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ARCHIWISTA W LABORATORIUM.
(PRZEGLĄD FRANCUSKIEJ LITERATURY ARCHIWALNEJ 

DOTYCZĄCEJ ARCHIWÓW NAUKOWYCH)

„Y A-T-IL UN ARCHIVISTE DANS LE LABORATOIRE ?” '

To pytanie, postawione przez archiwistów francuskich, inspirowane przez 
francuską literaturę i sztukę, było pytaniem o potrzebę obecności archiwistyki jako 
jednej z nauk pomocniczych historii w procesie tworzenia, selekcjonowania, 
gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, opracowwyania i udostępniania 
dokumentacji powstającej w wyniku działalności naukowej.

Problem atyka dotycząca archiwów naukowych była jednym  z przedmiotów 
refleksji występujących we francuskich studiach źródłoznawczych i pracach z za
kresu archiwistyki. Rozważania obejmujące kwestie związane z tego typu archi
wami inspirowane były przez dwa środowiska. Jedno z nich stanowili historycy 
nauki, drugie archiwiści zatrudnieni i zajmujący się archiwami instytucji nauko
wych oraz archiwami uczonych. Zainteresowanie tego typu archiwaliami zw iąza
ne było z faktem  w yodrębnienia historii nauki i techniki jak o  odrębnej, 
autonomicznej dyscypliny naukowej2. Problematyka ta znalazła odzwierciedlenie 
w pracach kręgu osób związanych z Centrum Badań Historii Nauki i Techniki 
Ośrodka Nauki i Przemysłu (Centre de la recherche en histoire des sciences et de 
techniques de la Cité des sciences et de l’industrie) w La Villete (Paryż). Od 
momentu swego powstania instytucja ta okazywała zainteresowanie archiwami 
naukowymi. W ramach Centrum utworzono stanowiska konserwatorskie celem
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zabezpieczania archiwaliów naukowych. W latach 1988-1996 instytucja ta była 
organizatorem trzech seminariów (1988,1993,1996) poświęconych problematyce 
archiwów naukowych3. Drugim kręgiem osób zainteresowanych tymi kwestiami 
byli archiwiści z różnych instytucji naukowych. W  grupie tej znaleźli się m.in. 
archiwiści Akademii Nauk, rezydenci Archives nationales przy Ministerstwie 
Edukacji Narodowej (M inistère de 1’Education nationale) i Narodowym Centrum 
Badań Naukowych (Centre national de recherche scientifiques), konserwatorzy 
zajmujący się archiwaliami naukowymi zgromadzonymi przy księgozbiorach 
Biblioteki Narodowej (Bibliothèque nationale), Bibliotece M uzeum Historii Na
turalnej (Bibliothèque centrale du Muséum d ’histoire naturelle), Bibliotece Obser
watorium Astronom icznego (Bibliothèque de l ’O bservatoire de Paris) oraz 
bibliotek innych instytucji naukowych. Zorganizowane seminaria poświęcone 
były różnym problemom. Tytuły ich brzmiały: „Archiwa naukowe” („Les archives 
scientifiques”, 25.02.1988), „Zabezpieczanie i wykorzystanie archiwów nauko
wych” („Préservation et utilisation des archives scientifiques”, 18.03.1993), „For
ma i zawartość dokumentacji naukowej. W  stronę dyplomatyki w archiwach 
naukowych.” („Formes et contenus des documents. Pour une diplomatique des 
archives scientifiques”, 19.02.1996).

Za prekursora badań dotyczących archiwów naukowych uznać należy G.Beau- 
jouana, dyrektora naukowego Sekcji IV École pratique des hautes études. Był on 
organizatorem dyskusji okrągłego stołu dotyczących problematyki archiwów na
ukowych w latach 1971 i 1974. W 1976 r. problematyka ta została zaprezentowana 
na Międzynarodowym Kongresie Historii Nauki odbywającym się w Edynburgu 
w trakcie sympozjum poświęconego źródłom archiwalnym do historii nauki. Nastę
pnie pojawiły się idee powołania centrum informacji poświęconego archiwom nauko
wym. W gronie autorów tych koncepcji znajdował się m.in. M.Taton. W 1982 r. 
zbierano dane do programu CNRS „Archiwa naukowe” . Celem programu była 
rejestracja niewykorzystanych dotychczas źródeł do historii nauki znajdujących się w 
zasobie Archives nationales4. Przejawem głębszej i szerszej refleksji dotyczącej tej 
problematyki były wymienione wcześniej seminaria zorganizowane przez Cen
trum Badań Historii Nauki i Techniki. Rezultatem ich było wypracowanie pojęcia 
„archiwum naukowe”, klasyfikacji tego rodzaju archiwów, metod ich opracowy
wania i zabezpieczania. W trakcie prowadzonych rozważań dotyczących tych 
kwestii zaprezentowano także problematykę związaną z wartościowaniem współ
cześnie tworzonej dokumentacji naukowej, rodzajami dokumentacji oraz klasyfi
kacją dokumentacji występującej w archiwach naukowych.
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POJĘCIE, KLASYFIKACJA I PROBLEM Y OPRACOW ANIA 
ARCHIW ÓW  NAUKOW YCH

Omawiając pojęcie „archiwum naukowe”, wskazuje się przede wszystkim na 
jego szeroki zakres oraz fakt, iż jest ono stosowane do trzech grup archiwów, 
odmiennych głównie ze względu na proweniencję i funkcje pełnione przez akto- 
twórców. W skład grupy pierwszej zaliczone zostały archiwa instytucji adm ini
strujących badaniami, drugiej archiwa własne instytucji prowadzących badania, 
trzeciej archiwa osobiste uczonych. Do pierwszej z wymienionych grup zaliczono 
archiwa instytucji rządowych, m.in. ministerstw, nadzorujących i finansujących 
badania naukowe. Archiwalia tych instytucji zawierają materiały ilustrujące poli
tykę naukową państwa. Do drugiej grupy zaliczone zostały archiwa instytucji 
prowadzących działalność naukową i dydaktyczną. W śród archiwaliów tych in
stytucji znajduje się dokumentacja tworzona przez ich administrację oraz doku
mentacja prowadzonych badań i osiąganych rezultatów. M ają one zatem charakter 
zarówno administracyjny, jak  i naukowy. M ateriały zgromadzone w tych archi
wach ilustrują realizację polityki naukowej. Archiwa osobiste uczonych, stanowią
ce trzecią grupę archiwów naukowych, obejmują dokumentację dotyczącą prowa
dzonych badań oraz środowiska intelektualnego, społecznego, rodzinnego jego 
twórcy. Zawierają one wiele istotnych danych dla badań z zakresu historii nauki5.

Opracowanie archiwów naukowych było przedmiotem odrębnej publikacji. 
Dotyczyła ona następujących zagadnień: 1. Kształtowanie zespołu (w tym różne 
formy akcesji oraz podstawy prawne działalności instytucji); 2. Klasyfikacja 
tworzonej dokumentacji (kwestia kryteriów klasyfikacji); 3. Różne rodzaje tw o
rzonej dokumentacji (podział i analiza: korespondencja, zeszyty i notatki labora
toryjne, rękopisy prac i artykułów, notatki do wykładów); 4. Opracowanie pomocy 
archiwalnych (repertoria numeryczne, inwentarze sum aryczne i analityczne, 
szczegółowe repertoria numeryczne); 5. Narzędzia wyszukiwawcze; 6. Konser
wacja i udostępnianie archiwaliów (w przypadku darów i zapisów testamentowych 
możliwość indywidualnego uregulowania okresów, po których m ożna udostępniać 
archiwalia)6.

ARCHIWUM AKADEM II NAUK

Archiwum tej instytucji było przedmiotem zainteresowania historyków nauki. 
Powołana w 1666 r. Akademia Królewska (Académie Royale) funkcjonow ała do
1793 r. W 1795 r. została przekształcona w Instytut Narodowy (Institut national), 
by od 1816 r. ponownie powrócić do nazwy Akademii, ale już nie Królewskiej lecz 
Nauk (Académie des Sciences). Pracownicy Archiwum Akademii publikowali na
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łamach francuskiej literatury archiwalnej artykuły dotyczące zasobu tej placówki 
oraz opracowali przewodnik stanowiący podstawę informacji o tym zasobie7. 
Przewodnik po zasobie tego archiwum był wspólnym dziełem historyka nauki i ar
chiwisty. Stanowił on połączenie studium z zakresu historii Akademii z informa
cjami dotyczącymi zasobu archiwum tej instytucji oraz archiwaliów dokumentu
jących jej dzieje przechowywanych w innych archiwach paryskich. Taka formuła 
przewodnika nie jest typowa dla tego rodzaju francuskich pomocy archiwalnych. 
Przewodnik po zasobie Archiwum Akademii składa się z trzech części. W pier
wszej z nich E. Brian zaprezentował historię Akademii Królewskiej jako instytucji 
w służbie państwa. Podkreślił rolę, którą pełniła w organizacji i kontrolowaniu 
życia naukowego poprzez m.in. ustalanie odpowiednich, odpowiadających wymo
gom władz państwowych, tematów konkursów. Przypomniał, iż działalność Aka
demii Królewskiej służyła m.in. rozwiązywaniu problemów z zakresu kartografii, 
nawigacji, prowadzeniu eksperymentów z zakresu mechaniki, medycyny. Jej 
zadaniem było też m.in. wspomaganie wynalazkami rzemiosł i sztuk. W drugiej 
części przewodnika C. Demeulenaere-Drouyère opisał w sposób sumaryczny ale 
precyzyjny rodzaje dokumentacji powstającej w trakcie działalności Akademii. 
W trzeciej części zawarto informacje dotyczące źródeł do historii Akademii prze
chowywanych w różnych instytucjach naukowych Paryża: Archives nationales, 
Bibliothèque nationale de France, Observatoire de Paris, M uséum national d ’hi
storie naturelle, Institut Pasteur8. Artykuły dotyczące Archiwum Akademii po
święcone były opisom poszczególnych rodzajów dokumentacji powstającej w wy
niku działalności tej instytucji. Opublikowano w nich również podstawowe infor
macje o jego zasobie. W 1988 r. zasób ten liczył 2 700 pudeł tj. 1,34 km bieżącego 
akt (ok. 120 000 kart archiwalnych). Archiwalia były gromadzone w bibliotece. 
W latach 1879/1880 wyodrębnił się Wydział Archiwalny Akademii. Archiwum 
jako samodzielna komórka organizacyjna zostało utworzone w 1992 r. Archiwum 
to przechowuje także materiały wybitnych uczonych francuskich: A. Am père’a 
(33 pudła), J.B. Dumasa (32), A.L. Lavoisiera (28), Réaum ura (9).

W śród materiałów powstających w wyniku działalności Akademii i przecho
wywanych w jej Archiwum znalazły się protokóły posiedzeń tej instytucji, spra
w ozdania z badań, dokum entacja konkursów , dokum entacja oryginalności 
dokonanego odkrycia naukowego w postaci tzw. zamkniętych kopert oraz m ate
riały o charakterze biograficznym odnoszące się do członków Akademii -  uczo
nych francuskich i zagranicznych9. W artykule pośw ięconym  archiw aliom  
Akademii powstającym w wyniku jej działalności, w którym pretekstem do pre
zentacji ich różnorodności stały się kontakty i uczestnictwo L.Pasteura w pracach 
tej instytucji, przypomniano, iż francuskie odkrycia naukowe XIX wieku ogłasza
ne były na publicznych posiedzeniach Akademii. Takie informacje o dokonanych
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odkryciach bardzo często były reżyserowane na wzór spektakli teatralnych. Na 
sali, wśród zgromadzonej publiczności, bardzo często znajdowali się dziennikarze. 
Ich rolą było upowszechnianie informacji o uzyskanych efektach badań nauko
wych. W posiedzeniach takich jedną z głównych ról grali uczeni, w tym Pasteur. 
Sprawozdania czy też relacje z tych posiedzeń stanowiły podstawę edycji „Com p
tes rendus” . Informacje o dokonanych odkryciach naukowych były również prze
kazywane drogą telegraficzną i odczytywane na posiedzeniach publicznych 
Akademii. „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences” pod koniec 
XIX w. ukazywały się w ilości ok. 2 000 egzemplarzy. Znajdowały się one we 
wszystkich ważniejszych bibliotekach świata. Archiwum Akademii przechowuje 
rękopisy tych wydawnictw. Jednym z rodzajów dokumentacji tworzonej przez tę 
instytucję są również akta dotyczące konkursów. Obejm ują one m.in. akta doty
czące wyboru tematów konkursowych, prace zgłaszane do udziału w konkursach, 
spisy prac zgłaszanych wraz z adnotacją komu zostały przekazane do oceny. 
W załączniku do tego artykułu opublikowano taki adnotowany spis prac.

Kolejny rodzaj dokumentacji związany był z formą patentowania wyników 
prac badawczych i ustalaniem oryginalności odkrycia naukowego. Stanowiły go 
tzw. „zakryte koperty” (les plis cachetés) zawierające krótkie opisy dokonanych 
odkryć lub postawionych do rozwiązania problemów badawczych. Były one 
składane w Akademii i mogły być otwierane wyłącznie na życzenie osoby, która 
je  złożyła lub też osoby przez nią upoważnionej. Po stu latach od momentu złożenia 
stawały się własnością Akademii i dopiero wówczas mogły być otwierane z urzę
du. Procedura ta jest stosowana również współcześnie. Służy ona przede wszy
stkim ustalaniu oryginalności w inicjowaniu badań, ich prowadzeniu oraz uzyski
waniu rezultatów. Kolejnym rodzajem archiwaliów są akta dotyczące wyboru na 
członków Akademii. Wśród nich znajdują się protokóły posiedzeń zamkniętych, 
naktórych dokonywano wyborów naczłonków tej instytucji. Archiwum gromadzi 
także akta personalne członków. W załączniku artykułu poświęconego tej proble
matyce opublikowano kilka przykładów dokumentacji przechowywanej w tym 
Archiwum: listy obecności na posiedzeniach Akademii, komunikat Pasteura, nota 
Pasteura o dokonanym odkryciu, spis prac zgłoszonych do konkursu Alhum berta 
(z zakresu nauk przyrodniczych), „zakryte koperty”, protokół z tajnego posie
dzenia poświęconego wyborom członków Akademii, dokumentację z teczek per
sonalnych10.

ARCHIW A INNYCH INSTYTUCJI NAUKOW YCH

M ateriały archiwalne kilku francuskich instytucji naukowych były przedm io
tem refleksji i prezentacji archiwistów i historyków nauki. W grupie tej znalazły
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się następujące instytucje: M uzeum Historii Naturalnej (M uséum national d ’hi
stoire naturelle), Konserwatorium Sztuk i Rzemiosł (Conservatoire national des 
arts et métiers), Politechnika (l’École polytechnique), Instytut Pasteura (l’Institut 
Pasteur), Obserwatorium Astronomiczne w Paryżu (l’Observatoire de Paris). 
W tym ostatnim przypadku obiektem prezentacji były materiały archiwalne zgroma
dzone w bibliotece Obserwatorium stanowiące rezultat działalności tej instytucji.

Archiwaliom przechowywanym w M uzeum Historii Naturalnej poświęcono 
dwa artykuły. Jeden z nich dotyczył materiałów stanowiących rezultat działalności 
tej instytucji". W drugim z nich dokonano prezentacji archiwów osobistych 
uczonych francuskich przechowywanych w Bibliotece Muzeum: rodziny Jussieu, 
w tym A.L. Jussieu, A. Cuviera, H. Becquerela12. Prezentację archiwaliów M uze
um poprzedził krótki rys historyczny tej instytucji. W yodrębniono w nim następu
jące okresy w jej działalności: I. Czasy przedrewolucyjne 1626-1793, wówczas 
instytucja ta działała jako Ogród Królewski (Le Jardin du roi) i była zarządzana 
przez intendenta mianowanego przez króla;. II. Lata 1793-1985 -  instytucja ta na 
podstawie dekretu Konwencji z dnia 10 czerwca 1793 r. została przekształcona 
w M uzeum Historii Naturalnej, w tym okresie była zarządzana przez korporację
0 charakterze naukowym (professeurs-administrateurs) i intendenta podporząd
kowanego tej korporacji; III. Okres od 1985 r. -  dekretem z dnia 4.02.1985 r. 
M uzeum zostało przekształcone w instytucję publiczną o charakterze naukowym
1 kulturalnym. W artykule podkreślono, iż w pierwszym okresie funkcjonowania 
instytucji, tzn. w czasach gdy była ona Ogrodem Królewskim, ilość zgromadzonej 
dokumentacji nie była duża. Większość jej dotyczyła kolekcji przechowywanych 
w Ogrodzie. Znajdowały się w niej korespondencja kolekcjonerów, katalogi 
przesyłek itp. Papiery należące do uczonych związanych z Ogrodem, m.in. G.Bu- 
ffona, były niszczone przez nich samych lub też uległy rozproszeniu. Większość 
archiwów osobistych zgromadzonych w Bibliotece M uzeum pochodzi z donacji 
XIX-wiecznych i późniejszych. W drugim okresie działalności M uzeum ( 1793— 
1985) powstawały i były gromadzone następujące rodzaje dokumentacji: akta 
zgromadzenia profesorów, w tym protokoły posiedzeń oraz materiały przygoto
wane na posiedzenia, protokoły posiedzeń komisji roboczych, papiery osobiste 
uczonych, archiwum Rady Pracowni. Od 1985 r. w M uzeum powstają następujące 
rodzaje dokumentacji: akta Rady Naukowej, akta Rady Administracyjnej, archi
walia naukowe poszczególnych uczonych, akta rad pracowni. W artykule zapre
zentowano również historię zainteresowania tymi archiwaliami. Jedną z okazji ku 
temu stanowił jubileusz setnej rocznicy powstania Muzeum obchodzony w 1893 r. 
W latach trzydziestych część archiwaliów została przekazana do Archives natio
nales, część pozostała w Bibliotece Muzeum. W Archives nationales trafiły one 
do dwóch podserii AJ 15 nr 1-916 (został do nich sporządzony inwentarz) oraz do
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podseriiF  17 nr 3380-3996. Materiały te były rezultatem działalności administracji 
centralnej Ogrodu Królewskiego i Muzeum. W Bibliotece M uzeum pozostawiono: 
rękopisy prac, dokumenty finansowe, protokóły posiedzeń Zgrom adzenia Profe
sorów (1849-1945). M ateriały przygotowywane na te posiedzenia stanowiły czę
sto uzupełnienie archiwaliów podserii AJ 15 przechowywanych w Archiwum 
Narodowym. W przypisach do artykułu zawarto informacje dotyczące inwentarzy 
obejmujących te archiwalia oraz katalogów rękopisów13.

Jedną z instytucji, których archiwalia doczekały się szerszej prezentacji, było 
również Konserwatorium Sztuk i Rzemiosł (Conservatoire national des arts et 
metiers). Konserwatorium zostało utworzone 10.10.1794 r. za czasów rządów 
Konwencji termidoriańskiej. Zgromadziło ono kolekcję maszyn, narzędzi, rysun
ków i prac technicznych pochodzących z Akademii Nauk, Królewskiego Gabinetu 
M aszyn (Cabinet des machines du roi) oraz inne materiały pochodzące z sekwe- 
strów rewolucyjnych. Od 1804 r. zaczął zmieniać się profil działalności Konser
w atorium . Obok funkcji polegających na grom adzeniu obiektów , zaczęło 
prowadzić również działalność dydaktyczną. W 1804 r. utworzono przy nim 
Szkołę Tkactwa (Ecole de filature) a w 1806 r. Szkołę Rysunku (Ecole de dessin). 
W ciągu pierwszych dwudziestu lat istnienia Konserwatorium pełniło również rolę 
centrum informacji i ekspertyz przemysłowych przy ministerstwach. W latach 
1817-1820 wprowadzono nowe elementy w organizacji tej instytucji, m.in. Radę
i Konserwatorium przekształcono w instytucję zarządzaną kolegialnie. Przez cały
XIX wiek Konserwatorium zajmowało dom inującą pozycję w zakresie szkolenia 
kadr technicznych. W 1900 r. uzyskało ono osobowość prawną, co pozwoliło mu, 
wzorem uniwersytetów, otrzymywać dary i zapisy publiczne i prywatne. Finanse 
Konserwatorium były powierzone Radzie Administracyjnej. Dzięki reformom 
1900 r. instytucja ta uzyskała prawo wydawania dyplomów inżynierskich. W pierw
szej połowie XX w. rozwinęły się liczne instytucje wchodzące w skład Konserwa
torium. Ostatnie zmiany organizacyjne miały miejsce w 1993 r. Konserwatorium 
prowadzi działalność usługową, dydaktyczną oraz badawczą. Instytucja jest zarzą
dzana przez Radę Administracyjną, Radę Doskonalenia (odpowiednik Rady Nau
kowej) oraz administratora generalnego mianowanego przez właściwego ministra 
nadrzędnego (M inistra Edukacji). Osoby prowadzące działalność dydaktyczną 
zostały zgrupowane w dwunastu wydziałach, trzydziestu pięciu ośrodkach spe
cjalistycznych, instytutach i laboratoriach, czterdziestu ośrodkach o charakterze 
stowarzyszeń prowadzących szkolenia specjalistyczne odpowiadające aktualnym 
potrzebom rynkowym. Konserwatorium posiada również bibliotekę. W 1993 r. 
Konserwatorium miało zarejestrowanych 35 000 słuchaczy-uczestników różnych 
form kształcenia. W ielokrotne zmiany form działania, liczne zmiany organiza
cyjne sprzyjały powstawaniu różnorodnej dokumentacji zarówno o charakterze
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administracyjnym, jak  i naukowym. Z tego powodu zespoły archiwalne będące 
rezultatem działalności tej instytucji zawierają często wiele serii powstałych w róż
nych epokach historycznych i zabezpieczonych w różnych miejscach. W skazano 
również, iż oryginalne serie dokumentacji tworzone w trakcie działalności Kon
serwatorium były bardzo często rozbijane. Obchody jubileuszu dwusetnej rocznicy 
powstania Konserwatorium przyczyniły się do zwiększonego zainteresowania 
jego archiwaliami przez historyków nauki.

Najstarsza część archiwaliów Konserwatorium przechowywana jest w M uze
um Techniki (Musée national des techniques). Inwentarz dla tej partii materiałów 
archiwalnych, powstałych przed 1840 r., został sporządzony przez historyków 
nauki z centrum Badań Historii Nauki i Techniki (przez D.de Place’a pod kierun
kiem M .Dumasa) w latach 1969-1976. Inwentaryzacją objęto 9 500 jednostek 
spośród 11 000 (150 pudeł spośród 170). Zostały one podzielone na 25 serii 
alfabetycznych obejmujących dokumentację techniczną i naukową i 15 serii nu
merycznych zawierających dokumentację administracyjną. Kolejną partię archi
waliów stanowią materiały powstałe po 1840 r. Składają się one z 5 serii ciągle 
uzupełnianych z powodu nowych dopływów akt. W yodrębniono następujące serie: 
AA -  archiwalia administracji centralnej, BB -  akta osobowe, CC i DD -  archi
walia studium i kursów, EE -  archiwalia dotyczące budynków i finansów. W  serii 
AA zawarte są m.in. takie rodzaje dokumentacji, jak: protokóły posiedzeń Rady 
Administracyjnej i Rady Doskonalenia, korespondencja Dyrekcji. W  serii BB 
jednostki zostały pogrupowane alfabetycznie według nazwisk osób zatrudnionych 
w Konserwatorium. Serie CC i DD zawierają materiały dokumentujące przyzna
wanie dyplomów, programy kursów i zajęć praktycznych, konferencji, profesorów
i dyrektorów. Seria EE, zawierająca archiwalia laboratoriów i instytutów, nie jest 
kompletna, gdyż spośród czterdziestu instytutów zaledwie dwanaście przekazało 
swoje materiały. Są to archiwalia pochodzące sprzed 1940 r. Ostatnia z serii, FF, 
zawiera dokumentację dotyczącą budynków i spraw finansowych. W  końcowej 
części artykułu podkreślono, iż archiwalia Konserwatorium powinny zostać pod
dane dalszemu opracowaniu14.

W  1990 r. delegat Archiwum Narodowego przy M inisterstwie Edukacji nawią
zał kontakt z Konserwatorium. Przedmiotem jego zainteresowania były archiwalia 
tej instytucji oraz sposób postępowania z dokumentacją powstającą w wyniku 
działalności tej instytucji. W wyniku jego starań podjęto prace archiwalne w za
kresie porządkowania materiałów historycznych. Elementem charakterystycznym 
działalności administracji Konserwatorium był brak polityki grom adzenia archi
waliów. Zaznaczono, iż istnieje potrzeba dalszych działań zarówno w kierunku 

'* opracowania materiałów, jak  i w zakresie stworzenia kryteriów i mechanizmów
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wartościowania dokumentacji tworzonej w trakcie bieżącej działalności Konser
watorium 15.

Jednym z zaprezentowanych archiwów instytucji naukowych było również 
archiwum Politechniki (l’École Polytechnique). We wstępie zawarte krótką histo
rię tej uczelni, przypominając iż zaczątek jej stanowiła powołana 11 marca 1794 r. 
Komisja Robót Publicznych. Jednym z zadań Komisji było opracowanie projektu 
centralnej instytucji przygotowującej kadry dla Dyrekcji Robót Publicznych. 
Dekret z 28.09.1794 r. określał warunki utworzenia Centralnej Szkoły Robót 
Publicznych (l’École centrale des travaux publics) w Paryżu. Dekretem z 1.09. 
1795 r. szkoła otrzymała nazwę Politechniki (l’École polytechnique). Zgodnie 
z prawem z 15.07.1970, stanowiącym najnowszą regulację działalności tej uczelni, 
Szkoła przygotowuje kadry naukowe, techniczne i ekonomiczne dla służby m ili
tarnej i publicznej państwa oraz instytucji samorządowych. Zaczątki archiwum tej 
instytucji widoczne były już w momencie jej organizacji. Zgodnie z regulaminem 
podziału czynności w Szkole z dnia 1.04.1796 r., jeden z jej adm inistratorów 
odpowiedzialny był za zorganizowanie archiwum. Stanowisko archiwisty pojawi
ło się dopiero w 1816 r. W latach 1823-1824 rozpoczęto prace porządkowe nad 
archiwaliami Szkoły. Wyodrębniono wówczas siedem grup rzeczowych. W 1837 r. 
wydano zarządzenie dotyczące Wydziału Archiwalnego w Politechnice. Rozbu
dowano też plan akt. Wprowadzono podział akt na sekcje. Stworzono pierwszy 
inwentarz archiwaliów Szkoły. W 1852 r., w trakcie dokonanej reorganizacji 
Szkoły, utrzymano stanowisko archiwisty. Jednakże w 1879 r. stwierdzono zna
czne zaniedbania w działalności archiwalnej tej instytucji. Stwierdzono, iż prakty
cznie od 1852 r. nie podejmowano w niej żadnych poważniejszych prac w tym 
zakresie. Kolejne poważniejsze porządkowanie archiwaliów Szkoły wiązało się 
z jubileuszem  stulecia jej działalności ( 1894).Podjęto wówczas prace z zakresu 
porządkowania archiwaliów i próbę opracowania inwentarza. Prace te powierzono 
osobom nie posiadających odpowiednich kwalifikacji. Z tego też powodu nie przy
nosiły one istotnych, nowych jakościowo efektów w zakresie opracowania zasobu.

W latach 1940-1943, w związku z ewakuacją Szkoły na teren Państwa Vichy, 
podjęto kolejne prace zmierzające do opracowania archiwaliów. Dokonano wów
czas ich podziału, opierając się nakryteriach chronologicznych. W 1983 r. dyrekcja 
Szkoły podjęła decyzję o uporządkowaniu jej archiwaliów. Objętość ich wynosiła 
wówczas 550 pudeł. Archiwalia Szkoły zostały przewiezione do lokalu Archiwum 
Historycznego Armii Lądowej (Services historique de l’Armée de terre) do zamku 
w Vincennes. W  trakcie porządkowania wyodrębniono trzy główne kategorie 
dokumentów: 1) dotyczące dydaktyki i badań; 2) dotyczące administracji i finan
sów; 3) akta personalne pracowników i uczniów. Kolejne prace porządkowe 
zostały podjęte po powrocie archiwaliów do Palaiseau i reorganizacji archiwum.
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Około 3 000 pudeł (lub teczek) przechowywanych w bibliotece zostało poddanych 
opracowaniu. W śród archiwaliów Szkoły wyodrębniono następujące rodzaje do
kumentacji: 1) Rejestr osób wpisujących się do Szkoły (registre-matricule), od
1794 r.; 2) Protokóły posiedzeń Rad Szkoły -  Rady Organizacyjnej (Conseil 
d ’instruction, 1794-1968) i -  Rady Doskonalenia (Conseil de perfectionnement, 
od 1799 r.); 3) Rozporządzenia i programy, od 1805 r.; 4) Konspekty lekcji, od 
1809 r.; 5) Konkursy dopuszczonych (oceny uzyskiwane przez dopuszczonych do 
egzaminów), od 1852 r. Niektóre archiwalia, m.in. rejestr ukaranych rozpoczy
nający się w 1805 r., zaginęły. Generalnie akta Politechniki zostały podzielone na 
dwa rodzaje: 1) Akta będące rezultatem działalności tej instytucji; 2) Akta nie 
będące rezultatem jej działalności, lecz jej dotyczące. Do pierwszej z tych grup 
zaliczono: wymienione wcześniej protokoły posiedzeń Rad, dokumentację two
rzoną i pozostawioną przez Rady, sprawozdania z egzaminów wstępnych, etapo
wych i końcowych, różnego rodzaju raporty dotyczące programu nauczania i zmian 
w nim dokonywanych przygotowane przez dyrekcję naukową, korespondencję 
z ministerstwem nadzorującym, akta personalne uczniów, wykładowców i pracow
ników, informacje dotyczące wyposażenia laboratoriów Szkoły. W  skład tej grupy 
archiwaliów włączono również dokumentację tworzoną przez uczniów Szkoły 
w ramach ich aktywności kulturalnej i politycznej, m.in. dzienniki satyryczne, 
programy różnych manifestacji. W  drugiej grupie znalazły się artykuły prasowe 
dotyczące instytucji, prace historyczne poświęcone jej dziejom, prace uczniów
i pracowników. Ta grupa powstała poprzez dary lub zapisy. W śród archiwaliów 
tej instytucji wyodrębnić można zeszyty jednego z uczniów -  Atthalina. Znajdują 
się wśród nich również archiwalia dotyczące Henri Becquerela, absolwenta (1852) 
a następnie wykładowcy fizyki (1876-1908) w tej instytucji. Obejm ują one m.in. 
konspekty wykładów dotyczących zjawiska promieniotwórczości oraz piosenki 
studenckie dotyczące tego uczonego i karykatury przedstawiające jego  osobę16.

Instytucją, której archiwalia zostały szerzej zaprezentowane był również Insty
tut Pasteura (1’Institut Pasteur). Początki W ydziału Archiwalnego tej instytucji 
związane były z obchodami 100-leciajej powstania. Uroczystości jubileuszowe 
uświadomiły ważność problemów gromadzenia, zabezpieczania i przechowywa
nia archiwaliów własnych. Instytut rozpoczął działalność 14.11.1888 r. Skupił on 
wokół osoby Louisa Pasteura wielu specjalistów z różnych dziedzin wiedzy: 
lekarzy, weterynarzy, farmaceutów, chemików, entomologów. Instytut był wielo
krotnie inicjatorem nowych kierunków badań. W iązały się z tym liczne reorgani
zacje tej instytucji. Jednym z zadań Instytutu było zabezpieczenie i rozpowszech
nianie wyników działalności własnej. Realizacji tego celu służył m.in. wydawa
ny przez Instytut periodyk „Annales de 1’Institut Pasteur” . Zaw ierał on opisy 
rezultatów badań prowadzonych przez poszczególne laboratoria Instytutu bądź
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inspirowanych przez nie. Kolejną formą rozpowszechnienia efektów działalności 
Instytutu były kursy mikrobiologii technicznej. Celem ich było przygotowanie 
teoretyczne i praktyczne w zakresie wydzielenia i identyfikacji różnych bakterii. 
Dla współczesnej mikrobiologii kursy te miały znaczenie podstawowe. Przyczy
niły się one do kreowania szkoły mikrobiologów, posługującej się metodami 
wypracowanymi w Instytucie. Następnie omówiono zbiory, kolekcje i archiwalia 
znajdujące się w Instytucie Pasteura. Część z nich związana jest z osobą twórcy 
Instytutu. Do takich należy m.in. kolekcja pamiątek naukowych po nim: przyrządy, 
naczynia używane do eksperymentów naukowych. Kolekcjonowanie pam iątek po 
Pasteurze było charakterystyczne dla pierwszych trzydziestu lat istnienia Instytutu. 
W latach dwudziestych obecnego stulecia coraz częściej zaczęły pojawiać się 
opinie, iż Instytut nie powinien koncentrować się na gromadzeniu pamiątek, lecz 
stanowić miejsce pracy naukowej. Z tego też powodu utworzono M uzeum przy 
Instytucie. Znalazły w nim miejsce przedmioty o charakterze pamiątkowym, 
natom iast nie gromadziło ono archiwaliów. Z tego też powodu wiele materiałów 
tego typu uległo zniszczeniu. Sala „pamiątek naukowych” została otwarta w In
stytucie Pasteura w 1938 r., w pięćdziesiątą rocznicę działalności tej instytucji. 
W latach pięćdziesiątych Instytut posiadał centrum dokumentacji historycznej. 
Tworzyły go: zgromadzone pamiątki naukowe (w sali pamiątek naukowych), 
apartament Pasteura (wraz z wyposażeniem), ikonografia dotyczącą uczonego 
(portrety, obrazy, sztychy, rysunki, fotografie, ilustracje), liczne archiwalia i m uze
um pamiątek dotyczących działalności Pasteura (musée des pastoriens). W  trakcie 
porządkowania archiwaliów tej instytucji podstawowym problemem była kwestia 
granic, a zatem zawartości zespołów archiwalnych stanowiących rezultat działal
ności tej instytucji. Przedmioty o charakterze muzealnym, druki oraz dokum enta
cja były uzupełniającymi się elementami obrazującymi historię Instytutu. Na pod
stawie refleksji dotyczącej porządkowania różnych form pozostałości po działal
ności Instytutu sformułowano postulat o konieczności współdziałania pomiędzy 
archiwistami i historykami sztuki, nauki oraz innymi specjalistami zajmującymi 
się zabezpieczaniem i konserwacją obiektów o charakterze muzealnym. W przy
padku Instytutu Pasteura konieczne jest wypracowanie kom pleksowych metod 
zabezpieczania, konserwacji, opracowania, udostępniania i upowszechniania jego 
dziedzictwa. W załączniku do artykułu zaprezentowano wzory kart opisu różnego 
rodzaju obiektów17.

Instytucją, posiadającą bogate archiwalia dokumentujące jej działalność jest 
Obserwatorium Astronomiczne w Paryżu (l’Observatoire de Paris). Są one prze
chowywane w Bibliotece Obserwatorium. Komórka ta przechowuje archiwa
lia, będące wynikiem działalności Obserwatorium od momentu jego utworzenia 
w 1667 r. Dużą część archiwaliów stanowią zapisy i sprawozdania z obserwacji



58 A. Kulecka

astronomicznych, prowadzonych przez osoby związane z placówką paryską. Znaj
duje się wśród nich m.in. zbiór „Dzienników obserwacji wykonanych przez 
Obserwatorium w Paryżu w latach 1671-1798” . Znajdują się w nich zapisy 
obserwacji wykonanych przez J.D. Cassiniego, zwanego Cassinim I. W śród archi
waliów znajduje się również dokumentacja ekspedycji geodezyjnych. Odrębny 
rodzaj dokumentacji stanowią prace i obserwacje z zakresu mechaniki nieba. 
W śród nich znajdują się materiały dotyczące odkrycia Neptuna przez Le Verriera. 
Kolejna grupa archiwaliów dotyczy zjawisk meteorologicznych. Znajdują się 
w niej m.in. „Dzienniki obserwacji meteorologicznych i magnetycznych prowa
dzonych przez Obserwatorium Paryskie w latach 1785-1798” . W  artykule tym 
wskazano również na ważniejsze odkrycia z zakresu astronomii dokonane w Ob
serwatorium w Paryżu. Przypomniano też, iż w 1887 r. odbył się w nim między
narodowy kongres, na którym podjęto decyzje dotyczące opracowania mapy nieba. 
W Bibliotece Obserwatorium przechowywana jest dokumentacja z zakresu astro
nomii nie będąca rezultatem działalności tej placówki. Znajduje się w niej m.in. 
kolekcja Josepha-Nicolasa D elisle’a, rękopisy Le M onniera, Lalanda i duża grupa 
rękopisów Delam bre’a. Opublikowana została duża liczba pomocy archiwalnych
i bibliotecznych obejmujących zbiory Biblioteki Obserwatorium. Były wśród nich: 
inwentarze rękopisów i repertoria. Zbiory te były wykorzystywane w licznych 
pracach z zakresu historii astronomii. Szczególnie bogata i różnorodna dokumen
tacja powstała w wyniku działalności Obserwatorium w latach 1850-1942. Obej
m ow ała ona następujące grupy tem atyczne: 1) Obserw atorium  w Paryżu: 
organizacja, realizacja i projektowanie prac badawczych, uczestnictwo w działal
ności publicznej. Problemy funkcjonowania w okresie wojny; 2) Działalność 
naukowa: astronomia, geodezja, Biuro Długości Geograficznej (Bureau des lon
gitudes), M iędzynarodowe Biuro M iar i Wag (Bureau international des poids et 
mesures), meteorologia, M iędzynarodowe Biuro Czasu (Bureau international de 
l ’heure), sejsmologia; 3) W yposażenie Obserwatorium; 4) W spółpraca między
narodowa: M iędzynarodowy Komitet Fotograficznej Mapy Nieba (Comité inter
national de la carte photographique du ciel), kontakty z tow arzystw am i 
zagranicznymi, M iędzynarodowa Rada Badań (Conseil international des recher
ches) oraz rysunki różnych obiektów; 5) Kontakty z innymi obserwatoriami. Do 
artykułu dołączona jest bibliografia dotycząca zbiorów archiwalnych w Bibliotece 
Obserwatorium w Paryżu18.

ARCHIW A OSOBISTE UCZONYCH FRANCUSKICH

M ateriały, stanowiące rezultat działalności uczonych francuskich, okreś
lane mianem osobistych archiwów naukowych (les archives personneles des
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scientifiques), przechowywane są najczęściej w zbiorach bibliotecznych, rzadziej 
w archiwach. W śród licznych miejsc przechowywania należy wskazać na B iblio
tekę Narodową, Bibliotekę Instytutu Francuskiego, Bibliotekę Centralną M uzeum  
Historii Naturalnej oraz biblioteki szkół wyższych i innych instytucji naukowych. Te
go typu materiały przechowywane są również w archiwach instytucji naukowych.

Biblioteka Instytutu Francuskiego przechowuje bogatą kolekcję rękopisów 
uczonych francuskich. Biblioteka ta jest księgozbiorem pięciu akademii tworzą
cych Instytut (1) française, 2) inscriptions et belles-lettres, 3) sciences, 4) beaux- 
arts, 5) sciences morales et politiques). Istnieje ona od 1795 r. W śród zgroma
dzonych w niej materiałów rękopiśmiennych znajdują się m.in. prace i korespon
dencja encyklopedystów i uczonych francuskich XVIII w.: Condorceta, d ’Alem- 
berta, de Lagrange’a. Kolekcja rękopisów biblioteki zwiększyła się w sposób 
wyraźny w XIX w. Obejmowała ona prace i korespondencję uczonych, najczęściej 
członków Instytutu. Znalazły się w niej m.in. archiwa Cuviera (350 teczek); 
matematyków : Josepha Bertranda, Boussinesqa, George’a Halphena, Lacroixa, 
Laplace’a (papiery), Liouville’a, Poinsota; chemików: M. Berthelota, Grimauxa; 
fizyków: Dulonga, Fresnela (zeszyty doświadczeń); astronomów: A bbadie’a, Ara- 
go, Biota, Delam bre’a, Janssena, Le Verriere’a; botaników: D ecaine’a, M oquina- 
Tandona (korespondencja). Znalazły się tu także archiwalia członka zagraniczne
go Instytutu Aleksandra Humboldta. Archiwalia uczonych XX w., podobnie jak 
uczonych wcześniejszych epok obejmują korespondencję, prace, dokum entację 
działalności. Wśród uczonych XX w., których archiwalia przechowywane są 
w Bibliotece Instytutu, wymienić należy: matematyków -  Darbouxa, Koenigsa, 
Le Vavasseura, fizyka -  Brillouina, paleobotanika -  Rene Zeillera, m ineraloga -  
Alfreda Lacroixa. W latach 1914-1962 opublikowano katalog tej kolekcji ułatw ia
jący kwerendy w tych zbiorach19.

Na łamach francuskiej literatury archiwalnej dokonano szerszej prezentacji 
archiwaliów Loiusa Pasteura i Pierre’a i Marii Curie, przechowywanych w B iblio
tece Narodowej. M ateriały Pasteura zostały przekazane do Biblioteki w 1964 r. 
przez jego wnuka Louisa V aléry’ego-Radota i jego żonę. Były one udostępnianie, 
zgodnie z życzeniem ofiarodawców, dopiero po ich śmierci. Sporządzono katalog 
obejmujący te materiały. Archiwalia te zawierają: 1 ) dokum entację nauki szkolnej 
uczonego i 2) rękopisy naukowe. Druga grupa materiałów Pasteura obejmuje: 
wykłady, rękopisy prac naukowych (9 tomów), zeszyty doświadczeń (ok. 100), 
korespondencję. M ateriały uczonego zostały poddane, już w Bibliotece, zabiegom 
konserwatorskim, gdyż przed przekazaniem tej instytucji były przechowywane 
w warunkach nie zawsze korzystnych dla dokumentacji papierowej20.

Archiwalia Marii i Piotra Curie przechowywane w Bibliotece Narodowej 
zostały przekazane do tej instytucji w dwóch partiach. Pierwszą ofiarowali w 1967 r.
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spadkobiercy Marii i Piotra Curie. Druga została przekazana w 1974 r. przez 
Laboratorium Curie Instytutu Radowego (1’Institut du radium). Uporządkowano 
je  w latach 1973-1986. Sporządzono wówczas indeks alfabetyczny do kart oraz 
inwentarz. M ateriały te mają znaczenie podstawowe dla badań z zakresu historii 
nauki. Zaw ierają one m.in. : opisy doświadczeń, bruliony, rękopisy prac, odczy
tów, wykładów oraz dokumentację działalności naukowej (m.in. dyplomy Nagro
dy Nobla)21. Materiały te są znane i wykorzystywane przez polskie środowisko 
historyków nauki.

M iejscem gromadzenia archiwaliów osobistych uczonych jest również Biblio
teka Centralna M uzeum Historii Naturalnej. Biblioteka ta została utworzona 
w 1793 r. i od chwili powstania gromadziła rękopisy w celu ich zabezpieczenia i udo
stępniania. W zbiorach jej zgromadzone zostały archiwalia uczonych reprezentu
jących różne dziedziny wiedzy. Zaprezentowano szerzej archiwalia następujących 
uczonych: Antoine’a-Laurenta de Jussieu (1748-1836, botanika), George’a Cu- 
viera (zoologa i paleontologa) i Henri Becquerela (fizyka). Zgromadzone w Bi
bliotece materiały dotyczące Jussieu stanowiły rezultat działalności kilku pokoleń 
tej rodziny zaangażowanych w działalność naukową. W śród dokumentacji znala
zły się m.in.: publikacje i rękopisy prac z zakresu botaniki, materiały wykorzysty
wane w pracach badawczych oraz korespondencja. Archiwalia G.Cuviera były 
rezultatem działalności jednego człowieka. Znalazły się w nich rękopisy prac, 
zbiór ikonograficzny, notatki, listy, raporty. W szystkie te materiały były wykorzy
stywane przez uczonego w jego pracach. W archiwaliach H. Becquerela, mających 
podobnie jak materiały Jussieu charakter archiwum rodzinnego, wyróżniono na
stępujące rodzaje dokumentacji: notesy laboratoryjne, korespondencja, bruliony 
artykułów i referatów, różne notatki naukowe. Analizując przydatność tych m ate
riałów do badań naukowych, wskazano, iż obrazują one metody badawcze stoso
wane przez uczonych22.

Szerszej prezentacji w literaturze archiwalnej doczekały się materiały dotyczą
ce Henri Pierona (1881-1964), psychologa, dyrektora Laboratorium Psychologii 
Fizjologicznej na Sorbonie, twórcy Instytutu Psychologii tej uczelni, członka Rady 
Najwyższej Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS). Archiwum uczo
nego jest przechowywane w Uniwersytecie V w Paryżu. Zawiera ono dokum en
tację dotyczącą: okresu studiów, życia zawodowego, prywatnego, korespondencję, 
dokumentację pracy, rękopisy prac, dokumentację administracyjną instytucji, 
z którymi był związany21.

W grupie zaprezentowanych archiwaliów uczonych znalazły się również m a
teriały A im e’a Cottona (1869-1951), Paula Langevina (1872-1946), fizyka, Al
freda Kastlera (1902-1984), fizyka, Jacquesa Monoda, laureata Nagrody Nobla 
w dziedzinie biologii. Zawierają one materiały typowe dla tego rodzaju zespołów
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archiwalnych: różne formy dokumentacji prac i działalności naukowej oraz kore
spondencja. Archiwalia Langevina są przechowywane w zbiorach bibliotecznych 
natomiast M onoda w Archiwum Instytutu Pasteura24.

PROBLEM Y W ARTOŚCIOW ANIA M ATERIAŁÓW  NAUKOW YCH

Problemy oceny przydatności dokumentacji powstającej w wyniku działalno
ści instytucji naukowych i uczonych dla badań z zakresu nauk historycznych były 
przedmiotem refleksji historyków nauki oraz archiwistów zajm ujących się tego 
rodzaju dokumentacją. Analizy prowadzone w tym zakresie zmierzały w kierunku 
ustalenia rodzajów dokumentacji istotnych dla ilustracji wszystkich elementów 
procesu historycznego. Omawiając problemy związane z wartościowaniem doku
mentacji astronomicznej, S.Debarbat, astronom z Obserwatorium w Paryżu i hi
storyk nauki, wskazała, iż unikatowy charakter informacji zawartej w tej doku
mentacji, uwarunkowany jest w dużym zakresie cechami zjawisk astronom icz
nych. Podkreśliła, iż do tego rodzaju kategorii należy czas ich trwania. Jako 
przykłady wymieniła okresy obiegu Neptuna (164 lata) i Plutona (247 lata) wokół 
Słońca. Z tego też wynika fakt, iż prowadzenie obserwacji tych zjawisk nie jest 
możliwe w ciągu życia jednego pokolenia. Powoduje to, iż zapisy tych obserwacji 
mają wyjątkowy charakter. Kolejną cechą warunkującą unikatowy charakter do
kumentacji astronomicznej jest występowanie swoistych zjawisk astronom icz
nych (jako przykład podano m.in. ruchy komet). Analizując wykorzystanie 
zachowanej dokumentacji astronomicznej w badaniach historycznych, stwierdziła, 
iż generalnie trudno prognozować, jakie rodzaje dokumentacji będą przydatne 
w badaniach historycznych. Przypomniała, iż w odniesieniu do współcześnie 
tworzonej dokumentacji astronomicznej postuluje się zachowanie danych już 
opracowanych, niszczenie zaś danych nieopracowanych, mających charakter ro
boczy. W skazała, iż większość materiałów źródłowych, wykorzystanych w pra
cach z zakresu historii astronomii, miała właśnie charakter materiałów roboczych. 
Podkreśliła przy tym, iż zmiany warsztatu badawczego astronom a uwarunkowane 
są wyposażeniem technicznym. W prowadzenie komputerów jako jednego z na
rzędzi pracy przyczyniło się do dewaluacji innych niż elektroniczne sposobów 
dokumentowania obserwacji astronomicznych, takich jak: notatki, notesy czy 
generalnie dokumentacja papierowa. W skazała przy tym, iż elektroniczny zapis 
tego rodzaju danych przyczynia się do ich lepszej czytelności, a tym samy m sprzyja 
bardziej prawidłowym interpretacjom tych źródeł. Podkreśliła, iż tworzona współ
cześnie dokumentacja badań astronomicznych jest olbrzym ia i ze względu na 
wysokie koszty przechowywania nie może być grom adzona w całości. Próby 
wydzielenia dokumentacji mającej charakter historyczny i charakter czasowy
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zawsze powinny być poprzedzone analizami dokonywanymi przez osoby zajm u
jące się tego rodzaju dokumentacją. Autorka poruszyła również kwestie związane 
z gromadzeniem, zabezpieczaniem i przechowywaniem archiwów osobistych astro
nomów. Wskazała przy tym na liczne czynniki zagrażające tego typu archiwaliom25.

Rozważania dotyczące kryteriów wartościowania dokumentacji tworzonej 
w trakcie badań naukowych prowadzą także do stwierdzenia, iż jednym  z istotnych 
elementów oceny jest możliwość powtórnego wykorzystania zgromadzonej doku
mentacji. Istotnym aspektem jest zatem jej wartość i przydatność naukowa. Prob
lem ten dotyczy w równym zakresie dokumentacji zapisanej na papierze, jak i na 
nośnikach elektronicznych. Przechowywanie danych zapisanych w postaci ele
ktronicznej stwarza również różnego rodzaju problemy natury technicznej. W ska
zuje się przy tym na rozbieżności w zakresie potrzeb uczonych prowadzących 
badania w danej dziedzinie i potrzeb oraz postulatów historyków nauki. Materiały 
nieprzydatne z punktu widzenia prowadzonych aktualnie badań mogą okazać się 
interesujące dla historyków nauki26.

Przedmiotem refleksji archiwistyki francuskiej były również kwestie wiążące 
się ze strukturą zespołów archiwalnych, powstających w wyniku działalności in
stytucji naukowych. We francuskich teoriach archiwalnych zaobserwować można 
tezę generalną zakładającą, iż archiwa instytucji naukowych składają się z dwóch 
rodzajów dokumentacji: 1) powstającej w wyniku działalności administracyjnej 
instytucji -  „archiwalia administracyjne” i 2) powstającej w wyniku działalności 
naukowej -  „archiwalia naukowe”27. Większość rozważań poświęconych doku
mentacji powstającej w trakcie działalności instytucji naukowych przyjmuje to 
założenie jako punkt wyjścia. Jednocześnie celem archiwistów francuskich stało 
się opisanie i wyodrębnienie rodzajów dokumentacji stanowiącej części składowe 
„dokumentacji a następnie archiwaliów adm inistracyjnych” i „dokumentacji a na
stępnie archiwaliów naukowych” . Realizacji tych założeń służą prace prowadzone 
w zakresie opracowania archiwaliów instytucji naukowych oraz podejmowanych 
prób ustalenia reguł polityki gromadzenia owych archiwaliów w tego typu placów
kach. W  tym ostatnim zakresie stosuje się również metody ankietowania instytucji
i osób tworzących tego rodzaju dokumentację. Działania takie zostały opisane 
w literaturze na przykładzie Państwowego Instytutu Badań Agronomicznych 
(l’Institut national de la recherche agronomique). Dokonano generalnego podziału 
archiwaliów Instytutu na 1) dokumentację wytworzoną w ramach działalności 
administracyjnej i 2) dokumentację powstającą w trakcie działalności naukowej. 
W grupie pierwszej wyodrębniono dwie podgrupy: 1.1. dokumentację adresowaną 
do administracji centralnej Instytutu i 1.2. dokumentację pozostającą w jednostce 
badawczej. W pierwszej z tych podgrup wyodrębniono cztery rodzaje dokumen
tacji. Znalazły się wśród niej : sprawozdania z postępu w badaniach prowadzonych
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przez określoną komórkę, fiszki zawierające oceny kadr Instytutu dokonywane 
w cyklu dwuletnim, indywidualne sprawozdania z postępu w badaniach, dokum en
tacja konkursów. W  drugiej podgrupie wyodrębniono trzy rodzaje dokumentacji: 
sprawozdania i protokóły z posiedzeń naukowych, odpowiedzi na oferty, inw enta
rze materiałów. W  grupie drugiej archiwaliów, określonej mianem „archiwalia 
naukowe”, wyodrębniono trzy podgrupy: 2.1. dokum entacja opracowana i 2.2. 
materiały warsztatowe (les documents intermédiaires), 2.3. kolekcje m ateriałów 
do prowadzonych badań. W  pierwszej podgrupie wyodrębniono następujące ro
dzaje dokumentacji: prace i artykuły opublikowane, materiały niepublikowane 
(w tym często nie spełniające kryteriów stawianych materiałom przewidzianym  
do publikacji). W  drugiej podgrupie wyróżniono: zeszyty laboratoryjne, repertoria 
techniczne i protokoły eksperymentów, zbiory fiszek i danych nieopracowanych. 
fotografie i filmy naukowe. Kolekcje materiałów (biologicznych) podzielono na 
kolekcje materiałów: a) żywych i b) martwych. W trakcie tych czynności w yod
rębniono więc 7 rodzajów dokumentacji o charakterze adm inistracyjnym  i 8 ro
dzajów dokumentacji o charakterze naukowym. W Instytucie rozesłano ankietę do 
pracowników naukowych z pytaniem, który z rodzajów dokumentacji zawiera naj
bardziej istotne dane z punktu widzenia działalności i historii instytucji i w związku 
z tym wymaga szczególnego zabezpieczenia. Na podstawie udzielonych odpow ie
dzi stwierdzono, iż publikacje Instytutu stanowią ten rodzaj dokumentacji, który 
zawiera najistotniejsze dane dotyczące jego działalności. Najwięcej kontrowersji 
ujawniło się w kwestii ocen dotyczących materiałów niepublikowanych oraz m ate
riałów warsztatowych. Podkreślono, iż istnieją trudności w wypracowaniu racjo
nalnych i precyzyjnych kryteriów umożliwiających w sposób sprawny zachowywa
nie wartościowych i eliminowanie mniej wartościowych rodzajów dokum entacji28.

ARCHIW ALIA NAUKOW E JAKO ŹRÓDŁA DO HISTORII NAUKI

Korespondencja naukow a-jako  element stanowiący jedno z bardziej istotnych 
źródeł w procesie rekonstrukcji zjawisk z zakresu historii nauki -  stała się przed
miotem refleksji i szczególnego zainteresowania ze strony badaczy tej dziedziny 
wiedzy. Była ona również częstym obiektem edycji naukowych. W e francuskiej 
literaturze archiwalnej widoczne jest wyodrębnienie korespondencji naukowej 
jako odrębnego, specyficznego rodzaju wymiany listownej. Określenie „korespon
dencja naukowa” odnosić można zarówno do korespondencji dotyczącej spraw 
naukowych, jak i korespondencji uczonych. Pierwsze obejmować może nie tylko ko
respondencję prowadzoną pomiędzy uczonymi. Drugi rodzaj korespondencji do
tyczyć może nie tylko spraw naukowych. Przedmiotem prezentacji i analiz była prze
de wszystkim korespondencja uczonych XVIII w. -  chemików: A.L. Lavoisiera,
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L.B. Guytona de M oreau, C.L. Bertholleta. Omówiono cechy charakterystyczne 
tego rodzaju źródeł. Na pierwszym miejscu wymieniono rozproszenie geograficz
ne korespondencji jednej osoby, na kolejnym -  związaną z tym -  przynależność 
do różnych zbiorów i zespołów archiwalnych. Refleksje poświęcone koresponden
cji naukowej koncentrowały się wokół poszukiwania jej form specyficznych. 
W skazano na duże zróżnicowanie treści i form korespondencji jako czynnika 
utrudniającego jej klasyfikację. Na podstawie tych rozważań wyodrębniono nastę
pujące formy specyficzne korespondencji naukowej: sprawozdania z eksperym en
tów i noty krytyczne z lektur, listy polecające osób do osób zajmujących się nauką, 
notatki ku pamięci. Analizując funkcje korespondencji w życiu naukowym XVIII w. 
wskazano na jej rolę w tworzeniu środowisk naukowych oraz upowszechnianiu 
informacji o najnowszych odkryciach naukowych29.

Przedmiotem refleksji, odnoszącej się do źródeł służących rekonstrukcji pro
cesów z dziedziny historii nauki, było również wykorzystanie źródeł fonograficz
nych i autobiografii w ustalaniu najnowszych faktów z tego zakresu. Omówiono 
je  naprzykładzie wywiadów i autobiografii fizyków, w tym także osób związanych 
z CERN w Genewie30. W rozważaniach poświęconych źródłom do historii chorób 
i medycyny wskazano na dotychczas niewykorzystywane w badaniach z tego 
zakresu „Biuletyny”, zawierające informacje dotyczące przyczyn zgonów w Pa
ryżu w latach 1806-1856, przechowywane w archiwum departamentu Seine31. 
Omówiono również potrzebę organizacji archiwów w instytucjach medycznych 
w celu zabezpieczenia źródeł do historii medycyny32. Prowadząc rozważania ge
neralne w zakresie źródłoznawstwa historii nauki wskazano na konieczność sto
sowania zasady komplementamości materiałów źródłowych dla prawidłowego 
opisu i interpretacji zjawisk z tej dziedziny wiedzy33.

* **

Rozważania poświęcone archiwom naukowym, dotyczące różnych aspektów 
ich tworzenia i wykorzystania, zawierały refleksje dotyczące zarówno problema
tyki generalnej, jak i kwestii szczegółowych. Znalazły się wśród nich kwestie pojęć 
i klasyfikacji, analizy dotyczące zawartości i form poszczególnych zespołów i grup 
dokumentacji oraz problematyka wykorzystania i interpretacji różnych rodzajów 
źródeł na potrzeby historii nauki. Refleksje te, stanowiące wspólny dorobek historii 
nauki i archiwistyki francuskiej, uświadamiają bogactwo i różnorodność form 
życia naukowego i związane z nim bogactwo i różnorodność instytucji naukowych, 
działalności uczonych oraz tworzonych na ich podstawie rodzajów dokumentacji, 
które następnie stają się archiwaliami. Refleksje te służą podkreśleniu roli nauki
i jej dorobku w tworzeniu historii i kultury francuskiej.
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Alicja Kulecka

AN ARCHIVIST IN A LABORATORY

The article presents the results o f French archival research concerning scholarly and 
scientific archives. The article points out that the subject-matter is o f interest to historians 
of science and learning as well as archivists employed in research institutions. It is tressed 
that the concept o f ’’scholarly/scientific archives” refers to three kinds of archives: the 
archives of institutions responsible for research administration, o f those conducting re
search, as well as the archives of scholars and scientists themselves. The arcticle presents 
material on the archives o f the Académie des Sciences as well as other research institutions, 
such as the Museum d ’histoire naturelle, the Conservatoire des Arts et Métiers, the École 
Polytechnique, the Institut Pasteur and the Observatoire astronomique. Special attention 
is devoted to the establishment, gathering and arrangement of the archival materials of 
those institutions.

The next part o f the article deals with the issue of the archives of Polish scholars to be 
found in French archival literature. It identifies the places where such materials are stored 
and discusses the archival materials relating to Polish researchers and scholars that are 
stored at the library of the Institut de France, the Bibliothèque nationale, the central library 
of the Museum d’histoire naturelle as well as other research institutions.

The next part of the article is devoted to problems of evaluating materials created in 
the course o f currently conducted research. It is pointed out that archival material produced 
by the activities o f research institutions consist o f (i) administrative documents and (ii) 
documents concerned with course o f research work itself. It is stressed in the article that 
unpublished research materials and working materials are documents of a very controver
sial kind, and do not lend themselves easily to precise and rational criteria of assessment. 
The article also points out that it is difficult to work out a general framework o f criteria for 
the assessment o f scholarly and scientific documents.

In conclusion in is stressed that the work on scholarly and scientific archives that has 
been produced in a joint effort by French history of science and learning and by French 
archival science, testifies to the wealth and diversity o f French research activity, both as 
regards the work of individual scholars and scientists, as well as French research institu
tions. This work serves to underline the role and achievements o f science and learning in 
the creation of cultural heritage.




