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Przez dziesiątki lat, w archiwach i bibliotekach zagranicznych oraz w stworzonych
na obczyźnie polskich instytucjach i kolekcjach prywatnych gromadzone były
zbiory druków, rękopisów, pamiątek i innych materiałów polskich lub związanych
z Polską. Jednym z powodów, dla których archiwa emigrantów w przeszłości nie
trafiały do Polski była powszechna na obczyźnie wrogość wobec ustroju PRL,
która nie oszczędziła instytucji naukowych i muzealnych. Jednocześnie, krajowe
instytucje naukowe z reguły nie posiadały dostatecznych funduszów by kupować
cenne rękopisy literackie na aukcjach czy od kolekcjonerów, co mogło sprawiać
wrażenie zupełnego braku zainteresowania Kraju dorobkiem kulturalnym
wychodźstwa. Wszystko to razem wywoływało w społeczności emigracyjnej
obawy, których efektem była tendencja do ochrony posiadanych zbiorów w rękach
prywatnych, przekazywania ich do placówek polonijnych lub sprzedawania
(oddawania) instytucjom zagranicznym. Dlaczego, mimo to, w polskich
instytucjach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych na obczyźnie, znajdują się
tylko nieliczne archiwa emigrantów i instytucji życia kulturalno-społecznego
działających poza Polską – nie sposób powiedzieć. I nie sposób zrozumieć. Być
może, wbrew obiegowej opinii, emigracja polska – zarówno twórcy kultury, jak i
instytucje emigracji politycznej – nie przywiązywała specjalnej uwagi do
zabezpieczania i gromadzenia spuścizn archiwalnych związanych z kulturą polską
„w polskich rękach”, skupiając się głównie na opiece nad cennymi dokumentami i
pamiątkami wojennymi i wojskowymi instytucji rządowych? Tym samym wiele
bardzo ważnych dla kultury polskiej, emigracyjnych spuścizn literackich znalazło
się w instytucjach niepolskich, głównie amerykańskich, żeby wymienić tylko
zdeponowane w Beinecke Library na Yale University rękopisy Witolda
Gombrowicza, Aleksandra Wata, Konstantego A. Jeleńskiego i Czesława Miłosza.
Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że niemal każda amerykańska instytucja

naukowa gromadząca dokumentację europejską posiada rękopiśmienne polonica.
Często nierozpoznane i nieuwzględnione w inwentarzach i katalogach.
Od wielu lat instytucje w Polsce starają się pozyskiwać cenne archiwalia
emigracyjne znajdujące się w rękach prywatnych na obczyźnie. Większość czyni to
z poczucia obowiązku, niektóre z próżności i dla splendoru. Tylko nieliczne są
przygotowane do ich „zagospodarowania” naukowego. Ale tylko jedna instytucja
w Polsce, od lat konsekwentnie gromadzi wszelkiego rodzaju archiwa i pamiątki
emigracyjne (prasę, książki, dokumenty życia społecznego, muzykalia, nagrania
filmowe i zbiory sztuki) z myślą o stworzeniu w kraju samodzielnego warsztatu dla
badań naukowych. Tą instytucją jest toruńskie Archiwum Emigracji Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika.
*
Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, największego
uniwersytetu w północnej Polsce, od połowy lat 90. kładzie szczególny nacisk na
poszukiwanie i dokumentowanie dorobku kultury polskiej na obczyźnie. W tym
celu powołano do życia pracownię archiwalno-badawczą pod nazwą Archiwum
Emigracji, która gromadzi spuścizny pisarzy, ludzi nauki, publicystów i artystów
emigracyjnych, ich księgozbiory, archiwa redakcji czasopism, oficyn
wydawniczych i instytucji kulturalno-społecznych działających na emigracji w XX
wieku. W instytucjach bibliotecznych i archiwalnych czy muzeach w Polsce,
archiwalia emigracyjne stanowią fragment innych, najczęściej znacznie
rozleglejszych i cenniejszych kolekcji rękopiśmiennych i bibliotecznych, i same nie
tworzą osobnych zespołów. Archiwum Emigracji jest jedyną w Polsce instytucją
naukową gromadzącą różnorodną dokumentację do dziejów emigracji XX wieku w
osobnej pracowni.
Archiwum nie powstało w próżni naukowej; uniwersytet toruński od wielu lat
prowadził badania poświęcone literaturze emigracyjnej. Nie byłoby jednak
Archiwum Emigracji bez przychylności i pomocy wielu wybitnych osobistości
polskiego wychodźstwa, których bezinteresowne zaufanie i pierwsze cenne dary
umożliwiły start i w szybkim czasie rozwój nowego centrum archiwalnobadawczego. Nie sposób nie wspomnieć dwojga największych Przyjaciół i
Dobroczyńców Archiwum: Stefanii Kossowskiej i Jerzego Giedroycia; dzięki ich
przychylności i wsparciu w rozmowach z ofiarodawcami, Archiwum Emigracji, w
ciągu kilku zaledwie lat, pozyskało ponad 200 różnej wielkości kolekcji

archiwalnych, bibliotecznych i artystycznych z całego „polskiego” świata, stając
się jednym z najważniejszych ośrodków w Polsce dokumentujących dorobek
kulturalny wychodźstwa polskiego w XX wieku. Archiwum Emigracji nie tylko
gromadzi archiwalne, artystyczne i biblioteczne zbiory emigracyjne i dotyczące
emigracji, dokumentuje relacje i wspomnienia, gromadzi też informacje o
emigracyjnych zbiorach w kraju i za granicą oraz informacje o realizowanych
pracach badawczych nad emigracją, a ponadto prowadzi własną działalność
wydawniczą. To, obok organizowanych wystaw, seminariów naukowych,
konferencji również sposób na popularyzowanie problemów związanych z
emigracją polską.
Najważniejszą i największą kolekcją archiwalną w Archiwum Emigracji jest
archiwum tygodnika literackiego „Wiadomości”, założonego i redagowanego w
Londynie przez Mieczysława Grydzewskiego, a po jego śmierci w 1970 roku –
przez Michała Chmielowca i od 1973 roku przez Stefanię Kossowską. Archiwum
„Wiadomości”, liczące kilkadziesiąt tysięcy listów i rękopisów (ale też meble,
pamiątki po redaktorach i dzieła sztuki) jest darem Stefanii Kossowskiej i było
praprzyczyną powstania toruńskiego ośrodka. Wypada wyraźnie powiedzieć:
archiwum „Wiadomości” to najcenniejsza kolekcja archiwalna związana z kulturą
polskiej emigracji i nie sposób sobie dzisiaj wyobrazić jakichkolwiek badań bez
korzystania ze znajdujących się w nim rękopisów wszystkich polskich pisarzy
drugiej połowy XX wieku. Innymi cennymi archiwami instytucji są: archiwum
księgarni Libella i Galerie Lambert z Paryża; archiwum Teatru „Syrena” z
Londynu oraz zbiór dokumentów wydawnictwa Książnica Polska z Glasgow.
Najważniejszy ilościowo zbiór Archiwum Emigracji stanowią archiwa prywatne,
naukowe, polityczne i literackie pisarzy, dziennikarzy, publicystów, artystów, ludzi
teatru i wybitnych osobistości życia społeczno-kulturalnego wychodźstwa
polskiego w XX wieku oraz badaczy emigracji z Polski. To one przyciągają do
Torunia ponad stu badaczy z całej Polski rocznie. Spośród blisko 150 kolekcji
warto zaznaczyć archiwa: Zdzisława Broncla, Michała Chmielowca, Edwarda
Chudzyńskiego, Barbary Czaplickiej, Ryszarda Demela, Włodzimierza
Drzewienieckiego, Łucji Gliksman, Natana Grossa, Wacława Iwaniuka, Jadwigi
Jurkszus-Tomaszewskiej, Stefanii Kossowskiej, Mariana Kościałkowskiego, Jana
Kotta, Janusza Kowalewskiego, Witolda Leitgebera, Leo Lipskiego, Róży
Nowotarskiej, Zofii Romanowiczowej, Juliusza Sakowskiego, Olgi Scherer,
Felicjana Sławoja Składkowskiego, Wiktora Trościanko, Jana Ulatowskiego,

Wojciecha Wasiutyńskiego i Tadeusza Wittlina.
Wraz z archiwami i cennymi księgozbiorami historycznymi, Archiwum pozyskuje
prace graficzne i malarskie, a nawet, choć rzadziej, rzeźbiarskie. Najczęściej są
one częścią spuścizn pisarzy, wydawców, ludzi nauki albo fragmentem
wyposażenia pomieszczeń redakcyjnych i księgarskich. W ten sposób trafiły do
Torunia obrazy i rysunki Józefa Czapskiego, Jana Lebensteina czy grafika Krystyny
Sadowskiej, będące wcześniej własnością Wacława Iwaniuka, szkice Lebensteina
w papierach Olgi Scherer, czy rysunki Feliksa Topolskiego, Zdzisława
Czermańskiego i Rafała Malczewskiego oraz ceramiki Adama Kossowskiego,
wchodzące w skład archiwum londyńskich „Wiadomości”. Jednak od samego
początku Archiwum pozyskiwało również materiały dokumentacyjne, księgozbiory
oraz kolekcje archiwalne związane bezpośrednio z artystami. I tak, w 1994 roku,
redaktor paryskiej „Kultury” Jerzy Giedroyć podarował toruńskiemu
uniwersytetowi, liczący prawie 2 tys. woluminów, cenny księgozbiór Józefa
Czapskiego z Maisons-Laffitte. Wiele książek zawiera marginalia i rysunki
znakomitego malarza, inne stanowią dokumentację wystaw Czapskiego we
Francji, Wielkiej Brytanii i Polsce. Kilka miesięcy później, dzięki pomocy Stefanii
Kossowskiej, Archiwum otrzymało w darze niemal kompletną dokumentację
handlową i wystawienniczą paryskiej Galerie Lambert Kazimierza Romanowicza,
najdłużej działającej (1959-1993) polskiej galerii na obczyźnie. Po 1996 roku
zbiory sztuki w Archiwum Emigracji uległy wyraźnej jakościowej i ilościowej
zmianie. W ciągu kilku lat trafiły z Londynu do Torunia duże archiwa i kolekcje
prac artystów polskich tworzących na obczyźnie: Władysława R. Szomańskiego,
Mariana Kościałkowskiego, Zygmunta Turkiewicza, Aleksandra Wernera i
Mariana Kratochwila.
W początkach roku 2000 postanowiono położyć szczególny nacisk na gromadzenie
prac artystycznych powstałych na obczyźnie zwracając się do przyjaciół Archiwum
z prośbą o pomoc. Równocześnie rozpoczęto poszukiwanie i gromadzenie
materiałów drukowanych, archiwalnych i fotograficznych dokumentujących
działalność polskich artystów, marszandów, galerii i historyków sztuki na
emigracji w XX wieku. Na szczególne wyróżnienie zasługują następujące dary:
zbiór prac olejnych Marka Żuławskiego ofiarowanych przez Marylę Żuławską,
które mają być wstępem do przekazania w przyszłości archiwum Żuławskiego do
Torunia, podarowana przez Ryszarda Demela kolekcja rysunków, grafik oraz
przede wszystkim pieczołowicie zebranych dokumentów na temat działalności

grupy polskich malarzy studiujących i wystawiających w Rzymie (1945-1947) i
później w Londynie (1947-2000) oraz najcenniejsza, jak dotąd, kolekcja ponad
tysiąca prac i pamiątek po Konstantym Brandlu (dar Witolda Leitgebera,
siostrzeńca artysty, historyka wojskowości z Londynu). We wrześniu 2001 roku
utworzono w Archiwum Emigracji Gabinet Konstantego Brandla.
Galeria Sztuki Polskiej na Obczyźnie jest jedynym tego rodzaju zbiorem
uniwersyteckim w Polsce, a dzięki współpracy z historykami sztuki UMK, jest
poważnym warsztatem do badań historycznych. Wśród zgromadzonych prawie 10
tys. dzieł są prace artystów, których twórczość niemal w całości lub w większej
części rozwijała się na emigracji i tych, którzy stali się emigrantami dopiero w
latach 70. czy 80. ubiegłego stulecia. W Galerii są prace zaledwie pięciu
„Kanadyjczyków”: Bronki Michałowskiej, Kazimierza Głaza, Rafała
Malczewskiego, Wiliama Markiewicza i Krystyny Sadowskiej.
Archiwum Emigracji prowadzi badania naukowe samodzielnie oraz wspólnie z
innymi ośrodkami w Polsce i na świecie. Od 1995 roku wydawana jest seria
opracowań pn. „Archiwum Emigracji. Źródła i materiały do dziejów emigracji
polskiej po 1939 roku”. Ukazało się w tej serii, nakładem Wydawnictwa
Uniwersyteckiego, szesnaście tomów. Wśród nich Ostatni romantyk. Wspomnienie
o Józefie Łobodowskim Wacława Iwaniuka, w opracowaniu Janusza Kryszaka,
laureata nagrody Turzańskich, oraz Between Lvov, New York, and Ulisses’ Ithaca.
Józef Wittlin: poet, essayist, novelist, w edycji Anny Frajlich (wspólnie z Columbia
University) – również laureatki Turzańskich. Archiwum Emigracji wydaje ponadto
drugą serię: „literacką”, w której publikowana jest wspomnienia, poezja,
eseistyka, felietonistyka oraz krytyka literacka powstała na obczyźnie. Ukazało się
11 książek, wśród nich szkice Stefanii Kossowskiej, Marii Danilewicz Zielińskiej,
Czesława Miłosza i dramat Jerzego Pietrkiewicza.
W roku 1998 ukazał się pierwszy zeszyt rocznika „Archiwum Emigracji. Studia,
szkice, dokumenty”. Czasopismo, którego pomysł powstał krótko po sprowadzeniu
do Torunia archiwum „Wiadomości” i utworzeniu osobnej pracowni, redaguje
zespół w składzie: Jarosław Koźmiński, Janusz Kryszak (red. naczelny), Wacław
Lewandowski, Wojciech Ligęza, Krzysztof Pomian, Dobrochna Ratajczakowa,
Anna Supruniuk oraz Mirosław A. Supruniuk (z-ca red. nacz.). Czasopismo jest
miejscem publikacji wyników badań nad różnymi aspektami kultury polskiej na
obczyźnie, swoistej dyskusji młodych krajowych badaczy studiujących historię
emigracji z twórcami kultury i uczestnikami życia literackiego i społeczno-

kulturalnego na wychodźstwie. Dyskusja owa, to studia i szkice pisane przez obie
strony niegdyś „żelaznej kurtyny” na podobne lub uzupełniające się zagadnienia.
Ale też próby opisania i propozycje oceny wydarzeń, w których emigracja brała
czynny udział lub które odcisnęły na niej swoje piętno. Tytuł czasopisma informuje
też o innym celu stojącym przed redakcją „Archiwum”: publikacji niewielkich
zbiorów dokumentów archiwalnych, wywiadów, korespondencji, zestawień
bibliograficznych, ineditów literackich itp., słowem udostępnianiu zawartości
archiwów tak krajowych, jak emigracyjnych. „Dokumenty” zajmują połowę
każdego zeszytu, są to głównie korespondencje. Wartość dokumentacyjną mają
też wspomnienia i wywiady oraz szkice biograficzne poświęcone zmarłym
pisarzom i ludziom kultury.
„Archiwum Emigracji” jest jedynym w Polsce czasopismem w całości
poświęconym studiom nad różnymi aspektami kultury polskiej na obczyźnie.
Zainteresowanie jakie budzi oraz coraz większa liczba autorów, zwłaszcza
młodych wstępujących dopiero na ścieżki nauki, pozwala mieć nadzieję, że będzie
ułatwiało i zachęcało do podejmowania badań trudniejszych, choć także dających
większą satysfakcję.
W roku 2001 Archiwum Emigracji po raz pierwszy przyznało Nagrodę czasopisma
„Archiwum Emigracji” za pracę magisterską i doktorską na temat emigracji
polskiej po 1939 roku. Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań
naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem
wychodźstwa polskiego. Przyznawana jest za wybitne prace z dziedzin:
literaturoznawstwo, historia, historia kultury i socjologia oraz historia sztuki.
Wyczerpujące informacje o zbiorach i działalności Archiwum Emigracji znajdują
się w Internecie: http://www.bu.uni.torun.pl/Archiwum_Emigracji/
Archiwum Emigracji prowadzi badania i działalność wydawniczą dzięki opiece
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz wsparciu instytucji i osób prywatnych.
Archiwum Emigracji zwraca się z prośbą o pomoc w gromadzeniu i uzupełnianiu
zbiorów do wszystkich, którzy posiadają interesujące archiwalia, księgozbiory,
fotografie lub zbiory pamiątek i sztuki związane z działalnością emigracji polskiej
w XX wieku. Powierzone nam materiały zostaną opracowane i będą służyć do
badań naukowych.
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