
Zo fia Su lej

Dwa dzie ścia lat de mo kra cji.
Do stęp do ar chi wów 

w Re pu bli ce Po łu dnio wej
Afry ki*

Na wet po dwu dzie stu la tach de mo kra cji wie lu jest zda nia, że ar chi wa w Re pu bli -
ce Po łu dnio wej Afry ki to in sty tu cje, do któ rych zwy kli oby wa te le ma ją trud ny
do stęp. Czę sto oby wa te le po strze ga ją je ja ko cia ła ob ce, od izo lo wa ne od spo łe -

czeń stwa. W Afry ce Po łu dnio wej kwe stia do stę pu do za so bów ar chi wal nych by ła za wsze
do syć zło żo na z ra cji uwa run ko wań po li tycz nych. W okre sie apar the idu ar chi wa pod le -
ga ły peł nej kon tro li władz, pod po rząd ko wu ją cych ich funk cjo no wa nie swo im wła snym
po trze bom. In sty tu cje rzą do we od no to wy wa ły każ dą dzia łal ność oby wa te li, kla sy fi ku jąc
ich we dług ras, za trud nie nia, kul tu ry, sto wa rzy szeń, ru chów spo łecz nych, a na wet spor -
tu. Wszyst kie te dzie dzi ny ży cia spo łecz ne go by ły mo ni to ro wa ne przez taj ną po li cję i inne
wy wia dow cze or ga ny pań stwo we. 

Wie le ma te ria łów za rów no or ga ni za cji, jak i osób sprze ci wia ją cych się apar the ido wi
ule ga ło kon fi ska cie. W owym cza sie tyl ko bia li mie li do stęp do ar chi wów, a od ma wia no
go czar nym oby wa te lom RPA – użyt ko wa nie ar chi wów trak to wa no ja ko przy wi lej, a nie
pra wo każ de go człowieka. Ist nie ją cy sys tem na róż ne spo so by utrud niał ko rzy sta nie
z archi wów, blo ko wał pro ce sy prze twa rza nia ma te ria łów i sprzy jał nisz cze niu zbio rów.

Sy tu acja po li tycz na w kra ju ule gła zmia nie w 1994 r., kie dy na sta ła de mo kra cja
i uchwa lo no no wą kon sty tu cję. Ten no wy zbiór praw i re guł praw nych gwa ran tu je rów -
ny i de mo kra tycz ny do stęp do in for ma cji każ de mu oby wa te lo wi kra ju, bez żad nej dys -
kry mi na cji, a po nie waż ar chi wa sta no wią bar dzo waż ne źró dło in for ma cji, więc
po sta no wie nia kon sty tu cyj ne obej mu ją je au to ma tycz nie. Nie ste ty, wie lu lu dzi jesz cze
nie zna praw, któ re im przy słu gu ją, i nie wie, jak je eg ze kwo wać. Trze ba im za pew nić
edu ka cję i da wać prak tycz ne wska zów ki w za kre sie kon sty tu cyj ne go pra wa do stę pu
do in for ma cji.

No we usta wo daw stwo uchwa lo ne po pierw szych wol nych wy bo rach, któ re od by ły
się w RPA w 1994 r., wy war ło istot ny wpływ na funk cjo no wa nie ar chi wów i ich otwar -
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* Ar ty kuł jest prze re da go wa ną for mą re fe ra tu wy gło szo ne go pod czas kon fe ren cji „De mo kra ty za cja czy
uprzy wi le jo wa nie: przy szłość do stę pu do za so bów ar chi wal nych”, Dun dee (Szko cja), 25–26 IV 2013 r.
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cie dla sze ro kich rzesz spo łe czeń stwa. Roz po czę to pro ces trans for ma cji ar chi wów, któ -
ry do pro wa dził do zmian w wa run kach do stę pu do nich. Po wo ła no no we in sty tu cje zaj -
mu ją ce się spra wa mi ar chi wów i dzie dzic twa na ro do we go Re pu bli ki, od gry wa ją ce istot ną
ro lę w ich za cho wa niu, ochro nie i po pu la ry za cji. Kwe stie te zo sta ną omó wio ne w dal -
szej czę ści ar ty ku łu. Bę dą też przed sta wio ne pew ne su ge stie, ja kie na le ża ło by wpro wa -
dzić do stra te gii po sze rza nia do stę pu do ar chi wów i do ku men ta cji.

Do stęp do ar chi wów w RPA w okre sie apar the idu i od no śne usta wo daw stwo

Aby zro zu mieć spe cy fi kę wa run ków do stę pu do ar chi wów w Afry ce Po łu dnio wej
w cza sach apar the idu, trze ba na kre ślić tło hi sto rycz ne ów cze snej sy tu acji po li tycz nej oraz
po znać sys tem funk cjo no wa nia tych in sty tu cji w owym okre sie.

Przez wie le lat na sze ar chi wa słu ży ły tyl ko pań stwu. Pań stwo wa Służ ba Ar chi wal na
(Sta te Ar chi ves Se rvi ce – SAS) po sia da ła swo je od dzia ły w ca łym kra ju, ma jąc in sty tu -
cjo nal ne upo waż nie nie do zbie ra nia i prze cho wy wa nia do ku men ta cji pu blicz nej. Za so by
ar chi wal ne gromadzone w czte rech pro win cjach pod le ga ły cen tral nej kon tro li SAS.

Usta wa o ar chi wach z 1962 r. przy zna wa ła SAS for mal ną wła dzę w za kre sie za rzą dza -
nia ar chi wi zo wa ną do ku men ta cją. W okre sie apar the idu jej usłu gi świad czo no głów nie bia -
łym użyt kow ni kom – na ukow com i ba da czom. Czar ni Po łu dnio wo afry kań czy cy sta no wi li
bar dzo ma łą część osób ko rzy sta ją cych ze zbio rów. Aż do lat sie dem dzie sią tych SAS
zapew niał osob ne czy tel nie i to a le ty dla czar nych i bia łych. W la tach osiem dzie sią tych,
pod czas sta nu wy jąt ko we go, wła dze ogra ni czy ły do stęp do ar chi wów i in for ma cji.
Stanowi ska eta to we i ad mi ni stra cyj ne w ar chi wach by ły za strze żo ne dla bia łych męż -
czyzn po słu gu ją cych się ję zy kiem afry ka ner skim. W 1990 r. w sek to rze ar chi wal nym
na sta no wi sku eta to wym nie by ło ani jed nej oso by czar no skó rej. Po li tycz ni przy wód cy
re żi mu na rzu ca li ogra ni cze nia w swo bod nym do stę pie do pew nych zbio rów, któ re znie -
sio no do pie ro w 1991 r. Afry ka ner ski był ofi cjal nym ję zy kiem do ku men ta cji ad mi ni stra -
cyj nej i po li tycz nej. Więk szość prac zwią za nych z za so ba mi ar chi wal ny mi wy ko ny wa li
na ukow cy, zwłasz cza hi sto ry cy. Pra cow ni cy służ by ar chi wal nej nie by li wła ści wie
przeszko le ni, tym bar dziej że przy szłym ar chi wi stom za pew nia no je dy nie pod sta wo we
przygo to wa nie za wo do we. Wspo mnie nia czar nych oby wa te li kra ju by ły do ku men to wa -
ne po bież nie i utra co no znacz ną część cen ne go ma te ria łu do ty czą ce go ich hi sto rii. Zbyt
ni skie do fi nan so wa nie i nie kom pe ten cja przy czy nia ły się do po głę bie nia pro ble mu.
Do tego do cho dzi ło wie le do dat ko wych ba rier, ta kich jak anal fa be tyzm, ni ski po ziom
szkol nic twa i izo la cja od ośrod ków miej skich. Przy czy nia ły się one do ogra ni cza nia do -
stę pu spo łe czeń stwa do pu blicz nych ar chi wów.

W owym cza sie ar chi wa w go spo dar czo nie roz wi nię tych re gio nach kra ju (ban tu sta -
nach) nie by ły przy ja zne dla użyt kow ni ków, po zo sta jąc nie do stęp ny mi dla czar nej więk -
szo ści. By ły one za nie dby wa ne, gdyż wła dze cen tral ne nie za pew nia ły wy star cza ją ce go
wspar cia kom pe ten cyj ne go i ad mi ni stra cyj ne go. Do lat osiem dzie sią tych SAS był
jednostką sil nie scen tra li zo wa ną, z głów nym biu rem w Pre to rii. Ogło szo no wpraw dzie,
że do stęp do ar chi wów jest ogól nie do stęp ny i bez płat ny, lecz nie do ty czy ło to czar no -
skórych oby wa te li RPA. Pań stwo cią gle wy ko rzy sty wa ło ar chi wa pu blicz ne do ma ni -
pu lo wa nia świa do mo ścią spo łe czeń stwa oraz ja ko na rzę dzie ofi cjal nej pro pa gan dy
rzą do wej.
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Ko mi sja Ar chi wal na usta no wio na przez wła dze apar the ido we na mo cy usta wy o ar -
chi wach nr 6 z 1962 r. nie by ła re pre zen ta tyw na, gdyż jej człon ka mi by li wy łącz nie bia li 
męż czyź ni – na ukow cy aka de mic cy. Po nad to w swo jej pra cy nie słu ży ła więk szo ści za -
in te re so wa nych zbio ra mi. 

Przed roz po czę ciem pro ce su de mo kra ty za cji naj waż niej sze w kra ju by ły te ar chi wa
pu blicz ne, w któ rych prze cho wy wa no cen ne do ku men ty pań stwo we i któ re zo sta ły utwo -
rzo ne przez wła dze zgod nie z usta wą. Placówki te obej mo wa ły cen tral ne, re gio nal ne
i lokal ne (miej skie) od dzia ły, pod le ga ją ce Ar chi wom Pań stwo wym. 

Ist nia ły tak że ar chi wa pry wat ne za wie ra ją ce do ku men ta cję za rów no or ga ni za cji
społecz nych (ta kich np. jak Ko ścio ły, przed się bior stwa, związ ki za wo do we, or ga ni za cje
po za rzą do we, klu by), jak i osób in dy wi du al nych.

In sty tu cje nie pań stwo we (np. uczel nie, pry wat ne bi blio te ki czy ośrod ki do ku men ta -
cyj ne prze cho wu ją ce waż ne ma te ria ły do ty czą ce wal ki o wol ność), któ re za wie ra ły włas -
ne ar chi wa, nie pod le ga ły po sta no wie niom usta wy o ar chi wach. Do stęp do nich moż na
by ło ogra ni czać lub na wet w nie któ rych przy pad kach za my kać, za leż nie od ce lu, ja kie -
mu ma te riał ar chi wal ny miał słu żyć. Za zwy czaj użyt kow nik był in for mo wa ny o wa run -
kach i za sa dach udo stęp nia nia zbio rów. Do tej gru py moż na za li czyć Uni wer sy tet
Po łu dnio wej Afry ki (Uni ver si ty of So uth Afri ca – UNI SA), Cen trum Do ku men ta cyj ne,
Uni wer sy tet For tu Ha re, uni wer sy tet w Na tal i Wy dział Do ku men ta cji Hi sto rycz nej
(Depart ment of Hi sto ri cal Pa pers) na Uni wer sy te cie Wi twa ter srand (Wits) w Jo han nes -
bur gu. Ar chi wa aka de mic kie słu ży ły wte dy głów nie swo im śro do wi skom, czy li ad mi ni -
stra cji, stu den tom, wy kła dow com i ba da czom.
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Budynek Biblioteki Williama Cullena Uniwersytetu Witwatersrand 

w Johannesburgu

PA IPN 6_14-15_Malinowski_Sulej:PA IPN 6  2013-12-19  14:30  Strona 343



Po za po wyż szy mi ist nia ły też ar chi wa kor po ra cyj ne ta kich gi gan tów biz ne su jak
Eskom, Arm scor, Bar low Rand, De Be ers, Cham ber of Mi nes, a tak że licz nych ban ków.
Do stęp do ich zbio rów był ogra ni czo ny i moż li wy je dy nie za spe cjal ną zgo dą.

Nie moż na po mi nąć po łu dnio wo afry kań skich ar chi wów ko ściel nych i ich wkła du
w zbie ra nie i upo wszech nia nie do stę pu do ma te ria łów ar chi wal nych. Naj więk sze ar chi -
wum ko ściel ne w kra ju znaj du je się na Wy dzia le Do ku men ta cji Hi sto rycz nej w Bi blio -
te ce Wil lia ma Cul le na na Uni wer sy te cie Wi twa ter srand. Do ku men ta cja Ko ścio ła
Pro win cji Po łu dnio wej Afry ki nie tyl ko od zwier cie dla dzie je i roz wój Ko ścio ła ja ko in -
sty tu cji, lecz tak że za wie ra in te re su ją ce ge ne alo gie ro dzin ne. Ba da nia ge ne alo gicz ne są
bar dzo po pu lar ne za rów no wśród oby wa te li RPA, jak i ba da czy z ca łe go świa ta.

Nie za leż nie od ów cze snych trud no ści w RPA dzia ła ły or ga ni za cje sku pia ją ce się na ar -
chi wi za cji i udo stęp nia niu do ku men tów i in for ma cji. Pierw szą te go ty pu pro fe sjo nal ną
or ga ni za cją dla ar chi wi stów w RPA by ło So uth Afri can So cie ty of Ar chi vi sts (SA SA, Po -
łu dnio wo afry kań skie Sto wa rzy sze nie Ar chi wi stów) za ło żo ne w 1960 r., ale znaj du ją ce
się pod kon tro lą Ar chi wów Pań stwo wych i przyj mu ją ce do swo je go gro na je dy nie dzia -
ła czy pań stwo wych pra cu ją cych dla rzą du. SA SA wy ko ny wa ło swo je za da nia na te re nie
ca łe go kra ju, a od lat dzie więć dzie sią tych uczest ni czy ło w pro ce sie trans for ma cji in sty -
tu cji ar chi wal nych. To za gad nie nie zo sta nie omó wio ne w na stęp nym roz dzia le ni niej sze -
go artykułu.

Pro ces de mo kra ty za cji przed i po ro ku 1994 oraz je go wpływ na ar chi wa 

Pro ces de mo kra ty za cji w RPA fak tycz nie roz po czął się w 1990 r. i trwał do 1994 r.,
kie dy to od by ły się pierw sze w dzie jach kra ju de mo kra tycz ne wy bo ry, któ rych skut kiem
był cał ko wi ty upa dek apar the idu i eli mi na cja dys kry mi na cji ra so wej. Hi sto ria kra ju we -
szła na cał ko wi cie no we to ry.

Okres przej ścio wy w la tach 1990–1994 był też cza sem ma so we go nisz cze nia ar chi -
wa liów przez urzę dy pań stwo we. W trak cie te go pro ce su prze pa dło wie le do ku men tów
uka zu ją cych funk cjo no wa nie apar the ido we go rzą du i or ga nów pań stwo wych, w szcze -
gól no ści po li cji bez pie czeń stwa. 

Wraz z na dej ściem ery de mo kra cji w 1994 r. na stą pi ły istot ne zmia ny we wszyst kich
dzie dzi nach ży cia spo łecz no -po li tycz ne go, z sek to rem ar chi wów włącz nie. Jed nym
z pierw szych po su nięć w tym za kre sie by ła zmia na pro por cji ra so wej wśród pra cow ni -
ków po przez mia no wa nie czar nych fa chow ców na wy so kie sta no wi ska ad mi ni stra cyj ne
w ar chi wi sty ce.

Mię dzy na ro do wa izo la cja RPA za koń czy ła się, a Ar chi wa Pań stwo we w 1991 r. zo -
sta ły człon kiem In ter na tio nal Co un cil of Ar chi ves (ICA, Mię dzy na ro do wa Ra da Ar chi -
wów). Wdro żo no no wy pro gram za rzą dza nia ar chi wa mi. Wpro wa dzo no też in no wa cyj ne
roz wią za nia w za kre sie do stęp no ści do ar chi wów i uspraw nia nia ich funk cjo no wa nia,
takie jak dni otwar te, wy dłu że nie go dzin pra cy czy tel ni, do pusz cze nie wi zyt gru po wych
i bez po śred nie kon sul ta cje z użyt kow ni ka mi.

Ko lej ną ini cja ty wą w sek to rze ar chi wal nym by ło wpro wa dze nie elek tro nicz ne go
syste mu za rzą dza nia za so ba mi. Waż ny wkład w trans for ma cję ar chi wów wnio sło So uth
Afri can So cie ty of Ar chi vi sts, któ re w la tach osiem dzie sią tych za ło ży ło od dzia ły we
wszyst kich czte rech pro win cjach. No we kie row nic two ozna cza ło zmia nę kie run ków
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działa nia, więk sze kom pe ten cje za wo do we i do świad cze nie. Pu bli ko wa ne przez SA SA
pismo „So uth Afri can Ar chi ves Jo ur nal” ule gło głę bo kiej prze mia nie po przez uwzględ -
nie nie szer szej pa le ty opi nii, sta ło się bar dziej otwar te na pu blicz ne de ba ty i ak tyw niej
w nich uczest ni czy ło.

Or ga ni za cją, któ ra wnio sła waż ny wkład w okre sie przej ścio wym, by ło As so cia tion
for Ar chi vi sts and Ma nu script Li bra rians (AM LIB, Sto wa rzy sze nie Ar chi wi stów i Biblio -
te ka rzy Rę ko pi sów) za ło żo ne w 1978 r. Głów nym za da niem te go sto wa rzy sze nia było
pro mo wa nie i wspie ra nie róż nych pod mio tów po sia da ją cych ar chi wa, ta kich jak bi blio -
te ki, przed się bior stwa, ko ścio ły, mu zea i uczel nie.

W 1994 r. Sta te Ar chi ves Se rvi ce (Pań stwo wa Służ ba Ar chi wal na) prze kształ co no
w Na tio nal Pu blic Ar chi ves (Na ro do we Ar chi wa Pu blicz ne) na po zio mie cen tral nym,
two rząc jed no cze śnie dzie więć od dzia łów re gio nal nych ar chi wów pu blicz nych.

W tym sa mym ro ku mi ni ster sztu ki, kul tu ry, na uki i tech no lo gii stwo rzył Task Gro up
(AC TAG, Gru pa Za da nio wa do spraw Sztu ki i Kul tu ry), któ rej pierw szym za da niem by -
ło do radz two mi ni stro wi w spra wach po li ty ki ar ty stycz no -kul tu ral nej. We dług ra por tu
koń co we go AC TAG ar chi wa mia ły być czę ścią sek to ra dzie dzic twa na ro do we go.

Pla no wa no uchwa le nie no wych ustaw do ty czą cych ar chi wów. Jed nym z pierw szych
i naj istot niej szych ak tów no we go usta wo daw stwa był przy ję ty w 1996 r. Na tio nal Ar chi -
ves of So uth Afri ca Act (usta wa o na ro do wych ar chi wach Re pu bli ki Po łu dnio wej Afry -
ki). Usta wa za pew ni ła ra my praw ne dla ogól no kra jo we go sys te mu za rzą dza nia ar chi wa mi
i sta ła się pod sta wo wą re gu la cją pu blicz ne go do stę pu do za so bów jed no stek ad mi ni stra cji
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pań stwo wej. Na tio nal Ar chi ves Act sta no wi, że Ar chi wa Na ro do we funk cjo nu ją ja ko
insty tu cja pu blicz na, któ rej za da nia są m.in. na stę pu ją ce:

„– Za bez pie cze nie i ochro na za so bów pu blicz nych i nie pu blicz nych o nie prze mi ja ją -
cej war to ści dla spo łe czeń stwa i pań stwa.

– Za pew nie nie wła ści we go za rzą dza nia i opie ki nad wszyst ki mi za so ba mi pu blicz -
ny mi.

– Udo stęp nia nie ta kich za so bów i pro mo wa nie ich wy ko rzy sty wa nia przez wszyst -
kie gru py spo łecz ne” (Na tio nal Ar chi ves and Re cords Se rvi ce of So uth Afri ca Act, usta -
wa nr 43 z 1996 r.).

Uchwa le nie usta wy po ło ży ło pod wa li ny pod trans for ma cję sys te mu ar chi wów pu -
blicz nych w de mo kra tycz nej Afry ce Po łu dnio wej. Zli kwi do wa no wy łącz ną kon tro lę pań -
stwa nad ar chi wa mi pu blicz ny mi. Usta wa do ko na ła tak że zmia ny sta tu su ar chi wi sty,
a tak że je go kom pe ten cji.

Wej ście w ży cie usta wy sta no wi ło po czą tek de ba ty nad wy ko rzy sty wa niem ar chi wów
pu blicz nych i ich do stęp no ścią. Wte dy też pod ję to pierw sze pró by przy bli że nia ar chi -
wów spo łe czeń stwu. Dzia ła nia te obej mo wa ły tak że za pi sy wa nie i ar chi wi za cję tra dy cji
i hi sto rii prze ka zy wa nych ust nie. W ten spo sób ar chi wa słu żą ca łej wspól no cie, a nie tyl -
ko eli tom.

In ne waż ne dla dzia łal no ści ar chi wów w RPA ak ty praw ne wów czas przy ję te to Le gal
De po sit Act (usta wa o tzw. eg zem pla rzu obo wiąz ko wym) nr 54 z 1997 r. oraz Na tio nal
He ri ta ge Act (usta wa o na ro do wym dzie dzic twie) nr 25 z 1999 r. Le gal De po sit Act (usta -
wa do ty czą ca de po no wa nia do ku men tów) za pew nia do stęp do do ku men tów pu bli ko wa -
nych w kra ju, a także za cho wa nie (za bez pie cze nie i ochro nę) dzie dzic twa na ro do we go.

Na tio nal He ri ta ge Act do ty czy ochro ny i za rzą dza nia dzie dzic twem na ro do wym ca -
łe go kra ju. Sta no wi też za chę tę dla spo łe czeń stwa, aby za cho wy wa ło ono swo je dzie je
dla przy szłych po ko leń. W 1999 r. na mo cy Na tio nal He ri ta ge Act za ło żo no Na tio nal
Heri ta ge Re so ur ces Au tho ri ty (SAH RA, Urząd do spraw Za so bów Dzie dzic twa Na ro do -
we go). Jest to or gan sta tu to wy, sto ją cy na stra ży za so bów dzie dzic twa po łu dnio wo afry -
kań skie go, od po wie dzial ny za wszyst kie zgło szo ne skar by kul tu ry na ro do wej i obiek ty
dzie dzic twa. W tym sa mym ro ku utwo rzo no Na tio nal He ri ta ge Co un cil (Ra dę do spraw
Dzie dzic twa Na ro do we go), któ ra zaj mu je się re ali za cją po sta no wień Na tio nal He ri ta ge
Act. Oba te cia ła sta tu to we chro nią ca łość na ro do we go dzie dzic twa.

In nym waż nym ak tem praw nym ma ją cym za gwa ran to wać spo łe czeń stwu do stęp do za -
so bów ar chi wal nych i in for ma cji jest Open De mo cra cy Bill (usta wa o otwar tej de mo kra -
cji) z 1997 r. Nie ste ty, w prak ty ce usta wa ta nie za wsze jest ko rzyst na dla użyt kow ni ków,
gdyż za wie ra ona licz ne klau zu le o ogra ni cze niach (wy łą cze niach), dzię ki któ rym wła dze
mo gą od ma wiać do stę pu do ar chi wów i in for ma cji. Mo że być ona mo ty wo wa na m.in. in -
te re sa mi wa gi pań stwo wej, ta ki mi jak: za rzą dza nie go spo dar ką lub fi nan sa mi przez rząd,
ta jem ni ca han dlo wa, lub po wo da mi zwią za ny mi z in te re sem na ro do wym. Open De mo -
cra cy Bill nie wąt pli wie świad czy o po stę pie, ja ki osią gnię to w udo stęp nia niu za so bów ar -
chi wal nych, jed nak klau zu le o ogra ni cze niach wska zu ją, że nie któ re in for ma cje cią gle
po zo sta ją nieosiągalne dla wszyst kich grup spo łecz nych. Nie zbęd ne są dal sze dzia ła nia
w ce lu po sze rze nia do stę pu spo łe czeń stwa do utaj nio nych zbiorów.

Jed nym z naj waż niej szych ak tów praw nych jest Pro mo tion of Ac cess to In for ma tion
Act 2 (PA IA, usta wa o udo stęp nia niu in for ma cji) z 2000 r. Za pew nia on oby wa te lom
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kon sty tu cyj ne pra wo do stę pu do in for ma cji i za so bów ar chi wal nych za rów no pu blicz -
nych, jak i pry wat nych. Usta wa ta sta ła się waż nym na rzę dziem w pro ce sie uzy ski wa nia
przez zwy kłych oby wa te li i pod mio ty pu blicz ne zgo dy na do stęp do in for ma cji. Nie ste ty,
jej zapisy w pro ce sie wnio sko wa nia o do stęp do in for ma cji nie za wsze są wy star cza ją co
sku tecz ne, co po wo du je ko niecz ność od wo ły wa nia się do są dów, z Są dem Naj wyż szym
włącz nie. Po sta no wie nia usta wy mo gą być wszak że po moc ne dla użyt kow ni ków w uzy -
ski wa niu do stę pu do ar chi wów, ale mo gą być też wy ko rzy sty wa ne przez wła dze dla uza -
sad nia nia od mo wy te go do stę pu.

Po wyż sza kwe stia pro wo ku je do za da nia py ta nia: Czy sto so wa nie po sta no wień usta -
wy PA IA za pew nia sku tecz ną re ali za cję kon sty tu cyj nej za sa dy swo bod ne go do stę pu?
Istnie ją od tej za sa dy wy jąt ki, gdy do stęp jest unie moż li wia ny w przy pad ku pró by ujaw -
nie nia in for ma cji o cha rak te rze oso bi stym lub gdy ich ujaw nie nie za gra ża ło by ży ciu lub
bez pie czeń stwu kon kret nej oso by. Po dob nie jest z klau zu lą po uf no ści, któ ra tak że za po -
bie ga ujaw nie niu da nych do ty czą cych okre ślo nej jed nost ki. Usta wa prze wi du je tryb od -
wo ław czy od de cy zji o od mo wie do stę pu po przez wy sto so wa nie przez wnio sko daw cę
pi sem nej skar gi do wyż szej in stan cji (mi ni stra, or ga nu pań stwo we go). Ist nie ją dwa or -
ga ny re gu la cyj ne usta wo wo zo bo wią za ne roz pa trzeć od mo wę zgod nie z po sta no wie nia -
mi PA IA: Pu blic Pro tec tor (Rzecz nik Praw Oby wa tel skich) oraz So uth Afri can Hu man
Ri ghts Com mis sion (Po łu dnio wo afry kań ska Ko mi sja Praw Czło wie ka). Obie in sty tu cje
zaj mu ją się głów nie mo ni to ro wa niem do stę pu użyt kow ni ków do in for ma cji i za so bów
ar chi wal nych. W prak ty ce po sta no wie nia PA IA znaj du ją za sto so wa nie w przy pad kach
do stę pu do zbio rów li czą cych so bie mniej niż 20 lat.

Do stęp do star szych za so bów po wi nien być wol ny od ogra ni czeń. W in nych in stan -
cjach do stęp do ar chi wów prze wi dzia nych do od taj nie nia (np. woj sko wych lub wy wia -
dow czych) jest opóź nia ny, a po sta no wie nia usta wy są wy ko rzy sty wa ne do udzie la nia
od mo wy z po wo du utaj nie nia. W ten spo sób Ar chi wa Na ro do we uza sad ni ły od mo wę do -
stę pu do nie któ rych za so bów Truth and Re con ci lia tion Com mis sion (TRC, Ko mi sja Praw -
dy i Po jed na nia).

Ko niecz ne jest edu ko wa nie spo łe czeń stwa i urzęd ni ków w za kre sie po sta no wień i wy -
mo gów usta wy PA IA. Jak do tąd tyl ko Mi ni ster stwo Obro ny i Po li cja Pań stwo wa RPA
stwo rzy ły pro gra my edu ka cyj ne po pu la ry zu ją ce wie dzę o tej usta wie.

Na kład i dys try bu cja in struk cji są ogra ni czo ne, a ję zyk usta wy jest trud ny do zro zu -
mie nia dla prze cięt ne go oby wa te la. Or ga ny rzą do we od po wie dzial ne za wła ści we wpro -
wa dza nie w ży cie i prze strze ga nie po sta no wień ak tu po win ny po świę cić wię cej uwa gi
tym pro ble mom. 

Jed ną z in sty tu cji, któ re w du żym stop niu przy czy ni ły się do wpro wa dze nia w ży cie
po sta no wień usta wy PA IA i wy ko rzy sty wa nia jej do uzy ski wa nia do stę pu do licz nych
ar chi wów pu blicz nych, jest So uth Afri can Hi sto ry Ar chi ve (SA HA, Ar chi wum Hi sto -
rycz ne Re pu bli ki Po łu dnio wej Afry ki). Za ło żo ne w 1998 r. SA HA ak tyw nie uczest ni -
czy w gro ma dze niu i prze cho wy wa niu ma te ria łów ar chi wal nych, zwłasz cza do ku men -
tów orga ni za cji opo zy cyj nych wo bec apar the idu. Część z nich po wsta ła po za gra ni ca mi
kraju. Ar chi wum Hi sto rycz ne RPA jest in sty tu cją nie za leż ną wspie ra ną przez spon so -
rów. SAHA od lat po dej mu je pró by uzy ska nia do stę pu do ar chi wów pań stwo wych,
wyko rzy stu jąc w tym ce lu usta wę o do stę pie do in for ma cji. Nie ste ty, czę sto mu si o ten
do stęp wal czyć.
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W la tach 2001–2004 zgło szo no po nad 30 wnio sków o udzie le nie do stę pu do ar chi -
wów Ko mi sji Praw dy i Po jed na nia. Tyl ko nie któ re roz pa trzo no po zy tyw nie. Za zwy czaj
trze ba było cze kać mie sią ce, a na wet la ta, na ja ką kol wiek od po wiedź urzęd ni ków na ta -
kie po da nia. Do ku men ta cja TRC jest obec nie prze cho wy wa na w Ar chi wum Na ro do wym
w Pre to rii, jed nak mi mo wy da nia od po wied nich za le ceń znacz na jej część pozo sta je nie -
do stęp na dla sze ro kich rzesz spo łe czeń stwa. Zaginęło w tym cza sie w nie wy ja śnio ny spo -
sób wie le do ku men tów za wie ra ją cych po uf ne in for ma cje.

Istot na część ma te ria łów z prze słu chań pro wa dzo nych przez TRC jest za miesz czo na
w In ter ne cie (na stro nie TRC), po zo sta jąc rzecz ja sna po za za się giem tych oby wa te li RPA,
któ rzy nie ma ją do stę pu do sie ci.

Osią gnię ciem Ar chi wum Hi sto rycz ne go RPA jest uła twie nie i po sze rze nie moż li wo -
ści ko rzy sta nia z ar chi wum TRC przez prze cięt nych oby wa te li. SA HA sys te ma tycz nie
ubie ga się też o ła twiej szy do stęp do do ku men ta cji apar the ido wych władz, cią gle po zo -
sta ją cej po za za się giem użyt kow ni ków.

Naj now szy pro jekt usta wy o ochro nie in for ma cji oso bi stych (Pro tec tion of Per so nal
In for ma tion Bill – PPI) bę dzie do ty czył ich zabezpieczania. Zo stał on już przy ję ty przez
Zgro ma dze nie Na ro do we we wrze śniu 2012 r. i obec nie cze ka na pod pis pre zy den ta RPA,
aby na brać mo cy usta wo wej.

Wspo mnia na usta wa bę dzie wy wie ra ła sil ny wpływ na funk cjo no wa nie wszyst -
kich in sty tu cji i or ga ni za cji, któ re gro ma dzą, prze cho wu ją i udo stęp nia ją wraż li we
dane oso bo we. Jest to bar dzo zna czą cy akt praw ny dla oby wa te li, gdyż RPA nie po -
sia da osob ne go usta wo daw stwa po świę co ne go wy łącz nie kwe stii bezpieczeństwa tych
da nych. W pro ce sie ich ochro ny uczest ni czą trzy klu czo we pod mio ty: a) oso ba zbie -
ra ją ca in for ma cje; b) oso ba, któ ra gro ma dzi, prze twa rza, prze cho wu je i wy ko rzy stu -
je in for ma cje; c) oso ba (stro na trze cia), któ rej da ne są ujaw nia ne. W tym miej scu
moż na za dać py ta nie: Ja kie go ro dza ju in for ma cje pod le ga ją ochro nie? Otóż, mo gą
one do ty czyć: płci, wy zna nia, ra sy, od ci sków pal ców, gru py krwi (DNA) i do ku men -
ta cji le kar skiej. 

Pro jekt PPI do ty czy za rów no osób fi zycz nych, jak i osób praw nych, ta kich jak wszel -
kie pod mio ty go spo dar cze, kor po ra cje, przed się bior stwa pry wat ne i pu blicz ne. De fi niu -
je on osiem pod sta wo wych za sad, któ rych na le ży prze strze gać w pro ce sie ochro ny
wraż li wych da nych oso bo wych. Naj waż niej sze z nich to:

1. Cel(e) po zy ska nia ze bra nych in for ma cji.
2. Uzy ska nie zgo dy da nej oso by (osób) przed wy ko rzy sta niem in for ma cji.
3. Do kład ność ze bra nych da nych.
4. Prze trzy my wa nie in for ma cji je dy nie przez wnio sko wa ny okres.
5. Znisz cze nie wszyst kich ze bra nych in for ma cji, któ re nie są już po trzeb ne.
6. Ochro na po uf no ści, in te gral no ści i do stęp no ści in for ma cji.
Prze cięt nych oby wa te li trze ba bę dzie edu ko wać na te mat no wej usta wy, w szcze gól -

no ści w za kre sie okre ślo nych jej po sta no wie nia mi wa run ków zbie ra nia, prze twa rza nia,
wy ko rzy sty wa nia i ujaw nia nia in for ma cji.

Nie któ re pod mio ty, jak ar chi wa, mo gą ubie gać się o zwol nie nie z przestrzegania nie -
któ rych re guł, co umoż li wia im prze twa rza nie i wy ko rzy sty wa nie tych in for ma cji zgod -
nie z pra wem. Wie le in sty tu cji ar chi wal nych jest za nie po ko jo nych wpły wem no wych
zasad na do stęp ność do ma te ria łów ar chi wal nych.

Dwadzieścia lat demokracji...
A

R
C

H
IW

A
 N

A
 ŚW

IEC
IE

349

PA IPN 6_14-15_Malinowski_Sulej:PA IPN 6  2013-12-19  14:31  Strona 349



Jest jesz cze wie le in nych spraw, któ ry mi trze ba się bę dzie za jąć nie zwłocz nie po wej -
ściu w ży cie usta wy. Oto nie któ re z nich:

1. Spo so by prze twa rza nia za so bów przez ar chi wi stów bę dą mu sia ły ulec zmia nie po -
przez za sto so wa nie spe cjal ne go ko dek su po stę po wa nia w za kre sie prze twa rza nia da nych
wraż li wych.

2. Trze ba bę dzie wpro wa dzić zmia ny w kie run kach i spo so bach dzia ła nia ad mi ni stra cji
za so bów ar chi wal nych, zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi w no wo za twier dzo nej usta wie.

3. Wy wia dy i ich za pi sy po wsta łe w ra mach pro jek tów utrwa la nia prze ka zów ust nych
i za wie ra ją ce da ne wraż li we bę dą wy ma ga ły spraw dze nia ich tre ści przed ich ujaw nie niem.

Pla no wa ne jest wy zna cze nie oso by od po wie dzial nej za re gu lo wa nie prze pły wu in -
for ma cji (In for ma tion Re gu la tor), któ rej ro la bę dzie po le gać na udzie la niu wska zó wek
i na po dej mo wa niu de cy zji o wy ko rzy sty wa niu da nych wraż li wych.

Po nie waż pro jekt usta wy wpro wa dza pew ne ogra ni cze nia w udzie la niu in for ma cji
i udo stęp nia niu tych że, in sty tu cje ar chi wal ne oraz in ne pod mio ty bę dą współ dzia łać, aby
za pew nić wy ko ny wa nie po sta no wień usta wy zgod nie z jej za pi sa mi. Pro jekt PPI ma być
za twier dzo ny osta tecz nie ja ko peł no praw na usta wa w 2013 r.

W pod su mo wa niu do tych cza so wych roz wa żań do ty czą cych no we go usta wo daw stwa
re gu lu ją ce go do stęp do ar chi wów oraz za rzą dza nia ni mi moż na stwier dzić, że po 1994 r.
de mo kra cja w RPA wnio sła wie le istot nych zmian w tej dzie dzi nie. Przede wszyst kim
no we ra my praw ne wy war ły po zy tyw ny wpływ na po sze rze nie do stę pu do in for ma cji
w kra ju, choć uwi docz ni ły też pew ne wy zwa nia w tym za kre sie.

Oto tyl ko kil ka przy kła dów nie któ rych nie do cią gnięć, ja kie ujaw ni ły się w trak cie pro -
ce su wdra ża nia wszyst kich no wych ustaw i prze pi sów, a któ re nie zo sta ły jesz cze usu nię te:

1. Sze ro kie krę gi oby wa te li oraz mniej sze gru py spo łecz ne cią gle jesz cze nie zna ją
ko rzy ści, ja kie da je no we usta wo daw stwo.

2. Po zo sta ją nie roz wią za ne kwe stie do ty czą ce wła sno ści za so bów, zwłasz cza pu blicz -
nych, w sy tu acji gdy dys po nu ją ca od po wied ni mi środ ka mi oso ba pry wat na lub in sty tu -
cja otrzy mu je zgo dę na ich na by cie. W ta kim wy pad ku pu blicz ne za so by trak to wa ne są
ja ko pry wat ne, a do stęp do nich ule ga ogra ni cze niu. Wła ści ciel nie mu si bowiem udzie -
lić zgo dy ba da czom na do stęp do ta kich ma te ria łów.

3. Ro la ar chi wi stów ja ko spe cja li stów w tej dzie dzi nie po zo sta je kon tro wer syj na, gdyż
ich przy go to wa nie za wo do we jest czę sto na ni skim po zio mie. Nie rzad ko zda rza się, że
nie są oni wy star cza ją co od da ni spra wie udo stęp nia nia za so bów ar chi wal nych ich użyt -
kow ni kom. Na le ży im za pew nić wła ści we szko le nia w za kre sie za rzą dza nia ar chi wa mi
i ich za so ba mi, a tak że w kwe stiach praw nych, aby pod nieść po ziom usług świad czo nych
użyt kow ni kom i zwięk szyć udział per so ne lu ar chi wów w do ku men to wa niu hi sto rii kra ju.

Wy dział Dokumentacji Historycznej na Uni wer sy te cie Wi twa ter srand i in ne

insty tu cje ar chi wal ne w RPA oraz ich do świad cze nia, wkład i osią gnię cia w pro pa -

go wa niu do stę pu do ar chi wów

Wy dział Do ku men ta cji Hi sto rycz nej po wstał w 1965 r. na Uni wer sy te cie Wi twa ters -
rand w Jo ha nnes bur gu ja ko część Bi blio te ki Wil lia ma Cul le na. Po sia da on naj więk sze
nieza leż ne ar chi wum w RPA. Za wie ra ono po nad 3300 zbio rów, co czy ni je jed nym
z najbar dziej cen nych i pre sti żo wych pod mio tów w kra ju w za kre sie za cho wy wa nia
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dziedzic twa i dzia łal no ści ba daw czej. Za sób obej mu je do ku men ta cję związ ków za wo -
do wych, par tii po li tycz nych, Ko ścio łów, licz nych in sty tu cji i osób fi zycz nych.

Ar chi wum po sia da też bo ga te zbio ry zdjęć, taśm, dzien ni ków, wy cin ków pra so wych,
pla ka tów, ulo tek itd. Wszyst kie ma te ria ły wy dzia łu są wy mie nio ne w Gu ide to the Ar -
chi ves and Pa pers (Prze wod nik po ar chi wach i do ku men ta cji), a od 2008 r. rów nież
na stro nie in ter ne to wej (www.hi sto ri cal pa pers.wits.ac.za).

Zbio ry Wy dzia łu Do ku men ta cji Hi sto rycz nej uka zu ją głów nie dzie je Afry ki Po łu -
dnio wej, roz wój spo łecz no -po li tycz ny Jo han nes bur ga oraz pro win cji Gau teng.

Moż na stwier dzić, że Wy dział stał się jed nym z czo ło wych ku sto szy po łu dnio wo afry -
kań skiej pa mię ci na ro do wej. Każ dy użyt kow nik ma wol ny do stęp do je go ar chi wów
i infor ma cji. Słu ży on wie lu róż nym gru pom spo łecz nym, na ukow com i wy kła dow com
aka de mic kim, stu den tom, fil mow com, wy daw com. Udzie la ne są od po wie dzi na za py ta -
nia do ty czą ce hi sto rii i dzia łal no ści licz nych or ga ni za cji, par tii po li tycz nych, kwe stii
agrar nych, dzie jów Ko ścio ła an gli kań skie go i wie lu spraw zwią za nych z ge ne alo gią.
Infor ma cje prze ka zy wa ne są bez po śred nio użyt kow ni kom od wie dza ją cym ar chi wum,
tele fo nicz nie lub dro gą elek tro nicz ną.

Stro na in ter ne to wa Wy dzia łu, re gu lar nie ak tu ali zo wa na, za wie ra po nad 600 in wen ta -
rzy i opi sów zbio rów ar chi wal nych. Wy dział wkro czył w erę cy fro wą, moż na na wet mó -
wić o za ląż ku spe cjal ne go ośrod ka cy fro we go, któ re bę dzie słu żyć w naj bliż szej
przy szło ści ca łej uczel ni.

Wy dział współ pra cu je tak że z wie lo ma or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi, któ rym po -
ma ga w za cho wa niu i udo stęp nia niu ma te ria łów o ich dzie jach. Za li czyć do nich moż na:
Le gal Re so ur ce Cen tre (Ośro dek Za so bów Praw nych), Gun Free So uth Afri ca (Afry ka
Po łu dnio wa Wol na od Bro ni Pal nej), Wo men’s He alth Pro ject (Pro jekt Zdro wie dla
Kobiet), Na tio nal Land Com mit tee (Na ro do wy Ko mi tet Ziem ski) i wie le in nych.

Wy dział Do ku men ta cji Hi sto rycz nej przy go to wu je rów nież nie wiel kie eks po zy cje
ma te ria łów ar chi wal nych o cha rak te rze edu ka cyj nym. Naj bar dziej po pu lar ne to m.in.
„90. rocz ni ca uro dzin Nel so na Man de li”, „Upa mięt nie nie ży cia i prac He len Su zman”
oraz „30. rocz ni ca utwo rze nia Fe de ra tion of So uth Afri can Tra de Unions” (FO SA TU, Fe -
de ra cja Związ ków Za wo do wych RPA). W ra mach tej ostat niej wy sta wy za pre zen to wa -
no je den z naj cie kaw szych zbio rów Wy dzia łu. Ma te ria ły z tej eks po zy cji zo sta ły wy da ne
dru kiem w for mie spe cjal ne go ka ta lo gu i ro ze sła ne do szkół i związ ków za wo do wych.

Na le ży tak że nad mie nić, iż Wy dział czę sto ofe ru je pro fe sjo nal ną po moc in sty tu cjom
ar chi wal nym i od po wie dzial nym za spra wy dzie dzic twa na ro do we go, po ma ga też licz -
nym śro do wi skom w re ali za cji ich przed się wzięć. Jed nym z ta kich pro jek tów ze wnętrz -
nych by ły warsz ta ty ar chi wal ne (work shop) zor ga ni zo wa ne dla Tlo kwe He ri ta ge
Fo un da tion (Fun da cji Dzie dzic twa Tlo kwe) w Po tche fstro om. Pod czas te go szko le nia in -
stru owa no je go uczest ni ków (zaj mu ją cych się ar chi wi za cją ma te ria łów o dzie jach ich
spo łecz no ści) jak pro wa dzić ar chi wa i udo stęp niać zbio ry.

Wpro wa dze nie ta kich po my słów w ży cie, a na stęp nie ich kon ty nu acja jest jed nak uza -
leż nio ne od środ ków, ja kie da na spo łecz ność otrzy mu je od władz lo kal nych lub re gio -
nal nych, ewen tu al nie od in nych in sty tu cji.

In ne z ko lei pro jek ty do ty czą ce po pra wy do stę pu do in for ma cji i za so bów ar chi wal -
nych obej mu ją cy fry za cję dzie dzic twa Po łu dnio wej Afry ki. Pod ję to pró bę di gi ta li za cji
wy bra nych zbio rów ar chi wal nych i udo stęp nie nia ich użyt kow ni kom In ter ne tu. Wia do mo,
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iż pro ces ten wy ma ga okre ślo nych środ ków, wła ści we go sprzę tu i kom pe ten cji za wo do -
wych. Zmu sza to do po sta wie nia sze re gu py tań: Czy in sty tu cje w RPA dys po nu ją środ -
ka mi fi nan so wy mi wy star cza ją cy mi na wpro wa dze nie tech no lo gii cy fro wych? Czy są
na miej scu spe cja li ści do sta tecz nie wy kwa li fi ko wa ni do po dej mo wa nia de cy zji w za kre -
sie wy bo ru ma te ria łów do za pi su cy fro we go? Czy pro ces ten od po wia da po trze bom za -
in te re so wa nych grup spo łecz nych? W ja ki spo sób spo łe czeń stwo bę dzie ko rzy stać
z za so bów cy fro wych w sy tu acji, gdy do stęp do In ter ne tu jest wciąż moc no ogra ni czo ny
w RPA? Kto mo że mieć do stęp do in fra struk tu ry tech no lo gicz nej? Kto kon tro lu je do stęp
do in for ma cji cy fro wych i kto de cy du je o tym, któ re z nich mo gą być udo stęp nio ne?
Oczy wi ście, w tym kon tek ście trze ba do dać, że ist nie ją tak że in ne czyn ni ki w pły wa ją ce
na do stęp ność za so bów, jak cho ciaż by pra wa au tor skie czy też ko niecz ność kon ser wa cji
i za bez pie cze nia zbio rów.

Choć w RPA osią gnię to już w tej dzie dzi nie pe wien po stęp, to jed nak pro ces cy fry -
za cji cią gle znaj du je się w sta dium po cząt ko wym. Do pie ro te raz też ana li zo wa ne są kon -
se kwen cje di gi ta li za cji za so bów dzie dzic twa in te lek tu al ne go RPA.

W ostat nich la tach w RPA po ja wi ła się no wa ini cja ty wa – Com mu ni ty Walk -in Cen -
ters (Dziel ni co we Ośrod ki Wol ne go Wstę pu), prze zna czo na dla lu dzi po zba wio nych do -
stę pu do In ter ne tu. Ośrod ki te funk cjo nu ją we wszyst kich dzie wię ciu pro win cjach
i ko rzy sta ją z rzą do we go wspar cia. Ofe ru ją one spo łecz no ściom ob sza rów wiej skich moż -
li wość ko rzy sta nia z sieci, a tak że udzie la ją spe cja li stycz nych in for ma cji. Pomaga to jed -
no cze śnie przy bli żyć za in te re so wa nym oso bom taj ni ki no wo cze snych tech no lo gii.

Na le ży tak że do dać, iż opi sa ny wy żej Wy dział Do ku men ta cji Hi sto rycz nej jest człon -
kiem Mię dzy na ro do wej Ra dy Ar chi wów, co po ma ga mu śle dzić ak tu al ne tren dy i bie żą -
ce wy da rze nia w świe cie ar chi wal nym.

Du że za słu gi na po lu ar chi wal nym ma też wspo mnia ne wcze śniej Ar chi wum Hi sto -
rii Afry ki Po łu dnio wej. Wno si ono istot ny wkład w edu ka cję lo kal nych wspól not i róż -
nych grup spo łecz nych w za kre sie ar chi wów, ich pod sta wo wych funk cji i do stę pu do nich.
Naj więk szym osią gnię ciem są tzw. pro jek ty „ze wnętrz ne” (outre ach pro jects) obej mu ją -
ce swoim za się giem znacz nie szer sze krę gi spo łe czeń stwa i an ga żu ją ce je do współ uczest -
nic twa w tych przed się wzię ciach. Kil ka z nich war to wy mie nić.

1. Kształ ce nie słu cha czy ze szkół śred nich po przez kon kur sy wie dzy o hi sto rii mówio -
nej skie ro wa ne do uczniów i wszyst kich na uczy cie li hi sto rii. Uczą się oni, jak ko rzy stać
z do stę pu do ma te ria łów hi sto rycz nych w ce lu przy go to wa nia pre zen ta cji lub fil mu do -
ku men tal ne go.

2. Warsz ta ty Sztu ki i Pa mię ci (Art and Me mo ry Work shops) po le ga ją ce na ze bra niu
re la cji od osób do tknię tych przez prze moc po li tycz ną w re gio nie East Rand. Pro jekt stwo -
rzo no w ce lu umoż li wie nia tym lu dziom opo wie dze nia swo ich hi sto rii i trwa łe go za re je -
stro wa nia tych wspo mnień.

3. Pro jekt Wol na In for ma cja (Fre edom of In for ma tion Pro ject), w któ rym pra cow ni -
cy SA HA ofe ru ją pro fe sjo nal ne szko le nia dla or ga ni za cji i osób pry wat nych na te mat ko -
rzy ści pły ną cych z usta wy o do stę pie do in for ma cji (Ac cess to In for ma tion Act).

4. Pro jekt Za po mnia ne Gło sy (For got ten Vo ices Pro ject) jest sku pio ny na two rze niu
zbio ru in dy wi du al nych hi sto rii mó wio nych człon ków ubo gich spo łecz no ści Po łu dnio wej
Afry ki po 1994 r., któ rzy cią gle jesz cze po zo sta ją po li tycz nie zmar gi na li zo wa ni i ży ją
w nę dzy za po mnia ni przez wła dze. Za pi sa na przez ba da czy prze szłość tych ubo gich spo -
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łecz no ści sta no wi waż ną część zbio ro wej pa mię ci i jed no cze śnie bar dzo war to ścio wy
ma te riał ar chi wal ny. 

5. Ko mi sja Praw dy i Po jed na nia (Truth and Re con ci lia tion Com mis sion), pro jekt ar -
chi wal ny za ini cjo wa ny w 2003 r. ja ko wspól ne przed się wzię cie Ar chi wum Hi sto rycz ne -
go RPA i Wy dzia łu Do ku men ta cji Hi sto rycz nej Uni wer sy te tu Wi twa ter srand. Ce lem te go
pro jek tu jest po sze rza nie do stę pu sze ro kich warstw spo łe czeń stwa do za so bów ar chi wal -
nych TRC.

In nym istot nym wy da rze niem w sek to rze ar chi wal nym w ostat nich la tach jest Plat -
for ma Ar chi wal na (Ar chi val Plat form) za ło żo na w 2007 r. ja ko wspól na ini cja ty wa ar -
chi wów pań stwo wych, Od dzia łu Kul tu ry Pu blicz nej (Ar chi ve and Pu blic Cul tu re
Re se arch In i tia ti ve) uni wer sy te tu w Kapsz ta dzie oraz Ośrod ka Pa mię ci Nel so na Man de li 
(Nel son Man de la Cen tre of Me mo ry). Po wsta ła ona w wy ni ku dys ku sji pro wa dzo nych
pod czas kon fe ren cji ar chi wi stów w tym sa mym ro ku. Jest to oby wa tel ska i spo łecz na ini -
cja ty wa po głę bia nia de mo kra cji przy wy ko rzy sta niu pa mię ci i ar chi wów ja ko dy na micz -
nych za so bów pu blicz nych.

Plat for ma Ar chi wal na funk cjo nu je w znacz nym stop niu dzię ki środ kom pry wat nej
fun da cji ame ry kań skiej – Atlan tyc kich Fi lan tro pii (Atlan tic Phi lan th ro pies). Jej dzia łal -
ność sku pia się na ar chi wach ja ko na za pi sach prze szło ści, ich za bez pie cza niu i udo stęp -
nia niu, jak rów nież na uczest nic twie użyt kow ni ków i pra cow ni ków ar chi wów w dys -
kusjach, warsz ta tach, spo tka niach i kon fe ren cjach w ce lu wy mia ny po my słów i opi nii
oraz omó wie nia kwe stii do ty czą cych ar chi wów pu blicz nych.

Plat for ma pla nu je od gry wać ro lę pew ne go ro dza ju ko or dy na to ra lub ne go cja to ra
w pro ce sie wza jem ne go współ dzia ła nia ar chi wi stów, spo łecz no ści lo kal nych i ogó łu
spo łe czeń stwa przez wy mia nę opi nii na te mat po łu dnio wo afry kań skich ar chi wów i do -
stę pu do ich za so bów. In ne kwe stie po dej mo wa ne przez Plat for mę Ar chi wal ną to cy -
fry za cja i wy zwa nia, ja kie ze so bą nie sie, nie wy star cza ją ce fi nan so wa nie, brak szko leń
i nie do stat ki w ko mu ni ka cji po mię dzy róż ny mi in sty tu cja mi zaj mu ją cy mi się ar chi -
wa mi. Plat for ma sku pia uwa gę na pa mię ci i do ku men tu je dzie je kra ju oraz je go waż -
ne hi sto rycz nie miej sca. Oczy wi ście, jej głów nym obiek tem za in te re so wa nia są
ma te ria ły ar chi wal ne, ich prze cho wy wa nie i udo stęp nia nie. Jed ną z ostat nich ini cja -
tyw Plat for my Ar chi wal nej by ła ofer ta szko leń sze ro kich krę gów spo łe czeń stwa RPA
z za sad sto so wa nia po sta no wień wspo mnia nej usta wy o ochro nie wraż li wych da nych
oso bo wych. 

In nym cie ka wym przed się wzię ciem Plat for my jest oce na sta nu in sty tu cji ar chi wal -
nych w róż nych czę ściach kra ju. W ra mach te go pro jek tu człon ko wie spe cjal ne go ze -
spo łu jeż dżą po kra ju i od wie dza ją wy bra ne in sty tu cje, mu zea i miej sca dzie dzic twa,
aby za po znać się z ich funk cjo no wa niem – czę sto w bar dzo trud nych wa run kach (np.
brak lub nie do sta tek środ ków, wyspecjalizowanego per so ne lu, wie dzy fa cho wej).
Bada nia wy ka za ły, że nie któ re ar chi wa od no szą suk ce sy po mi mo wie lu prze ciw no ści,
pod czas gdy in ne zma ga ją się z wy ko ny wa niem swo ich pod sta wo wych za dań. Da ne
ze bra ne w cza sie re ali za cji pro jek tu zo sta ną wy ko rzy sta ne w przy go to wy wa nym przez
Plat for mę „Ra por cie o ak tu al nym sta nie ar chi wów w kra ju”, któ re go pu bli ka cję prze -
wi dzia no w 2013 r. 
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Za da nia i wy zwa nia sto ją ce przed in sty tu cja mi ar chi wal ny mi RPA w za kre sie za -

pew nie nia oby wa te lom swo bod ne go i otwar te go do stę pu do ar chi wów i do ku men ta cji

Po wy żej omó wio no istot ne zmia ny, ja kie mia ły miej sce w kwe stii funk cjo no wa nia
i do stęp no ści ar chi wów w no wej, de mo kra tycz nej Re pu bli ce Po łu dnio wej Afry ki po 1994 r.
Kra jo we in sty tu cje ar chi wal ne prze szły pro ces głę bo kiej trans for ma cji i de mo kra ty za cji.
Wpro wa dzo no no we usta wo daw stwo otwie ra ją ce ar chi wa dla lu dzi, któ rzy ni gdy wcześ -
niej nie mie li do nich do stę pu. Pe wien pro gres zo stał więc do ko na ny. Po zo sta je jed nak
wie le py tań w kwe stii uży tecz no ści wspo mnia ne go usta wo daw stwa i pły ną cych z nie go
ko rzy ści dla użyt kow ni ków. Czy te no we ini cja ty wy rze czy wi ście spraw dza ją się w prak -
ty ce i jak moż na z nich ko rzy stać? Co na le ży jesz cze zro bić, aby po zy skać wię cej wspar -
cia od rzą du i Mi ni ster stwa Sztu ki i Kul tu ry w ce lu za pew nie nia pra wi dło we go
funk cjo no wa nia sek to ra ar chi wów z ko rzy ścią dla ogó łu spo łe czeń stwa? Ja kie wy zwa -
nia sto ją przed róż ny mi ro dza ja mi ar chi wów w ich sta ra niach o za pew nie nie wy so kie go
po zio mu świad czo nych usług i otwar te go do stę pu do zbio rów?

Dwa ra por ty o ar chi wach w RPA z lat 1996 i 2007 do star cza ją pew nych in for ma cji
o sy tu acji w sys te mie za rzą dza nia ar chi wa mi w kra ju w tych okre sach. Pierw szy z nich,
opu bli ko wa ny w 1996 r. przez pod ko mi sję Gru py Za da nio wej do spraw Sztu ki i Kul tu -
ry (AC TAG), we wcze snym okre sie trans for ma cji de mo kra tycz nej wska zy wał na głów -
ne nie do cią gnię cia służb ar chi wal nych. Usta lo no m.in.:

1. Za so by ar chi wal ne RPA by ły nie od po wied nio za rzą dza ne.
2. Pań stwo wa Służ ba Ar chi wal na cier pia ła na nie do sta tecz ne fi nan so wa nie i nie wy -

star cza ją ce wy szko le nie per so ne lu.
3. Bez praw nie nisz czo no do ku men ta cję (bez uprzed nie go ze zwo le nia) przed prze ka -

za niem jej ar chi wom pań stwo wym.
4. Za so by do ty czą ce wcze śniej po mi nię tych i wy klu czo nych spo łecz no ści, głów nie

czar no skó rych oby wa te li, po win ny być od po wied nio za bez pie czo ne. 
Przed sta wio no na stę pu ją ce za le ce nia:
1. Pro fil użyt kow ni ków ar chi wów po wi nien ulec zmia nie, tak aby ob jąć wszyst kie

gru py et nicz ne ży ją ce w RPA, a w szcze gól no ści te, któ re by ły do tych czas wy klu czo ne.
2. Na le ży ze brać ar chi wa lia i prze pro wa dzić ich wła ści wą kon ser wa cję.
3. Na le ży prze kształ cić do tych cza so we pu blicz ne służ by ar chi wal ne, tak aby słu ży ły

no wym de mo kra tycz nym wła dzom.
4. Na le ży wy ko rzy sty wać ar chi wa w szkol nic twie wszyst kich szcze bli w na ucza niu

hi sto rii, geo gra fii, li te ra tu ry, sztu ki i kul tu ry.
5. Ar chi wa Na ro do we po win ny udzie lać wspar cia od dzia łom re gio nal nym, dys po nu -

ją cym nie do sta tecz ny mi środ ka mi i in fra struk tu rą.
6. Na le ży pro mo wać dzia ła nia i pro jek ty obej mu ją ce szer sze gru py oby wa te li, skie -

ro wa ne do kon kret nych spo łecz no ści i przy bli ża ją ce ar chi wa prze cięt nym miesz kań com.
7. Do ku men ty pu blicz ne na le ży udo stęp niać i za chę cać do ich wy ko rzy sty wa nia przez

spo łe czeń stwo.
Jak się oka za ło, nie wszyst kie za le ce nia ko mi sji wpro wa dzo no w ży cie. Nie był to

łat wy etap w dzie jach RPA. Okres przej ścio wy do de mo kra cji na zna czo ny był wie lo ma
trud no ścia mi, któ re do ty czy ły tak że trans for ma cji ar chi wów. Naj więk szym osią gnię ciem
owych lat by ło za gwa ran to wa nie każ de mu oby wa te lo wi kon sty tu cyj ne go pra wa do stę pu
do in for ma cji pań stwo wych.
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In ne istot ne wy da rze nie w śro do wi sku po łu dnio wo afry kań skiej ar chi wi sty ki mia ło miej -
sce w 2007 r. By ła nim kon fe ren cja ar chi wal na za ty tu ło wa na „Ar chi ves at the Cros sro ads”
(„Ar chi wa na roz sta jach”), zor ga ni zo wa na w ra mach współ pra cy przez Ar chi wa Na ro do -
we, Fun da cję im. Nel so na Man de li i Uni wer sy tet Wi twa ter srand. Kon fe ren cja od by wa ła
się przy wspar ciu mi ni stra sztu ki i kul tu ry. Głów nym jej ce lem by ło do ko na nie oce ny sta -
nu na ro do we go sys te mu ar chi wal ne go RPA po 1997 r. A po nie waż by ła to dzie sią ta rocz -
ni ca wej ścia w ży cie usta wy o Ar chi wach Na ro do wych, waż nym za da niem by ło tu
spraw dze nie, na ile uży tecz ny, efek tyw ny i prak tycz ny jest kra jo wy sys tem za rzą dza nia ar -
chi wa mi. Kon fe ren cja zgro ma dzi ła znaw ców ar chi wi sty ki i ochro ny dzie dzic twa na ro do -
we go. Naj waż niej szym jej re zul ta tem by ło spo rzą dze nie otwar te go ra por tu dla mi ni stra
sztu ki i kul tu ry, za ty tu ło wa ne go „Sys tem na ro do wy, in te res pu blicz ny” („Na tio nal Sys tem,
Pu blic In te rest”). W ra por cie za war to po waż ne ostrze że nie o sta nie ar chi wów w RPA. Wska -
za no na klu czo we pro ble my ko niecz ne do roz wią za nia w sys te mie za rzą dza nia sek to rem
ar chi wal nym i dzie dzic twa na ro do we go. Do ku ment ten nie tyl ko uwi dacz nia bie żą ce pro -
ble my ar chi wal ne, lecz tak że pro po nu je pew ne roz wią za nia i za le ce nia prak tycz ne. 

Uczest ni cy kon fe ren cji wska zy wa li na bar dzo waż ne aspek ty obec ne go i przy szłe go
funk cjo no wa nia ar chi wów w RPA. Oto one:

1. „Ro la do ku men ta cji i ar chi wów w de mo kra cji”. Rząd nie trak tu je kwe stii pro wa -
dze nia do ku men ta cji i ar chi wów prio ry te to wo. Obieg do ku men ta cji w ad mi ni stra cji pań -
stwo wej w znacz nym stop niu jest po za kon tro lą, a urzęd ni cy, któ rzy się tym zaj mu ją, nie
są wy star cza ją co wy szko le ni i umo ty wo wa ni.

2. „Brak do stę pu do ar chi wum”. W dal szym cią gu spo łe czeń stwo ma ogra ni czo ny
do stęp do ar chi wów. Użyt kow ni ków na le ży szko lić w za kre sie po sta no wień usta wy o pro -
mo wa niu do stę pu do in for ma cji (PA IA), a tak że wy ni ka ją cych z niej ko rzy ści.

3. „Do ce nio ne dzie dzic two i za nie dba ne ar chi wum”. Sek tor dzie dzic twa na ro do we -
go zy skał więk szy roz głos i uzna nie niż ar chi wa. Dzie dzic two wy da je się waż niej szym
te ma tem pu blicz nym, a ar chi wa trak to wa ne są po pro stu ja ko ma ga zy ny. Ini cja ty wy opar -
te na współ pra cy róż nych grup spo łecz nych po win ny umoż li wić ko rzy sta nie z ar chi wów,
ja ko jed ne go ze spo so bów lep sze go zro zu mie nia wła snej prze szło ści i toż sa mo ści we
współ cze snym kon tek ście ogól no na ro do wym.

4. „Izo la cja ar chi wum”. Za uwa żal ny jest brak wspar cia i wła ści we go uzna nia ro li ar -
chi wów przez Mi ni ster stwo Sztu ki i Kul tu ry. Na le ży na no wo zde fi nio wać kon cep cję ar -
chi wum. Do ku men ta cja prze szło ści – w szcze gól no ści ery apar the idu – po win na być
za bez pie czo na i do stęp na dla przy szłych po ko leń. Od se pa ro wa nie po głę bia do dat ko wo
brak za wo do wych sto wa rzy szeń ar chi wi stów.

5. „Nie do cią gnię cia usług ar chi wal nych”. Uczest ni cy kon fe ren cji po ru szy li waż ną
kwe stię sta nu za nie dba nia i nie do stat ku w dzie dzi nie usług ar chi wal nych w ska li ogól -
no kra jo wej. Czyn ni ki przy czy nia ją ce się do tej sy tu acji to brak środ ków i kom pe ten cji
za wo do wych, któ re są nie zbęd ne do za rzą dza nia ar chi wa mi, oraz ni sko opła ca ny per so -
nel, czę sto od cho dzą cy z pra cy w ar chi wach do bar dziej atrak cyj nych za jęć. Szko le nie
ar chi wi stów jest bar dzo ogra ni czo ne, po nad to or ga ni zu je je nie wie le in sty tu cji.

6. „Cy fro wa przy szłość”. Cy fry za cja mo że po móc w roz wią za niu pew nych pro ble -
mów zarówno w do stę pie do ar chi wów, jak i w ich co dzien nym funk cjo no wa niu, jest jed -
nak bar dzo kosz tow na i wy ma ga za an ga żo wa nia znacz nych środ ków. W wy ni ku
kon fe ren cji po ja wi ła się no wa ini cja ty wa – wspo mnia na wy żej Plat for ma Ar chi wal na. 
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Wnio ski i pod su mo wa nie 

W sy tu acji gdy pro ces roz wo ju ar chi wów i ich udo stęp nia nia w RPA na po ty ka na sze -
reg prze szkód, moż na za pro po no wać i za sto so wać kil ka pro stych roz wią zań, aby wy eli -
mi no wać choć by nie któ re z tych trud no ści. Oto te, któ re mo gą oka zać się naj bar dziej
sku tecz ne:

1. Stwo rze nie pro gra mów edu ka cyj nych w ce lu pro mo wa nia idei ar chi wów wśród
ogó łu spo łe czeń stwa i licz nych spo łecz no ści lo kal nych po przez or ga ni zo wa nie se mi na -
riów te re no wych, warsz ta tów i szko leń.

2. Wy ciecz ki i wi zy ty w in sty tu cjach ar chi wal nych dla grup szkol nych, stu den tów
i in nych zwie dza ją cych w trak cie tzw. dni otwar tych. 

3. Pro gram obej mu ją cy do star cza nie bro szur in for ma cyj nych o ar chi wach po szcze -
gól nym oso bom, gru pom i in sty tu cjom, a tak że wy ko rzy sty wa nie środ ków ma so we go
prze ka zu (TV, ra dio, pra sa) do pu blicz ne go prze ka zy wa nia in for ma cji o wy da rze niach
ma ją cych miej sce w sek to rze ar chi wi sty ki.

4. Uła twia nie do stę pu do ar chi wów po przez częst sze otwie ra nie czy tel ni i sze ro kie
in for mo wa nie o tym fak cie.

5. Or ga ni zo wa nie wy staw lub po ka zów (sta łych lub prze no śnych) ja ko for my edu ko -
wa nia spo łe czeń stwa w za kre sie ar chi wów i do stę pu do nich.

6. Re ali za cja ini cja ty wy roz wo ju ar chi wów lo kal nych spo łecz no ści po przez pro pa -
go wa nie ich przy ewen tu al nym wspar ciu ar chi wów pań stwo wych. 

Pod su mo wu jąc, w ni niej szym tek ście omó wio ne zo sta ły nie któ re istot ne aspek ty funk -
cjo no wa nia sys te mu ar chi wal ne go w RPA, ze szcze gól nym na ci skiem na do stęp ność ar -
chi wów. Nie da się za prze czyć, że do stęp do in for ma cji i za so bów ar chi wal nych w RPA
ni gdy nie był ła twy. W cza sie apar the idu wła dze mia ły mo no pol na de cy do wa nie o udo -
stęp nia niu ar chi wa liów, ich prze twa rza niu, za cho wy wa niu i nisz cze niu. Pro ces ten obej -
mo wał ca ły kraj. Wy bo ry po wszech ne w 1994 r. i po wsta nie no wej de mo kra cji
w Po łu dnio wej Afry ce spo wo do wa ły za sad ni czą zmia nę w sy tu acji sek to ra ar chi wal ne -
go i świad czo nych prze zeń usług. Uchwa lo no i wpro wa dzo no no we usta wo daw stwo
w dzie dzi nie ar chi wi za cji i ochro ny dzie dzic twa na ro do we go. Po raz pierw szy w dzie -
jach ar chi wa otwar to dla spo łe czeń stwa, bez ja kich kol wiek ba rier po li tycz nych czy se -
gre ga cji ra so wej. Trze ba przy znać, że w tej dzie dzi nie osią gnię to wiel ki po stęp. Nie ste ty,
w cią gu ostat nich kil ku lat pro ces ten uległ spo wol nie niu, na po ty ka jąc na licz ne prze -
szko dy wy ma ga ją ce pil nej uwa gi i in ter wen cji za wo do wych ar chi wi stów i kom pe tent -
nych władz.

Wciąż istnieje wiele prze szkód utrud nia ją cych użyt kow ni kom do stęp do ar chi wów,
m.in. brak wła ści wych po mo cy nie zbęd nych do od po wied nie go ko rzy sta nia z za so bów,
za le gło ści w prze twa rza niu (po rząd ko wa niu) zbio rów, nie licz ny per so nel i brak fa cho -
wej eks per ty zy. Ar chi wi ści w RPA są świa do mi tych pro ble mów, jed nak ich prze zwy cię -
że nie wy ma ga bliż szej współ pra cy wie lu in sty tu cji pu blicz nych i pry wat nych, a tak że
rzą du, w szcze gól no ści Mi ni ster stwa Sztu ki i Kul tu ry.
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