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Die Suche nach dem verlorenen  Paradies.  Europäische 
Kultur  im Spiegel  der  Kloster.  Niederösterreichische 
Landesausstellung 2000, Elisabeth Vavra, Melk — 
St. Pölten 2000, s. XXXII + 599, il. 

Barokowemu wystrojowi benedyktyńskiego opactwa 
w Melk, gdzie umieścił (ale w głębokim średniowieczu) akcję 
powieści pt. Imię  róży Umberto Eco (na filmie  oczywiście trud-
no dostrzec ślady ówczesnej klasztornej architektury) odpowia-
da elegancja znakomitego katalogu wielkiej wystawy na temat 
dawnych placówek tego zakonu, jaka została otwarta w połowie 
kwietnia 2000 r. i była udostępniana w ciągu  siedmiu miesię-
cy. Oprawa ilustracyjna (fotografie  czarno-białe oraz wielobar-
wne, plany i szkice) opatrzona jest kompetentnymi tekstami uka-
zującymi  różne aspekty działalności zakonu św. Benedykta. 

Dzieło otwierają  instruktywne wstępy przedstawicieli władz 
Dolnej Austrii oraz opactwa, charakterystyka i zestawienie wy-
staw kraju związkowego  w czterdziestoleciu (1960-2000), wy-
kaz ponad 200 właścicieli prezentowanych obiektów, organiza-
torów ekspozycji oraz autorów tekstów. Koncepcja monumen-
talnej wystawy, zaprezentowanej w oryginalnych — choć nie 
z pierwszych wieków istnienia opactwa — wnętrzach, harmonij-
nie łączy  elementy historyczne z nowoczesnymi wizjami arty-
stycznymi. Informację  obrazują  doskonałe plany terenowe 

Niemal połowę katalogu (s. 1-223) zajmuje wykład, pozo-
stała część przypada na dokumentację ikonograficzną  wraz z szcze-
gółowymi objaśnieniami. Wykład został podzielony na 26 tema-
tów odnoszących  się do benedyktyńskiej całości i poszczegól-
nych placówek, pośród których dominuje oczywiście gospodarz 
ekspozycji — naddunajski Melk (problemy restauracji, zbiorów 
sztuki, bibliotek, muzyki kościelnej). Zgodnie z myślą  przewod-
nią  na tle zachowanych śladów przeszłości ewokowano ślady 
monastyczne z pierwszej połowy minionego tysiąclecia  z zakre-
su teologii, szkolnictwa, rozważań nad regułą  benedyktyńską 
i jej zastosowaniem w średniowiecznej rzeczywistości klasztor-
nej, gospodarką,  architekturą,  klasztorami żeńskimi, mitologią 
Paradyżu. Interesujące  rozważania dotyczą  relacji między tra-
dycją  i nowoczesnością  na przykładzie budownictwa barokowe-
go w Europie środkowej, nowoczesnego prezentowania dawnych 
klasztornych zbiorów sztuki w oparciu o doświadczenia z obsza-
ru Austrii. Odtworzony został ośrodek w Winchester na tle daw-
nych placówek średniowiecznych, z bogatą  — jak przy wszystkich 
studiach — literaturą  przedmiotu. 

Setki ilustracji zgromadzonych w trzech wielkich działach 
(Ordnung  im Chaos; Pilger  in der  Welt;  Der Weg  ist das  Ziel) 
ukazują  bogactwo kultury benedyktyńskiej na tle monastycy-
zmu dawnego i współczesnego. Na uwagę zasługują  informacje 
porównawcze obejmujące  również inne zgromadzenia (franci-
szkanie, karmelici, kartuzi, premonstratensi i in.) Dzieło o kla-
sztorach w Kościele katolickim łączy  w sobie walory naukowe 
(tekst, bibliografia,  ikonografia)  z wzorową  popularyzacją,  któ-
ra potrafi  nawet wielce skomplikowane zagadnienia przedsta-
wić w sposób jasny, wolny od uproszczeń. Z pewnością  więc Die 
Suche nach dem  verlorenem Paradies,  ukazując  życie umysłowe 
i sztukę europejską  w oparciu o klasztory z odległej ale i nieda-
lekiej przeszłości, stanowi pouczającą  lekturę również dla mu-
zealników oraz twórców wizji kultury przyszłości. 

M.  . 

Henryk Baranowsk i , Bibliografia  Wilna,  T. I: 
Uniwersytet  Wileński  1579-1939,  T. II: Miasto,  Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1996-2000, 
ss. XVI + 331 oraz XVI + 505. 

Bibliografia  — dawno oczekiwana przez badaczy — stano-
wi efekt  wieloletnich prac znakomitego dokumentalisty toruń-
skiego, który pierwszy tom opracował własnymi siłami, drugi 
natomiast sfinalizował  przy słabnącym  wzroku dzięki współpra-
cy z Zofią  Baranowską  i Jolantą  Goławską,  co zostało zazna-
czone na karcie tytułowej. Wcześniej H. Baranowski zestawił 
317 pozycji związanych  z Ostrą Bramą (1991) oraz z Uniwersyte-
tem Wileńskim  1579-1939 (1983), w stosunku do którego pre-
zentowany tu tom I jest trzykrotnie obszerniejszy. 

Powodów takiej jaką  przyjęto kolejności nie ma potrze-
by uzasadniać, jubileusz 400-lecia uniwersytetu (najstarszego 
w Związku  Radzieckim — jak z dumą  podkreślano za naszą 
wschodnią  granicą)  dawał bezpieczne alibi w dobie przed prze-
mianami politycznymi, kiedy lituanistyka polska utożsamiana 
była z niepożądanymi  wspomnieniami. Dzieło oparte na grun-
townych kwerendach krajowych i zagranicznych, stanowi istną 
kopalnię informacji,  których wagę doceni każdy, kto ma kon-
takt z tematyką  wileńską.  T. I podzielony został na 18 rozdzia-
łów (połowę całości zawiera ostatni, osobowy), drugi zaś na 20 
(od ogólnych po biograficzny,  również najobszerniejszy, choć 
nie tak jak poprzednio, obejmuje 1/6 tomu), obrazujących  stan 
badań nad środowiskiem geograficznym,  historią,  administrac-
ją,  wojskowością,  demografią  (również w ujęciu etnicznym), wy-
znaniami, organizacjami społecznymi, gospodarką,  oświatą,  na-
uką,  kulturą,  architekturą  i budownictwem, plastyką,  ochroną  za-
bytków, sportem, życiem codziennym oraz Wilnem w sztuce. 

Na uznanie zasługuje bogata podstawa materiałowa, Wy-
dawca sporządził  dzieło doskonałe, w którym specjalista po-
szczególnych zagadnień rzadko tylko coś zdoła dorzucić, głów-
nie z drobiazgów prasowych, choć i ta dziedzina została szcze-
gólnie starannie wyeksploatowana. Intensywnie rozwijająca  się 
lituanistyka zyskała dzięki H. Baranowskiemu znakomitą  po-
moc warsztatową. 

M.  K. 

Select  Bibliography  on Czech  History.  Books and Ar-
ticls  1990-1999. Compiled by Vaclava Ho r ca ko -
va, Kristina R e x o va and Lubos P o l a n s k y . Edi-
ted and Introduced by Jaroslav P a n e k . Institute 
of  History, Prague 2000, ss. XLVI + 335. 

Jako tom 8 serii pod łacińskim tytułem Opera Instituti  Hi-
storici Pragae  w serii D (Bibliografia)  Czeska Akademia Nauk 
opublikowała z myślą  o badaczu zagranicznym tom dokumen-
tujący  najcenniejsze osiągnięcia  historiografii  kraju w ostatniej 
dekadzie XX w. Zestawienia zostały poprzedzone zwięzłą 
przedmową  pióra redaktora naczelnego oraz syntetycznym stu-
dium tegoż autora obrazującym  stan badań nad przeszłością 
w kraju u schyłku XX w. (s. IX-XXVIII). Dzieło nawiązuje  do 
wcześniejszych wydawnictw tego typu, tym razem jednak przy-
nosi plon badań w odmienionych warunkach politycznych. Zwra-
ca na to uwagę Jaroslav Panek, swobodny w wypowiedziach, nie 
skrępowany ograniczeniami cenzuralnymi. Następnie zamiesz-
czono reprodukcje kart tytułowych 48 czasopism. 


