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DISCOVERY OF A HISTORIC OBJECT In the summer of 2012 a Gothic library 
case from around 1470 was discovered in Reszel. The furniture item was prob-
ably executed by the local carpenter for the libraria built in the chancel of the 
church. It was in use until the end of World War II. Between 1940-1960 it was, 
however, dismantled and its parts were dispersed in the interiors of the church. 
After they were collected, it turned out that the case is extant in a relatively good 
condition. What is particularly noteworthy is its Gothic ornamental relief deco-
ration on the lintels, around the doors, as well as the decorated iron fixtures.  
The outstanding historic rank of this furniture item is due to its uniqueness in 
Poland (there is only one other case of a similar value in Wroc!aw).

Po up!ywie niemal siedemdziesi"ciu lat od zako#czenia  
II wojny $wiatowej trudno sobie wyobrazi% mo&liwo$% 
odnalezienia na strychu warmi#skiego ko$cio!a bez-
cennego dzie!a $redniowiecznego meblarstwa. Wydaje 
si" to tym bardziej nieprawdopodobne, &e zabytkowe 

ruchomo$ci wy!'czone z ko$cielnego u&ytkowania stanowi!y od 
powojnia przedmiot po&'dania szabrowników, a pó(niej te& nie-
zliczonych kolekcjonerów i handlarzy starociami, wykorzystuj'-
cych cz"st' niewiedz" tudzie& ignorancj" w!odarzy $wi'ty#.

Wydarzenia z lata 2012 r. dowodz' jednak, &e mimo wielo-
krotnego przeczesywania zakamarków ko$cielnych wn"trz 
przez zbieraczy i handlarzy, mog' one nadal skrywa% obiekty  
o unikatowej warto$ci historycznej i artystycznej. Oto bowiem 
na jednej z kondygnacji wie&y oraz w innych pomieszczeniach 
ko$cio!a parafialnego pw. $$. Piotra i Paw!a w Reszlu uda!o si" 
odnale(% elementy rozmontowanej pó(nogotyckiej szafy biblio-
tecznej z ok. 1470 r.

Historia tego mebla jest stosunkowo dobrze znana dzi"ki 
zachowanym (ród!om. Na prze!omie lat 60. i 70. XV w. zgroma-
dzono w reszelskim ko$ciele bogaty ksi"gozbiór parafialny,  
licz'cy oko!o 50 kodeksów r"kopi$miennych. W roku 1471, by 
zapewni% ksi"gom nale&yte warunki 
przechowywania, wybudowano od strony 
prezbiterium ko$cio!a specjalne po-
mieszczenie – librari" – do którego wej-
$cie wykuto w $cianie za o!tarzem g!ów-
nym. Prawdopodobnie w tym samym 
czasie lub nieco pó(niej wykonano dla tej 
biblioteki obszern' szaf". Mebel pomie-
$ci! zarówno ksi"gi r"kopi$mienne (wcze-
$niej zapewne przechowywane w jednej  
z zakrystyjnych skrzy#), jak i stopniowo 
powi"kszaj'ce si" zbiory inkunabu!ów. 
Wedle pogl'du funkcjonuj'cego w przed-
wojennej literaturze, szaf" zbudowano  
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w miejscowym warsztacie stolarskim. Przemawia za tym zarów-
no pr"&no$% reszelskiego rzemios!a u schy!ku $redniowiecza, 
jak i wzgl"dy praktyczne. Szafa jest bowiem nie tylko stosunkowo 
du&a (ok. 190x230x70 cm), ale i ci"&ka, w znacznej cz"$ci wyko-
nana z desek d"bowych, uzupe!nianych elementami sosnowymi 
i prawdopodobnie modrzewiowymi, !'czonymi g!ównie za po-
moc' d"bowych czopów. Ca!o$ci dope!niaj' d!ugie, &elazne oku-
cia, opasuj'ce skrzyd!a drzwiowe i boczne $ciany.

Szafa sk!ada si" z trzech zasadniczych cz"$ci. Lewa – w"&-
sza – mie$ci pó!ki nak!adane na listewki przybite do wew- 
n"trznych $cian. Zamykana jest ona wysokimi drzwiami  
z g!adkich sosnowych desek, ob!o&onych od zewn'trz d"bowy-
mi, profilowanymi listwami, tworz'cymi liczne p!yciny. Na styku 
listew przybito &elazne rozetki, nad którymi wizualnie dominuj' 
d!ugie zawiasy, szyldzik zamka oraz uchwyt. Wszystkim zawia-
som nadano ozdobn' form", z trójlistnymi zako#czeniami po-
krytymi p!ytkimi &!obieniami i puncowaniami. Cz"$% praw' –
szersz' – podzielono na dwie niezale&ne strefy. Doln' wn"k" 
zamykaj' dwuskrzyd!owe drzwi, ozdobione prostok'tnymi p!yci-
nami, osadzonymi na &elaznych zawiasach i zamykanymi solid-
n', okuwan' zasuw'. Strefa górna pe!ni funkcj" sekretery zamy-

kanej, odchylanym ku do!owi,  
du&ym pulpitem. Po zdj"ciu k!ódki mo-
cuj'cej go do ozdobnego okucia na 
wie#cz'cej ca!o$% listwie, pulpit mo&-
na odchyli% do poziomu, ods!aniaj'c 
zarazem trzy pó!ki wpuszczone w &!o-
bione rowki wewn"trznych $cian wn"ki.

Elementami, które decyduj'  
o urodzie szafy s' grube, d"bowe li-
stwy, obramowuj'ce jego frontow' 
cz"$% oraz oddzielaj'ce skrzyd!a 
drzwiowe. Ka&d' z nich pokryto p!a-
skorze(bion' dekoracj', sk!adaj'ca 
si" z geometrycznych i floralnych or-
namentów. Reliefowym pasem orna-
mentalnym pokryto te& listwy fronto-
wej podstawy, na których oparta jest  Ko$ció! w Reszlu

Zachowane fragmenty szafy : drzwi z okuciami, uchwyt pulpitu i frontowe listwy 
ornamentalne. Fot. autor
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wa! si" histori' szafy. Do dzia!ania przyst'pi!em latem 2012 r., 
uzyskawszy od ksi"dza proboszcza potwierdzenie, &e interesu-
j'ce mnie relikty mebla znajduj' si" w ko$cielnej wie&y. Umo&-
liwiono mi dok!adne przeszukanie wn"trz $wi'tyni i podj"cie 
próby odtworzenia pierwotnego wygl'du szafy na podstawie jej 
znalezionych cz"$ci. Po ich prowizorycznym z!o&eniu okaza!o 
si", &e zachowa!a si" wi"kszo$% spo$ród najwa&niejszych ele-
mentów struktury i dekoracji szafy, tj. skrzyd!a drzwiowe, $cia-
ny boczne i wewn"trzne, cz"$% podstawy, wi"kszo$% oku%,  
a przede wszystkim „rzezane” w drewnie listwy ornamentalne. 
Nie uda!o si" odnale(% trzech najkrótszych i najl&ejszych od-
cinków listew, oryginalnego zamka i zasuwy, jak równie& de-
sek, z których skonstruowano $cian" tyln' i górn' mebla.

Podj"te bezzw!ocznie prace oczyszczaj'ce i zabezpieczaj'-
ce uwie#czy!o przetransportowanie bezcennego dzie!a do  
bezpiecznego lokum. Rozpocz"to te& starania o pozyskanie 
funduszy na jego konserwacj", z my$l' o docelowym wyekspo-
nowaniu w istniej'cym wci'& pomieszczeniu gotyckiej librarii 
b'd( w planowanym muzeum parafialnym. Du&e zaintereso-
wanie odkryciem w$ród  lokalnej spo!eczno$ci Reszla oraz  
w warmi#skich mediach sprawi!o, &e gotowo$% wsparcia finan-
sowego zadeklarowa! regionalny Urz'd Konserwatorski, za$ 
parafia zabiega o dofinansowanie prac tak&e z innych (róde!.

Realna staje si" tym samym perspektywa przywrócenia do 
&ycia unikatowego zabytku gotyckiego meblarstwa bibliotecznego 
odnalezionego w ko$cielnych wn"trzach.  O jego wyj'tkowo$ci 
niech $wiadczy fakt, &e jedynym meblem porównywalnej klasy za-
chowanym w Polsce jest gotycka szafa archiwalna ze zbiorów  
Muzeum Archidiecezjalnego we Wroc!awiu. Reszelska szafa  
zachowa!a si" jednak in situ, wraz z odrestaurowan' niedawno 
ko$cieln' librari', co czyni z niej trudne do przecenienia $wiadec-
two kultury ksi'&ki na ziemiach pruskich pó(nego $redniowiecza.

Autor tekstu pragnie podzi"kowa% wszystkim osobom, które w trakcie bada# nad 
szaf' udzieli!y mu pomocy i stworzy!y komfortowe warunki pracy. 

rama szafy. Jej boczne $ciany wykonano  z pobie&nie ociosa-
nych, nieheblowanych desek d"bowych. Zapewne te& suma-
rycznie obrobione deski tworzy!y niegdy$ tyln' $cian" mebla. 
Elementy jego struktury !'czono na wpusty i na czopy. Cha-
rakterystycznych gwo(dzi stolarskich, r"cznie kutych dla 
nadania im kwadratowego przekroju, u&yto jedynie w kilku 
miejscach. Naturalnie, masywnymi gwo(dziami &elaznymi 
przybito te& do desek okucia. Po kilkuset latach od powstania 
szafy trudno orzeka% bez specjalistycznych analiz o sposobie 
jej impregnacji b'd( polichromowania. Szary kolor zachowa-
nych elementów frontowych jest prawdopodobnie skutkiem 
naturalnych procesów utleniania, a nawet wst"pnej krystali-
zacji drewna, ani&eli przebarwiania si" mineralnych b'd( or-
ganicznych substancji nanoszonych ludzk' r"k'. Niemniej, 
na bocznych $ciankach wn"k uwag" zwraca wyra(na ró&nica 
mi"dzy ciemn' powierzchni' desek a ja$niejszymi rowkami, 
w które wsuwano pó!ki.

Nieznane s' dok!adnie losy szafy w okresie nowo&ytnym.  
Z du&ym prawdopodobie#stwem zak!ada% mo&na, &e przynaj-
mniej do XIX w. znajdowa!a si" nadal w pomieszczeniu librarii. 
Niewykluczone, &e z czasem dosz!y do niej kolejne meble, 
zw!aszcza, &e ksi"gozbiór parafialny systematycznie si" rozra-
sta!. Czy by!y to szafy, pulpity czy te& skrzynie – nie sposób dzi$ 
rozstrzyga%. Wiadomo tylko, &e ju& w XV stuleciu w zakrystii 
znajdowa!a si" skrzynia, w której przechowywano archiwalia. 
Na fotografii z lat 30. XX w., opublikowanej w monografii parafii 
reszelskiej, wida% opisywany mebel we wn"trzu gustownie 
urz'dzonego archiwum parafialnego, ulokowanego w emporze 
nad zakrysti'. Z innego zdj"cia wnika!oby za$, &e sta! on w ko-
$cielnej zakrystii. By% mo&e w!a$nie w okresie mi"dzywojen-
nym przeprowadzono jego renowacj", która obj"!a odchylany 
pulpit pisarski a zarazem skrzyd!o drzwiowe sekretery.   
W obecnym stanie jest to bowiem rekonstrukcja, wykonana  
z u&yciem precyzyjnych maszyn stolarskich. Niewykluczone 
te&, &e pierwotnie ta cz"$% szafy by!a zamykana w inny sposób, 
a nadanie jej formy sekretery stanowi efekt pó(niejszych prze-
kszta!ce#. O tym, &e niegdy$ zamiast odchylanego pulpitu móg! 
istnie% np. wysuwany blat, zdaj' si" $wiadczy% trzy niewielkie, 
puste pola na niezachowanej listwie ornamentalnej pod t' cz"-
$ci' mebla. By% mo&e przymocowane by!y do nich konsole 
wspieraj'ce ów blat? Niestety, brak tych elementów uniemo&-
liwia dokonanie rozstrzygni"%.

W opisanym stanie szafa przetrwa!a prawdopodobnie a& do 
1945 r. W $wietle informacji otrzymanych od obecnego probosz-
cza parafii, ks. Dyzmy Wyrostka, do rozmontowania szafy na cz"-
$ci i przeniesienia na strych lub do pomieszcze# wie&y dosz!o 
pomi"dzy 1945 r., a po!ow' lat 60. XX w. Zapewne przes'dzi!a  
o tym ci"&ka, surowa forma mebla, nieodpowiadaj'ca ówcze-
snym potrzebom parafii. Ponadto w wojennej zawierusze zagi-
n"!a cz"$% ksi'g przechowywanych w szafie, co pozbawi!o j' 
pierwotnej funkcji. Powyginane i cz"$ciowo powyrywane okucia 
$wiadcz', &e z meblem nie obchodzono si" delikatnie, nie do-
strzegaj'c jego nadzwyczajnej rangi historycznej. Z drugiej jed-
nak strony – nale&y odnotowa% fakt z!o&enia elementów szafy  
w trudno dost"pnym pomieszczeniu $wi'tyni, co niew'tpliwie 
uchroni!o je przed ca!kowitym rozproszeniem i zatraceniem. Jak 
za$ dowodzi nieznany los– szafkowego zegara oraz barokowych 
mebli i rze(b widocznych na przedwojennym zdj"ciu obok odna-
lezionej szafy – równie& i ona mog!a przepa$% bez $ladu razem  
z nieokre$lon' liczb' reszelskich zabytków, które pad!y !upem 
szabrowników, handlarzy, czy te& przypadkowych kradzie&y.

Mija!y kolejne dziesi"ciolecia. Zaanga&owanie administra-
cji ko$cielnej w restauracj" ko$cielnych wn"trz, dachu, wie&y 
– a ostatnio tak&e dawnej plebanii – sprawi!o, &e o bezcennym 
meblu zapomniano. Dopiero par" lat temu, prowadz'c badania 
nad barokow' rze(b' warmi#sk', pisz'cy te s!owa zaintereso-

Szafa na archiwalnej fotografii
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