet Jagielloñski),
Lublinie (UMCS), £odzi (Uniwersytet £ódzki) i Rzeszowie (Uniwersytet
Rzeszowski), a tak¿e pracownicy archiwów, zw³aszcza Archiwum Pañstwowego w Radomiu, którzy przygotowali w miejscu obrad, budynku
Orodka Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska, okolicznociow¹
wystawê historycznych materia³ów notarialnych.
Konferencja nawi¹zywa³a do rozpoczêtych ju¿ przygotowañ do jubileuszu 200-lecia wprowadzenia na ziemiach polskich w 1808 r. nowo-
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czesnego notariatu. Odnotowano ponadto, ¿e w 2004 r. up³ynê³o równe
720 lat od bulli papie¿a Marcina IV, pozwalaj¹cej arcybiskupowi gnienieñskiemu Jakubowi wince na mianowanie pierwszych notariuszy
publicznych (patrz s. 9: Kilka s³ów od redakcji).
Zbiór zawiera piêtnacie artyku³ów powiêconych problematyce notarialnej, w szczególnoci wykorzystaniu akt notarialnych do badañ historycznych i historycznoprawnych. W kolejnoci s¹ to nastêpuj¹ce opracowania:
1) Krzysztof Skupieñski, Notariat i akta notarialne jako przedmiot
badañ historyka (s. 11-18). Warto tu przypomnieæ, ¿e prof. K. Skupieñski jest tak¿e autorem znanej ksi¹¿ki pt. Notariat publiczny w redniowiecznej Polsce (Lublin 2002; patrz recenzja M. Kury³owicza w: Rejent
1997, nr 10, s. 196-197).
2) Dorota Malec, Notariat w badaniach historyków prawa (s. 1925). Tu równie¿ nale¿y dodatkowo odnotowaæ cenion¹ monografiê autorki
o miêdzywojennym notariacie (D. Malec, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002; patrz recenzja M. Kury³owicza w: Rejent 2002, nr 10,
s. 167-171).
3) Anna Dymmel, Notariat w badaniach bibliologa (s. 27-36);
4) Szczepan Kozak, Mo¿liwoci wykorzystania metod komputerowych w badaniach nad notariatem galicyjskim (s. 37-53). Tematyce tej
w szerszym ujêciu powiêci³ S. Kozak niedawno opublikowan¹ rozprawê
pt. Rzeszowskie akta notarialne 1871-1918. Studium historyczno-ród³oznawcze (Rzeszów 2004; patrz recenzja M. Kury³owicza w: Rejent
2005, nr 1, s. 178-183).
5) Krystyna Wróbel-Lipowa, Ubiór ludnoci miejskiej regionu rodkowego Bugu w XVIII wieku w wietle róde³ pisanych (s. 55-61);
6) Teresa Koz³owska, Walewscy herbu Kolumna z Kobylnik w wietle
akt notarialnych z lat 1810-1834 (s. 63-67);
7) Dariusz Magier, Szlachta powiatu radzyñskiego w wietle inwentarzy pozosta³oci w aktach notariuszy z lat 1812-1830 (s. 69-81);
8) Mariusz Nowak, Nieruchomoci jako przedmiot czynnoci prawnych mieszczan powiatu olkuskiego w wietle akt notarialnych z lat 18151830 (s. 83-97);
9) Anna Jadeszko, Akta notarialne jako ród³o do badañ nad dziejami
spo³ecznoci lokalnych Królestwa Polskiego w pierwszej po³owie XIX
wieku (na przyk³adzie Kazimierza Dolnego), s. 99-114;
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10) Krzysztof Latawiec, Akta notarialne jako ród³o do badañ nad
ludnoci¹ rosyjsk¹ w Królestwie Polskim miêdzy powstaniem styczniowym a pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹ (s. 115-128);
11) Anna Jankowska, Akta notarialne jako ród³o do badañ nad sytuacj¹
ekonomiczn¹ ludnoci regionu radomskiego w okresie okupacji austriackiej (1915-1918), s. 129-133;
12) Agnieszka Lewandowska, Notariusze radomskiego okrêgu s¹dowego w latach 1918-1939. Noty biograficzne (s. 135-153);
13) Anna Opara-Rak, Prowadzenie i przechowywanie akt notarialnych wytworzonych w latach 1918-1951 w wietle przepisów kancelaryjno-archiwalnych (s. 155-166);
14) Sebastian Pi¹tkowski, Akta notarialne jako ród³o do badañ realiów
ekonomicznych i spo³ecznych Generalnego Gubernatorstwa 1939-1944
(przyk³ad dystryktu radomskiego), s. 167-176;
15) Kazimierz Jaroszek, Notariusze dzia³aj¹cy na terenie Królestwa
Polskiego w latach 1808-1915 (Wykaz kancelarii notarialnych przechowywanych w archiwach pañstwowych), s. 177-201.
Szczegó³owe zreferowanie treci poszczególnych artyku³ów nie jest
tu mo¿liwe i w tym zakresie nale¿y zainteresowanych czytelników skierowaæ do bezporedniej lektury opracowañ, sk³adaj¹cych siê na ca³oæ
zbioru. Mo¿na natomiast sformu³owaæ kilka ogólniejszych uwag.
Otó¿ wydaje siê celowe podkrelenie przede wszystkim cennej inicjatywy organizatorów podjêcia gruntownych badañ nad histori¹ polskiego
notariatu i otwarcie siê z t¹ problematyk¹ na szersze rodowisko historyczne i historycznoprawne. Wa¿ne jest tu zauwa¿enie historycznych
rocznic w dziejach polskiego notariatu, wobec których nie tylko historycy, ale tak¿e rodowisko notarialne, dba³e przecie¿ o swoj¹ tradycjê,
nie powinno pozostaæ obojêtne, dlatego na uznanie zas³uguje zasygnalizowana w omawianej pracy (s. 10) inicjatywa stworzenia platformy wspó³pracy badaczy dziejów polskiego notariatu. Redaktorzy tomu zwracaj¹
siê te¿ o kontakt w tej sprawie do wszystkich zainteresowanych takimi badaniami. Wytkn¹æ tu jednak nale¿y redakcyjne zaniedbanie w postaci
braku noty o autorach opracowañ, co u³atwi³oby w³anie wymianê naukowych i organizacyjnych informacji.
Inn¹ zauwa¿aln¹ wartoci¹ konferencji jest zbli¿enie badawcze historyków i historyków prawa. Wród tych ostatnich obok referentów znaleli
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siê równie¿ zaproszeni do udzia³u i dyskusji prawnicy, a recenzjê wydawnicz¹ tomu powierzono równie¿ historykowi prawa prof. Jackowi
Matuszewskiemu. To dobry prognostyk dla wskazanej wy¿ej wspó³pracy
wszystkich zainteresowanych dziejami polskiego notariatu. Nale¿y liczyæ
tak¿e na udzia³ samych notariuszy.
Wród wymienionych artyku³ów wyró¿niæ nale¿y najpierw referaty
programowe (K. Skupieñski, D. Malec, A. Dymmel) oraz metodologiczne
(S. Kozak). Ujawnia siê tak¿e nieco odrêbnie problematyka archiwalna
z elementami biografistyki (A. Opara-Rek, K. Jaroszek). Dominuj¹ poza
tym przyczynki cenne zarówno dla studiów nad aktami notarialnymi jako
ród³em poznania historycznego, jak i nad ujawniaj¹cymi siê w nich ró¿nymi
aspektami spo³ecznoci lokalnych w XIX-XX w. Dodaæ trzeba, ¿e warstwê
informacyjn¹ wyranie wzbogacaj¹ bardzo liczne i szczegó³owe odniesienia do dalszej literatury, dowodz¹ce ponadto starannoci opracowañ
i sumiennoci badawczej ich autorów.
Przedstawiony tom mo¿na zatem z pe³nym przekonaniem poleciæ
wszystkim czytelnikom zainteresowanym histori¹ notariatu, tak¿e w jej
codziennym i lokalnym wymiarze.
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