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Zarówno pierwsi anachoreci prowadz¹cy samotniczy tryb ¿ycia, jak
i cenobici zgrupowani w wiêkszych wspólnotach mniszych wchodzili w relacje
z okolicznymi biskupami jako reprezentantami wysokiej hierarchii kocielnej,
a ich wzajemne kontakty ró¿nie siê uk³ada³y. Istotna by³a równie¿ sprawa
ustosunkowania siê mnichów do zwierzchnictwa papie¿a rezyduj¹cego w Stolicy Apostolskiej. Kwestia ta musia³a byæ cilej ustalona, zw³aszcza od czasu,
kiedy pojedynczy eremici zaczêli tworzyæ coraz bardziej zorganizowane struktury cenobityczne, co widoczne ju¿ by³o od IV w. Na podstawie licznych
róde³ epistolarnych mo¿emy dowiedzieæ siê, w jaki sposób relacje te przebiega³y. Jednak w miarê up³ywu czasu wa¿ne sta³o siê te¿ ustalenie odgórnych
praw reguluj¹cych relacje miêdzy orodkami cenobitycznymi a hierarchi¹ kocieln¹. Chocia¿ na pocz¹tku nie istnia³y takie regulacje prawne, to z czasem
zaczêto je umieszczaæ w regu³ach monastycznych, a szczególnie tych najbardziej popularnych, jak znana w Galii regu³a w. Cezarego z Arles (zm. 543)1
czy italska Regu³a w. Benedykta z Nursji (zm. 548)2.
1 Wydania regu³y w. Cezarego: Regula ad monachos, w: G. Morin, S. Caesarii ep. Arelatensis
Opera Omnia, II, Maredsous 1942, s. 101129; w artykule cyt. za: PL 67, 10991104; opracowania:
C. Lambot, Césaire d’Arles (Règles de Saint), w: R. Naz (red.), Dictionaire du droit canonique, t. 3,
Paris 1942, s. 260278.
2 Najnowsze wydania krytyczne Regu³y w. Benedykta to: R. Hanslik, Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum 75, Wien 1977; A. de Vogüe, J. Neufville, Sources Chretiennes 181186, Paris
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1. Monastycyzm a władza biskupia
1.1. Stosunek anachoretów i mnichów wschodnich
do hierarchii kościelnej

Ju¿ sam teren pustyni egipskiej, gdzie ¿y³o wielu pustelników-eremitów
prowadz¹cych monastyczn¹ egzystecjê, pozostawa³ pod wp³ywem oddzia³ywania ró¿nych biskupów. Zazwyczaj anachoreci unikali ich towarzystwa,
wrêcz nawet uciekali sprzed ich oblicza. Przyk³adowo asceta Ewagriusz Pontyjski (zm. 399) uciek³ przed arcybiskupem Teofilem, gdy¿ ten hierarcha kocielny pragn¹³ go wywiêciæ na biskupa Thmuis3. Ewagriusz chocia¿ odmawia³ przyjêcia tej godnoci, to jednak osobicie pozostawa³ w dobrych relacjach z biskupami, a jego uczniami byli tacy ludzie jak Palladiusz, póniejszy
biskup Helenopolis, a tak¿e Heraklejdes, biskup Efezu4.
Jeden z najbardziej znanych ascetów  w. Antoni (zm. 356) przedstawiony przez w. Atanazego jawi³ siê jako cz³owiek pokorny sk³aniaj¹cy g³owê
przed biskupami i wszystkimi kap³anami. Wed³ug autora ¯ywotu w. Antoniego
pustelnik sam wielokrotnie poucza³ diakonów, mimo to nigdy nie wywy¿sza³
siê ponad osobê konsekrowan¹. Zawsze wyranie wskazywa³ na jej pierwszeñstwo, w³anie ze wzglêdu na posiadane przez ni¹ wiêcenia i nigdy nie uprzedza³ kap³ana w recytowaniu modlitwy5.
ród³a z tych czasów raczej podkrela³y respekt okazywany hierarchom
przez pobo¿nych ascetów, a konflikty z dostojnikami kocielnymi prawdopodobnie nie przybiera³y a¿ tak bardzo na sile6.
w. Pachomiusz (zm. 346), zak³adaj¹c liczne klasztory, nie pyta³
o zdanie hierarchów kocielnych i sam decydowa³ o fundacji, ale te¿ nie sprzeciwia³ siê woli biskupów i zawsze stara³ siê zachowaæ z nimi pokojowe stosunki.
19711972; w artykule cyt. za: PL 66, 215932; komentarze: A. de Vogüe, Paris 1977 (komentarz
duchowy, VII tom wydania Regu³y Benedykta w: SCh); W. Tuniki, Vison of Peace, New York 1963.
3 O ¿yciu Ewagriusza (Vita Evagrii) 17, t³um. L. Niecior, w: Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1, seria: ród³a monastyczne 18 (dalej: rMon), s. 96; na temat danych biograficznych Ewagriusza z Pontu zob. R.R.P. Ceillier, Evagre du Pont, archidiacre de Constantinopole et abbe dans le
desert des Cellules, w: Histoire Generale des Auteurs sacres et ecclesiastique, Paris 1860, s. 110119.
4 Sozomen Hermiasz, Historia Kocio³a VIII, 6, t³um. S. Kazikowski, Warszawa 1980, s. 533:
[...] Na biskupa za Kocio³a efeskiego [...] wywiêci³ Heraklejdesa, duchownego rodem z Cypru.
Heraklejdes nale¿a³ do diakonów, którzy podlegali w³adzy biskupiej Jana, i by³ jednym z mnichów ze
Scetis, uczniem mnicha Ewagriusza [...].
5 ¯ywot w. Antoniego 67, t³um. E. D¹browska, w: wiêty Antoni. ¯ywot. Pisma ascetyczne,
rMon 35, s. 132: [...] niezwykle czci³ porz¹dek Kocio³a i ka¿dego duchownego uwa¿a³ za wiêkszego
od siebie. Nie wstydzi³ siê sk³aniaæ g³owy przed biskupami i kap³anami. Gdy jaki diakon przychodzi³
do niego po pomoc, poucza³ go o tym, co po¿yteczne, ale ustêpowa³ przed nim w modliwtie i nie
wstydzi³ siê sam uczyæ [...].
6 E. Wipszycka, Wstêp, do: ¯ywot w. Antoniego, rMon 35, s. 58.
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Zazwyczaj przed soborem chalcedoñskim (451), ka¿dy, kto chcia³ za³o¿yæ
klasztor, nie musia³ liczyæ siê ze zgod¹ lokalnej hierarchii kocielnej. Niemniej
jednak mnisi pachomiañscy uznawali zwierzchnoæ oficjalnej hierarchii i ze
szczególnym szacunkiem odnosili siê do arcybiskupa Aleksandrii7 .
1.2. Kontakty Bazylego Wielkiego z hierarchią kościelną

W rodowisku kapadockim w Azji Mniejszej na kszta³t cenobityzmu
wp³yn¹³ aktywny propagator wspólnotowego ¿ycia  w. Bazyli Wielki (zm.
379), który od samego pocz¹tku swej drogi chrzecijañskiej wykaza³ niezwyk³y szacunek w stosunku do oficjalnych przedstawicieli Kocio³a. Nieustannie
balansowa³ na granicy dwóch wiatów, styka³ siê zarówno z mnichami oddaj¹cymi siê ca³kowicie kontemplacji Boga oraz z osobami czynnie dzia³aj¹cymi
w ramach struktur kocielnych jako kap³ani i biskupi. Sam wspó³pracowa³
z biskupem Cezarei Dianiosem, okazywa³ w stosunku do niego respekt
i nazywa³ b³ogos³awionym8. W 360 r. Bazyli zabra³ g³os w teologicznej
dyskusji zwi¹zanej z okolicznoci¹ zwo³ania synodu w Konstantynopolu.
Niejednokrotnie nie móg³ on zrozumieæ niektórych wp³ywowych duchownych ze wzglêdu na podejmowane przez nich po³owiczne rodki w kwestiach
wiary i ostatecznie równie¿ zawiód³ siê na Dianiosie. Bazyli, wra¿liwy na
punkcie ortodoksji (trzyma³ siê wyznania nicejskiego), bardzo cierpia³ z powodu chwiejnej postawy biskupa Cezarei wykazuj¹cego dwuznaczne pogl¹dy dotycz¹ce arianizmu9.
w. Bazyli utrzymywa³ kontakty z innymi biskupami i nie chcia³ wchodziæ w nimi zatargi, mimo ¿e widzia³, jakie pope³niali b³êdy. W licie do
Bosporiosa, biskupa Kolonei w Kapadocji, t³umaczy³ siê, ¿e nigdy nie rzuci³ kl¹twy na Dianiosa, biskupa Cezarei. Oczywicie równoczenie nie ukrywa³ on swego niezadowolenia z jego ustêpliwoci przy zatwierdzeniu wyznania antynicejskiego10. Bazyli dba³ te¿ o dobre obyczaje podleg³ych sobie
7 V. Desprez, Pocz¹tki monastycyzmu. Dzieje monastycyzmu chrzecijañskiego do soboru efeskiego (431), t. 1, t³um. J. Dembska, rMon 21, s. 346; sobór w Chalcedonie (451) uzale¿ni³ mnichów
oraz zak³adanie klasztorów od decyzji lokalnego biskupa, zob. Sobór Chalcedoñski (451), kan. 4,
w: Dokumenty soborów powszechnych, t. 1, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002, s. 228: De
honore monachorum, et utnullis se actibus vel ecclesiassticis vel saecularibus misceant, nec alienm
serum Prater constientiam domini sui recipiant [...]”.
8 Bazyli Wielki, List 51,1, t³um. W. Krzy¿aniak, Warszawa 1972, s. 92.
9 Ibidem, 51, 2, s. 9293.
10 Ibidem: Pod koniec wszak¿e jego ¿ycia (nie bêdê bowiem ukrywa³ prawdy), wraz z wieloma
innymi ¿yj¹cymi w mej ojczynie w bojani Bo¿ej, dozna³em z jego powodu smutku nie do ukojenia, bo
z³o¿y³ swój podpis pod wyznaniem wiary, które przez Jerzego przyniesione zosta³o z Konstantynopola.
Potem, jako ¿e uczyni³ to z ³agodnoci usposobienia i przez ustêpliwoæ, w swym ojcowskim sercu przysta³
na to, by zadowoliæ wszystkich, kiedy to z³o¿ony ju¿ by³ chorob¹, która po³o¿y³a kres jego ¿yciu [...].

310

Olga Cyrek
Historia

biskupów i ze zgorszeniem wypowiada³ siê o pojawiaj¹cych siê przypadkach
symonii11.
Mimo przykrych dowiadczeñ nie zmieni³ on swego stosunku do przedstawicieli hierarchii kocielnej12. Nawet wczeniej, gdy sam jeszcze podlega³
w³adzy biskupiej, a wielu ludzi gotowych by³o pójæ za nim, nigdy nie wyst¹pi³ przeciwko zwierzchnikom kocielnym13.
Nastêpc¹ Dianiosa na stanowisku biskupa Cezarei Kapadockiej zosta³
Euzebiusz, ale Bazyli widocznie nie zawsze siê z nim zgadza³ i dopuci³ do
pewnych staræ. Niemniej jednak rozs¹dek wzi¹³ u niego górê, gdy¿ stara³ siê
unikaæ ostrych zatargów.
Bazyli okaza³ siê zdolnym administratorem i wykazywa³ wiele innych
praktycznych umiejêtnoci, dlatego te¿ w 370 r. po mierci Euzebiusza uzyska³
godnoæ biskupa Cezarei14. Umiejêtnie zarz¹dza³ on wszystkimi sprawami dotycz¹cymi jego diecezji. Jednak do koñca ¿ycia podziwia³ mnichów i sam by³
przez nich powa¿any. W ich wiadomoci pozosta³ zawsze duchowym mistrzem, chocia¿ nigdy nie dawa³ po sobie poznaæ swojej wysokiej godnoci
i zawsze dba³ o rozwój duchowy cenobitów. Jako biskup troszczy³ siê o podleg³ych sobie mnichów, odciaga³ ich stanowczo od herezji i dba³ o zachowanie
nieska¿onej wiary15. Nie izolowa³ ich od ¿ycia spo³ecznego, a wrêcz przeciwnie,
zaanga¿owa³ do pracy w stworzonym przez siebie miasteczku biskupim  Bazyliadzie. Tam organizowa³ szerok¹ pomoc dla trêdowatych i bezdomnych16.
1.3. Związki Augustyna z Hippony z lokalnymi biskupami

Dzia³aj¹cy na terenie pó³nocnej Afryki w. Augustyn (zm. 430), zanim
zacz¹³ organizowaæ klasztorny sposób ¿ycia wed³ug w³asnych koncepcji17,
pozostawa³ pod wp³ywem biskupa w. Ambro¿ego z Mediolanu, który w Italii
zak³ada³ klasztory18. Jak mo¿na wnociæ, na tym terenie relacje miêdzy ceno11

Ibidem, 53,1, s. 94: [...] Powiadaj¹, ¿e niektórzy z was pobieraj¹ op³aty od tych, na których
nak³adaj¹ rêce, a robi¹ to potajemnie, powo³uj¹c siê na zgodnoæ tych praktyk z bogobojnoci¹. A to
rzecz jeszcze gorsza! [...].
12 J. Naumowicz, Wstêp, w: w. Bazyli Wielki, Pisma ascetyczne, t. 1, rMon 5, s. 92n.
13 Por. Grzegorz z Nazjanzu w., Mowa 43, 28, w: S. Kazikowski (red.), wiêty Grzegorz
z Nazjanzu, Mowy wybrane, Warszawa 1967, s. 493.
14 Por. W. Krzy¿aniak, Wstêp, w: w. Bazyli Wielki, Listy, Warszawa 1972, s. 9.
15 Bazyli Wielki, List 226,4, s. 266: [...] Uchowajcie te¿ szczer¹ mi³oæ dla nas, ustrze¿cie
nieska¿on¹ wiarê Ojców, a u Pana zas³u¿ycie sobie na uznanie jako mi³uj¹cy prawdê.
16 W. Krzy¿aniak, Wstêp, s. 10.
17 Zob. C.W. Brockwell, Augustines Ideal of Monastic Community. Paradigm for hist Doctrine
of the Church, AugSt 8 (1977), s. 91109.
18 Por. A. Trapè, wiêty Augustyn. Cz³owiek  duszpasterz  mistyk, t³um. J. Sulowski, Warszawa
1987, s. 7577.
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bitami a hierarchi¹ kocieln¹ nale¿a³y do doæ silnych. Augustyn, przebywaj¹c
w Hipponie, nieustannie dba³ o sprawy swojego klasztoru, ale od 391 r. sta³o
siê to dla niego o wiele trudniejsze w zwi¹zku z przyjêciem wiêceñ. Zosta³ on
na si³ê pochwycony i wywiêcony na kap³ana, chocia¿ nie ukrywa³, ¿e jego
zamiarem by³o nadal prowadzenie ¿ycia mniszego. Jako mnich-kap³an korzysta³ z pomocy przychylnego mu biskupa Hippony, Waleriusza. Ten biskup
jeszcze za ¿ycia wyznaczy³ Augustyna na swego nastêpcê i ofiarowa³ mu
ogród, w którym Augustyn móg³ zorganizowaæ cenobium19. Wspiera³ go te¿
w niezwykle trudnej pracy i utrzymywaniu dyscypliny w cenobium przeznaczonym dla ludzi wieckich. Augustyn z chêci¹ przyjmowa³ do swojego klasztoru tak¿e kap³anów i kszta³ci³ ich na prawdziwych mnichów. Wed³ug niego
prawdziw¹ pokorê zdobywaæ móg³ ka¿dy bez wzglêdu na zajmowane stanowisko kocielne. Oczywicie Augustyn zdawa³ sobie sprawê z problemów wynikaj¹cych z dzier¿enia takich wysokich funkcji, a¿ w koñcu i jemu wiêcenia
zaczê³y przeszkadzaæ w pracy wymagaj¹cej intensywnego wewnêtrznego skupienia. Nie ucieka³ on jednak przed swymi obowi¹zkami i nie unikn¹³ starcia
z wiernymi. W koñcu przysta³ na wolê wielu otaczaj¹cych go osób widz¹cych
w nim duszpasterza i ostatecznie przyj¹³ wiêcenia biskupie w 395 r., staj¹c siê
godnym nastêpc¹ Waleriusza20. Uczyni³ to z nieukrywanym smutkiem i odczuwa³ g³êboki ¿al, opuszczaj¹c swoj¹ dotychczasow¹ wspólnotê, do której ju¿
przywykn¹³. Jednak jako biskup nie zaprzesta³ swojej dzia³alnoci na rzecz
rozwoju monastycyzmu, a wrêcz przeciwnie, w tym w³anie okresie mia³
o wiele wiêksze mo¿liwoci i dysponowa³ lepszymi rodkami przeznaczonymi
na ten cel. Móg³ wiêc zorganizowaæ w o wiele doskonalszy sposób cenobium
przeznaczone specjalnie dla duchownych. By³o to swoiste seminarium, w którym kap³ani mogli swobodnie pe³niæ swoje funkcje bez koniecznoci rozpraszania siê zwi¹zanego z nawa³em spraw. Duchowni nie pozostawali rozbici
wewnêtrznie i nie musieli wybieraæ miêdzy ró¿nymi sprzecznymi ze sob¹ obowi¹zkami. Biskup Hippony zatar³ w sposób rzeczywisty ró¿nicê miêdzy mnichami a kap³anami, tworz¹c monaster dla kleryków w latach 395430. Wed³ug
niego duchowny móg³ po odpowiednim przygotowaniu staæ siê naprawdê
19 Augustinus, Sermo 355, 1, PL 39, 15691570; Augustyn w., Kazanie 355, I, t³um. P. Nehring,
rMon 27, s. 423: Zosta³em tu pochwycony i wywiêcony na kap³ana, a przez ten stopieñ doszed³em
do biskupstwa. Nie przynios³em tu niczego, przyby³em do tego Kocio³a tylko z tymi szatami, w jakie
wówczas by³em odziany. A poniewa¿ moim celem by³o ¿ycie w klasztorze razem z braæmi, wiêtej
pamiêci starzec Waleriusz, poznawszy mój zamiar i moj¹ wolê, da³ mi ów ogród, w którym teraz jest
klasztor.
20 Por. Augustinus, Sermo 355, 1, PL 39, 1569; Augustyn w., Kazanie 355, I, 2, rMon 27,
s. 423; o wyborze Augustyna na biskupa Hippony por. A. Hamman, ¯ycie codzienne w Afryce Pó³nocnej
w czasach w. Augustyna, t³um. M. Stafiej-Wróblewska, E. Sieradziñska, Warszawa 1989, s. 280281;
por. G. Bardy, w. Augustyn. Cz³owiek i dzie³o, t³um. Z. Kobylañska,Warszawa 1955, s. 187189.
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dobrym cenobit¹, jeli rzeczywicie mia³ siln¹ wolê21. Sam Augustyn u¿ywa³
terminu monasterium clericorum, gdy zwraca³ siê do swoich wiernych22.
w. Augustyn cieszy³ siê tak du¿ym powa¿aniem, ¿e nawet sam tworzy³
mowy dla biskupów, a jego oddzia³ywanie by³o bardzo szerokie. Gdy zosta³
biskupem, utrzymywa³ dobre relacje z innymi hierarchami afrykañskiego Kocio³a, najczêciej jednak kontaktowa³ siê z Aureliuszem z Kartaginy, któremu
sam podlega³. Ten za wielokrotnie radzi³ siê Augustyna i nawet przystawa³ na
to, by biskup Hippony wyg³asza³ okazyjnie kazania w kocio³ach podlegaj¹cych jego w³adzy. Równie¿ uczniowie i przyjaciele Augustyna zostawali potem biskupami, np. Ewodiusz w Uzalis czy Alipiusz w Tagacie23.
¯ycie monastyczne wbrew utrwalonym stereotypom stwarza³o szerokie
mo¿liwoci dzia³ania. Mnisi radykalnie przestrzegali wezwañ ewangelicznych,
stawali siê wzorem do naladowania i przez to jeszcze bardziej wybijali siê
sporód masy laików. Sporód grona dowiadczonych ascetów nieraz wybierani byli póniej prezbiterzy, a nawet biskupi. Niezwyk³a wiêtoæ i moralnoæ
ascetów powodowa³y coraz wiêksz¹ ich s³awê i gdy brakowa³o kandydatów na
biskupa, okoliczni mieszkañcy od razu chcieli, aby ich pasterzem by³ pobo¿ny
mnich, który wszelako niechêtnie przyjmowa³ te godnoci. Niemniej jednak
taki w³anie biskup  wywodz¹cy siê ze rodowiska mniszego  cechowa³ siê
niezachwian¹ moralnoci¹, czego liczne przyk³ady mo¿na znleæ w historii.
1.4. Monastycyzm galijski w relacji do władzy biskupiej

Na terenie Galii pocz¹tki monastycyzmu zwi¹zane by³y w latach szeædziesi¹tych IV w. z osob¹ w. Marcina z Tours (zm. 397). Pocz¹tkowo dzia³a³
on jako prosty mnich, zak³adaj¹c wspólnotê w Locogiacum (Ligugé). Potem
ju¿ jako biskup Tours mia³ o wiele wiêksze mo¿liwoci dzia³ania, zorganizowa³ orodek Marmoutiersi, umia³ pogodziæ funkcjê kap³ana z dzia³alnoci¹
organizacyjn¹24.
Jan Kasjan (zm. 435)  galijski mnich25, wielokrotnie utrzymywa³ kontakty zarówno bezporednie, jak i listowne z biskupami, chc¹c ich nak³oniæ do
podjêcia ró¿nych dzia³añ. Nawet zadedykowa³ niektóre ze swoich Rozmów
21 M. Starowieyski, Wprowadzenie, do: Regu³a w. Augustyna, PSP, t. 26, Warszawa 1980, s. 7475;
por. J. rutwa, Studia z dziejów Kocio³a w staro¿ytnoci, Lublin 1999, s. 3133.
22 Por. Augustinus, Sermo 355 I, 2, PL 39, 1569; Augustyn w., Kazanie 355, I, 2, rMon 27,
s. 424: [...] Dlatego chcia³em mieæ ze sob¹ tak¿e w owym domu biskupim klasztor duchownych.
23 G. Bardy, w. Augustyn, s. 209210.
24 Sulpici Severi, De vita beati Martini X, PL 20, 166; t³um. P.J. Nowak, w: Sulpicjusz Sewer,
¯ywot w. Marcina 10, rMon 8, s. 65.
25 Na temat Kasjana zob. C. Stewart, Kasjan mnich, t³um. T. Lubowiecka, rMon 34, s. 4046.
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m.in. biskupowi Frejus, Leoncjuszowi (400432/433)26. Sam Leoncjusz jako
biskup oddzia³a³ na rozwój monastycyzmu i silnie anga¿owa³ siê w organizacjê
¿ycia mniszego na wyspie Leryn, z któr¹ by³ zwi¹zany. Jako biskup móg³
udzielaæ wiêceñ kap³añskich i upatrywa³ sobie wród grona pobo¿nych mnichów osoby zdolne do przyjêcia wiêceñ kap³añskich. Kasjan szanowa³ Leoncjusza, tak jak i wielu innych ascetów pe³ni¹cych potem zaszczytne funkcje
w Kociele. Utrzymywa³ te¿ kontakty z Kastorem, biskupem Julia Apta ko³o
Marsylii i wed³ug relacji Kasjana Kastor zwróci³ siê do niego o pomoc przy
organizacji nowego orodka cenobitycznego. Ten te¿ biskup poleci³ Kasjanowi
spisaæ Rozmowy dotycz¹ce eremitów z pustyni Sketis27.
Galia wyda³a równie¿ znakomitego duszpasterza w osobie w. Cezarego
z Arles (zm. 543). To w³anie w Arles pe³ni³ on misjê pastersk¹ jako biskup od
503 r.28 Równoczenie by³ opatem w pobliskim klasztorze. Znaczenie biskupstwa w Arles ogromnie wzros³o, zw³aszcza jeli chodzi³o o oddzia³ywanie na
inne orodki na obszarze Galii29. Warto tutaj dodaæ, ¿e hierarchowie kocielni
Galii pozostawali w krêgu oddzia³ywania monastycznego orodka z wyspy
Leryn. Klasztor ten przygotowywa³ do formacji duchowej nie tylko samych
eremitów, ale równie¿ wielu przysz³ych biskupów Arles. Wszak bycie mnichem nie sta³o w sprzecznoci z mo¿liwoci¹ dzier¿enia wy¿szego stanowiska,
a niektórzy wiêci mê¿owie, tacy jak w. Honorat (zm. 430) i w. Hilary (zm. 449)
umieli pogodziæ ró¿ne obowi¹zki30.
Cezary z Arles prowadzi³ niezwykle pobo¿ne ¿ycie jako mnich do tego
stopnia, ¿e zwróci³ na siebie uwagê biskupa Arles  Eoniusza, który uzna³ go
za osobê nadaj¹c¹ siê na stanowisko opata w klasztorze na przedmieciach
Arles. Biskup nak³oni³ te¿ innych duchownych do wyboru wi¹tobliwego opata na swego nastêpcê31.
Cezary sta³ siê godnym swego stanowiska i okazywa³ wielki szacunek
w stosunku do hierarchów kocielnych. Sam w 503 r. zasiad³ na stanowisku
biskupa, aczkolwiek zrobi³ to niechêtnie i z ¿alem. Na zewn¹trz postrzegany
jako biskup, za w duszy czu³ siê nadal pokornym mnichem i nie zaprzesta³
intensywnie dzia³aæ na rzecz rozwoju ruchu monastycznego, szczególnie
26 Joannis Cassiani, Collationes, Praefatio, PL 49, 479; t³um. A. Nocoñ, w: Jan Kasjan, Przedmowa do czêci I (Rozmowy IX) 2, rMon 28, s. 62.
27 Joannis Cassiani, Collationes, Praefatio, PL 49, 477; Jan Kasjan, Przedmowa do czêci I
(Rozmowy IX) 2, s. 62.
28 Por. P. Wygralak, wiêty Cezary z Arles jako egzegeta i teolog, w: Cezary z Arles, Pisma
dogmatyczne i egzegetyczne, t³um. A. Strzelecka, POK 29, Poznañ 2004, s. 8.
29 A. ¯urek, w. Cezary z Arles, O¯ 17, s. 12.
30 J. Pi³at, Wstêp, w: Wczesne regu³y monastyczne, rMon 3, s. 13.
31 A. ¯urek, w. Cezary z Arles, s. 22.
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w sferze organizacyjnej. Ubogaca³ organizacjê monastyczn¹, ale te¿ na podstawie zasad cenobiatyzmu przeprowadzi³ reformê w episkopium. Z myl¹ o swojej siostrze zajmowa³ siê organizacj¹ ¿eñskiej wspólnoty i opracowa³ dla niej
szczegó³ow¹ regu³ê zaakceptowan¹ równie¿ przez lokalnych biskupów. Dokona³ te¿ egzempcji ¿eñskiego cenobium, tzn. wy³¹czy³ go spod jurysdykcji miejscowego biskupa i w ten sposób zabezpieczy³ zgromadzenie przed zbyt wygórowanymi roszczeniami ze strony biskupów32.
Cezary dba³ o zachowanie nienaruszonej s³awy tego cenobium i zabroni³
ludziom z zewn¹trz wchodzenia do najbardziej wewnêtrznej czêci klasztoru,
a wyj¹tki czyni³ tylko dla biskupów i kap³anów33, którym pozwoli³ nawet
wchodziæ do oratorium, by modlili siê wraz z mniszkami34. Oczywicie Cezary
krytykowa³ zbytnie spoufalanie siê mniszek z biskupem danej diecezji i zakaza³ im nawet sporz¹dzania potraw dla niego oraz dla innych okolicznych biskupów35. Przecie¿ zbytnia poufa³oæ ksieni z biskupem w koñcu po pewnym
czasie mog³a doprowadziæ do poddania klasztoru pod jego zwierzchnictwo.
Ju¿ wczeniej ca³a wspólnota mog³a spostrzec u ksieni sk³onnoæ do zawi¹zywania komitywy z biskupem. Kiedy prze³o¿ona wykorzystywa³a pokrewieñstwo z osob¹ stoj¹c¹ na wysokim stanowisku kocielnym, wówczas inne siostry mia³y prawo reagowania na jej postêpowanie. Od tej pory zgodnie z klasztorn¹ zasad¹ niezale¿noci ca³ego cenobium ¿aden biskup nie mia³ prawa ingerowania w ich wewnêtrzne sprawy36.
Sam w. Cezary musia³ pogodziæ funkcjê biskupi¹ z koniecznoci¹ przestrzegania ascezy monastycznej. Wszystkim biskupom poleca³ dobre sprawowanie pos³ugi pasterskiej polegaj¹cej na upominaniu wiernych i nauczaniu S³owa
Bo¿ego. By³ on tak przyzwyczajony do ¿ycia ascetycznego, ¿e radzi³ biskupom
przynajmniej czêciowe ograniczenie wype³niania wieckich obowi¹zków37.
32 M. Starowieyski, Wprowadzenie, do: Cezary z Arles w., Regu³a dla mniszek, PSP, t. 26,
s. 108109.
33 S. Caesarii, Regula ad virgines XXXIII, PL 67, 1114: Ante omnia propter custodiendam
famam vestram nullus virorum in secreta parte in monasterio et in oratoriis introerat exsceptis episcopis
provisore et presbytero, diacono, subdiacono, et uno vel duobus lectoribus quos et aetas et vita commendet, qui aliqioties missas facere debeant. [...]; t³um. Cezary z Arles w., Regu³a dla mniszek XXXIII,
PSP, t. 26, s. 130.
34 S. Caesarii, Regula ad virgines XXXV, PL 67, 1114: [...] Episcopi abbates, vel reliqui religiosi quos magna vita, commendat, si petierient debent ad orationem In oratorium introire. [...]; PSP, t. 26,
s. 131.
35 S. Caesarii, Regula ad virgines XXXVI, PL 67, 1114; PSP, t. 26, s. 131; S. Caesarii, Recapitulatio V, PL 67, 1118; Cezary z Arles w., Rekapitulacja V do: Regu³a dla mniszek, PSP, t. 26, s. 134.
36 S. Caesarii, Recapitulatio XIV, PL 67, 1119; Cezary z Arles w., Rekapitulacja XIV do:
Regu³a dla mniszek, PSP, t. 26, s. 136137.
37 Cezary z Arles w., Kazanie 1, 4, t³um. S. Ryznar, PSP, t. 52, s. 19: Dlatego to przypominam,
poniewa¿ musimy siê obawiaæ, aby które z naszych dzieci, stan¹wszy w dniu s¹du nie oskar¿y³o nas
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Jako metropolita nie wik³a³ siê tak bardzo w kwestie przyziemne, bowiem
by³ wiadomy, ¿e wywiêcony zosta³ dla spraw duchowych. Nie skupia³ siê na
administrowaniu maj¹tkiem biskupim, a uprawa roli czy budowa obiektów
mieszkalnych nie poch³ania³y go bez reszty. Czêsto przekazywa³ te zadania
ludziom wieckim czy te¿ klerykom znaj¹cym siê na zarz¹dzaniu. Lêka³ siê
niezdrowych powi¹zañ z zewnêtrzym wiatem, w nich bowiem widzia³ przeszkodê dla pe³nego osi¹gniêcia szczêcia38. Aktywnie dzia³a³ na innych polach: korespondowa³ z biskupami, przekazywa³ informacje hierachom o synodach i sprawach wa¿nych dla lokalnej spo³ecznoci39.
1. 5. Monastycyzm italski w relacji do władzy biskupiej

Autor italskiej Regu³y Mistrza (ok. 530 r.) zwraca³ uwagê na rolê biskupa
w trakcie wyboru nowego opata; widocznie dopuszcza³ mo¿liwoæ ingerencji
z zewn¹trz w wewnêtrzne sprawy monasteru. To w³anie biskup wraz z innymi
duchownymi wybierali na zwierzchnika cenobium mê¿a pobo¿nego i zdatnego
do tej roli. Elekt po trzydziestu dniach próby sk³ada³ specjaln¹ przysiêgê
w obliczu biskupa i innych kap³anów. Widaæ wiêc, ¿e to w³anie miejscowy
hierarcha kocielny wraz z lokalnym klerem mia³ prawo wynoszenia kogo na
najwy¿szy urz¹d we wspólnocie klasztornej40.
W klasztorze benedyktyñskim (regu³a ok. 530 r.) opata wybiera³a sama
wspólnota, jednak nie do niej nale¿a³a ostateczna decyzja zatwierdzania. Niejednokrotnie obradowa³a ona doæ nieudolnie i wyznacza³a na wysokie stanowisko cz³owieka niegodnego i zbyt pob³a¿aj¹cego w zakresie dyscypliny. Biskup danej diecezji od razu reagowa³ na tak¹ sytuacjê. Wraz z innymi opatami
znajduj¹cymi siê w ramach jego diecezji nie dopuszcza³ nieodpowiedniej osoby do tak odpowiedzialnej godnoci, a nastêpnie inicjowa³ i organizowa³ kolejo to, ¿e nikt z nas ani nie powstrzyma³ ich od rzeczy niedozwolonych, ani nie pobudzi³ swoim troskliwym
upomnieniem do tego, co by³o dozwolone. [...] Przera¿eni przed s³owami: »Przeszkody wiata uczyni³y
ich nieszczêliwymi«, je¿eli nie mo¿emy ca³kowicie oderwaæ siê od zajêæ i zobowi¹zañ ziemskich, to
przynajmniej ograniczajmy je na ile tylko mo¿emy [...].
38 Ibidem, 1, 6, PSP, t. 52, s. 21: Biskupi maj¹ siê zawsze zajmowaæ tak¹ w³anie kultur¹
duchow¹. Albowiem takich, którzy mog¹ uprawiaæ i kierowaæ upraw¹ roli jest wielu, ma³o jest natomiast takich, którzy umiej¹ zapewniæ duszom po¿ywienie. Co wiêcej, z trudem znajdziemy innych poza
kap³anami, którym, jak to udowodni³em, zosta³o specjalnie to w³anie dzie³o przez Pana zlecone. Biskupi bowiem powinni czyniæ tylko to, co bez niego nie mo¿e byæ wykonane. Albowiem do uprawy roli,
wznoszenia budowli, do doskonalenia, które jest potrzebne ziemi mo¿emy znaleæ je¿eli prawdziwie
chcemy szukaæ i wieckich m³odych fachowców i kleryków zdatnych do tych zajêæ. My natomist
oddajmy siê tym sprawom, dla których zostalimy wywiêceni [...].
39 Por. A. ¯urek, w. Cezary z Arles, s. 77.
40 Regu³a Mistrza XCIV, 111; rMon 40, s. 367368.
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ny wybór41. Lokalny biskup mia³ widoczny wp³yw na procedurê wyboru opata
poniewa¿ dba³ o zapewnienie dobrej organizacji w zarz¹dzaniu klasztorem
znajduj¹cym siê w obrêbie jego diecezji.
W licznych klasztorach w czasach w. Benedykta biskup ustanawia³ nawet przeorów klasztornych, ale procedura ta czêsto by³a przyczyn¹ wielu k³ótni. Przeor z racji tego, ¿e by³ ustanawiany przez tego samego biskupa co opat,
pretendowa³ do miana drugiego opata, równego mu pod wzglêdem w³adzy.
Benedykt postanowi³ zaradziæ tym problemom, wprowadzaj¹c odpowiednie
przepisy do regu³y. Opat mia³ odt¹d sam obsadzaæ odpowiednie urzêdy, w tym
równie¿ przeora, bez pomocy zewnêtrznych hierarchów42.
Regu³a Benedykta wywy¿sza³a rolê opata, który oddzielony od zawirowañ wiata, w zaciszu swojego kompleksu mniszego nieustannie dba³ o rozwój
wewnêtrzny ka¿dego swojego podopiecznego, którego zna³ osobicie. Tego
natomiast nie mo¿na by³o powiedzieæ o przeciêtnym biskupie dzia³aj¹cym
w zbyt licznej diecezji, bo przecie¿ ¿aden biskup nie by³by w stanie mimo
najszczerszych chêci zaj¹æ siê indywidualnie ka¿dym ze swoich wiernych43.
1.6. Klasztory iroszkockie a władza biskupia

W irlandzkich wspólnotach klasztornych rola opata znacznie wzros³a.
Iroszkocki przedsiêbiorczy duszpasterz odzia³ywa³ swoj¹ charyzmatyczn¹ osobowoci¹ nie tylko na okoliczn¹ pobo¿n¹ ludnoæ, ale te¿ na hierarchów ko41

S. Benedicti, Regula LXIV, PL 66, 880-881: Quod si etiam omnis congregatio vitiis suis
 quod quidem absit  consentientem personam pari consilio elegerit, et vitia ipsa aliquatenus in notitia
episcopi ad cuius dioecesim pertinet locus ipse vel ad abbates aut christianos vicinos claruerint, prohibeant pravorum praevalere consensum, sed domui Dei dignum constituant dispensatorem, scientes pro hoc
se recepturos mercedem bonam, si illud caste et zelo Dei faciant, sicut e diverso peccatum si neglegant,
t³um. Regu³a w. Benedykta LXIV, 3-6; rMon 40, s. 491.
42 S. Benedicti, Regula LXV, PL 66, 891892: Saepius quidem contigit ut per ordinationem praepositi scandala gravia in monasteriis oriantur, dum sint aliqui maligno spiritu superbiae inflati et aestimantes
se secundos esse abbates, assumentes sibi tyrannidem, scandala nutriunt et dissensiones in congregationes
faciunt, et maxime in illis locis ubi ab eodem sacerdote vel ab eis abbatibus qui abbatem ordinant, ab ipsis
etiam et praepositus ordinatur. Quod quam sit absurdum facile advertitur, quia ab ipso initio ordinationis
materia ei datur superbiendi, dum ei suggeritur a cogitationibus suis exutum eum esse a potestate abbatis
sui, quia ab ipsis es et tu ordinatus a quibus et abbas. Hinc suscitantur invidiae, rixae, detractiones,
aemulationes, dissensiones, exordinationes, ut dum contraria sibi abbas praepositusque sentiunt, et ipsorum
necesse est sub hanc dissensionem animas periclitari, et hi qui sub ipsis sunt, dum adulantur partibus, eunt
in perditionem. Cuius periculi malum illos respicit in capite qui talius inordinationis se fecerunt auctores.
Ideo nos vidimus expedire propter pacis caritatisque custodiam in abbatis pendere arbitrio ordinationem
monasterii sui; et si potest fieri per decanos ordinetur, ut ante disposuimus, omnis utilitas monasterii,
prout abbas disposuerit, ut, dum pluribus committitur, unus non superbiat. Quod si aut locus expetit aut
congregatio petierit rationabiliter cum humilitate et abbas iudicaverit expedire, quemcumque elegerit
abbas cum consilio fratrum timentium Deum ordinet ipse sibi praepositum; rMon 40, s. 494495.
43 Por. A. Jankowski, ¯ycie mnisze, t. 2, seria: Z tradycji mniszej 7, s. 6162.
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cielnych, w niektórych przypadkach dysponowa³ wiêkszymi mo¿liwoci ni¿
sam biskup, stawa³ siê centraln¹ osob¹ nie tylko w okolicy, ale tak¿e rozci¹ga³
wp³ywy na dalekie terytoria, a w razie koniecznoci zamienia³ siê w skutecznego polityka. W zwyczajnych okolicznociach ojciec niewielkiej wspólnoty cenobitów oficjalnie nie pe³ni³ roli biskupa, a nawet wielokrotnie nie mia³ wiêceñ kap³añskich. Co prawda, tylko biskup mia³ prawo do wywiêcania na
ksiê¿y i wydawaæ by siê mog³o, ¿e to on dzier¿y³ najwy¿sz¹ funkcjê wród
lokalnego duchowieñstwa. Mimo to wiele wa¿nych spraw pozostawa³o w gestii opata, czasami nawet nieformalnie. Natomiast najwy¿si hierarchowie
kocielni podporz¹dkowywali siê ogólnie przyjêtym procedurom. Takie specyficzne formy obecne w Irlandii nie by³y znane na terenach kontynentu europejskiego44.
Ju¿ za czasów misji w. Patryka w Irlandii ze wzglêdu na specyficzne
warunki i brak miast, nie by³o dogodnych warunków na wykszta³cenie siê
sta³ej siedziby dla biskupa. Sam Patryk po otrzymaniu wiêceñ sta³ siê w³aciwie pierwszym znanym w dziejach biskupem  misjonarzem, który gotowy by³
g³osiæ Dobr¹ Nowinê nawet w najdalszych zak¹tkach ziemi45. Piastowa³ godnoæ biskupa, jednak na pocz¹tku nie mia³ jakiej sta³ej siedziby, lecz nieustannie przenosi³ siê z miejsca na miejsce. Okrela³ siebie jako biskupa przybywaj¹cego z Hibernii46, ale nie wymienia³ jakiej konkretnej miejscowoci. Dopiero po up³ywie wielu lat zyska³ na tyle du¿y autorytet, ¿e pod koniec swojego
¿ycia to on mianowa³ kolejnych biskupów na terenie Irlandii. Osobicie pe³ni³
funkcjê prymasa w swojej siedzibie biskupiej w Armagh za³o¿onej w 444 r.47
Na pocz¹tku struktury kocielne wydawa³y siê jeszcze w tym czasie pozostawaæ pod silnym wp³ywem biskupa. Dopiero tzw. rewolucja monastyczna
w Irlandii zapocz¹tkowana w II po³owie VI w. zmienia³a strukturê Kocio³a
z episkopalnej na monastyczn¹. W nowej sytuacji s³awni i przedsiêbiorczy
opaci, tacy jak Finnian, Comgall czy w. Kolumban z Iony zaczêli odgrywaæ
dziêki swojemu autorytetowi coraz wiêksz¹ rolê48.
Rewolucja monastyczna sprawi³a, ¿e biskupstwa zaczê³y podlegaæ
orodkom klasztornym. Opat pretendowa³ ju¿ wtedy do sprawowania coraz
44

s. 3839.

E. Derdziuk, Mnisi iroszkoccy. w. Kolumban M³odszy  ewangelizacja Europy, Lublin 1997,

45 Zob. T. Cahill, Jak Irlandczycy ocalili cywilizacjê. Nieznana historia heroicznej roli Irlandii
w dziejach Europy po upadku Cesarstwa Rzymskiego, t³um. A. Barañczak, Poznañ 1999, s. 110111.
46 S. Patricii ad Coroticum Epistola 1, PL 53, 813; Patryk w., List do Korotyka (Epistola ad
Coroticum) 1, w: A. Bober, Anglia, Szkocja, Irlandia. Teksty ród³owe do historii Kocio³a i patrystyki
IIX, Lublin 1991, s. 17.
47 Por. K. Panu, wiêty Patryk, Kraków 2004, s. 65.
48 E. Derdziuk, Mnisi iroszkoccy, s. 3839.
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wiêkszej w³adzy, nie tylko jako zwierzchnik religijny. Stara³ siê byæ on nie
tylko godnym duszpasterzem, ale te¿ zajmowa³ siê najdrobniejszymi kwestiami
z ¿ycia codziennego, jednak do wszelkich pos³ug liturgicznych i w sprawach
wywiêcenia ludzi zatrudnia³ podleg³ego sobie biskupa. Na mocy przepisów
kocielnych, ustalonych w Rzymie, taka sytuacja nie mog³aby zaistnieæ, natomiast biskupi w Irlandii zgodzili siê na uszczuplenie zakresu swojej jurysdykcji, a nawet z chêci¹ s³u¿yli na potrzeby wspólnoty zakonnej49.
Na obszarze odizolowanej wyspy zaistnia³y nowe mo¿liwoci, to tutaj
ruch monastyczny w sposób swobodny zatacza³ coraz szersze krêgi, a ¿adne
granice terytorialne ani nawet hierarchia kocielna nie stanowi³y dla niego
doæ stanowczej przeszkody50.
w. Kolumban M³odszy (zm. 615), skupiaj¹cy w sobie iroszkock¹ mentalnoæ, dzia³a³ na terenie Galii, ale nie zamierza³ tworzyæ od nowa struktury
kocielnej, pomimo ¿e wchodzi³ czasami w zatargi z ówczesnym episkopatem,
np. w kwestii wiêtowania Wielkanocy51. Co prawda, chcia³ unikaæ otwartego
starcia z biskupami, jednak przy czêsto pojawiaj¹cych siê zawi³ych kwestiach
dotycz¹cych jurysdykcji, musia³ od czasu do czasu wejæ w konflikt z miejscow¹ tradycj¹ i prawem. Konflikty jeszcze bardziej przybra³y na sile, gdy¿ Kolumban nie móg³ znieæ, ¿e lokalni duchowni nie przestrzegali moralnoci
chrzecijañskiej i czêsto wik³ali siê w intrygi pañstwowe na dworach w³adców.
Na domiar z³ego biskup w Burgundii pod wp³ywem zawistnej Brunhildy i jej
oskar¿eñ negatywnie ustosunkowa³ siê do surowego mnicha52, a biskup Sofro49 Ibidem, s. 39; 65; por. J. Strzelczyk, Iroszkoci w kulturze redniowiecznej Europy, Warszawa
1987, s. 30.
50 J. Strzelczyk, Aposto³owie Europy, Warszawa 1997, s. 7172.
51 E. Derdziuk, Mnisi iroszkoccy, s. 119120; Kolumban nie wystêpowa³ otwarcie przeciwko
biskupom galijskim, ale równoczenie pisa³ listy do papie¿a Grzegorza I, do którego zwraca³ siê
w sprawie przestrzegania iroszkockiego zwyczaju wiêtowania Paschy. Na przyk³adach korespondencji
mo¿na dostrzec szacunek, jakim darzy³ przedstawicieli hierarchii kocielnej w Galii; por. Kolumban w.,
List III, 2, w: Kolumban w., Pisma. Jonasz z Bobbio, ¯ywot Kolumbana, PSP, t. 60, Warszawa 1995,
s. 8990: [...] Pragnê, aby jedynie umocni³ nas w tym, i¿ praktyka naszych ojców nie jest przeciwna
wierze, bymy za twoim przyzwoleniem mogli zachowywaæ w naszym pielgrzymowaniu obrz¹dek
Paschy, zgodnie z tym jak przejêlimy go od naszych przodków. Wiadomo bowiem, ¿e jestemy
w naszej ojczynie [chodzi tutaj o podleg³oæ jurysdykcji hierarchii galijskiej], dopóki nie przyjmiemy
jakichkolwiek zasad owych Galów, przebywaj¹c za w odosobnieniu i nie bêd¹c dla nikogo uci¹¿liwymi
trwamy przy zasadach naszych przodków. W obronie owych zasad, jak ju¿ powiedzia³em, bêdziemy
stawaæ czy to przeciw Wam, Ojcowie, nastêpcy aposto³ów, czy te¿ przeciw owym naszym braciom
mieszkaj¹cym w s¹siedztwie i naszym ojcom w Chrystusie [...].
52 Jonas Elnonensis Abbas, Vita Sancti Columbani Abbatis 33, PL 87, 1030; Jonasz z Bobbio,
¯ywot Kolumbana I, 19, PSP, t. 60, s. 206: [...] [Brunhilda] Prosi³a dostojników, dworzan i ca³¹
szlachtê, aby buntowali króla przeciwko mê¿owi Bo¿emu; nastawa³a równie¿ na biskupa, usi³uj¹c poddaæ w w¹tpliwoæ pobo¿noæ Kolumbana, znies³awi³a zbiór regu³, które ten ustanowi³ dla swoich mnichów, aby je przestrzegali [...]; por. E. Derdziuk, Mnisi iroszkoccy, s. 124.
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niusz z Nantes za¿¹da³ od Kolumbana jak najszybszego powrotu do Irlandii.
Nie doæ, ¿e nie zaopatrzy³ on mnicha na drogê, to jeszcze wiadomie dopuci³
do g³odówki iroszkockich pielgrzymów53. Oczywicie nie wszyscy duchowni
wykazywali wrog¹ postawê, a niektórzy nawet spieszyli z pomoc¹ uciekinierom. Przyk³adowo Leupecharius  biskup z Tours przyj¹³ deportowanego opata
i wspomóg³ go materialnie54. Nad g³oduj¹cymi iroszkockimi mnichami zlitowa³ siê równie¿ moguncki biskup, daj¹c im zaopatrzenie na drogê55.
Pewne rozbie¿noci z lokalnym duchowieñstwem wynika³y z ró¿nych
obyczajów panuj¹cych w Galii oraz w Irlandii. Kolumban by³ przyzwyczajony
do irlandzkiej struktury kocielnej opartej na przewadze w³adzy opata nad
biskupi¹, a to by³o sprzeczne z kanonem obowi¹zuj¹cym na kontynencie. Na
terenie frankijskim biskupi mieli pe³niê w³adzy w swojej diecezji i to oni
musieli wyraziæ zgodê na fundacjê nowych cenobitów, a ka¿dy opat zosta³
zobowi¹zany do przekazywania sprawozdania tzw. biskupowi miejsca. Biskup
ten dokonywa³ równie¿ wiêceñ w klasztorze z danej diecezji56.
Tymczasem w. Kolumban, gdy fundowa³ nowe orodki w Galii nie zwraca³ siê bezporednio do lokalnych biskupów i byæ mo¿e jego cenobia od samego pocz¹tku podlega³y bezporednio jurysdykcji papie¿a. Biskupi galijscy zaniepokojeni t¹ spraw¹ zebrali siê na synodzie w Chalon nad Saon¹ w Burgundii, ale Kolumban osobicie siê tam nie stawi³, jakby nie traktuj¹c duchownych
jako równych sobie. Zreszt¹ dostrzega³ ich mierne wykszta³cenie teologiczne,
a tak¿e sam mia³ inne podejcie odnonie do wiêtowania Paschy57. Nie móg³
równie¿ przystaæ na niektóre niegodne praktyki obecne na terenie Galii. Razi³o
go to, ¿e wielu biskupów kupczy³o kocielnymi stanowiskami, nie licz¹c siê
z moralnymi konsekwencjami58. Trzeba jednak dodaæ, ¿e Kolumban cieszy³ siê
53

Jonas Elnonensis Abbas, Vita Sancti Columbani Abbatis 47, PL 87, 10371038; Jonasz
z Bobbio, ¯ywot Kolumbana I, 23, PSP, t. 60, s. 213.
54 Jonas Elnonensis Abbas, Vita Sancti Columbani Abbatis 42, PL 87, 103536; Jonasz
z Bobbio, ¯ywot w. Kolumbana I, 22, PSP, t. 60, s. 212: P³yn¹c wiêc Loar¹ przybyli do miasta Tours [...]
O brzasku dnia za zaprosi³ go na posi³ek biskup tego miasta, Leuparius; m¹¿ Bo¿y uda³ siê tam chêtnie,
aby daæ odpocz¹æ swoim, i spêdzi³ u wspomnianego biskupa ca³y ten dzieñ. [...] Tak to Leupecharius
zaopatrzy³ mê¿a Bo¿ego we wszystkie niezbêdne rzeczy, a nastêpnie go po¿egna³ [...].
55 Jonasz z Bobbio, ¯ywot w. Kolumbana I, 27, PSP, t. 60, s. 216: [...] Zaraz te¿ przyszed³ do
kocio³a biskup tego miasta, a znalaz³szy wiêtego Kolumbana, wypyta³ go kim jest. Ten wyzna³, i¿ jest
tutaj cudzoziemcem. Rzek³ mu na to ów biskup: »Jeli potrzebujesz ¿ywnoci, chod do mego domu
i we, ile ci trzeba« [...].
56 E. Derdziuk, Mnisi iroszkoccy, s. 126.
57 Ibidem, s. 127; por. Kolumban w., List II, 7, PSP, t. 60, s. 86.
58 Kolumban w., List I, 6, s. 82: Poza tym pytam, co s¹dzisz o tych biskupach, których
powo³uje siê na te stanowiska wbrew prawu, to znaczy przez przekupstwo; pisarz Gildas okreli³ ich
jako zarazê kupcz¹c¹ godnociami duchownymi. Czy nale¿y ³¹czyæ siê z nimi [w spo³ecznoci Kocio³a]? wielu zaiste takich biskupów  a jest to sprawa bardzo powa¿na  przebywa, jak wiadomo, w naszej
prowincji [...].
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autorytetem wród niektórych kap³anów i liczni biskupi spowiadali siê przed
nim ze swoich wstydliwych grzechów z czasów m³odoci59. Dziêki temu stawa³ siê on ich doradc¹ w sprawach duchowych. Iroszkocki opat  jak na owe
czasy  proponowa³ nowatorskie rozwi¹zanie ró¿nych kwestii, np. aby biskupi
podejmowali siê gruntownej odnowy religijnej poprzez czêste zwo³ywanie synodów kocielnych i zajmowanie siê dra¿liwymi kwestiami 60 .
w. Kolumban, mimo zadra¿nieñ, pozosta³ lojalny w stosunku do episkopatu.
Nie pojawi³ siê przed gronem hierarchów kocielnych, poniewa¿ zna³ swój
porywczy charakter, a nie chcia³ nikogo obraziæ. Uzna³ za bezsensowne wdawanie siê w s³owne sprzeczki i przyj¹³ postawê uleg³oci wobec wy¿szej w³adzy61.
Ostatecznie znalaz³ swoje miejsce w szeregu i wykazywa³ pos³uszeñstwo wobec
osób stoj¹cych wy¿ej od niego, i nie niszczy³ zastanych tradycji kocielnych.
2. Relacje organizatorów życia monastycznego
ze Stolicą Apostolską

Na przyk³adzie zgromadzonego materia³u mo¿na stwierdziæ, ¿e stosunki
miêdzy mnichami a biskupami by³y ró¿norodne i trudno je jednoznacznie oceniæ, natomiast jeli chodzi o relacje mnichów z w³adz¹ papiesk¹, to by³y one
zazwyczaj poprawne.
2.1. Kontakty św. Agustyna z papieżami

w. Augustyn, bêd¹c kap³anem a potem biskupem, nie odby³ wizyty bezporednio u papie¿a w Rzymie. Nawi¹za³ jednak kontakt z papie¿em Syrycjuszem (384399). Blisko zwi¹zany by³ te¿ z Bonifacjuszem, póniejszym papie¿em, do którego mia³ wielki szacunek, o czym mo¿na wnioskowaæ na podstawie
59 Kolumban w., List I, 6, s. 82: [...] S¹ bowiem tacy, którzy odkryli przede mn¹ swój niepokój
sumienia dotycz¹cy tych spraw i chcieli w rozmowie ze mn¹, niegodnym, zyskaæ pewnoæ, czy mog¹
bezpiecznie byæ biskupami po tym, co siê zdarzy³o, to znaczy po zakupieniu godnoci za pieni¹dze b¹d
te¿ po dopuszczeniu siê skrycie cudzo³óstwa w okresie diakonatu  mam tu na myli cudzo³óstwo ze
s³u¿b¹? A to u naszych nauczycieli uchodzi za niemniejszy wystêpek.
60 Kolumban zwraca³ siê do wy¿szego duchowieñstwa w sprawie kocielnych zjazdów; por. List II,
2, s. 83: [...] Obycie czynili to czeciej; chocia¿ nie zawsze w obliczu burzliwych sporów obecych
czasów macie czas dochowaæ tego, by wedle prawa kocielnego czyniæ tak raz b¹d dwa razy w roku;
[uczyñcie] to tym gorliwiej, jako ¿e i tak nieczêsto ma to miejsce. [...]; por. E. Derdziuk, Mnisi
iroszkoccy, s. 129.
61 Kolumban w., List II, 7, s. 86: Nie omieli³em siê wszak¿e pojawiæ przed Wami, abym
przypadkiem swoj¹ obecnoci¹ nie sprzeciwi³ siê s³owom Aposto³a, który powiada: »Nie walcz s³owami«, i w innym miejscu: »Mo¿e kto sk³onny jest do sprzeczki, my jednak nie mamy takiego zwyczaju;
ani my, ani Koció³ Bo¿y«.
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jego korespondencji. Najprawdopodobniej zna³ te¿ Innocentego I (402417)
i Celestyna I (422432)62.
Augustyn przyznawa³ nadrzêdne miejsce biskupowi Rzymu w kwestiach
doktrynalnych. Chcia³ nawet, by potêpienie Pelagiusza zatwierdzi³a Stolica
Apostolska i podkrela³ autorytet nastêpcy w. Piotra63. Pragn¹³, by w³¹czy³ siê
on w sprawê potêpienia b³êdnych teorii64. W 417 r., po uzyskaniu potwierdzenia
ze strony Stolicy Apostolskiej odnonie do postanowieñ afrykañskich synodów, wyra¿a³ swe g³êbokie zadowolonie i uzna³ sporn¹ kwestiê za zakoñczon¹.
Odpowiedzi papieskie by³y dla niego ostatecznymi dokumentami zatwierdzaj¹cymi doktrynalne decyzje. Móg³ wtedy powiedzieæ: Sprawa zosta³a zakoñczona: oby kiedy zakoñczy³ siê b³¹d!65.
2.2. Związki św. Cezarego z Arles ze Stolicą Apostolską

Cezary z Arles sam nigdy nie podwa¿a³ w³adzy zwierzchniej Stolicy
Apostolskiej i utrzyma³ na poprawnej stopie kontakty z kolejnymi papie¿ami.
Wykorzysta³ tê sposobnoæ, by zapewniæ zorganizowanemu przez siebie ¿eñskiemu klasztorowi niezale¿noæ od lokalnej hierarchii. Zgromadzenie mniszek
od tej pory mia³o prawo odwo³ywaæ siê do wy¿szej instancji, czyli do papie¿a
w sprawie swych wewnêtrznych problemów, a Cezary z Arles zagwarantowa³
to prawnie poprzez egzempcjê klasztoru. Wszelkie apelacje ze strony mniszek
kierowane by³y wprost do Rzymu z pominiêciem innych hierachów kocielnych66.
w. Cezary nie tylko jako skromny mnich, ale te¿ jako biskup zawsze
uznawa³ nad sob¹ zwierzchnoæ najwy¿szej w³adzy w Kociele powszechnym.
W Rzymie rozmawia³ z papie¿em Symmachem i podejmowa³ wa¿ne kwestie
organizacyjne zwi¹zane z ¿yciem religijnym. Papie¿ doceni³ jego zdolnoci
w tym zakresie i uczyni³ go nawet wikariuszem apostolskim ca³ej Galii. Biskup
Arles pe³ni³ od tej chwili funkcjê metropolity i reprezentowa³ osobê papie¿a na
podlegaj¹cym sobie obszarze67. Utrzymywa³ z papie¿em sta³y listowny kontakt, dziêki któremu wp³ywa³ na najwa¿niejsze kwestie kocielne. Jego kore62

Por. J. rutwa, Kontakty w. Augustyna z papieskim Rzymem, w: J. rutwa, Studia z dziejów
Kocio³a w staro¿ytnoci, Lublin 1999, s. 113116.
63 K. Burczak, Biskupi afrykañscy wobec herezji pelagianizmu, VoxP 22 (2002), t. 4243, s. 449450.
64 O stosunku w. Augustyna do Stolicy Apostolskiej por. G. Bardy, w. Augustyn, s. 331354.
65 Por. Augustinus, Sermo 131, 10, PL 38, 734: Roma locuta, causa finita est.
66 S. Caesarii, Regula ad virgines, Recapitulatio, PL 67, 1119; Cezary z Arles w., Rekapitulacja
XIV do: Regu³a dla mniszek, PSP, t. 26, s. 136137.
67 Por. J. Pi³at, Wstêp, rMon 2, s. 16; A. ¯urek, w. Cezary, s. 2425.
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spondencja z papie¿ami: Symmachem, Hormizdasem, Feliksem, Agapitem,
Wigiliuszem wiadczy³a o nieustannej pielêgnacji wiêzi miêdzy Rzymem
a lokalnymi strukturami kocielnymi68 .
2.3. Św. Kolumban Młodszy a Stolica Apostolska

w. Kolumban (zm. 615), dzia³aj¹c na terenach galijskich, chcia³ ostatecznie wyjaniæ sprawê obliczania daty Wielkanocy i dlatego wys³a³ list do
papie¿a Grzegorza Wielkiego69. Nie znaczy to, ¿e sprzeciwia³ siê w³adzy papieskiej, wrêcz przeciwnie, zawsze liczy³ siê z jej zdaniem i odwo³ywa³ siê do
niej jeli chodzi o sprawy doktrynalne. W licie z oko³o 600 r., skierowanym do
Grzegorza, sam siebie nazywa³ nêdznym Go³¹bkiem, papie¿a za uwa¿a³ za
kontynuatora prawdziwej nauki Bo¿ej, nadawa³ mu z racji tego znakomite tytu³y70. Chcia³ naprawiæ moralnoæ i obyczaje panuj¹ce wród galijskich biskupów
i z tym problemem zwraca³ siê do najwy¿szego zwierzchnika w Kociele.
W licie z 613 r. do Bonifacego IV, nastêpcê w. Piotra nazywa³ g³ow¹ wszystkich Kocio³ów, czyli najwa¿niejszym Pasterzem. Sam zachowywa³ skromnoæ, okrelaj¹c siebie Palumbus (³ac. palumbes  dziki go³¹b), wrêcz nawet
za bardzo siê uni¿a³ wobec tego hierarchy71. Zawsze pisa³ listy w konkretnych
sprawach, szczególnie dotycz¹cych kwestii doktrynalnych. Przeprasza³ równoczenie za niepokój, jaki wywo³ywa³ poprzez swoje pisma. Mia³ wiadomoæ
ró¿nicy zdañ, jaka wystêpowa³a miêdzy nim a w³adz¹ w Rzymie i mimo wszystko nigdy otwarcie nie podwa¿a³ legalnoci w³adzy papieskiej. Chocia¿ sam by³
68
69

A. ¯urek, w. Cezary, s. 77.
w. Kolumban, pisz¹c do Grzegorza I podkrela³ zaczenie godnoci nastêpców w. Piotra; por.
List III,1, PSP, t. 60, s. 89: Grzeszny Kolumban przesy³a pozdrowienia w Chrystusie Papie¿owi N.,
czcigodnemu zwierzchnikowi i Ojcu na Stolicy Apostolskiej; por. List III, 2, PSP, t. 60, s. 89: Od
dawna ju¿ pragn¹³em w duchu odwiedziæ i pocieszyæ wszystkich zasiadaj¹cych na Stolicy Apostolskiej,
dostojników tak drogich ogó³owi wiernych, najprzewielebniejszych ojców obdarzonych wedle zas³ug
godnoci¹ apostolsk¹ [...].
70 Kolumban w., List I, 1-2, PSP, t. 60, s. 79: Ja, Bar-iona (nêdzny Go³¹bek) przesy³am
pozdrowienia w Chrystusie czcigodnemu Panu i Ojcu w Chrystusie, Najwspanialszej Ozdobie Kocio³a
Rzymskiego, niczym Najcenniejszemu Kwieciu chyl¹cej siê ku upadkowi Europy, Znakomitemu Badaczowi, zw³aszcza Znawcy Medytacji i Boskiej Nauki. »£aska Tobie i pokój od Boga, Ojca naszego,
i od Pana naszego, Jezusa Chrystusa«. Pragnieniem moim jest, czcigodny Ojcze  a niech nie bêdzie to
poczytane za zuchwa³oæ wzglêdem Ciebie  zapytaæ Ciê w sprawie Paschy, powo³uj¹c siê na s³owa
owej pieni: Zapytaj ojca twego, a oznajmi ci, i twoich starców, a powiedz¹ ci [...].
71 Kolumban w., List V, 1, s. 95: Do Najwy¿szego Namiestnika Kocio³a Powszechnego
w ca³ej Europie, Przewielebnego Papie¿a, Najdostojniejszego Patriarchy, Pasterza Pasterzy, Najczcigodniejszego Biskupa, Ojca Bonifacego omiela siê zwracaæ na pismie  a jest to zaiste rzecz zadziwiaj¹ca
i niespotykana, niezmierna rzadkoæ  Palumbus najpokorniejszy s³uga Jego Wysokoci, maluczki wobec Jego dostojnoci, prostaczek wobec Jego znakomitoci, mierny pisarczyk wobec jego wymownoci,
najpoledniejszy wobec najpierwszego, cudzoziemiec wobec pierwszego obywatela, uni¿ony s³uga wobec wszechpotê¿nego Pana; por. E. Derdziuk, Mnisi iroszkoccy, s. 177.
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przewiadczony o swojej racji, to jednak nie chcia³ staæ siê pysza³kiem72. Przecie¿ gdyby nie uznawa³ papie¿a, nie zwraca³by siê doñ z prob¹ o zaakceptowanie irlandzkich tradycji73, zale¿a³o mu wszak¿e na szybkim zakoñczeniu
schizmy i dlatego u¿ywa³ w listach wielu form grzecznociowych74.
Zwracaj¹c siê do papie¿a Bonifacego IV, oczekiwa³ od niego bardziej
stanowczej postawy i umocnienia autorytetu papieskiego w trakcie trwania
w Italii sporu o tzw. trzy rozdzia³y. Wed³ug w. Kolumbana nastêpca w. Piotra
stawa³ siê prawdziwym duszpasterzem, gdy¿ na ka¿dym biskupie Rzymu spoczywa³ obowi¹zek otwartego wypowiadania siê, co jest dobre a co z³e. Powinien on równie¿ umacniaæ ortodoksyjne pogl¹dy za pomoc¹ swoich doktrynalnych pism i poprzez zwo³anie synodu, który gwarantowa³by niepodwa¿alnoæ
jego decyzji75. Wiêkszy synod by³ dla w. Kolumbana jedyn¹ okazj¹ umo¿liwiaj¹c¹ obronê papiestwa przed atakami heretyków76.
Zakończenie

Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e od momentu powstania ruchu monastycznego anachoreci oraz cenobici mieli stycznoæ z lokaln¹ hierarchi¹ kocieln¹ reprezentowan¹ m.in. przez biskupów. Pocz¹tkowo wzajemne wiêzi nie
zosta³y sprecyzowane, ale opiera³y siê raczej na dobrych relacjach miêdzy
obydwoma stronami i na chêci osi¹gniêcia kompromisu. Chocia¿ w wielu
72 Kolumban w., List I, 5, s. 97; do Grzegorza I Wielkiego Kolumban pisa³: Pisz¹c to wszak¿e
raczej ze zuchwa³oci¹ ni¿ z pokor¹ wiem, i¿ popad³em w pu³apkê bardzo niebezpiecznej pewnoci siebie,
niewiadom, ¿e bêdê musia³ siê z niej wydostaæ. Nie przystoi to ani miejscu, ani stanowi, aby cokolwiek pod
pozorem dyskusji godzi³o w Twe wielkie dostojeñstwo i by Ciebie, który zaiste legalnie zasiadasz na tronie
Piotra, aposto³a i klucznika, miesznie niepokoi³y pisma na temat Paschy nades³ane przeze mnie z Zachodu [...].
73 Kolumban w, List II, 7, s. 86.
74 Kolumban w., List III, 12, s. 89: Grzeszny Kolumban przesy³a pozdrowienia w Chrystusie
Papie¿owi N., czcigodnemu zwierzchnikowi i Ojcu na Stolicy Apostolskiej. Od dawna ju¿ pragn¹³em
w duchu odwiedziæ i pocieszyæ wszystkich zasiadaj¹cych na stolicy Apostolskiej, dostojników tak
drogich ogó³owi wiernych, najprzewielebniejszych ojców obdarzonych wedle zas³ug godnoci¹ apostolsk¹. Jak dot¹d wszak¿e nie zdo³a³em zadoæuczyniæ memu pragnieniu, pozostaj¹c jakby zamkniêty na
okrêcie unoszonym przez morskie fale, z powodu róznych niepokojów tych czasów i burzliwych schizm
u zamieszkuj¹cych s¹siedztwo ludów [...] .
75 Kolumban w., List V, 4, s. 97: [...] Dlatego, Ojcze wiêty, pos³u¿ siê wezwaniem i znanym
g³osem prawdziwego pasterza, stañ pomiêdzy wilkami i owieczkami, aby te uwolnione od bojani na
nowo w tobie rozpozna³y pierwszego pasterza. [...] Aby przeto nie utraci³ godnoci nastêpcy Aposto³a,
zachowaj wiarê apostolsk¹, potwierd j¹ wiadectwem, umocnij pismem, obwaruj zwo³aniem synodu,
by nikt nie móg³ sprzeciwiæ siê tobie w wietle prawa [...].
76 Kolumban w., List V, 10, s. 100: Wzywam Was, Ojcowie moi i najbli¿si orêdownicy,
abycie usunêli zak³opotanie z oblicza Waszych synów i uczniów, którzy z Waszego powodu s¹
w rozterce, a co wiêcej, aby ze stolicy wiêtego Piotra usuniêty zosta³ cieñ podejrzenia. Zwo³aj przeto
synod, abycie mogli oczyciæ siê z podnoszonych przeciwko Wam zarzutów; albowiem nie oskar¿a siê
Was jedynie o zawody z zaprzêgiem [...].
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przypadkach dochodzi³o do spiêæ, to jednak nigdy nie przebiega³y one a¿ tak
na sile, by mo¿na by³o mówiæ o powa¿nych konfliktach na szerok¹ skalê. Do
momentu zwo³ania soboru chalcedoñsiego (451) orodki cenobityczne cieszy³y
siê wzglêdn¹ swobod¹, ale po tym soborze fundacje klasztorów zosta³y ju¿
uzale¿nione od zgody lokalnej hierarchii kocielenej. Tak wiêc w miarê up³ywu czasu mnisi musieli z koniecznoci utrzymaæ dobre relacje z biskupami,
pomimo ¿e nie zawsze im siê to udawa³o.
Nieco inaczej przedstawia³a siê sytuacja jeli chodzi o stosunek mnichów
do Stolicy Apostolskiej. Nie by³o tu mowy o jakim sprzeciwianiu siê papie¿owi. Nawet jeli zaistnia³a jakakolwiek ró¿nica zdañ, wszyscy odwo³ywali siê
do papie¿a, uznaj¹c jego niezaprzeczalne zwierzchnictwo w wiecie chrzecijañskim. Taka tendencja utrzymywa³a siê w miarê na jednolitym poziomie we
wczesnoredniowiecznej Europie.
EARLY MONASTICISM IN RELATION
TO EPISCOPAL AND PAPAL AUTHORITY
(SUMMARY)

The article describes the relationship between the first monks and the Church hierarchy
represented by the bishops and popes. Bishops often mingled in the internal affairs of monastic
communities, but some organizers of monastic life, such as Caesarius of Arles limited the interference from the outside. Abbots in Ireland while they become more important than bishops. Basil the
Great, Augustine of Hippo, Caesarius of Arles, though they were monks, they exercised their functions well in positions of church and maintained friendly relations with the popes. A unique situation
is the abbot of St. Columba the Younger, who in Gaul is involved in disputes with the local hierarchy.
He did not agree even with the pope, but never openly spoke out against the Apostolic Seat. Monks
usually do not lead to the riots but were respectful for the representatives of ecclesiastical authority.

FRÜHES MÖNCHTUM UND SEINE BEZIEHUNG
ZUR BISCHÖFLICHEN UND PÄPSTLICHEN MACHT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel beschreibt die Beziehung zwischen den ersten Mönchen und der kirchlichen Hierarchie der Bischöfe und Päpste. Die Bischöfe intervenierten in die inneren Angelegenheiten der klösterlichen Gemeinschaften, aber einige Organisatoren des monastischen Lebens, wie Caesarius von
Arles, begrenzten die Einflüsse der Hierarchie. Basilius der Große, Augustinus von Hippo, Caesarius
von Arles, obwohl sie Mönche waren, übten ihre Funktionen und hatten die freundlichen Beziehungen mit den Päpsten. Eine einzigartige Situation war der Abt von St. Columba, der in Gallien in
Auseinandersetzungen mit der lokalen Hierarchie verbunden war. Er war mit dem Papst nicht einverstanden, aber er sprach nicht öffentlich gegen den Apostolischen Stuhl. Die Mönche führten nicht zu
den Unruhen, aber sie hatten eine grosse Achtung für die Vertreter der kirchlichen Autorität.

