
KRZYSZTOF KACZMAREK

DLA DOBRA KONWENTU I ŚWIECKICH 
SZKOŁY W NORBERTAŃSKIM OPACTWIE ŚW. WINCENTEGO 

WE WROCŁAWIU W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA

1

Jednym z ciekawszych zjawisk w historiografii polskiego monasty- 
cyzmu jest, nasilający się w ostatnich latach, nurt badań nad szero
ko rozumianą kulturą intelektualną zakonów, w tym także nad dzie
jami klasztornego szkolnictwa. Po okresie intensywnych badań po
święconych odtworzeniu diecezjalnych struktur szkolnych, funkcjo
nujących w średniowieczu na ziemiach polskich, historycy coraz czę
ściej próbują odpowiedzieć na pytanie o sposób i zakres działania 
podobnych placówek w obrębie domów zakonnych poszczególnych 
regułl.

Badania nad dziejami szkół klasztornych objęły, jak dotąd, przede 
wszystkim dominikanów, bez wątpienia najlepiej (pod tym względem) 
rozpoznany zakon średniowiecznej Polski 2. Ostatnie lata przyniosły

1 Podsumowanie dotychczasowych badań nad dziejami polskich szkół za
konnych w okresie średniowiecza oraz kwestionariusz najważniejszych proble
mów badawczych zestawił K. S t o p k a ,  Szkoła zakonna w Polsce średniowie
cznej jako problem badawczy, w: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski, 
red. M. D e r w i c h  i A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z ,  Opole 1995 s. 49-61; 
por. także T. B o r a w s k a ,  Życie umysłowe na Warmii w czasach Mikołaja 
Kopernika, Toruń 1996 s. 70-78.

2 Najważniejsza literatura dotycząca średniowiecznych studiów dominikanów 
z prowincji polskiej wyszła spod pióra Jerzego Kłoczowskiego, Jerzego B. Ko- 
rolca oraz ojca Pawła Kielara — obszerny jej wybór w pracy: K. K a c z m a 
rek,  Od studenta do magistra. Jak długo trwały studia polskich dominikanów 
w X V  wieku?, „Biuletyn Historii Wychowania”, z. 1-2:1997 s. 10-21. O or
ganizacji szkolnictwa dominikańskiego w okresie nowożytnym zob. R. Ś w i ę 
t o c h o w s k i ,  Szkolnictwo teologiczne dominikanów, w: Dzieje teologii kato
lickiej w Polsce t. 2 cz. 2, red. M. R e c h o w i c z ,  Lublin 1975 s. 211-285; 
M. L. N i e d z i e l a ,  Przełożeni klasztoru dominikańskiego w Borku Starym: 
ich pochodzenie społeczne, wykształcenie, mentalność oraz oddziaływanie na
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też interesujące ustalenia odnośnie do organizacji szkół i studiów 
uniwersyteckich karmelitów, augustianów, cystersów oraz kanoników 
regularnych * i * 3. Znacznie słabiej natomiast znamy dzieje studiów w in
nych zakonach mendykanckich (u franciszkanów i augustianów ere
mitów), a także organizację szkolną benedyktynów 4.

otoczenie w latach 1668-1821, w: Klasztor społeczeństwie średniowiecznym
i nowożytnym, red. M. D e r w i c h  i A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z ,  Opole-
Wrocław 1996 s. 531-533.

3 T. M. T r a j d o s ,  Karmelici trzewiczkowi w Akademii Krakowskiej XV  
wieku, „Poznańskie Studia Teologiczne” t. 6:1986 s. 291-300; Te nż e ,  U za
rania karmelitów w Polsce, Warszawa 1993 s. 181-196. Odnośnie do szkół 
augustiańskich zob. W. M r o z o w i c z ,  Szkoła klasztoru kanoników 
augustianów w Kłodzku w średniowieczu, w: Klasztor w kulturze, s. 63—81. 
O szkołach cysterskich H. Z. L e s z c z y ń s k i ,  Studia w klasztorach cyster
skich w XIII-X IX  wieku, w: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i 
ich europejskie związki, red. J. S t r z e l c z y k ,  Poznań 1987 s. 343-353; K. K. 
J a ż d ż e w s k i ,  Problem średniowiecznej szkoły klasztorze cystersów w Hen
rykowie, w: Historia i kultura, s. 355-366; Te n ż e ,  Lubiąż Losy i 
umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642), Wrocław 1993 s. 85-94. 
Przegląd najnowszej literatury dotyczącej studiów uniwersyteckich polskich cy
stersów jest zawarty w pracy: M. D e r w i c h ,  L. S p y c h a ł a ,  M. Wó j c i k ,  
State o f Research on a Daily Life o f Monks and Canons Regidar in East- 
Central Europe during Middle and Mode: Ages, w: La vie quotidienne des 
moines et chanoines réguliers au Moyen Age et Temps modernes, t. 1, red. 
M. D e r w i c h ,  Wrocław 1995 s. 81 przyp. 202; także K. K a c z m a r e k ,  N  eue
Forschungen auf dem Gebiet der Schulorganisation und Universitàtsstudium 

der polnischen Zisterzienser (w druku). Charakterystykę formacji intelektual
nej oraz szkolnictwa kanoników regularnych dają: L. M a t u s i  k, Michał Cza- 
cheritz z Nysy na tle kultury kanoników regidarnych X V  wieku, „Acta Univer- 
sitatis Wratislaviensis”, N° 70, Historia XIV, Wrocław 1968 s. 83-127, a także 
H. D. W oj t y s k a ,  Nauka i nauczanie kanoników regularnych (na przykła
dzie Kongregacji Bożego Ciała), w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce t. 2 
cz. 2 s. 451-507.

4 O szkołach franciszkańskich zob. K. K a n t a k ,  Franciszkanie polscy t. 1 
(1237-1517), Kraków 1937 s. 177 n; H. B ł a ż k i e w i c z ,  Szkoła franciszkań
ska, w: Dzieje teologii katolickiej,s. 287-366. Nie został jak dotąd zrealizowa
ny postulat J. K ł o c z o w s k i e g o  (Bracia mniejsi Polsce średniowiecznej, 
w: Zakony franciszkańskie w Polsce t. 1 cz. 1, red. J. K ł o c z o w s k i ,  Lublin
1982 s. 50), aby odtworzyć studia zagraniczne polskich franciszkanów. Na te
mat wykształcenia augustianów-eremitów zob. W. Ko l a k ,  Klasztor augustia
nów przy kościele św. Katarzyny w Krakowie do połowy XVI wieku. Fundacja, 
rozwój uposażenia i rola kulturalna, Kraków 1982 s. 104-108. O benedykty
nach zob. P. S z c z a n i e c k i ,  Studium commune benedyktynów w Polsce (wiek 
XVIII), w: Dzieje teologii katolickiej s. 391-412; ostatnio także M. D e r w i c h ,  
Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, Warszawa-
Wrocław 1992 s. 537-542; T e n ż e ,  Szkoły w dobrach i parafiach opactwa ły- 
sogórskiego, w: Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u 
progu ery nowożytnej. Polska na tle Eurow, red. W. I w a ń c z a k  i K. B r a -
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Najbardziej jednak zaniedbanym w historiografii polskiej zakonem, 
w zakresie znajomości kultury intelektualnej braci i rozpoznania orga
nizacji szkolnej istniejącej po klasztorach, są bez wątpienia premon- 
stratensi. Ostatnie lata przyniosły co prawda prawdziwy renesans zain
teresowań założoną przez św. Norberta wspólnotą, ale będące jego 
owocem publikacje w niewielkim tylko stopniu poruszają problem 
studiów polskich norbertanów i zaangażowanie się domów rodzimej 
cyrkarii zakonu w pracę szkolną. Znaczna część tych prac poświę
cona jest zresztą żeńskiej gałęzi zakonu, co jest jednak zrozumiałe, 
zważywszy na liczebną przewagę średniowiecznych fundacji norberta
nek nad powstałymi w tym czasie na ziemiach polskich domami mę
skimi.

2

Zakon premonstratensów został założony przez św. Norberta z 
Xanten, a zatwierdził go papież Honoriusz II w roku 1126 5. W po
czątkowych planach jego pomysłodawcy miał on całkowicie zrywać 
z dotychczasowymi zwyczajami monastycznymi i nawiązywać bezpo
średnio do zapisanego w Ewangeliach wzoru życia apostolskiego. Pró
ba zastąpienia uświęconych tradyq'ą zwyczajów zakonnych wędrownym 
kaznodziejstwem, połączonym z całkowitym wyrzeczeniem się przez 
wspólnotę wszelkich dóbr i odwołaniem się do społecznej ofiarności 
wiernych, spotkała się jednak z krytyką ze strony papiestwa, kleru 
diecezjalnego, a także opiniotwórczych cystersów. Naciski wywierane 
na Norberta doprowadziły wkrótce do zastąpienia bliżej niesformali- 
zowanych grup wędrownych kaznodziejów zorganizowaną wspólnotą 
eremicką, a następnie hierarchicznie zarządzanymi kanoniami, żyją
cymi według jednej z reguł przypisywanych św. Augustynowi 6.

cha,  Kielce 1997 s. 47-66. O patronacie benedyktynów mogileńskich nad szko
łami w dobrach opactwa, D. K o n i e c z k a - Ś l i w i ń s k a ,  Zycie codzienne opa
ctwa benedyktynów w Mogilnie. Zarys problematyki, „Nasza Przeszłość” fdalei 
cyt. NP) t. 88:1997 s. 24. v J

5 L. H o r s t k Ö11 e r, Pramonstratenser, w: Lexikon des Mittelalters Bd. 7, 
München 1995 s. 146 n; S. T r a w k o w s k i ,  Premonstratensi, w: Słownik Sta
rożytności Słowiańskich (dalej cyt. SSS) t. 4, red. G. L a b u d a  i Z. S t e i -  
ber ,  Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 s. 333-335.

6 Zob. S. T r a w k o w s k i ,  Między herezją a ortodoksją. Rola społeczna pre
monstratensów w XIIwieku, Warszawa 1964; także J. R a j ma n ,  Norbertanie 
polscy w XII wieku. Możni wobec Ordinis Novi, w: Społeczeństwo Polski śred
niowiecznej t. 7, red. S. K u c z y ń s k i ,  Warszawa 1996 s. 71-72.
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Rozwój zakonu w XII w. naznaczony był walką o wyraziste obli
cze wspólnoty i ścieraniem się wpływów zmierzających do nadania 
jej charakteru typowo kontemplacyjnego, z tendencjami do zacho
wania udziału kanoników w kaznodziejstwie i praktykach duszpaster
skich. Prowadziło to z jednej strony do zapożyczeń ustawodawczych 
i organizacyjnych od cystersów, z drugiej zaś wymuszało na norber- 
tanach lokowanie klasztorów w pobliżu miast i przejmowanie przez 
nie przynajmniej części zadań i uprawnień należących do kościołów 
parafialnych.

Silne wpływy zwolenników pierwotnego eremityzmu, podsycane do
datkowo budzącą sprzeciw części braci karierą kościelną samego Nor
berta sprawiły w końcu, że premonstratensi, nie rezygnując z udzia
łu w życiu religijnym świeckich, starali się jednak w miarę możli
wości izolować od zgiełku życia miejskiego, lokować swoje kanonie 
poza murami i chronić ciszę klauzury.

To samoograniczenie zakonu miało jednak daleko idące konse
kwencje w zakresie ustawodawstwa i praktyki szkolnej. W sytuacji 
systematycznego wzrostu znaczenia (także kulturalnego) miast, wzra
stającej mobilności nauczycieli i podążających za nimi uczniów, ro
dzącej się solidarności grupowej i poczucia wspólnoty interesów śred
niowiecznej „inteligencji”, które w XIII w. znalazły wyraz w ukształ
towaniu się korporacji uniwersyteckiej, a także w obliczu recepcji 
jakże ważnej dla intelektualnego odrodzenia w XII w. nauki staro
żytnej, nieuchronnie musiało dojść do ograniczenia znaczenia szkół 
klasztornych.

Nieprzypadkowo też właśnie w tym stuleciu doszło do zawężenia 
zasięgu ich działania na potrzeby nowicjatu, nakładania na nie og
raniczeń programowych (zakaz studiów mćdycznych i prawniczych) 
i formowania się „teologii monastycznej”, stojącej w opozycji do me
tod interpretacji Biblii praktykowanych w scholastycznych środo
wiskach szkół miejskich 7. W tej sytuacji nie może dziwić fakt, iż 
najpotężniejsze zakony XII w. — cystersi i norbertanie odnosiły się 
do nauki i studiów z rezerwą; nieprzypadkowo też obie wspólnoty

7 Zwracał na to uwagę J. E h l e r s ,  D hohen Schulen, w: Die Renaissance 
der Wissenschaft im 12. Jahrhundert, hrsg. von P. W e i m a r ,  Zürich 1981 s. 
60; także P. J o h a n n e k ,  Klosterstudien 12. Jahrhundert, w: Schulen und 
Studium im sozialen Wandel des Hohen und Späten Mittelalters, hrsg. von J. 
F r i e d ,  Sigmaringen 1986 s. 35-68; zob. też ważne rozważania C. S pa h r a, 
Die lectio divina bei den alten Cistercienser. Eine Grundlage des cisterciensi- 
sches Geistesleben, „Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis” (dalej cyt. ASOC) 
t. 34: 1978 s. 27-39.
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wzięły aktywny udział w „krucjacie” skierowanej przeciwko Abelar- 
dowi8.

Jeszcze na początku XIII w. „stare zakony” zalecały, aby w życiu 
wewnętrznym konwentów skupić się na pielęgnowaniu ascezy, regular
nym praktykowaniu oftcjum i takim uprawianiu studium Pisma Świę
tego, aby prowadziło ono zakonników w stronę kontemplacji i mi
stycznej ekstazy 9. Konsekwencją takiego określenia celów przyświe
cających życiu zakonnemu było ograniczenie szkolnictwa do wymia
ru studium konwentualnego dla nowicjuszy, przygotowujących się do 
złożenia ślubów 10 11 * *.

Zasadniczy zwrot w podejściu średniowiecznych zakonów do stu
diów i zorganizowanie własnego systemu szkolnego jest w zasadzie 
dziełem mendykantów, a specjalnie dominikanów. Od początku swe
go istnienia kładli oni silny nacisk na obowiązek kształcenia braci, 
wpisali go w konstytucje i zorganizowali własną sieć szkół, obejmu
jącą wszystkie szczeble nauczania -  od gramatyki łacińskiej począ
wszy, skończywszy na zakonnych Studiach Generalnych, będących od
powiednikiem (a często jedną z katedr) uniwersyteckich wydziałów 
teologicznych n .

Pojawienie się wspólnot mendykanckich przyniosło nieznany do
tąd wzorzec życia zakonnego, a także instytucje (również szkolne),

8 O stosunku cystersów i norbertanów do Abelarda zob. A. B o r s t ,  Abä-
lard und Bernhard, „Historische Zeitschrift” t. 186: 1958 s. 497-526; U. G. 
Le i n s l e ,  Vivianus von Premontre. Ein im frühen
tre, „Analecta Praemonstratensia” (dalej cyt. AP) t. 54:1978 s. 70-81; także 
J. R a j man ,  Norbertanie polscy, s. 72.

9 R. A. M ü l l e r ,  Geschichte der Universität. Von der mittelalterlichen Uni
versitas zur deutschen Hochschule, München 1990 s. 17; C. H. L a w r e n c e ,  
Medieval Monasticism. Forms o f Religiosus Life in Western Europę in the Mid
dle Ages, London-New York 1989 passim; zob. także E. Kl e i  ne  id am,  Wis
sen, Wissenschaft und Theologie bei Bernhard von Clairvaux, w: Bernhard von
Clain’aux.Mönch und Mystiker, hrsg. von J. L o r t z ,  Wiesbaden 1955 s. 128- 

-167. O dominującej roli liturgii w życiu klasztorów norbertańskich zob. A  K. 
H u b e r ,  Die Prämonstratenser, Baden-Baden 1955 s. 28.

10 W tym kierunku poszło ustawodawstwo cysterskie. Wydane w roku 1134 
zarządzenie Kapituły Generalnej tego zakonu ograniczało działalność eduka
cyjną klasztorów do wymiaru studium konwentualnego -  zob. K K  J a ż 
d ż e ws k i ,  Lubiąż, s. 89.

11 A. Di r k s ,  Dominikaner, Dominikanerinnen, w: Lexikon des Mittelalters
Bd. 3, München-Zürich 1983 s. 1194-1195; także I. M. F r a n k ,  Zur Studien-
orgamsation der Dominikanerprovinz Teutonia in der ersten Hälfte des 14. Jahr
hunderts und zum Studiengang des seligen Heinrich Seuse OP, w: Heinrich 
Seuse. Studien zum 600. Todestag 1366-1966, hrsg. von E. M. F i I t h a u t  
Köln 1967 s. 39-43.
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pozwalające ów model wcielić w życie. Nowa, bardzo atrakcyjna, for- 
muła życia zakonnego szybko znalazła uznanie społeczne, mierzone 
ogromną liczbą zgłaszających się nowicjuszy, także tych reprezen
tujących środowiska uniwersyteckie. Położenie przez Braci Kaznodzie
jów ogromnego nacisku na odpowiedni poziom wykształcenia kon- 
fratrów, a nawet swego rodzaju uprzywilejowanie studium kosztem 
tak ważnego elementu życia wspólnego, jakim była modlitwa w chó
rze, a także prowadzona na uniwersytetach agitacja, doprowadziły 
w krótkim czasie do zdominowania feudalnych zakonów benedyk
tyńskich przez nowe formacje.

W tej sytuacji jednym z czynników decydujących o odejściu przez 
„stare zakony” od polityki niechęci wobec największych centrów in
telektualnych (szczególnie Paryża) była z pewnością świadomość za
grożenia, spadek powołań i notowań w oczach społeczeństwa, które 
od zakonników oczekiwało już nie tylko modlitwy i skutecznego wsta
wiennictwa przybliżającego zbawienie, ale także pomocy w rozwiązy
waniu bieżących problemów i duchowego wsparcia w życiu doczesnym.

W opinii wielu historyków dopiero ten pozytywny przykład połą
czenia życia zakonnego ze studium różnych (z filozofią arystotele- 
sowską włącznie) dyscyplin, spowodował włączenie się w oparty o 
uniwersytety system szkolny późnego średniowiecza innych zakonów, 
także tych, których funkcjonowanie oparte było o regułę św. Bene
dykta z Nursji (cystersi) i św. Augustyna (norbertanie) 12. Nie bez 
znaczenia dla tego procesu był także nacisk wywierany na te zakony 
przez papiestwo, zwłaszcza za czasów energicznego Benedykta XII, 
reformatora wspólnot benedyktyńskich i kanonickich. To właśnie za 
jego pontyfikatu zobowiązano klasztory do regularnego studium za
równo na poziomie konwentulanym, jak i wyższym — w kolegiach 
uniwersyteckich 13.

12 Taką opinię głosił na przykład L. J. L ę k a  i, Studien, Studiensystem und 
Lehrtätigkeit der Zisterzienser, w: Die Zisterzienser: Ordensleben zwischen Ideal 
und Wirklichkeit, Bonn 1980 s. 165-170. Tezę tę akceptuje też najnowsza 
polska literatura przedmiotu — zob. H. K o s t r z a ń s k i ,  Dziedzictwo białych 
mnichów, Szczyrzyc 1991 s. 52 n.

13 B. S c h i m m e l p f e n n i g ,  Zisterzienseńdeal und Kirchenreform. Benedikt 
XII (1334-1342) als Reformpapst, „Zisterzienser Studien” 3:1976. Nie bez 
znaczenia było tu zapewne osobiste wykształcenie Benedykta — na ten temat 
zob. R. E. L e r n e r, A Note on the University Career o f Jacques Fournier, 
O. Cist, later Pope Benedict XII, ASOC t. 30:1974 s. 66-69; także A. M a i e r ,  
Der Kommentar Benedikts X II zum Matthaeus-Evangelium, „Archivum Histo- 
riae Pontificiae” t. 6:1968 s. 398-405.

[7]

3
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Zakon premonstratensów przeszczepiono z Czech na ziemie pol
skie w XII stuleciu. Do końca wieków średnich powstało 15 kla
sztorów tej reguły, w tym 4 fundacje męskie (Wrocław, Busko -  
Hebdów, Witów, Nowy Sącz) i 11 domów żeńskich (Strzelno, Zwie- 
rzyniec, Płock, Czarnowąsy, Busko, Żukowo, Imbramowice, Krzyż
anowice, Łęczyca, Kraków i Bolesławiec) 14.

Wiadomości o istniejących w nich bibliotekach, szkołach oraz wy
jazdach braci na studia uniwersyteckie są bardzo skąpe. Niewiele do 
powiedzenia na ich temat miał Józef Łukaszewicz, który pisał w po
łowie XIX w., że norbertanie z samej reguły nie powinni trudnić się 
szkołami i nie utrzymywali ich w żadnym zakątku dawnej Polski, a 
swoje kadry uzupełniali rekrutując do klasztorów wychowanków szkół 
katedralnych i parafialnych 15.

Nie najlepszego zdania o szkołach norbertańskich był również An
toni Karbowiak. Uznał on, że w klasztorach premonstratensów dzia
łały od początku ich istnienia szkoły nowicjackie, ale poziom ich 
nauczania był niski. Autor ten stwierdził także, że norbertanie nie 
zajmowali się w ogóle prowadzeniem szkół otwartych, zewnętrznych, 
przeznaczonych dla kleru diecezjalnego i laików 16.

14 Do tego — biorąc pod uwagę dzisiejsze granice państwa polskiego — 
należałoby dodać klasztor w Białymbuku fundowany na Pomorzu Zachodnim 
i należący w średniowieczu do tak zwanej cyrkarii „słowiańskiej”, por. K. B o 
bowski ,  Uwagi dotyczące sieci klasztorów na Pomorzu Zachodnim w okresie 
średniowiecza, w: Pomorze Słowiańskie i jego sąsiedzi X -X V  w., red. J. H a u - 
z iński ,  Gdańsk 1995 s. 9-17. Na temat rozwoju zakonu w średniowiecznej 
Polsce zob. Trudne drogi 1126-1976. Pamiątka 850-lecia istnienia zakonu nor- 
bertańskiego, Kraków 1976. Starszą literaturę do dziejów wymienionych kla
sztorów zestawił N. B a c k m u n d ,  Monasticon Premonstratense, t. 1-2, Be- 
roloni-Novi Eboraci 1983 passim. Zob. także M. K ę d z i e r s k a ,  Średniowiecz
ne dzieje klasztoru norbertanów w Witowie, NP t. 85:1996 s. 5-48; J. R a j -  
m a n, Klasztor norbertanek na Zwierzyńcu w wiekach średnich, Kraków 1993; 
Cz. S i k o r s k i ,  O fundacji klasztoru norbertanek w Strzelnie, w: Z badań nad 
dziejami klasztorów w Polsce, Toruń 1995 s. 193-210 (Archaeologia Histórica 
Polona, t. 2); A. M. Wyr wa ,  Rozwój sieci klasztornej zakonów mniszych, 
kanoniczych i żebrzących na Kujawach i w Ziemi Dobrzyńskiej w średniowie
czu, „Ziemia Kujawska” t. 12:1997 s. 53-80. W ostatnich pracach obszerny 
wybór najnowszej literatury przedmiotu.

15 J. Ł u k a s z e w i c z ,  Historia szkół w Koronie i Wielkim Księstwie Lite
wskim od najdawniejszych czasów aż do roku 1794 t. 1, Poznań 1849 s. 8 
i 27.

16 A. K a r b o w i a k ,  Dzieje szkół i wychowania w Polsce w wiekach śred
nich t. 1, Petersburg 1898 s. 37-41 i 151-161; t. 2, Petersburg 1903 s. 66-77.
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Działalność szkolną norbertanów zrehabilitował pierwszy historyk 
polskich premonstratensów, ks. W. Knapiński. Podkreślał on dobre 
przygotowanie szkolne założyciela zakonu, św. Norberta, a także róż
nice w wykształceniu pomiędzy braćmi chórowymi a rzeszą konwer- 
sów. Według tego autora w każdym klasztorze norbertańskim znaj
dowała się biblioteka, w oparciu o którą, w przerwach pomiędzy go. 
dżinami kanonicznymi, prowadzono szkolę dla kleryków. Ks. W. Kna
piński wiedział też o zakładaniu przez zakon kolegiów uniwersytec
kich (np. w Pradze), gdzie norbertanie studiowali teologię. Wykształ
cona w nich elita intelektualna zakonu cieszyła się licznymi przywi
lejami — doktorzy, licencjaci oraz bakałarze teologii mogli na przy
kład, obok przełożonych klasztorów, zasiadać w Kapitule General
nej 17.

Z rozważań ks. Knapińskiego wynika więc, że norbertanie polscy 
prowadzili w średniowieczu bliżej nieokreślone studia konwentual
ne, a także posyłali braci na uniwersytety w celu zdobycia wykształ
cenia teologicznego. Niestety, autor nie wypowiedział się szerzej na 
temat organizacji, programu i poziomu nauczania w norbertańskich 
szkołach klasztornych, i nie podał żadnych danych o wyjazdach ka
noników na studia uniwersyteckie.

Podawane w późniejszej literaturze wiadomości o szkołach polskich 
norbertanów odnoszą się niemal wyłącznie do opactwa św. Wincen
tego na wrocławskim Ołbinie 18, a ostatnio także do klasztoru nor
bertanek na krakowskim Zwierzyńcu 19.

Klasztor wrocławski, założony prawdopodobnie w latach 1120-1128 
i obsadzony początkowo przez mnichów benedyktyńskich, został prze
jęty przez norbertanów około roku 1190 20. Historią tamtejszego stu-

17 W. K n a p i ń s k i ,  Św. Norbert i jego zakon. Początki norbertańskich kla
sztorów cyrkarii polskiej i nieco z ich dziejów, Warszawa 1884 passim.

18 Według W S c h u 11 e g o, Zur Geschichte des mittelalterlichen Schulwe
sens in Breslau, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schle
siens” t. 1:1901 s. 74, norbertanie posiadali szkołę także przy wrocławskim ko
ściele św. Marcina. Na temat związków premonstratensów z tym kościołem 
i jego średniowiecznych dziejów zob. ostatnio A. Ż u r e k ,  Wrocławska kaplica 
św. Marcina w średniowieczu, Wrocław 1996.

19 A. R y b a k ,  H. O t o r o w s k a - W r o ń s k a ,  Szkoła PR Norbertanek w 
Ki-akowie, Warszawa 1986. Należy podkreślić, że wnioski wyciągnięte przez 
autorki co do początków i znaczenia średniowiecznych szkół zakonnych opie
rają się na ustaleniach Józefa Łukaszewicza i Antoniego Karbowiaka, i zu
pełnie nie uwzględniają nowszej, bardzo przecież obfitej, literatury przedmiotu.

20 T. S i 1 n i c k i, Dzieje i ustrój Kościoła katolickiego na Śląsku do końca
w. XIV, Warszawa 1953 s. 97-103; ostatnio I. P ł a c z e k ,  Zasadnicze linie
rozwoju klasztorów mniszych i kanoniczych na Śląsku do końca XIII wieku,

[8] PJ
m zaj4  ̂ jak° Pierwszy niemiecki historyk Franz Xavier Gôrlich. 

^lUfor ten doszedł do wniosku, że norbertanie początkowo w ogóle 
ie zajmowali się prowadzeniem szkół, gdyż ustawa Kapituły Gene- 

n̂ nej z roku 1260 wymagała (według tego autora), aby do zakonu 
r zvimować osoby biegle posługujące się łaciną. Do wkroczenia zaś 
na drogę intensywnej pracy szkolnej miało skłonić norbertanów do- 
oiero upowszechnienie się w zakonie instytucji oblatów. To właśnie 
dla nich, a także dla ubogiej młodzieży świeckiej, uświetniającej śpie
wem nabożeństwa w kościele, premonstratensi wrocławscy mieli oko
ło roku 1460 założyć szkołę konwentualną 21. Jeszcze przed zorgani
zowaniem szkolnictwa własnego zakonnicy z Wrocławia mieli nato
miast korzystać z możliwości kształcenia na uniwersytetach — F. X. 
Gôrlich podał przykłady studiów wyższych norbertanów wrocławskich 
w Pradze oraz Krakowie 22.

Odmienne od zreferowanych wyżej poglądy na temat początków 
szkół premonstratensów z Wrocławia głosił Gustaw Adolf Stenzel. 
W wydanej w roku 1853 pracy o historii Śląska stwierdził on, iż 
studium norbertanów od św. Wincentego działało już około roku 
1204. Autor ten nie podał jednak żadnego uzasadnienia źródłowego 
dla swojej tezy. Stwierdził tylko, że wszystkie największe klasztory 
śląskie (także wrocławscy premonstratensi) posiadały w XIII w. szkoły 
wewnętrzne o charakterze trywialnym, w których realizowano elemen
tarny program nauczania 23.

Pogląd o tak wczesnej metryce interesującej nas szkoły rozwinął 
w następnych latach Gustaw Bauch. W rozprawie o historii szkol
nictwa wrocławskiego w okresie poprzedzającym reformację autor ten 
poddał wnikliwej analizie spuściznę dyplomatyczną klasztoru wro
cławskich norbertanów. Analiza ta doprowadziła go do następują
cych wniosków. Po pierwsze, G. Bauch podtrzymał wcześniejszą opi
nię, iż studium premonstratensów wrocławskich działało na pewno 
już w początku XIII w. Potwierdzenia dla tego poglądu autor do
szukał się w dokumencie opata klasztoru św. Wincentego Gerarda
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„Acta Universitatis Wratislaviensis” N° 1471, Historia CVI, Wrocław 1993 s. 
15-28. Ostrożniejszy w datowaniu przejęcia klasztoru przez premonstratensów 
był N. B a c k m u n d, Monasticon Praemonstratense t. 1, cz. 2 s. 403 n. Oko
liczności powstania opactwa wrocławskich norbertanów przedstawił J. R a j -  
man,  Norbertanie polscy, s. 74 n.

21 F. X. G ö r 1 i c h, Urkundliche Geschichte der Prämonstratenser und ihrer 
Abtei zum heiligen Vincenz vor Breslau, Breslau 1836 s. 25 i 124.

22 Tamże, s. 104-106.
23 G. A. S t e n z e l ,  Geschichte Schlesiens, Breslau 1853 s. 327.
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z roku 1204. W dyplomie tym, Opat, wyrażając wdzięczność księciu 
wrocławskiemu Henrykowi za wyświadczone klasztorowi dobrodziej, 
stwa, zobowiązał cały konwent do dziękczynnej modlitwy za donato
ra. Kapłani mieli odprawiać w intencji benefaktora specjalną mszę; 
diakoni i subdiakoni mieli śpiewać Psałterz, „claustrales pueri” (Klo
sterknaben) Miserere, a „fratres laici” (Laienbrüder) zamiast śpie
wać psalmy, mieli odmówić w intencji Henryka 500 razy „Pater no- 
ster” 24. Uwagę G. Baucha przyciągnęli szczególnie ów „klasztorni 
chłopcy” oraz „bracia laicy”. Z ich obecności w dokumencie opata 
Gerarda autor wywnioskował, iż w klasztorze wrocławskich norber- 
tanów na początku XIII w. działały prawdopodobnie dwie szkoły. 
Jedna miała być przeznaczona dla zakonnej młodzieży, oblatów („clau
strales pueri”); do drugiej zaś uczęszczać mieli chłopcy spoza kla
sztoru -  pod terminem „Laienbrüder” G. Bauch rozumiał świe
ckich mieszkańców Ołbina. W dalszej części swoich rozważań autor 
ten poszukiwał dowodów poświadczających ciągłość nauczania we wro
cławskich szkołach norbertanów (wewnętrznej i zewnętrznej) i od
nalazł je w kronice Zygmunta Rosicza oraz w dokumentach z lat 
1344, 1435 i 1464 25.

Wniosek wynikający z przeprowadzonego przez G. Baucha docho
dzenia sprowadza się się więc do twierdzenia, że norbertanie pra
ktycznie od początku swego pobytu we Wrocławiu prowadzili stu
dium wewnętrzne na potrzeby konwentu, a także zajmowali się oświa
tą publiczną, świadcząc usługi edukacyjne okolicznej ludności.

Ustalenia poczynione przez G. Stenzla i G. Baucha znalazły trwa
łe miejsce w literaturze. Większość historyków, pisząc o działalności 
szkolnej wrocławskich premonstratensów, odwoływała się do ustaleń 
tych autorów, niewiele, lub zgoła nic nie dorzucając od siebie 26.

24 [...] in huius anniverscirins quicumque sacerdos fuerit singulańter celebra- 
bit, diaconus sive subdiacomis psalterium dicet, claustrales pueri miserere, fra
tres laici quingenta pater noster vice psalteńi decantabunt — Kodeks Dyplo
matyczny Śląska t. 1 (971-1204), wyd. K. M a l e c z y ń s k i ,  Wrocław 1956 s. 
278-281 nr 109; także Regesten zur Schlesischen Geschichte 1. Theil (bis zum 
Jahre 1250), hrsg. von C. G r ü n h a g e n ,  Breslau 1884 s. 84 nr 98 (Codex 
Diplomatien Silesiae Bd. 7). O dokumencie tym zob. F. X. G ö r  l ieh,  Ur
kundliche Geschichte, s. 42-43.

25 G. B a u c h ,  Geschichte des Breslauer Schulwesens vor der Reformation, 
Breslau 1909 s. 12-13 (Codex Diplomatien Silesiae, Bd. 25).

26 Zob. zwłaszcza J. H e y n e ,  Dokumentierte Geschichte des Bisthutns und 
Hochstiftes Breslau Bd. 1, Breslau 1860 s. 730; także E. B r z o s k a ,  Wissen
schaft und Bildung in Schlesien bis zur Reformation. Zur Rechtgeschichte des 
Mittelalterlichen Bildungswesen, w: Beiträge zur Schlesischen Kirchengeschichte.

SZKOŁY U NORBERTANÓW WE WROCŁAWIU 77tu]
Do wyjątków należy pogląd Karola Maleczyńskiego, który powstanie 
nierwszej szkoły przy klasztorze św. Wincentego datował dopiero na 
wiek XV 27, a także opinia Konstantego K. Jażdżewskiego, który zde
cydowanie sprzeciwił się zarówno wczesnej datacji początków szkoły 
wrocławskich norbertanów, jak i metodzie jej dowodzenia zastoso- 
wanej przez prezentujących ją historyków 28.

Znacznie mniej, aniżeli o własnym szkolnictwie norbertanów z Wro
cławia wiemy o ich wyjazdach na studia uniwersyteckie. Zagadnie
nie to naświetlił szerzej tylko A. Karbowiak. W Dziejach szkół i wy
chowania podał on wiadomość o dwóch norbertanach z Wrocławia, 
zapisanych na Uniwersytet Krakowski w pierwszej połowie XV w.; 
w Studiach statystycznych z dziejów Uniwersytetu Krakowskiego infor
mował jeszcze o 5 kanonikach od św. Norberta studiujących na Aka
demii Krakowskiej w drugiej połowie stulecia 29. Z tego grona 2 nor
bertanów wywodziło się z klasztoru we Wrocławiu. Reasumując — 
w ciągu całego XV w. na studia do Krakowa udało się zaledwie 4 
mnichów od św. Wincentego: Tomasz, zapisany w krakowskim „Al
bumie Studiosorum” pod rokiem 1407; Jan Steynkeler, wpisany ta
mże w roku 1418; Jerzy w roku 1447 oraz brat Andrzej odnotowa
ny przez metrykę w roku 1485 30 *. Grono norbertanów z Wrocławia,

Gedenkschrift fiir Kurt Engelbert, hrsg. von B. S t a s i e w s k i ,  Köln-Wien 1969
s. 49; Opinie o wczesnej metryce oraz publicznym charakterze szkół norber-
tanów wrocławskich głosili także historycy polscy — zob. A. Świ e r k ,  Śląskie 
biblioteki do początku XVI wieku, w: Studia z dziejów kultury i ideologii ofia
rowane Ewie Maleczyńskiej w 50. rocznicę pracy dydaktycznej i naukowej, Wro
cław-Warszawa-Kraków 1968 s. 80; ostatnio również K. Do l a ,  Dzieje Ko
ścioła na Śląsku cz 1. Średniowiecze, Opole 1996 s. 102; ogólnie na temat 
zaangażowania się norbertanów w nauczanie wypowiadał się R. He c k ,  Pia
stowska stolica Śląska do r. 1241, w: Wrocław. Jego dzieje i kultura, red. Z. 
Ś w i e c h o w s k i ,  Warszawa 1978 s. 11 n.

27 K. M a l e c z y ń s k i ,  Dzieje Wrocławia, cz. 1 (Do roku 1526), Katowice- 
Wrocław 1948 s. 164.

28 K. K. J a ż d ż e w s k i ,  Lubiąż, s. 86-87. W innych publikacjach autor ten 
przeciwstawiał się poglądowi, prezentowanemu głównie przez historyków nie
mieckich, jakoby klasztory śląskie (różnych reguł) od najwcześniejszych lat swe
go istnienia miały parać sie szkolnictwem otwartym -  zob. Tenże ,  Problem 
średniowiecznej szkoły, s. 355-357; por. też A. Świ e r k ,  Stan szkolnictwa we 
Wrocławiu w drugiej połowie XIII wieku (Powstanie pierwszej szkoły miejskiej), 
NP t. 17:1963 s. 79.

29 A. K a r b o w i a k ,  Dzieje szkół i wychowania, t. 2 s. 72; tenże, Studia 
statystyczne z dńejów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1433/34-1509/10, „Archiwum 
do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” t. 12: 1910 s. 1-82.

30 Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis t. 1, ed. Ż. Pa u l i ,  B. U l a -
nowsk i ,  Kraków 1883 s. 25, 42, 117 i 270.
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którzy uzyskali uniwersyteckie wykształcenie należy jeszcze poszerzyć 
o osobę brata Jana Fabri, bakałarza teologii, wybranego w roku 1515 
na opata 31.

Gdyby więc spróbować dokonać podsumowania aktualnego stanu 
naszej wiedzy o działalności szkolnej polskich norbertanów i ich 
udziale w życiu uniwersyteckim, okazałoby się, że: 1. Do dziś fun
kcjonuje opinia, w myśl której norbertanie wrocławscy mieli działać 
na niwie szkolnej już w początkach XIII w.; 2. Prowadzone przez 
nich studium miało, według niektórych historyków, od początku 
charakter otwarty. Tym samym uznano zasługi zakonu (i to od naj
wcześniejszych lat jego pobytu na ziemiach polskich) dla oświaty 
publicznej; 3. Wiadomości o wyjazdach braci na uniwersytety ogra
niczają się wyłącznie do kilku premonstratensów, którzy w XV i po
czątkach XVI w. przebywali na studiach w Krakowie.

Niektóre z tych stwierdzeń domagają się rewizji i uzupełnień.

4

Podstawą ich weryfikacji musi być w pierwszym rzędzie odwoła
nie się do ustawodawstwa zakonnego, wyznaczającego ramy życia wew
nętrznego toczącego się w klasztorach, a także dokładniejsze przyj
rzenie się działalności szkolnej i znaczeniu kulturalnemu klasztorów 
norbertańskich w Czechach, z których wyszły polskie konwenty za
konu.

Analiza średniowiecznych ustaw zakonnych traktujących o spra
wach szkolnych dowodzi, że utworzenie systemu wielostopniowego 
szkolnictwa własnego jest dziełem zakonu dominikańskiego, który w 
okresie XIII-XIV w. zorganizował zunifikowaną w skali całego zgro
madzenia sieć szkół obejmujących wszystkie stopnie nauczania. Na
leży przy tym wyraźnie zaznaczyć, że w systemie dominikańskim od
różniano nowicjat od szkół, i że proces kształcenia, dzięki teologi
cznym studiom konwentualnym miał w zasadzie charakter ciągły i 
obejmował pod względem czasowym całe życie zakonne danej oso
by. Miarą zaś znaczenia, jakie mendykanci przykładali do przygoto
wania intelektualnego braci był zakaz organizowania nowych placó
wek zakonnych bez odpowiedniego nauczyciela — lektora.

W odróżnieniu od systemu przyjętego przez zakony żebracze, naj-

31 Gesta abbatiim monasterii S. Vincentii, hrsg. von G. A. S t e n z e 1, Scrip- 
tores Rerum Silesicarum fdalej cyt. SRS) Bd. 2, Breslau 1839 s. 143.
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starsze ustawodawstwo norbertańskie nie zawiera specjalnych prze
pisów dotyczących trybu kształcenia nowych kadr zakonnych. Zdaje 
się zresztą, że sam św. Norbert nie przywiązywał do kwestii wy
kształcenia większego znaczenia — realizowany przezeń program re
formy życia zakonnego nie był nacechowany szczególnymi ambicjami 
intelektualnymi 32. Wydaje się więc, że proces szkolenia zgłaszają
cych się do klasztorów kandydatów oparty był wyłącznie o roczną 
praktykę w nowicjacie, w czasie której mieli oni zapoznawać się ze 
zwyczajami panującymi we wspólnocie i uzupełniać ewentualne bra
ki w elementarnej edukacji. Wymagania stawiane kanonikom nie były 
zresztą wysokie. Określa je dokładnie ustawa Kapituły Generalnej 
zakonu z roku 1260. Zarządzono wtedy, aby nullus ad habitum no- 
strae religionis recipiatur seu ad professionem admittatur, nisi sciat 
distincte legere et dare beneque intelligat et declarat ea quae legit, 
hoc est} in grammaticalibus sit sufficienter instructus, et latinam calle- 
at linguam 33.

Z tekstu tej ustawy F. Gölich wyczytał, iż do zakonu przyjmować 
miano ludzi wykształconych, biegle posługujących się łaciną, wobec 
czego rację bytu traciło szkolnictwo własne klasztorów. Skoro bo
wiem — tak zapewne biegła myśl autora — obowiązek zdobycia 
pewnego pensum wiedzy stanowił warunek dopuszczenia do wspól
noty, to kanonie norbertańskie niejako automatycznie zwolnione były 
z obowiązku kształcenia na jakimkolwiek poziomie.

Wydaje się jednak, że dokonana przez F. X. Görlicha interpreta
cja interesującego nas zapisu jest zbyt skrajna, a jego wnioski idą 
nieco za daleko.

Z przytoczonych wyżej postanowień wynika bowiem co prawda, 
że nie mogła założyć profesji osoba, która nie legitymowałaby się 
choćby elementarnym wykształceniem (zapewne po to, aby móc czyn
nie uczestniczyć w klasztornych oficjach), ale nie musi to wcale oz
naczać, że klasztor całkowicie zrzekał się odpowiedzialności za jej 
wyrobienie intelektualne. Od momentu zgłoszenia się do klasztoru, 
do złożenia profesji (o niej mówi ustawa), która dawała pełnię praw 
konwentu, upływał co najmniej rok próby w nowicjacie. Okres ten 
był z pewnością wykorzystywany nie tylko na urobienie moralnej i re
ligijnej postawy kandydata, ale także na uzupełnienie, bądź nabycie

32 S. T r a w k o w s k i ,  Między herezją, s. 43 n; por. także K. El m,  Norbert 
von Xanten. Bedeutung-Persönlichkeit-Nachleben, w: Norbert von Xanten. Ade- 
Iiger-Ordensstifter-Kirchenflirst, hrsg. von K. El m,  Köln 1984 s. 267-269.

33 Acta et Decreta Capitulorum Generalium Ordinis Praemonstratensis, ed. 
J. B. V a l v e k e n s ,  AP t. 42:1966 s. 22 nr 19.



elementarnej wiedzy, umożliwiającej czynne uczestniczenie w życiu 
wspólnoty.

Teza ta znajduje pełne potwierdzenie w przypadku żeńskich kia- 
sztorów norbertanek. Statuty z roku 1340 przewidywały, że wstępu
jące do nich kandydatki (w wieku co najmniej 18 lat) będą po
czątkowo pozostawały pod opieką mistrzyni nowicjatu i pod jej kie
runkiem nauczą się obyczajów zakonnych i śpiewu kościelnego, a jeśli 
zajdzie taka potrzeba — również czytania 34.

Nie ma powodu wątpić, że podobny system funkcjonował także 
w domach męskich. Postanowienia Kapituły Generalnej z roku 1260 
oznaczałyby w tym kontekście, że nie może zakończyć praktyki no- 
wicjackiej ten, kto poza odpowiednim wyrobieniem duchowym nie 
opanował gramatyki łacińskiej i nie nauczył się czytać w tym języku.

Zarządzenie dowodzi też, że system kształcenia nowych kadr za
konnych funkcjonujący u premonstratensów mniej więcej do połowy 
XIII w. był „programem minimum” i rację miała Antonina Koper
ska, która zaangażowanie szkolne pierwszych uczniów św. Norberta 
oceniała bardzo surowo 35.

Silniejszy nacisk na obowiązek kształcenia braci obserwować moż
na dopiero od drugiej połowy XIII stulecia, kiedy to zakon zaczął 
organizować własne kolegia przy uniwersytetach; najpierw w Paryżu, 
a w okresie XIV-XV w. właściwie przy każdym nowo powstającym 
Studium Generalnym. Udział premonstratensów w studiach uniwer
syteckich znamy głównie z prac J. J. Johna i ojca J. B. Valvekensa 
dotyczących dziejów ich kolegiów w Paryżu i Wiedniu 36, a także z 
publikacji odtwarzających norbertańską „misję szkolną” na uniwer
sytetach w Louvain 37, Bazylei i Fryburgu Bryzgowijskim 38, Oxfor-
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34 Statuty norbertańskie z r. 1340 w tłumaczeniu polskim z r. 1541, wyd. M. 
Ka r a ś ,  Z. P e r z a n o w s k i ,  Kraków 1970 s. 93 i 170-173.

35 A  K o p e r s k a ,  Die Stellung der religiösen Orden zu den Profanwissen
schaften im 12. und 13. Jahrhundert, Freiburg (Schweitz) 1914 s. 75-77.

36 J. J. J o h n ,  The College o f Premontre in Medieval Paris, cz. 1, AP t. 
28:1952 s. 137-171; cz. 2, AP t. 30:1954 s. 161-177; P. E. V a l v e k e n s ,  
Le collège des prémontrés à Paris au seizième siècle, AP t. 26:1940 s. 5-40; 
J. J. J o h n ,  The Canons o f Prémontré at the Medieval University o f Vienna, 
AP t. 42: 1966 s. 48-85.

37 J. B. V a l v e k e n s ,  Prémonstrés inscrits à l 'Université de Louvain pen
dant les annes 1453-1485, AP t. 22-23:1946-47 s. 126-132; Te nż e ,  Pré
montrés inscrits à l'Université de Louvain pendant les années: février 1528 — 
février 1569 et février 1616 — février 1651, AP t. 38:1962 s. 338-343; T e n ż e  
Prémontrés inscrits à l'Université de Louvain pendant les années: février 1651 
-  fin août 1683, AP t. 39:1963 s. 357-359.

38 T. G e r i t s .  Prémontrés inscrits aux Universités de Vienne (1377-1658/59),
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dzie 39. Heidelbergu 40, Rzymie 41, Pradze, Erfurcie, Rostocku, Gry- 
fii oraz Frankfurcie nad Odrą 42.

Liczba studiujących tam norbertanów nigdy jednak nie była im
ponująca i nie osiągnęła poziomu wyznaczonego przez zakony men- 
dykanckie, a nawet tak obojętnie początkowo nastawioną do stu
diów wspólnotę cysterską. W metryce założonego w 1506 r. uniwer
sytetu we Frankfurcie nad Odrą odnaleźć można zaledwie dwóch 
norbertanów. W Heidelbergu, do połowy XV w., zapisało się na tam
tejszy uniwersytet zaledwie 9 premonstratensów (wobec 30 cyster
sów i 14 benedyktynów), tylko nieco lepiej było w Gryfii (10 braci) 
ł Oxfordzie (13 osób).

Zdecydowanie najwyższą frekwencję kanoników od św. Norberta 
odnotowały metryki uczelni w Wiedniu, Louvain i Lipsku. Do Wied
nia, do roku 1525, przybyło ich blisko 100. Uniwersytet w Louvain, 
tylko w drugiej połowie XV w. przyciągnął około 80 norbertanów, 
Lipsk miał ich ponad 40. Inne uniwersytety przyjęły znacznie mniej 
studentów wywodzących się z zakonu norbertańskiego: Erfurt 29, niemal 
tyle samo Rostock, Praga w latach 1372-1408 miała ich 26; na za
łożonej zaś na początku XVI stulecia uczelni w Wittenberdze kształ
ciło się (przed przejęciem uniwersytetu przez protestantów) 17 nor
bertanów.

Z powyższych rozważań wynika, że premonstratensi nie należe
li w średniowieczu do zakonów w sposób szczególny odznaczających 
się w dziedzinie szkolnictwa i studiów uniwersyteckich. Czy podob
ny wniosek można wyciągnąć także w odniesieniu do klasztorów cze
skiej i polskiej cyrkarii zakonu?

5

Niewiele, niestety, wiadomo o działalności edukacyjnej norberta-

de Bâle (1460-1665/66) et de Fribourg-en Breisigau (1656-1806), AP t. 39: 
1963 s. 351-357.

39 T. H. A s t o n ,  Oxford’s Medieval Alumni, „Past & Present” t. 74:1977 
s. 3-40

40 Ch. Fuchs, Dives, pauper, nobilis magister, frater, clericus. Sozialgeschicht- 
liche Untersuchungen liber Heidelberger Universitâtsbesucher des 
(1385-1450), Leiden-New York-KOIn 1995 s. 18 n.

41 J. B. V a l v e k e n s ,  Praemonstratenses in Collegio Germánico -Hungarico 
de Urbe degentes, AP t. 29:1953 s. 129-134.

42 A. L. G a b r i e l ,  Les Prémontrés dans les Universités médiévales dans 
l ’Allemagne du Nord-Est, AP t. 36:1960 s. 515.
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nów czeskich 43. Ustalenia poczynione w odniesieniu do klasztoru 
w Strahowie sprowadzają się do stwierdzenia, iż działała tam naj
starsza szkoła norbertańska w Czechach, do której oddawano na wy
chowanie niektórych przedstawicieli dynastii Przemyślidów 44. Jedną 
z przyczyn słabej znajomości intelektualnej formacji mnichów ze Stra- 
howa jest niewątpliwie stan zachowania tamtejszej biblioteki. Z naj
starszych zbiorów średniowiecznych, zniszczonych przez pożar w ro
ku 1258, udało się odnaleźć zaledwie kilka tomów 45. To o wiele za 
mało, by odpowiedzieć na pytanie o zakres działalności szkoły stra- 
howskiej i jej poziom nauczania. Nie wiadomo nawet dokładnie, czy 
działalność szkolna tamtejszych norbertanów obliczona była wyłącz
nie na potrzeby konwentu, czy też bracia świadczyli usługi szkolne 
osobom spoza klasztoru 46.

O działalność oświatową niektórzy historycy czeskiej oświaty po
sądzali też norbertanki z klasztoru w Doksanach 47.

Niewiele wiadomo o kontaktach czeskich norbertanów ze śred
niowiecznymi uniwersytetami. Nie ma ich na listach scholarów z 
Czech studiujących w XIII i XIV w. w Bolonii i Paryżu 48. Wszy-

43 Na temat czeskiej i morawskiej cyrkarii norbertanów zob. N. B a c k m u n d ,  
Monasticon Praemonstratense t. 1, cz. 2 s. 338-398. Ostatnio także P. S o m 
mer ,  D. Fo ł t yn ,  Premonstróti, w: Encyklopedie ceskych kllistem, red. P. V I èk, 
P. S o m m e r ,  D. F o ł t y n ,  Praha 1997 s. 151-153 (w obu pracach obfity 
wybór literatury).

44 Zob. Skoly a anticka tradice v premyslovskych , w: a ceskó
kultura, red. L. Va r e l ,  Praha 1978 s. 27; ostatnio na ten temat I. H l a 
va èek ,  Klastery a jejich skolstvi v Cechach dobf predhusitské, w: Klasztor 
w społeczeństwie, s. 243.

45 J. P r a z â k ,  Pozustatky Strahovské 12. stoleti, Strahovskâ Kni-
hovna (dalej cyt. SK) t. 5-6:1970-1971 s. 59-66. Biblioteka strahowska po
niosła straty także w okresie wojen husyckich — zob. V. B r e n o v â, Katalogy 
Strahovské knihovny, SK t. 12-13:1977-1978 s. 105-119. Zbiory najstarszego 
armarium w Strahowie rekonstruuje R. E r g o t o w s k i ,  Bibliotheca Straho- 
viensis tv Pradze, „Roczniki Biblioteczne” t. 22:1978 z. 3-4 s. 395—406.

46 Wątpliwości w tym względzie miała ostatnio M. B l â h o v a ,  Artes und 
Bildung immittelaltelichen Böhmen (vor der Gründung der Prager Universität), 
w: Scientia und ars im Hoch-und Spätmittelalter 2. Halbb., hrsg. von I. C r a -  
e m e r - R u e g e n b e r g  und A. Speer, Berlin-New York 1994 s. 782-783.

47 K. B e e r ,  Aus Böhmens mittelalterliche Schulgeschichte (Mit besondere 
Berücksichtigung der Urkunde Premnisi Ottokars II. vom Jahre 1265, 25. Sept.), 
„Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen” t. 54: 
1916 s. 77.

48 I. Z a h r a d n i k ,  Zazanamy o ceskych scholarech v Italii, „Vestnik Ceske
Akademie Cisare Frantiska Josefa” t. 13:1904 s. 227-232; M. L. C e r n ä -
S l a p ä k o v ä ,  Studenti z ceskych zemi v Parizi, SK t. 5-6: 1970-1971 s. 67-
88; M. L. C e r n ä ,  Studenti z zemi ceskych na université v Orleansu a na
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stko zdaje się więc wskazywać na to, że do nawiązania bliższych 
kontaktów doszło dopiero po założeniu uniwersytetu w Pradze. Za
chowane w aktach „Karoliny” wzmianki o studiujących tam premon- 
stratensach dowodzą jednak, że ich napływ do Pragi rozpoczął się 
dopiero od lat 70. XIV w. Istniejące w Czechach w połowie XIV 
stulecia klasztory norbertańskie nie zostały zaproszone przez Karola 
¡V do udziału w tworzeniu uniwersytetu. Wiadomo, że w połowie 
XIV w. (1348) w stołecznej Pradze działało studium franciszkańskie 
przy klasztorze św. Jakuba oraz szkoła augustianów — eremitów 
u św. Tomasza. W roku 1347 na prośbę Karola IV Kapituła Gene
ralna dominikanów wyraziła zgodę na utworzenie w Pradze nowego 
Studium Generalnego zakonu, inkorporowanego następnie w roku 
1383 do uniwersytetu. Od roku 1374 działało w Bursie Jerozolim
skiej cysterskie kolegium św. Bernarda. Wreszcie w roku 1379 swo
ją praską szkołę przy klasztorze Matki Boskiej Śnieżnej zorganizowali 
karmelici 49. Premonstratensi pojawili się więc na praskiej uczelni 
znacznie później aniżeli przedstawiciele większości zakonów żebra
czych, mniej więcej w tym samym czasie co mnisi z zakonu cyster
sów 50. Co więcej -  na zestawionej przez Astryka Gabriela liście 
norbertanów studiujących w Pradze przeważają bracia z Niemiec -  
na 26 osób aż 18 wpisało się do nacji saskiej, 3 do bawarskiej; 
tylko 4 braci źródła odnotowały jako pochodzących z Czech 51.

Rozwój studiów zakonnych w Czechach uległ zahamowaniu w wy
niku kryzysu Uniwersytetu Praskiego w okresie wojen husyckich. Stra-

nekterych jtnych franzouskych miversitâch, "Cesky Casopis Historicky" t. 40:1934 
s. 347-362 i 548-564.

49 O udziale szkół zakonnych w organizowaniu Uniwersytetu Praskiego zob. 
P. Mo r a w ,  Die Universität Prag im Mittelalter. Grundzüge ihrer Geschichte 
im europäischen Zusammemhang, w: Die Universität zu Prag, red. R. W. E i - 
c h l e r ,  München 1986 s. 36-37.

50 O studiach i kolegiach zakonnych w Pradze zob. J. Ka d l e c ,  Reholni
generalni studia pri Karlove université v dobę predhusitské, „Acta Universitatis 
Carolinae -  Historia Universitatis Carolinae Pragensis” t. 7: 1966 z. 2 s. 
63-108; Te nż e ,  Das Augustiner-Generalstudium bei Sankt Thomas zu Prag 
in der vorhussitischen Zeit, „Augustiniana” t. 17:1967 s. 389-401; Tenże ,  
Das Augustinerkloster Sankt Thomas in Prag vom Gründungsjahr 1285 bis zu 
den Hussitenkriegen, Würzburg 1985 s. 50-57; S. B r e d 1, Das Collegium St. 
Bernardi in Prag, „Studien und Mitteilungen aus dem Benedictiner und Ci- 
stercienser Orden” t. 13:1892 s. 493-503; t. 14:1893 s. 53-94; B. S e h e  i n - 
p f l üg .  Das St. Bemards-Collegium in Prag. Ein Beitrag zur Geschichte Prags 
und seiner Bildungsanstalten,Vierzehntes Programm der ersten deutschen Staats-
-Oberrealschule in Prag, Prag 1875 s. 1-47.

51 A. L. G a b r i e l ,  Les prémontrés, s. 8-9.
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ty, jakich doznały klasztory (także norbertańskie) sprawiły, iż do oży
wienia zainteresowań naukowych wśród czeskich premonstratensów 
doszło dopiero w drugiej połowie XV w., kiedy to bracia zaczęli 
udawać się po wiedzę do Wiednia. Nie było ich jednak wielu. W roku 
1430 przebywał tam Wiktoryn z Litomyśla. W latach 1383-1493 stu
diowało tam 9 norbertanów z klasztoru w Lukce i 4 braci z opac
twa w Geras 52.

Przykład premonstratensów udających się do Wiednia dowodzi, że 
— zwłaszcza w drugiej połowie XV w., już po zakończeniu wojen 
husyckich — odbudowujące się ze zniszczeń klasztory poszukiwały 
możliwości kształcenia braci, i to nawet poza granicami własnej cyr- 
karii. Generalnie jednak rzecz biorąc nasza wiedza na temat kontak
tów czeskich norbertanów ze środowiskiem uniwersyteckim jest sła
ba. Fakt ten nie wynika chyba wyłącznie z utraty znacznej części 
akt uniwersyteckich (zwłaszcza z Pragi), ale jest także efektem nie
wielkiego w sumie zainteresowania samych premonstratensów dzia
łalnością szkolną i studiami.

6

Przechodząc na grunt polski należy w pierwszej kolejności pod
dać weryfikacji twierdzenie o wczesnej metryce publicznego naucza
nia, zorganizowanego (jakoby) przez premonstratensów wrocławskich 
już na początku XIII w. Prawdą jest, że tzw. zakony kanonickie 
prowadziły w średniowieczu szkoły dostępne dla młodzieży świeckiej. 
Przykładu takiej działalności dostarcza choćby ośrodek zorganizowa
ny w Kłodzku przez zakon kanoników regularnych — augustianów 53. 
Trudno też zakwestionować wnioski wyciągnięte przez G. Ba ucha 
o szkole otwartej, prowadzonej przez norbertanów wrocławskich w 
XV w. Poważne wątpliwości budzi natomiast teza, iż szkoła dostęp
na młodzieży spoza klasztoru działała u premonstratensów już na 
samym początku XIII stulecia. Wątpliwość taką miał już chyba H. 
Griiger, który pisząc o wrocławskich norbertanach stwierdził, że w 
roku 1204 działało w klasztorze św. Wincentego bliżej nieokreślone 
studium, a szkoła publiczna powstała dopiero po reformach opata 
Franciszka Neudorfa, przeprowadzonych w drugiej połowie XV w. 54

52 J. J. J o h n, The Canons o f Premontre s. 57 n.
53 W. M r o z o w i c z ,  Szkota klasztoru, s. 68.
54 H. G r ü g e r, Schlesisches Klosterbuch. Breslau, St. Vincenz

dann Prämonstratenserabtei, .Jahrbuch der schlesischen Friedrich-Wilchelms-
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Zastrzeżenia do tezy o wczesnej metryce szkoły zewnętrznej u wro
cławskich norbertanów wynikają z faktu błędnej (moim zdaniem) iden
tyfikacji wspomnianych w dokumencie z roku 1204 braci laików. We
dług G. Baucha pod nazwą „Laienbrüder” kryją się świeccy miesz
kańcy Ołbina, posiadający określone obowiązki liturgiczne, ale także 
pewne przywileje, w tym konkretnym przypadku możliwość pobiera
nia nauki w zorganizowanej specjalnie na ich potrzeby szkole.

Nie ulega jednak wątpliwości, że — wbrew G. Bauchowi -  naz
wę „braci laików” odnosić należy nie do świeckiego otoczenia kla
sztoru, ale do mieszkających w jego obrębie konwersów. O istnie
niu w konwencie wrocławskim (a także winnych domach norbertań- 
skich) tej kategorii klasztornej familii przekonują wpisy do nekrolo
gów, często wspominające śmierć braci-laików.

W literaturze wielokrotnie podkreślano fakt prawnego upośledze
nia tej grupy w stosunku do posiadających pełnię praw mnichów 
chórowych. Wydaje się, że ów dyskryminację można rozciągnąć tak
że na sprawy związane z klasztornym szkolnictwem. Cystersi na przy
kład rozpowszechniali po klasztorach mrożącą krew w żyłach opo
wieść, jak to żądza wiedzy przywiodła jednego z konwersów do zbrod
ni 55. Upowszechnianie jej służyć miało zapewne zniechęceniu po
tencjalnych naśladowców ambitnego brata — laika, chcących opano
wać trudną sztukę obcowania z pismem. Jeśli zaś nawet wśród kon
wersów zamieszkujących klasztory różnych reguł zdarzały się osoby 
posiadające choćby elementarne wykształcenie, to przypadki takie na
leżały chyba do rzadkości56. Nie ma powodu przypuszczać, że w 
opactwach premonstratensów było inaczej.

W konsekwencji odrzucić należy rozpowszechniony wcale szeroko 
w literaturze pogląd, jakoby norbertanie wrocławscy mieli już w po
czątkach XIII w. parać się oświatą publiczną i udzielali nauk okoli
cznej ludności.

Szkoła „zewnętrzna” została zorganizowana dopiero za czasów 
wspomnianego już opata Franciszka Neudorfa 57. Informuje o tym 
wydarzeniu kronika Zygmunta Rosicza: Eodem anno [1460 K. K.]

-Universität zu Breslau” t. 24:1983 s. 82.
55 F. W i n t e r ,  Die Zisterzienser des nordöstlichen Deutschlands Th. 2, 

Aalen 1966 s. 146 (Nachdruck der Ausgabe: Gotha 1971).
56 Zaliczyć do nich trzeba brata Guntera, konwersa w domu joannitów w 

Brzegu (crucifer laycus sed litteratus) — zob. Regesten zur Schlesischen Ge
schichte 1334-1337, hrsg. von K. Wutke, Breslau 1923 s. 74 nr 5580. ( 
Diplomaticus Silesiae, Bd. 29).

57 Wybrano go opatem w roku 1449 — zob. Gesta, s. 141.
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fuit edificata schola apud sanctum Vincentium pro scholańbus missas 
ac vesperas ac celeras horas singulis diebus cantatibus 58. Utworzona 
szkoła była więc przeznaczona dla dzieci, które uświetniały śpiewem 
liturgię w kościele norbetrańskim. Kierownictwo tego ośrodka obję. 
li rektorzy szkolni. Z  XV w. znamy jednego takiego rektora — był 
nim Maciej Lewe (Leonis), wzmiankowany w dokumencie opata Ja- 
na w roku 1464 jako rector scole sancti Vmcencij 59.

O programie nauczania w tej szkole źródła norbertańskie nic nam 
nie mówią. Wymagania stawiane uczniom z pewnością nie były jed
nak wygórowane. Ponieważ wiadomo, iż uczęszczający do szkoły ucz
niowie uczestniczyli w klasztornej liturgii, na pierwszym miejscu sta
ła zapewne nauka śpiewu kościelnego, połączona z nauką czytania. 
Uczono też z pewnością kanonu najważniejszych modlitw, być mo
że, choć stwierdzić tego nie sposób, także pisania, podstaw rachun
ków i komputu 60.

Program tej szkoły, odtworzony głównie na podstawie analogii z 
treściami przekazywanymi w szkołach parafialnych oraz w „zewnętrz
nej” szkole przy kościele augustianów w Kłodzku, jawi się więc ja
ko program minimum, zapewniający słuchaczom elementarne wykształ
cenie. Szkoła powstała w ściśle określonym celu, któremu podpo
rządkowano organizację oraz środki i treści nauczania. Zdaje się też, 
że ów czysto utylitarny cel powołania szkoły sprawił, że po zmianie 
lokalizacji klasztoru i przeniesieniu się norbertanów wewnątrz mu
rów, do pozostałego po franciszkanach kościoła św. Jakuba, placów
ka ta po prostu przestała istnieć.

Klientami tego studium byli zapewne mieszkańcy najbliższego oto
czenia klasztoru. Tfudno jednak scharakteryzować ich bliżej, bowiem 
Wrocław nie doczekał dotąd monograficznego opracowania socjoto- 
pograficznego. Z badań nad osadnictwem średniowiecznym wynika, 
że początki kształtowania się Ołbina przypadają zapewne jeszcze na 
XI stulecie 61. W XII w., obok Ostrowa Tlimskiego, należał on do

58 Sigismundi Rosiczi chronica et numeras episcoporum Wratislaviensiwn item- 
que gesta diversa transactis tempońbus facta in Silesia et alibi. Ab anno C. 
1051 usque 1470, SRS Bd. 12, hrsg. von F. W ä c h t e r ,  Breslau 1883 s. 77.

59 Cytuję za: G. B a u c h ,  Geschichte, s. 13.
60 K  S t o p k a ,  Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. 

Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich, Kraków 1994 s. 
136-146; W. M r o z o w i c z ,  Szkoła, s. 68.

61 A. W ę d z k i ,  Wrocław, w: SSS t. 6, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
1977 s. 604 n; J. K a ź m i e r c z y k ,  Aglomeracja miejska do XIII wieku w
świetle badań archeologicznych, w: Wrocław, s. 11 n. cofa początki Ołbina
nawet do wieku X.
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największych osiedli wrocławskich. Zamieszkiwała go głównie lud
ność rzemieślnicza, znajdująca zbyt dla swojej produkcji na dorocz
nych jarmarkach, organizowanych (od połowy stulecia) na początku 
czerwca, a także na rozlokowanych na Ołbinie dworach możnowład- 
czych 62.

Pomyślny rozwój osady został przyhamowany na przełomie XII 
i XIII w. Na miejsce wielkiej własności możnowładczej (głównie Wło- 
stowiców) pojawiła się na Ołbinie własność kościelna (klasztory ka
noników regularnych i — po usunięciu benedyktynów — premon- 
stratensów), pod patronatem książęcym zaczęły się także rozrastać 
osady leżące na lewym brzegu Odry 63. Przesuwanie się punktu cięż
kości życia gospodarczego Wrocławia z osad prawobrzeżnych, w stro
nę politycznego ośrodka decyzyjnego, położonego na Ostrowie Tum
skim, spowodowało powolny upadek znaczenia Ołbina.

Rozwój osadnictwa na lewym brzegu Odry, ukoronowany w XIII w. 
lokacją miasta, choć podkopał dotychczasowe znaczenie Ołbina, nie 
zmienił jednak w zasadniczy sposób jego struktury społecznej. W dal
szym ciągu zamieszkiwali go głównie rzemieślnicy i parający się hand
lem kupcy. To zapewne właśnie ich potomstwo należało do klienteli 
szkolnej norbertanów.

Poczynione wyżej uwagi co do niskiego poziomu naukowego i ogra
niczonego zasięgu społecznego i terytorialnego „zewnętrznej” szkoły 
norbertanów wrocławskich nie oznaczają jednak bynajmniej, że stu
dium to nie odgrywało żadnej pozytywnej roli w alfabetyzacji i pod
niesieniu kulturalnym okolicy klasztoru. W sytuacji, gdy najważniej
sze ośrodki szkolne średniowiecznego Wrocławia (szkoła katedralna, 
parafialna oraz studium dominikańskie) skupione były na lewym brze
gu Odry 64, trzeba docenić zasługi premonstratensów, nawet jeśli og
raniczały się one do zaspokojenia najbardziej elementarnych potrzeb 
intelektualnych.

62 S. T r a w k o w s k i ,  Ołbin wrocławski w XII wieku, „Roczniki Dziejów Spo
łeczno-Gospodarczych” t. 20:1958 s. 69-106.

63 A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z ,  Uposażenie i działalność gospodarcza kla
sztoru kanoników regidamych we Wrocławiu, Opole 1994.

64 R. He c k ,  Wrocław w latach 1241-1526, w: Wrocław, s. 74 wśród czyn
nych we Wrocławiu w okresie XIII-XV w. szkół wymienia szkołę parafialną 
przy kościele św. Marii Magdaleny, szkołę miejską u św. Elżbiety, powstałą 
w I połowie XIV w. szkołę kolegiacką, studium kanoników regularnych na 
Piasku oraz szkołę utworzoną w roku 1449 przy kościele św. Maurycego. Do 
tego zestawienia należy dołączyć szkołę katedralną, wewnętrzne studia dzia
łające w zakonach mendykanckich oraz szkoły norbertańskie.
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Odrzucenie tezy o otwartym charakterze najstarszej szkoły wro
cławskich norbertanów nie przeczy istnieniu tamże studium wew
nętrznego, obliczonego na potrzeby samego konwentu, przede wszy
stkim zaś współtworzących go oblatów 65.

Nie ulega wątpliwości, że klasztor, przyjmując w swe mury grupę 
ludzi bardzo młodych, którzy nie mieli jeszcze szansy zdobycia choćby 
podstawowego wykształcenia, musiał wziąć na ten obowiązek na sie
bie. „Claustrales pueri”, będący naturalnym zapleczem, z którego re
krutowano nowe kadry, musieli mieć możliwość zdobycia już w kla
sztorze wszystkich umiejętności, które były niezbędne w regularnym 
życiu zakonnym. Nabywali je zapewne poprzez naukę w studium wew
nętrznym, a także obserwację i rady płynące ze strony starszych, do
świadczonych już w życiu wspólnotowym braci.

Nie wiemy, niestety, w jaki sposób zorganizowana była nauka w 
szkole wewnętrznej. Do połowy XIV w. na listach oficjałów norber- 
tańskich, świadkujących na dokumentach klasztornych nie występują 
osoby tworzące osobną kategorię „kadry nauczającej”, na wzór men- 
dykanckich lektorów. Czyżby w tym najwcześniejszym okresie istnie
nia studium nauczaniem zajmował się wyłącznie mistrz nowicjatu, 
ewentualnie także kantor, ćwiczący uczniów w śpiewie kościelnym?

Odpowiedź na to pytanie, a także próba wyjaśnienia czy i kiedy 
w klasztorze norbertanów pojawiła się wyspecjalizowana kadra na
uczycieli jest trudna i musi być traktowana wyłącznie w kategorii 
hipotezy. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż (poza domini
kanami) nie przeprowadzono dotąd badań nad nomenklaturą na
uczycieli szkół klasztornych 66. W konsekwencji nie ma pewności, czy 
tytulatura ta była zunifikowana w skali zakonów wszystkich reguł, 
czy też każda wspólnota wypracowywała w tym względzie własną ter
minologię, a także do jakiego stopnia była ona odwzorowaniem na
zewnictwa funkcjonującego w szkołach kleru diecezjalnego. Świado
mość istniejących w tym względzie trudności miał już G. Bauch, który 
o tej sprawie wypowiadał się z dużą ostrożnością.

65 Istnienie grupy oblatów w klasztorze św. Wincentego poświadczają wpisy 
do tamtejszego nekrologu: „Obiit Andreas puer”, „Obiit Dominicus puer” -  
Nekrolog opactwa św. Wincentego we Wrocławiu, wyd. B. Kii r b is  i B. W a l 
czak ,  w: Monumenta Poloniae Histońca (dalej cyt. MPH), seria 2 t. 9 cz. 1, 
Warszawa 1971 s. 9, 18, 29.

66 Por. listę postulatów badawczych zestawionych w odniesieniu do szkolnic
twa klasztornego przez K. S t o p k ę ,  Szkoła zakonna, s. 58-60.
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Według G. Baucha, pierwszym znanym nam z imienia nauczycie
lem w szkole klasztornej norbertanów wrocławskich był niejaki Hen
ryk succentor”, występujący na dokumencie wystawionym w roku 
1344*67- Wśród kanoników katedralnych funkcja succentora, zwane
go tez czasami wicekantorem lub sygnatorem, pojawiła się na sku
tek ewolucji urzędu kantora w beneficjum prałackie i koniecznością 
wyznaczenia jego wikariusza, który zastępowałby go w kierowaniu 
śpiewem chóru i nauką tegoż śpiewu w szkole 68.

Funkcja ta nie była rozpowszechniona wśród wrocławskich nor
bertanów. Poza Henrykiem, succentor (Jan Baumann) pojawił się 
jeszcze w roku 1435 69. Nekrolog wrocławski odnotowuje zgon zale
dwie jednego succentora, i to w roku 1601, mortuarz zaś ze Strzel
na nie podaje żadnej kommemoracji związanej z tą funkcją 70.

Fakt ten zmusza z kolei do postawienia pytania, czy funkcja suc
centora była na stałe wpisana do struktury wewnętrznej kanonii nor- 
bertańskich od początku ich istnienia, czy też pojawiała się w nich 
okresowo, w momencie takiego wzrostu liczby zamieszkujących je 
braci, że wymagało to zorganizowania jakiejś pomocy dla kantora 
głównego. Za tą drugą możliwością może przemawiać fakt znacz
nych wahań liczebności opactwa wrocławskiego na przestrzeni kolej
nych lat. Z danych zebranych przez H. Grugera wynika, że połowa 
XIV w. przyniosła wzrost liczebności konwentu (w roku 1368 miało 
go tworzyć 40 kanoników), natomiast około roku 1480 u św. Win
centego mieszkało tylko 10 norbertanów 71.

Nie jest wykluczone, że okresowy wzrost lub spadek liczebności 
konwentu wpływał na tworzenie, bądź kasatę klasztornych urzędów, 
w tym także stanowiska pomocnika kantora, co mogłoby ewentual
nie tłumaczyć sporadyczne o nim wzmianki.

Niewielu succentorów odnotowanych w źródłach nie pozwala też 
na bliższą charakterystykę tej grupy. Z informacji o pomocniku kan
tora zmarłym w roku 1601 wynika, że była to osoba posiadająca 
święcenia diakonatu, ale na skutek braku materiału porównawczego 
trudno powiedzieć, czy powierzanie właśnie diakonom funkcji suc
centora i zarazem nauczyciela młodszych braci było regułą, a jeśli 
tak, to czy była ona stosowana także w okresie średniowiecza.

67 G. B a u c h ,  Geschichte, s. 13.
68 K. S t o p k a ,  Szkoły katedralne, s. 108 n.
69 G. B a u c h ,  Geschichte, s. 13. W roku 1449 Jan Baumann nie sprawował 

już jednak tej funkcji — zob. Gęsta, s. 141.
70 Nekrolog, s. 49-50; Liber mortuorum monasterii Strzelnensis Ordinis Prae- 

monstratensis, wyd. W. K ę t r z y ń s k i ,  w: MPH t. 5, Lwów 1888 s. 719-767.
71 H. G r ü g e r ,  Schlesisches Klosterbuch, s. 71.
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Informacje o innych „urzędnikach szkolnych” występują w ¿ród 
łach do historii klasztoru św. Wincentego sporadycznie.

Wyjątkowy charakter ma wzmianka w dokumencie z roku 1435
0 niejakim Franciszku, mistrzu szkoły (Schulmeister). Wśród świad. 
ków występujących na tym dyplomie Franciszek znalazł się pomię. 
dzy kantorem a succentorem, co dość jednoznacznie określa jeg0 
miejsce w hierarchii opactwa 72.

Odtworzenie organizacji studium norbertańskiego na podstawie tych 
bardzo ułamkowych informacji o klasztornych nauczycielach jest trud- 
ne. Wydaje się jednak, że początkowo nauczanie należało do kom
petencji mistrza nowicjatu, kantora i jego pomocnika, a dopiero w 
XV w. powołano urząd specjalnego zarządcy (mistrza) szkoły.

Nie można precyzyjnie odtworzyć realizowanego u norbertanów 
programu nauczania. Cytowany już G. A. Stenzel sprowadzał je do 
wymiaru studium trywialnego, w którym uczono czytania, pisania i za
pewne śpiewu kościelnego, ale autor nie poparł tego domysłu żad
nym dowodem źródłowym. Słaby wgląd w program realizowany w 
wewnętrznej szkole premonstratensów od św. Wincentego we Wro
cławiu jest poniekąd efektem zatraty znacznej części miejscowej bi
blioteki. Wiadomo, że klasztory norbertańskie posiadały od począt
ków swej działalności armaria, zaopatrzone głównie w dzieła liturgi
czne oraz kodyfikacje prawa kanonicznego 73. O bibliotece norber
tanów wrocławskich wiadomo, że w momencie przeprowadzki kon
wentu z Ołbina do kościoła św. Jakuba (1529) liczyła 431 tomów 
(głównie prawniczych i rozpraw Ojców Kościoła) i była w następ
nych latach systematycznie powiększana — w przededniu sekulary
zacji klasztoru obejmowała około 15.000 pozycji 74.

Jaką część tych zbiorów można by zaliczyć do tak zwanej litera
tury szkolnej? W okresie wieków średnich pojęcie to rozumiane by
ło bardzo szeroko. Funkcje dydaktyczne spełniały w tej epoce za
równo teksty liturgiczne, ówczesna „literatura piękna”, jak i bardziej 
wyspecjalizowane rozprawy z zakresu gramatyki, logiki, filozofii, czy 
teologii. Tych ostatnich jest jednak w zbiorach po norbertańskich 
niewiele. Znajdujące się w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego 
pozostałości biblioteki norbertańskiej obejmują głównie księgi litur
giczne — mszały, antyfonarze, graduały, lekcjonarze, modlitewniki
1 Biblię, a także teksty hagiograficzne 75. Bardzo skromna, wręcz sym-

[24]

72 G. B a u c h ,  Geschichte, s. 13.
73 J. P r a z a k ,  Pozustatky Strahovske knihovny, s. 59.
74 H. G r ü g e r ,  Schlesisches Klosterbuch, s. 81-82.
75 B. K o c o w s k i, Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wro

cławiu, cz. 1, Wrocław 1959.
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• na iest natomiast lista pozycji, które można by zaliczyć do 
boliczn , Jk. cznych podręczników szkolnych. Do grupy tej należy 
katt S°ri7aca z roku 1753 Theologia scholastica oraz datowany na XIV 
P° i ie kodeks Historia scolastica pióra Piotra Komestora 76. Pier- 
stulec p0Zycji należała zapewne do zbioru lektur istniejącego
WSklasztorze wrocławskim od XVII w. konwentualnego studium fi- 
W fii i teologii 77. Dzieło Piotra Komestora natomiast z pewnością 
h°ło wykorzystywane w średniowiecznym studium norbertańskim.

Starsza literatura dość jednoznacznie wiązała ten podręcznik ze 
tudiami teologicznymi 78. Z nowszych badań wynika jednak, że mógł 

on być wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna zarówno na pozio
mie gramatyczno -  retorycznym (trywialnym), jak i w bardziej za
awansowanych studiach teologicznych, co w konsekwencji nie prze
sądza charakteru szkoły norbertańskiej 79 80.

Dotychczasowe dane, prawda, że ułamkowe, pozwalają jednak na 
wysunięcie twierdzenia, iż studium to nie miało zbyt wygórowanych 
ambicji naukowych i realizowało elementarny program nauczania. Przy
pomnijmy więc, że: 1. Ustawodawstwo norbertańskie długo stawiało 
minimalne wymagania składającym profesję kanonikom; 2. W źró
dłach do dziejów opactwa św. Wincentego bardzo rzadko występują 
osoby, które można by utożsamić ze specjalną kategorią „braci -  
nauczycieli”. Brak zaś takiej specjalistycznej kadry musiał w sposób 
negatywny wpływać na poziom nauki; 3. W pozostałościach po bib
liotece norbertanów wrocławskich „specjalistyczna” literatura szkolna 
poświadczona jest w sposób symboliczny i nie zawiera pozycji świad
czących o uprawianiu w klasztorze wyższych studiów teologicznych.

Dodajmy nadto, że: 1. Podstawowe źródło do działalności Opa
tów od św. Wincentego -  „Gęsta abbatum monasterii S. Vincen- 
tii” nie podaje aż do końca średniowiecza jakichkolwiek przykła
dów zaangażowania się przełożonych klasztoru w organizację szko
ły 80; 2. W okresie średniowiecza norbertanie wrocławscy bardzo rzad
ko wyjeżdżali na studia wyższe i nie osiągali w nich znaczących suk
cesów. Żaden z zapisanych w XV w. na Uniwersytet Krakowski nor-
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76 S t a r a ,  Praemonstratenser handschr in der buecherei
Breslau, AP t. 18:1942 s. 143-145.

77 H. G r ü g e r ,  Schlesisches Klosterbuch, s. 82.
78 M. R e c h o w i c z ,  Początki i rozw kultury (do końca 

XIV wieku), w: Dzieje teologii katollickiej w Polsce t. 1, Średniowieczne, red. 
M. R e c h o w i c z ,  Lublin 1974 s. 58.

79 K. S t o p k a ,  Szkoły katedralne, s. 181.
80 Gęsta abbatum, passim.
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bertanów nie osiągnął choćby stopnia bakałarza sztuk — widać ich 
studia trwały krótko, a bracia niezbyt przykładali się do nauki. Co 
gorsza, brak zainteresowania studiami w Krakowie nie był, niestety, 
rekompensowany posyłaniem braci na inne uniwersytety — norber- 
tanów wrocławskich próżno by szukać w aktach Lipska, Wiednia, 
czy Erfurtu, nie mówiąc już o bardziej odległych uczelniach.

8

W kontekście podanych tu informacji twierdzenie G. A. Stenzla 
odnośnie do organizacji i poziomu szkolnictwa wrocławskich nor- 
bertanów, choć wypowiedziane przez autora w sposób intuicyjny, na
biera cech prawdopodobieństwa. Działające dla dobra konwentu oraz 
ludzi świeckich szkoły premonstratensów od św. Wincentego nie odz
naczały się wysokim poziomem nauczania, a realizowany w nich pro
gram miał najpewniej charakter bardziej praktyczny niż spekulatyw- 
ny, i nie da się go porównać z wykładami we wrocławskiej szkole 
katedralnej, czy studium dominikańskim. Dotychczasowe zaś zain
teresowanie historyków dziejami szkolnictwa norbertańskiego okre
ślić można jako wprost proporcjonalne do zaangażowania się sa
mych norbertanów w szeroko rozumianą działalność edukacyjną.

SZKOŁY U NO RBER TA N Ó W  WE W ROCŁAW IU 93

KRZYSZTOF KACZMAREK

[27]

Für das Wohl des Konvents und der Laien 
Die Schulen in der Breslauer Prämonstratenser-Abtei 

St. Vinzenz im Mittelalter
Zusammenfassung

In dem Artikel wird versucht, die in der Literatur vertretenen Meinungen 
über die Aktivitäten auf dem Gebiet des Schulwesens der Prämonstratenser 
aus dem Kloster St. Vinzenz in Breslau zu verifizieren. Die durchgeführte 
Analyse der Quellen hat es erlaubt, die Meinung abzulehnen, die Prämon
stratenser hätten sich bereits am Anfang des 13. Jhs. mit der öffentlichen 
Ausbildung befasst. Eine offene („äußere”) Schule entstand an dem Bres
lauer Kloster erst in der 2. Hälfte des 15. Jhs. Von Anfang an existierte dort 
jedoch ein inneres Studium zur Ausbildung neuer Ordenskader. Ursprünglich 
blieb es freilich im Rahmen des Noviziats und wurde von dem Klosterkantor 
sowie dessen Gehilfen (Succentor) bedient. Im 15. Jh. wurde die Leitung der 
Schule von einem Rektor übernommen. Der Unterricht in beiden Lehrstät
ten fand auf einer Grundebene (Trivium) statt. Über ein evtl, höheres theo
logisches Studium bei den Breslauer Prämonstratensern ist nichts bekannt.

Übersetzt von Juliusz Zychowicz


