


Artykuły recenzyjne i recenzje 

(13 druków czeskich, 12 bohemików obcojęzycznych), w bibliotece Dekanatu (tu sondaż doprowadzony do litery K ujawnił 
ok. 110 bohemików) i u bonifratrów  (tylko 2 pozycje). Także A. Badurova wskazała propozycje bibliologicznych tematów 
badawczych, dla których bazę źródłową  mogłyby stanowić księgozbiory cieszyńskie. Szczególna rola przypada tutaj Książ-
nicy Cieszyńskiej, zwłaszcza bibliotece L. J. Szersznika; 250 rocznica jego urodzin mogłaby stać się okazją  do wydania 
poświęconych mu materiałów. 

Ogólnie o czeskiej książce  w ziemi cieszyńskiej traktuje ekspertyza L. Bajgera z Opawy (Ceska  kniha na Tésmsku 
a historické  fondy  knihoven na üzem^ mésta Tésma  (Cieszyn).  Expertiza,  s. 169-185). Obecność czeszczyzny we wczesnym 
okresie nowożytnym była w tym regionie przeważająca.  Zmiany, do których doszło począwszy  od XVII w., spowodowały 
zmniejszenie roli elementu czeskiego w ziemi cieszyńskiej. Odzwierciedla się to również w dziejach książki  czeskiej, nad 
którą  zaczyna dominować książka  łacińska i niemiecka, a od XIX w. również polska. Te konstatacje poparł L. Bajger 
wynikami badań (czasem sondażowych) przeprowadzonych w poszczególnych księgozbiorach cieszyńskich, powielającymi 
w części ustalenia A. Badurovej. Również ze strony L. Bajgera zostały sformułowane  postulaty udostępnienia informacji, 
m.in. o zbiorach Książnicy  Cieszyńskiej. Autor proponuje, aby podjęła ona współpracę z niektórymi czeskimi archiwami 
(Frydek-Mîstek, Opawa, Karvin) bądź  bibliotekami (Praga, Opawa). 

Podsumowaniem tomu są  Propozycje prac badawczych  i edytorskich  zgłoszone  w ekspertyzach  i dyskusji  opracowane 
przez H. Łaskarzewską  (s. 187-191). Poza wspomnianymi powyżej postulatami odnotować wypada szczególne podkreślenie 
roli, jaką  w prowadzeniu przyszłych badań odegrać ma Książnica  Cieszyńska. Przypisano jej rolę „biblioteki studyjnej", 
która ma być koordynatorem prac badawczych prowadzonych siłami własnymi oraz z udziałem reprezentantów innych 
środowisk pozacieszyńskich. 

Omawiany tom, kompleksowo i z różnych punktów widzenia ujmujący  problematykę zawartości i znaczenia księgo-
zbiorów cieszyńskich, uznać należy za bezprecedensowy w badaniach bibliologicznych. W efekcie  powstała bogata trójję-
zyczna panorama, która, mimo pewnych powtórzeń, wraz z nakreślonym programem badawczym stanowi dobry punkt 
wyjścia dla przyszłych studiów nad księgozbiorami cieszyńskimi. Jak wynika z przedstawionych materiałów, ich znaczenie 
wykraczać będzie daleko poza granice Śląska  Cieszyńskiego. 
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Urszula Paszkiewicz, Inwentarze  i katalogi  bibliotek  z ziem wschodnich  Rzeczypospolitej  (spis 
za lata  1510-1939), Warszawa 1998, ss. 258. 

Działające  od 1991 r. przy Ministerstwie Kultury i Sztuki Biuro Pełnomocnika Rządu  do Spraw Polskiego Dziedzictwa 
Kulturalnego za Granicą  kieruje pracami badawczymi i dokumentacyjnymi dotyczącymi:  1o strat, jakie w czasie drugiej 
wojny światowej poniosły polskie księgozbiory i kolekcje sztuki, 2o zasobu kulturalnego dawnych ziem wschodnich Rzeczy-
pospolitej, stanowiącego  dzisiaj wspólne dziedzictwo Polski i jej wschodnich sąsiadów  oraz 3o zbiorów polskich za granicą 
(Stała Konferencja  Archiwów, Muzeów i Bibliotek Polskich na Zachodzie). Pierwsze publikacje przygotowane na zlecenie 
Biura powstały w związku  z potrzebą  dostarczenia dokumentacji polskiej delegacji prowadzącej  z Niemcami rozmowy 
w sprawie zwrotu dóbr kultury (na mocy artykułu 28. traktatu między Polską  i Niemcami z 17 VI 1991 r.). W ostatnim 
czasie prace skupiają  się na prowadzeniu inwentaryzacji obiektów ruchomych kultury na terenie Litwy, Białorusi i Ukrainy. 
W ciągu  dziewięciu lat ukazało się 16 wydawnictw, w seriach odpowiadających  kierunkowi poszukiwań: Straty  Kultury 
Polskiej  (do 1998 r. sześć pozycji), Informatory  o zbiorach polskich  za granicą  (jedna pozycja) oraz Wspólne  Dziedzictwo 
(osiem pozycji)1. Większość z nich dotyczy problematyki książki.  Są  to zarówno prace konstrukcyjne jak i prace o charakte-
rze informacyjnym:  wykazy bibliotek, spisy źródeł bibliologicznych. 

O zawartości zniszczonych dziś bezpowrotnie lub rozproszonych bibliotek informują  zachowane inwentarze i spisy 
książek.  Powstawały one w różnych okolicznościach. Księgozbiory prywatne jako wartość majątkową  spisywano przy okazji 
popowstaniowych konfiskat,  jako części inwentarzy majątku,  z okazji licytacji. Biblioteki instytucji, biblioteki samoistne, 
czytelnie, wypożyczalnie inwentaryzowały zbiory przede wszystkim w celu udostępniania ich czytelnikom. Jako następstwo 
funkcjonowania  bibliotek powstały też katalogi czytelni i wypożyczalni, wykazy nabytków, darów, depozytów, dubletów, 
księgi wypożyczeń. 

1 Archiwa rodzinno-majątkowe  w zbiorach państwowych we Lwowie. Informator,  oprac. S. Pijaj, Warszawa 1995; Badania  księgozbioru  Radziwiłłów. 
Materiały  międzynarodowej  sesji, Olsztyn 6-7 października  1994, red. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Warszawa 1994; M. Kałamajska-Saeed, Portrety 
i zabytki  książąt  Olelkowiczów  w Słucku.  Inwentaryzacja  Józefa  Smolińskiego  z 1904 r., Warszawa 1996; U. Paszkiewicz, Rękopiśmienne inwentarze i kata-
logi bibliotek  ziem wschodnich  Rzeczypospolitej  (spis  za lata 1553-1939), Warszawa 1996; J. Wojakowski, Księgozbiory  Eustahego  Kajetana  Sapiehy 
(1797-1860)  i Wacława  Seweryna  Rzewuskiego  (1785-1831),  Warszawa 1996; Zabytki  województwa  stanisławowskiego.  Wykaz  z lat  1921-1929, red. nauk. 
R. Brykowski, G. Ruszczyk, Warszawa 1998; T. Bernatowicz, „Monumenta  Variis  Radivillorum".  Wyposażenie  zamku nieświeskiego  w świetle źródeł 
archiwalnych, cz. I:  XVI-XVII  w., Poznań 1998; Biblioteki  na wschodnich  ziemiach II  Rzeczypospolitej.  Informator,  red. nauk. B. Bieńkowska, oprac. 
U. Paszkiewicz, H. Łaskarzewska, J. Szymański, S. Waligórski, Poznań 1998. 
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Obecnie dysponujemy trzema publikacjami rejestrującymi  inwentarze i spisy książek  oraz wymienione wyżej pokrewne 
źródła bibliologiczne: Bibliografia  inwentarzy i katalogów  księgozbiorów  polskich  i założonych w Polsce do  1939 roku1,  która 
zawiera m.in. 260 pozycji z ziem wschodnich (z 60 miejscowości) wydanych do 1984 r., Rękopiśmienne inwentarze i katalogi 
bibliotek  z ziem wschodnich  Rzeczypospolitej  (Spis  za lata 1553-1939)3 oraz Inwentarze  i katalogi  bibliotek  z ziem wschodnich 
Rzeczypospolitej  (spis  za lata 1510-1939). Informatory  te uzupełniają  się, ale też, odzwierciedlając  aktualny w momencie 
oddania do druku stan prac inwentaryzacyjnych, częściowo się dublują  i weryfikują. 

Najnowsze wydawnictwo powtarza wszystkie pozycje Bibliografii  odnoszące  się do ziem wschodnich oraz uzupełnia ją 
o 93 inwentarze wydane w latach 1985-1997. Autorka uzasadnia swoją  decyzję niedostępnością  Bibliografii  na rynku księ-
garskim i brakiem jej w zbiorach bibliotecznych za wschodnią  granicą  Polski. Argument jest raczej słaby, dotyczy przecież 
publikacji bardzo specjalistycznej, której nakład, nawet bardzo mały, zaspokaja potrzeby jedynych odbiorców — bibliotek 
naukowych. Dla badacza zgromadzenie informacji  wyodrębnionej rzeczowo i terytorialnie jest oczywiście korzystne. Za-
wsze jednak pozostaje pytanie, czy nie lepiej wydawać uzupełnienia do już istniejącego  wydawnictwa, niż mnożyć i częścio-
wo dublować istniejące  prace, co tworzy pewien chaos informacyjny. 

Mimo iż Inwentarze  obejmują  i druki, i rękopisy, Autorka nie zdecydowała się na włączenie  do nich wydanego w 1996 r. 
spisu inwentarzy rękopiśmiennych, chociaż zweryfikowała  nieścisłe i błędne opisy 122 z 403 jednostek, czyli prawie 1/3 po-
przedniego spisu. Poprawki zostały ujęte w ostatnim rozdziale recenzowanej pracy pt. „Weryfikacje  do Rękopiśmiennych 
inwentarzy i katalogów bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1553-1939)". 

W ciągu  kilku lat pracy nad ewidencją  źródeł bibliologicznych na wschodzie zmieniła się także koncepcja zasięgu 
terytorialnego kwerendy. Inwentarze  obejmują  już ziemie w granicach Rzeczypospolitej z 1772 r., podczas gdy poprzednie 
publikacje brały za podstawę granice Polski z 1939 r. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że uwzględniono tylko miejscowości, 
które obecnie są  poza granicami państwa polskiego (zatem nie ma okręgu białostockiego, który w latach 1807-1918 jako 
część Cesarstwa Rosyjskiego znajdował się w takiej samej sytuacji jak inne ziemie guberni zachodnich Rosji). W związku 
kwerenda w zakresie źródeł bibliologicznych rękopiśmiennych wymaga korzystania z obu publikacji. 

Spis rejestruje inwentarze i katalogi 211 bibliotek instytucjonalnych (42,6% dokumentów), 195 klasztornych (25,6% 
dokumentów) i 195 księgozbiorów prywatnych (31,5% dokumentów) w 234 miejscowościach. Poza kilkoma wielkimi i zna-
nymi bibliotekami lwowskimi, wileńskimi i magnackimi w Nieświeżu i Wiśniowcu ujawnia 594 biblioteki w 230 miejscowo-
ściach. Ponad połowa z nich (128) znajduje się na terytorium dzisiejszej Ukrainy, byłoby ryzykowne jednak wyciąganie  na 
tej podstawie wniosków, bowiem niedostatecznie wystarczająco  objaśnione zostały zasady prowadzonej kwerendy. 

Trudno powiedzieć, jaki procent istniejących  w przeszłości księgozbiorów został rozpoznany. Z samego charakteru 
źródła wynika, że musi być mniejszy w przypadku bibliotek prywatnych — i potrzeba tworzenia spisów, i stan zachowania 
archiwaliów do takiego wniosku prowadzą.  65% księgozbiorów to biblioteki instytucjonalne. Ich udział wzrasta z czasem, 
wraz z upowszechnianiem czytelnictwa. Większość bibliotek, poza kościelnymi, powstawała przy placówkach oświatowych, 
sporo jest także wypożyczalni samoistnych, jak np. wędrowna biblioteka w Wiłkomierzu z 1852 r., której rejestr 52 książek 
wraz z regulaminem korzystania znalazła Autorka w wileńskim archiwum historycznym. 

Układ całości według miejsca przechowywania opisywanego księgozbioru i opisy dokumentów są  czytelne i wygodne 
w korzystaniu. Dodatkowy wykaz nazw administracyjnych jednostek terytorialnych pozwala korzystać ze spisu inwentarzy 
biorąc  za punkt wyjścia większą  jednostkę terytorialną  (powiat, gubernia, województwo). Opis dokumentu rękopiśmienne-
go obejmuje m.in. miejsce przechowywania, opis dokumentów drukowanych takiej informacji  nie podaje. Jest to istotny 
brak w sytuacji rozproszenia geograficznego  i instytucjonalnego (np. druki w archiwach) tych rzadkich materiałów, o czym 
Autorka sama pisze — informacja  o ich lokalizacji byłaby bardzo wartościowa, oszczędziłaby bowiem ponownych poszuki-
wań. Można ją  było umieścić niewielkim kosztem (tylko sigla placówki). Deklaracja udostępnienia informacji  w dro-
dze kontaktu z Autorką  nie rozwiązuje  problemu. Nie zaznaczone zostało także w przypadku druków, czy jest on znany 
Autorce z autopsji. Z punktu widzenia ewentualnej kwerendy użytkownika byłyby to ważne informacje. 

Książka  zawiera dodatkowo spisy pomocnicze, poza wspomnianymi (jednostek administracyjnych i zestawienia chro-
nologicznego) także indeks bibliotek instytucjonalnych i klasztornych, indeks nazw osobowych (szkoda, że nie ma osobne-
go spisu właścicieli, zaznaczenie ich poprzez umieszczenie kursywą  numeru dokumentu łatwo można przeoczyć). 

Nie trzeba dowodzić, że prezentowana bibliografia  ma dużą  wartość nie tylko dla historyka książki.  Z radością 
(i szacunkiem dla żmudnej pracy Autorki) należy odnotować każdą  dokumentacyjną  pozycję ułatwiającą  prowadzenie tak 
bardzo zaniedbanych badań nad społeczeństwem dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej. 
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2 U. Paszkiewicz, Bibliografia  inwentarzy i katalogów  księgozbiorów  polskich  i założonych w Polsce do  1939 roku,  cz. 1: Księgozbiory  instytucjonalne 
w układzie  topograficznym;  cz. 2: Księgozbiory  prywatne w układzie  abecadłowym  nazwisk właścicieli,  Warszawa 1990. 
3 U. Paszkiewicz, Rękopiśmienne inwentarze. 


