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Zapiski krytyczne i sprawozdania

Die Suche nach dem verlorenen Paradies. Europäische
Kultur im Spiegel der Kloster. Niederösterreichische

Henryk B a r a n o w s k i , Bibliografia Wilna, T. I:
Uniwersytet Wileński 1579-1939, T. II: Miasto, Uni-

Landesausstellung 2000, Elisabeth Vavra, Melk —
St. Pölten 2000, s. XXXII + 599, il.

wersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1996-2000,
ss. XVI + 331 oraz XVI + 505.

Barokowemu wystrojowi benedyktyńskiego opactwa
Bibliografia — dawno oczekiwana przez badaczy — stanow Melk, gdzie umieścił (ale w głębokim średniowieczu) akcję
wi efekt wieloletnich prac znakomitego dokumentalisty toruńpowieści pt. Imię róży Umberto Eco (na filmie oczywiście trud- skiego, który pierwszy tom opracował własnymi siłami, drugi
no dostrzec ślady ówczesnej klasztornej architektury) odpowianatomiast sfinalizował przy słabnącym wzroku dzięki współprada elegancja znakomitego katalogu wielkiej wystawy na temat
cy z Zofią Baranowską i Jolantą Goławską, co zostało zaznadawnych placówek tego zakonu, jaka została otwarta w połowie
czone na karcie tytułowej. Wcześniej H. Baranowski zestawił
kwietnia 2000 r. i była udostępniana w ciągu siedmiu miesię317 pozycji związanych z Ostrą Bramą (1991) oraz z Uniwersytecy. Oprawa ilustracyjna (fotografie czarno-białe oraz wielobartem Wileńskim 1579-1939 (1983), w stosunku do którego prewne, plany i szkice) opatrzona jest kompetentnymi tekstami ukazentowany tu tom I jest trzykrotnie obszerniejszy.
zującymi różne aspekty działalności zakonu św. Benedykta.
Powodów takiej jaką przyjęto kolejności nie ma potrzeby uzasadniać, jubileusz 400-lecia uniwersytetu (najstarszego
Dzieło otwierają instruktywne wstępy przedstawicieli władz
w Związku Radzieckim — jak z dumą podkreślano za naszą
Dolnej Austrii oraz opactwa, charakterystyka i zestawienie wywschodnią granicą) dawał bezpieczne alibi w dobie przed przestaw kraju związkowego w czterdziestoleciu (1960-2000), wymianami politycznymi, kiedy lituanistyka polska utożsamiana
kaz ponad 200 właścicieli prezentowanych obiektów, organizabyła z niepożądanymi wspomnieniami. Dzieło oparte na gruntorów ekspozycji oraz autorów tekstów. Koncepcja monumentownych kwerendach krajowych i zagranicznych, stanowi istną
talnej wystawy, zaprezentowanej w oryginalnych — choć nie
kopalnię informacji, których wagę doceni każdy, kto ma konz pierwszych wieków istnienia opactwa — wnętrzach, harmonijtakt z tematyką wileńską. T. I podzielony został na 18 rozdzianie łączy elementy historyczne z nowoczesnymi wizjami artyłów (połowę całości zawiera ostatni, osobowy), drugi zaś na 20
stycznymi. Informację obrazują doskonałe plany terenowe
(od ogólnych po biograficzny, również najobszerniejszy, choć
Niemal połowę katalogu (s. 1-223) zajmuje wykład, pozonie tak jak poprzednio, obejmuje 1/6 tomu), obrazujących stan
stała część przypada na dokumentację ikonograficzną wraz z szczebadań nad środowiskiem geograficznym, historią, administracgółowymi objaśnieniami. Wykład został podzielony na 26 temają, wojskowością, demografią (również w ujęciu etnicznym), wytów odnoszących się do benedyktyńskiej całości i poszczególznaniami, organizacjami społecznymi, gospodarką, oświatą, nanych placówek, pośród których dominuje oczywiście gospodarz
uką, kulturą, architekturą i budownictwem, plastyką, ochroną zaekspozycji — naddunajski Melk (problemy restauracji, zbiorów
bytków, sportem, życiem codziennym oraz Wilnem w sztuce.
sztuki, bibliotek, muzyki kościelnej). Zgodnie z myślą przewodnią na tle zachowanych śladów przeszłości ewokowano ślady
Na uznanie zasługuje bogata podstawa materiałowa, Wymonastyczne z pierwszej połowy minionego tysiąclecia z zakredawca sporządził dzieło doskonałe, w którym specjalista posu teologii, szkolnictwa, rozważań nad regułą benedyktyńską
szczególnych zagadnień rzadko tylko coś zdoła dorzucić, główi jej zastosowaniem w średniowiecznej rzeczywistości klasztornie z drobiazgów prasowych, choć i ta dziedzina została szczenej, gospodarką, architekturą, klasztorami żeńskimi, mitologią
gólnie starannie wyeksploatowana. Intensywnie rozwijająca się
Paradyżu. Interesujące rozważania dotyczą relacji między tralituanistyka zyskała dzięki H. Baranowskiemu znakomitą podycją i nowoczesnością na przykładzie budownictwa barokowemoc warsztatową.
go w Europie środkowej, nowoczesnego prezentowania dawnych
klasztornych zbiorów sztuki w oparciu o doświadczenia z obszaM. K.
ru Austrii. Odtworzony został ośrodek w Winchester na tle dawnych placówek średniowiecznych, z bogatą — jak przy wszystkich
studiach — literaturą przedmiotu.
Setki ilustracji zgromadzonych w trzech wielkich działach
Select Bibliography on Czech History. Books and Ar(Ordnung im Chaos; Pilger in der Welt; Der Weg ist das Ziel) ticls 1990-1999. Compiled by Vaclava Ho r ca ko ukazują bogactwo kultury benedyktyńskiej na tle monastycyva, Kristina R e x o v a and Lubos P o l a n s k y . Edizmu dawnego i współczesnego. Na uwagę zasługują informacje
ted and Introduced by Jaroslav P a n e k . Institute
porównawcze obejmujące również inne zgromadzenia (franciof History, Prague 2000, ss. XLVI + 335.
szkanie, karmelici, kartuzi, premonstratensi i in.) Dzieło o klasztorach w Kościele katolickim łączy w sobie walory naukowe
Jako tom 8 serii pod łacińskim tytułem Opera Instituti Hi(tekst, bibliografia, ikonografia) z wzorową popularyzacją, któstorici Pragae w serii D (Bibliografia) Czeska Akademia Nauk
ra potrafi nawet wielce skomplikowane zagadnienia przedstaopublikowała z myślą o badaczu zagranicznym tom dokumenwić w sposób jasny, wolny od uproszczeń. Z pewnością więc Die
tujący najcenniejsze osiągnięcia historiografii kraju w ostatniej
Suche nach dem verlorenem Paradies, ukazując życie umysłowedekadzie XX w. Zestawienia zostały poprzedzone zwięzłą
i sztukę europejską w oparciu o klasztory z odległej ale i niedaprzedmową pióra redaktora naczelnego oraz syntetycznym stulekiej przeszłości, stanowi pouczającą lekturę również dla mudium tegoż autora obrazującym stan badań nad przeszłością
zealników oraz twórców wizji kultury przyszłości.
w kraju u schyłku XX w. (s. IX-XXVIII). Dzieło nawiązuje do
wcześniejszych wydawnictw tego typu, tym razem jednak przynosi plon badań w odmienionych warunkach politycznych. ZwraM. .
ca na to uwagę Jaroslav Panek, swobodny w wypowiedziach, nie
skrępowany ograniczeniami cenzuralnymi. Następnie zamieszczono reprodukcje kart tytułowych 48 czasopism.
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tu czy rozwiązania pseudonimów i kryptonimów). Spis służyć
ma celom praktycznym jako informator o zawartości najstarszych gazet poznańskich. Takie rozwiązanie jest w pełni uzasadnione możliwościami kadrowymi książnicy a zarazem zapotrzebowaniem społecznym na podstawowe informacje o możliwościach badawczych.
Prezentacja treści danego czasopisma jest jednak poprzedzona podstawowymi informacjami na jego temat, podawanym
tytułom artykułów towarzyszy zaś zwięzła (nierzadko jednowyrazowa) charakterystyka treści. Pomocne są też indeksy. Ułatwią one korzystanie ze źródła oryginalnego, zwalniając użytkownika mikrofilmu (bo oryginałów już z reguły biblioteki poznańskie z uwagi na ich dobro nie udostępniają) z wertowania
wszystkich klatek. Dotychczasowe zeszyty obejmują następująM. K.
ce pozycje prasowe: „Wielkopolanin" (1848-1850), „Pismo dla
Nauczycieli Ludu i Ludu Polskiego" (1845), „Tygodnik Poznański. Pismo Naukowo-Literackie" (1862-1863), „Wiarus" (1849-1850),
„Lech. Tygodnik Ilustrowany" (1878-1879), „Rozrywki
Uźsienio lituanistika. Humanitariniai mokslai. Mokslinis informâcinis rinkinys. 4-8, Vilnius 1995-1999, Literackie prozą i wierszem" (1824-1825), „Weteran Poznański" (1825), „Mrówka Poznańska" (1821-1822), „Tygodnik Lis.144 + 179 + 138 + 236 + 208.
teracki" (1838-1845), „Krzyż a Miecz. Pismo Literacko-Krytyczne" (1850), „Gazeta Wielkopolska — Niedzielna" (1848Przed laty, jeszcze za czasów istnienia Akademii Nauk Li-1850), „Rok... pod względem oświaty, przemysłu i wypadków
tewskiej SRR, jej Centrum Informacji Naukowej wydawało poczasowych" (1843-1846), „Dwutygodnik dla Kobiet. Pismo beżyteczne przewodniki bibliograficzne, poświęcone lituanistyce
za granicami (Lituanistika za rubieżom), w tym sprofilowane, letrystyczne i naukowe" (1881-85), „Goniec Polski" (1850-51),
„Kórniczanin" (1875), „Sobótka. Tygodnik beletrystyczny ilujak zeszyt 7 (Problemy chrystianizacji Litwy w historiografii PRL,
strowany" (1869-1871), „Przegląd Poznański" (1845-65), „PrzeWilno 1984), przygotowany przez Henrykę Ilgiewicz. W innych
gląd Wielkopolski historyczny i literacki" (1867, 1869) oraz „Tytomikach również dominowała literatura polskojęzyczna i tak
godnik Wielkopolski" (1871-1874).
też jest w nowej serii, firmowanej przez Centrum Informacji
Naukowej Instytutu Filozofii, Socjologii i Prawa LAN, a po jePrezentacja treści poprzedzana jest reprodukcją karty tygo podziale (co zasygnalizowano w z. 5) Instytutu Filozofii i Sotułowej danego czasopisma (słusznie), natomiast problematyczcjologii w Wilnie. W zespole redakcyjnym nadal poczesne miejne wydaje się powtarzanie dwustronicowej przedmowy Od resce zajmuje dr H. Ilgiewicz.
dakcji pióra dyrektora Artura Jazdona. Jest ona rzeczowo napisana (informacja o zbiorach prasowych Biblioteki UniwersytecW kolejnych zeszytach znajdujemy problemowe zestawiekiej w Poznaniu, potrzebie przewodnika i jego układzie) i nieonia poprzedzone syntetycznymi omówieniami za wybrane ladzowna, jednak w pełnej postaci wystarczyłoby ją zamieścić
ta (np. 1979-1984, 1994-1995) na temat kulturalnych aspektów
w zeszycie pierwszym, w kolejnych odwołując się do niej i przyReformacji w WKs.L. w świetle badań litewskich i polskich, topominając podstawowe założenia wydawnictwa.
lerancji religijnej, Żydów litewskich, językowych kontaktów litewsko-niemieckich itd. W części dokumentacyjnej prezentoSpis jest wielce przydatny dla badaczy (zwolnienie z werwane są publikacje z zakresu historii, językoznawstwa, literatutowania całości mikrofilmów!) a ułatwi też prace na seminary, sztuki, filozofii, socjologii i demografii.
riach dyplomowych, zwłaszcza z historii i polonistyki oraz praSeria humanistyczna Uźsienio lituanistika obrazuje prze- soznawstwa, co jest istotne w związku z coraz liczniejszymi magisteriami i licencjatami. Zmorą przecież staje się wąski zakres
miany w humanistyce litewskiej ostatnich lat a także dorobek
tematów, niosący za sobą różnorodne niebezpieczeństwa. Stąd
lituanistyki zagranicznej, w której nadal dominuje historiograużytkownicy oczekują na kolejne zeszyty, w tym dotyczące najfia polska. Niestety wraz z zeszytem 8 otrzymałem wiadomość
większych tytułów prasowych, które będą wymagały podziału
z Wilna, że ze względu na trudności finansowe pożyteczna ta
materiału na szereg części.
seria nie będzie kontynuowana.
Na koniec jeden postulat. Rozumiemy, że Spis nie zastąpi
pełnej bibliografii, niemniej jednak oczekiwalibyśmy uwzględM. K.
nienia we wstępach podstawowych opracowań na temat prezentowanych tytułów prasowych, zwłaszcza w wypadku istnienia
monografii.
Spis zawartości prasy wielkopolskiej, zeszyty 1-15.
B. K.
Opracowały Krystyna Jazdon, Maria M i c h a ł o w W 11 działach zestawiono 2019 tytułów poczynając od
ogólnych i źródeł, następnie wedle kryterium chronologicznego
— wydzielono tu średniowiecze do 1526 r. (poz. 438-689), czasy nowożytne 1526-1792 (poz. 690-1035), stulecie XIX datowane tu na lata 1792-1918 (poz. 1036-1327) oraz wiek XX w ramach ośmiu dekad 1919-1999 (poz.1328-1978). Zamyka tę
część uzupełnienie bibliografii za lata 1945-1989, za nią idą
wykazy skrótów oraz indeksy i pozostałe informacje ułatwiające
korzystanie z przejrzyście sporządzonego dzieła. Zostało ono
sporządzone wzorowo i zastępuje (mam na uwadze zwłaszcza
wspomniany rozdział wstępny) syntezę historiografii czeskiej
powojennego półwiecza a zwłaszcza ostatniej dekady.

s k a i Hanna W i e l a n d, Poznań 1997-2000.

W ramach serii „Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu" pod łącznym numerem 22 ukazało się dotąd piętnaście
zeszytów Spisu, zawierających podstawowe informacje o zawartości prasy wielkopolskiej (wydawcy skromnie zastrzegają, że
nie jest to bibliografia w pełnym słowa znaczeniu, brakuje w niej
bowiem gruntownych wstępów, omówienia literatury przedmio-

Chyrowiacy. Słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów w Chyrowie 1886-1939. Opracowali Ludwik G r z e b i e ń ,
Jerzy K o c h a n o w i c z , Jan N i e m i e c, Wydawnic-

