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Praca Bernadety Iwańskiej-Cieślik, choć niewolna od pewnych usterek dotyczących
zarówno konstrukcji, jak i prezentacji wywodu czy korekty tekstu11, jest monografią ważną nie tylko ze względu na znaczenie kapituły włocławskiej w dziejach polskiego Kościoła, lecz także w kontekście problemów badawczych bibliologii i historii kultury. Autorka,
decydując się na analizę ogromnego materiału, zarówno opracowań, jak i dokumentów
źródłowych, przygotowała bardzo wartościową pracę, w której udało się zebrać i usystematyzować fakty i zjawiska, a zarazem rozpoznać nieznane obszary dawnej kultury
kościelnej.
Iwona Pietrzkiewicz
11 Por. także recenzyjne uwagi Piotra Tafi łowskiego dotyczące omawianej książki, Folia
Bibliologica (55/56) 2013/2014, s. 217–222.

Лариса Головата, Український легальний видавничий рух Центрально-Східної Європи 1939–1945, Київ-Львів: Видавництвo Ноулідж 2013, 580 s.
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Na początku należy wyjaśnić zakres tematyczny recenzowanej książki, albowiem
dla polskiego czytelnika jej tytuł może być niejasny, a to ze względu na niezbyt precyzyjne określenie w nim przedmiotu i zakresu terytorialnego rozprawy. Praca dotyczy
ukraińskiego ruchu wydawniczego, działającego na obszarze Niemiec i krajów przez nie
okupowanych w czasie II wojny światowej (głównie w Czechosłowacji i Polsce w granicach sprzed 1939 roku). Wyjaśnienie to jest o tyle ważne, że użyte przez Autorkę określenie „legalny” ma charakter względny i zależy od uwarunkowań politycznych — dla
obszarów opanowanych przez ZSRR legalny był przecież koncesjonowany przez nich
ruch wydawniczy, któremu nie można odmówić także charakteru ukraińskiego, jeśli nie
pod względem ideowym, to przynajmniej językowym. Za przedmiot swoich badań autorka wzięła zasadniczo ruch wydawniczy realizowany w ramach legalnie działających
na tych terenach ukraińskich organizacji i stowarzyszeń, w odróżnieniu od wydawnictw
urzędowych (głównie prasy), wydawanej w języku ukraińskim przez niemiecką administrację i realizującej jej potrzeby propagandowe. Zgodnie z tym założeniem poza sferą
jej zainteresowań pozostał ruch wydawniczy prowadzony przez organizacje polityczne
działające nielegalnie, jak na przykład Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN).
Takie zawężenie tematyki należy uznać za w pełni uzasadnione, gdyż pozwoliło skupić
się na jednym, ale za to najważniejszym segmencie ukraińskiego ruchu wydawniczego,
niekoncentrującym się przy tym na doraźnych potrzebach politycznych.
Pojęcie „ruch wydawniczy” Autorka potraktowała bardzo szeroko, nie tyle w przyjętym tradycyjnie znaczeniu jako działalność instytucji, stowarzyszeń i osób prywatnych
zajmujących się produkcją książek, prasy i akcydensów, ile w ogóle jako działalność
publikacyjną realizowaną przez społeczeństwo ukraińskie. W ten sposób tematem pracy
stał się nie tyle „ukraiński ruch wydawniczy”, ile raczej „publikacje ukraińskich autorów,
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ukazujące się w latach 1939–1945 w legalnie działających instytucjach wydawniczych”.
Takie ukierunkowanie tematyki znalazło wyraz w aneksie nr 1: tutaj zamiast — jak byśmy oczekiwali — przedstawienia wykazu ośrodków ukraińskiego ruchu wydawniczego,
otrzymaliśmy wykaz zatytułowany Legalne ośrodki wydawania ukraińskiej i ukrainoznawczej literatury w Europie 1939–1945, co nie do końca odpowiada nakreślonej w tytule tematyce pracy. W ten sposób bowiem — zupełnie nieoczekiwanie — w zakres
„ukraińskiego ruchu wydawniczego” weszły między innymi także niemieckie wydawnictwa w Lipsku, Monachium i innych miastach, drukujące w języku niemieckim prace
ukraińskich uczonych (zob. s. 410–417, 459–463).
Jak nadmieniła Autorka we wstępie do swojej książki, zagadnienia kultury na Ukrainie w latach II wojny światowej nie budziły nigdy większego zainteresowania w historiografii ukraińskiej; dotyczyło to również ruchu wydawniczego w tych latach, który nie
doczekał się dotąd osobnego opracowania, a co najwyżej opracowań fragmentarycznych
lub przyczynków. Podejmując próbę monograficznego przedstawienia tego zagadnienia,
Autorka wypełniała więc istotną lukę w ukraińskich badaniach historyczno-księgoznawczych. O tym, że temat ten zasługiwał na takie opracowanie, decyduje przede wszystkim:
1) znaczenie tego ruchu dla Ukraińców w okresie, gdy odżyły nadzieje na uzyskanie
przez Ukrainę niepodległości; 2) jego skalę, niemającą prawdopodobnie analogii wśród
narodów podbitych przez Sowietów po 1918 roku, a także 3) ogólny kontekst historyczny,
związany z życiem kulturalnym w krajach podbitych przez nazistowskie Niemcy, która
to problematyka — chociaż znajduje się w cieniu problematyki wojenno-politycznej —
budzi nieustanne zainteresowanie. Ta ostatnia uwaga dotyczy także polskiego (polskojęzycznego) legalnego ruchu wydawniczego pod okupacją niemiecką, który po latach
pomijania go w badaniach naukowych doczekał się opracowań i zestawień bibliograficznych1.
Praca poświęcona jest zasadniczo działalności i dorobkowi trzech ośrodków, które
w latach wojny odgrywały wiodącą rolę w ukraińskiej produkcji wydawniczej. Były to:
1) Praga w Protektoracie Czech i Moraw, gdzie już w latach 20. XX wieku skupiała się
emigracja ukraińska i gdzie z jej inicjatywy powstały liczne instytucje naukowe i kulturalne prowadzące działalność wydawniczą; 2) Kraków, który po zajęciu Lwowa przez
ZSRR jesienią 1939 roku stał się głównym ośrodkiem emigracji ukraińskiej i siedzibą
jedynej uznawanej przez Niemców organizacji regulującej całość życia Ukraińców w Generalnym Gubernatorstwie — Ukraińskiego Centralnego Komitetu pod kierownictwem
Wołodymyra Kubijowycza; oraz 3) Lwów, tradycyjny ośrodek ruchu niepodległościowego i życia kulturalnego ludności ukraińskiej w tak zwanej Galicji Wschodniej, dla której
okupacja niemiecka w latach 1941–1944 otworzyła szerokie możliwości działania. Główną uwagę Autorka poświęciła założonemu w 1940 roku przez UCK Wydawnictwu Ukraińskiemu w Krakowie (od 1942 miało ono dwa oddziały — w Krakowie i we Lwowie),
które zgodnie z celami przyświecającymi jego powstaniu zdominowało ówczesną ukraińską produkcję wydawniczą. Nieco mniej dogłębnie przedstawiła dorobek wydawnictw
1

Zob. zwłaszcza Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa 1939–1945. Oprac. Barbara Góra, Krzysztof Woźniakowski, Kraków: Wydawn. Naukowe
Uniwersytetu Pedagogicznego 2008.
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działających w Pradze, co zresztą samokrytycznie przyznała (s. 150), składając to na
karb braku szczegółowych opracowań na ten temat i niedostatek materiałów źródłowych.
Tematyka ruchu wydawniczego została potraktowana jako problem historyczny,
jako jedna ze sfer aktywności społeczeństwa ukraińskiego w kierunku budowy własnej
państwowości w latach II wojny światowej, ale także jako zjawisko z dziedziny księgoznawstwa. Znalazło to wyraz w zastosowaniu metodologii badań historycznych i księgoznawczych, co pozwoliło Autorce na sformułowanie dogłębnych wniosków z obu tych
punktów widzenia, dzięki czemu monografię można uznać za spore osiągnięcie naukowe w obu tych dziedzinach. Metodologia historyczna znalazła wyraz przede wszystkim
w szeroko zakrojonych studiach archiwalnych, mających na celu między innymi ukazanie
tła i motywów działalności ruchu wydawniczego. Autorka wykorzystała liczne prywatne
i urzędowe źródła archiwalne i rękopiśmienne, wytworzone zarówno przez ukraińskie
instytucje i osoby zaangażowane w działalność kulturalną w tych latach, jak i przez
służbę bezpieczeństwa ZSRR. Jednym z najważniejszych źródeł była tutaj dokumentacja
archiwalna Wydawnictwa Ukraińskiego i Ukraińskiego Centralnego Komitetu w Krakowie, znajdująca się w archiwum W. Kubyjowycza w Ottawie (Kanada). Integralną częścią
badań było bezpośrednie zapoznanie się z produkcją wydawniczą i jej rejestracja bibliograficzna — w zakresie produkcji Wydawnictwa Ukraińskiego wyniki tych prac w części
dotyczącej wydań książkowych zostały opublikowane przez Autorkę już w 2010 r.2
Tematykę ruchu wydawniczego omówiono w sposób kompleksowy, ukazując różne
aspekty jego funkcjonowania: bazy poligraficznej, podstaw finansowych i zysków osiąganych z tej działalności, środowisk i osób zaangażowanych w jego tworzenie oraz motywów nimi kierujących, uwarunkowań prawno-politycznych (cenzura niemiecka), kręgu
autorów współpracujących z ruchem wydawniczym, edytorstwa i sztuki książki, struktury i dynamiki produkcji wydawniczej, tematyki publikacji oraz dystrybucji produkcji
wydawniczej. W ten sposób recenzowana książka stała się swego rodzaju panoramą ukraińskiego dorobku wydawniczego tych lat, cechując się przy tym bogactwem szczegółów
przybliżających realia tej działalności. Dużą uwagę zwróciła Autorka na integracyjny
dla Ukraińców charakter ruchu wydawniczego, co znajdowało wyraz we współpracy
działających w Pradze, Krakowie i Lwowie wydawnictw z autorami z różnych regionów
Ukrainy, w tym także z jej wschodnich obszarów (np. s. 243). Szczególnie dużo miejsca w monografii zajmuje omówienie znaczenia dla rozwoju kulturalnego społeczeństwa
ukraińskiego działalności publikacyjnej, w tym także zakładania bibliotek wiejskich.
Do najważniejszych w dorobku wydawniczym rodzajów książek Autorka zaliczyła podręczniki szkolne ze względu na wycofanie z użytku dawnych przedwojennych podręczników (s. 349–360). Wskazała także na inicjatywy wydawnicze, przede wszystkim naukowe, które nie ujrzały światła dziennego na skutek braku zgody cenzury niemieckiej
(np. s. 108–109, 173). Do niewątpliwych zalet recenzowanej książki zaliczyłbym także
zwrócenie przez Autorkę uwagi na jakość edytorską ówczesnych publikacji, jak choćby
obecność w repertuarze dzieł o charakterze bibliofilskim, będących osiągnięciami w zakresie sztuki książkowej (np. s. 388).
2

Л. ГОЛОВАТА, “Українське видавництво” у Кракові-Львові 1939–1945: бібліографічний довідник. Том 1. Книжки й аркушеві видання, Київ: Критика 2010.
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Podjęty temat nie był łatwy do opracowania nie tylko z powodu nieprzezwyciężalnych nieraz trudności z dotarciem do wydanych wówczas publikacji (część druków
akcydensowych i książek nie zachowała się do naszych czasów, a jedynym ich śladem
pozostały wzmianki w materiałach archiwalnych), lecz także ze względu na terytorialne
rozproszenie tego ruchu i funkcjonowania w niesprzyjających i skomplikowanych realiach politycznych, narodowościowych, prawnych i ekonomicznych czasów wojny. Wynikało to między innymi z umiejscowienia najważniejszych jego agend na ziemiach etnicznie polskich, ewentualnie zasiedlonych w dużej mierze przez ludność polską (Galicja
Wschodnia), oraz z jednoznacznie proniemieckiego stanowiska środowisk ukraińskich
zaangażowanych w jego tworzenie, skupionych w UCK w Krakowie. Decydujące znaczenie miał tutaj fakt, że ludność ukraińska, dążąc do odbudowy przy pomocy Niemców
własnej państwowości kosztem ziem stanowiących przed 1939 rokiem część państwa polskiego i zasiedlonych także przez ludność polską, zajmowała zdecydowanie antypolskie
stanowisko. W omawianiu tego kontekstu ówczesnych relacji polsko-ukraińskich Autorka
starała się wykazać jak największym obiektywizmem, nie unikając rejestrowania antypolskiego wydźwięku publikacji ukraińskich, a także opinii przedstawicieli społeczeństwa polskiego na temat ukraińskich publikacji (np. s. 191, 200, 299). Inną kwestią jest,
że legalny ukraiński ruch wydawniczy, nastawiony głównie na pracę „u podstaw” wśród
ludności ukraińskiej, ostrzem swoich publikacji nie był skierowany w sposób bezpośredni przeciw Polakom (często jednak atakowano politykę przedwojennej Polski wobec
ukraińskiej i innych mniejszości narodowych), w przeciwieństwie do konspiracyjnych
publikacji firmowanych przez banderowski odłam Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Oczywiście nie zmienia to supozycji, że produkcja wydawnicza, niosąc treści
o silnym podłożu nacjonalistycznym, przyczyniała się ipso facto do pogłębiania wśród
ludności ukraińskiej nastrojów antypolskich. W tym zakresie szczątkowo zachowany
w okresie okupacji legalny polski ruch wydawniczy nie stanowił dla ruchu ukraińskiego
jakiejkolwiek przeciwwagi. Mimo że Autorka w swojej pracy zaznacza, iż w Generalnym
Gubernatorstwie wychodziły „dziesiątki” koncesjonowanych polskojęzycznych tytułów
prasowych (s. 306), to jednak o żadnym znaku równości między ukraińskim a polskim
ruchem wydawniczym nie mogło być mowy, gdyż zgodnie z polityką niemiecką ludność
polska pozbawiona była możliwości prowadzenia własnej działalności naukowej, kulturalnej i oświatowej.
Co do moralnej oceny legalnego ukraińskiego ruchu wydawniczego w tych latach,
należy podzielać ostrożność Autorki odnośnie do określania jej mianem kolaboracji.
Problem współpracy rozmaitych środowisk w różnych podbitych krajach Europy z okupacyjną administracją niemiecką, wydawałoby się, że już po tylu latach zamknięty, budzi
nieustanne emocje, jak choćby w Polsce w związku z ukazaniem się przed kilkunastoma
laty monografii poświęconej pracy polskich uczonych w niemieckim Institut für Deutsche Ostarbeit w Krakowie3. Celem legalnego ukraińskiego ruchu wydawniczego nie
3 Chodzi o książkę Anetty RYBICKIEJ, Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej: Kraków
1940–1945 r. Institut für Deutsche Ostarbeit, Warszawa: DiG 2002. Wywołała ona ożywioną dyskusję na ten temat, zob. m.in. Teresa BAŁUK-ULEWICZOWA, Wyzwolić się z błędnego koła.
Institut für Deutsche Ostarbeit w świetle dokumentów Armii Krajowej i materiałów zachowanych
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było przecież wprzęgnięcie Ukraińców w politykę niemiecką, lecz doprowadzenie do
odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Zdecydowana większość produkcji realizowanej w tych legalnych wydawnictwach miała na celu rozwój kultury, nauki, oświaty
i gospodarki społeczeństwa ukraińskiego. Oczywiście nie brakowało też tekstów głoszących pochwałę oręża niemieckiego (obecność takich treści w publikacjach Wydawnictwa
Ukraińskiego autorka wielokrotnie rejestruje) w walce ze wspólnym wrogiem (ZSRR),
a więc ipso facto sprzyjała ta produkcja wydawnicza celom wojennym Niemiec hitlerowskich. Sam prezes Ukraińskiego Centralnego Komitetu, nadzorujący legalną ukraińską
działalność wydawniczą w Generalnym Gubernatorstwie W. Kubyjowycz, był sympatykiem odłamu melnykowskiego Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, stawiającego
na ścisłą współpracę z hitlerowskimi Niemcami, co znalazło wyraz we wspieraniu przez
UCK i osobiście przez Kubyjowycza idei powołania ukraińskiej Dywizji SS Galizien
(Hałyczyna).
Praca napisana z dużym rozmachem i znawstwem przedmiotu pozostawia jednak
pewien niedosyt w kilku obszarach badawczych. Do niedostatków należy zaliczyć nazbyt
skromne — według mnie — ukazanie w rozdziale 2 kontekstu polityki kulturalnej Niemiec hitlerowskich wobec Ukraińców i innych podbitych narodów słowiańskich Europy
Środkowej. Polityka ta była bardzo rozbieżna nawet wobec samych Ukraińców, zależnie od tego, czy dotyczyło to terenów należących do Generalnego Gubernatorstwa i tak
zwanego Komisariatu Rzeszy Ukraina (Reichskommisariat Ukraine, RKU). Ponieważ
ukraiński ruch wydawniczy skupiał się w Generalnym Gubernatorstwie, a więc na obszarze zamieszkanym w dominującej części przez ludność polską, może warte bliższego
wyjaśnienia byłoby ukazanie przyczyn nadzwyczajnego uprzywilejowania Ukraińców
w stosunku do ludności polskiej w zakresie działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej, a także skutków, jakie miało ono dla wzajemnych relacji obu narodów. Bez
wyjaśnienia przyczyn kontekst powstania i aktywnej działalności ukraińskiego ruchu
wydawniczego na jednym obszarze lub jego brak czy też stan szczątkowy na innym
jest mało zrozumiały. Wydaje się, że brak dokładniejszego omówienia podstaw polityki
niemieckiej daje o sobie znać w całej pracy i powoduje pewne niedostatki, o których
nadmieniam w dalszej części recenzji.
Dotyczy to zwłaszcza legalnej działalności wydawniczej na obszarze RKU. Autorka
co prawda wspomina o przejawach tego ruchu i problemach, jakich doświadczał on ze
strony administracji niemieckiej, ale czyni to zdawkowo i niejako mimochodem w różnych miejscach swojej pracy, przy okazji omawiania zagadnień wydawniczych Wydawnictwa Ukraińskiego w Krakowie i Lwowie (np. s. 180–181, 229). Skądinąd wiadomo,
że w latach 1941–1944 legalna działalność wydawnicza na tych terenach została przez
Niemców drastycznie ograniczona (wychodziły drukiem co najwyżej ukraińskojęzyczne tytuły prasowe wydawane przez administrację niemiecką), ale wiadomo także, że
wkrótce po zajęciu ziem centralnej i wschodniej Ukrainy przez Niemcy miejscowe środowiska wystąpiły z licznymi inicjatywami wydawniczymi (np. w sprawie podręczników
w Polsce, Kraków: Arcana 2004; Sławomir SIERADZKI, Instytut kolaboracji, Wprost (1061)
2003, nr 13; oraz Aleksander LITEWKA, Kolaboranci?, Tygodnik Powszechny (2811) 2003, nr 21
z 25 maja.
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szkolnych)4. Z recenzowanej pracy nie dowiadujemy się jednak na ten temat nic bliższego, a zwłaszcza — jakie były przyczyny niepowodzenia tych prób: jaką rolę odgrywała tutaj słabość miejscowych środowisk naukowo-kulturalnych i politycznych, a jaką
polityka niemieckich władz RKU, na których czele stał wrogo nastawiony do ludności
ukraińskiej Erich Koch. Jest to zagadnienie dość ciekawe, zwłaszcza w zestawieniu z zamieszczoną w aneksie nr 1 listą sześciu wydawnictw działających na tym terenie oraz
z podanymi przez Autorkę informacjami o uruchomieniu przez Niemców w 1941–1942
roku uniwersytetu w Dniepropietrowsku i przejawach życia naukowego i kulturalnego
w Kijowie w tym okresie (s. 393–398). Ze słabością ruchu wydawniczego na terenach
RKU łączy się kolejne zagadnienie — dystrybucja książek Wydawnictwa Ukraińskiego
na te obszary. Autorka nadmienia o programie druku książek dla RKU (s. 183, 192, 229),
ale nie podaje bliższych szczegółów dotyczących tego, w jakim zakresie produkcja ta
docierała na ten obszar i zaspokajała tamtejsze potrzeby czytelnicze.
Według mnie nie do końca wyczerpująco ukazano wpływ administracji niemieckiej
na repertuar wydawniczy Wydawnictwa Ukraińskiego i treść wydawanych przez nie
publikacji, chociaż zdaję sobie sprawę, że jest to zagadnienie bardzo trudne do prześledzenia. Autorka obszernie informuje o przejawach oficjalnej cenzury, ale tylko w kontekście niedopuszczania do druku niektórych publikacji (głównie o charakterze naukowym).
Wiadomo jednak, że cenzura, oprócz roli restrykcyjnej, może również odgrywać rolę
stymulującą produkcję wydawniczą w kierunku pożądanym przez władze. Autorka odnotowuje na przykład zjawisko uzupełnienia przez ukraińskich wydawców i redaktorów
treści niektórych publikacji — nawet bez zgody ich autorów — o pewne sformułowania
o wydźwięku proniemieckim (np. s. 230–231, 236), co można z pewnością uznać za wyraz autentycznego entuzjazmu dla polityki niemieckiej, jednak chciałoby się wiedzieć,
czy istniały jakieś niemieckie instrukcje dla wydawców ukraińskich, zalecające odpowiednie formułowanie treści publikacji. Monografia nie daje też wyczerpującej odpowiedzi na pytanie o miejsce tak zwanej propagandowej literatury w ukraińskim dorobku
wydawniczym tych lat. Co prawda w książce znajdujemy pewne ogólne informacje na
ten temat (np. s. 150), ale brakuje danych odnośnie do tego, jaki w przybliżeniu procent
wszystkich publikacji literatura ta stanowiła.
Pewne moje wątpliwości budzi zastosowana przez autorkę w rozdziale 5 typologizacja publikacji wydawnictw ukraińskich. Została ona bowiem przeprowadzona według
dwóch różnych kryteriów: przeznaczenia czytelniczego (książki dla dzieci i młodzieży,
czasopisma dla studentów, książki i czasopisma dla szkół) i funkcji (codzienna prasa
informacyjna, książka naukowa), natomiast nie została wyodrębniona w tym rozdziale
beletrystyka, która przecież stanowiła znaczącą część repertuaru wydawniczego.
Na koniec należy zwrócić uwagę na niezbyt jasną konstrukcję książki, co wynika
z zasygnalizowanego już, niezbyt precyzyjnego określenia przedmiotu badań, jak również niewydzielenia w jednym miejscu zagadnień ruchu wydawniczego realizowanego
poza Pragą, Krakowem i Lwowem. Książka została podzielona na pięć rozdziałów, z których rozdziały 3 i 4 dotyczą ośrodków ukraińskiego ruchu wydawniczego, odpowiednio
4

Jarosław HRYCAK, Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2000, s. 229.
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w Protektoracie Czech i Moraw oraz we Lwowie i w Krakowie, a rozdział 5 — charakterystyki repertuaru wydawniczego. Niestety zawartość nie do końca odpowiada ich
tytułom, co dotyczy zwłaszcza rozdziału 5. Zamiast poświęcenia go wyłącznie na scharakteryzowanie produkcji wydawniczej, autorka powróciła w nim do omawiania różnych
zagadnień organizacyjnych i redakcyjnych wydawnictw i czasopism (np. „Krakiwśkich
Wisti”), ukazania sylwetek wydawców (Bohdana Hoszowśkiego) czy organizacji produkcji wydawniczej dla szkolnictwa i potrzeb szkolnictwa ukraińskiego w tej mierze.
Ponadto uwzględnione w nim zostały informacje dotyczące działalności ośrodków ruchu
wydawniczego, niemieszczących się w rozdziałach 3 i 4 (np. ukrainoznawcza produkcja
realizowana w wydawnictwach niemieckich w Lipsku i Monachium).
Mimo tych uwag, mających przecież po części charakter dyskusyjny, monografię
należy uznać za poważne osiągnięcie badawcze, i to o znaczeniu międzynarodowym.
Książka wypełnia bowiem lukę nie tylko w zakresie dziejów książki na Ukrainie, lecz
także — ze względu na rozproszenie ukraińskiego ruchu wydawniczego — jest ważnym
przyczynkiem do poznania dziejów książki w krajach środkowej Europy pozostających
w latach 1939–1945 pod okupacją niemiecką. Dotyczy to zwłaszcza Polski, na której terenie realizowana była znacząca część ukraińskiej produkcji wydawniczej, i z tego choćby
względu książka ta nie powinna pozostać obojętna polskim badaniom księgoznawczym.
Na końcu należy podkreślić staranne i fachowe opracowanie redakcyjne, a zwłaszcza
zaopatrzenie jej w trzy indeksy, ułatwiające dotarcie do poszukiwanych informacji.
Maciej Matwijów

Richard Šípek, Die Jauerer Schlossbibliothek Ottos des Jüngeren von Nostitz.
Teil 1–2. Frankfurt am Main: Peter Lang 2014, 243 + 410 s., il. + 1 CD. ISBN
978-3-631-65029-5
Ta wydana w 2014 roku dwutomowa publikacja powinna być interesująca dla polskiego odbiorcy z co najmniej dwóch powodów. Dla historyka książki i bibliotek (nie
tylko w węższym, regionalnym aspekcie) jest to prezentacja nieznanego materiału —
siedemnastowiecznej prywatnej biblioteki Ottona von Nostitza młodszego, która znajdowała się w Jaworze na Dolnym Śląsku. Natomiast w szerszej perspektywie książka
adresowana jest do większej grupy bibliologów jako publikacja metodologiczna, przedstawiająca rekonstrukcję nieistniejącego księgozbioru historycznego z wykorzystaniem
metody proweniencyjnej.
Autor — Richard Šípek — jest pracownikiem Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Karola oraz Oddziału Rękopisów i Starych Druków
biblioteki czeskiego Muzeum Narodowego w Pradze. To właśnie zbiory tej ostatniej
instytucji dostarczyły większości materiału badawczego do jego rozprawy doktorskiej
poświęconej bibliotece starosty księstwa świdnicko-jaworskiego Ottona von Nostitza
młodszego (1608–1665). Biblioteka majoracka hrabiów Nostitzów w Pradze, a z nią księgozbiór Ottona von Nostitza mł., na mocy dekretów prezydenta Edwarda Beneša wraz
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