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Archiwum Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej 
w Muzeum Polskim w Rapperswilu 

W 1984 r., na kilka miesięcy przed śmiercią pisarza i w obliczu ciężkiej choroby jego towa-
rzyszki życia, Barbara Toporska i Józef Mackiewicz podjęli decyzję o przekazaniu swojego dorob-
ku twórczego, dokumentów i pamiątek osobistych oraz bogatego, liczącego kilkaset pozycji księ-
gozbioru, wraz z kompletem roczników czasopisma „Ostprobleme", do Muzeum Polskiego 
w Rapperswilu. Postanowienie to poprzedziły długie rozmowy z Niną Kozłowską — osobą, którą 
już od wielu lat darzyli przyjaźnią i głębokim zaufaniem, a która jednocześnie jako przedstawiciel 
muzeum rapperswilskiego, związana była z tym największym, o wielkich tradycjach, polskim 
ośrodkiem kulturalnym w Szwajcarii. Nie bez znaczenia w wyborze miejsca złożenia dorobku 
swego życia była dla Mackiewiczów — osób o antykomunistycznych postawach — chlubna prze-
szłość instytucji, której twórcami byli polscy emigranci nie akceptujący władzy komunistycznej 
w Polsce oraz Szwajcarzy popierający polskie aspiracje wolnościowe, a także rola, jaką wówczas 
Muzeum odgrywało — symbolu żywej Polski niepodległej. 

Józef Mackiewicz zmarł 31 stycznia 1985 r., Barbara Toporska w niespełna pół roku po nim — 
20 czerwca. Już 13 lipca 1985 r. na mocy testamentu Barbary Toporskiej z dnia 22 kwietnia trafiły 
w formie daru do rapperswilskiego muzeum trzy skrzynie metalowe i jedna skrzynia drewniana 
zawierająca ich archiwum pisarskie — korespondencję, manuskrypty, maszynopisy dzieł 
i materiały źródłowe, a także recenzje, albumy rodzinne, dokumenty osobiste i materiały osób 
trzecich. Pozostałe dwa kartony pomieściły ich całą spuściznę materialną. Złożyły się na nią: biur-
ko Józefa Mackiewicza; jego fotel, w stylu biedermeier; maszyna do pisania marki Royal; lupa do 
czytania; wkład do długopisu oprawiony w ptasie pióro; porcelanowe naczynie Rosenthal z ołówka-
mi; malowany kubek metalowy na materiały piśmienne; rozcinacz do listów; aparat fotograficzny 
i minikamera marki Voigtländer; komplet pionków do gry w szachy i pudełko drewniane do ich prze-
chowywania; zegarek Mackiewicza; fifka z czarnej laki; dwa pudełka do zapałek w dwustronnej 
kartonowej oprawie, ręcznie robionej; popielniczka metalowa z emaliowanym dnem malowanym 
w kwiaty, z uchwytami; metalowa podstawka (również popielniczka?); srebrne pudełeczko i srebrna 
łyżeczka; scyzoryk, nożyczki, pęseta. Ponadto: pięć obrazów przedstawiających Wilno, w tym dwa 
autorstwa Barbary Toporskiej; jej portret, pędzla W. Ostrowskiej; fotografia portretowa Józefa Mac-
kiewicza; oraz malowane własnoręcznie przez Toporską dwa przyciski z kamienia, pudełko drewniane 
i talerzyk z dedykacją. To wszystko... Oto dorobek materialny życia Mackiewiczów. 

Znacznie większa i o wiele bardziej złożona jest spuścizna literacka, archiwum dokumentacyj-
ne i prywatne. Zgodnie z testamentem Mackiewiczów, przez 20 lat od daty złożenia skrzyń 
w Rapperswilu nikt nie miał prawa wglądu do nich. Dwadzieścia lat upłynęło w roku 2005. Tylko 
raz, przy okazji Stałej Konferencji Archiwów, Muzeów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, która 
w roku 1997 miała miejsce w Rapperswilu, opublikowany został niewielki komunikat z bardzo 
ogólną informacją na temat zawartości spuścizny Mackiewiczów1. Przez kolejne lata nikt nie miał 
dostępu do archiwaliów. 

Dopiero latem 2005 r. przystąpiono w Rapperswilu do prac porządkowych nad spuścizną 
Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej. Wstępne porządkowanie archiwaliów przeprowadziły 
Izabella Gass i Katarzyna Świderska. Polegało ono na posegregowaniu materiałów na dwie części 
— osobno archiwum Mackiewicza i osobno — Toporskiej, podziale rzeczowym archiwaliów, 
wyodrębnieniu i scaleniu innych, mniejszych kolekcji osobowych w ramach spuścizn, oraz sporzą-
dzeniu roboczej wersji inwentarza. Przygotowany wówczas spis dokumentów stał się podstawą 
dalszych prac inwentaryzacyjnych. 

1 A. Buchman, Informacja o pamiątkach i archiwum po Józefie Mackiewiczu w Rapperswilu, 
[w:] Ślady polskości. Polonia i emigracja w świetle badań i źródeł historycznych, pod red. D. Na-
łęcz. Warszawa 1999 s. 91-100. 

412 



Kompleksowe uporządkowanie i opracowanie archiwaliów Józefa Mackiewicza i Barbary To-
porskiej w celu ich publicznego udostępnienia, a także przygotowanie szczegółowego inwentarza 
archiwum Mackiewicza i Toporskiej było efektem realizacji czteromiesięcznego stypendium przy-
znanego na początku 2006 r. przez Pracownię Badań Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Stypendium otrzymała Anna Tomczak. 

Podstawą układu archiwów był podział dokonany wstępnie w roku 2005. Zamysłem autorki 
niniejszego artykułu, kończącej porządkowanie spuścizny i nadającej inwentarzowi ostateczny 
kształt było wprowadzenie jak najmniejszej liczby zmian w ogólnym schemacie układu jednostek 
nadanym przez porządkujących materiały w roku poprzednim, tj. uszanowanie zasady przynależno-
ści zespołowej. Nie zawsze jednak udawało się tę zasadę zachować — zwłaszcza, jeśli poszczegól-
ne, uformowane już jednostki-zespoły akt, zawierały materiały błędnie zakwalifikowane i zacho-
dziła potrzeba wyłączenia ich z zespołu i nowego sklasyfikowania. Błędy dotyczyły nie tylko 
błędnej klasyfikacji poszczególnych dokumentów, ale też podstawowego podziału na archiwalia 
należące bądź to do spuścizny Józefa Mackiewicza, bądź Barbary Toporskiej. Przemieszczenia 
w ramach archiwum powodowały konieczność tworzenia nowych jednostek, włączenia do zawar-
tości zespołów materiałów wcześniej nieuwzględnianych lub wydzielenia ich w celu łączenia 
z innymi, cząstkowo opracowanymi. 

Spuścizna Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej została podzielona na dwa samodzielne 
zespoły. Materiały Mackiewicza, z lat 1929-1985, otrzymały nazwę: „Spuścizna po Józefie Mac-
kiewiczu (1902-1985)" i sygnaturę I-1. Z archiwaliów Toporskiej, obejmujących okres od 1945 do 
1985 r. utworzono zespół pn. „Spuścizna po Barbarze Toporskiej (1913-1985)" o sygnaturze I-2. 
Następnym etapem było nadanie materiałom spuścizn układu zgodnego z Wytycznymi opracowania 
spuścizn archiwalnych po uczonych2 Archiwum Polskiej Akademii Nauk. 

W wyniku prac porządkowych i inwentaryzacyjnych archiwalia Józefa Mackiewicza podzielo-
no na osiem zasadniczych grup: I. Materiały twórczości literackiej, II. Materiały działalności twór-
cy zespołu, III. Materiały biograficzne, IV. Korespondencja, V. Materiały o twórcy zespołu, 
VI. Materiały rodowe, VII. Materiały osób obcych, VIII. Załączniki. 

Grupa pierwsza — największa — obejmująca materiały twórczości literackiej z lat 1931-1981 
(dominują w niej materiały z okresu 1962-1975) liczy 81 jednostek archiwalnych (j.a.) i składa się 
z następujących podgrup: A. Maszynopisy powieści, rozpraw politycznych, B. Maszynopisy opowia-
dań, nowel, broszur, C. Maszynopisy artykułów, studiów, D. Bruliony tekstów, E. Teksty opublikowa-
ne w prasie, F. Materiały warsztatowe. Znajduje się tutaj większość ważniejszych prac Mackiewicza. 

W podgrupie pierwszej znalazły miejsce najstarsze prace pisarza jak sztuka Pan poseł i Julia 
i najpóźniejsze — W cieniu krzyża i Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy, będące analizą polityki 
Kościoła wobec komunizmu. Na końcu umiejscowiono maszynopisy tekstów, których nie udało się 
datować. Druga podgrupa zawiera jeden z unikatowych egzemplarzy broszury rozpowszechnianej 
w obiegu podziemnym Optymizm nie zastąpi nam Polski z 1944 r. W podgrupie maszynopisów 
artykułów można znaleźć kilka prac pisarza jeszcze nie publikowanych. Dużą i ciekawą jest pod-
grupa brulionów stanowiących rękopisy fragmentów różnych, często także jeszcze nie ustalonych 
tekstów. Ich opracowanie przysporzyło jednocześnie najwięcej trudności. Podgrupa następna — 
teksty drukowane w pasie — obejmuje prace zamieszczane w prasie polsko- jak i obcojęzycznej, 
będąca zapewne cennym źródłem dla badaczy pragnących uzupełnić bibliografię prac Józefa Mac-
kiewicza. W skład materiałów warsztatowych wchodzą notatki i wypisy z literatury, zapiski pisarza 
do własnych tekstów. Szczególną uwagę przykuwają umieszczone tutaj uwagi i poprawki autorstwa 
Barbary Toporskiej do prac Mackiewicza. 

Drugą grupę tworzą w spuściźnie następujące podgrupy: A. Działalność organizacyjno-naukowa 
na konferencjach i zjazdach, B. Działalność społeczno-polityczna, C. Działalność popularyzatorska. 
Zawiera ona materiały z lat 1941-1984 zgrupowane w 17 j.a. W pierwszej podgrupie archiwaliów 
znalazła się dokumentacja działalności Józefa Mackiewicza jako członka PEN-Clubu i Studiengesell-
schaft für Fragen mittel- und osteuropäischer Partnerschaft oraz odczyty z różnych, nieustalonych do 
tej pory zjazdów i konferencji. Druga podgrupa to materiały przedstawiające działalność pisarza 
w sprawie mordu w Katyniu oraz dotyczące oskarżeń Jana Nowaka-Jeziorańskiego o kolaborację. 

2 Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, [oprac. H. Dymnicka-Woło-
szyńska i Z. Kolankowski]. Warszawa 1990. 
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Materiały związane z Katyniem są liczniejsze i obejmują pracę Józefa Mackiewicza Zbrodnia katyń-
ska w świetle dokumentów (z przedmową Władysława Andersa), artykuły i teksty audycji radiowych 
jego autorstwa poświęcone tej właśnie problematyce, korespondencję (w tym także dotyczącą praw 
autorskich do książki o Katyniu), materiały osób trzecich związane z tematem wymordowania pol-
skich oficerów przez Sowietów w czasie II wojny światowej. 

W grupie trzeciej z lat 1940-1985 znajdują się materiały biograficzne zawierające: dokumenty 
osobiste (paszporty, dowody tożsamości, meldunki, ubezpieczenia, materiały dotyczące stanu 
zdrowia), bibliografię prac własnych, umowy z wydawnictwami, rachunki, testamenty, akt zgonu. 
Tutaj znalazły się również materiały tzw. „sprawy Mackiewicza", tj. zarzutów o kolaborację 
w latach wojny. Na archiwalia odnoszące się do tematu oskarżeń powieściopisarza o kolaborację 
z hitlerowcami składa się sześć jednostek. Pozostałą część tej grupy stanowią dokumenty związane 
z nagrodami literackimi przyznanymi pisarzowi, kandydaturą do Nagrody Nobla i Światowym 
Kołem Przyjaciół Twórczości Józefa Mackiewicza. 

Bardzo obszerna korespondencja wpływająca i wychodząca z okresu 1947-1984 stanowi czwartą 
grupę materiałów i obejmuje 80 j.a. Znaleźć tu można liczne świadectwa powiązania twórcy ze 
wszystkimi najważniejszymi ośrodkami myśli polskiej na Zachodzie, listy od pisarzy, wydawnictw 
i wielu wybitnych indywidualności kształtujących kulturę polską i europejską. Warto wymienić wśród 
korespondentów J.M. takie osoby jak: Józef Maria Bocheński, Marian Szyszko-Bohusz, Czesław 
Miłosz, Jerzy Giedroyc, Mieczysław Grydzewski, Michał Chmielowiec, Stefania Kossowska, Stefania 
i Juliusz Sakowscy, Marian Hemar czy Janusz Kowalewski. Listy ułożono alfabetycznie, jako pierw-
szych sytuując korespondentów prywatnych, potem instytucje, organizacje, stowarzyszenia, redakcje 
i wydawnictwa. Na końcu listy umieszczono listy nieustalonych autorów i adresatów. 

W grupie piątej ulokowano materiały na temat Józefa Mackiewicza z lat 1938-1985. Liczy 
ona dziewięć j.a., składają się na nią prace naukowe dotyczące twórczości J.M., recenzje i omówie-
nia jego prac, uwagi do artykułów pisarza, wzmianki o nim i jego publikacjach, w tym dziewięć 
albumów z wklejonymi wycinkami prasowymi. 

Inwentarz zamykają grupy: VI — materiały rodowe (1977) i VII — materiały osób obcych 
(1941-1985), w których znalazły się materiały biograficzne, prace literackie i naukowe, artykuły, 
referaty i korespondencja. Archiwalia związane z osobą prof. Krystyny Marek wyłączono z zespołu 
na polecenie Anny Buchmann, Dyrektora Muzeum, i dodano do jej spuścizny przechowywanej 
w Archiwum Muzeum Polskiego. 

Jako załączniki potraktowano druki ulotne, materiały kartograficzne, bogaty zbiór fotografii 
przedstawiających Józefa Mackiewicza i Barbarę Toporską, ich rodzinę i przyjaciół oraz materia-
łów prasowych, wykorzystywanych przez Mackiewicza jako teksty źródłowe do własnych prac. 
Załączniki liczą 74 jednostki i zawierają archiwalia z lat 1945-1985. 

Inwentarz archiwum prywatnego Józefa Mackiewicza opracowany wg porządku rzeczowo-
-chronologicznego liczy w sumie 272 j.a. Został uzupełniony o jeden aneks obejmujący spis spu-
ścizny materialnej. 

Nieco mniej bogate, obejmujące zaledwie 89 j.a., jest archiwum Barbary Toporskiej. Podzielo-
ne zostało ono na następujące części: I. Materiały twórczości literackiej, II. Materiały twórczości 
artystycznej, III. Materiały biograficzne, IV. Korespondencja, V. Materiały o twórcy spuścizny, 
VI. Materiały osób obcych, VII. Materiały fonograficzne. 

W grupie pierwszej zebrano maszynopisy czterech powieści Toporskiej: Na mlecznej drodze, 
Na wschód od dzisiaj, Siostry i Spójrz wstecz, Ajonie! oraz napisane na podstawie esejów Karola 
Wędziagolskiego „Pamiętniki". Znalazły się tutaj również zbiór wierszy „Athene noctua", artyku-
ły do prasy oraz skromne objętościowo materiały warsztatowe. Zgromadzone tu archiwalia pocho-
dzą z lat 1959-1984 i zawierają się w 24 j.a. 

Grupa druga to materiały twórczości artystycznej. Składają się na nią rysunki, pastele, akware-
le, szkicownik i dokumentacja fotograficzna prac. 

Trzecią grupę tworzą materiały biograficzne, do których włączono m.in. dokumenty osobiste, 
dokumentacj ę dotyczącą stanu zdrowia i materiały odnoszące się do pomocy społecznej udzielanej 
Mackiewiczom. Pozostałe archiwalia z tej grupy to dokumentacja finansowa (głównie rozliczenia 
z „Głosem Ameryki", którego to Toporska była wieloletnim współpracownikiem) i materiały spra-
wy sądowej przeciwko tejże właśnie rozgłośni radiowej. Szczególną uwagę w tej części inwentarza 
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zwraca dziennik Barbary Toporskiej prowadzony od roku 1961 aż do śmierci. Całość zamyka 
teczka z testamentami, aktem zgonu, mowami pogrzebowymi i nekrologami. W grupie tej zawarte 
dokumenty z lat 1945-1985 liczą 8 j.a. 

Grupa czwarta obejmuje korespondencję z lat 1951-1985 i jest najobszerniejsza (zawiera 41 
j.a.). Dominuje tutaj korespondencja rodzinna oraz listy z rozgłośnią „Glos Ameryki". 

Na grupę piątą — materiały o twórcy spuścizny (1955-1984), składają się recenzje prac To-
porskiej. Dwie ostatnie grupy to materiały osób obcych i materiały fonograficzne — bardzo skrom-
ne, liczące tylko po jednej jednostce. 

Józef Mackiewicz i Barbara Toporska-Mackiewicz zgromadzili w czasie swej długoletniej 
działalności imponujący dorobek pisarski. Z punktu widzenia badań naukowych nad historią, histo-
rią literatury, dziejami emigracji polskiej, archiwa te stanowią źródło nie do przecenienia. Jedną 
z pierwszych okazji by się o tym przekonać będzie konferencja z cyklu „Duchowe źródła Europy" 
poświęcona życiu i twórczości Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej przygotowywana 
w Rapperswilu w dniach 27-28 września br. 

Anna Tomczak (Toruń) 


