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Teresa В o r a w s к a, Henryk R i e t z, Losy biblio-
teki klasztornej Kartuzów kaszubskich na tie dziejów 
Kartuzji Paradisi Beatae Mariae, w: Biuletyn Biblio-
teki Jagiellońskiej, R. 43, 1993, s. 15-35. 

Na przykładzie losów biblioteki kartuzów w Kartuzach 
można dostrzec rozmiar szkód i spustoszeń spowodowanych 
w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych na skutek kasacji 
wszystkich klasztorów na ziemiach polskich przez władze 
pruskie i austriackie (por. P. P. Gach, Kasaty zakonów na 
ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska  1773-1914, Lublin 
1984), a tym samym również dla ciągłości  kultury narodowej. 

W eremickim życiu kartuzów książka  jako medium kontem-
placji odgrywała dużą  rolę i dlatego w ich klasztorach przywią-
zywano dużą  wagę do ich nabywania i gromadzenia. Z swej 
biblioteki słynął  również klasztor kartuzów założony w roku 
1382 w Kartuzach pod Gdańskiem. Klasztor ten znalazł się na 
dnie upadku w okresie reformacji,  ucierpiał w toku wojen 
polsko-szwedzkich w XVII i na początku  XVIII w. Do rozkwitu 
doprowadził bibliotekę jego przeor "Jerzy Schwengel 
(1735-1766), bibliofil  i historiograf  (ob. S. Ź., 31, 1990, s. 
76-77). Kresbibliotece położyła kasacja klasztoni w roku 1810; 
zbiory wydane na pastwę losu najpierw były rożkradane, 
a następnie na mocy spóźnionych rozporządzeń  władz przeka-
zywane do bibliotek państwowych i kościelnych, w Berlinie, 
Królewcu i Gdańsku; spora ich część znalazła się w bibliotece 
Seminarium Duchownego w Pelplinie. Niektóre oddano iia 
makulaturę lub wystawiono na sprzedaż. W Pelplinie szczęśli-
wym trafem  znalazł się katalog biblioteki sporządzony  w roku 
1770 przez ówczesnego przeora Józefa  Milkaua (Elenchus 
librorum bibliothecae Cartusiae  Paradisi  В. V.  Mariae),  w któ-
rym zarejestrowano 3290 woluminów. Nie był to jednak wykaz 
pełny, skoro przybyły w roku 1836 z Berlina Moritz E. Pinder 
wybrał dla tamtejszej Biblioteki Królewskiej 13 779 książek; 
w Pelplinie znalazło się 20 kodeksów średniowiecznych i około 
1500 druków. 

Autorzy rozprawy w części pierwszej nakreślili ogólny 
obraz rozwoju klasztoru i księgozbioru, a następnie na pod-
stawie szeroko przeprowadzonej kwerendy ustalili miejsca 
pobytu ocalałych inkunabułów, ksiąg  i druków. Jest to nad 
wyraz cenne uzupełnienie historii klasztoru opracowanej przez 
Pawła Czaplewskiego (Kartuzja kaszubska, Gdańsk 1966). 

G.L. 

Reinhard S c h n e i d e r , Zentralistische und diver-
gierende Tendenzen in der Studienorgamsation der 
Zisterzienser, w: Ex Ipsis Rerum Documentis. Beiträge 
zur Mediävistik. Festschrift  für  Harald Zimmermann 
zum 65. Geburtstag, hrsg. von K. Herbers, H. H. 
Kortiim und C. Servatius, Sigmaringen 1991, s. 
495-508. 

Dotychczasowe badania nad kulturą  intelektualną  za-
konu cystersów, jego stosunkiem do nauki i studiów poszły 
w trzech głównych kierunkach. Do pierwszego z nich zaliczyć 
należy prace, w których omówiono stosunek zakonu do 
poszczególnych dyscyplin naukowych, zwłaszcza teologii, pra-
wa i nauk przyrodniczych. Do drugiej grupy należą  opracowa-
nia poświęcone najwybitniejszym spośród cysterskich „uczo-

nych", przede wszystkim św. Bernardowi z Clairvaux, Ot-
tonowi z.Freising oraz Konradowi z Ebrach. Niewątpliwie 
jednak największy dotąd  wysiłek badawczy został skierowany 
na rozpoznanie struktury zakonnego systemu edukacji, zwła-
szcza zaś cysterskich kolegiów uniwersyteckich. Większość 
znich, dzięki badaniom G. Müllera, A. Dietricha, A. Arnolda, 
A. Amrheina, S. Bredla, F. Maurera, a ostatnio także ojca L. J. 
Lekaia, doczekała się odrębnych opracowań. 

Znacznie mniej natomiast wiadomo o ewolucji samego 
systemu tych kolegiów, zwłaszcza w okresie późnego średnio-
wiecza. Ten ważki problem podjął  ostatnio Reinhard Schnei-
der w pracy „Zentralistische und divergierende Tendenzen in 
der Studienorganisation der Zisterzienser". 

Rozważania autora skoncentrowały się na kwestii wzaje-
mnych relacji między strukturami organizacyjnymi zakonu, 
a funkcjonującym  w jego ramach systemie oświaty. Postawio-
na przez R. Schneidera teza zakłada, że o ile w okresie do 
połowy XIV w. centralizm ustrojowy wspólnoty cysterskiej 
znajdował odbicie w strukturze szkolnictwa (czego najbardziej 
widocznym przykładem było wyznaczenie Paryża na centralny 
ośrodek studiów teologicznych), o tyle w czasach późniejszych 
(druga połowa XIV i XV stulecie) zależność ta już nie 
występowała. Przyczynę tej zmiany R. Schneider widział 
przede wszystkim w narastających  w tym czasie tendencjach 
odśrodkowych, mających  swe źródło w różnego rodzaju 
regionalizmach i: nacjonalizmach. Ich właśnie oddziaływanie 
doprowadzić miało do zastąpienia  scentralizowanego dotąd 
systemu szkolnictwa całą  siecią  cysterskich studiów wyższych, 
działających  przy większości najważniejszych uniwersytetów 
średniowiecznej Europy. 

Na poparcie swojej tezy R. Schneider przytacza trzy 
rodzaje argumentów. Po pierwsze uważa on, że zakon cysterski 
- mimo swojego ponadnarodowego charakteru i dążenia  do 
równouprawnienia wszystkich nacji - nie zdołał przezwyciężyć 
separacji niektórych klasztorów, na przykład w Irlandii w XIII 
w. W konsekwencji autor dochodzi do wniosku, że wprowadze-
nie w zakonie cystersów w XIII w. zorganizowanego pod 
względem strukturalnym nauczania nie było celem samym 
w sobie i nie służyło wyłącznie  podniesieniu formacji  intelektual-
nej mnichów. Zorganizowanie zunifikowanego  pod względem 
programowym i strukturalnym nauczania na stopniu elementa-
rnym i wyższym miało w tym ujęciu silny wydźwięk praktyczny 
i służyć miało wyeliminowaniu partykularyzmowi utrzymaniu 
jedności zakonu. Z tego też względu często i stanowczo 
podkreślać miano nadrzędną  rolę paryskiego Collegium Berna-
rdinum jako centralnego ośrodka studiów braci, mimo że 
faktyczna  rola tego kolegium była najpewniej dużo mniejsza, 
niżby to wynikało z zakonnego ustawodawstwa. 

Następnie R. Schneider odwołuje się do bulli „Fulgens" 
cysterskiego papieża Benedykta XII z roku 1335 i stwierdza, iż 
podjęta przez Rzym reforma  zakonnego systemu oświaty 
sprowadzała się w gruncie rzeczy do próby pogodzenia tenden-
cji centralistycznych (podkreślenie pozycji Paryża) i odśrod-
kowych (przez powołanie nowych kolegiów). Jak wiadomo 
była to próba nieudana, bowiem bardzo szybko okazało się, że 
pozycja kolegium paryskiego wobec rosnącej  mu konkurencji 
ze strony ośrodków w Kolonii, Heidelbergu, Wiedniu, ETfur-
rie ćzy Krakowie była coraz słabsza. Efektem  tego było z kolei 
zerwanie z ponadnarodowym charakterem organizacji szkol-
nej cystersów i stopniowe zamykanie struktur oświatowych 
w ramach poszczególnych organizmów politycznych. W kon-
sekwencji zaś tego procesu coraz większy wpływ na organiza-
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cję edukacji w zakonie miały osoby świeckie, władcy po-
szczególnych państw, którzy niejako w zastępstwie władz 
zakonu troszczyli się o zapewnienie mnichom potencjalnych 
przynajmniej możliwości kształcenia. Przykładem - choćby 
znaczący  udział czynnika świeckiego w powstaniu cysterskich 
studiów w Heidelbergu, Wiedniu, czy wreszcie w 1401 r. 
w Krakowie. 

Tak przedstawiają  się w skrócie najważniejsze tezy pracy 
R. Schneidera oraz istota zaprezentowanej przez niego ar-
gumentacji. 

Ich ocenę rozpocząć  trzeba od następującej  uwagi. Nie-
wątpliwie  schyłek wieków średnich przyniósł kryzys dotych-
czasowej formuły  życia wspólnego praktykowanego przez 
cystersów. Miejsce powiązań  ffliacyjnych  między klasztorami 
zaczęły stopniowo zajmować związki  o charakterze wspólnot 
terytorialnych, co w konsekwencji doprowadziło do powstania 
z biegiem czasu prowincji zakonnych. W tym sensie ewolucja 
systemu szkolnictwa jest efektem  dokonującej  się stopniowo 
zmiany koncepcji funkcjonowania  całego zakonu. 

Nie może więc w tej sytuacji dziwić słuszny wniosek R. 
Schneidera dotyczący  wzrastającego  udziału świeckich, królów 
i książąt  w organizowaniu cysterskich kolegiów uniwersytec-
kich. Szkoda tylko, że ten wątek  nie został szerzej rozwinięty, 
jako że problem ten jest niezmiernie interesujący  i sam w sobie 
zasługuje na osobne opracowanie. Łatwo bowiem zauważyć, że 
o ile w wieku XIII idea założenia kolegium wychodziła zawsze 
ze środowiska zakonnego (w Paryżu, Montpellier, Tuluzie, 
Oksfordzie),  o tyle od drugiej połowy XIV w. do początków 
XVI stulecia inicjatywę w tym względzie przejmują  fundatorzy 
(Praga, Heidelberg, Lipsk) lub odnowiciele (Wiedeń, Kraków) 
uniwersytetów. Autor nie dostrzegł niestety, że zmiana kompe-
tencji w zakresie inicjatywy powoływania nowych kolegiów 
miała swoje uwarunkowania także w skomplikowanej sytuacji 
politycznej w Europie w II połowie XIV i na początku  XV w. 
Chodzi, rzecz jasna, o schizmę w Kościele zachodnim, rozpat-
rywaną  w odniesieniu do podziałów, jakie nastąpiły  w tym 
czasie u cystersów. Rozbicie zakonu na poszczególne obedienc-
je w praktyce oznaczało zerwanie więzi z kapitułą  w Citeaux 
przez klasztory poddane Rzymowi (także domy polskie). 

Fakt ten wywarł z pewnością  doniosły wpływ na zmianę 
dotychczasowego modelu uniwersyteckiej edukacji cystersów. 
Klasztory obediencji rzymskiej, pozbawione były w okresie 

schizmy możliwości kontaktów z paryskim kolegium św. 
Bernarda. W jego miejsce opactwa te musiały powołać podob-
ne, (ale w okresie schizmy niezależne od Citeaux) ośrodki, stąd 
powodzenie nowych fundacji  przy pełnym dla nich poparciu ze 
strony papieży rzymskich. 

Z tego względu trudno pogodzić się z tezą  R. Schneidera, 
że w przeciwieństwie do Heidelbergu powstanie kolegiów 
w Lipsku i Krakowie było wynikiem napięć narodowoś-
ciowych w zakonie. Analiza motywów, które leżały u podstaw 
powołania krakowskiego studium cystersów została tym sa-
mym znacznie uproszczona, autor pominął  też zupełnie prob-
lem pierwszej, nieudanej zresztą,  próby założenia kolegium 
cysterskiego w Krakowie w roku 1401. 

Trudno też zgodzić się z twierdzeniem R. Schneidera, iż: 
„das Ordenskolleg in Krakau mit aller Kraft  um Studenten aus 
dem Leipziger Eizugsbereich werb". Możemy domyślać się, że 
autorowi chodziło o konflikt,  jaki rozgorzał o opactwa śląskie. 
Stwierdzenie, że zarządzający  kolegium krakowskim starali się 
za wszelką  cenę odciągnąć  jak największą  liczbę studentów 
z Lipska do Krakowa można by bowiem równie dobrze 
odwrócić. Omawiając  ten bardzo skomplikowany problem R. 
Schneider nie dostrzega jednak, że formułowane  przez kapitułę 
generalną  kryteria wyznaczania dla poszczególnych kolegiów 
terytoriów rekrutacyjnych nie były jednakowe. W przypadku 
zaś, gdy do dwóch sąsiadujących  kolegiów (np. Krakowa 
i Lipska) stosowano odmienne kryteria, co powodowało 
zazębianie się kompetencji opatów - rektorów z obu ośrod-
ków, wybuch konfliktu  o sporne ziemie był tylko kwestią 
czasu. W dużej więc mierze nieporozumienia między tymi 
dwoma kolegiami wynikały nie tyle z przyczyn narodowoś-
ciowych, ale z wydawania przez kapitułę wzajemnie sprzecz-
nych instrukcji co do zasad prowadzenia „misji szkolnej" 
w poszczególnych krajach. 

Nie ulega wątpliwości,  że omawiane tu studium R. 
Schneidera jest próbą,  niestety nie do końca udaną,  wypeł-
nienia dotkliwej luki w historiografii  cysterskiej, próbą  nowe-
go spojrzenia na ewolucję zakonnych struktur szkolnych. 
Mimo przytoczonych wyżej uwag krytycznych wiele myśli 
wypowiedzianych przez autora zasługuje na uwagę i w bada-
niach nad systemami szkolnymi zakonów w średniowieczu nie 
raz zapewne przyjdzie się do nich odwołać. 

K.K. 


