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Akta notarialne w zasobach archiwów pañstwowych i ich wartoœæ
archiwalna
G³ównym sensem istnienia archiwów i pracy towarzysz¹cej ich ¿yciu
jest u¿ytecznoœæ przechowywanych przez nie materia³ów archiwalnych
dla potrzeb urzêdowych i badawczych. Akta notarialne s¹ Ÿród³em wykorzystywanym w obu tych przypadkach. W rozumieniu archiwalnym pojêciem „akta notarialne” okreœla siê dokumentacjê wytworzon¹ przez
notariuszy, pisarzy aktowych i rejentów w ró¿nych okresach ich funkcjonowania, tj. XIX i XX w., na obszarze wszystkich ziem aktualnie
wchodz¹cych w sk³ad Rzeczpospolitej1.
Akta notarialne uznaæ mo¿na za bardzo pospolity rodzaj archiwaliów.
Wystêpuj¹ one bowiem niemal¿e w zasobach wszystkich polskich archiwów pañstwowych i z pewnoœci¹ nie stanowi¹ unikatowego materia³u
Ÿród³owego. Polsk¹ sieæ archiwaln¹ tworzy 88 archiwów pañstwowych (centrale wraz z oddzia³ami terenowymi), zaœ zespo³y akt notarialnych s¹ przechowywane w zasobach 74 z nich. Jedynie 11 archiwów: AP w Katowicach O/Pszczyna, AP Koszalin O/S³upsk, AP Olsztyn O/Mr¹gowo, AP Olsztyn
O/Nidzica, AP Rzeszów O/Sko³yszyn, AP Szczecin O/P³oty, AP Szczecin
O/Stargard Gdañski, AP Miasta St. Warszawy Oddzia³y w Nowym Dworze
1
Wskazówki metodyczne wprowadzone zarz¹dzeniem Nr 20 Naczelnego Dyrektora
Archiwów Pañstwowych z dnia 15 lipca 1998 r. w sprawie akt notarialnych w archiwach
pañstwowych.
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Mazowieckim, Rawie Mazowieckiej oraz ¯yrardowie, AP Wroc³aw O/Legnica
nie posiada ich w swoich zasobach.
Gdy w wyniku zmian polityczno-ustrojowych w 1952 r. uleg³y likwidacji prywatne kancelarie notarialne, najstarsza czêœæ zgromadzonej w nich
dokumentacji trafi³a do archiwów pañstwowych. W 1956 r. przejêto pierwsze partie akt notarialnych z archiwów zak³adowych s¹dów i zaczêto je
udostêpniaæ zainteresowanym, co bezsprzecznie wp³ynê³o na wzrost zainteresowania naukowców tym typem Ÿróde³2. Do tego momentu akta notarialne nie le¿a³y na g³ównym szlaku poszukiwañ Ÿród³owych, w archiwach pañstwowych, lecz umiejscowione by³y w tym czasie w archiwach
s¹dowych (do 1933 r. s¹dów powiatowych, a potem s¹dów okrêgowych),
które nie stwarza³y sprzyjaj¹cych warunków do pracy naukowej.
Zgodnie z zarz¹dzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie organizacji udostêpniania materia³ów archiwalnych w archiwach pañstwowych istniej¹ dwie formy
udostêpniania archiwaliów. Akta notarialne udostêpniane s¹ zainteresowanym w formie bezpoœredniej, tj. w archiwum pañstwowym w pracowni
naukowej (wówczas korzystaj¹cy osobiœcie prowadz¹ poszukiwania) lub
w formie poœredniej (polegaj¹cej na przekazaniu informacji zawartej
w materia³ach archiwalnych poprzez reprodukcje, odpisy i wypisy – uwierzytelnionych lub nie – dokumentów, czyli odp³atnych kwerendach korespondencyjnych wykonywanych przez pracowników archiwum3). W oparciu
o te archiwalia w archiwach pañstwowych prowadzone s¹ kwerendy krajowe
i zagraniczne na potrzeby urzêdów i instytucji oraz osób prywatnych. Wyró¿niæ
mo¿na trzy rodzaje kwerend, dla których baz¹ Ÿród³ow¹ s¹ akta notarialne:
kwerendê genealogiczn¹, w³asnoœciow¹ i naukow¹. Utrzymuj¹c ten podzia³,
przyjêty i stosowany w archiwach pañstwowych4, analizie poddana zosta³a
wartoœæ Ÿród³owa akt notarialnych.
Osoby zainteresowane dokumentacj¹ notarialn¹ mog¹ natrafiæ na trudnoœci w korzystaniu z akt notarialnych. Problemy te w pierwszej kolejnoœci
wi¹¿¹ siê z ograniczonym dostêpem do tych¿e Ÿróde³. Materia³y archiwalne
2
H. S z y m a ñ s k a, J. Œ m i a ³ o w s k i, Akta notarialne z terenu Królestwa Polskiego,
Archeion 1959, t. 30, s. 44.
3
K. S z c z e p a n, Udostêpnianie materia³ów archiwalnych w archiwach pañstwowych, Teki Archiwalne, Seria nowa, Warszawa 2003, t. 7 (29), s. 75-91.
4
Komputerowa baza danych RAP (Rejestr Archiwalnych Poszukiwañ) s³u¿¹ca do
ewidencjonowania m.in. kwerend archiwalnych.
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s¹ udostêpniane w archiwach pañstwowych po up³ywie 30 lat od ich
wytworzenia, je¿eli nie narusza to prawnie chronionych interesów Pañstwa
i obywateli, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach5 oraz rozporz¹dzeniem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie
okreœlenia szczególnych wypadków i trybu wczeœniejszego udostêpniania
materia³ów archiwalnych6. Przed udostêpnieniem akt notarialnych korzystaj¹cy powinien udokumentowaæ swój interes prawny, podaæ cel i zakres
poszukiwañ. Akta notarialne s¹ dokumentami potwierdzaj¹cymi stan w³asnoœci. Z tego te¿ wzglêdu chronione s¹ one w archiwach w sposób szczególny,
tak aby zawarte w nich dane osobowe oraz szczegó³owe informacje o stanie
posiadania nie sta³y siê przedmiotem informacji dla niepo¿¹danych osób7.
Kolejny problem to tzw. „masowoœæ” akt notarialnych, uznawana
równie¿ za jedn¹ z zalet i „podstawowych walorów naukowych Ÿróde³
tej kategorii”8, któr¹ najlepiej zilustrowaæ liczbowo. We wszystkich archiwach pañstwowych w Polsce – zgodnie z uaktualnion¹ na koniec
2004 r. komputerow¹ baz¹ danych SEZAM 6.0 (System Ewidencji Zasobu
Archiwalnego) – przechowywane s¹ 4263 zespo³y, czyli 162086 j.a.,
co stanowi ok. 7600,73 metrów bie¿¹cych akt.
Tabela nr 1. Statystyczne przedstawienie zawartoœci bazy danych Sezam z podzia³em
na liczbê zespo³ów, jednostek archiwalnych oraz metrów bie¿¹cych na poszczególnych poziomach klasyfikacyjnych bazy.

´
Zród³o:
Wyniki kwerendy przeprowadzonej przez autorkê w bazie SEZAM.

5

Tekst jedn.: Dz.U. Nr 171, poz. 1396.
Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 116.
7
Por. ustawê z dnia 29 paŸdziernika 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.
Nr 133, poz. 883 z póŸn. zm.
8
Sz. K o z a k, Dziewiêtnastowieczne akta notarialne. Stan badañ, Zeszyty Naukowe
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie, Seria Spo³eczno-Polityczna i Historyczna
1998, Historia 7, z. 28, s. 195.
6
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Z danych ujêtych w tabeli9 wynika, ¿e zespo³y akt notarialnych stanowi¹ ponad po³owê liczby zespo³ów z aktami instytucji wymiaru sprawiedliwoœci i oko³o jedn¹ dwudziest¹ wszystkich zespo³ów archiwalnych
zarejestrowanych w archiwalnej bazie danych SEZAM. Jest to wynik
niew¹tpliwie znacz¹cy. Dla porównania, akta metrykalne i akta urzêdów
stanu cywilnego, jako najbardziej znane archiwalia, licz¹ 7834 zespo³y
i stanowi¹ oko³o jedn¹ dziesi¹t¹ liczby wszystkich zespo³ów, natomiast
akta urzêdów gmin i gromad (organy administracji ogólnej) s¹ reprezentowane w SEZAM przez 15639 zespo³ów archiwalnych, co stanowi a¿
jedn¹ pi¹t¹ wszystkich zespo³ów.
Pracê z aktami notarialnymi, prowadzenie bezpoœrednich poszukiwañ
mo¿e utrudniæ ponadto brak aparatu wyszukiwawczego do akt. W archiwach pañstwowych obok pomocy archiwalnych stopnia podstawowego, takich jak inwentarze kartkowe lub inwentarze ksi¹¿kowe ze
wstêpem brak jest pomocy wy¿szego rzêdu, czyli indeksów. Bardzo czêsto
jedyny aparat wyszukiwawczy do akt notarialnych stanowi samo Ÿród³o,
a dok³adniej wytworzone przez notariusza (aktotwórcê) pomoce kancelaryjne, którymi s¹ przede wszystkim skorowidze alfabetyczne do akt
notarialnych.

Akta notarialne Ÿród³em dla kwerend w³asnoœciowych
Akta notarialne okreœliæ mo¿na mianem „Ÿróde³ wiecznie ¿ywych”.
Odwo³uj¹ siê do nich wci¹¿ bezpoœrednio zaanga¿owane strony. Akt
notarialny odgrywa szczególn¹ rolê wówczas, gdy prawo uzale¿nia wa¿noœæ
czynnoœci prawnej od zawarcia jej w³aœnie w formie aktu notarialnego
(sprzeda¿, darowizna, zamiana). W celu potwierdzenia swego prawa w³asnoœci bardzo istotne jest posiadanie egzemplarza aktu notarialnego. Z tych
wzglêdów orygina³ aktu notarialnego musi byæ przechowywany wieczy9
Tabela jest wyci¹giem z raportów statystycznych komputerowego systemu ewidencji
zasobu archiwalnego SEZAM. Porównano w niej trzy wielkoœci: ogólny zasób archiwalny
archiwów pañstwowych, iloœæ akt wytworzonych przez wszystkie instytucje wymiaru
sprawiedliwoœci, które znajduj¹ siê w zasobach archiwów pañstwowych oraz iloœæ akt notarialnych przechowywanych w zasobach wszystkich archiwów pañstwowych. Porównanie tych okreœlonych wielkoœci rozdzielono dodatkowo na trzy poziomy. Uzyskano w ten
sposób mo¿liwoœæ ich zestawienia na poziomie: liczby zespo³ów archiwalnych, liczby
jednostek archiwalnych oraz liczby metrów bie¿¹cych.
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œcie, najpierw w kancelarii notarialnej, nastêpnie w archiwum s¹dowym,
by ostatecznie znaleŸæ siê w archiwum pañstwowym. Strony bior¹ce udzia³
w akcie lub bezpoœrednio zaanga¿owane mog¹ wówczas otrzymywaæ
wypisy lub odpisy danego aktu bêd¹ce wiernymi powtórzeniami orygina³u.
Choæ instytucja notariatu dzia³a na ziemiach polskich od pocz¹tku
XIX w., to ze wzglêdu na polskie uwarunkowania polityczne i ustrojowe
w okresie PRL-u utraci³a swe pierwotne znaczenie. Dopiero od pocz¹tku
lat 90-tych XX w. w Polsce zaobserwowaæ mo¿na wyraŸny wzrost
zainteresowania sprawami w³asnoœci. Z tego okresu pochodz¹ przyk³ady
reprywatyzacji mienia straconego po II wojnie œwiatowej.
Osoby prywatne – rzadziej natomiast urzêdy – udokumentowania prawa
w³asnoœci szukaj¹ w³aœnie w aktach notarialnych. Potwierdzeniem tego
zjawiska mog¹ byæ dane statystyczne ujête w poni¿szej tabeli.
Tabela nr 2. Zestawienia iloœci kwerend archiwalnych przeprowadzanych przez oddzia³y terenowe AP Kielce w latach 2000-2002.

´
Zród³o:
Dane statystyczne z rocznych sprawozdañ z dzia³alnoœci terenowych oddzia³ów AP w Kielcach: AP Jêdrzejów, AP Piñczów, AP Sandomierz, AP Starachowice.

Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, ¿e iloœæ kwerend przeprowadzonych przez oddzia³y terenowe Archiwum Pañstwowego w Kielcach w latach 2000-2002 w oparciu o akta notarialne pokrywa siê niemal¿e z liczb¹ kwerend w³asnoœciowych10. Jest to stosunkowo du¿a

10
Poza aktami notarialnymi Ÿród³ami wykorzystywanymi do prowadzenia kwerend
w³asnoœciowych s¹ g³ównie akta hipoteczne i ksiêgi gruntowe.
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liczba, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e kwerendy te przeprowadzono
w oparciu o jeden rodzaj Ÿród³a – akta notarialne.
Informacji wynikaj¹cych z tabeli nie mo¿na jednak¿e odnieœæ do
wszystkich archiwów. Z ankiety rozes³anej przez autorkê w 2005 r. do
wszystkich archiwów pañstwowych, które przechowuj¹ akta notarialne
wynika, ¿e w 2004 r. w Archiwum Pañstwowym w Rzeszowie aktami
notarialnymi interesowa³y siê 52 osoby, a jedynym celem wykorzystania
tych archiwaliów by³y poszukiwania w³asnoœciowe. Podobnie przedstawia siê sytuacja w Archiwum Pañstwowym w Bia³ymstoku Oddzia³
w £om¿y. Akta notarialne z lat 1918-1951 udostêpniane by³y tam wy³¹cznie w celach w³asnoœciowych w formie kwerend korespondencyjnych, które stanowi³y znikomy procent w ogólnej liczbie kwerend: 7,36%
w 2003 r., a 8,77% w 2004 r.
Wiêkszoœæ korzystaj¹cych z akt notarialnych stanowi¹ osoby prywatne, które do archiwum wiedzie wy³¹cznie urzêdowa potrzeba „wyci¹gniêcia odpisu” aktu notarialnego w celu uregulowania spraw spadkowych lub w³asnoœciowych. Ten rodzaj zainteresowanych liczy na szybkie
i ³atwe odszukanie konkretnych aktów notarialnych, bez zbêdnego
wg³êbiania siê w ich rodzaj i treœæ. Znaj¹c rok, miejscowoœæ, nazwiska
notariusza i stron spisuj¹cych akt nawet bez konkretnego numeru z repertorium ³atwo odnajdzie dokument, korzystaj¹c z alfabetycznie sporz¹dzonego skorowidza.

Akta notarialne jako Ÿród³o do badañ genealogicznych
Do Ÿróde³ historycznych najczêœciej wykorzystywanych w badaniach
genealogicznych, z racji zawartych w nich informacji, nale¿¹: ksiêgi
metrykalne i ksiêgi stanu cywilnego11, ksiêgi s¹dowe grodzkie i ziemskie,
ksiêgi s¹dowe wiejskie, akta hipoteczne, tabele likwidacyjne i nadawcze,
ksiêgi ludnoœci sta³ej i niesta³ej, ksiêgi meldunkowe, spisy ludnoœci oraz
akta notarialne bêd¹ce przedmiotem niniejszego artyku³u. Akta notarialne
dotychczas by³y wykorzystywane w poszukiwaniach genealogicznych
w stopniu minimalnym. Drzewa genealogiczne i kroniki rodzinne w ogrom11
Ksiêgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach pañstwowych w Polsce. Informator, oprac. A. Laszuk, Warszawa 1998; zob. bazê danych PRADZIAD zamieszczon¹
na stronach internetowych archiwów pañstwowych pod adresem: www.archiwa.gov.pl.
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nej czêœci tworzone s¹ w oparciu o najpospolitszy dla tej grupy kwerend
rodzaj Ÿróde³ – akta metrykalne. Taki stan rzeczy wynika m.in. ze s³abej
znajomoœci zawartoœci Ÿród³a historycznego, jakim s¹ akta notarialne.
Mo¿e byæ on tak¿e efektem masowoœci tych Ÿróde³ i trudnoœci korzystania z nich.
´
Zród³a
do badañ genealogicznych mog¹ mieæ ró¿n¹ g³êbiê informacyjn¹. Dokumentami w oparciu, o które mo¿na stworzyæ najprostsze
drzewo genealogiczne s¹ akta metrykalne. W ksiêgach stanu cywilnego
zawarte zosta³y dane osobowe, podano daty urodzenia, ma³¿eñstwa, zgonu;
dane personalne œwiadków zdarzenia, niekiedy adres, czy informacjê
o pochodzeniu, zawodzie, czy adresie zamieszkania. Najwiêcej informacji
potrzebnych genealogom, spoœród akt metrykalnych, nios¹ akta ma³¿eñstwa i alegata do nich.
W zale¿noœci od tego, jakiego typu informacja o przodkach jest potrzebna, mo¿na dobieraæ Ÿród³a do dalszych poszukiwañ. Dla przyk³adu:
chc¹c wy³¹cznie zidentyfikowaæ przodka poprzez poznanie jego danych
personalnych wystarczy przeprowadziæ kwerendê opart¹ w zasadzie
wy³¹cznie na aktach metrykalnych. Niedosyt wiadomoœci o protoplastach
rodu zmusza do g³êbszych poszukiwañ genealogicznych na bazie Ÿróde³
bardziej szczegó³owych, takich w³aœnie jak akta notarialne. Zapisy notarialne dotycz¹ce osób mówi¹ o strukturze rodzin, w tym chocia¿by
o liczebnoœci dzieci. Dotycz¹ spadkobierców, ich pochodzenia, miejsca
urodzenia, a tak¿e zawieraj¹ informacje o ich pozycji spo³ecznej. Czêsto,
w³aœnie na podstawie aktów dobrej woli, mo¿na przeœledziæ dzieje rodziny,
historiê jej maj¹tku (bogacenie siê b¹dŸ ubo¿enie rodu). Warunkiem dla
prowadzenia tego typu poszukiwañ genealogicznych jest „zwyczaj” przodków do regulowania aktami notarialnymi dzia³añ dobrej woli, a tak¿e
przestrzeganie przymusu notarialnego dla okreœlonych prawem czynnoœci.
Od czego rozpocz¹æ poszukiwania genealogiczne w aktach notarialnych?
Na genealogów prowadz¹cych poszukiwania w aktach notarialnych
czyhaj¹ „pu³apki i niespodzianki archiwalne”. Przed rozpoczêciem kwerendy Ÿród³owej wskazane jest przeprowadzenie tzw. studiów wstêpnych. Ich celem jest znalezienie punktu zaczepienia dla przysz³ych badañ.
Mo¿e byæ to wiadomoœæ o kupnie ziemi przez przodków w danej miej-
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scowoœci, co z kolei pozwoli okreœliæ siedzibê najbli¿szej kancelarii notarialnej
i rozpocz¹æ poszukiwania. Bywa niekiedy tak, ¿e problem stanowiæ mo¿e
ustalenie imion i nazwisk protoplastów lub dat ich ¿ycia. W takich przypadkach pracê z dokumentacj¹ notarialn¹ poprzedziæ musz¹ poszukiwania
w aktach metrykalnych. Wówczas kwerenda genealogiczna prowadzona
w oparciu o akta notarialne stanowiæ bêdzie drugi, du¿o trudniejszy etap
poszukiwañ genealogicznych. Wa¿ne jest, aby rozpoczynaj¹cy badania
genealogiczne wiedzia³, gdzie i kiedy ewentualne akty notarialne mog³y
byæ spisane. Dobrze jest znaæ miejsce urzêdowania najbli¿szego notariusza oraz okreœliæ, choæby orientacyjnie, ramy chronologiczne poszukiwañ.
Pierwsze wiadomoœci o przodkach naj³atwiej i najszybciej mo¿na znaleŸæ
w alfabetycznych skorowidzach notarialnych poprzez wyszukanie potrzebnego nazwiska. Skorowidze poprowadz¹ z kolei do konkretnych ju¿
pe³nych aktów notarialnych.
Po odnalezieniu nazwiska poszukiwanej osoby w skorowidzu rozpoczyna siê drugi etap kwerendy Ÿród³owej. Kolejnych informacji nale¿y
szukaæ ju¿ w ksiêgach notarialnych, odnosz¹c numer repertorium wskazany w skorowidzu do konkretnego aktu znajduj¹cego siê w ksiêdze
aktów notarialnych12. Oprócz danych identyfikuj¹cych osobê w akcie
notarialnym (imiê, nazwisko, adres) zawarte s¹ informacje o okolicznoœciach jego powstania (powody spisania aktu). Treœæ w³aœciwa aktu zawiera
najwiêcej informacji. Jej forma i charakter s¹ zawsze uzale¿nione od
rodzaju czynnoœci notarialnej: umowa darowizny, umowa kupna i sprzeda¿y, umowa przedœlubna (intercyza), cesja praw, testamenty, inwentarze. W ka¿dym z poszczególnych typów aktów notarialnych zawarta jest
informacja, która mo¿e byæ przedmiotem zainteresowania genealogów.
W zamieszczonej poni¿ej tabeli podano kilka rodzajów aktów dokonuj¹c, w znacznym uproszczeniu, przedstawienia ich zawartoœci pod
k¹tem ich przydatnoœci w poszukiwaniach genealogicznych.

12

Pozosta³e rodzaje dokumentacji notarialnej szczegó³owo omówione w rozdzia³ach,
takich jak repertoria, ksiêgi protestów wekslowych, ksiêgi przychodów i rozchodów, nie
zawieraj¹ w sobie materia³u Ÿród³owego interesuj¹cego genealogów.
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Tabela nr 3. Rodzaje aktów notarialnych wykorzystywane w badaniach genealogicznych.

Niemal¿e w ka¿dym akcie notarialnym to¿samoœæ osób staj¹cych do
aktu stwierdzana by³a na podstawie dokumentów oraz potwierdzana przez
œwiadków. W akcie podane s¹: imiona, nazwisko osoby; imiona jej rodziców, czasem z pe³niejszymi informacjami o nich; adres zamieszkania,
datê urodzenia, pochodzenie lub zawód, np. „Stanis³awa Kulik, córka
rzeczonego Franciszka Kulika i drugiej jego ¿ony Magdaleny z Œnie¿nych,
niezamê¿na, urodzona 6 maja 1917 r., zamieszkanie prawne obieraj¹ca
we wsi Grotniki, gminy Grotniki, powiatu stopnickiego”13 lub „(...)
Leontyna – Feliksa, dwojga imion, córka Leonarda, Paszkowska, pe³noletnia panna, dzia³aj¹ca w imieniu w³asnym i Emilia Paszkowska, córka
Szczepana Wystupa, a ¿ona Leonarda Paszkowskiego, dzia³aj¹ca w imieniu
i na rzecz Jadwigi, córki Leonarda, Paszkowskiej i Zenony, córki Leonarda, Paszkowskiej, na mocy art. 92 kodeksu zobowi¹zañ, zamieszka³e
13

AP Piñczów, Akta notariusza Stanis³awa Sikorskiego w Busku Zdroju. Ksiêga aktów
notarialnych, Nr Rep. 92/38, R 1936, sygn. 1.
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i zamieszkanie prawne dla skutków aktu niniejszego obieraj¹ce w Sosnowcu przy ulicy Rudnej pod numerem trzydziestym (...)”14.
Po przedstawieniu rodzajów i charakterystyce zawartoœci omawianych Ÿróde³ archiwalnych czas na przyk³ady. Przytoczone poni¿ej fragmenty aktów notarialnych, które pochodz¹ z ksi¹g notarialnych przechowywanych w zasobie Archiwum Pañstwowego w Kielcach – Oddzia³
w Piñczowie, mog¹ staæ siê przyczynkiem do rozpoczêcia poszukiwañ
genealogicznych w³aœnie w oparciu o akta notarialne.
„Ma³gorzata Obora swoj¹ osadê w³oœciañsk¹, [...] z budynkami, inwentarzami i w ogóle z tem wszystkiem, co z natury, przeznaczenia
i przedmiotu stanowi nieruchomoœæ, darowa³a swemu synowi Józefowi
Oborze na warunkach, w akcie wymienionych, miêdzy innymi pod warunkiem wydawania Ma³gorzacie Obora do¿ywotnich alimentów, szczegó³owo w akcie darowizny wymienionych. Józef Obora darowiznê powy¿sz¹ na warunkach wymienionych z wdziêcznoœci¹ przyj¹³, jednak¿e
ju¿ w kilka dni po sporz¹dzeniu aktu, a mianowicie w dniu jedenastym
lutego roku bie¿¹cego w restauracji w Busku-Zdroju dopuœci³ siê wzglêdem daruj¹cej ra¿¹cej niewdziêcznoœci i naubli¿a³ jej przy tem od »choler«
i »piorunów« oraz innych s³ów, ubli¿aj¹cych godnoœci cz³owieka, a nadto
popycha³ Ma³gorzatê Obora i grozi³ pobiciem tak, Ma³gorzata Obora,
obawiaj¹c siê o swe zdrowie, zamiast jechaæ z Józefem Obor¹ wozem,
mimo bardzo podesz³ego wieku zmuszona by³a wracaæ pieszo z Buska
do Palonek, a niezale¿nie od tego, z obawy, i¿ groŸby pobicia mog¹ byæ
przez Józefa Oborê w czyn wprowadzone zamieszka³a u córki swej we
wsi Janina, aczkolwiek ma w akcie darowizny zastrze¿one miêdzy innymi, prawo do¿ywotniego u¿ytkowania z mieszkania w domu na podarowanej osadzie. W tym stanie rzeczy Ma³gorzata Obora, stwierdzaj¹c
niewdziêcznoœæ obdarowanego, niewykonanie przez niego przyjêtego na
siebie w akcie darowizny obowi¹zku opiekowania siê daruj¹c¹, korzysta
z przys³uguj¹cego jej prawa i [...] odwo³uje uczynion¹ Józefowi Oborze
darowiznê”15.

14
AP Kielce, Starostwo Powiatowe Olkuskie. Odpis aktu notarialnego sporz¹dzonego
w kancelarii notariusza Witalisa Swolkienia w Olkuszu, sygn. 5.
15
AP Piñczów, Akta notariusza Jana Zaborowskiego w Chmielniku. Ksiêga aktów
notarialnych, R 1935, sygn. 4, k. 405.
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„Franciszek Soja i Stanis³awa Kulik oœwiadczyli, ¿e maj¹ zamiar zawrzeæ
zwi¹zek ma³¿eñski i co do przysz³ych stosunków maj¹tkowych w czasie
trwania ich ma³¿eñstwa i na przypadek œmierci jednego z nich umawiaj¹
siê w sposób nastêpuj¹cy: wszelki maj¹tek teraŸniejszy i przysz³y, jaki
ka¿de z nich, przysz³ych ma³¿onków obecnie posiada lub w przysz³oœci
posiadaæ mo¿e nie wy³¹czaj¹c przysz³ego dorobkowego ich maj¹tku, bêdzie
stanowiæ wspóln¹ ich w³asnoœæ. Franciszek Kulik oœwiadczy³, ¿e na zamierzony zwi¹zek ma³¿eñski niepe³noletniej córki swojej Stanis³awy Kulik
z Franciszkiem Soj¹ oraz na zawarcie przez nich niniejszej umowy przedœlubnej zgadza siê i zezwala”16.
„Daruj¹cy, Jan i Ma³gorzata, ma³¿onkowie Szczukiewicz licz¹cy lat
– on osiemdziesi¹t, a ona siedemdziesi¹t – zachowuj¹ sobie prawo bezp³atnego do¿ywotniego u¿ytkowania przedmiotu darowizny z tem, ¿e
obdarowane obowi¹zane bêd¹ swoim kosztem obrabiaæ przedmiot darowizny, i ¿e w razie œmierci jednego a nastêpnie drugiego do¿ywotnika
ka¿da z obdarowanych winna na ka¿dy pogrzeb do³o¿yæ z w³asnych
funduszów po 25 z³otych”17.
„Perla Heller oœwiadczy³a, ¿e jej teraŸniejszy maj¹tek sk³ada siê: z sumy
posagowej piêæ tysiêcy z³otych w gotówce, któr¹ jako stanowi¹ca jej
posag wnosi przysz³emu swemu mê¿owi Ickowi – Herszowi Wajnsztatowi do zarz¹du i u¿ytkowania oraz z wyprawy i mebli ogólnej wartoœci
oko³o dwóch tysiêcy z³otych, a mianowicie: z szafy, garderoby dêbowej
jasnej trzydrzwiowej formirowanej z czeczotem, dwóch ³ó¿ek jasnych
dêbowych formirowanych z czeczotem, eta¿erki jasnej, zegara œciennego
koloru jasnego, budzika, kredensu sosnowego, dwóch firanek tiulowych
z mosiê¿nymi karniszami, sto³u kuchennego, ³awki, kredensu na naczynia
oraz wszelkich naczyñ kuchennych, dwóch wielkich lichtarzy srebrnych,
kandelabra srebrnego stoj¹cego na osiem œwiec, osiemnastu ³y¿eczek
srebrnych ma³ych, dwunastu kubków srebrnych ró¿nej wielkoœci,
dwunastu no¿y sto³owych ze srebrnymi rêkojeœciami, dwunastu widelców srebrnych, z³otego zegarka mêskiego, damskiego pierœcionka z³otego

16
AP Piñczów, Akta notariusza Stanis³awa Sikorskiego w Busku Zdroju. Ksiêga aktów
notarialnych, Nr Rep. 92/38, R 1936, sygn. 1.
17
AP Piñczów, Akta notariusza Jana Zaborowskiego w Chmielniku. Ksiêga aktów
notarialnych, Nr Rep. 259/35, R 1935, sygn. 5.
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z brylantem, damskiego zegarka mêskiego firmy Suisse Watch, futra
mêskiego czarnego z ko³nierzem z czarnej foki a podbiciem z ma³piego
futra, futra mêskiego czarnego z br¹zowym ko³nierzem z wydry, podbicie
z tchórza, czarnego palta mêskiego subrynowego, dwóch letnich koszulek mêskich popielatych i czarnych, kapoty z czerwonej alpagi, szeœciu
wielkich poduszek, dwóch zielonych na ³ó¿ko, jednej kapy pluszowej
zielonej na stó³, dwunastu bia³ych obrusów, piêciu kolorowych obrusów,
dwunastu du¿ych przeœcierade³, szeœciu poszewek na ko³dry, oœmiu
poszewek na pierzyny, szesnastu poszewek na poduszki, trzydziestu mêskich
koszul, dziesiêciu trykotów mêskich, dwunastu par kalesonów”18.
Ostatni przyk³ad zaczerpniêty z ksiêgi notarialnej to intercyza przedœlubna spisana w 1935 r. Na podstawie treœci powy¿szego aktu stwierdziæ
mo¿na, ¿e jest on Ÿród³em nie tylko do badañ genealogicznych. Oprócz
wiadomoœci o osobach i relacjach miêdzy nimi, niesie tak¿e bogate informacje o ówczesnej kulturze materialnej; mo¿e równie¿ zainteresowaæ
jêzykoznawców. Akta notarialne jako materia³ Ÿród³owy le¿¹ w sferze
zainteresowania przedstawicieli kilku dziedzin wiedzy: historii i jej ga³êzi,
historii sztuki, nauki o jêzyku, prawa, socjologii.

Akta notarialne Ÿród³em do badañ naukowych
Kwerendy naukowe, które polegaj¹ na opracowaniu konkretnego tematu
na potrzeby instytucji naukowych lub urzêdów, mog¹ byæ tworzone
w oparciu o akta notarialne; zdarza siê to jednak doœæ rzadko. Poszukiwania tego rodzaju prowadz¹ nieliczni korzystaj¹cy z zasobów archiwalnych. S¹ to z regu³y uczniowie szkó³ wy¿szych lub pracownicy naukowi
podejmuj¹cy kwerendê zwi¹zan¹ przewa¿nie z aktualnymi potrzebami
nauki19.
Akta notarialne stanowi¹ bardzo bogato reprezentowany typ Ÿróde³.
Od lat 50-tych XX w. te nowe Ÿród³a zachêca³y swym obiektywizmem
i wszechstronnoœci¹ informacji historyków, bibliologów, znawców sztuki
i prawników, choæ chronologiczny uk³ad akt notarialnych, ich du¿a liczba
18
AP Piñczów, Akta notariusza Jana Zaborowskiego w Chmielniku. Ksiêga aktów
notarialnych, Nr Rep. 775, R 1935, sygn. 7.
19
Informacje o tematach kwerend prowadzonych w oparciu o akta notarialne zapisane
s¹ w metryczkach archiwalnych ksi¹g; np. Ekslibris donacyjny Jana Olrycha Szanieckiego;
Wyposa¿enie sklepów ma³omiasteczkowych na KielecczyŸnie w XIX i XX w.
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i skromne pomoce archiwalne nie u³atwia³y badaczom podjêcia kwerendy
archiwalnej. Ponadto wartoœæ tych akt znacznie wzros³a w kontekœcie
dotkliwych strat, jakie ponios³y archiwa pañstwowe. W wyniku II wojny
œwiatowej zniszczeniu uleg³o wiele bezcennych archiwaliów, zaœ akta
notarialne zachowa³y siê niemal kompletnie. Na podstawie najstarszych
akt notarialnych – najwczeœniej przekazanych do archiwów pañstwowych – prowadzone by³y naukowe kwerendy tematyczne, których efekty
zosta³y w wiêkszoœci opublikowane. Ju¿ w tych pierwszych pracach
poœwiêconych wartoœci Ÿród³owej akt notarialnych zauwa¿ono, i¿ archiwalia tego typu znajduj¹ siê w polu zainteresowañ badaczy ró¿nych dziedzin
nauki: historyków, bibliologów, prawników, socjologów. W oparciu o XIXwieczne akta notarialne prowadzono badania nad: dziejami Warszawy
i £odzi, bur¿uazji, klasy robotniczej, nauki polskiej, dziejami ksi¹¿ki i bibliotek20; badania nad w³asnoœci¹ w Ksiêstwie Warszawskimi i Królestwie
Polskim21, dostrzegaj¹c ich wartoœæ22, tak¿e dla historii handlu, budownictwa, techniki, dziejów gospodarczo-spo³ecznych, historii kultury, sztuki,
literatury.
Niemal wszyscy dotychczasowi autorzy rozwa¿aj¹cy w swych pracach kwestie wartoœci akt notarialnych lub opieraj¹cy swe badania o ten
rodzaj Ÿróde³ doceniali wy³¹cznie akta notarialne wytworzone w XIX
i pocz¹tku XX w., pomijaj¹c tym samym akta notarialne z okresu 20lecia, okupacji i krótkiego w dziejach notariatu okresu powojennego. Seria
referatów przygotowanych na I Ogólnopolsk¹ Konferencjê Naukow¹
poœwiêcon¹ historii notariatu i aktom notarialnym stanowi kompletny stan
badañ nad aktami notarialnymi i ich wartoœci¹ Ÿród³ow¹. W swych wy-

20
H. C h a m e r s k a, Akta hipoteczne i notarialne, jako Ÿród³a badañ nad ksiêgozbiorami prywatnymi XIX-XX wieku (Zagadnienia metodologiczne), Z Badañ nad Polskimi Ksiêgozbiorami Historycznymi 1977, z. 3, s. 5-22.
21
J. M a z u r k i e w i c z, Znaczenie akt notarialnych dla badañ nad w³asnoœci¹ w Ksiêstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, Annales Universitatis Mariae Curie-Sk³odowska,
Sectio F, vol. XX, 7, Lublin 1965, s. 115-126.
22
H. S z y m a ñ s k a i J. Œ m i a ³ o w s k i, Akta notarialne z terenu Królestwa Polskiego i ich wartoœæ naukowa, Archeion 1959, t. 30, s. 43-67; J. K a z i m i e r s k i, Akty
´
notarialne i ich znaczenie dla badañ historycznych XIX wieku, Studia Zród³oznawcze
1959, t. IV, s. 109-123; R. S z c z e p a n i a k, Akta notarialne kaliskie i ich znaczenie dla
badañ naukowych, Rocznik Kaliski 1976, t. 9, s. 249-260.

162

Anna Opara-Rak, Akta notarialne w zasobach archiwów pañstwowych...

st¹pieniach23 syntezy przydatnoœci akt notarialnych do badañ historycznych dokona³ Krzysztof Skupieñski, z punktu widzenia bibliologa wartoœæ
akt notarialnych nakreœli³a Anna Dymmel, zaœ obszary zainteresowania prawników w tym zakresie zdefiniowa³a Dorota Malec. Warto zwróciæ uwagê w tym miejscu na artyku³ oraz ksi¹¿kê Szczepana Kozaka24,
w których oprócz zestawienia bibliografii do tematu autor okreœli³ ponadto
wartoœæ informacyjn¹ Ÿród³a, przytaczaj¹c wykorzystywane dotychczas
metody badawcze i proponuj¹c ponadto w³asne podejœcie do tematu wykorzystywania zawartoœci akt notarialnych. Aktualny stan badañ nad
dokumentacj¹ notarialn¹ uzupe³niæ nale¿y jeszcze o pracê Teresy Kuciak
´
pt. „Zród³a
archiwalne do osadnictwa mennonickiego w powiecie strzeleckim w latach 1764-1834”25, wydany i poprzedzony wstêpem przez
Czes³awa Erbera „Inwentarz mebli Tomasza Zieliñskiego”26 oraz opublikowane w wydawnictwie zbiorowym pt. „Notariat i akta notarialne na
ziemiach polskich w XIX-XX wieku”27, referaty z radomskiej konferencji.
23
Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX-XX wieku, pod red. S. Pi¹tkowskiego i K. Skupieñskiego, Radom 2004.
24
Sz. K o z a k, Dziewiêtnastowieczne akta notarialne..., s. 193-207; t e n ¿ e, Rzeszowskie akta notarialne 1871-1918. Studium historyczno-Ÿród³oznawcze, Rzeszów 2004, rozdz.
IV, s. 174-205.
25
´
T. K u c i a k, Zród³a
archiwalne do osadnictwa mennonickiego w powiecie strzeleckim w latach 1764-1834, [w:] Nadwarciañski Rocznik Historyczno-Archiwalny, t. II,
Gorzów Wielkopolski 2000, nr 7, s. 39-43.
26
Cz. E r b e r, Inwentarz mebli Tomasza Zieliñskiego, Kielce 1981, wyd. nlb.
27
Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich XIX-XX wieku, red. S. Pi¹tkowski
i K. Skupieñski, Radom 2004, s. 201: D. M a g i e r, Szlachta powiatu radzyñskiego w œwietle inwentarzy pozosta³oœci w aktach radzyñskich notariuszy w latach 1812-1830; Sz. K o z a k, Mo¿liwoœæ wykorzystania metod komputerowych w badaniach nad notariatem galicyjskim; K. L a t a w i e c, Akta notarialne jako Ÿród³o badañ nad ludnoœci¹ rosyjsk¹
w Królestwie Polskim miêdzy powstaniem styczniowym a pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹; A. J a d e s z k o, Akta notarialne jako Ÿród³o do badañ nad dziejami spo³ecznoœci lokalnych
Królestwa Polskiego w pierwszej po³owie XIX wieku (na przyk³adzie Kazimierza Dolnego);
T. K o z ³ o w s k a, Walewscy herbu Kolumna z Koblnik w œwietle akt notarialnych z lat
1810-1834; M. N o w a k, Nieruchomoœci jako przedmiot czynnoœci prawnych mieszczan
powiatu olkuskiego w œwietle akt notarialnych z lat 1815-1830; A. J a n k o w s k a, Akta
notarialne jako Ÿród³o do badañ nad sytuacj¹ ekonomiczn¹ ludnoœci regionu radomskiego w okresie okupacji austriackiej (1915-1918); A. L e w a n d o w s k a, Notariusze radomskiego okrêgu s¹dowego w latach 1918-1939. Noty biograficzne; K. J a r o s z e k,
Notariusze dzia³aj¹cy na terenie Królestwa Polskiego w latach 1808-1915 (wykaz kancelarii notarialnych przechowywanych w archiwach pañstwowych).
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Wobec tak pokaŸnej literatury przedmiotu okreœlaj¹cej wartoœæ naukow¹ akt notarialnych, jedynie s³usznym wydaje siê zilustrowanie dostrze¿onych ju¿ tematów badañ, które mog¹ byæ kontynuowane w oparciu
o akta notarialne wytworzone w latach 1918-1951 wybranymi przyk³adami z ksi¹g notariuszy.
W aktach notarialnych jako doskona³ym Ÿródle do badañ regionalnych
specyfika regionu bezsprzecznie znajduje swoje odbicie. Kancelarie notarialne funkcjonowa³y na okreœlonym terenie, a notariusz by³ w pewnym
sensie urzêdnikiem lokalnym. St¹d w aktach powsta³ych na skutek jego
dzia³alnoœci zawodowej zarejestrowane s¹ realia terenu, na którym prowadzi³ swoj¹ kancelariê. Analizuj¹c akta notarialne mo¿na odtworzyæ dzieje
regionu b¹dŸ danego miasta, zbadaæ strukturê spo³eczn¹, stan zamo¿noœci
ludnoœci, obrót nieruchomoœciami, kulturê materialn¹ i tradycjê. Akta notarialne s¹ specyficznym rodzajem regionalnego pamiêtnika, w którym
zapisywano typowe dla danego obszaru sprawy, odnotowywano równie¿
wydarzenia szczególne i okazjonalne. Przyk³adem mog¹ byæ akta notariatu
buskiego i chmielnickiego przechowywane w Archiwum Pañstwowym
w Piñczowie. W nich znajduj¹ siê obszerne informacje o rozwoju i funkcjonowaniu uzdrowisk i sanatoriów w Busku Zdroju – instytucji bêd¹cych
wizytówkami miasta i regionu. W kancelarii Stanis³awa Sikorskiego28
w 1936 r. spisano akt kupna-sprzeda¿y dzia³ki leœnej w miejscowoœci (opisywanej w dokumencie jako „uroczysko”) We³ecz i wybudowanego na
niej szpitala dla dzieci – „dom z ceg³y, kryty dachówk¹, z suteryn¹
z wapniaka, poddaszem z desek i balkonem ¿elaznym” na rzecz Stowarzyszenia „Górka-Kolonia Lecznicza Dzieciêca imienia Doktora Medycyny Rektora Józefa Brudziñskiego” w Busku Zdroju. W Chmielniku w 1927 r.
spisano akt notarialny, w którym doktor Szymon Starkiewicz „zapisa³ na
hipotece nale¿¹cych do Stowarzyszenia »Kolonia Lecznicza Dzieciêca im.
Doktora Medycyny Rektora Józefa Brudziñskiego przy Zdroju w Busku«
nieruchomoœci pod nazw¹ »Sanatorium dla dzieci zo³zowatych« (...) po³o¿onych na terytorium wsi Zbludowice, gminy Radzanów, powiatu Stopnickiego, ziemi kieleckiej, przestrzeni: pierwsza 12 hektarów 3881 metrów
kwadratowych i druga 15 hektarów 6338 metrów kwadratowych, na

28

APK O/Piñczów, Akta notariusza Stanis³awa Sikorskiego w Busku Zdroju, t. 2,
Nr Rep. 319/38, R 1938, sygn. 9.

164

Anna Opara-Rak, Akta notarialne w zasobach archiwów pañstwowych...

rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego (...) kaucjê”29. Z okresu okupacji
pochodzi spisany w dwóch jêzykach, niemieckim i polskim, akt sprzeda¿y
przez Juliusza Madziara dzia³aj¹cego „w imieniu Generalnego Gubernatorstwa na podstawie powo³anej wy¿ej delegacji Kierownika Pañstwowego Zak³adu Zdrojowego w Busku (...) nieruchomoœci pod nazw¹ »Dobra
Busko« sprzedaje Zwi¹zkowi Gmin w Busku”30.
Kancelarie notarialne, których dokumentacja przechowywana jest
w zasobie Archiwum Pañstwowego w Piñczowie, funkcjonowa³y w ma³ych miasteczkach, gdzie przewa¿aj¹c¹ czêœæ mieszkañców stanowi³a
ludnoœæ ¿ydowska. Tworzy³y j¹ grupy kupców, rzemieœlników, w³aœcicieli ma³ych fabryk lub zak³adów pracy posiadaj¹ce pewien kapita³ w nieruchomoœciach b¹dŸ pieni¹dzu. Obrót i gospodarowanie swoim mieniem
¯ydzi zwyczajowo regulowali aktami notarialnymi31. Dlatego w ksiêgach
notarialnych z Chmielnika, Piñczowa, Dzia³oszyc stronami staj¹cymi do
aktów w przewa¿aj¹cej czêœci by³a ludnoœæ ¿ydowska – identyfikowaæ
j¹ mo¿na po nazwiskach, wykonywanym zawodzie czy wreszcie wyznaniu – informacjach podawanych w treœci dokumentów. Studiuj¹c akta
notarialne zawierane przez ¯ydów przeœledziæ mo¿na kompletne historie
rodzin ¿ydowskich, stan ich posiadania a przez to równie¿ pozycjê
w spo³ecznoœci miejskiej32. Wa¿ny element kultury i egzystencji ¯ydów
stanowi³a niew¹tpliwie religia. Wymowne dzia³anie podjête przez ludnoœæ
wyznania moj¿eszowego w celu zapewnienia miejsca lokalnego kultu
religijnego zosta³y udokumentowane w kancelarii notarialnej. W aktach
notariusza Leonarda Baranowskiego w Chmielniku w 1929 r. spisano
osiemnastostronicowy akt, do którego stanê³o 107 osób fizycznych oraz

29
APK O/Piñczów, Akta notariusza Karola Kozierowskiego w Chmielniku, Nr Rep.
56, R 1927, sygn. 3.
30
APK O/Piñczów, Akta notariusza Stanis³awa Sikorskiego w Busku Zdroju, z. 1,
Nr Rep. 56/42, R 1942, sygn. 17.
31
Por. R. K u w a ³ e k, ¯ydzi £êczyñscy w latach 60-tych XIX wieku w œwietle akt
notarialnych, Merkuriusz £êczyñski 1995, s. 9-14; Zród³a archiwalne do dziejów ¯ydów
w Polsce, oprac. zbiorowe pod red. B. Woszczyñskiego i V. Urbaniaka, Warszawa 2001.
32
Akta notarialne jako Ÿród³o do historii ¯ydów w Polsce zosta³y zebrane w pracy
´
zbiorowej, Zród³a
archiwalne do dziejów ¯ydów w Polsce, oprac. zbiorowe pod red.
B. Woszczyñskiego i V. Urbaniaka, Warszawa 2001.
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3 przedstawicieli Prezydium Zarz¹du Wyznaniowej Gminy ¯ydowskiej
miasta Buska. Akt ten reguluje porz¹dek i organizacjê w wybudowanej
w Busku „przy ulicy Józefa Pi³sudskiego nowej synagogi, w której, jak
to widaæ z do³¹czonego do niniejszego aktu planu33, urz¹dzono sto
dwadzieœcia cztery miejsca siedz¹ce na parterze przeznaczone dla mê¿czyzn i sto dwadzieœcia cztery miejsca równie¿ siedz¹ce na galerii przeznaczono dla kobiet”. Dokument wymienia wszystkich obywateli wyznania moj¿eszowego (z³o¿yli oni tak¿e swoje podpisy pod aktem), którzy
wnieœli op³atê na budowê œwi¹tyni nabywaj¹c przez to prawo do dzier¿awy na „wieczne czasy” na okreœlonych w akcie warunkach miejsc
w synagodze buskiej.
W aktach notarialnych oprócz realiów ¿ycia codziennego odnotowano
tak¿e wydarzenia szczególne, okazjonalne, wystêpuj¹ce czasowo. W okresach burzliwych przemian historycznych u notariuszy wystêpowa³ swoisty
kalejdoskop spraw nietypowych i barwnych, jak samo ¿ycie w danym
czasie.
Na przestrzeni lat czêstotliwoœæ spisywania poszczególnych rodzajów
akt ulega³a zmianom, lecz by³y i takie okresy, w których radykalnie zmienia³a
siê w ogóle liczba czynnoœci notarialnych. Ten stan rzeczy spowodowany
by³ sytuacj¹ polityczn¹ w kraju, uwarunkowaniami spo³ecznymi i gospodarczymi. W okresach burzliwych przemian, konfliktów politycznych
i zbrojnych, jak II wojna œwiatowa, mniej kupowano i sprzedawano,
zawierano mniej kontraktów, spad³a iloœæ intercyz i pe³nomocnictw.
Aby udokumentowaæ i ukazaæ faktyczny obraz produkcji kancelarii
notarialnych skonstruowano dwa wykresy. Maj¹ one zobrazowaæ trendy
rozwojowe urzêdów notarialnych w Lublinie w latach 1918-1951 (wykres 1). Analizie poddano kancelarie czterech notariuszy lubelskich: Stanis³awa Bielskiego, Juliana Borkowskiego, Piotra Gnoiñskiego i Wac³awa
Salkowskiego, dopasowuj¹c czas ich dzia³alnoœci do dwóch okresów
chronologicznych. Dla lat 1936-1939 powsta³ pierwszy wykres, natomiast lata 1946-1951 przedstawione zosta³y na wykresie nr 2.

33

Graficznie przedstawiono przydzia³ miejsc, zarówno na parterze, jak i w galerii, dla
poszczególnych cz³onków synagogi w Busku Zdroju.
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Wykres nr 1. Liczba czynnoœci notarialnych sporz¹dzonych w kancelariach notariuszy
S. Bielskiego, J. Borkowskiego i P. Gnoiñskiego w latach 1936-1939.

´
Zród³o:
AP Lublin, Repertoria notarialne notariuszy lubelskich Stanis³awa Bielskiego,
Juliana Borkowskiego i Piotra Gnoiñskiego z lat 1936-1939.
Wykres nr 2. Liczba czynnoœci notarialnych sporz¹dzonych w kancelariach notariuszy
J. Borkowskiego, P. Gnoiñskiego i W. Salkowskiego w latach 1946-1951.

´
Zród³o:
AP Lublin, Repertoria notarialne notariuszy lubelskich Juliana Borkowskiego,
Piotra Gnoiñskiego i Wac³awa Salkowskiego z lat 1946-1951.
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Dane statystyczne, które zaznaczono na wykresach stanowi¹ liczby
czynnoœci notarialnych sporz¹dzonych przez wybranych czterech notariuszy prowadz¹cych swoje kancelarie w Lublinie. Pochodz¹ one z repertoriów, bowiem w tych ksiêgach rejestruj¹cych niemal¿e ca³¹ dzia³alnoœæ urzêdów znajdowa³y siê dok³adne sumy wykonanych czynnoœci
notarialnych.
Jak widaæ na za³¹czonych wykresach, do 1939 r. obserwowaæ mo¿na
wzrost lub sta³¹ liczbê sporz¹dzanych w kancelariach lubelskich czynnoœci notarialnych. Zjawisko to spowodowane by³o stabilizacj¹ polityczn¹
w II RP, sprzyjaj¹c¹ koniunktur¹ gospodarcz¹ (dotycz¹c¹ zawierania umów
o charakterze prywatnoprawnym) oraz wzrostem popularnoœci i znaczenia instytucji notariatu. Rozwój kapitalizmu i koniecznoœæ dokonywania
transakcji drog¹ umów poci¹gnê³y za sob¹ wzrost popytu na us³ugi
notarialne.
Spadek iloœci czynnoœci sporz¹dzanych w kancelariach notarialnych
zauwa¿alny by³ od 1939 r. W okresie II wojny œwiatowej liczba zawieranych aktów notarialnych zmala³a m.in. z powodu zamykania kancelarii
notarialnych. W wyniku takiego stanu rzeczy szereg umów nie mog³o
dojœæ do skutku. Akta notarialne s¹ wiêc miernikiem zjawisk, które tworzy³y
dany okres historyczny, ilustruj¹c przez to, niew¹tpliwie bardzo dok³adnie,
epokê w jakiej powstawa³y.
Po 1946 r. obserwowaæ mo¿na dalszy spadek czynnoœci notarialnych.
Wykres ukaza³ tak¿e nieskoordynowane z konkretnymi datami historycznymi wahania w iloœci sporz¹dzanych aktów. Nie widaæ te¿ p³ynnoœci
rozwojowej, która wyraŸnie zaznaczona zosta³a na schemacie pierwszym
(zw³aszcza do 1946 r.). Zjawisko to nale¿y wi¹zaæ z now¹ polityk¹ ustrojow¹
w³adz polskich, wprowadzan¹ po wojnie. Reforma s¹downictwa, wystêpuj¹ce od 1946 r. sta³e tendencje polityczne zmierzaj¹ce do upañstwowienia notariatu, os³abi³y autorytet urzêdu notarialnego, czego efekt mo¿na
w³aœnie prze³o¿yæ na iloœæ dokonanych wówczas czynnoœci notarialnych.
Przytoczone w wykresach dane powinny uwiarygodniæ te s¹dy.
Poruszone tu zagadnienia nie wyczerpuj¹ jednak wszystkich mo¿liwoœci wykorzystania akt notarialnych do badañ naukowych. Dokumenty te
przedstawiaj¹ cenny materia³ do dziejów spo³eczno-gospodarczych. Ze
wzglêdu na regionalne nazwy zawodów, powtarzaj¹ce siê na danym terenie
nazwiska i przydomki w³aœcicieli i ludzi ówczesnej „epoki” oraz nazwy
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geograficzne, np. miejscowoœci, maj¹tków, nazwy w³asne obszarów leœnych, pastwisk, ³¹k i pól, stawów, jezior, itp., akta notarialne mog¹
stanowiæ materia³ do badañ jêzykowych. Archiwalia te s¹ tak¿e Ÿród³ami
do historii budownictwa, sztuki, kultury, literatury34, s¹ szczególnie wa¿ne
dla miast i regionów, które utraci³y w wyniku wojen wiêkszoœæ swych
archiwaliów w archiwach pañstwowych.

Anna Opara-Rak

34
Do prac dokumentuj¹cych u¿ytecznoœæ akt notarialnych do badañ nad dziejami
ksi¹¿ek i czytelnictwa nale¿¹: R. J a n i a k, Prywatne ksiêgozbiory lubelskie w pierwszej
po³owie XIX wieku w œwietle akt notarialnych. Badania sonda¿owe, [w:] Folia Bibliologica 1986-1987, Lublin 1990, s. 29-33; M.J. L e c h, Materia³y do dziejów ksi¹¿ki i czytelnictwa w okresie zaborów w archiwach polskich, Rocznik Biblioteki Narodowej 1969,
t. V, s. 23-57; t e n ¿ e, Akta notarialne jako Ÿród³o do badañ nad ksiêgozbiorami domowymi, Studia o ksi¹¿ce 1979, t. IX, s. 187-201.
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