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Monastycyzm i jego mariologiczno-
maryjne odniesienia

Pragnienie jedności z absolutem

Idea życia z Bogiem właściwie jest tak stara, jak historia ludzkości. Czło-
wiek zawsze poszukiwał głębszego kontaktu z czymś, lub też z kimś, 
co go przerasta, pragnienie absolutu jest bowiem wpisane w ludzką 
naturę. Antropolodzy, etnografowie, psychologowie i socjologowie 
uczą, że religijność jest warunkiem rozwoju osobowości tak w wymia-
rze indywidualnym, jak i społecznym, dlatego pewne formy stałego 
kontaktu z transcendencją napotykamy prawie we wszystkich religiach, 
i to starszych od chrześcijaństwa, w wierzeniach ludów pierwotnych, 
w kulturach prekolumbijskich, hinduizmie, judaizmie, buddyzmie, 
konfucjanizmie czy szintoizmie. Monastycyzm można więc zdefinio-
wać jako sposób życia polegający na odseparowaniu się jednostki lub 
grupy osób danej religii od reszty członków w celu osiągnięcia większej 
doskonałości duchowej.

Przykładów dostarczają już wspomniane religie niechrześcijańskie, 
jak hinduizm epoki wedyjskiej, czyli ok. 1500–1600 lat przed Chrystu-
sem, gdzie spotykamy eremitów żyjących w ašramach i wędrujących 
ascetów szukających jedności z absolutem. Aby się z nim zintegrować, 
konieczne było spełnienie pięciu ślubów: niekrzywdzenia istot żywych, 
niekradzenia, bycia szczerym, opanowanym i wspaniałomyślnym. 
Istniało jeszcze pięć ślubów dodatkowych. Podobne założenia odnaj-
dujemy w buddyzmie: mnich, aby połączyć się z absolutem (nirwa-
na), miał wywiązać się z nauczania Buddy. Warto dopowiedzieć, że 
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w buddyzmie istotną rolę w osiąganiu celu spełnia medytacja. Mnisi nie 
składają ślubów, choć muszą zachować absolutną czystość seksualną 
i pięć podstawowych wskazań buddyjskiego prawa.

Interesujący jest również przykład tak zwanych katachów ze staro-
żytnego Egiptu, żyjących w świątyni Serapisa w Memfis. Byli oni re-
kluzami1. Na tym terenie spotykamy też innych przedstawicieli mona-
stycyzmu niechrześcijańskiego, a mianowicie terapeutów z Aleksandrii, 
działających w latach dwudziestych przed Chrystusem do lat czter-
dziestych po Chrystusie, których opisał Filon z Aleksandrii (25 r. p.n.e. 
– 50 r. n.e.) w De vita contemplativa. Jednakże właściwych wzorców dla 
chrześcijańskiego życia zakonnego należy doszukiwać się w dziejach 
Izraela. Pierwowzorami są postacie Starego Testamentu, a zwłaszcza 
tacy prorocy, jak Mojżesz, Eliasz, Elizeusz czy Jan Chrzciciel.

Eremy i cenobia chrześcijańskiego życia zakonnego

W większości opracowań na temat korzeni monastycyzmu chrześcijań-
skiego pomijana jest osoba Jezusa z Nazaretu. Nie wydaje się to słuszne, 
bo przecież Jezus gromadził wokół siebie uczniów i uczennice, aby 
później wyodrębnić z nich dwunastu apostołów i ustanowić kolegium 
apostolskie. To z pewnością była pierwsza wspólnota monastyczna, 
gdzie też była obecna Miriam, Matka Jezusa. Wzór zbliżania się do Boga 
wskazywał sam Chrystus, który wielokrotnie oddalał się na pustynię, 
aby pościć i modlić się. Na pytanie, co trzeba czynić, aby osiągnąć życie 
wieczne, Pan daje odpowiedź: „jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj 
przykazania” (Mt 19,17). A kiedy biblijny młodzieniec wyznaje, że je 
zachowuje, Zbawiciel dopowiada: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, 
sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. 
Potem przyjdź i chodź za Mną!” (Mt 19,21). To wskazanie Jezusa, jak 
uzyskać wieczność, uruchomi potężny ruch, który z czasem zmieni 
oblicze Europy i świata, a mianowicie monastycyzm.

1 Rekluz to zakonnik lub zakonnica, którzy zobowiązali się ślubem do nie-
opuszczania własnej celi i niekontaktowania się z innymi ludźmi. Skrajnym 
rodzajem rekluzji było zamurowanie w celi aż do śmierci. W monastycyzmie 
prawosławnym analogiczna forma umartwienia się nosi nazwę zatworniczestwa.

cystersi_ksiega_02_12_nadpisana17_12.indb   10 27.12.2018   21:35:02



11Monastycyzm i jego mariologiczno-maryjne odniesienia |

Zapytajmy się zatem, jakie są zasadnicze wyróżniki chrześcijań-
skiego monastycyzmu? Z pewnością pragnienie naśladowania Jezusa. 
Chodziło tu o takie prowadzenie egzystencji, jaką On wiódł. Wskaza-
niem miała być Jego nauka. Widzimy tu od razu pierwszą i fundamen-
talną różnicę między chrześcijaństwem a wszelkimi innymi religiami. 
W monastycyzmie chrześcijańskim występuje odniesienie osobowe, 
to znaczy w jego centrum znajduje się żywa osoba Jezusa z Nazaretu, 
który jest odwiecznym Synem Bożym w ludzkiej postaci.

Kolebką życia pustelniczego był północny i środkowy Egipt, Azja 
Mniejsza oraz Syria. Tam pojawili się ludzie, którzy – mając przed 
oczyma życie Jana Chrzciciela na Pustyni Judzkiej – chcieli upodobnić 
się do Jezusa. Tamtejsze pustynie były zasiedlane od III w. nie tylko 
przez chrześcijańskich pustelników, uciekających przed prześladowa-
niami czy też szerzącym się przekonaniem o bliskim końcu świata, ale 
również przez ludzi mających problemy z ówczesnym prawem, róż-
nego rodzaju zbiegów, niewypłacalnych dłużników i poszukiwanych. 
Tereny te napełniły się naśladowcami Jezusa, którzy przez wyrzecze-
nia i modlitwę pragnęli się do Niego upodobnić. Jednym z ćwiczeń 
duchowych była zatem kontemplacja i milczenie. Już w I w. pojawili 
się pojedynczy asceci, którzy wyszli na miejsca odludne, jednakże ich 
liczba zwiększyła się znacznie dopiero w początku III w. Nazwano 
ich mnichami (gr. monos – „sam”), gdyż prowadzili życie samotne. 
Utrzymywali się głównie z pracy rąk, na przykład wyplatania mat, 
koszy, uprawy roli. Podczas pracy się modlili. Wiele czasu poświęcali 
na lekturę Pisma Świętego. Można powiedzieć, że uciekli na miejsca 
odosobnione z dwóch powodów: w wyniku prześladowań oraz z au-
tentycznej potrzeby bycia sam na sam z Bogiem.

Te dwie motywacje scaliły się u Pawła, Pierwszego Pustelnika, któ-
ry uciekł na pustynię w okolice Teb, gdyż był prześladowany przez 
szwagra, poganina czyhającego na jego znaczny majątek. Z czasem 
Paweł Tebańczyk (228–341) odnalazł swoje powołanie do samotności 
– solus cum Deo solo. Uchodzi on za pierwszego wśród anachoretów. 
Dowodem jest jego żywot, spisany przez św. Hieronima (347–420) – Vita 
sancti Pauli primi eremitae. Jakkolwiek Hieronim podał tylko niektóre 
wydarzenia z życia Pawła, to możemy zrekonstruować jego biogram: 
ucieczka na pustynię w okolicach Teb podczas prześladowań cesarza 
Decjusza (201–252), trwanie w samotności na modlitwie i pokucie aż 
do śmierci w 113. roku życia, odwiedziny św. Antoniego Wielkiego 
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(251–356), śmierć i pogrzeb w jedności z Kościołem, czego symbolem 
był płaszcz św. Atanazego, którym Antoni okrył ciało zmarłego Pawła.

Naśladowanie Chrystusa swój ideał znajdowało dotąd w męczeń-
stwie. Kiedy jednak w 313 r. ogłoszono edykt mediolański cesarza 
Konstantyna dla zachodniej części Imperium, a przez cesarza Licy-
niusza dla wschodniej, zezwolono chrześcijanom na wolność prakty-
kowania swojej wiary. Od tego czasu radykalizm ewangeliczny zaczął 
przybierać formę białego, czyli bezkrwawego, męczeństwa. W IV w. 
pojawiła się praktyka liturgicznej konsekracji dziewic oraz wspólnoty 
ascetów. Wychodzący z katakumb na przełomie III i IV w. chrześcijanie 
zaczęli zwracać większą uwagę na ascezę. Wzmianki o tej formie życia 
znajdujemy już u Tertuliana, Klemensa Aleksandryjskiego, Justyna, 
Orygenesa, Cypriana czy Euzebiusza z Cezarei. Ważnym źródłem są 
ponadto apoftegmaty ojców pustyni.

Jednak to nie pisane zachęty, lecz żywe przykłady wielkich pu-
stelników przyciągały rzesze uczniów. Do św. Antoniego, do św. Pa-
chomiusza i do wielu innych mistrzów życia duchowego przybywali 
liczni naśladowcy. Pragnęli oni poznać i nauczyć się ich stylu życia 
i zaczerpnąć z ich pustelniczego doświadczenia, aby skuteczniej na-
śladować Jezusa. Wokół tych zaprawionych eremitów wyrastały całe 
szeregi szałasów ich uczniów. Jedni anachoreci od tych tłumów ucie-
kali, a inni zezwalali na sąsiedztwo, podejmując się roli duchowych 
przewodników. Budowano wówczas osady mnisze, zwane ławrami, 
które z czasem nabierały cech trwałości, jak na przykład Nitria, Skete 
czy Kellia w okolicach Aleksandrii, zajmujące obszar 15 na 3 km.

Oryginalnie do tej sprawy podszedł św. Pachomiusz (287–346), który 
uchodzi za twórcę uporządkowanego cenobityzmu. Wraz z towarzy-
szami założył pierwszy klasztor, który z czasem rozrósł się w kolonię 
mnichów obojga płci. Uznał bowiem, że najkorzystniejsza dla rozwoju 
duchowego jest jednak indywidualna asceza, ale uprawiana w społecz-
ności. W zorganizowanych przez niego klasztorach, gdzie utrzymy-
wano wysoką dyscyplinę, mnisi mieszkali w oddzielnych domkach. 
Okolony murem klasztor obejmował wspólnotę ok. 30–40 domów, 
a w każdym mieszkało ok. 20–40 mnichów. Znajdował się tam refek-
tarz dla wszystkich, gdzie spożywano posiłki w milczeniu dwa razy 
dziennie. Z kolei w oratorium modlono się wspólnie trzy razy w ciągu 
dnia i raz w nocy. We mszy świętej uczestniczono tylko w niedzielę, 
która była ponadto dniem prania i kąpieli. Na czele całego klasztoru, 
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odgrodzonego murem od zewnętrznego świata, stał opat. Ta forma 
życia zakonnego nosiła nazwę cenobickiej (gr. koinos bios – „wspólne 
życie”). Opaci odgrywali znaczną rolę w lokalnych społecznościach. 
Wspomagali ubogich i chorych, ujmowali się za pokrzywdzonymi 
i uciskanymi. W klasztorach znajdował się też ogród, sad, kuchnia, 
stolarnia, pralnia, warsztaty tkackie, garncarskie i inne.

Dla uzyskania integralnego obrazu genezy monastycyzmu należy 
wskazać, że rozwijał się on nie tylko w miejscach odludnych, ale także 
w wielkich aglomeracjach ówczesnego świata. Trzeba tu przywołać ta-
kie miasta, jak Jerozolima, Antiochia, Aleksandria i Rzym, gdzie niektó-
rzy chrześcijanie wybierali drogę dziewictwa, stałej modlitwy, wspól-
noty dóbr, regularną medytację ksiąg świętych. Pierwsze wzmianki na 
ten temat znajdujemy w Dziejach Apostolskich, które opisują budujące 
przykłady oddziaływania pierwszych wspólnot chrześcijańskich w Je-
rozolimie. Słusznie mówimy więc o monastycyzmie miejskim.

Z kart historii dowiadujemy się o Konstantynopolu, stolicy impe-
rium, oraz jej 325 klasztorach, rozsianych wzdłuż ulic czy też usytuowa-
nych na przedmieściach, kiedy to miasto przez tysiąc lat pozostawało 
centrum świata bizantyjskiego. Również Rzym między V a X w. miał 
liczne wielkie klasztory: 70 intra muros i ponad 20 w bliskim sąsiedz-
twie. W miastach klasztory powstawały najczęściej z inicjatywy bi-
skupów, jak to miało miejsce w Tours, gdzie św. Marcin (316–397) po 
złożeniu urzędu biskupiego wycofał się z życia publicznego, aby oddać 
się kontemplacji i modlitwie. Również św. Augustyn z Hippony poło-
żył podwaliny pod klasztor w swojej północnoafrykańskiej ojczyźnie 
i sformułował regułę dla wspólnoty. Można również wspomnieć św. 
Jana Kasjana (360–435), wielkiego popularyzatora wschodniego życia 
zakonnego w Kościele zachodnim. W 415 r. założył on koło Marsylii 
klasztor św. Wiktora dla mężczyzn i św. Zbawiciela dla kobiet. Z kolei 
na jednej z wysp Leryńskich, obok Cannes, św. Honorat (zm. 429/430) 
założył klasztor, który z czasem stał się znanym miejscem studiów 
dla mnichów (Wincenty z Lerynu). Następcami Honorata byli Hilary 
z Arles i Cezary z Arles, który jako biskup ufundował w 506 r. klasztor 
żeński (tak zwane cezarianki). Był on ponadto autorem Regula virginum 
oraz Regula monachorum.

Trudno pominąć w tym wywodzie św. Patryka, który właśnie 
w klasztorze leryńskim wprawił się w życie zakonne, aby następnie 
powrócić do swojej rodzimej Irlandii, gdzie dokonał wielkiego dzieła 
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chrystianizacji. W konsekwencji jego działań na zielonej wyspie mię-
dzy V a VII w. powstały liczne klasztory. W historię Burgundii wpi-
sał się natomiast na trwałe inny Irlandczyk, św. Kolumban Młodszy 
(543–615). Założył on klasztor w Luxeuil, który stał się modelem dla 
wielu fundacji klasztornych. Początki chrześcijaństwa w Anglii wiążą 
się z działalnością mnichów iroszkockich oraz misjonarzy rzymskich. 
Anglicy odwołują się do Willibrorda, który od 695 r. jako arcybiskup 
Utrechtu ewangelizował północnowschodnią Francję. Jego towarzy-
szem był Bonifacy, działający w regionie środkowych i południowych 
Niemiec. To właśnie Bonifacy założył wiele klasztorów oraz powołał 
do życia biskupstwo w Würzburgu i w Eichstätt. Można też wskazać 
inne miasta Europy, gdzie benedyktyni, trapiści, cystersi, franciszkanie, 
dominikanie, paulini, augustianie czy kartuzi i kameduli posiadali 
swoje fundacje, klasztory, nowicjaty, a także ośrodki studiów. Nie za-
pominajmy o karmelitach, wizytkach, klaryskach i innych wspólnotach, 
gdzie osoby konsekrowane żyły tym samym ideałem monastycznym 
i które zawsze pozostawały miejskie jakby z zasady!

Z powyższego widać wyraźnie, że nieporozumieniem jest reduko-
wanie przestrzeni monastycyzmu tylko do miejsc pustynnych. Życie 
zakonne rozwijało się bowiem również w wielkich ośrodkach miej-
skich, tak na wschodzie jak i na zachodzie. Wydaje się, że to przestrzeń 
cywilizacyjna miast staje się obecnie domeną monastycyzmu. Dał temu 
wyraz Jan Paweł II w swojej adhortacji apostolskiej Vita consecrata: „Nie-
przemijająca młodość Kościoła objawia się także dzisiaj: w ostatnich 
dziesięcioleciach, po Soborze Watykańskim II, pojawiły się nowe lub 
odnowione formy życia konsekrowanego. W wielu przypadkach są 
to instytuty podobne do już istniejących, ale powstałe pod wpływem 
nowych bodźców duchowych i apostolskich. […] Te nowe formy życia 
konsekrowanego, powstałe obok form znanych od dawna, świadczą 
o tym, że wizja całkowitego oddania się Chrystusowi, ideał wspólno-
ty apostolskiej oraz charyzmaty założycieli zachowują w pełni swoją 
atrakcyjność także dla obecnego pokolenia; formy te są również zna-
kiem komplementarności darów Ducha Świętego”2. Jesteśmy zatem 
bardziej niż kiedykolwiek zachęcani do życia w centrum miasta, aby 
tam pozostawać w sercu Boga.

2 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja Vita consecrata, Watykan 1996, nr 12.
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Zakony jako zorganizowana forma wspólnotowego 
naśladowania Jezusa

Wspólnoty zakonne, chociaż z genezy ich powstania możemy wydo-
być ludzką motywację, to jednak rodziły się nade wszystko z działa-
nia Ducha Świętego, który budził i wciąż ożywia w sercu człowieka 
pragnienie Boga. Nie wolno zapominać, że zakony powoływano do 
życia w przestrzeni Kościoła, który jest wspólnotą Bosko-ludzką. To 
dlatego w historii Kościoła pod wpływem Bożego Ducha powstawały 
rozliczne formy życia samotnego bądź wspólnotowego. Oprócz reguły 
Pachomiusza, która zajęła poczesne miejsce na Wschodzie, pojawiły 
się także inne regulacje życia zakonnego, jak na przykład Bazylego 
Wielkiego (329–379).

Wraz z przyjacielem Grzegorzem, synem biskupa z Nazjanzu, Bazyli 
udał się na pustynię. Po wnikliwej obserwacji ówczesnego sposobu 
życia ascetów Syrii, Palestyny i Egiptu napisał regułę dla mnichów. 
Z czasem przyjął święcenia kapłańskie, a w 370 r. został biskupem 
i metropolitą Kapadocji. Zyskał tym samym realną możliwość wpro-
wadzenia swojej reguły w życie. Bazyli Wielki wyakcentował w niej 
wartość mniszej pracy, włączył też klasztory w działalność chary-
tatywną. Bazylianie zaczęli z czasem prowadzić szkoły i przytułki. 
Według nieudokumentowanych danych w chwili śmierci Bazylego 
w klasztorach opartych na jego regule żyło ok. sześćdziesięciu tysięcy 
osób obojga płci.

Kościół zachodni szybko zapoznał się z ideałami monastycyzmu, 
dzięki ruchowi pielgrzymkowemu, przemieszczaniu się wojsk rzym-
skich, a także dzięki handlarzom i kupcom oraz wskutek wędrówek 
plemion germańskich. Idee mnichów nie tylko przejął, ale również 
usystematyzował je i uporządkował. Życie zakonne na Zachodzie, 
pozostające pod dużym wpływem Wschodu, rozwijało się stopniowo. 
Początkowo praktykowano je w sferach chrześcijańskiej inteligencji, 
jak na przykład Paulin z Noli, Sulpicjusz Sewer czy Euzebiusz z Ver-
celii. Ostatecznie na Zachodzie największe uznanie znalazły reguły, 
które wyszły spod pióra św. Augustyna oraz św. Benedykta z Nursji 
(480–547). Ta ostatnia zyskała jednak większą popularność, gdyż do-
stosowano ją do pragmatycznej psychiki i umysłowości ludzi Zachodu.

Dynamiczny rozwój benedyktynów w VII i VIII w. w Europie spra-
wił, że zasada ora et labora nie tylko wycisnęła pozytywne piętno na 
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ludach tego kontynentu, ale również sami mnisi wnieśli niezbywal-
ny wkład w tworzenie i organizację struktur kościelnych. Ówczesna 
karolińska reforma Kościoła dokonała się właśnie dzięki mnichom, 
doprowadzając ostatecznie do integracji chrześcijaństwa z organami 
politycznymi i społecznymi. Równocześnie nastąpiła swoista mona-
chizacja duchowieństwa świeckiego z jednej strony, a z drugiej zaan-
gażowanie się mnichów w działalność duszpasterską. Skutkiem tych 
procesów – jak zauważył Marian Kanior – mnisi stali się integralną 
częścią społeczeństwa zachodnioeuropejskiego. Na kilka stuleci objęli 
przewodnictwo w życiu liturgicznym, duchowym, intelektualnym, 
artystycznym, ale i ekonomicznym Starego Kontynentu.

Nie miejsce tu, aby odtwarzać historię monastycyzmu w kolejnych 
wiekach. Trzeba jedynie stwierdzić, że życie zakonne wskutek licznych 
czynników uległo poważnym zmianom. Trudno przywołać wszystkie 
elementy, które tak zmodyfikowały, jak i zniszczyły europejski mo-
nastycyzm, jak na przykład mianowanie opatów komendatoryjnych, 
ingerencje świeckich w sprawy klasztorne, ruchy reformacyjne, władcy 
oświeceniowi i ich instrumentalizacja Kościoła na czele z francuskim 
gallikanizmem czy józefinizmem Habsburgów, kiedy cesarz Józef II 
w 1782 r. zadekretował kasatę zakonów kontemplacyjnych męskich 
i żeńskich niezajmujących się szkolnictwem, pielęgnacją chorych i na-
uką. Zlikwidowano wówczas przeszło siedemset domów zakonnych, 
wypędzając na bruk trzydzieści osiem tysięcy zakonników i zakonnic. 
Nie można pominąć milczeniem smutnych skutków rewolucji fran-
cuskiej w XVIII w. i wojen napoleońskich w 1. połowie XIX w. Wielo-
krotnie dochodziło do mordowania osób duchownych tylko dlatego, 
że wyznawali wiarę w Chrystusa, jak to miało miejsce na przykład 
w trakcie wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936–1939. Z kolei 
w XX w. ideologie radzieckiego komunizmu i niemieckiego faszy-
zmu spowodowały w życiu monastycznym straty tak materialne, jak 
i duchowe, które są nie do ogarnięcia. Sekularyzacja i bezbożny wrogi 
ateizm przełomu XX i XXI w. również odciskają się na naśladowcach 
Jezusa, niszcząc różne formy życia konsekrowanego.

Wkład mnichów w każdy segment życia Europy pozostaje właś-
ciwie nie do przecenienia: od uprawy roli, sadownictwa, zielarstwa, 
warzywnictwa, hodowli, kulinariów, aż po architekturę, lecznictwo, 
muzykę, malarstwo sakralne, piśmiennictwo. Niech za przykład po-
służy nam choćby stosowanie koloru czarnego i białego. „Krew ma 
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bardzo szczególną miękkość” – pisał Johann Goethe w Fauście. Dlatego 
Mefistofeles w pierwszej części tragedii zdecydowanie nalegał na to, 
aby jego pakt z Faustem był podpisany krwią. Czarny kolor również 
zawiera w sobie tę miękkość. Diabeł i czerń przynależą do siebie ra-
zem tak, jak ogień i siarka w piekle (Pech und Schwefel), jednakże nie 
w każdym okresie. Kto się wgłębi w książkę pod tytułem Czerń. Historia 
koloru francuskiego historyka średniowiecza Michaela Pastoureau, ten 
ze zdziwieniem zaobserwuje zmiany w wartościowaniu tego koloru. 
W Księdze Rodzaju czerń posiadała zdecydowanie negatywne znacze-
nie: „Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności” 
(Rdz 1,4). W czasach faraonów u Egipcjan czarna postać szakala uosa-
biała bóstwo Anubisa. W Rzymie okresu cesarskiego kolor czarny 
łączono ze strachem i śmiercią. W chrześcijańskim średniowieczu kolor 
czarny uchodził wręcz za diabelski, a mimo to stosunek chrześcijan do 
niego pozostawał ambiwalentny.

Liczne zakony mnisze zdecydowały się na czarny habit jako znak 
pokory. W habitach cystersów widzimy połączenie koloru białego 
i czarnego. Najprawdopodobniej wpływ na to miały też względy prak-
tyczne, gdyż zakonnicy podejmowali się różnego rodzaju prac gospo-
darczych. Z kolei benedyktyni zawsze nosili czarne habity, u paulinów 
zaś można odnotować przemianę. Początkowo pustelnicy św. Pawła 
Pustelnika mieli habity czarne. Kiedy jednak w średniowiecznej Eu-
ropie pojawiło się sporo mnichów włóczęgów, to zakonnicy, wierni 
regule i trzymający się swego klasztoru – dla odróżnienia od owych 
swawolnych domokrążców – przywdziali kolor biały. W gotyckim 
późnym średniowieczu dokonała się zmiana funkcjonującego wyob-
rażenia o tym kolorze. Wielkich myślicieli przyciągnęło teraz liryczne 
centrum Pisma Świętego. W Pieśni nad Pieśniami czytamy: „kędziory 
jego włosów […] czarne jak kruk” (Pnp 5,11). Z Biblią Gutenberga 
rozpoczyna się tryumfalny pochód zwycięstwa czarnych liter na bia-
łym papierze. „Co się ma czarno na białym, można to spokojnie nieść 
do domu” – pouczająco głosi uczeń w Fauście Goethego. A przy tym 
nie przypuszcza, że osobiście rozmawia z diabłem. Dzięki reformacji 
kolor czarny może się uwolnić ze swoich mefistofelicznych ograniczeń.

Podsumowując, zapytajmy się zatem: czym są zakony? Z nauczania 
posoborowego Magisterium – gdzie stosowane jest szersze pojęcie 
niż „życie monastyczne”, a mianowicie „życie konsekrowane” – do-
wiadujemy się, że jest ono integralną częścią Kościoła i znajduje się 
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w samym jego sercu jako element o decydującym znaczeniu dla mi-
sji, gdyż wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego. Dziś 
klasztory mają być przede wszystkim ośrodkami modlitwy, a mnisi 
powinni harmonijnie łączyć życie wewnętrzne z pracą w jej  rozmaitych 
postaciach. Warto tu odnotować dość mocne zaangażowanie zakonów 
we współczesny ruch ekumeniczny. Wydaje się jednak, że Drugi So-
bór Watykański i papieże ostatnich dziesiątków lat nazbyt głęboko 
wciągnęli zakonników i zakonnice w duszpasterstwo i nowe formy 
ewangelizacji.

Ponieważ mamy sporo fachowych opracowań na temat życia mo-
nastycznego tak w średniowieczu, w baroku, w nowożytności, jak też 
w okresie po Drugim Soborze Watykańskim – i to zarówno w świetle 
historycznym, jak i teologicznym – przejdziemy teraz do dalszej części 
naszych rozważań, a mianowicie do odniesień mariologicznych i ma-
ryjnych w monastycyzmie.

Maryja w teologii i liturgii mniszej

Monastyczna teologia, oparta na Biblii i ojcach Kościoła, była nie tyle 
teologią życia monastycznego, ile sposobem uprawiania teologii, 
uwzględniającym potrzeby duchowe mnichów i kanoników czy osób 
konsekrowanych w danej epoce, koncentrującym się przede wszystkim 
na rozpoznaniu stanu duchowego człowieka oraz jego możliwościach 
zbliżenia się do Boga. Chodziło o zaangażowanie całej osoby, aby pogłę-
bić jej życie duchowe i jak najbardziej upodobnić się do Chrystusa. Ta 
teologia, uprawiana w zamkniętych środowiskach klasztornych, miała 
na celu syntezę tajemnicy Boga i ziemskiej rzeczywistości człowieka. 
Nie była ona zatem dialektyką czy też intelektualną spekulacją bądź 
analizą, ale przede wszystkim wiedzą serca (scientia cordis), zmierzającą 
do moralnej odbudowy doskonałości człowieka zniszczonego przez 
grzech pierworodny.

Kiedy studiujemy „początki” zakonnych form życia, bez trudu 
odnajdujemy myśl o Dziewicy Maryi i różne formy Jej czci. Boża Ro-
dzicielka była wzorem i opiekunką tak pojedynczych mnichów, jak 
i całych wspólnot. Te różne formy radykalnego naśladowania Jezusa 
naznaczone są odniesieniem do Jej macierzyńskiej opieki. W istocie, 
czyż nie jest Ona w ścisłym znaczeniu kanałem, który obrał Bóg, aby 
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pośród nas się wcielić? Czyż Maryja nie jest najdoskonalszą ludzką 
drogą, zapraszającą do pójścia Jej śladem, aby spotkać Boga? Skoro 
Bóg wybrał Maryję jako Matkę dla swojego odwiecznego Syna, jako 
drogę, aby przyjść ku nam, to dlaczego my nie mamy przez Nią kro-
czyć ku Niemu?

Nie powinno zatem dziwić, że monastycyzm tak chrześcijańskiego 
Wschodu, jak i Zachodu przyznawał Jej należne miejsce w swojej co-
dzienności. Matka Jezusa jest nam bliższa, niż mogłoby się wydawać! 
Zakonnicy, którzy byli i nadal pozostają specjalistami w dążeniu do 
Boga, już u swych „początków” odkryli, że jest Ona najbardziej ludzka 
spośród kobiet i najbardziej przebóstwiona z dzieci Bożych. Właściwie 
każdy z dogmatów maryjnych, zaczynając od Bożego macierzyństwa, 
poprzez Jej dziewictwo i świętość oraz niepokalane poczęcie i wnie-
bowzięcie, to przekonanie potwierdza3.

A skoro jesteśmy wezwani, aby „przyoblec człowieka nowego – jak 
uczy św. Paweł w Liście do Efezjan (4,23–24) – stworzonego według 
Boga, w sprawiedliwości, prawdziwej świętości” i zostać napełnionymi 
bóstwem w Chrystusie, to Najświętsza Dziewica jest dla nas nieza-
wodną przewodniczką! Dlatego już „u początków” mnisi obierali Ją 
za patronkę tego rodzaju życia. Nie obawiajmy się ustawiać Matki 
Bożej w naszej pobożności zaraz po Chrystusie. Tacy święci, jak Ber-
nard z Clairvaux, Ignacy Loyola, Ludwik Maria Grignion de Montfort, 
nie mówiąc o papieżu Janie Pawle II, nic nie stracili ze swej ludzkiej 
żywotności i apostolskiej mocy, stale zwracając spojrzenie ku Matce 
Bożej4. „Życie konsekrowane najczęściej bierze przykład z osoby Maryi, 

3 Por. A. Napiórkowski, Maryja jest piękna. Zarys mariologii i maryjności, Kraków 
2016, s. 97–138.

4 Warto też zapoznać się z homilią biskupa Karola Wojtyły, wygłoszoną pod-
czas nawiedzenia krakowskiej parafii w Borku Fałęckim przez kopię Obrazu 
Jasnogórskiego 8 listopada 1968 r. Mówił on tak: „Zawsze, kiedy przejeżdżam 
obok tej fabryki, zwłaszcza obok kotłowni, przypomina mi się ta moja droga 
życiowa i decydujące momenty mojego życia. Wówczas często staje mi przed 
oczyma mała książeczka w niebieskiej okładce. Jako robotnik Solvay’u brałem 
ją ze sobą wraz z kromką chleba, na popołudniową albo nocną zmianę, na ran-
nej trudniej było czytać. […] Nosiła tytuł: Traktat o doskonałym nabożeństwie do 
Najświętszej Maryi Panny. […] Mała książeczka w niebieskiej okładce, podobna 
do modlitewnika, była wtedy przeze mnie czytana w ciągu wielu dni i tygodni. 
Nie tylko w ten sposób, żeby ją raz przeczytać i odłożyć. Czytałem ją, jeśli tak 
można powiedzieć, tam i z powrotem. Z tej książeczki nauczyłem się, co to 
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dziewiczej Oblubienicy. Z tej dziewiczej miłości wypływa niezwykła 
płodność, która wspomaga narodziny i wzrost życia Bożego w sercach 
[…]. Kościół objawia w pełni swoje macierzyństwo zarówno przez to, 
że przekazuje Boże działanie, co jest misją powierzoną Piotrowi, jak 
i przez odpowiedzialne przyjmowanie Bożego daru, czego przykładem 
jest Maryja”5.

Głębia bogactwa życia duchowego i ascetycznego, jaka płynie ze 
świętej Dziewicy, jest ogromna i nadal stanowi niewyczerpaną skarb-
nicę dla mnichów i mniszek całego Kościoła powszechnego. Wiele 
inspiracji do rozważań dostarcza na przykład modlitwa różańcowa, 
za której powstaniem kryją się przecież zakonnicy. Maryja jest nie 
tylko wzorem monastycznego życia, ale także jego zabezpieczeniem 
i łaskawą Opiekunką. Można tu też przywoływać kolejne maryjne 
prawdy wiary, do których kształtowania się w świadomości ludu 
Bożego wiele wnieśli zakonnicy. Wystarczy wspomnieć gorące spory 
między franciszkanami i dominikanami na temat tajemnicy niepokala-
nego poczęcia, co nie tylko rozbudziło u wiernych zainteresowanie tą 
kwestią, ale ostatecznie przyczyniło się do zdefiniowania przez Urząd 
Nauczycielski dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi 
Panny (1854). W bulli czytamy, że „dzięki cudownemu działaniu Boga, 
Maryja poczęta w łonie swojej matki, św. Anny, została zachowana od 
grzechu pierworodnego i jego skutków”.

Najświętsza Maryja Panna pod różnymi tytułami i wezwaniami 
jest czczona we wszystkich zakonnych wspólnotach. U „początków” 
nowej wspólnoty święci założyciele obierali Ją za szczególną patronkę. 
Jej zawierzyli powstający zakon, jego członków i nowe powołania. 

właściwie jest nabożeństwo do Matki Bożej. Miałem to nabożeństwo i jako 
dziecko, i jako student gimnazjum, czy na uniwersytecie. Ale jaka jest właściwa 
treść i głębia tego nabożeństwa, tego nauczyła mnie ta książeczka niewielka, 
czytana właśnie tu, na zmianach, w fabryce sody. Tak bardzo ją czytałem, że 
cała była poplamiona sodą, i na okładkach, i w środku. Pamiętam dobrze tę 
plamę sody, bo te plamy sody są właśnie jakimś ważnym elementem całego 
mojego życia wewnętrznego. To chcę tu dziś przypomnieć”; zob. K. Wojty-
ła, Oto Matka Twoja. Homilie i przemówienia związane z Matką Bożą Jasnogórską 
wygłoszone w czasie posługi duszpasterskiej w Metropolii Krakowskiej oraz podczas 
pobytu na Jasnej Górze Ojca Świętego Jana Pawła II, Jasna Góra–Rzym 1979, s. 146.

5 Vita consecrata, nr 34. 
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Jej powierzali wznoszone klasztory, opactwa, kościoły i prowadzone 
przez nich parafie.

Maryjny nurt duchowości cysterskiej zapoczątkował opat Alberyk 
(1050–1108), jeden z trzech założycieli zakonu. Ten reformator życia 
zakonnego z Cîteaux pierwszą cysterską świątynię powierzył Maryi 
jako Matce Bożej Wniebowziętej. Od tamtej pory każdy cysterski koś-
ciół miał być pod Jej wezwaniem. Nie było to tylko konwencjonalnym 
gestem wobec Najświętszej Maryi Panny, ale stanowiło faktyczny 
program ascetycznego życia cystersów, kontynuowany do czasów 
współczesnych, przejawiający się w naśladowaniu Jej postawy życio-
wej względem Boga. W misterium Maryi członkowie tej wspólnoty 
zakonnej rozpoznali rysy charakterystyczne dla swojego sposobu życia. 
Maryi dedykowano nie tylko kościoły, ale też liczne teksty. Cysterscy 
pisarze, począwszy od XII w., poświęcali Jej wiele miejsca. Święty 
Bernard z Clairvaux zasłynął przecież w historii Kościoła jako jeden 
z największych kaznodziejów maryjnych. Rozbudował on kaznodziej-
ską pozycję mariologii tak dalece, że kaznodzieje późniejszych wieków 
najczęściej go powtarzali lub parafrazowali.

Wszystkie cysterskie opactwa potwierdzają naukę o Maryi, jak i do 
Niej nabożeństwo. Jeśli zatrzymamy się tylko na ziemiach polskich, to 
z łatwością zauważymy, że kiedyś w opactwach w Oliwie, w Henry-
kowie, w Koprzywnicy, a dziś w Jędrzejowie, w Mogile, w Wąchocku 
czy w Szczyrzycu całe zastępy mnichów w białych tunikach z czarnym 
szkaplerzem nieustannie przyzywają orędownictwa Bożej Rodzicielki.

Maryjna nadzieja

Jaka jest zatem droga dla wspólnot życia konsekrowanego? Jeśli dziś 
Kościołowi brakuje motywacji i siły do misji, trzeba popatrzyć na wiel-
kie postacie założycieli Zakonu, a wówczas odkrywa się ludzi z wiarą 
i odwagą. Od apostołów możemy się nauczyć urzeczywistniać cele, 
które wydają się nierealne, a od założycieli Zakonu dowiedzieć się, 
jak działać w tym sekularyzującym się świecie. Kryzysy czynią nas 
dojrzalszymi. Tak było w przypadku św. Benedykta, św. Franciszka 
z Asyżu, Bernarda z Clairvaux, Ignacego Loyoli czy Don Bosco.

My, zakonnicy, ulegamy niekiedy pokusie, aby naszą nadzieję zło-
żyć w sile ekonomicznej, politycznej czy socjalnej. Trzeba nam nabrać 
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dystansu do ludzkiej siły i odkryć pokorę Jezusa, który jest obecny 
w naszych wspólnotach. Dlaczego nie odkryć na powrót Maryi, tej 
niezwykłej Matki Chrystusa i naszej Pani, która nieustannie jest wśród 
nas. Do Niej przecież ciągle wołamy o pomoc i ratunek. Codziennie 
modlimy się tekstem Jej Magnificat, gdzie znajdują się słowa mówią-
ce, że jest Ona pokorną Służebnicą Pańską. Idźmy Jej ścieżkami, a na 
pewno odkryjemy Chrystusa i pogłębimy nasz zakonny charyzmat! 
Nasze wspólnoty staną się wówczas światłem w ciemnościach dla 
zagubionego i często już bezbożnego świata. Dziś tak bardzo potrzeba 
nam mocnej wiary Maryi, aby skutecznie przeciwstawić się ideolo-
gii ponowoczesności. Spoglądajmy częściej na wielkich naszych za-
konodawców. Oni bez Matki Chrystusa nie podbiliby świata tylko 
swoją ofiarą i miłością. Globalizacja jest wielką szansą dla wszystkich 
wspólnot życia konsekrowanego. Globalizacja to więcej niż szansa dla 
życia monastycznego. To misyjny nakaz, abyśmy byli prawdziwym 
Kościołem Jezusa i Jego Matki.

Maryja udziela nam wielu lekcji. Na pewno są to wskazania właś-
ciwe dla naszych czasów. Do najważniejszych należy: poświęcenie się, 
wytrwałość, asceza, modlitwa, cisza. 

Najświętsza Dziewica daje nam najpierw lekcję poświęcenia się. 
Otóż na pierwszym miejscu ma być w naszym życiu Bóg i tajemnica 
Jego królestwa, które urzeczywistnia się w Kościele. Jeśli wejdziemy 
w postawę poświęcenia się dla Boga, to połączymy ludzi z nadprzy-
rodzonym światem. Jako osoby konsekrowane mamy całkowicie po-
święcić się Bogu i uczynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając 
się z całego serca wszystkiego, co mogłoby Mu się nie podobać. Jak to 
uczynić, pokazał nam św. Maksymilian Maria Kolbe w swoim akcie 
poświęcenia się Niepokalanej6. 

Druga lekcja Maryi to wytrwałość. Właśnie w dzisiejszym świecie, 
gdzie widzimy nadmiar niewierności, niestałości i zmian, potrzeba 

6 Fragment aktu poświęcenia się Niepokalanej: „Niepokalana, nieba i ziemi Kró-
lowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Ty, której Bóg cały 
porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja niegodny grzesznik, rzucam się do 
stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność 
swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej 
duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się 
podoba”.
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wytrzymałości i stałości. Maryja uczy nas konsekwencji i stałego słu-
chania słowa Bożego.

Trzecia lekcja to nauka ascezy. Maryja jest mistrzynią rezygnacji 
z samej siebie, aby być we wszystkim dla Jahwe, a później dla swojego 
Syna, a wreszcie dla Kościoła. Jej fiat oznacza przyzwolenie na całkowi-
te działanie Boga w Jej życiu. „Niech mi się stanie” oznacza „naprawdę 
rezygnuję z siebie, abym mogła żyć wolą Bożą”. 

Czwarta lekcja to modlitwa. Maryja rozważała i kontemplowała 
sprawy zbawienia nieustannie. Była pogrążona w medytacji jako po-
bożna Żydówka, jako Matka Jezusa i jako Wniebowzięta, która służy 
dziś Kościołowi powszechnemu, pielgrzymującemu po drogach ziem-
skiej przestrzeni i czasu. 

Ostatnia lekcja to poszukiwanie ciszy. Milczenie, odseparowanie, 
trwanie w łączności z niewidzialnym Bogiem staje się gwarantem 
realizacji wcześniejszych lekcji. Cisza jest także wymownym świade-
ctwem dla hałaśliwego i krzykliwego otoczenia. Ludzie dzisiaj szukają 
wyciszenia, a osoby zakonne poprzez ciszę mogą także ewangelizować. 

Oto pięć lekcji Maryi. Można je jeszcze naturalnie rozszerzyć. Niech 
jednak lekcja poświęcenia się, wytrwałości, ascezy, modlitwy i ciszy 
będzie dla nas zachętą, aby Maryję na nowo zaprosić do naszych za-
konnych wspólnot. Ona jest najskuteczniejszą naszą Nauczycielką!
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