
Z DZIEJÓW BIBLIOTEKI KOŚCIOŁA SW. PIOTRA I PAWŁA 
W LEGNICY JAKO KSIĄŻNICY MIEJSKIEJ I SZKOLNEJ

Legnica, jedno z najznaczniejszych po Wrocławiu miast Śląska, daw
na rezydencja książęca, stanowiła samoistne środowisko polityczne i kul
turalne, które utrzymywało żywe stosunki z Zachodem. Toteż w pierw
szej połowie XVI w. prądy szybko szerzącej się reformacji, które 
docierały na Śląsk, zaczęły również wywierać wpływ na wewnętrzne 
życie miasta, budziły w sferach zwolenników i przeciwników nowej na
uki dyskusje i antagonizmy.

Ówczesny książę brzesko-legnicki, Fryderyk II (1488— 1547), opo
wiedział się za nauką Lutra i zaczął ją stopniowo, unikając ostrej presji, 
wprowadzać w swoim księstwie. Teren jednak nie był na to dostatecznie 
przygotowany, brakowało zwłaszcza odpowiednio wykształconych kazno
dziejów i .nauczycieli. Plany księcia sięgały o wiele dalej, chciał on 
mianowicie w swej metropolii — Legnicy założyć wyższą szkołę o zna
czeniu uniwersyteckim. Przewidział nawet uposażenie dla 24 profesorów 
wynoszące po 50 złotych guldenów rocznie L

W rzeczywistości do pracy stanęło kilku miejscowych humanistów 
i teologów, jak Walenty Crautwald, Walenty Trotzendorf, Zygmunt 
Werner, Kasper Schwenckfeld. Paru innych książę zaprosił z zagranicy, 
jak np. Bernarda Zieglera, prof. hebraistyki. Otwarcie uniwersytetu 
nastąpiło 29 września 1526 r. Wykłady odbywały się prawdopodobnie 
przy kościele Św. Jana. Wkrótce jednak nastąpiły nieporozumienia 
w gronie profesorów z powodu odrębnego stanowiska, jakie Schwenck
feld i jego zwolennicy zajęli wobec nauki Lutra. Legnica w świecie 
reformatorskim zyskała opinię odszczepieństwa. Większość zagranicz
nych uczonych nie przybyła na wezwanie księcia. Poza tym trudności 
materialne, związane z utrzymaniem tak kosztownej instytucji, mała 
ilość studiujących, a do tego zaraza, która wybuchła w Legnicy 1

1 F. B a h 1 o w, Die Reformation in Liegnitz (Mitteilungen des Geschichts- und 
Altertums-Vereins zu Liegnitz, VI, 1915—1917, s. 179 i n.).



w 1527 r., złożyły się na to, że uniwersytet nim jeszcze zdążył rozwinąć 
pełny program nauczania, po trzech latach istnienia w 1529 r. przestał 
faktycznie funkcjonować 2.

Pomimo tych nieudanych planów związanych z uniwersytetem książę 
trwał w zamiarze, żeby dać duchowieństwu ewangelickiemu oparcie 
w jakiejś instytucji naukowej, i urzeczywistnienie tego widział w zor
ganizowaniu naukowej biblioteki przy którymś kościele ewangelickim.

Pod tym więc kątem widzenia zwrócono uwagę na różne dawne księ
gozbiory znajdujące się w Legnicy. Otóż klasztor kartuzów, istniejący 
w Legnicy od 1423 r., posiadał znaczną bibliotekę, jak świadczą o tym 
zapisy proweniencyjne umieszczone na książkach pochodzących z tego 
klasztoru. Następnie są wskazówki, że dominikanie przy kościele Św. 
Krzyża musieli posiadać pewną ilość książek. Mówi o tym legat księ
cia brzeskiego Ludwika I z 1360 r. przekazujący rękopis żywotu św. Ja
dwigi dominikanom w Legnicy. Poważny również księgozbiór posiadała 
kolegiata przy kościele Św. Grobu, na który złożyły się dary pracu
jących tam kanoników i proboszczów. Kościół ten pełnił początkowo 
funkcję kościoła dworskiego, nim Fryderyk II nie ufundował prywatnej 
kaplicy pod wezwaniem Św. Jana, rozbudowanej w czasach późniejszych.

Najbardziej związane z miastem były dwa kościoły parafialne, mia
nowicie kościół Najśw. Marii Panny, zw'any dolnym, i kościół Św. Piotra 
i Pawła, określany jako górny. Obie te świątynie już w pierwszej ćwierci 
XVI w. zostały oddane na usługi nauki Lutra. Kościół Św. Piotra 
i Pawła, jak wskazuje jego inwentarz z 1340 r., posiadał 26 ksiąg, które 
były potrzebne do wykonywania liturgii, oraz pewne zbiory świadczące 
o zamiłowaniu jego proboszczów do piśmiennictwa naukowego. Tę więc 
świątynię uznano za najodpowiedniejszą do umiejscowienia naukowej, 
publicznej biblioteki przez skoncentrowanie tu wszystkich księgozbiorów 
legnickich. Wykonanie tego przejęło na siebie miasto, gdyż w tym okre
sie w 1535 r. Fryderyk II oddał pod zarząd i opiekę rady miasta kościoły 
ewangelickie, szkoły, wszelkie instytucje miejskie, a potem pełnomoc
nictwo to rozszerzył również na biblioteki 3.

Książę jednak nie doczekał zrealizowania swych planów, gdyż umarł 
w 1547 r., i dopiero następca jego, Fryderyk III, potwierdził w 1548 r. 
poprzednie zarządzenia. Książki więc zwieziono i umieszczono na chórze 
kościelnym nad zakrystią. Rok więc 1548 jest uważany za datę powsta
nia Biblioteki kościoła Św. Piotra i Pawła w Legnicy.

2 H. Z i e g l e r ,  Die Peter-Paul-Kirche in Liegnitz nach ihrer Geschichte und 
nach ihrem heutigen Gestande, Legnica 1878, s. 49; B a h l o w ,  op. cit., s. 180—181.

3 F. B a h l o w ,  Die Kirchenbibliothek von St. Peter und Paul in Liegnitz 
(Sonderabdruck aus den Mitteilungen des Geschichts- und Altertums-Vereins für 
die Stadt und das Fürstentum Liegnitz, II, 1908, s. 140).



Prawne usytuowanie biblioteki było dość osobliwe, gdyż książęta 
śląscy, jak widać z dalszych poczynań, uważali ją za swoją własność. 
Rada miasta na podstawie edyktu z 1535 r. słusznie włączała ją w za
kres swych dóbr miejskich, poczuwała się do odpowiedzialności za dzia
łanie tej instytucji, w procesach występowała w jej obronie i łożyła 
częściowo koszty na jej urządzenia. Kościół zaś, którego zbiory zostały 
wcielone do obecnej biblioteki i który faktycznie posiadał ją w swoich 
murach, uważał się za uprawnionego współwłaściciela, wziął na siebie 
obowiązek uporządkowania jej, opracowania i administracji. Wyrażało 
się to między innymi w przyjętym zwyczaju, że ze stanowiskiem archi
diakona kościoła Sw. Piotra i Pawła związane było pełnienie obowiąz
ków bibliotekarza. Prawa tego do zarządzania biblioteką kościół strzegł 
i bronił aż do pierwszych dziesiątków lat X X  w. Później bowiem rolę 
bibliotekarza spełniał wprawdzie duchowny kościoła Św. Piotra i Pa
wła, ale już z wyboru i nominacji za zgodą rady miasta 4.

Takie rządy trzech współwłaścicieli biblioteki miały zarówno swe 
dobre, jak i złe strony. Do pomyślnych okoliczności należał fakt, że 
ogromnie wzrosły teraz darowizny, zwłaszcza od XVII w. Burmistrze, 
radni miasta i obywatele przekazywali do „swojej” biblioteki zbiory 
i pojedyncze książki. Pastorzy, profesorowie działających wtedy szkół 
legnickich ofiarowywali i kupowali potrzebne książki, robili zapisy pie
niężne na zakup nowej literatury, tak że księgozbiór z biegiem czasu 
rozrósł się do rozmiarów zasobnej biblioteki.

Natomiast roszczenie książąt do jej posiadania naraziło bibliotekę na 
kilkakrotne jej przemieszczanie, podział, przewożenie i ogromne straty. 
Najpierw Fryderyk III w 1558 r. podzielił ją na dwie części, jedną 
część zostawił na miejscu, a drugą kazał przewieźć i zamknąć w koś
ciele NMP. Następca jego, Henryk IX, nagle, bez uprzedzenia Rady 
Miejskiej i duchownych, zabrał wszystkie książki z kościoła Św. Piotra 
i Pawła i tę część z kościoła NMP do swego zamku, a potem umieścił 
całą bibliotekę, zamkniętą w skrzyniach, złożoną w stosach, przy koś
ciele Św. Jana. Dopiero po dziesięciu latach, w 1575 r. na skutek usil
nego starania Rady Miejskiej i pastora Krentzheima bardzo uszczuplona

4 Spotykane dziś na książkach biblioteki kościoła Św. Piotra i Pawła ekslibrisy, 
pieczątki i napisy nie wymieniają nigdzie miasta, lecz zgodnie wyrażają przyna
leżność do kościoła: a) ekslibris: „Eigenthum der Petro-Paulinischen Kirchen-Bi- 
bliothek”, b) pieczątka kwadratowa: „Kirchenbibliothek von St. Peter und Paul 
in Liegnitz”, c) pieczątka okrągła: w środkowym polu postacie obu apostołów, 
napis w otoku: „Kirchenbibliothek St. Peter u. Paul Liegnitz”, d) powtarzający się 
napis ręczny z X IX  w.: „Eigenthum der Kirchenbibliothek von St. Peter und Paul 
zu Liegnitz”. Natomiast w aktach archiwalnych obok nazwy „Kirchenbibliothek” 
spotyka się określenie „Städtische Bibliothek”.



biblioteka wróciła na swe dawne miejsce, czyli na chór kościoła Św. 
Piotra i Pawła.

Przy południowej ścianie kościół posiadał rodzaj przybudówki, cią
gnącej się od ołtarza bocznej nawy do połowy długości świątyni5. Na 
dole mieściły się pokoje zakrystii, na górze była duża izba, w której 
odbywały się ćwiczenia chóru kościelnego.. Ten oryginalny i bardzo 
typowy lokal dla średniowiecznych bibliotek klasztornych i kościelnych 
burmistrz Jan Friedrich na początku XVIII w. odnowił i specjalnie 
przysposobił dla zwróconej biblioteki. Książki „grubo pokryte kurzem” 
kazał oprawić, zaopatrzył je w klamry i łańcuchy, ułożył i przytwier
dził do przygotowanych na ten cel pulpitów. Popełnił jednakże przy 
tym rzecz nie do darowania z dzisiejszego punktu widzenia. Otóż żeby 
zdobyć pieniądze na renowację lokalu i zakupienie dzieł ojców kościoła, 
sprzedał introligatorowi za 70 talarów niektóre rękopisy pergaminowe 
jako materiał na oprawy; nawet nie wiemy, ile i jakie dzieła poszły 
na makulaturę. W tym pomieszczeniu na chórze biblioteka pozostawała 
bardzo długo, około 300 lat: od rewindykacji z kościoła Św. Jana 
w 1575 r. aż do czasu, gdy przedsięwzięto renowację kościoła w latach 
1892— 1894. Wtedy to bowiem, żeby uzyskać dla parafian w kościele 
228 miejsc siedzących, włączono do nawy kościelnej chór nad zakrystią. 
Dla biblioteki zaś zbudowano nowe locum w południowej wieży kościoła.

Umieszczenie biblioteki w wysokiej, nie opalanej i ciasnej wieży, 
do której wiodły 84 stopnie kręconych schodów, równało się skazaniu 
księgozbioru na całkowite zapomnienie i zniszczenie.

Krańcowo niepomyślna sytuacja biblioteki wzbudziła reakcję oświe
conego społeczeństwa Legnicy, uwidoczniła potrzebę całkowitej jej re
organizacji. Zrodził się więc w pierwszej połowie X X  w. projekt zbu
dowania oddzielnego gmachu i utworzenia niezależnej biblioteki miej
skiej ze zbiorów kościoła NMP, kościoła Św. Piotra i Pawła i bibliotek 
różnych stowarzyszeń, przy czym zbiory te miałyby wejść do biblioteki 
miejskiej na prawie depozytu. Ten projekt popierał bardzo dr Markgraf, 
dyrektor Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu, stawiając za przykład 
analogiczne, bardzo korzystne połączenie wrocławskich bibliotek koś
cielnych w ramach naukowej biblioteki miejskiej6.

Postulaty owe częściowo tylko i niezbyt szczęśliwie zostały zreali
zowane. Legnica nie zbudowała gmachu dla biblioteki miejskiej, lecz 
stare zbiory swych bibliotek, a więc omawianej tu biblioteki kościoła 
Św. Piotra i Pawła, następnie tżw. „Rudolfiny” oraz biblioteki kościoła

5 Z i e g l e r ,  op. cit., s. 18 i plan kościoła.
G B a h 1 o w, Die Kirchenbibliothek..., s. 173—175.



NMP w 1937 r. zostały razem umieszczone na parterze w Ludowym 
Domu Kultury7, skąd, jak wiemy, niedługo rozproszyła je wojna.

Powyższe, zabytkowe już zbiory zostały podczas wojny ewakuowane 
z Legnicy i poumieszczane w różnych schronach pod Jelenią Górą. Po 
wojnie w 1945 r. odnalezione częściowo biblioteki na skutek dokonywa
nej koncentracji opuszczonych’ i porzuconych zbiorów zostały przewie
zione do Wrocławia i wcielone do Biblioteki Uniwersyteckiej.

Jaką usługową wartość i zakres oddziaływania posiadała biblioteka 
dla społeczności legnickiej?

Otóż jak wynika z poprzednich rozważań, pierwszą pobudką do zor
ganizowania biblioteki była intencja udostępnienia teologom ewange
lickim naukowego materiału jako pomocy w ich pracy duszpasterskiej. 
Celowi temu biblioteka odpowiadała doskonale, darowizny miejscowych 
pastorów wzbogacały księgozbiór w tym kierunku, a ulokowanie jej na 
terenie kościoła ułatwiało duchowieństwu korzystanie z tego zbioru.

Po drugie, w realizacji biblioteki ujawniły się również szersze plany 
jej fundatorów. Rada miasta w swym późniejszym sprawozdaniu 
z 1565 r. stwierdza, że książę Fryderyk II „M i e j s k ą  l i b r a r i  ę 
d l a  d o b r a  c a ł e g o  k s i ę s t w a  z a ł o ż y ł ” (1548). Równocześnie 
Bartłomiej Riirsdorf, ostatni katolicki proboszcz kościoła Św. Piotra 
i Pawła i kanonik wrocławski, zrobił legat w wysokości 200 talarów 
w tym celu, „żeby librarię urządzić i corocznie różne nowe książki do 
niej kupować, istniejące zaś naprawiać, iżby u c z e n i  l u d z i e  w s z y 
s t k i c h  f a k u l t e t ó w  tutaj w razie potrzeby się uciekali i wszyst
kiego, co każdemu do jego przedsięwzięcia pomocne, tutaj szukać i s t u 
d i a  c z y n i ć  m o g l i ” 8.

Jasno więc określają tu fundatorowie swe bardzo postępowe stano
wisko, stwarzając publiczną bibliotekę jako placówkę naukowej pracy 
dla całego oświeconego społeczeństwa.

Jako trzeci, bardzo ważny moment przeznaczenia biblioteki należy 
wziąć pod uwagę to, że przy parafialnym kościele Św. Piotra i Pawła 
już od XIII w. istniała niższa szkoła trywialna, która w 1309 r. była 
podniesiona do stopnia wyższej szkoły typu gimnazjalnego. Mieściła 
się ona w gmachu przy kościele Św. Piotra i Pawła i w realizowaniu 
programu nauczania musiała na pewno korzystać z podręczników i opie

7 R. M e n d e, Katalog der Leichenpredigten-Sammlung der Peter-Paul-Kir- 
chenbibliothek und anderer Bibliotheken in Liegnitz, Marktschellenberg 1938, 
wstęp; T. S c h ö n b o r n ,  Chronik der Stadt Liegnitz, Legnica 1940, s. 72.

8 B a h 1 o w, Die Kirchenbibliothek..., s. 146.



rać się o zasoby biblioteki. Świadczy o tym makulatura starych podręcz
ników szkolnych użyta do opraw nowszych książek 9.

Troskę o szkołę widać również w wypowiedziach ofiarodawców i ad
ministratorów księgozbioru. Np. pisarz miejski, Kryspin Ritter, prze
kazując do biblioteki w 1605 r. dzieło Zwingera Theatrum  vitae hum a
nae, zaznacza, że czyni to „ad honorem Dei et ad publicum atque com
munem usum . . .  s c h o l a e  et civium rei publicae huius”.

Najcenniejszym darem dla biblioteki był legat z 1754 r. superin
tendenta i pastora kościoła Św. Piotra i Pawła, Chrystiana Zygmunta 
Langego. Ofiarodawca w testamencie zaznacza, że cały jego księgozbiór 
ma przypaść kościołowi. Po śmierci Langego spadkobiercy zakwestiono
wali legat jako przekraczający prawnie maksymalną sumę 500 talarów. 
Pełnomocnik ich, burmistrz Dicków, zaproponował kompromisowe za
łatwienie sprawy w takim sensie, żeby połowę tylko biblioteki Langego 
oddać kościołowi. Ale magistrat Legnicy odrzucił tę propozycję, moty
wując tym, że jest to niezgodne z intencją ofiarodawcy, gdyż „Do koś
cioła Św. Piotra i Pawła także nasze łacińskie szkoły należą, których 
testator był współprezesem i który bezsprzecznie przyszły i pożyteczny 
użytek swojej s z k o l n e j  b i b l i o t e k i  nie wyłącznie dla duchowień
stwa . . .  lecz także d l a  s z k ó ł  i w ogóle dla każdego przewidział, 
kto w przyszłości z tego naukę czerpać zechce” 10. Wobec tego spadko
biercy musieli się zadowolić odszkodowaniem w wysokości 75 talarów. 
Cały zaś księgozbiór Langego w 1800 r. wybitnie zasilił bibliotekę koś
cioła Św. Piotra i Pawła.

Spory jednak o ten księgozbiór nie ustały szybko. Magistrat powie
rzył pieczę nad książkami Langego rektorowi gimnazjum, Janowi Wer- 
dermannowi, który uważając tę część zbiorów za bibliotekę wyłącznie 
szkolną, chciał ją nawet wycofać z biblioteki kościelnej i przenieść do 
specjalnie na ten cel upatrzonego lokalu. Przeciw temu zaprotestował 
nie tylko ówczesny pastor i superintendent Müller, ale nie zgodził się 
na uszczuplenie biblioteki również magistrat.

Powyższe fakty wskazują niezbicie, że aspekt użytkowego, podręcz
nego warsztatu szkolnego od początku już był z biblioteką kościoła 
Św. Piotra i Pawła związany.

Powstaje więc pytanie, w jakim stopniu biblioteka do tej roli była 
przygotowana. Jeżeli chodzi o treściowy zakres rękopisów i starych 
druków, już wiemy, że złożyły się nań dawne biblioteki klasztorne, 
które oczywiście wniosły księgi liturgiczne, dewocyjne i teologiczne.

9 M. A b i c h t, Das Städtische Gymnasium zu Liegnitz in seiner geschicht
lichen Entwicklung von 1309—1909, Legnica 1909, s. 5—7, 9.

10 B a h 1 o w, Die Kirchenbibliothek..., s. 157—158.



Drugim bardziej aktualnym zespołem były książki pochodzące z pry
watnych darów, np. proboszczów, jak Zygmunta Atcze, humanistów, jak 
Walentego Crautwalda, teologów reformacyjnych, medyków. Reprezen
towały one różne kierunki naukowe. Godne uwagi było Collegium  
Silesiacum  Rungego, rękopiśmienna najpełniejsza historia literatury 
śląskiej. Znajdowały się też w tych zbiorach liczne dzieła Erazma z Rot
terdamu i innych humanistów. Niektóre książki były również nabywane 
drogą zakupów. Były więc tam dzieła z zakresu prawa cywilnego i ka
nonicznego, filozofii, historii (ten dział szczególnie był bogaty w kroniki 
i dzieła odnoszące się do regionu śląskiego), dalej medycyny i przyrodo
znawstwa. Profesorowie gimnazjalni przekazywali literaturę klasyczną 
grecką i łacińską, podręczniki gramatyki itp.

Najbardziej przydatny dla szkoły był księgozbiór Langego, gdyż 
zawierał bardziej nowoczesną, aktualną literaturę europejską XVII 
i XVIII w. w języku łacińskim, niemieckim i francuskim, dzieła przy
rodnicze oraz szkolne wydania klasyków starożytnych.

Bardzo dziś ceniony wielki zbiór pastora Kaspra Zygmunta Reiman- 
na, składający się z rozpraw, dysertacji, a głównie kazań okolicznościo
wych i pogrzebowych, dla ówczesnej szkoły mniejsze miał znaczenie. 
Obecnie zaś stanowi pierwszorzędny materiał do badań historycznych 
i genealogicznych, gdyż w kazaniach tych zazwyczaj podane są życio
rysy i działalność wymienianych osób.

Żeby jednak księgozbiór spełniał funkcję użytkową, musiał być za
opatrzony w dobre katalogi dające ewidencję materiału. A więc już 
około 1576 r. proboszcz kościoła Św. Piotra i Pawła, Leonard Krentz- 
heim, dał pierwszy, dość sumaryczny katalog pt. Catalogus librorum , 
qui adhunc reliqu i sunt in B ibliotheca Lignicensi ad D.D. Petri et 
Pauli n . Mniej więcej w sto lat później (1658) prorektor szkoły miejskiej 
Teofil Pitiscus zrewidował bibliotekę i sporządził nowy katalog, w któ
rym oznaczył 558 tomów. W 1709 r. archidiakon Wawrzyniec Baudis 
w trzecim katalogu wymienił już 929 dzieł w 850 tomach. Wreszcie 
w X IX  w. (1826) najbardziej pracowity i gorliwy bibliotekarz, archi
diakon Mathaei, oraz jego pomocnik i następca, diakon Peters, sporzą
dzili katalogi inkunabułów, starszej części zbiorów, biblioteki Langego 
oraz 20 000 pozycji zbioru Reimanna. Żaden z wymienionych katalogów 
nie daje jednak dokładnego pojęcia o wielkości biblioteki11 12.

W ciągu długich lat istnienia biblioteki zdarzało się nieraz, że dia
koni, którzy mieli z racji stanowiska swego narzucony obowiązek biblio
tekarzy, nie zawsze się znali na rzeczy i nie zawsze chcieli poświęcić

11 Tamże, s. 151.
12 Tamże, s. 162—166.



więcej uwagi sprawom biblioteki. Raz po raz w różnych źródłach spo
tykamy wypowiedzi i narzekania na zaniedbanie księgozbioru.

W praktyce korzystanie z biblioteki było bardzo utrudnione. Lokal 
na chórze nie był ogrzewany, w zimie więc całkiem nie do użytku. 
Nawet w połowie XIX  w. Peters zwraca się do kolegium kościelnego ze 
skargą, że ogromny skarb, jaki kościół posiada w tej bibliotece, szybko 
niszczeje, gdyż śnieg zasypuje książki przez nieszczelne okna, a z braku 
dostatecznej ilości repozytoriów księgi leżą- w kurzu. Sytuacja jeszcze 
się pogorszyła, gdy — jak już wiemy — pod koniec X IX  w. księgozbiór 
przeniesiono do wieży.

Odrębną sprawą jest zagadnienie sposobu i zbyt ograniczonego czasu 
udostępniania zbiorów biblioteki czytelnikom. Polemika na ten temat 
dostaje się na łamy ówczesnych czasopism, jak „Schlesische Zeitung” 
i „Schlesisches Allerlei”, gdzie anonimowy pisarz skarży się, „że bi
blioteka kościelna albo wcale, albo bardzo rzadko jest otwarta. Nale
żałoby życzyć, żeby ją uczynić pożyteczną dla miasta albo przynajmniej 
dla studiującej młodzieży” 13. Na co znów prezbiteriolog Erhard odpo
wiada, że bibliotekarz nie ma na to czasu ani obowiązku i że stare 
rzeczy tu zebrane dla miasta nie mają wartości, a już najmniej dla 
uczącej się młodzieży, wystarczy, gdy się je na życzenie udostępni 
uczonym 14. Werdermann — który otrzymał jednak oficjalne polecenie, 
ażeby w pewnych określonych godzinach urzędował w bibliotece —  
bywał w soboty po południu w bibliotece kościoła Św. Piotra i Pawła, 
a w środy w bibliotece kościoła NMP, ale w sprawozdaniu z 1819 r. 
donosi, że nie miał żadnych odwiedzin.

Dopiero w 1875 r. opinia publiczna i usiłowania ojców miasta do
prowadziły do tego, że na wzór regulaminu Uniwersyteckiej Biblioteki 
we Wrocławiu Legnica również udostępnianie swoich zbiorów określiła 
już statutowo. A więc paragraf 4. regulaminu opiewał: „Biblioteka 
w półroczu letnim jest otwarta w pierwszy poniedziałek każdego mie
siąca od 2 do 4 godz. po południu. Podczas zimy ewentualni goście 
w tym samym czasie mają się meldować w mieszkaniu bibliotekarza”. 
Paragraf 5 określał, kto może z biblioteki korzystać: „Korzystanie z Bi
blioteki dozwolone jest wszystkim królewskim i miejskim urzędnikom 
w Legnicy, członkom rady kościelnej i przedstawicielom gminy obu 
ewangelickich kościołów, wszystkim duchownym i nauczycielom oraz 
wszystkim mieszkańcom tutejszego miasta, którzy .. . znani są jako lu
dzie godni zaufania”. Przepisy te prawomocne były jeszcze w pierwszej

13 „Schlesisches Allerlei”, Stück 35, 1783, Fortsetzung der Briefe über Schlesien, 
-s. 153.

14 B a h 1 o w, Die Kirchenbibliothek.'.., s. 167—168.



ćwierci X X  w., chociaż nie zadowalały już ani szkoły, ani naukowców, 
skupiających się w ośrodku legnickim.

Pomimo wszelkich okoliczności usprawiedliwiających zrozumiałe jest, 
że od X IX  w. dystans pomiędzy wymaganiami nowoczesnej szkoły 
i oświeconego społeczeństwa, żądającego nowych, aktualnych materia
łów, a tym, co mogły dostarczyć trudno dostępne i dawno nie odnawiane 
zbiory biblioteki kościelnej, powiększał się coraz bardziej. Wobec tego 
w 1830 r. powstała na terenie gmachu gimnazjum miejskiego całkiem 
nowa biblioteka szkolna, najpierw z darów profesorów, potem z bie
giem czasu powiększana przez zakupy. W 1909 r. biblioteka szkolna 
liczyła około 7000 dzieł, rozporządzała stałym, przyznanym sobie bud
żetem. Prócz biblioteki głównej starsze klasy miały również swe biblio
teczki klasowe 15.

Dawna zaś, postępowa niegdyś, bogata i cenna biblioteka kościoła 
Św. Piotra i Pawła nabierała innej, nie mniej istotnej wartości — za
bytkowej i historycznej.

DIE BIBLIOTHEK DER PETER-PAUL-KIRCHE IN LEGNICA IM DIENST DER 
SCHULE UND DES GEMEINWESENS VON LEGNICA (XVI—X X . JH.)

Im XVI. Jh. versuchten die schlesischen Herzoge (Friedrich II) in Legnica 
ein wissenschaftliches Zentrum zu schaffen. Nach den misslungenen Proben der 
Erhaltung einer Universität, berief man 1548 die Stadtbibliothek an der Peter- 
Paul-Kirche zum Leben, die die wissenschaftliche Stütze für schlesische Huma
nisten, die Schulen von Legnica und die evangelischen Theologen sein sollte. Das 
ursprüngliche Material bildeten die Sammlungen der alten Klöster von Legnica. 
Später kamen Geschenke der Bürger, Professoren und der Geistlichkeit hinzu. Der 
Stadtrat hat die Bibliothek auf Grund des Ediktes von Friedrich II. seinem Besitz 
einverleibt und sie der Stadtverwaltung unterstellt. Die unmittelbare Betreuung 
der Bücherbestände und ihre Bearbeitung gehörten zu den Geistlichen der Peter- 
Paul-Kirche, aber auch die Fürsten von Legnica behandelten sie als ihr Privat
besitz. Diese drei Mitbesitzer traten zwar als Spender zu Gunsten der Bibliothek 
auf, aber andererseits wirkten sie sich auch negativ aus im Sinne vielmaliger 
Umlagerungen der Bestände und Verluste. Im XX. Jh.- (1934) wurde die Peter- 
Paul-Kirchenbibliothek zusammen mit anderen wertvollen Sammlungen in dem 
Volkskulturhaus aufbewahrt. Nach dem Kriege hat man sie aus den Bunkern 
nach Wrocław gebracht und sie der Universitätsbibliothek einverleibt.

Die Peter-Paul-Kirchenbibliothek war als eine wissenschaftliche öffentliche 
Bibliothek gedacht, von Anfang an übernahm sie auch die Aufgaben einer Schul- 
bibliolhek, die dann noch nach der Einverleibung (1754) des Legats von Chr. Lan
ge, das die Bibliothek um die fortschrittliche europäische Literatur des XVII. und

15 A b i c h t, op. cit., s. 52; E. M ü l l e r ,  Jahresbericht des Königlichen und 
Städtischen Gymnasiums zu Liegnitz, 1858.



XVIII. Jhs. bereicherte, erweitert wurden. Die Bibliothek umfasst auch zahlreiche 
Geschichtswerke, die Schlesien betreffen, eine grosse Zahl von Dissertationen und 
Gelegenheitsschriften, Predigten und Leichabdankungen, die heute wichtiges Ma
terial für genealogische Untersuchungen liefern. Als im XIX. Jh. im Stadtgym
nasium eine neue Schulbibliothek entstand, behandelte man die alten Sammlungen 
Peter-Pauls-Kirche als ein wertvolles Kulturdenkmal.


