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GRZEGORZ JACEK BRZUSTOWICZ: 
Klasztory cysterskie w Bierzwniku, Pełczycach 
i Reczu. W siedemsetną rocznicę powstania opactw 
cysterskich w Bierzwniku, Pełczycach i Reczu.
Wyd. ”Bliżej” s.c., Choszczno 1995, s.l 18, il.*

W yraźny wzrost zainteresowania h istorią „małych ojczyzn” , który 
 m ożna zaobserwować w ostatnich latach, zaczyna przynosić 

efekty w postaci szeregu publikacji. Przykładem  takiego opracowania 
jest monografia klasztorów cysterskich w Bierzwniku, Pełczycach i Re
czu autorstw a G. J. Brzustowicza, a k tóra ukaże się jeszcze w tym  roku.

Książkę otw iera wstęp (s. 1-4), w którym  A utor krótko przedstawił 
historię zakonu. Następnie w części pierwszej (s. 4-12) zostały zapre
zentowane początki własności cysterskiej na terenie ziemi choszczeńskiej 
i pełczyckiej. Obejmuje ona okres od 1233 r., tj od chwili przekazania 
przez księcia wielkopolskiego W ładysław a Odonica klasztorowi cyster
skiemu w Kołbaczu obszaru w okolicach Trzebienia i D obropola, co za
początkowało działalność zakonu na interesującym  A utora terenie. Opi
sane są tu  perypetie cystersów związane z tym  nadaniem , zakończone 
u tra tą  posiadłości. Z kolei w 1250 r. (d a ta  nie jes t pewna) książę Prze
mysław I nadał cysterkom  z Owińska (k. Poznania) ziemie na zachód 
od Drawy z Dobiegniewem i S tarym  Osiecznem. Jednak i ta  własność 
nie okazała się trw ała. Podobnie jak  w przypadku własności cystersów 
kołbackich, s ta ło  się tak  za spraw ą margrabiów brandenburskich, którzy 
nie uznawali nadań książąt wielkopolskich i zmusili cysterki do rezygnacji 
z posiadłości (ostatecznie w 1326 r.).

* Napisano na podstawie „szczotki” drukarskiej.
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W  części drugiej, najobszerniejszej (s. 13-63), zostały przedstawione 
dzieje klasztoru w Bierzwniku. Został tu  opisany proces fundacji filii cy
sterskiej, który trw ał wiele la t (od ok. 1278), zakończony przybyciem 
do Bierzwnika konwentu w 1294 r. A utor prezentuje dzieje klasztoru 
aż do chwili jego sekularyzacji w 1539 r. W rozdziale opisano wielkość 
uposażenia klasztoru, życie codzienne mnichów, s truk tu rę  organizacyjną 
klasztoru, rolę kulturow ą opactwa. A utor sta ra  się także wyjaśnić po
chodzenie nazwy Bierzwnika. Om aw ia także symbolikę artystyczną de
ta li architektonicznych klasztoru. Rozdział uzupełniają: poczet opatów 
bierzwnickich, kronika opactw a oraz legenda o podziem nym  korytarzu 
w Bierzwniku.

Część trzecia dotyczy żeńskich klasztorów w Pełczycach i Reczu 
(s. 64-85).Początki tych klasztorów sięgają także X III w. - w Pełczy
cach powstał ok. 1282 r., a w Reczu w 1296. Podobnie jak  Bierzwnik zo
sta ły  sekularyzowane w czasach reform acji -  Pełczyce w 1535 r., a Recz 
w 1552.

Książkę uzupełniają aneksy (s. 86-100): 1. tekst dokum entu funda
cyjnego klasztoru w Bierzwniku (jęz. niemieckim i łacińskim ), 2. bio
gram  św. B ernarda z C lairvaux, 3. zbiór cytatów dot. piękna, 4. cy tat 
z encyklopedii florentczyka B runetto  Latini o cnocie kontem placyjnej,
5. Bierzwnik na europejskim  szlaku cysterskim (o współczesnych wyda
rzeniach związanych z klasztorem ), 6. dokum ent fundacyjny klasztoru 
w Reczu (w jęz. niemiecki).

Omawiane opracowanie zam ykają (s. 101-112): słownik biograficzny 
najważniejszych postaci pojaw iających się w tekście, słownik trudn ie j
szych pojęć używanych przez A utora, alfabetyczne zestawienie nazw rzek 
i jezior oraz miejscowości. Na końcu umieszczono bibliografię dotyczącą 
klasztorów (s. 113-118).

Książka jest niezwykle bogato ilustrowana. Prawie na każdej stronie 
jest jakaś ilustracja lub m apa. To, a  także zamieszczone dodatki w po
staci słowników spraw iają, iż książka jest nie tylko m onografią h isto
ryczną ale także podręcznikiem  do dziejów „małej ojczyzny” , po który 
z pewnością będą sięgali uczniowie szkół podstawowych i średnich. Roz
praw a G. J. Brzustowicza o klasztorach cysterskich będzie z pewnością 
dużym , znaczącym wydarzeniem wydawniczym.


