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ARCHITEKTURA WNĘTRZA I UMEBLOWANIE
BIBLIOTEKI OPACTWA CYSTERSÓW W KRZESZOWIE
W ŚWIETLE WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH
Historia Krzeszowa (Cresobor, Grissobor, Grussow, Krzeszobórz,
Gruszów) koło Kamiennej Góry na Dolnym Śląsku rozpoczyna się w
1242 r. Księżna Anna, wdowa po Henryku Pobożnym, w porozumieniu
z synem Bolesławem Rogatką podarowała tę ziemię benedyktynom z
czeskich Opatovic. Dziś trudno jest stwierdzić czy zakonnicy podczas
niezbyt długiego pobytu (50 lat) posiadali już bibliotekę i skryptorium. Wiadomo natomiast, iż reguła nakazywała im zakładanie książnic. Zazwyczaj lokowano je w zakrystiach po wschodniej stronie kościoła. Zatem i w Krzeszowie biblioteka mogła być tak usytuowana,
przylegając do krużganka klasztornego. Kiedy Benedyktyni sprzedali
ziemię księciu świdnicko-jaworskiemu Bolkowi I, zabrali ze sobą cały
swój majątek ruchomy, w tym księgozbiór, ówcześnie traktowany na
równi z najcenniejszymi precjozami.
1. ŚREDNIOWIECZNA BIBLIOTEKA CYSTERSÓW KRZESZOWSKICH
(1296-1426)
Rozwój Krzeszowa nastąpił dzięki księciu świdnicko-jaworskiem
Bolkowi I, który przekazał ziemie zakonowi Cystersów przybyłych
z Henrykowa (1291). Zachowana kronika1, pozwala na ustalenie naAnnales Monasterii Grissoviensis Notati. Krzeszów, poz. 1, 5. Archiwum Państwowe
we Wrocławiu. Annałach krzeszowski należy do najstarszych na Śląsku, czytamy:
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stępujących ważniejszych historycznych faktów z życia opactwa. Zaś
analizę przekształceń architektonicznych kompleksu cysterskiego w
Krzeszowie przedstawia w swojej publikacji Henryk Dziurla2, więc
niniejszy tekst nie porusza tego tematu.
O zasobach pierwszej biblioteki cysterskiej można zaś sądzić, że
przechowywane były w armariach3, w zakrystii kościoła. Ten skrzyniowy, później skrzyniowo-szafowy mebel biblioteczny, był typowy
dla średniowiecznych rękopiśmiennych książnic zakonnych. Pełnił też
funkcje skarbca. Niestety przykłady średniowiecznego umeblowania
biblioteki krzeszowskiej niezachowany się w żadnej postaci. Można
jedynie rozpatrywać je na podstawie analogii.
W 1425 r. w Konstancji (Czechy) z rozkazu króla Zygmunta Luksemburskiego, został skazany na śmierć przywódca religijny Jan Hus,
uważany za heretyka. Po tej egzekucji Ludowe Powstanie objęło terytorium całych Czech, w tym również Śląsk4. W jego wyniku w 1426 r.
opactwo krzeszowskie zostało splądrowane i częściowo spalone przez
husyckie oddziały wracające spod Kamiennej Góry. Następstwem tych
walk była na Śląsku plaga „rycerzy” rabusiów. Atakowali oni miasta
i drogi. Znany rycerz Jan Kolda spalił Nachod, w 1444 r. Bolków,
a następnie próbował zdobyć Kamienną Górę, zagrażając ponownie
opactwu krzeszowskiemu, do którego mnisi powrócili w 1435 r. i zdołali odrestaurować dopiero w 1454 r.
2. PÓŹNOŚREDNIOWIECZNA BIBLIOTEKA (1454-1632)
Nowa biblioteka zaczęła powstawać w zmienionej sytuacji, w okresie zanikania dotychczasowego systemu ksiąg wykonywanych metodą rękopiśmienną. Powodował to rozwój europejskiego szkolnictwa
Anno 1292 in vigilia scti Laurentii intravit abbas Theodoricus cum conventu suo
vide licet domino Hugone, Arnoldo, Wilhelmo, Reinbrardo, Sifrido, Nicolao, Alberto,
Henrico, Theodorico, Henrico, Jacobo, Sibano in domum quae vocatur Gratia scte
Marie In Grussow. Zakonnicy zakupili w 1343 r. wieś Chełmsko Śląskie, a w 1360 r.
Lubawkę. W 1400 r. opactwo posiadało już 42 wsie i 2 miasta.
2
H. DZIURLA. Krzeszów. Wrocław 1964.
3
Armaria – (łac. Armariom „szafa”), szafa do gromadzenia książek i innych przedmiotów, może być wolnostojąca lub wbudowana w ścianę. Mebel wykorzystywany
także jako skarbiec dla najcenniejszych precjozów. Określenie stosowane od starożytności do średniowiecza.
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przyklasztornego i powstawanie uniwersytetów, co stwarzało potrzebę
piśmiennictwa i szerszego dostępu do księgozbiorów. By sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na czytelnictwo, niektóre europejskie skryptoria5 klasztorne podejmowały przepisywanie ksiąg pod dyktando,
by nadążyć z zamówieniami na sprzedaż. Dla usprawnienia próbowano także odbijania tekstów, wykorzystując stemple introligatorrskie. Następnie powstało wiele woluminów wyprodukowanych metodą ksylografu (techniką drzeworytniczą). Jednak przełomu dokonał
w 1448 r. Johannes Gutenberg6, który wynalazł druk oparty na systemie ruchomej metalowej czcionki typograﬁcznej.
W związku z tym biblioteki europejskie stanęły przed nowym
problemem szybko powiększającego się księgozbioru i sposobu jego
przechowywania oraz udostępniania. Ówczesne skryptoria i biblioteki
klasztorne najczęściej zajmowały wspólne pomieszczenie i posiadały podobne sprzęty. Czy w wyposażeniu biblioteki krzeszowskiego
opactwa były wówczas jeszcze meble pulpitowe, czy już repozytoria
(meble regałowe), brak przekazów. Wiadomo jednak, że Cystersi śląscy byli jednymi z pierwszych propagatorów nowatorskich rozwiązań
w dziedzinie drukarstwa i urządzania bibliotek.
Z okresu późnego średniowiecza architektury Krzeszowa zachował się tylko fragment wschodniego skrzydła klasztornego, w którym
znajdowała się sala pełniąca prawdopodobnie rolę biblioteki, na co
wskazują niektóre przesłanki. Jak podaje Henryk Dziurla autor monograﬁi o Krzeszowie „w przyziemiu [jest] gotyckie wnętrze podzielone
na sześć przęseł w dwunawowym układzie o sklepieniach krzyżowożebrowych wspartych na dwóch kolumnach. Posiada ono detal architektoniczny pozwalający datować jego powstanie na poł. XV wieku”7. Sala współcześnie zwana Rycerską (Fot. 1) została opisana we

Podczas wojen husyckich zginęło 70 mnichów. Cystersi w obawie przed grabieżą
ukryli obraz „Matki Bożej Łaskawej” pod podłogą zakrystii, gdzie przeleżał 196 lat.
5
Scriptorium – (łac. scribere pisać), w średniowieczu terminem tym określano pulpit
do pisania i czytania oraz całość warsztatu pisarskiego. W klasztorze było to pomieszczenie, w którym ręcznie przepisywano księgi. Zakonników zajmujących się rękopiśmiennictwem nazywano „skryptorami”.
6
Jan Gutenberg, niem. Johannes Gensﬂeisch zum Gutenberg (ur. ok. 1399, zm. 3
lutego 1468) – złotnik i drukarz moguncki. Niemiecki rzemieślnik, twórca pierwszej
przemysłowej metody druku w Europie.
7
DZIURLA. Krzeszów. s. 21.
4
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Fot. 1. Sala gotycka współcześnie zw. Rycerską. Charakterystyczny proﬁl piaskowcowych żeber
sklepienia krzyżowo-żebrowego (obecnie zamalowane w imitację cegieł), z przyciętymi poziomo służkami na wysokości ok. 2 m od pierwotnego gruntu, celem ustawiania pod ścianami
regałów bibliotecznych. Dzisiejsza podłoga jest ok. 0,3 m wyżej. Klasztor w Krzeszowie. Fot.
R. Werszler, 2008.

Fot. 2. Widok na opactwo cystersów
w Krzeszowie wg rysunku Willmanna, Miedzioryt 1678, G. Tscherning.

Fot. 3. Wnętrze Biblioteki Marii Magdaleny we Wrocławiu
z balustradą dzielącą salę na
magazyn i czytelnię. Miedzioryt 1644, D. Tscherning.
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wcześniejszej literaturze przedmiotu jako kapitularz. Dziurla słusznie
podważa hipotetyczną funkcję kapitularza, stwierdzając, że pomieszczenie to „nie mogło być kapitularzem, natomiast według ustalonych zasad funkcjonowania rozplanowania cysterskich cenobii w średniowieczu stanowiło fraternię”8. Argumentację tę potwierdzić może fakt lokalizacji kolejnej, klasycystycznej już biblioteki, również we wschodnio-południowym ryzalitowym narożniku nowo wybudowanego
skrzydła klasztornego (1784).
Również za istnieniem biblioteki w zachowanej sali gotyckiej
przemawia także płasko ścięta forma przypór sklepienia krzyżowego.
Piaskowy kamień, dziś zamalowany w imitację cegły, kończy służkę
bez typowego zdobniczego zakończenia występującego w salach reprezentacyjnych. Takie ścięcie (na odpowiedniej wysokości ok. 2 m
od naturalnego poziomu podłogi), które możemy porównać m.in. do
gotyckich zazakrystialnych wnętrz biblioteki Joannitów we Wrocławiu, sugeruje przystosowanie do możliwości ustawiania pod ścianami
mebli – szaf lub regałów bibliotecznych. Krzeszowska sala była dobrze oświetlona i na tyle duża by pomieścić przy ścianach opacki księgozbiór, a jednocześnie służyć za skryptorium.
Zasadnicze zmiany w istnieniu i działaniu bibliotek przyniosła nowa ewangelizacja. Wystąpienie Marcina Lutra9 w 1517 r., dało początek reformacji, a protestantyzm znalazł dla siebie dogodny grunt
wśród społeczeństwa śląskiego. Kończył się czas sprzyjający rozwojowi katolickich bibliotek klasztornych. Mnisi krzeszowscy pomimo
trudności początkowo potraﬁli jeszcze utrzymać stabilną sytuację gospodarczą. Dowodem były liczne remonty, choć o pracy cystersów na
rzecz rozwoju biblioteki niewiele wiadomo, prócz tego, że pomnażano księgozbiór. Ruchy religijne na Śląsku coraz bardziej niekorzystnie
wpływały także na sytuację w klasztorze10, dla której biblioteka nie

8
Fraternia – (od frater – brat), miejsce wspólnej pracy braci zakonników. Z czasem,
gdy w zakonach większą rolę zaczęła odgrywać praca umysłowa od ﬁzycznej, często
tym szczególnym miejscem wspólnej pracy stawało się skryptorium i również biblioteka.
9
Marcin Luter (1483-1546), mnich zakonu augustianów, krytycznie oceniający funkcjonowanie Kościoła. Profesor uniwersytetu w Erfurdzie i w Wittenberdze. 31 X 1517 r.
wywiesił swoje 95 tez na drzwiach kościoła w Wittenberdze, dając początek reformacji.
10
Wyrazem niekorzystnej sytuacji w opactwie było samobójstwo (32.) opata Nikolausa VII Ruperti’ego w 1576 r. Luteranizm zataczał coraz większe kręgi w wyniku
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mogła mieć istotnego znaczenia. W 1618 r. czeskie powstanie, rozpoczęte od „defenestracji praskiej”11 przyniosło długą i krwawą europejską wojnę trzydziestoletnią. Wówczas książnica klasztoru krzeszowskiego została zagrabiona, a klasztor spalony (1633 r.) przez wojska
szwedzkie i podzieliła los większości bibliotek śląskich. Obecnie
największa Biblioteka Królestwa Szwecji w Uppsali12 może poszczycić się wieloma dziełami wywiezionymi podczas działań wojennych,
m.in. z klasztorów Śląska, zapewne i z Krzeszowa.
Śląsk po wojnie 30-letniej został w granicach zwycięskiej strony,
pod panowaniem katolickiej rodziny Habsburgów. Jednak zarówno cesarz Ferdynand II (1578-1637) i jego następcy nie byli już tak tolerancyjni wobec ewangelików, jak ich poprzednicy, zaś kontrreformacja
sprzyjała zapewne niezbyt łagodnemu przywracaniu katolicyzmu na
Śląsku. W 1648 r. podpisany pokój Westfalski gwarantował zwycięscy (na podst. pokoju Augsbuskiego z 1555 r.) wprowadzenie zasady:
Cuius regio, eius religio (Czyja władza, tego religia).
3. BAROKOWA BIBLIOTEKA (1660-1782)
Katoliccy mnisi w ramach kontrreformacji odzyskali spalony klasztor, rozpoczynając proces odbudowy. Za rządów opata Walentego
(1632-1653) zdołano częściowo zrekonstruować księgozbiory. Jednak

czego katolicy stanowili znikomą mniejszość. W 1600 r. liczba zakonników w krzeszowskim zgromadzeniu zmalała do 12. W 1616 r. opat generalny cystersów Mikołaj
Boucherat z Citeaux (Francja) wizytował jeszcze w Krzeszowie.
11
23 III 1618 – Defenestracja praska (łac. de fenestra – przez okno) rozpoczyna wojnę trzydziestoletnią. 29 XII 1620 r. na granicy miejscowości Olszyna (Kratzbach)
i Chełmsko Śląskie (Schömberg) chłopi z powodów religijnych zastrzelili (36.) opata
krzeszowskiego Martina Clavaei. 18 XII 1622 r. za panowania (38.) opata Adama
Wolffgang zakonnicy odnaleźli obraz Krzeszowskiej Madonny, ukryty w skrzyni pod
posadzką w zakrystii od czasów wojen husyckich. Fakt ten przyczynił się do wzmożenia kultu maryjnego i wzmocnienia katolicyzmu w Krzeszowie. Lata 1632-33 przyniosły kolejny czas próby dla opactwa. Wojska saskie, branderburskie, a następnie
szwedzkie pustoszyły i plądrowały klasztor. Wypędzono zakonników. Ojciec Henryk,
pełniący obowiązki proboszcza oraz czterej mieszkańcy Krzeszowa zostali wówczas
rozstrzelani, reszty dopełniła epidemia. Ostatni rok wojny trzydziestoletniej (1648 r.)
był dla tych terenów katastrofalny. Przechodzące wojska cesarskie i szwedzkie 29 razy
rabowały i niszczyły Kamienną Górę.
12
Uppsala Universitetsbibliotek.
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Fot. 4. Barokowe XVII/XVIII w. meble
biblioteczne w klasztorze cystersów w
Krzeszowie. Fot. R. Werszler, 2008.
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Fot. 5. Jan Schefﬂer (1677). Fot. Z obrazu olejnego R. Werszler, 2008.

Fot. 6. Nie w pełni zrealizowany
projekt przebudowy klasztoru cystersów w Krzeszowie (1770-1773),
Johann Gottlieb Feller. Fot. H.
Dziurla, Krzeszów, Wrocław 1974,
s. 20.
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historia „złotego wieku” i zabytków, które przetrwały z epoki baroku
do dziś, dla cystersów zaczęła się dopiero w 1660 r. wraz z (41.) opatem
Bernardusem Rosa (1660-1696). Przeprowadził on renowację klasztoru i kościoła, wybudował drugi kościół pw. św. Józefa, wzniósł stacje
kalwarii, kaplicę św. Anny i wiele innych. Był mecenasem kultury i sztuki. Wówczas w Krzeszowie pracowali wybitni artyści jak sprowadzony z Lubiąża słynny malarz śląski Michael Leopold Willmann13
(1630-1706) i także grono innych, wśród nich: Marcin Urban; rzeźbiarz Georg Schrötter (1650-1717); J. Schubert; Michael Klein z Nysy;
Anton Dorazil; Sigmunt Leistritz. Pracami budowlanymi kierował do
1684 r. Marcin Schuppert. Następcy opata Rossy kontynuowali rozpoczęte przez niego dzieło rozbudowy. W 1727 r. (43.) opat Innocenty
Fritsch, ze względu na zły stan kościoła św. Jana Chrzciciela rozebrał
go i rozpoczął w jego miejscu wznosić nowy, zgodnie z duchem epoki
w stylu barokowym pw. Matki Bożej Łaskawej (Gratiae Sanctae Mariae)14, obecnie pw. Wniebowzięcia NMP. W tym czasie nad dekoracją
malarską i rzeźbiarską pracowali w opactwie malarze Georg Wilhelm
Neuhertz z Lądu15, Peter Brandl, Feliks Antoni Scheffer, oraz rzeźbiarze Ferdynand Maksymilian Brokof z Pragi, Anton Dorasil, Jozef
Smišek (vel Lachel).

13
Michael Leopold Willmann – (Michał Leopold Willmann, ochrzczony 27 IX 1630
w Królewcu, zm. 26 VIII 1706 w Lubiążu) – malarz śląski, zwany „śląskim Rafaelem” albo „Rembrandtem”. Początkowo uczył się rzemiosła malarskiego u swego
ojca Christiana Petera. Decydujący wpływ na Willmanna miało malarstwo ﬂandryjskie, z którym się zapoznał w Holandii i Flandrii ok. 1650. Jego obrazy znajdują się
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, kilka po ostatniej wojnie znalazło się w warszawskich kościołach m.in. w kościele Franciszkanów i Paulinów, w Lubiążu – freski
w pałacu opata, w Krzeszowie – freski na ścianach i sklepieniu miejscowego kościoła
pw. św. Józefa, w Otmuchowie – obrazy w ołtarzach kościoła paraﬁalnego.
14
Ze starych zabudowań kościoła św. Jana Chrzciciela pozostała jedynie kaplica Loretańska, włączona w lewą część transeptu nowej budowli. Wyburzono również kaplicę św. Marii Magdaleny. Do budowy tego kościoła opat Innocenty sprowadził 41
murarzy, 13 cieśli, 12 kamieniarzy oraz 10 rzeźbiarzy ze Śląska, Czech i Austrii.
15
Jerzy (Georg) Wilhelm Neunhertz – (ur. 1689 we Wrocławiu, zm. 27 V 1749 w
Pradze) malarz fresków kościelnych, tworzył w epoce baroku. Był synem malarza
Christiana Neunhertza i Anny Elisabethy Willmann i wnukiem znanego śląskiego malarza Michaela Willmanna, który był jego pierwszym nauczycielem. Po śmieci Willmanna w 1706 r. Neuhertz pobierał nauki u pasierba Willmanna, Johanna Christopha
Lischka, a następnie w centrum ówczesnej śląskiej kultury w warsztatach malarskich
klasztoru Cystersów w Lubiążu. J. W. Neuhertz w Polsce znany jest z dekoracji kopuły kościoła pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mateusza w Lądzie i w Świętej Górze
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Fot. 7a.
Projekt zespołu klasztoru Cystersów z zaznaczonymi
lokalizacjami bibliotek (wg pomiarów PKZ Warszawa 1963 i H. Dziurli, 1974).

Fot. 7b.
Rzut benedyktyńskiej
biblioteki krzeszowskiej. Rys. wg pomiarów R. Werszler, 2008.

Fot. 8. Sklepienie biblioteki w klasztorze cystersów w Krzeszowie. Fot. R. Werszler, 2008.
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Duży wpływ na kształt XVII w. książnicy miał Jan Schefﬂer, kapłan, doktor i pisarz, bibliotekarz. Jego portret zdobi wnętrze książnicy
od 1677 r. W 1784 r. portret został umieszczony w nowej klasycystycznej bibliotece (Fot. 5).
Nie odnotowano jakie wnętrza zajmowała barokowa biblioteka w
strukturze wyremontowanego, średniowiecznego gmachu klasztornego czasów kontrreformacji. W dokumentach pocysterskich zachowały
się natomiast wiadomości dotyczące zakupów ksiąg16, świadczące o znacznie powiększającym się księgozbiorze. Porównując układy architektoniczne cysterskich zespołów klasztornych Henrykowa, Krzeszowa
i Lubiąża można wnioskować, że krzeszowska barokowa biblioteka
mogła mieścić się w jednej z sal na piętrach nieistniejącego dziś klasztornego skrzydła zachodniego. Czy była tam tak duża sala by pomieścić rozrastający się opacki księgozbiór (?) – trudno obecnie
stwierdzić. Georg Tscherning w 1678 r. wykonał miedzioryt przedstawiający opactwo krzeszowskie (Fot. 2), na którym nie oznaczono
funkcji poszczególnych pomieszczeń.
Najbardziej prawdopodobną lokalizacją barokowej książnicy jest
jednak usytuowanie jej w miejscu gotyckiej sali poprzedniej biblioteki.
Salę tę zapewne próbowano przebudować jeszcze w duchu renesansu,
o czym mogą świadczyć prostokątne obramowania z piaskowca drzwi
i okien, oraz podniesiona na wyższy poziom podłoga, zasłaniająca bazy gotyckich kolumn. Mimo to, wnętrze zachowało do dziś swój średniowieczny charakter architektoniczny z dwoma kolumnami po środku wspierającymi sklepienia krzyżowo- żebrowe. Jeżeli sala ta służyła

koło Gostynia oraz pałacu w Rydzynie. Na Śląsku jego dziełem są freski w zespole
cysterskim w Krzeszowie, a także malarstwo w kościele paraﬁalnym św. Andrzeja
w Środzie Śląskiej (1716), klasztorze Benedyktynów w Lubomierzu (1728-1730),
kościele paraﬁalnym w Bolesławcu (1736), Chełmsku Śląskim (1734), klasztorze w
Jemielnicy (1740) i w Żaganiu freski biblioteki augustiańskiej (1734). Natomiast w
Czechach malował w klasztorze w Starhov’ie (1743-1744).
16
Przykłady akcydensów dotyczących spraw krzeszowskiej biblioteki (z Archiwum
Państwowego we Wrocławiu): 1677 IX 9 – kontrakt Georga Bernarda na zakup książek od Vicaro Generali; 1726 XI 5 – rachunek na zakup materiałów piśmienniczych
(170 arkuszy papieru) z Corrigirem, Berlin; 1741 – dokument zakupu 5000 tomów
przez Joahima Christiana Müllera (bibliotekarza); 1780 – nota na wypożyczenie
i zakupy w Świdnicy, Kamiennej Górze i Berlinie; 1788 II 16 – noty na prenumeratę książek. Zamówił Ernest Hoffmann; 1789 IV 30 – nota na książki od Martinna
Gofmanna do biblioteki; 1791 VIII 19 – rachunek na zakup materiałów do produkcji
i opraw książek.
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jako książnica, to wystrój jej wnętrza mógł być podobny do przedstawionego na miedziorycie D. Tscherninga z 1644 r. ilustrującego
protestancką bibliotekę w kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu
(Fot. 3). Była to aranżacja z balustradą dzielącą salę na magazyn i czytelnię. Część magazynową stanowił system regałów ustawionych jeden za drugim prostopadle do okien. Jednak bardziej prawdopodobne
jest, że wyposażenie biblioteki w Krzeszowie stanowiły przyścienne
regały i szafy, a środek sali wykorzystywano do prac czytelniczych.
Przemawiają za tym przede wszystkim zachowane przyścienne szafy
i regały biblioteczne, typowe dla epoki baroku oraz charakter innych
przyściennych tego typu sprzętów książnic opackich w XVII w.
Zachowane z XVII w. dwie szafy na muzykalia krzeszowskiego
opactwa (Fot. 4) wykonane zostały z surowego drewna (dąb) bez
rzeźb, polichromii czy politury. Mają trzyczęściową konstrukcję złożoną z wieńca dolnego, korpusu i wieńca górnego, typową dla śląskich
szaf czasów baroku. Formą przypominają popularne szafy sieniowe,
lecz jako biblioteczne mają mniejszą głębokość, odpowiadającą rozmiarom ówczesnej książki i innym wydawnictwom (45 cm). Ich wymiary są następujące: wys. 230/243 cm, szer. 140 cm, głęb. 45 cm.
Wieniec dolny (wys. 48 cm) z dwiema szuﬂadami, oparty jest na kulistych nogach. Korpus główny ma dwuskrzydłowe drzwi z płycinami
z wklęsłymi narożnikami. Wieniec górny ukształtowany z listew proﬁlowanych wyłamywany do góry. Całość zmontowana została na wczepy i kołki drewniane. Okucia żelazne kunsztownie ornamentowane to
szyldy, zamki i zawiasy czopowe. Wnętrza szaf tworzy system półek
rozdzielonych pełnymi ściankami pionowymi rozmieszczonymi co 25
cm.
Inny typ bibliotecznego mebla stanowi zachowany, nieco późniejszy regał przyścienny otwarty, z barokowym szczytem wyłamanym w
górę. Ozdobiono go fryzem żłobkowym, stosowanym w meblach z lat
1770-1790. Jego ściany boczne są dodatkowo zdobione podwójnymi
płycinami z wklęsłymi narożnikami, że żłobieniami pionowymi. Regał ma plecy pełne i półki (5 sztuk) mocowane na stałe. Pokryty był
szarą farbą, w XIX/XX w. został przemalowany na brązowo.
Funkcjonalność i prostota tych mebli wyzbytych dekoracji wyraźnie świadczą o ascezie życia w klauzurze zakonu a ich konstrukcja
o solidnym wykonaniu. Dziś te barokowe sprzęty wkomponowane zostały we wnęki obecnej biblioteki klasycystycznej i są mało widoczne
w wystroju dużego reprezentacyjnego wnętrza.
Prężnie rozwijająca się książnica w krótkim czasie przestała się
mieścić w wyznaczonych przestrzeniach i potrzebowała nowych,
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Fot. 9. Detale biblioteki w klasztorze cystersów w Krzeszowie. Kartusze szaf. Girlanda
słupka balustrady antresoli. Fot. R. Werszler, 2008.

Fot. 10. Biblioteka w klasztorze cystersów w Krzeszowie. Fot. R. Werszler,
2008.

Fot. 11. Biblioteka w klasztorze
cystersów w Krzeszowie. Fot. R.
Werszler, 2008.
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większych i jasnych wnętrz. Nowy klasztor (Claustrum) rozpoczęto
budować od południowej strony kościoła w 1740 r. Prace jednak zostały przerwane w związku z kolejnymi wojnami śląskimi. W 1740 r.
Śląsk stał się częścią protestanckich Prus. Oznaczało to powolny
zmierzch świetności dziejów zakonu. (44.) Opat Benedykt II Seidel
(1734-1763) opuścił na dwa lata klasztor, udając się na wygnanie do
Czech (1741/42). Zabrał ze sobą obraz „Matki Bożej Łaskawej” oraz
znaczną część wartościowego księgozbioru. Król Fryderyk Pruski
nie wybaczając opatowi ucieczki, rozkazał w odwecie wojskom splądrować opactwo. W czasie tych walk szczególnie nieszczęśliwy dla
Krzeszowa okazał się rok 1758. Wybuchła we wsi epidemia tyfusu,
w wyniku której wymarła znaczna część mieszkańców, oﬁarami byli
również zakonnicy. W tych kolejnych ciężkich czasach, o bibliotece
znów przestano myśleć.
Zakończenie krwawych wojen śląskich między katolicką dynastią Habsburgów a tym razem zwycięską protestancką dynastią Hohenzollernów, oznaczało okres pewnej stabilizacji, pozwalający zakonnikom na wznowienie prac budowlanych kompleksu klasztornego.
Nowy projekt klasztoru wykonał w latach 1770-1773 architekt
Johann Gottlieb Feller dla opata (46.) Placidusa Mundferingo (17681787) (Fot. 6). W projekcie tym uwzględniono dużą dwukondygnacyjną salę we wschodniej części skrzydła południowego pod galeriową bibliotekę. Wiele czynników, a wśród nich przesyt bogactwem
form barokowych oraz wpływ odkryć archeologicznych17, wpłynęły
na zmianę estetyki i kształtowanie się stylu klasycyzmu. Obiekt miał
składać się z pięciu skrzydeł okalających dwa wewnętrzne dziedzińce
(wirydarze) i posiadać w skrzydle zachodnim wieżę z kopułą zwieńczoną latarnią. Było to zamierzenie na skalę reprezentacyjnego pałacu.
W latach 1774-1782 zrealizowano trzykondygnacyjne skrzydło południowe, a w nim znalazła się zachowana do dziś sala biblioteczna. Od
1784 r. przenoszono księgozbiór do nowych wnętrz bibliotecznych.
W 1788 r. prace budowlane nad rozbudową klasztoru podjęto po-

W 1748 r. odkopano we Włoszech Pompeję, miasto zasypane popiołem z wybuchu
Wezuwiusza w 79 r. Odkrycie domów, wnętrz sprzętów codziennego użytku, pobudziło oświecone strefy Europy do badań nad starożytnością, co wpłynęło na zmiany
w sztuce i powstanie nowego kierunku klasycyzmu. Nawiązanie do rzymskiej architektury antycznej zapoczątkowane we Francji szybko rozpowszechniło się w całej
oświeceniowej Europie drugiej połowy XVIII w.
17
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nownie pod kierownictwem Johanna Georga Rudolpha z Opola.
Powstał wówczas łącznik między nowym skrzydłem południowym
i wschodnim. Jednak ukończenie tego wielkiego dzieła budowlanego
uniemożliwiła sekularyzacja18 zakonu Cystersów w 1810 r.
4. KLASYCYSTYCZNA BIBLIOTEKA (1784-1810)
Obecnie sala biblioteczna znajduje się we wschodniej części południowego skrzydła klasztoru (Fot. 7a-b). Zajmuje ona dwie kondygnacje, przy czym w wyższej posiada galerię, która obiega pomieszczenie
dookoła. Wnętrze ma kształt prostokąta o wymiarach 20 m x 10 m,
wys. 12 m. Przykryte jest sklepieniem kolebkowym z lunetami (Fot. 8).
Posiada 9 otworów okiennych umieszczonych we wnękach prostokątnych, pionowych zamkniętych od góry odcinkami łuku. 3 okna
wschodnie, 5 południowych i 1 zachodnie stanowią dobre oświetlenie
sali wraz z galerią, w której powtarza się analogiczny rytm okien. Kolorystyka całości (ściany, meble, galeria, balustrada, kolumny) utrzymana jest w barwie białej z elementami złoceń.
Galerię wsparto na 12 drewnianych kolumnach stanowiących charakterystyczny akcent architektury wnętrza biblioteki. Kolumny umieszczone zostały na wysokich prostopadłościennych postumentach,
zakończone złoconymi kapitelami kompozytowymi. Na galerię prowadzą wąskie kręcone kamienne schodki (29 stopni) umieszczone w
zachodniej ścianie pomieszczenia. Można się na nią dostać także z
poziomu drugiego piętra klasztoru. Szerokość galerii wynosi 147 cm
pomiędzy regałami a balustradą.
Galerię otacza ażurowa balustrada. Jej tralki tworzą symetryczny
ornament plecionki skapotowany z przeplatanych ze sobą spłaszczonych owalnych elementów. Rozdzielają je sześcienne słupki, będące
przedłużeniem kolumn. Całość wykonana jest z drewna malowanego
na biało ze złoconymi elementami tralek i plastycznie rzeźbionych
kwiatonów na słupkach balustrady.

Sekularyzacja – (inaczej zeświecczenie), przejęcie majątku, urzędów lub innych
sfer życia publicznego spod władzy lub kontroli władzy kościelnej na rzecz władz
świeckich. Używa się także terminu kasata, np. klasztorów.
18
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Fot. 12. Mebel w klasztorze cystersów w Krzeszowie. Fot. R. Werszler, 2008.
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Fot. 13. Strona 145 – z pamiętników Johna Quincy Adamsa, z pobytu w bibliotece
krzeszowskiej w 1800 r.

Fot. 14. Ojciec Mikołaj-Nicolaus OSB Marco von Lutterotti (1892-1955). Fot. Archiwum Sióstr Benedyktynek, Krzeszów.
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Wszystkie części wyposażenia wnętrza są drewniane. Elementy
metalowe występują jedynie jako konstrukcyjne uzupełnienie w zawiasach i okuciach stolarki drzwi wejściowych. Podwójne pary drzwi
prowadzą do biblioteki z korytarzy obu pięter. Umieszczono je centralnie względem osi poziomej pomieszczenia
Dla analizy wyposażenia wnętrza bibliotecznego istotne znaczenie posiadają przyścienne meble regałowe, które otaczają wszystkie
ściany sali. Początkowo były one otwarte, obecnie uzupełniono je
przesuwanymi szybami19, zamontowanymi na pocz. XX w. przez Benedyktynów. Meble te przytwierdzone zostały do ścian za pomocą
wpuszczanych żelaznych płaskowników, do których przykręcono
szkielety konstrukcyjne mebli w sposób niewidoczny z zewnątrz. Regały pod antresolą mają wymiary: wys. 4,5 m i głębokość 35 cm. W
każdym regale jest dziewięć półek montowanych na stałe, których odstępy zmniejszają się ku górze: 48,5 – 56 – 47 – 39,5 – 35 – 31 – 24
– 20,5 – 21,5 (cm). Wszystkie drewniane meble pokryto białą farbą ze
złoconymi dekoracjami. Zdobią je na bokach kanelowane białe pilastry o złoconych bazach i kapitelach kompozytowych. Meble łączone
są na wczepy kryte. Całość wieńczą naczółki proste z uskokami, nad
nim barokowe rzeźbione kartusze. Białe owale tablic otoczone złotym
ornamentem liści i pąków kwiatów. Wypełnione zostały złoconymi
łacińskimi napisami informującymi o tematyce księgozbioru20 przechowywanego w każdym z mebli (Fot. 9).
Regały narożnikowe i wnękowe występujące tylko na północnej
ścianie, od strony drzwi wejściowych mają konstrukcję otwartą. Półki
w nich są wycinane w łuku. Na ścianie zachodniej, na prawo od wejścia, prostopadle do przeciwległego okna, zamknięto dwa regały we
wnęce za podwójnymi ażurowo ozdobnymi drzwiami. Szafy tej nie

Oszklona szafka wolnostojąca pojawiła się w połowie XVIII w. we Francji i Anglii
w związku z rozpowszechnieniem się kolekcjonerstwa, do eksponowania porcelany
i szkła. Nazwano ją witryną (fr. vitrine). Z zabudowanymi plecami i ścianami bocznymi stała się także biblioteką.
20
Napisy na krzeszowskich szafach (od drzwi w lewą stronę poziom dolny): Theologia moralis – Acta Silesia – Liturgia – Theologia pastoralis – Artes – Jus Canonicum
– Philosophia – Historia ecclesiastica – Historia Praf: & Polit – Historia Prof.:&
Polit – Sscriptura – Theologia dogmatica – Jus Canonicum – Dogmatica (Od drzwi w
lewą stronę poziom górny – antresola): Ascesis Germanica – Conciones festivales –
Regularia – Catechetica – Paedagogica – Theologia polemica – Biographia – Jus Civile – Miscellauea: – Meditationes – Authores Classici – Mariologia – Regularia –
Ascesis latina.
19

Architektura wnętrza i umeblowanie biblioteki opactwa

245

opatrzono kartuszem z napisem informującym o zawartości. Jej przeznaczeniem było przechowywanie „ksiąg zakazanych”. Dziś gromadzi najcenniejszy i najstarszy zachowany w bibliotece księgozbiór,
przywieziony przez siostry Benedyktynki ze Lwowa oraz wcześniejszy pozostawiony jeszcze przez Benedyktów z czasów niemieckich.
Przyścienne regały na galerii ustawione są równolegle do tych z
poziomu niższego. Ich wymiary to: wys. 310 cm, głębokość 34 cm.
Posiadają pięć półek na stale wmontowanych w odstępach od dołu: 50
– 48 – 40 – 35 – 34 – 34 (cm). Kolorystyka w całym wnętrzu to biel
oraz złote elementy poziomych licówek, baz i kapiteli pilastrów. Nad
regałami zwieńczenia proste z uskokami, a nad nim w barokowej formie kaseton z oznakowaniem zawartości księgozbioru (Fot. 10-12).
Księgi na półkach umieszczano pionowo, większe formatowo
niżej, natomiast mniejsze na górnych półkach. By ułatwić korzystanie z wysoko ulokowanego księgozbioru, w bibliotece znajduje się
drewniana konstrukcja drabinowa. Przesuwana jest na zamocowanych
kółkach obrotowych 21, blokowanych 11 stopniowymi schodami prowadzącymi na postument. Przy innych regałach wykorzystywane są
mniejsze i lżejsze drabiny przestawiane, rozkładane lub pojedyncze.
Nieznany dotychczas jest autor projektu i wykonawca tej świetnie
zachowanej biblioteki w Krzeszowie. Zapewne duży wpływ na wystrój całości miał ówczesny opat Placidus Mundferingo. Prawdopodobnie też meble i części wykonano w przyklasztornym zakładzie stolarskim. W tym czasie na rzecz klasztoru pracował również rzeźbiarz
Jozef Antoni Smišek (vel Lachel) (zm. 1785), który być może uczestniczył w projektowaniu mebli i wnętrza biblioteki. Wystrój biblioteki krzeszowskiej reprezentuje dojrzałą formę klasycystyczną, mimo
rozwiązania architektonicznego zaczerpniętego ze stylistyki baroku z
kompozycją sali o galeriowej antresoli, meblami na stałe mocowanymi jako przyścienne szafo-regały biblioteczne. Europejskie rozwiązania sakralnej architektury galeriowych wnętrz bibliotecznych epoki
klasycyzmu, są wyjątkową rzadkością. Praktycznie nie ma drugiego
porównawczego przykładu do Krzeszowa (1784).

Rolki w meblach stosowane były już w połowie XVIII w., początkowo skórzane,
zastąpione później metalowymi (żelazo, mosiądz). Rolki datuje się według konstrukcji obejm. Rozróżnia się: obejmę sześcienną – 1760; zbieżną – 1780-1790; mosiężną
– 1780-1800; w kształcie lwiej łapy – 1810-1830; kompozytową, pozłacaną – 18001840 i palec prosty 1800-1840.
21
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Fot. 15, 16, 17, 18. Zespół zdjęć cysterskiej biblioteki w klasztorze benedyktynów w Krzeszowie pochodzących z pocz. XX w. Widać przewagę bieli aranżacji wnętrza. Podłoga z gołych
prostych desek. Brak szyb i złotych listew w regałach przyściennych. Fot. Archiwum Sióstr Benedyktynek, Krzeszów.

Fot. 15.

Fot. 16.

Fot. 17.

Fot. 18.
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Książnica klasztorna słynna ze swoich zbiorów, służyła nie tylko
Cystersom, ale także uczniom klasztornej szkoły łacińskiej, w 1800 r.
przekształconej w królewskie gimnazjum klasyczne. W dniach 5-7
VIII 1800 r. klasztor w Krzeszowie odwiedził przyszły amerykański prezydent John Quincy Adams i wizytował bibliotekę. W swoich
pamiętnikach22 poświęcił opisowi jej zasobów kilka stron (Fot. 13).
Zanotował bowiem, że znajdowało się w niej około 25.000 woluminów, wśród których były takie pozycje jak: Acts of the Saints (akta
świętych), Act of the Councils (akta soborów), Muratori’s great collection of the Italian historians (duża kolekcja włoskich historyków
Muratoriego). Wspomniał, że biblioteka posiadała pozycje bizantyjskich autorów oraz inne cenne rękopisy, m.in. pamiętnik rosyjskiego
generała z czasów wojny siedmioletniej i kopię Koranu napisaną na
pergaminie. Liczbę zakonników określił na 30. Niestety nie wspomniał o urządzeniu biblioteki, ale skoro znalazło się dla niej miejsce w
pamiętniku, zapewne zrobiła na nim wrażenie także swoim pięknym
klasycystycznym wystrojem.
5. WIADOMOŚCI HISTORYCZNE ZWIĄZANE Z LOSAMI BIBLIOTEKI
KRZESZOWSKIEJ Z XIX I XX W.
W roku 1806 rozpoczęła się wojna prusko-francuska. Wojska Napoleońskie w 1807 r. dotarły na Śląsk. Dotychczasowa administracja
pruska została podporządkowana francuskiej. W odwecie, edykt króla
pruskiego Fryderyka Wilhelma III z dn. 30 X 1810 r. nakazał kasatę
wszystkich śląskich klasztorów katolickich. 23 XI 1810 r. rozpoczęła
się sekularyzacja cysterskiego Krzeszowa23. Likwidacja klasztoru,
a zwłaszcza szkoły, biblioteki i archiwum klasztornego trwała kilka

JOHN QUINCY ADAMS. Listy o Śląsku. Wrocław – Warszawa 1992.
Ze swej podróży po Śląsku (lato 1800) pisał do swojego młodszego brata. Listy te
bez jego zgody i wiedzy zostały opublikowane w Europie i USA. Są dziś jednym z
cenniejszych źródeł historycznych z przełomu XVII i XIX w. dotyczącym tych regionów.
23
Druki i akta likwidacyjne konwentu cysterskiego w Krzeszowie 1812-1819 znajdują się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Majątek cysterski został upaństwowiony. Kościół klasztorny przemianowano na paraﬁalny, a jego proboszczem został
ostatni (49.) opat Ildefons Reuschel z Czadrowa, który po śmierci został pochowany w
Krzeszowie w 1823 r. Ostatni zakonnicy opuścili krzeszowski klasztor 13 VI 1820 r.
22
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lat. Do 1814 r. wywieziono większość zbiorów do Wrocławia (Archiwum i Centralna Biblioteka na Piasku), Legnicy i Kamiennej Góry
(Biblioteki paraﬁi ewangelickich). Sekularyzacją mienia zajmował się
J. G. G. Büsching24. Budynki pocysterskie zostały przejęte na rzecz
siedziby leśnictwa (Pałac Opacki), zaś klasztor wykorzystywano jako
szkołę. W 1873 r. saperzy pruscy wysadzili nieczynne, nieprzebudowane zachodnie gotyckie skrzydło konwentu. To zniszczenie przyniosło efekt deformacji założenia przestrzennego całego kompleksu
klasztornego. Mimo burzliwych czasów, wnętrze klasycystycznej biblioteki i jego umeblowanie przetrwały szczęśliwie w stanie nienaruszonym do początku XX w. (Fot. 15-18).
W 1919 r. na ziemie krzeszowskie po Cystersach powrócili Benedyktyni wysiedleni z Emaus pod Pragą. W 1924 r., sto lat po śmierci
ostatniego opata cysterskiego, konwent Benedyktynów został podniesiony do rangi opactwa i stał się jednym z ważniejszych ośrodków
odnowy duchowej regionu. Benedyktyńskim opatem został o. Albert
Schmitt. Zakonnicy prowadzili działalność edukacyjną, wykorzystując pocysterską bibliotekę. W 1925 r. klasztor posiadał ponownie księgozbiór liczący ok. 10 000 woluminów. Były w nim również unikalne dzieła z XV w. Przy klasztorze działała pracownia introligatorska
i drukarnia, wydawano własne publikacje. Interesujące jest logo opackiej biblioteki krzeszowskiej (Fot. 19). Benedyktyni zajmowali się także konserwacją, odbudową i dokumentowaniem historii Cystersów25.
Znamienity wkład na rzecz poszukiwań historycznych wniósł ojciec
Mikołaj (Nicolaus OSB Marco von Lutterotti (1892-1955) (Fot. 14).
Dzięki jego pracy i licznym publikacjom, pozostało dziś wiele informacji o życiu Cystersów i Benedyktynów na ziemi śląskiej.
Z czasów benedyktyńskich, po cysterskiej książnicy klasztoru
krzeszowskiego pozostały także pojedyncze użytkowane meble wyposażenia bibliotecznego z początku XX w. Są to: biurko (Fot. 20),

24
Johann Gustav Gottlieb Büschung – (ur. 1783 w Berlinie, zm. 1829 we Wrocławiu).
Komisarz do spraw sekularyzacji na Śląsku, zwoził majątki klasztorne w tym księgozbiory do Centralnej Biblioteki na Piasku we Wrocławiu, późniejszej Biblioteki
Uniwersyteckiej. Akcja pełnej konﬁskaty wszystkich kościołów Śląska nie powiodła
się. Jednak do 1815 r. komisja do spraw sekularyzacji mogła wywozić z całego Śląska
nadal najcenniejsze księgozbiory.
25
Kronika napisana przez Benedyktynów (1919-1933) znajduje się dziś w zbiorach
Archiwum Państwowego we Wrocławiu.
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Fot. 19. Projekt logo opackiej biblioteki krzeszowskiej z pocz. XX w. Archiwum Państwowe,
Wrocław. Fot. R. Werszler.

Fot. 20. XIX wieczne biurko. Biblioteka w Krzeszowie. Fot. R. Werszler.
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fotele, krzesła, wolnostojąca szafa biblioteczna w stylu kajzerowskim,
a także elementy variów bibliotecznych (zestawy kałamarzy czy lampy). Wyposażenie to w przeciwieństwie do aranżacji całej biblioteki
jest umeblowaniem ruchomym, dzięki temu z łatwością mogło przebyć różną drogę np. z Czech do Krzeszowa.
6. UZUPEŁNIENIA HISTORYCZNE – II WOJNA ŚWIATOWA
I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Na początku II wojny światowej w 1940 r. naziści skonﬁskowali
majątek zakonu Benedyktynów, a klasztor przeznaczono na obóz dla
przesiedleńców26. Wówczas konserwator Śląska Prof. Günter Grundmann stworzył listę 80 skrytek na terenie Dolnego Śląska, w których
jego zdaniem mogły bezpiecznie być przechowywane najcenniejsze
zbiory kultury europejskiej. Krzeszów był wytypowany jako jedna z
tych miejscowości. W 1943 r. do Krzeszowa traﬁły transporty z Berlina27 i Wrocławia. W zakamarkach strychów kościołów pw. św. Józefa
i pw. Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie umieszczono ponad tysiąc
skrzyń. Ukryte dobra kultury to m.in. muzykalia z Pruskiej Biblioteki
Państwowej w Berlinie, starodruki muzyczne z XV-XVII w., rękopisy muzyczne z XII-XIX w., w tym autografy najsłynniejszych kompozytorów, utwory Bacha, Mozarta, Beethovena, Brahmsa, Haydna,
rękopisy iluminowane, inkunabuły, druki z XVI-XVIII w., autografy
pisarzy. Było aż 505 pieczołowicie zabezpieczonych skrzyń z biblioteki berlińskiej i drugie tyle najcenniejszych książek z Bibliotek Uniwersyteckiej i Miejskiej we Wrocławiu.
Po wyzwoleniu przez Armię Radziecką, na Śląsk przyjechali polscy przesiedleńcy. Benedyktyni powrócili do Krzeszowa w 1945 r., ale
już rok później zostali wysiedleni do opactwa St. Peter w Bad Winpfen am Neckar w Westwalii. Dotychczasowych mieszkańców Krzeszowa przesiedlono również dalej na zachód Europy. W lipcu 1945 r.

W klasztorze przetrzymywano śląskich Żydów, później Alzatczyków, Lotaryńczyków, Węgrów, Niemców, Włochów, Rumunów i Polaków. Wiele przetrzymywanych
ludzi zamarzło i umarło z głodu.
27
Skrzynie berlińskie początkowo miały znaleźć swoje zabezpieczenie w zamku
Książ. Jednak z powodu przekształcenia zamku na twierdzę i kryjówkę dla Hitlera,
zdecydowano o krzeszowskiej lokalizacji.
26

Architektura wnętrza i umeblowanie biblioteki opactwa

251

ukryte zbiory odkryła Polska Komisja Ministerstwa Kultury, w skład
której wchodzili Stanisław Lorenz28, J. Zachwatowicz, Witold Kieszkowski29 i Stefan Styczyński30. Postanowiono całe odkrycie zachować
w ścisłej tajemnicy, zwłaszcza wobec nieustabilizowanej do końca administracji polskiej na Ziemiach Odzyskanych i w obawie rekwizycji
znalezisk przez NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)
i wywiezienia ich do ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). Utrzymywany w ścisłej tajemnicy „Skarb Krzeszowski”,
w dwa lata po wojnie kilkoma transportami przewieziono do magazynów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, gdzie przebywa do dziś.
Sprawa od lat pięćdziesiątych XX w. nie jest już tajemnicą państwową31. Niemcy oﬁcjalnie poprzez interwencje do USA i ZSRR starali
się odzyskać pozostawione na terenach dolnośląskich mienie kulturalne. Jednak władze polskie odmawiały w tej sprawie porozumienia,
komentując również słusznymi kontrargumentami o nieprzeliczalnych
dobrach kulturalnych bezpowrotnie wywiezionych z Polski w czasie
działań wojennych i okupacji przez Niemców32.
31 V 1946 r. do Krzeszowa przybyły siostry klauzurowe benedyktynki33 ze Lwowa z opactwa Wszystkich Świętych. Ich kapelanem został jeden z nielicznych pozostawionych benedyktynów o. Bruno Stu-

Prof. dr Stanisław Lorentz, dyr. Muzeum Nar. w Warszawie. W latach 1945-50 dyr.
Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki.
29
Mgr Witold Kieszkowski, wice dyr. Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków kierujący akcją rewind. na Dolnym Śląsku w latach 1945-46. Zmarł w 1950 r.
30
Stefan Styczyński, art. plast., delegat Ministerstwa Kultury i Sztuki do zabezpieczenia zabytków ruchomych w woj. wrocławskim w latach 1946-1949. Zmarł w 195(?).
31
Do dziś toczy się spór kulturalny pomiędzy rządem Niemiec i Polski o odzyskanie
„Berlinki”. Czasami prasowe nowinki donoszą nam sensacyjne informacje dotyczące
„Krzeszowskiego transportu” w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej.
32
Jako jeden z wielu kontrargumentów podaje się także przykład spalenia przez
Niemców w 1944 r. Gmachu Biblioteki Ordynacji Krasińskich przy ulicy Okólnik w
Warszawie z polskimi zbiorami archiwalnymi i muzealnymi. Jan Nowak-Jeziorański
w wypowiedzi na temat przejętych zbiorów powiedział: „jest to serce niemieckiej
kultury, które biło przez stulecia w Berlinie, a dziś znajduje się w Krakowie”.
33
Pierwszy krzeszowski akt własności dla sióstr benedyktynek to dekret prymasa
A. Hlonda z 1946 r. (za zgodą pisemną benedyktynów). W 1971 r. wpisano akt własności w cywilne księgi wieczyste.
28
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deny, z pochodzenia Czech34. Obecnie, biblioteka jako piękna perła
klasycystycznej dwupoziomowej architektury i umeblowania wnętrz,
znajdująca się w klauzurze klasztoru sióstr benedyktynek gromadzi
kilka księgozbiorów różnej proweniencji. Przywieziony ze Lwowa,
pozostawiony po benedyktynach z Emaus oraz ten pozyskany w latach
powojennych. Najstarszą pozycją jest graduał z lat 1595-1610. Klasycystyczna biblioteka jest rzadkim i pięknym przykładem zabytkowej
architektury wnętrz, kunsztu i rzemiosła meblarskiego pocysterskiej
książnicy.

ARCHITECTURE OF THE INTERIOR AND FURNITURE
OF THE LIBRARY OF CISTERCIAN ABBEY IN KRZESZÓW
IN THE LIGHT OF HISTORICAL EVENTS
Summary
Monastic rules required so that together with establishing the religious orders
also come into being the libraries. In Krzeszów in enclosure of the Benedictine nun convent there is beautiful classicistic library with two level architecture equipped with artistic furniture. It gathers several book collections of different provenance. Its oldest item is the gradual from the years of 1595-1610.
Tłum. Jarosław Sempryk
Słowa kluczowe: biblioteka zakonna, klasycystyczna biblioteka, biblioteczna architektura wnętrz, benedyktynki, Krzeszów
Key words: monastic library, classicistic library, library interior architecture,
Benedictine nuns, Krzeszów

Duszpasterzami paraﬁi w latach 1970-2006 byli polscy cystersi z opactwa w Wąchocku. W 1997 r. papież Jan Paweł II podczas Mszy św. w Legnicy koronował obraz
Matki Bożej Łaskawej, a w 1998 r. podniósł świątynię Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Krzeszowie do godności Bazyliki Mniejszej. W 2006 r. po wyborze
krzeszowskiego proboszcza Eugeniusza Augustyna na opata Wąchocka, generał zakonu cystersów Mauro Esteva przekazał paraﬁę krzeszowską diecezji legnickiej. Od
tego czasu paraﬁą zarządzają proboszczowie diecezjalni: ks. Włodzimierz Gucwa,
a od 2008 r. ks. prałat Marian Kopko.
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