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Śre dnio wiecz ne uni wer sy te ty 
włoskie, takie jak Bolonia,
Padwa oraz Rzym przyciągały
zarówno polskich studentów,
jak też wybitnych uczonych,

działaczy państwowych, poetów, pisarzy
imalarzy.
Zacieśnianiukontaktówpolitycznych

sprzyjały związki dynastyczne z krajami
europejskimi,jaknp.dynastycznepowią
zaniaJagiellonówrządzącychwpaństwie
polskolitewskim,jakteżwCzechachina
Węgrzech,czydynastiiWazów,władającej
Rzeczpospolitą oraz Szwecją. Z kolei
wybórHenrykaWalezegonapierwszego
króla elekcyjnego  zacieśnił powiązania
polskofrancuskie, zaś rządy w Polsce
saskiejdynastiiWettynówwXVIIw.zbli
żyłydosiebieRzeczpospolitąiSaksonię.
Rozwijająca się na przestrzeni kilku

wieków współpraca Polski z państwami
Europyprowadziładopowstawaniapierw
szychkoloniiiskupiskpolskichpozagra
nicami kraju, jednak najważniejsze zna
czeniedlaukształtowaniasiędziałających
dodziśośrodkówpolskiejdiasporymiały
wydarzenia po rozbiorach państwa pol
skiego.Najstarsze oraznajważniejsze dla
kulturypolskiejcentraemigracyjnefunk
cjonujące do dziś ukształtowały się na
terenie czterech krajów europejskich:
Francji,Szwajcarii,WielkiejBrytaniioraz
Włoch. Mniejsze lub większe wspólnoty
polskie funkcjonowały i nadal prowadzą
działalnośćw innychpaństwacheuropej
skich, m.in. w Belgii, Danii, Holandii,
Niemczech, Szwecji, naWęgrzech. Efek
tem obecności polskich emigrantów
wniemalkażdymkrajuEuropybyłotwo

rzenie instytucji polskich, w tym także
kulturalnych,któreniezależnieodnazwy
icharakterugromadziływszelkiegorodza
ju pamiątki polskie. Zachowane do dziś
zbiory to zarówno księgozbiory, jak też
muzealia oraz materiały archiwalne. Te
ostatnie stanowią bezcenne uzupełnienie
narodowegozasobuarchiwalnegowkra
ju,awwieluwypadkach jedyną iniepo
wtarzalną dokumentację ważnych dla
Polakówwydarzeń.

In sty tu cje pol skie 
we Fran cji
Francja stała się krajem osiedlenia

większościosóbztzw.WielkiejEmigracji
po powstaniu listopadowym. W marcu
1831 r.władze francuskie zadeklarowały

gotowość udzielenia schronienia polskim
uchodźcompolitycznym.Wwynikutego
dokońcalat30.XIXw.doFrancjiprzy
było prawie 6 tys. emigrantówpolskich,
w większości wojskowych. Obok nich
przybyli też przedstawiciele ówczesnej
inteligencji polskiej, politycy, profesoro
wieuniwersytetówinauczyciele,studenci,
duchowni,artyściiliteraci.
Towichśrodowiskuzrodziłsiępomysł

powołaniadożyciaTowarzystwaLiterac
kiego,anastępniepolskiejbiblioteki,któ
rapomagałapolskimuchodźcom,zamie
rzającm studiować na francuskich uczel
niach.W ten sposób powołano do życia
wpołowielat30.XIXw.najstarsząobec
nie instytucję tego typu poza krajem 
–BibliotekęPolskąwParyżu.W1846r.
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ObecnośćPolakówwróżnychkrajachEuropyZachodniejsięgaokresuśredniowiecza.Stosunkowoniewielkie
odległościdzieląceziemiepolskieodposzczególnychpaństweuropejskichlubteżbezpośredniesąsiedztwozni

misprzyjałyutrzymywaniukontaktówpolitycznych,gospodarczych,kulturalnychinaukowych.

POLACYIPOLSKIEDZIEDZICTWOKULTUROWE
WKRAJACHEUROPYZACHODNIEJ(cz.7)
Zbioryarchiwalnewpolskichinstytucjach

Ekspozycja w muzeum w Rapperswilu
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pojawiłsięprojektutworzeniaprzyniejtajne
goarchiwum,wktórymgromadzonobyzbio
ry rękopiśmienne. Dzięki temu Biblioteka
przechowujeobecnie,pozaogromnymksięgo
zbiorem oraz muzealiami, znaczące zasoby
archiwalne.Składająsięnaniemateriałyobej
mujące dokumenty królewskie, archiwa
rodzinne (m.in.Czartoryskich,Gałęzowskich,
Gierszyńskich),spuściznypoosobachprywat
nych,archiwaemigracyjnychinstytucjiiorga
nizacji polskich, jak też zbiory fotograficzne,
graficzne oraz kartograficzne. Placówka ta
współpracuje od lat z wieloma instytucjami
ibadaczamizkraju,wostatnichlatachpodej
mowane są też większe projekty, mające na
celu opracowanie i zabezpieczenie bogatych
zbiorów tej instytucji.W 2007 r. Biblioteka
podjęławspółpracęzNaczelnąDyrekcjąArchi
wów Państwowych w dziedzinie konserwacji
archiwaliów.Wramachtychdziałańorazdzię
kiwsparciufinansowemuMinisterstwaKultu
ryiDziedzictwaNarodowegosprowadzonodo
kraju akta Izby Obrachunkowej Powstania
Styczniowego, które poddano niezbędnym
zabiegomkonserwatorskim,anastępniezdigi
talizowano. Materiały te stanowią bezcenne
uzupełnieniedokumentówzokresupowstania
styczniowego,przechowywanychwArchiwum
Głównym Akt Dawnych w Warszawie
i dotychczas były niemal nieznane szerszemu
gronuhistorykówwkraju.
Jednąznajstarszychinstytucjipolskichwe

Francji jestteżPolskaMisjaKatolicka,utwo
rzona w 1836 r. z inicjatywy trzech księży:
PiotraSemenenki,HieronimaKajsiewiczaoraz
Aleksandra Jełowickiego. Miała ona na celu
organizowanie opieki duszpasterskiej dla pol
skich emigrantów,wspieraniematerialnenaj
uboższychorazudzielaniepomocywedukacji.
DziałającadodniadzisiejszegoMisjazgroma
dziławielecennychmateriałówarchiwalnych,
jednak ich najstarsza część sprzed 1945 r.
zostaławywiezionaprzezNiemcóww latach
wojny. Zbiory powojenne obejmują zarówno
dokumentacjęwytworzonąwtokudziałalności
Polskiej Misji Katolickiej, jak też materiały
organizacji polskich, dokumentujące życie
francuskiejPolonii.
Unikalny charakter wśród instytucji pol

skich na terenie Francji ma muzeum będące
wposiadaniurodzinyReyów,amieszczącesię
wśredniowiecznymzamkuMontresor,nieda
lekoTours.Posiadłość ta, zniszczonawczasie
rewolucjifrancuskiejiwystawionanalicytację,
została zakupiona w 1849 r. przez polskiego
emigranta, hr.KsaweregoBranickiego, który

List Anny Jagiellonki do Jana Chodkiewicza, 1576 r. Biblioteka Polska w Paryżu

Uchwały Zjazdu Głównego Stanów Litewskich w Wilnie w 1593 r. Dokument w jęz. polskim. Biblioteka Polska w Paryżu

Akt sejmowy detronizacji cara Aleksandra I jako króla Polski, 1831 r. Biblioteka Polska w Paryżu
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uznałjązasiedzibęrodowąizacząłgroma
dzić w niej polskie pamiątki narodowe,
w tym także archiwalia. Obecnie na tę
część zbiorów w zamku składają się akta
obrazujące jego historię, począwszy do 
XIII w. aż do rewolucji francuskiej, listy
idokumentyzokresupowstania stycznio
wego,np.instrukcjewojskowedlapowstań
cówwydanedrukiemze środków finanso
wych Ksawerego Branickiego. Zachowały
się też dokumenty rodzinne Branickich,
korespondencja dotycząca różnych osób,
zarównozXIXw., jakteżokresuIwojny
światowejiczasówpóźniejszych.

In sty tu cje pol skie w Szwaj ca rii
2. poł.XIXw. sięgają teżwydarzenia

związanezpowołaniemnajstarszychinsty
tucji polskich w Szwajcarii.Najważniejszą
placówkąpolskąwtymkrajubyło inadal
pozostajeMuzeumPolskiewRapperswilu.
Do archiwum pozyskano akta instytucji
i stowarzyszeń polskich z okresuWielkiej
Emigracji,innemateriałyotrzymanowfor
mie darów z Ameryki Północnej oraz od
znanychpostaciżyciapolitycznego.Dzięki
ofiarnościbyłegopowstańcastyczniowego,
HenrykaBukowskiegodomuzeumtrafiły
rękopisy Tadeusza Kościuszki, który
w Szwajcarii spędził ostatnie lata swojego
życia. Jako dary od rodzin emigrantów
przekazanodomuzeumarchiwumSewery

na Goszczyńskiego, Joachima Lelewela,
Ludwika Mierosławskiego, akta Legionu
PolskiegowSzwajcarii,materiałydotyczące
wydarzeń w 1846 r. i wiosny ludów
w  1848 r., udziału Polaków w wojnie
krymskiej,środładopowstaniastyczniowe
goorazarchiwawielupolskichorganizacji
naemigracji.
W1927r.podjętodecyzjęoprzewie

zieniu do niepodległej Polski dzieł sztuki,
militariów, archiwum oraz biblioteki. Na
materiałyarchiwalneskładałosięokoło27
tys.rękopisów,1400mapiatlasów,ok.10
tys. fotografii. Znaczna część archiwaliów,
rozmieszczona w różnych placówkach
w Warszawie spłonęła, niestety, w czasie 
IIwojnyświatowej.PracownicyBiblioteki
Narodowejuratowalijedynie45rękopisów,
którew1959r.przekazanodoArchiwum
Akt Nowych w Warszawie i tam też są
przechowywaneobecnie.
Muzeum rapperswilskie odrodziło się

w latach 30. XXw. pod nazwąMuzeum
Polski Współczesnej i jego zbiory znów
zaczęły się powiększać.Działalność kultu
ralna i edukacyjna prowadzona przez pra
cowników muzeum zyskała na znaczeniu
zwłaszczawlatachIIwojnyświatowej,gdy
naterenSzwajcariiprzybyłanowafalaemi
grantów.
Próbyprzekształceniamuzeumwpro

pagandowąplacówkęPRLdoprowadziłydo

jegozamknięciaw1951r.Wówczasponow
nie utraciło znaczną część swoich zbiorów,
które wywieziono do kraju i rozproszono
wróżnychinstytucjach.Muzeumwznowiło
jednakdziałalnośćporazkolejnyw1975r.
Obecnieplacówkagromadziprzedewszyst
kim materiały ilustrujące losy Polaków
w Szwajcarii oraz kontakty polskoszwaj
carskie na przestrzeni wieków. Większość
archiwaliówtrafiładomuzeumwdarzeod
różnych osób i instytucji. Do najcenniej
szychnależydokumentacjadotyczącainter
nowanych żołnierzy w okresie II wojny
światowej (fotografie, prasa obozowa,
skryptyipracenaukowepisaneprzezinter
nowanych), archiwum przekazane przez
Jana Nowaka Jeziorańskiego (w tym 20
listówkrólówpolskich oraz listyTadeusza
Kościuszki, księcia Józefa Poniatowskiego,
Józefa Piłsudskiego, Igancego Jana Pade
rewskiego,Henryka Sienkiewicza), spuści
znywieluznanychdziałaczypolskich,m.in.
archiwum Józefa Mackiewicza, prof. Kry
styny Marek, Józefa Marii Bocheńskiego,
Michałahr.Potulickiegoiinnych.
Znaczącą placówką jest Polska Misja

Katolicka, utworzona w 1950 r. wMarly
pod Fryburgiem. Powstała z inicjatywy
o.JózefaMariiBocheńskiego,dominikani
na iprofesoraUniwersytetuweFryburgu.
Gromadzi ona materiały głównie XX
wieczne, choć trafiają się też dokumenty

List otwarty, wystawiony w Warszawie 31 marca 1831 r. 
przez Ministra Spraw Zagranicznych. Biblioteka Polska w Paryżu

Deklaracja przystąpienia do Legionu Polskiego
we Włoszech, Mediolan, 11 czerwca 1848 r. Biblioteka Polska w Paryżu
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pochodzącezXIXw.Najejzasóbarchi
walny składają się spuścizny działaczy
polskichna emigracji,w tymArchiwum
RodzinyBronarskich,aktapolskichorga
nizacjiwSzwajcarii(np.ZwiązkuOrgani
zacji Polskich w Szwajcarii, Polskiego
Katolickiego Stowarzyszenia Uniwersy
teckiego „Veritas”, Stowarzyszenia Pola
kówwGenewie „Polonia”, Szwajcarskiej
Sekcji Polskiego TowarzystwaHistorycz
noLiterackiegowParyżu,KołaPolskiego
w St. Gallen, Koła Żołnierzy 2. DSP
Szwajcaria),fotografie.
ZeSzwajcariąwiążąsięteżlosydwóch

wybitnychpostaciwhistoriiPolski,które
doczekały się utworzenia odrębnych pla
cówek impoświęconych.Pierwsząznich
jestMuzeumKościuszkiwSolurze(Solo
thurn). W miasteczku tym Kościuszko
spędził dwa ostatnie lata życia (1815
1817).ZinicjatywystarostywSolothurn
założonow latach60.XIXw.Stowarzy
szenieKościuszki,któreskupiałoPolaków
z całej Szwajcarii, zaś w okresiemiędzy
wojennymzagospodarowanopomieszcze
niakamienicy,wktórejmieszkałKościusz
ko i odremontowano pokój, w którym
zmarł.W 1936 r. z udziałem polskiego
ministrasprawzagranicznychJózefaBec
ka dokonano uroczystego otwarcia
muzeum. Archiwalia zgromadzone
w muzeum wiążą się ściśle z postacią
Naczelnika, a do najcenniejszych należą

listy do Kościuszki od dzieci Zeltnera,
właścicielakamienicy,tzw.solurskietesta
mentyKościuszki z 1816 i 1817 r. oraz
księgi pamiątkowe weteranów dwóch
powstań narodowych, założone w 1832
i1865r.
Napoczątkulat90.XXw.staraniem

działaczyTowarzystwaim.IgnacegoJana
Paderewskiego utworzono w Morges
muzeum Ignacego Jana Paderewskiego.
Nazbioryarchiwalneskładająsięwznacz
nejmierze kopie dokumentów, choć jest
też grupa materiałów oryginalnych. Pod
względem tematycznym obejmują one
korespondencjęPaderewskiego,materiały
z jegodziałalnościartystycznejorazpoli
tycznej (pisma i przemówienia), a także
zbioryfotografii,kartpocztowych,znacz
ków pocztowych, afiszy i druków ulot
nychoraznagrańpłytowych.
WostatnichlatachzinicjatywyPolo

niiszwajcarskiejpowstałykolejneplaców
kigromadziącemateriałyzwiązanezPol
ską i Polakami. Fundacja „Archivum
HelvetoPolonicum”, założonaw1997 r.
przez Jacka Sygnarskiego, gromadzi
przede wszystkim spuścizny po osobach
prywatnych,działaczachPoloniiszwajcar
skiej (m.in. materiały po Józefie Marii
Bocheńskim, Zygmuncie Estreicherze,
Janie Modzelewskim, Henryku Opień
skim) oraz akta polskich organizacji stu
denckich, charytatywnych, kombatanc

kich. Podobny charakter ma Polskie
Muzeum Historyczne w Muri, założone
przezZygmunta Stankiewicza, a uroczy
ścieotwartew1984 r.Placówka tagro
madzipolonica,zaśwgrupiearchiwaliów
przede wszystkim dokumenty związane
z internowanymi żołnierzami polskimi
imateriałyzwiązanezosobązałożycielan.

Rapperswil, fragment ekspozycji

Archiwum Bronarskiego ze zbiorow PMK
Dyplom Alfonsa Bronarskiego ze zbiorów Polskiej Misji Katolickiej w Marly
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