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Edukacja w Bizancjum. Zarys problemu 

Streszczenie 

Cesarstwo bizantyjskie jako spadkobierca hellenistycznego i rzymskiego 

systemu edukacyjnego zachowało odziedziczoną strukturę nauczania do końca swojego 

istnienia. Generalnie kształcenie w Bizancjum obejmowało różne etapy. Nauka 

rozpoczynała się w szkole elementarnej, gdzie zapoznawano dzieci z najbardziej 

podstawowymi umiejętnościami czytania i pisania. Następnym, a zarazem pośrednim 

stadium było kształcenie w szkołach średnich, po którym następowała wieńcząca proces 

nauczania edukacja na poziomie wyższym. Celem rozprawy jest nakreślenie ogólnej 

charakterystyki obowiązującego w Bizancjum systemu szkolnictwa oraz przybliżenie 

działalności najważniejszych szkół, w których zgodnie z przeszłym duchem edukację 

podstawową, średnią i wyższą na terenie cesarstwa realizowano. 
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W stosunku do tradycji hellenistycznej i rzymskiej nauczanie  

w Bizancjum nie odsłania innowacyjnego podejścia do edukacji. To zaś oznacza, 
że Bizantyjczycy nie wypracowują, ani też nie wytyczają nowych dróg w tej 
materii, a raczej korzystają ze wcześniejszej spuścizny1

. Bizantyjski proces 

edukacyjny stanowiąc swoistego typu kontynuację utartych (we wspomnianych 
tradycjach) wzorców, skazany był na ciągły dialog z przeszłością. Warto dodać, 
że cesarstwo jako spadkobierca minionego hellenistycznego i rzymskiego 
systemu edukacyjnego zachowało odziedziczoną strukturę nauczania do końca 
swojego istnienia.  

                                                      
1
  Por.: A. Markopoulos, Education, [w:] The Oxford Handbook of Byzantine Studies, red. E. Jeffreys,  

R. Cormack, J. F. Haldon, Oxford 2008, s. 785; A. Markopoulos, In Search for ‘Higher Education in 

Byzantium’, [w:] Зборник радова Византолошког института L 2013, s. 29; M. Angold, Cesarstwo 

bizantyjskie 1025-1204. Historia polityczna, Ossolineum 1993, s. 92. Na temat hellenistycznych  

i chrześcijańskich wpływów na bizantyjską paideia zob.: V. Ježek, Education as a Unifying and 

„Uplifting” Force In Byzantium, „Philotheos” 2007, t. 7, s. 291-304. 

Język. Religia. Tożsamość 

1 (13) 2016  s. 69-83 



MAGDALENA JAWORSKA-WOŁOSZYN 

70 

Generalnie kształcenie w Bizancjum obejmowało różne szczeble. Nauka 
rozpoczynała się w szkole elementarnej, gdzie zapoznawano dzieci z najbardziej 
podstawowymi umiejętnościami czytania i pisania. W stanowiącej kolejny 
edukacyjny etap szkole średniej program zajęć opierał się głównie na świeckiej 
literaturze. Uczelni odpowiedzialnych za kształcenie wyższe na terenie cesarstwa 
nie było wiele. W początkowych latach imperium koncentrowały się w większych 

ośrodkach miejskich, a od IX wieku najczęściej były zależne od działań cesarzy, 
w mniejszym zaś stopniu od inicjatyw wyższych urzędników, co miało wpływ na 
ich krótkotrwały żywot. W środkowym i późnym okresie Bizancjum ciężar 
szkolenia spoczywał na szkołach średnich. Brak szerszych inicjatyw ze strony 
rządu wprowadzenia własnych wytycznych w oferowanym kształceniu ostatecz-

nie spowodował, że mówienie o edukacji bizantyjskiej (bez względu na jej 
poziomy) w dosłownym znaczeniu tego słowa nie jest możliwe. Celem szkicu 
jest nakreślenie ogólnej charakterystyki systemu szkolnictwa obowiązującego  
w Bizancjum oraz przybliżenie działalności najważniejszych szkół, w których 
zgodnie z przeszłym duchem edukację podstawową, średnią i wyższą na terenie 
cesarstwa realizowano. 

Nauczanie początkowe 

Bizancjum nigdy nie nałożyło na swoich poddanych obowiązku szkolnego. 
Edukacja była kwestią indywidualnego wyboru, a do szkół zazwyczaj udawały 
się dzieci pochodzące z rodzin, które było stać na poniesienie kosztów z tym 
związanych. Jakkolwiek trudno ustalić poziom ówczesnych opłat, to przypuszcza 
się, że musiały być one stosunkowo wysokie i warunkowane reputacją nauczy-

ciela. Nieznana jest również liczba uczniów, którzy podejmowali naukę czy też 
uczęszczali do szkół. Jest jednak dalece prawdopodobne, że nie stanowili oni 
znacznej części młodej populacji. Mimo to dostęp do podstawowego wykształ-
cenia, (które można było zdobyć na wielu obszarach imperium), miało wiele 
dzieci. Świadczy o tym fakt powszechnej alfabetyzacji, zwłaszcza wśród przed-

stawicieli lepiej usytuowanej części społeczeństwa bizantyjskiego. 
Dziewczęta na podobieństwo chłopców posiadały sposobność uczenia się, 

a ich edukacja była również związana ze statusem materialnym rodziny. 
Najczęściej naukę dziewcząt realizowano w domu, w wieku XI istniały natomiast 
już szkoły, do których mogły one uczęszczać. Warto dodać, że większość szkół 
elementarnych na terenie cesarstwa miała charakter prywatny, i że monastyczne 
szkoły tego typu były rzadkością. Z nauki oferowanej przez monastyry korzystali 
wyłącznie ci, którzy w przyszłości mieli zostać mnichami bądź członkami kleru. 

Szkoły monastyczne skupione na wychowaniu potencjalnych mnichów ograni-
czały się zatem do realizacji wewnętrznych potrzeb, przez co w rzeczywistości 
na terenie cesarstwa Kościół nie posiadał monopolu na edukację. 
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Propaideia, czyli nauczanie podstawowe, jak słusznie zauważa Alexander 
Kazhdan, nieznacznie różniło się od modelu późnorzymskiego2

. W obliczu braku 

restrykcyjnych reguł do szkoły elementarnej zazwyczaj przystępowały dzieci 
(chłopcy i dziewczynki) między 6 a 7 rokiem życia. Decyzję o rozpoczęciu 
kształcenia podejmowali rodzice według własnego uznania. Do nich przy-

należało bowiem stwierdzenie czy ich dziecko jest w stanie sprostać wymogom 
nauki oraz czy jest gotowe, by takie wyzwanie podjąć3. Wiadomo też, że naucza-

nie początkowe trwało kilka lat (około 3-4) i że większość Bizantyjczyków 
zazwyczaj nie wykraczało poza poziom edukacji podstawowej. 

Nauczyciela tego typu szkoły najczęściej określano mianem grammatistes, 

ale był on również znany jako paidodidaskalos, paidotribes czy paidagogos. 

Niektórzy spośród grammatistei wywodzili się ze środowiska duchownych,  
co tłumaczy, że lekcje nierzadko prowadzono w kościołach lub na klasztornych 
dziedzińcach. 

Program szkolny na tym szczeblu zakładał naukę liter, sylab i wyrazów, 
które wraz z krótkimi tekstami młodzi wychowankowie przyswajali na pamięć 
dzięki czytaniu na głos. Nauczyciel miał także w zwyczaju objaśniać podane 
przezeń teksty pod kątem gramatycznym i etycznym. Zasadniczym tekstem,  
po który sięgano w nauczaniu podstawowym był Psałterz. Warto dodać, że  
w przeciwieństwie do szkół starożytnej Grecji kładących nacisk na wychowanie 
fizyczne plan szkoły bizantyjskiej takiego przedmiotu nie obejmował.  

Używane przez nauczycieli pedagogiczne metody niejednokrotnie kompli-
kowały naukę i nie były wolne od wad. Źródłem trudności jawił się częstokroć 
fakt, że wymowa wybranych słów greckich nie współgrała z ich zapisem.  
Z drugiej strony, wraz z przejściem do lektury greckich tekstów uwidaczniały się 
kolejne problemy, których podłożem była rozbieżność między językiem mówio-

nym używanym na co dzień przez Bizantyjczyków oraz językiem właściwym 
greckiej literaturze. 

Obok nauki liter, sylab, wyrazów i czytania, program kształcenia pod-

stawowego zakładał także naukę pisania i rachowania4. Pierwszą z umiejętności 
uczniowie nabywali przez kopiowanie zapisywanych przez nauczyciela liter  

na tabliczce, a w przypadku niewłaściwego zapisu, wskutek ich poprawiania, czyli 
eliminowania powstałych błędów. Podopieczni w tym celu używali rylca za po-

mocą którego mogli pisać na ostrakach lub drewnianych tablicach. Za najlepsze 

                                                      
2
  Por. A. P. Kazhdan, La produzione intelettuale a Bisanzio, Liguori Editore, Napoli 1983, s. 55. 

3
  Na temat roli rodziców w edukacji bizantyjskich dzieci zob.: N. Kalogeras, The Role of Parents and 

Kin In the Education of Byzantine Children, [w:] Hoping for Continuity: Childhood, Education and 

Death in Antiquity and the Middle Ages, t. 33, red. K. Mustakallio, J. Hanska, H.-L. Sainio,  

V. Vuolanto), Rome, Institutum Romanum Finlandiae 2005, s. 133-143. 
4
  Warto podkreślić, że w Bizancjum do XV wieku nieznany był system pozycjonowania, w związku  

z czym cyfry oznaczano za pomocą liter alfabetu i korzystano z greckiego systemu numeracji. 
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uznawano tabliczki woskowe. Podstawy sztuki rachowania wychowankowie 

pozyskiwali w drodze liczenia na palcach bądź przy użyciu małych kamieni. 
Niekiedy także korzystano z liczydeł. 

Według Roberta Browning’a odpowiedzialni za nauczanie podstawowe 
grammatistai posługiwali się nader prostymi metodami i nie troszczyli się 
zanadto o rozwój psychologiczny będących pod ich pieczą dzieci. Niejedno-

krotnie ich działaniom wychowawczym towarzyszyło wymierzanie kar cielesnych5
. 

Nauczanie w szkołach średnich 

Jak podaje Kazhdan, mimo braku przejawów jakiejkolwiek formy dyskryminacji  
w bizantyjskim systemie szkolnictwa w szkołach średnich naukę podejmowali 
głównie synowie funkcjonariuszy, duchownych, prowincjonalnych właścicieli 
ziemskich oraz kupców6. To zaś prowadzi do wniosku, że w Bizancjum do szkół 
tego typu głównie uczęszczały dzieci wywodzące się z wybranych klas społecz-

nych
7. Potomków arystokracji często edukowano w domach, przy czym pod-

stawę ich kształcenia wiązano przede wszystkim z pozyskaniem umiejętności  
w dziedzinie sztuki jeździeckiej, łowieckiej, tudzież łucznictwa. Kontynuowanie 
edukacji dla dzieci z biedniejszych rodzin skądinąd jawiło się jako nieosiągalny 
luksus. Synowie rolników czy rzemieślników niejednokrotnie rozpoczynali pracę 
w bardzo młodym wieku. Edukacja w szkołach średnich nie była przeznaczona  
i osiągalna dla kobiet. 

Kwestia dalszego kształcenia dzieci stanowiła w bizantyjskich rodzinach 
przedmiot wielu dyskusji. Dowodzi tego przypadek jednego z najwybitniejszych  

i najbardziej płodnych reprezentantów filozofii wieku XI, mianowicie Michała 
Psellosa (1018-1078). Po zakończeniu nauczania podstawowego o losach myśli-
ciela noszącego jeszcze podówczas imię Konstantyn miała zaważyć rodzinna 
narada. W Enkomion dla matki Psellos wprost podkreśla, że sposobność prze-

dłużenia nauki zawdzięczał wyłącznie swojej rodzicielce. Autor w swojej 
pochwale matki donosi, że w wieku 8 lat samo słyszenie o porzuceniu nauki było 
dla niego trudne, i że niektórzy z członków rodziny skutecznie chcieli go od niej 
odwieść. Ostatecznie jednak Teodota wyraźnie zajęła stronę syna i wbrew 
opiniom innych zadecydowała o tym, że ma się uczyć dalej8

.  

Z uwagi na fakt, że paideia była osiągalna dla dzieci z określonych rodzin, 
program nauczania średniego po części uwzględniał ich potrzeby, tj. przygotowa-

                                                      
5
  Por. R. Browning, L’insegnante w: L’uomo bizantino, red. G. Cavallo, Bari 1992, s. 132.  

6
  Por. A.P. Kazhdan, op. cit., s. 57-58. 

7
  Należy podkreślić, że ograniczony pod względem społecznym dostęp do kształcenia średniego 

sprawił, że bizantyjska paideia była ujmowana w nader pragmatyczny sposób. Zadaniem średniego 
szkolnictwa było uczenie przyszłych przedstawicieli zarówno świeckiej, jak i kościelnej administracji, 
co miało ogromny wpływ na realizowany program nauczania. 

8
  Por. M. Psellos, Enkomion dla matki (V). 
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nie do później wykonywanych przez nie zawodów. Obnażało to pragmatyczny 
stosunek do systemu kształcenia, który w pewnej mierze był nastawiony  
na naukę przyszłych przedstawicieli bizantyjskiej administracji (państwowej  
i kościelnej). Nie bez powodu zatem w szkołach nauczano tachografii, która jako 
sztuka szybkiego, zwięzłego pisania stanowiła niezwykle ważną umiejętność 
urzędników. Jest też dalece prawdopodobne, że w programie kształcenia to 
właśnie tachografia poprzedzała naukę gramatyki.  
 W przeciwieństwie do wykształcenia podstawowego, które Bizantyjczycy 
mogli uzyskać na różnych terenach, dostęp do tego o charakterze średnim był 
znacznie utrudniony. Konstantynopol na terenie imperium stanowił niemal 
jedyny ośrodek, w którym realizowano kształcenie średniego i wyższego szczebla, 
stąd by kontynuować naukę młodzi często musieli przemieścić się do stolicy9

.  

Co istotne, niewielka liczba szkół skutecznie ograniczała liczbę uczących się 
dzieci w ciągu jednego roku szkolnego.  

W przypadku bizantyjskich dzieci nauczanie średnie, czyli tzw. paideia 

lub enkyklios paideia stanowiło bardzo ważny etap w ich kształceniu. Zazwyczaj 
rozpoczynało się ono w wieku 12-14 lat i obejmowało co najmniej 4 lata nauki. 
Nauczyciela odpowiedzialnego za drugi stopień kształcenia określano mianem 
grammatikos lub maistor. Wychowankowie szkół średnich byli również nauczani 
przez prefektów (ekkritoi tes scholes). Ci ostatni, choć mieli wpływ na funkcjo-

nowanie szkoły pozostawali pod nadzorem grammatikoi, do których przynależał 
obowiązek kontrolowania postępu najmłodszych uczniów. W przeciwieństwie do 
prefektów, grammatikoi podejmowali edukację starszych wiekiem i przez to 
bardziej zaawansowanych w nauce dzieci. Na ogół szkoły tego typu znajdowały 
się w centrach dużych ośrodków miejskich, a ich powstanie zależało od indy-

widualnej inicjatywy nauczycieli
10. Warto podkreślić, że szkoły umożliwiały 

swoim podopiecznym spędzenie całego dnia na ich terenie, tym zaś, którzy 
pochodzili spoza ich obszaru niejednokrotnie zapewniały internat. Na etapie 
średniej edukacji, zależnie od czasów, uczniowie zapisywali lekcje na papirusie 
albo pergaminie. W pisaniu posługiwano się trzciną, którą wpierw ostrzono  

w celu pozyskania swoistego rodzaju stalówki, a następnie zamaczano w atra-

mencie. Nierzadko między wychowawcami a ich podopiecznymi zawiązywały 
się dość zażyłe relacje. Uczniom zezwalały one na obdarzanie drobnymi 
podarunkami swoich nauczycieli, tym ostatnim natomiast na oferowanie pomocy 

wychowankom po zakończeniu nauki. 

                                                      
9
  Por. A.P. Kazhdan, op. cit., s. 58-59; M. Angold, op. cit., s. 92. 

10
  Prócz Konstantynopola, w którym centralizowała się nauka w Bizancjum, prawdopodobnie 

wykształcenie średnie można było zdobyć w Tesalonice i jeszcze w kilku największych miastach na 
terenie cesarstwa. 
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 Można by domniemywać, że wspomniane pragmatyczne nastawienie  
do edukacji miało znaczący wpływ na jego właściwą formę. Pozyskanie 
praktycznych umiejętności w toku nauki bynajmniej nie odzwierciedla jej istoty. 

Kształcenie na poziomie średnim obejmowało naukę z zakresu trivium  

i quadrivium. Fundamenty bizantyjskiej paideia opierały się więc na podstawach 
starożytnego systemu kształcenia i jego też ducha wyrażały. 

Teksty po jakie sięgali nauczyciele w toku realizowanego nauczania były 
bardzo zróżnicowane. Obok stanowiącej podstawę literackiego obycia homeryc-

kiej Iliady wychowankowie uczyli się Odysei, wybranych tragedii Ajschylosa, 

Sofoklesa i Eurypidesa oraz komedii Arystofanesa. Prócz wspomnianych tekstów 
uczniowie szkół średnich mieli dalej okazję poznać pisma Hezjoda, Pindara, 
Lukiana, Demostenesa, Platona i wielu innych znamienitych autorów. W nauce 
gramatyki podstawowym tekstem była Techne grammatike autorstwa helleni-

stycznego gramatyka i ucznia Arystarcha z Samotraki – Dionizego z Tracji. 

Niemałą popularnością cieszył się również pochodzący z VI wieku podręcznik 
gramatyki (Epimerismoi) Georgiosa Choiroboskosa, który stanowił opracowanie 
materiału zawartego w psałterzu. Należy też wspomnieć, że uczony Bizantyjczyk 
ostatecznie musiał wykazywać się wiedzą z zakresu chrześcijańskich pism  
tj. Księgi Psalmów, Księgi Rodzaju czy poezji Grzegorza Teologa. 

Ponadto do ważnego dla Bizantyjczyków kształcenia średniego wpro-

wadzono innowacyjną metodę szkolenia zwaną schedografią. Prawdopodobnie 
zaczęto używać tej metody na początku XI wieku, kiedy to pod wpływem 
Michała Psellosa cieszyła się wielkim uznaniem11

. Schedographia jako narzędzie 
dydaktyczne służyła wychowankom szkół do opanowania zasad ortografii, 

gramatyki, leksykografii i stylu. Angold podaje, że było to dyktando, które 
opracowywał sam nauczyciel. Niekiedy w tworzeniu takiego dyktanda wycho-

wawcy korzystali z fragmentów klasycznych tekstów literackich. Po napisaniu 
tekstu na tabliczkach podanego przez grammatikos uczniowie przystępowali do 
jego analizy pod kątem gramatycznym, stylistycznym i historycznym12

. Nieznane 

są dokładne przyczyny wprowadzenia do systemu kształcenia tej nowej filo-

logicznej formy analizowania tekstów literackich, ale wiadomo, że nie wszyscy 
byli nią zachwyceni i doceniali ją w równym stopniu co Psellos czy choćby 
Teodor Prodromos. Pod koniec Aleksjady, tj. w ostatnim jej rozdziale Anna 

Komnena uznaje schedografię za wynalazek „nowszych czasów, naszego pokole-

nia (Aleksjada, XV, 7, 9)”13. Owe wspomniane przez Komnenę „nowsze czasy” 

                                                      
11

  Por. R. H. Robins, The Byzantine Grammarians. Their Place in History, Berlin 1993, s. 127. 
12

  M. Angold, op. cit., s. 93-94. 
13

  A. Komnena, Aleksjada, tłum. O. Jurewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we współpracy  
z De Agostini, Wrocław 2005, t. II, s. 674-675. Szerzej na ten temat w: P.A. Agapitos, Anna Komnene 

and the Politics of Schedographic training and Colloquial Discourse, „Νέα ῾Ρώμη (Rivista di ricerche 

bizantinistiche)” 2013, t. 10, s. 89-107. 
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znamionuje lekceważenie nauk wyższych i upodobanie niewymagających rozry-

wek. Według starannie wykształconej księżniczki popularność gry w szachy 
dowodzi raczej społecznej beztroski i nieprzywiązywania wagi do humanistycz-

nej edukacji, aniżeli właściwego do niej podejścia. Nie dziwi więc, że nowa 
technika w postaci schedografii (niczym szachy będące dla niej mało szlachetną 
zabawą) budzi w Annie Komnenie jawną niechęć. Autorka Aleksjady w pełni 
potępia jej doniosłą rolę w ówczesnej edukacji, czego dobitnym wyrazem są jej 
słowa:  

Po skończeniu szkoły elementarnej w dzieciństwie przeszłam do retoryki, 

przystąpiłam do filozofii i wśród tych nauk zajmowałam się poetami, 

historykami, dzięki czemu wygładziłam chropowatość swego stylu. 

Opanowawszy krasomówstwo, mogłam osądzić zawiłości skompliko-

wanej schedografii (Aleksjada, XV, 7, 9)
14

. 

 Kurs gramatyki rozpoczynał kształcenie średnie. Studium gramatyki 
pojmowanej jako sztuka czytania oraz interpretowania starożytnych tekstów nie 
ograniczało się tylko do nauki, deklinacji, koniugacji czy stosownego pisania. 
Zakładało ono konieczną znajomość pojęć historycznych, geograficznych oraz 
mitologicznych, bez których nie byłoby możliwe rozumienie pism antycznych 
autorów. Od wychowanków szkół średnich prócz wiedzy z zakresu ortografii  
i zasad gramatycznych wymagano jednocześnie umiejętności czytania i pojmo-

wania podstaw wersyfikacji. Nauczyciele zamierzone efekty kształcenia uzyski-
wali dzięki czytaniu na głos wybranych pism, poddawaniu ich analizie oraz 
zadawaniu uczniom pytań. Na lekcjach teksty interpretowano pod kątem morali-
stycznym. Wiadomo, że w interpretacji badanych pism dużym powodzeniem 
cieszyła się metoda alegoryczna, której zawdzięczano odkrywanie znaczeń  
w nich ukrytych. 

Niezwykle dużą popularnością i wielkim uznaniem cieszyła się retoryka. 
Do jej nauki uczniowie zazwyczaj przystępowali po osiągnięciu sprawności 
dobrego czytania oraz mówienia, czyli w wieku około 14 lat. Znajomość i obycie 
w dziedzinie sztuki retorycznej zyskiwali poprzez praktykę ćwiczeń zwanych 
progymnasmata. W rzeczywistości stanowiły one pewnego rodzaju szkolenie  
i przygotowanie do pisania własnych kompozycji. Ich tematyka ściśle nawiązy-

wała do wątków zaczerpniętych z mitologii greckiej oraz znanych mów. Imitacja 
antycznych mistrzów zapewniała wychowankom retoryczną poprawność w kom-

ponowaniu narracji, ekphraseis czy ekspozycji. Na lekcjach ze sztuki kraso-

mówczej nauczyciele dzielili się również z uczniami techniką pisania listów. 
Według wielu z nich komponowanie epistoł było umiejętnością niezbędną  
w wykonywaniu przyszłej pracy na stanowiskach urzędniczych. W nauce reto-

                                                      
14

  A. Komnena, op. cit., s. 675. 
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ryki najczęściej sięgano po mowy Demostenesa, teksty Hermogenesa lub pisma 
bizantyjskich autorów. 
 Program szkoły średniej obejmował także matematykę, która stanowiła 
odrębny przedmiot, albo była równocześnie nauczana z popularną w Bizancjum 
astronomią. Zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy z zakresu tychże nauk służyły 
między innymi pisma autorów, tj. Nikomachos z Grazy, Metrodoros, Euklides, 

Ptolemeusz, Aratos i Autolykos.  

 W bizantyjskich szkołach nauczano również filozofii, którą rozumiano 
bardzo rozmaicie. Niekiedy filozofię przeciwstawiano matematyce, niekiedy zaś 
utożsamiano ją z dialektyką. Prowadziło to do ujmowania jej bądź jako 
przedmiotu, którego studium wieńczyło naukę, bądź jako wprowadzającego  
do dalszych studiów z zakresu quadrivium

15
. 

 Program kształcenia nie uwzględniał nauki języków obcych, których 
znajomość wśród wykształconych Bizantyjczyków nie była duża, wręcz rzadka. 
Tę samą prawidłowość można zauważyć odnośnie zainteresowań wobec litera-

tury obcej. W Bizancjum praktycznie nie było przekładów pism z innych języ-

ków, a początek ich pojawienia wiąże się dopiero z XI wiekiem. 
 W rzeczywistości enkyklios paideia nie było źródłem wielu umiejętności 
praktycznych dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie cesarstwa. 
Ogromne znaczenie, jakie przypisywano w programie kształcenia przedmiotom 
takim jak gramatyka czy retoryka, przyczyniło się do tego, że wychowankowie 
korzystający z nauki na średnim poziomie uważali się za znawców martwego 
języka. W ten też sposób szkolnictwo średnie edukowało swoistego rodzaju elitę 
odciętą od pozostałych członków społeczeństwa, którym nie była dana 
kontynuacja nauki. 

Nauczanie wyższe 

Na terenie cesarstwa nie istniały szkoły wyższe na podobieństwo zachodnich 
ośrodków uniwersyteckich16. W rzeczywistości trudno sprecyzować kryteria 
pozwalające rozróżnić bizantyjskie szkoły wyższe od dotychczas omawianych 
szkół średnich. Wiadomo, że w Bizancjum nie było potrzeby wysoce wyspecjali-
zowanego szkolnictwa, a szkoły tego typu raczej miały służyć kształceniu 
hierarchów władz i kościoła, aniżeli reprezentantów szeroko pojmowanego 
świata nauki. We wczesnym okresie na terenie imperium różne prowincjonalne 
ośrodki pełniły funkcję siedlisk kultury i nauki, stąd też założone wcześniej 
prywatne instytucje kontynuowały realizację kształcenia. Jednym z najbardziej 
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  Szerzej na ten temat w: A. P. Kazhdan, op. cit., s. 63-64. 
16

  Por. K. Ierodiakonou, B. Bydén, Byzantine philosophy w: Stanford Encyclopedia of Philosophy 2014. 

Tekst dostępny online na stronie: http://plato.stanford.edu/entries/byzantine-philosophy/ [dostęp: 
19.10.2015]. 
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znanych podówczas centrów była szkoła w Atenach. Obok niej za równie 
znaczące uznawano szkoły w Aleksandrii, Bejrucie, Antiochii, Gazie czy choćby 
Cezarei, przy czym żadna z nich wskutek czynników religijnych, naturalnych 

katastrof oraz utraty przez cesarstwo znacznej ilości terytoriów i ośrodków 
miejskich w VII wieku, nie przetrwała do jego końca. Z jednej strony, po zakazie 
Justyniana nauczania filozofii w Atenach w 529 roku, z drugiej zaś strony,  
po zniszczeniu szkoły w Bejrucie przez trzęsienie ziemi w roku 551 oraz po 
odłączeniu uniwersyteckich wschodnich miast od Bizancjum, ognisko nauki 
zaczęło się powoli przenosić do Konstantynopola. 
 Pierwszym z bizantyjskich cesarzy, który poczynił starania na rzecz 
państwowej kontroli szkoły typu wyższego był Teodozjusz II (408-450), który  
w 425 roku założył Pandidakterion

17. W założonej przez cesarza uczelni  
o charakterze państwowym młodzi Bizantyjczycy mieli zdobywać kompetencje 
niezbędne dla przyszłych urzędników. Jako że nauczanie opierało się na słucha-

niu nauczyciela, powstały uniwersytet nazywano audytorium. Zatrudnieni w nim 

profesorowie byli państwowymi urzędnikami. W przeciwieństwie do zwykłych 
miejskich nauczycieli gramatyki i retoryki cieszyli się różnymi przywilejami, ale 

też i nie byli wolni od ograniczeń. Nie mogli bowiem publicznie nauczać poza 
murami uczelni, a ten, kto złamał zasadę, narażony był na wygnanie. Pandida-

kterion skupiał 31 profesorów, wśród których 10 było odpowiedzialnych  
za naukę łacińskiej gramatyki, 10 za naukę gramatyki greckiej, 3 za wymowę 
łaciny, 5 za wymowę greki, 2 odpowiadało za kursy z zakresu prawa, a jeden  
z filozofii. Pod koniec V wieku wykładowcy stołecznego uniwersytetu spotkali 
się z represjami ze względu na pogaństwo. Ostatecznie tych, którzy nie przeszli 
na nową religię postawiono przed sądem. Ośrodek funkcjonował jeszcze za 
czasów Justyniana I (527-565). Informacje z tego okresu odnośnie konstantyno-

politańskiego uniwersytetu są niejasne, ponieważ brakuje dokumentów jedno-

znacznie świadczących o naukowym kształceniu za jego panowania18
. Dopiero  

w VII wieku w stolicy pojawiają się pierwsze ślady wyższego nauczania, które 
odsyłają nas do działalności Stefana z Aleksandrii. Ten znany bizantyjski filozof, 
lekarz, astrolog, astronom i alchemik został prawdopodobnie wezwany do 
Konstantynopola przez cesarza Herakliusza I (610-641). Co prawda Stefanowi  

z Aleksandrii przysługiwał tytuł oikumenikos didaskalos, ale na tej podstawie 

trudno wnioskować o istnieniu stołecznej szkoły, której losy zarówno w VII, jak 
i VIII wieku, stanowią wielką niewiadomą. Na temat wyższego kształcenia od 

                                                      
17

  Szerzej na temat edyktu Teodozjusza II i jego roli w  bizantyjskiej edukacji w: A. Kompa, Edukacja  

w Bizancjum, [w:] Konstantynopol Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim,  

red. M. J. Leszek, T. Wolińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 621-624. 
18

  Por. A. Tihon, Enseignement scientifique à Byzance, „Organon” 1988, t. 4, s. 92; A. P. Kazhdan, op. cit., 
s. 71. 
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wieku VII nie wiadomo praktycznie nic, stąd należy założyć możliwość nie-

istnienia stołecznej uczelni w okresie, o którym mowa19
. 

 Wraz z nadejściem wieku IX sytuacja ulega diametralnej zmianie. 

Stołeczny uniwersytet uległ reorganizacji za sprawą Bardasa, a jego funkcjono-

wanie nieuchronnie wiązano z Leonem Matematykiem. Pochodzący z Tesalii 
Leon na początku pobierał nauki z gramatyki w jednej z konstantynopolitańskich 

szkół, a następnie pod opieką anonimowego nauczyciela na wyspie Andros 
pogłębiał i kontynuował studia z retoryki, filozofii oraz matematyki. Z uwagi na 
swoją niezwykłą erudycję Leon Matematyk został wezwany przez cesarza 
Teofila (829-842) do Konstantynopola i mianowany profesorem w szkole 

znajdującej się przy kościele Czterdziestu Męczenników. Po śmierci cesarza,  
tj. za nowych rządów Bardasa, objął katedrę filozofii w zreorganizowanej przez 
cezara szkole Magnaura, gdzie uczył filozofii, arystotelesowskiej logiki. Grono 

nauczycielskie szkoły tworzyli również: wychowanek Leona – geometra Teodor, 

astronom Teodignios i gramatyk Kometas. Program kształcenia Magnaura 
obejmował naukę ogólnych dyscyplin w tym filozofii, geometrii, arytmetyki oraz 
muzyki

20
. Warto dodać, że wraz ze śmiercią Leona kończą się wszelakie 

informacje nt. funkcjonowania szkoły założonej przez cezara Bardasa. 
 Za czasów Konstantyna VII Porfirogenety (913-959) w stołecznej wszech-

nicy kontynuowano nauczanie filozofii, retoryki, astronomii oraz geometrii. 

Cesarz jako wszechstronnie wykształcony człowiek i miłośnik nauki promował 
kształcenie o charakterze encyklopedycznym. Konstantyn VII przyczynił się 
także do przebudowy systemu szkolnictwa wyższego dzięki powołanym przez 
siebie ‘παιδευτὰς ἀρίστους’. Noszący tytuł protospathariosa Konstantyn został 
przez niego mianowany na stanowisko nauczyciela filozofii, metropolita 

Aleksander z Nikei – retoryki, asekretis (ἀσηκρῆτις) Grzegorz na stanowisko 

wykładowcy astronomii, a patrycjusz Nikefor – nauczyciela geometrii. Cesarz 

miał na podobieństwo Bardasa dofinansowywać zarówno nauczycieli, jak i ich 
podopiecznych. Nie zachowały się jednak żadne świadectwa, które potwierdzały-

by dalsze istnienie szkoły po jego śmierci około 959 roku. 
 W Bizancjum okres między końcem X i początkiem XI wieku dla 
edukacji jako takiej, zwłaszcza tej na wyższym poziomie, nie przynależy do 
najlepszych. Księżniczka Komnena podaje, że „od rządów Basiliosa Purpurata aż 
do panowania cesarza Monomacha naukę wielu lekceważyło”21, i że do pano-

wania jej ojca Aleksego I „większość ludzi wiodła życie rozwiązłe, oddawała się 
zabawom, poświęcając w swej zniewieściałości czas jedynie na polowania i inne 

                                                      
19

  Nie ma żadnych informacji, które świadczyłyby o istnieniu Pandidakterion po rządach Herakliusza I. 
20

  Por. A. Tihon, op. cit., s. 94; A. Markopoulos, In Search for ‘Higher Education in Byzantium’,  

op. cit., s. 38; A. P. Kazhdan, op. cit., s. 72. 
21

  A. Komnena, Aleksjada, t. I, tłum. O. Jurewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we współpracy  
z De Agostini, Wrocław 2005, s. 219-220. 
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czcze rozrywki, natomiast wykształcenie i całą naukę traktowała jako przypadek 
(Aleksjada, V, 8, 2)”22. W księdze I Kroniki Psellos ujmuje Bazylego II jako 

władcę, który „nie zwracał uwagi na ludzi uczonych”23, i który wobec 
miłośników nauki „żywił całkowitą pogardę”24

. Tylko wybrani przedstawiciele 

społeczeństwa bizantyjskiego mieli zajmować się literaturą dla niej samej. 
„Natomiast większość nie postępowała w ten sposób wobec kultury umysłowej 
(Kronika I, 29)”25. Przywołane teksty jedynie potwierdzają fakt, że od panowania 
cesarza Bazylego II (976-1025) do Konstantyna IX Monomacha (1042-1055)  

na terenie cesarstwa zaniedbywano kwestie dotyczące kształcenia i jednocześnie 
pozbawiano naukę właściwego jej w kulturze znaczenia. 
 Kolejna próba stworzenia instytucji szkolnictwa wyższego nadeszła wraz  
z przejęciem władzy przez  Konstantyna IX Monomacha. Dzięki cesarzowi,  
a ściślej jego rozporządzeniu pisemnie przygotowanemu przez Jana Mauropousa, 
w 1045 roku (?) na kanwie wcześniej istniejącej szkoły prywatnej Michała 
Psellosa i Jana Ksifilinosa, zorientowanej na nauczanie filozofii oraz prawa 

powstały dwie odrębne szkoły. Na czele Szkoły Prawa (Didaskaleion ton nomon), 

gdzie nauki udzielano bezpłatnie – stanął Jan Ksifilinos. Został on pierwszym 
strażnikiem prawa (nomophylax). Szkołę Filozofii powierzono Michałowi 
Psellosowi, któremu nadano tytuł hypatos ton philosophon – ‘konsula filozofów’. 
Nomophylax miał sposobność pozostawania w osobistych relacjach z cesarzem, 
za wykonywaną pracę otrzymywał wynagrodzenie, żywność i odzież. Mimo  
że jego urząd nadawany był na całe życie, to jednak odwołanie ze stanowiska 
było raczej kwestią natury formalnej. Rozporządzenie Konstantyna przewidy-

wało przypadki, w których stróż prawa mógł zostać zwolniony. Do utraty zajmo-

wanego przezeń stanowiska mogły przyczynić się m.in. zarzuty o ignorancję, 
niewykonywanie stosownych obowiązków, nieodpowiedzialność. Nomophylax 

musiał wykazywać nie tylko szeroką wiedzę z zakresu prawa, ale również 
doskonałą znajomość języków legislacyjnych, czyli greki i łaciny. Dotyczył go 
także zakaz przyjmowania jakichkolwiek podarunków, z wyjątkiem tych, które 
były mu darowane przez wychowanków po zakończeniu nauki. Uczniom  
po ukończeniu Szkoły Prawa wydawano z rąk jej stróża certyfikaty stwierdzające 
przygotowanie prawnicze. 

W Szkole Filozofii, na której czele stał Psellos, program nauczania 
obejmował przedmioty z zakresu trivium (gramatyka, retoryka, dialektyka) oraz 

quadrivium (arytmetyka, geometria, astronomia, teoria muzyki). Zwieńczeniem 
tak nakreślonego programu miało być dogłębne studium filozofii rozumianej 
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  Ibidem.  
23

  M. Psellos, Kronika czyli historia jednego stulecia Bizancjum (976-1077), przeł. O. Jurewicz, 
Ossolineum, Wrocław 1985, s. 13. 

24
  Ibidem. 

25
  Ibidem. 
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jako kontynuacja quadrivium. W rzeczywistości Michał Psellos realizował 
dydaktykę w duchu encyklopedycznym, stąd jego metoda nauczania miała postać 
krótkich pytań i odpowiedzi odnośnie konkretnych tematów zaczerpniętych  
z różnych dziedzin. Poruszane podczas zajęć zagadnienia następnie stawały się 
przedmiotem obopólnego dialogu między wykładowcą a wychowankami. 
Ponadto studenci wykonywali różne ćwiczenia retoryczne, które poddawane były 
przez nauczyciela ocenie, poprawie i krytyce. W nauczaniu Psellos posługiwał 
się wieloma tekstami, które miały doprowadzić studentów do bliskiego ideału 
wiedzy. Najważniejszymi z nich były pisma m.in. autorów tj. Hermogenesa  
z Tarsu, Nikomacha z Gerasy, Euklidesa, Diofantosa, Teona ze Smyrny, Ptole-

meusza, Proklosa, Arystoksenosa, Arystotelesa, Porfiriusza czy Platona. Sam 

filozof twierdził, że realizowane przezeń wykłady przyciągały uwagę wielu 
słuchaczy (nie tylko Bizantyjczyków), co stanowiło świadectwo jego niezwykłej 
popularności oraz sławy, którymi cieszył się jako pedagog26

. 

Jest niemal pewne, że działalność obu wspomnianych szkół nie trwała 
nazbyt długo27. Warto też dodać, że w historii Bizancjum nigdy nie pojawiły się 
już takie, które mogłyby im dorównać. 

Zmiany w stołecznej uczelni rozpoczynają się wraz z dojściem do władzy 
nowej dynastii – Komnenów. Kiedy w 1081 rządy przejmuje Aleksy I (1081-1118) 

można zaobserwować reorganizację systemu wyższego kształcenia. Działalność 
cesarza doprowadziła do powstania nowej szkoła wyższej, tym razem jednak pod 
nadzorem patriarchatu. To zaś dowodzi coraz większej, wręcz kluczowej roli 
patriarchatu w bizantyjskiej edukacji. Zgodnie z rozporządzeniem cesarskim do 
struktury kościelnej dodano 3 stanowiska, tj. profesorów Ewangelii, Dziejów 
Apostolskich oraz psałterza, od których oczekiwano zarówno nauki, jak i przed-

stawiania patriarsze sprawozdań o moralnym stanie społeczeństwa, by w razie 
potrzeby władze świeckie mogły interweniować. Nadrzędny cel dydaktycznej 
aktywności tychże wychowawców był tożsamy z rozpowszechnianiem prawdzi-
wej wiary. W wieku XII wspomniane stanowiska zostały włączone do struktury 
wyższej Szkoły Patriarchalnej, która przypuszczalnie została utworzona  
w oparciu o ośrodki już wcześniej istniejące przy kościołach. Program kształce-

nia zakładał głównie naukę i interpretację Pisma Świętego oraz retoryki, którą 
wykładali przeznaczeni do tego nauczyciele. W uczelni patriarchalnej uczono 
również matematyki, typowych zagadnień dla mechaniki, optyki, medycyny oraz 

filozofii. Do profesorskiego grona należeli m.in. Michał Italikos, Eustatios  
z Tesaloniki czy choćby Nikefor Basilakes. Szkoła Patriarchalna otwierała 
ścieżkę do rozwijania kariery kościelnej. Po latach nauczania wykładowcy mogli 
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  Por. M. Psello, Epistola a Michele Celuralio, red. U. Criscuolo, Hellenica et Byzantina Neapolitana, 

Bibliopolis, Napoli 1990, s. 36. 
27

  Przypuszczalnie działalność Szkoły Prawa nie przekroczyła 1054 roku. 
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zostać m.in. metropolitami, co potwierdza przypadek Michała Italikosa, który 
został metropolitą Filipopolis. 

Po przejęciu tytułu konsula filozofów przez Jana Italosa – najwybitniej-

szego spośród wychowanków Psellosa oraz po jego publicznym potępieniu  
w 1082 roku, sytuacja Szkoły Filozofii uległa diametralnym zmianom. Straciła 
ona swoje wielkie znaczenie. Nauczanie filozofii przez następcę Italosa na 
stanowisku konsula filozofów – Teodora ze Smyrny ma niższy poziom. Michał 
Anchialos, czyli kolejny hypatos ton philosophon zawdzięczał swój urząd 
cesarzowi Manuelowi (1143-1180), który w 1170 roku przywrócił to wcześniej 
(utworzone specjalnie dla Michała Psellosa) stanowisko. Anchialos jednak,  
w przeciwieństwie do Psellosa i Italosa za cel obrał nie nauczanie filozofii, lecz 
walkę z nurtami racjonalistycznymi. Jego postawa skutkowała zajęciem stano-

wiska patriarchy, a nie jak w przypadku Jana Italosa obłożeniem anatemą. Warto 
dodać, że wszyscy następcy Anchialosa byli związani z Kościołem, co uwidacz-

nia jego znaczny wpływ na wyższą edukację w Bizancjum.  
Kolejną ze szkół aktywnie działających w bizantyjskiej stolicy  

w XII wieku świadczącą o wadze i roli Kościoła w edukacji na terenie cesarstwa 
była opisana przez Mikołaja Mesaritesa Szkoła Świętych Apostołów. Szkoła ta, 
tak samo jak uniwersytet czy uczelnia patriarchalna zależna była od władz 
państwowych i kościelnych. Realizowane w niej kształcenie dotyczyło zwłasz-

cza przyszłych kadr w tych sektorach. Patronat nad nią sprawował patriarchat, 
ale jej program kształcenia miał charakter świecki. Obok muzyki, nauki śpiewu, 
matematyki obejmował medycynę, co w curriculum było rzadkim zjawiskiem. 
Za nieposłuszeństwo i nieprzygotowanie do zajęć wychowankom wymierzano 
kary cielesne. Analogicznie do uczelni patriarchalnej i pozostałych szkół tego 

typu nauczanie w Szkole Świętych Apostołów przyjmowało formę dialogu 
między nauczycielami a ich uczniami. 

Pod koniec XII wieku pojawiają się inne postaci naukowej działalności  
i fora dyskusji niż szkoły. Tworzyły je skupiające się wokół mecenasów kręgi 

bizantyjskich badaczy i uczonych. Przy tej okazji warto przywołać księżniczkę 
Komnenę, za namową której powstały komentarze do nieznanych dzieł 
Arystotelesa m.in. autorstwa Michała z Efezu. 

Jedną z kluczowych postaci XIII wieku był Nikefor Blemmydes  
(1197-1272). W prowadzonej przez siebie szkole prywatnej miał wielu uczniów, 
wśród których znaleźli się Jerzy Akropolites oraz późniejszy cesarz Nikei – 

Teodor II Laskarys (1254-1258). Blemmydes słynął z encyklopedycznej wiedzy, 
a jego kompendium logiki uznawano za podstawowe źródło nauczania i znamie-

nity podręcznik filozofii. 
W XIII wieku, po odbudowie cesarstwa w 1261 roku, a nawet do końca 

jego trwania szkolnictwo wyższe nie odgrywało już tak wielkiej roli jak w wie-

kach poprzednich. Informacje, którymi dysponujemy na ten temat są nierzadko 
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mylące. Podczas panowania Michała VIII Paleologa (1261-1282) zostaje przy-

wrócona Szkoła Filozofii, na czele której stanął Jerzy Akropolites oraz Szkoła 
Patriarchalna, którą prowadził Manuel Holobolos. Szeroką działalność prowadziły 

także szkoły skupione wokół monastyrów. Szkoła założona przez Maksyma 
Planudesa (1260-1310) – znawcę nauk matematycznych i pierwszego z Bizantyj-

czyków studiujących łacińską literaturę – była znanym podówczas ośrodkiem 
tego typu. Program kształcenia Planudesa obejmował egzegezę pism starożyt-
nych autorów, matematykę i medycynę. Z uwagi na czasy i ogólną destabilizację 
bizantyjskiego systemu wyższego kształcenia, szkoła ta nie działała długo ani też 
nie przedstawiała sobą wielkiej struktury minionych ośrodków edukacyjnych. 

Sytuacja w szkolnictwie wraz z upadającym cesarstwem stale ulegała 
pogorszeniu. Próba Konstantyna IX Monomacha utworzenia rzeczywistej insty-

tucji szkolnictwa wyższego była w zasadzie ostatnią w dziejach bizantyjskiej 
edukacji. Kolejne szkoły często były blisko związane z cesarskim pałacem, a te  
z nich, które powstały i chciały się zachować musiały charakteryzować się spe-

cyficznym nastawieniem do kształcenia. Tak też było w przypadku szkoły filozo-

fii Jerzego Pachymeresa, założonej i finansowanej przez skarb państwa szkoły 
medycznej Jana Argyropulosa, czy w końcu szkoły krzewiącej w konstantyno-

politańskim domu Jerzego Scholariosa w latach 1430-1448 jego filozofię.  
Nie dziwi więc, że wybitni uczeni ostatniego okresu jak Scholarios wspominają  
o zmierzchu bizantyjskiego nauczania oraz jego niskim w stosunku do reprezen-

towanego przez łacińskie uniwersytety poziomie. 
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Education in Byzantium. Outline of the problem 

Abstract 

The Byzantine empire, being the heir of the Hellenistic and Roman educational 

system, retained the inherited teaching structure until the end of its existence.  

The general education in Byzantium covered various stages. The educational process 

would start in the elementary school, where children where familiarized with the most 

basic reading and writing skills. The next and at the same time the intermediate stage 

was carried out in high schools, followed by the final higher education that would 

conclude the process of teaching. The purpose of this thesis is to outline the general 

characteristic of the educational system present in Byzantium and to research activity  

of the most important schools, where, in line with the past spirit, the primary, 

intermediate and higher education was executed within the empire’s territory.  

Keywords: Byzantium, propaideia, enkyklios paideia, teacher, school 

 

 


