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Chronobiologia to wspó³czesna nauka, której pocz¹tki siêgaj¹ XVIII w.,
wywodz¹ca swoj¹ nazwê od greckiego s³owa ÷ñüvoò  czas, i zajmuj¹ca siê
biologicznymi rytmami zachodz¹cymi w organizmach ¿ywych1. Te naturalne rytmy to powtarzaj¹ce siê w pewnych sekwencjach czasowych ró¿ne fizjologiczne
procesy. Ich przebieg warunkowany jest przez wp³yw czynników zewnêtrznych,
czyli rodowiskowych, a szczególnie zwi¹zanych z naprzemiennym nastêpowaniem po sobie wiat³a i ciemnoci. Istotny jest tu wiêc cykl oko³odobowy, wynikaj¹cy z obrotu Ziemi wokó³ w³asnej osi i przyczyniaj¹cy siê do wystêpowania dnia
i nocy2. Nie mniejsze znaczenie ma te¿ zmiennoæ pór roku wp³ywaj¹ca na
d³ugoæ trwania nocy i dnia, a tym samym na wzmo¿enie lub te¿ zmniejszenie
aktywnoci biologicznej.
Adres/Adresse/Anschrift: dr Olga Cyrek, Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C,
35-959 Rzeszów, olga0482@poczta.onet.pl
1 Na temat chronobiologii zob. S. Konturek, Rytmika funkcji fizjologicznych. Fizjologia cz³owieka, Wroc³aw 2007; B. Sadowski, Biologiczne mechanizmy zachowania siê ludzi i zwierz¹t, Warszawa
2005.
2 Na temat rytmów dobowych zwi¹zanych ze zmian¹ owietlenia zob. K. Schmidt-Nielsen,
Fizjologia zwierz¹t: adaptacja do rodowiska, Warszawa 2008.
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Procesy fizjologiczne powtarzaj¹ siê w sposób cykliczny, co ma zwi¹zek
z mechanizmami adaptacyjnymi, dziêki którym organizmy mog¹ przystosowywaæ
siê do zmieniaj¹cych siê warunków rodowiska. Naturalny rytm cz³owieka i wielu
stworzeñ jest cile zestrojony z czasem dobowym oraz z sezonow¹ zmian¹
owietlenia i temperatury.
W warunkach naturalnych wewnêtrzny zegar biologiczny cz³owieka nastawia siê wed³ug zewnêtrznych regu³. Cz³owiek ¿yj¹cy zgodnie z natur¹, nawet bez
zegarka jest w stanie ogólnie okreliæ godzinê na podstawie k¹ta padania wiat³a
s³onecznego o danej porze dnia i roku. Umys³ cz³owieka zawsze ma wiadomoæ
up³ywaj¹cego czasu i doæ dobrze rozeznaje, ile go up³ynê³o. Co prawda, cz³owiek
dostosowuje siê do ró¿nych okolicznoci, niemniej jednak wcale to nie oznacza, by
ca³kowicie podlega³ on bodcom p³yn¹cym z otoczenia i bezwolnie siê na nie
zdawa³. Wówczas stawa³by siê bezbronny wobec praw przyrody, która wydawa³aby mu siê nieujarzmiona i wszechmocna. Cz³owiek jest przecie¿ istot¹ myl¹c¹ i na
podstawie obserwacji zmian w rodowisku, jakie powtarzaj¹ siê sezonowo (naprzemiennoæ pór roku) przewiduje, w jaki sposób wp³ynie to na jego funkcjonowanie.
W ten sposób sam modyfikuje swoje przyzwyczajenia i przyczynia siê do regulacji
fizjologicznych procesów, dostosowujac siê do rygoru natury.
Dziêki inteligencji i dowiadczeniu cz³owiek uwiadamia sobie, ¿e pewne
reakcje jego organizmu osi¹gaj¹ swoj¹ najwiêksz¹ intensywnoæ tylko w okrelonych porach. Nawet, jeli jest on pozbawiony na jaki krótki okres sygna³ów
p³yn¹cych ze rodowiska zewnêtrznego, to i tak nie zmienia to dzia³ania jego
zegara biologicznego, który kiedy nastawi³ siê w³anie dziêki tym bodcom. Jest
on zatem wra¿liwy na wiele czynników, niemniej jednak w najwiêkszym stopniu
jest podatny na oddzia³ywanie wiat³a s³onecznego i od niego uzale¿nia swoj¹
aktywnoæ. Jednoczenie zdaje sobie sprawê, ¿e w zimie czas od wschodu do
zachodu s³oñca jest stosunkowo krótki, by mo¿na by³o wykonaæ wszystkie obowi¹zki oraz zachowaæ odpowiedni¹ równowagê miêdzy czasem przenaczonym na
czuwanie i wypoczynek. Z tego te¿ powodu ka¿dy cz³owiek u³atwia sobie organizacjê pracy, a tak¿e przed³u¿a aktywnoæ dziêki korzystaniu ze wiat³a sztucznego, na co pozwala mu postêp cywilizacyjny. Jeli postêpuje zgodnie z zasadami
chronobiologii, równie¿ przyczynia siê do wzrostu efektywnoci swojej pracy przy
minimalnym nak³adzie wysi³ku.
W niniejszym artykule nie podjêto jednak szerzej tematu wp³ywu rytmów
biologicznych na ró¿ne czynnoci wykonywane w ci¹gu dnia, lecz rozwiniêto
zagadnienie chronobiologii od¿ywiania i jej oddzia³ywania na ¿ycie duchowe ludzi,
a zw³aszcza mnichów. Porównano dzisiejszy stan wiedzy z wiedz¹, jak¹ reprezentowali staro¿ytni, zw³aszcza pierwsi organizatorzy ¿ycia cenobitycznego. Za punkt
wyjcia pos³u¿y³a tutaj regu³a monastyczna najbardziej znanego zakonodawcy
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pónej staro¿ytnoci, dzia³aj¹cego na obszarze Italii, a mianowicie Benedykta
z Nursji (zm. 547).
Wspó³czenie wiemy, jak wa¿ne dla zdrowia cia³a oraz prawid³owego rozwoju psychiki, w tym tak¿e duchowoci ma sposób od¿ywiania. Oczywicie nie
chodzi tu tylko o jakoæ produktów spo¿ywcznych oraz ich iloæ, ale tak¿e sposób
przyjmowania pokarmów przy uwzglêdnieniu odpowiedniej pory posilania siê
w ci¹gu doby oraz pory roku, wp³ywaj¹cej na warunki klimatyczne (temperaturê,
wilgotnoæ powietrza itp.). Pod uwagê bierze siê równie¿ atmosferê panuj¹c¹
przy stole, tzn. podkrela siê koniecznoæ zapewnienia sobie odpowiedniego spokoju ducha, czyli wzglêdnego komfortu psychicznego, dziêki któremu u³atwione
jest trawienie oraz przyswajenie przez organizm produktów ¿ywnociowych niezbêdnych do jego dobrego funkcjonowania.
Podstawow¹ wiedzê z zakresu chronobiologii posiadali tak¿e pierwsi zakonodawcy tworz¹cy swe regu³y monastyczne w pónej staro¿ytnoci, tacy jak
Augustyn z Hippony (zm. 430)3, dzia³aj¹cy w Pó³nocnej Afryce, Cezary z Arles
(zm. 542), zwi¹zny z obszarem Galii4 i Benedykt z Nursji (zm. 547)5, znany
3 Na temat w. Augustyna zob.: G. I. Bonnier, St. Augustine. Life and Controvesies, Norwich
1986; P. Brown, Augustyn z Hippony, t³um. W. Radwañski, Warszawa 1993; H. Chadwick, Augustyn,
t³um. T. Szafrañski, Warszawa 2000; H. Cichowski, w. Augustyn jako teoretyk ascezy zakonnej, Przegl¹d Teologiczny 11 (1930), s. 500523; G. Corcoran, Saint Augustine on Slavery, Roma 1985;
A. Trape, wiêty Augustyn. Cz³owiek  duszpasterz  mistyk, t³um. J. Sulowski, Warszawa 1987; F. von
der Meer, Augustine the Bishop. The Life and work of Father of the Church, London 1978;
A. Zümkeller, Das Moenchtum des heiligen Augustinus, Wuerzburg 1968.
4 Na temat w. Cezarego zob.: P. Riché, Césaire dArles, Paris 1958; M. Chaillan, Saint Césaire
(470543), Paris 1912; A. Malnory, Saint Césaire évéque dArles 503543: thèse présentée a la
Faculté des Lettres de Paris, Paris 1894; A. Vogüé, Cesareo de Arles y los origenes de las clausura de
las monjas, Studia Silensia 12 (1986), s. 183195; w. Cezary z Arles, oprac. A. ¯urek, Kraków 2002;
S. Caesarii Regula ad virgins, PL 67, przek³ad polski w: Cezary z Arles, Pisma monastyczne, t³um.
E. Czerny, M. Borkowska, J. Pi³at, rMon 2, Kraków 1994; Regu³a Cezarego z Arles, w: Staro¿ytne
regu³y zakonne, t³um. M. Starowieyski, PSP 26, Warszawa 1980.
5 Zob. Benedykt z Monte Cassino, jego wejcie do historii, do kultu i czci, w: Aby we wszystkim
Bóg by³ uwielbiony, Rozwa¿ania monastyczne, pr. zb., Tyniec 1984, s. 4454; P. Carosi, Il primo
monastero Benedettino, Roma 1956, T.M. D¹bek, wiêty Benedykt z Nursji, Kraków 2004; W. Derkse,
Regu³a wiêtego Benedykta dla pocz¹tkuj¹cych, Kraków 2008; T. Fry (red.), The Rule of St. Benedict. In Latin and English with Notes, Collegeville-Minnesota 1981; G. Holzherr, Regu³a benedyktyñska
w ¿yciu chrzecijañskim, Tyniec 1988; B. Jaspert, Die Regula Benedicti-Regula Magistri-Kontroverse,
Hildesheim 1975; R. Hanslik, Benedicti Regula, Vindobonae 1977, Corpus scriptorum ecclesiasticorum
latinorum (CSEL) 75; A. de Vogüé, La Règle de Saint Benoît, t. III, Paris 19711972, Sources
Chrietiennes (SCh) 181182; komentarz  t. IVVI, 1971, (SCh) 184186; przek³ad polski w: Regu³a
Mistrza. Regu³a w. Benedykta t³um. B. Turowicz, rMon 40, Tyniec-Kraków 2006; M. Starowieyski
(red.), Staro¿ytne regu³y zakonne, PSP 26, Warszawa 1980; najwa¿niejsze komentarze do regu³y
w. Benedykta: A. Böckmann, Perspektiven der Regula Benedicti. Ein Kommentar zum Prolog und den
Kapiteln, Münsterschwarzach 1968; I. Herwegen, Sinn und Geist der Benediktinerregel, Einsiedeln
1944; G. Hozherr, Die Benediktsregel. Eine Anleitung zu christlichem Leben, Dusseldorf 2000;
T.G. Kardong, Benedicts rule. A Transation and Commentary, Collegeville 1996; A. de Vogüe, La
communauté et labaté dans la Reglè de saint Benoît, Paris 1961; A. de Vogüe, La Reglè de saint
Benoît. Commentaire doctrinal et spiritual, Paris 1977.
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w Italii. Ka¿dy z nich organizowa³ klasztory na innym obszarze geograficznym
i uwzglêdnia³ panuj¹cy tam klimat wp³ywaj¹cy przecie¿ na samopoczucie mnichów i warunkuj¹cy ich biologiczny cykl.
We wspólnotach cenobitycznych zarówno modlitwa, praca umys³owa czy
fizyczna, jak i odpoczynek, sen oraz wszelkiego rodzaju aktywnoci wiadome
b¹d niewiadome uzale¿nione by³y od naturalnych cykli i dlatego wszystko musia³o byæ wykonywane w cile okrelonej godzinie tak, aby nie zak³óciæ biologicznych procesów organizmu. Zupe³na bowiem nieznajomoæ praw, jakimi kieruje siê chronobiologia, mo¿e przyczyniæ siê do postêpowania wbrew naturze,
a z czasem do zachwiania równowagi psychofizycznej.
Organizatorzy ¿ycia mniszego znali podstawowe prawa chronobiologii, chocia¿ mo¿e nie zdawali sobie z tego a¿ tak bardzo sprawy. Niemniej jednak
bardziej korzystali z tej wiedzy przy regulacji codziennej aktywnoci b¹d to
fizycznej lub te¿ umys³owej. W niemal¿e doskona³y sposób umieli zorganizowaæ
codziennoæ mnichów tak, aby nie zak³óciæ ich ¿ycia duchowego, a wrêcz przeciwnie wzbogaciæ ich wewnêtrznie i nauczyæ wytrwa³oci. Poprzez wprowadzenie jednostajnego, stabilnego bytowania narzucali cenobitom pewien rytm, dziêki
któremu mo¿liwe by³o zachowanie zdrowia psychicznego oraz prawid³owego
funkcjonowania fizycznego.
Jeli jednak chodzi o sposób od¿ywiania, to w mniejszym stopniu brali
oni pod uwagê rzeczywiste potrzeby organizmu ludzkiego, co jednak wcale nie
znaczy, ¿e ca³kiem o nich zapomnieli. Istotne jest raczej to, ¿e pierwszeñstwo
zawsze mia³a dla nich s³u¿ba Bogu i jej podporz¹dkowywali wszystkie czynnoci
w klasztorze, nawet zwi¹zane z zaspokajaniem potrzeb cia³a. Dlatego te¿ kiedy
przypada³ post, zakonodawcy nie uwzglêdniali tutaj jaki indywidualnych zachcianek mnichów, lecz wszystkim nakazali podprz¹dkowaæ siê odgórnym wymogom.
Oczywicie wyj¹tki czynili dla chorych lub te¿ osób s³abszych, np. dzieci czy
starców, którym pozwalali jadaæ innego rodzaju pokarmy przed wyznaczonym
czasem.
Pierwsi zakonodawcy na podstawie obserwacji mnichów i osobistego dowiadczenia zauwa¿yli, ¿e ciê¿sze czynnoci dla organizmu, wymagaj¹ce wiêkszego wysi³ku, lepiej jest wykonywaæ w godzinach rannych ni¿ po po³udniu czy
wieczorem. W zwi¹zku z tym wprowadzili obowi¹zek naprzemiennego podejmowania modlitwy, lektury oraz pracy rêcznej, a dla ka¿dej z tych czynnoci wyznaczyli okrelony czas i miejsce. Podobnie by³o ze wspólnymi posi³kami, na które
mnisi zbierali siê w odpowiednio wyznaczonych godzinach. Organizatorzy ¿ycia
monastycznego wykazywali te¿ elastycznoæ mylenia i zmieniali pory wspólnego
zasiadania do sto³u w zale¿noci od pory roku i od tego, czy w danym dniu
przypada³ post czy te¿ wiêto.
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Przy wyznaczaniu ró¿nych obowi¹zków koniecznych do wykonania w ci¹gu
ca³ego dnia, autorzy regu³ monastycznych okazali praktyczne i zdroworozs¹dkowe podejcie. Wszystko ustalili tak, aby odpowiada³o to naturalnym predyspozycjom cenobitów, co oznacza³o, ¿e nie czynili oni niczego co przekracza³oby ludzkie
mo¿liwoci.
Nieco inaczej przedstawia³a siê kwiestia od¿ywiania. Co prawda, zakonodawcy dysponowali pewnym zasobem wiedzy z zakresu dietetyki, niemniej jednak
z dzisiejszego punktu widzenia mo¿na by mieæ wiele zastrze¿eñ, co do przepisów
reguluj¹cych sposób od¿ywiania u cenobitów. Zauwa¿a siê, ¿e dieta uwzglêdniona
w regu³ach klasztornych daleko odbiega³a od norm przyjêtych wspó³czenie, ale
trzeba przecie¿ pamiêtaæ, ¿e by³a ona ustalana dla mnichów, a wiêc osób powiêcaj¹cych siê przede wszystkim sprawom duchowym i niezajmuj¹cych siê prac¹
fizyczn¹.
Cenobici spe³niali swoje codziennie obowi¹zki, jednak nie nale¿a³y one do
skomplikowanych, poniewa¿ mnisi chcieli unikn¹æ rozproszenia oraz wszelkiego
wzburzenia ¿ycia wewnêtrznego. Jako osoby o naturze kontemplacyjnej wykazywali o wiele mniejsze zapotrzebowanie energetyczne w porównaniu do osób
wieckich. ¯yj¹c bardziej duchem ni¿ cia³em, nie mogli wiêc czêsto przyjmowaæ
posi³ków w ci¹gu dnia, bo to za bardzo by ich rozleniwi³o umys³owo i wywo³ywa³oby sennoæ. W porze sjesty, po zakoñczeniu posi³ku, bywa³o ¿e niektórzy odczuwali ospa³oæ i wówczas nawet oddawali siê drzemce. Zw³aszcza w porze upa³ów takie zachowanie by³o dozwolone, co zawiadcza³o o uwzglêdnieniu pewnych
s³aboci ascetów, odczuwaj¹cych potrzebê wiêkszego odpoczynku.

Zależność metabolizmu od czasu dobowego
Obrót Ziemi wokó³ w³asnej osi (cykl dobowy) wp³ywa na biologiczny rytm
organizmu ludzkiego. Oznacza to, ¿e metabolizm uzale¿niony jest nie tylko od
tego, co siê zjad³o, ale tak¿e, w jakim czasie posi³ek zosta³ przyswojony. Istniej¹
przecie¿ pory w ci¹gu dnia, w których ludzki organizm mo¿e ³atwiej trawiæ, ale s¹
te¿ godziny, w których ¿o³¹dek ciê¿ko radzi sobie z przyjêtym pokarmem. Równie¿ cenobici, dziêki zmianom owietlenia w ci¹gu dnia uwiadamiali sobie, która
jest godzina i co nale¿y wtedy zjeæ oraz w jakiej iloci.
Wszyscy mieszkañcy cenobium posi³ek traktowali jako jedn¹ z wa¿niejszych
czynnoci i dlatego zaczynali go, jak i koñczyli modlitw¹6. Równoczenie prze6

S. Benedicti, Regula XLIII, 17: Similiter autem patiatur qui et ad illum versum non fuerit
praesens qui post cibum dicitur, t³um. pol. rMon 40, s. 463.
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strzegali cile pór posi³ków7. Jeli kto spóni³ siê na modlitwy odmawiane przed
posi³kiem, wówczas nie móg³ wspólnie zasiadaæ z braæmi do sto³u, lecz jad³ na
osobnoci, a ponadto nie otrzymywa³ swojej dziennej porcji wina8.
Cenobici byli zobowi¹zani do przyjmowania od prze³o¿onego wszystkiego
bez wahania, tym samym wyra¿aj¹c swoje pos³uszeñstwo. St¹d te¿ ci, którzy
odmawiali przyjêcia posi³ków w okrelonym czasie, póniej nie otrzymywali ich,
choæby nawet o nie prosili9. Opat za ustala³ pory posi³ków w taki sposób, aby
nikt nie narzeka³ i nie odczuwa³ os³abienia podczas wype³niania obowi¹zków10.
Z powy¿szego wynika, ¿e zwykli mnisi nie przyk³adali wagi do zaspokajania swoich potrzeb, lecz we wszystkim zdawali siê na rozeznanie swego prze³o¿onego. Nawet jeli odczuwali g³ód, nie dzia³ali pod wp³ywem popêdów i nie
zaspokajali potrzeb swego cia³a w dowolnym czasie, lecz narzucali sobie samokontrolê.
Zgodnie ze wspó³czesnymi zasadami chronobiologii od¿ywiania istotny dla
organizmu ludzkiego jest pierwszy posi³ek dnia, który powinien przypadaæ miêdzy
szóst¹ a dziewi¹t¹ rano. Musi on byæ doæ esencjonalny, skoro ma zapewniæ
energiê na dalsz¹ czêæ dnia oraz uzupe³niæ braki energetyczne po d³ugiej nocy.
Jeli chodzi o mnichów ¿yj¹cych we wczesnoredniowiecznej wspólnocie
cenobitycznej, nie wiadomo czy jedli oni z samego rana. Byæ mo¿e przegryzali
co w niewielkiej iloci lub te¿ pocili a¿ do nastania pory seksty, kiedy zasiadali
do wspólnego posi³ku11. Zazwyczaj w³anie o tej godzinie w wielu klasztorach
mnisi spo¿ywali swój pierwszy i g³ówny posi³ek. Mo¿na jednak za³o¿yæ, ¿e cz³onkowie klasztoru Benedykta z Nursji mogli pokrzepiæ cia³o jeszcze przez pójciem
do pracy. Skoro zaczynali j¹ ju¿ rano po zakoñczeniu oficjum, tzn., ¿e musieli
zapewiæ sobie doæ znaczne si³y dla organizmu, by podj¹æ trud przy wykonywaniu
codziennych obowi¹zków. Byæ mo¿e w. Benedykt w swojej Regule uwzglêdni³
tylko g³ówne posi³ki i nie chcia³ siê skupiaæ na rozpisywaniu zbêdnych rzeczy, co
7 Ibidem XLIII, 1819: Et ne quis praesumat ante statutam horam vel postea quicquam cibi aut
potus praesumere [ ], t³um. pol. rMon 40, s. 463.
8 Ibidem XLIII, 1316: Ad mensam autem qui ante versu non occurrerit, ut simul omnes dicant
versu et orent et sub uno omnes accedant ad mensam, qui per neglegentiam suam aut vitio non
occurrerit, usque secunda vice pro hoc corripiatur; si denuo non emendaverit, non permittatur ad
mensae communis participationem, sed sequestratus a consortio omnium reficiat solus, sublata ei portione sua vinum, usque ad satisfactionem et emendationem, t³um. pol. rMon 40, s. 463.
9 Ibidem XLIII, 1819: [ ] sed et cui offertur aliquid a priore et accipere renuit, hora qua
desideraverit hoc quod prius recusavit aut aliud, omnino nihil percipiat usque ad emendationem congruam,
t³um. pol. rMon 40, s. 463.
10 Ibidem XLI, 4-5: [ ] quam prandii sextam, si operis in agris habuerint aut aestatis fervor
nimius fuerit, continuanda erit et in abbatis sit providentia. Et sic omnia temperet atque disponat
qualiter et animae salventur et quod faciunt fratres absque iusta murmuratione faciant, t³um. pol.
rMon 40, s. 460.
11 Por. ibidem XLI, 1; rMon 40, s. 460.
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wcale nie oznacza³o, aby nie dopuszcza³ dojadania. Jeli wymaga³a tego potrzeba,
a kto by³ os³abiony pod wp³ywem dzia³ania upa³u lub zbyt ciê¿kiej pracy,
z pewnoci¹ móg³ siê pokrzepiæ wczeniej, zanim nasta³a pora posi³ku12.
Oczywicie trzeba te¿ podkreliæ, ¿e staro¿ytni nie jadali rano tak du¿o jak
wspó³czeni ludzie, czêsto nawet nie przyjmowali wówczas w ogóle pokarmu.
Tym bardziej wiêc dla mnichów objadanie siê z samego rana mog³o oznaczaæ
zbytnie uleganie swoim namiêtnociom, st¹d te¿ powstrzymywali siê oni od jedzenia. Nawet jeli od rana obowi¹zkowe by³y pewne zajêcia, to z pewnoci¹ nie
nale¿a³y one do ciê¿kich, skoro sta³y siê mo¿liwe do wykonania, a nikt przy nich
nie odczuwa³ zmêczenia i nie zas³ab³. Zreszt¹ zazwyczaj mnisi zaraz po przebudzeniu oddawali siê raczej zajêciom umys³owym, tzn. lekturze lub te¿ modlitwie,
a nape³nienie ¿o³¹dka mog³o stêpiæ ich zdolnoci intelektualne i zaciemniæ jasnoæ
umys³u. Wiadomo bowiem, ¿e gdyby mnisi siê przejedli, to z pewnoci¹ pod
wp³ywem sennoci powtórnie k³adliby siê do ³ó¿ek, a tego przecie¿ pragnêli
unikn¹æ, zw³aszcza rano.
Natomiast, jeli trzeba by³o wykonaæ pilne obowi¹zki ju¿ od samego rana
przy pominiêciu czasu na lekturê, to prace te zazwyczaj trwa³y doæ krótko
ze wzglêdu na panuj¹cy upa³13. Po ich zakoñczeniu mnisi przewa¿nie przyjmowali
postawê siedz¹c¹, która zabezpiecza³a ich przed omdleniem. Wówczas mogli
trochê odpocz¹æ lub powiêciæ czas na czytanie i w ten sposób dotrwaæ do
pory seksty14. W³anie w po³owie dnia spo¿ywali obiad15, który traktowali
jako najwa¿niejszy i w³aciwie pierwszy posi³ek bêd¹cy po³¹czeniem niadania
i obiadu.
Podobnie i dzisiaj, zgodnie ze wspó³czesn¹ dietetyk¹, obiad powinien byæ
ustalany na czas miêdzy dwunast¹ a piêtnast¹. W³anie o tej porze organizm radzi
sobie najlepiej z trawieniem ró¿norodnych produktów.
Równie¿ na podstawie Regu³y Benedykta z Nursji mo¿emy mniemaæ, ¿e
mnisi zasiadali do sto³u o szóstej godzinie dnia (tzn. w po³udnie) albo te¿
o dziewi¹tej16 czyli w porze nony (miêdzy czternast¹ a szesnast¹ po po³udniu).
W zale¿noci od okresu w ci¹gu roku cenobici czasem jadali tylko raz dziennie,
tzn. obiadokolacjê, lub te¿ zasiadali do sto³u dwa razy w ci¹gu dnia, czyli oko³o
dwunastej w po³udnie oraz na wieczerzê17, a wiêc pónym popo³udniem, kiedy
zbli¿a³ siê wieczór.
12
13
14
15
16

Por. ibidem, XLI, 2; rMon 40, s. 460.
Ibidem XLVIII, 3; rMon 40, s. 468.
Ibidem XLVIII, 4; rMon 40, s. 468.
Por. ibidem XLIII, 5; rMon 40, s. 468.
Ibidem XXXIX, 1: Sufficere credimus ad refectionem cotidianam tam sextae quam nonae,
omnibus mensis, cocta duo pulmentaria, propter diversorum infirmitatibus.
17 Ibidem XXXIX, 4: [ ] sive una sit refectio sive prandii et cenae, t³um. pol. rMon, s. 458.
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Ostatni posi³ek dnia nale¿y zazwyczaj spo¿ywaæ oko³o dziewiêtnastej, czyli
oko³o dwietrzy godziny przed udaniem siê na nocny spoczynek. W nocy za
¿o³¹dek powinien odpoczywaæ, a nie pracowaæ nad trawieniem. Podobnie i mnisi
z pewnoci¹ nie jadali a¿ tak póno, starali siê ze wszystkim zd¹¿yæ przed zachodem s³oñca, tzn. wykonaæ codzienne obowi¹zki w naturalnym wietle, bez koniecznoci zapalania lamp18. Oczywicie nie zawsze by³o to mo¿liwe i zale¿a³o
tak¿e od pory roku, wszak w okresie zimowym zachód s³oñca nastêpowa³ szybko.
W wielu klasztorach, jeli dzieñ by³ ju¿ doæ krótki i kiedy nie mo¿na by³o wykonywaæ prac w ciemnociach, tak¿e rezygnowano z jednego posi³ku; tak by³o
równie¿ w okresie postu, co zosta³o ju¿ podkrelone. Wówczas g³ówny posi³ek
przypad³ miêdzy sekst¹ a non¹ i zazwyczaj by³ bardzo treciwy, bo sk³ada³ siê
z wielu dañ. Dziêki niemu mnisi zaspokajali potrzeby cia³a i przyjmowali wszystkie
sk³adniki potrzebne do prawid³owego funkcjonowania organizmu w ci¹gu dnia.
Dzi wiemy, ¿e w najwiêkszym stopniu organizm ludzki magazynuje cukier
i t³uszcz w rodku nocy. Dlatego, aby unikn¹æ nadwy¿ki energetycznej istotne
jest, aby w czasie odpoczynku nie przyjmowaæ ¿adnych pokarmów. Cenobici
tak¿e zdawali sobie z tego sprawê i nie tylko nie jedli w nocy, ale tak¿e powstrzymywali siê od wieczornego posilania, tak aby nie zmuszaæ ¿o³¹dka do pracy.

Wpływ naprzemiennego występowania pór roku
na ustalanie godzin posiłków
Obrót Ziemi wokó³ S³oñca, warunkuj¹cy zmiennoæ pór roku, równie¿ wp³ywa na zmianê metabolizmu. W zimie ogólnie jest on spowolniony, co przyczynia
siê do gromadzenia tkanki t³uszczowej, maj¹cej chroniæ organizm przez zimnem.
W lecie za mamy do czynienia ze zwiêkszonym metabolizmem, szczególnie
cukru. Równie¿ asceci przestrzegaj¹cy regu³ monastyczych intuicyjnie wyczuwali, ¿e mog¹ siê czêciej posilaæ, kiedy dzieñ by³ d³u¿szy.
Mnisi zgodnie z Regu³¹ Benedykta nie tylko przestrzegali okrelonych godzin posi³ków, ale tak¿e uzale¿niali je od panuj¹cej pory roku. W okresie trwaj¹cym od wiêta Paschy do Zielonych wi¹t, czyli kiedy dzieñ stawa³ siê d³u¿szy,
cenobici jadali dwa razy dziennie, tzn. obiad o szóstej godzinie dnia, a kolacjê
wieczorem19. W okresie letnim, zaczynaj¹cym siê od Zielonych wi¹t, zazwyczaj
zasiadali do posi³ku o szóstej, jednak w rody i pi¹tki byli zobowi¹zani do przestrzegania postu a¿ do dziewi¹tej godziny dnia, czyli pory nony. Powstrzymywali siê
18
19

Ibidem XLI, 8, rMon 40, s. 460.
Ibidem XLI, 1: A sancto Pascha usque Pentecosten, ad sextam reficiant fratres et sera
cement, t³um. pol. rMon 40, s. 460.
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od pokarmu tylko wtedy, kiedy nie musieli wykonywaæ pilnych prac rolnych
i wtedy, kiedy nie by³o znacznych upa³ów os³abiaj¹cych ich organizmy. Jeli
jednak koniecznoæ tego wymaga³a, zawsze zasiadali do sto³u w porze seksty,
czyli mniej wiêcej w po³udnie20.
W okresie od 14 wrzenia a¿ do pocz¹tku Wielkiego Postu mnisi spo¿ywali
posi³ek o dziewi¹tej godzinie dnia21. Jednak¿e w tym czasie szybciej robi³o siê
ciemno, a okres od wschodu do zachodu s³oñca by³ stosunkowo krótki. Godziny
dzienne ulega³y wiêc skróceniu i nie mia³y one jednakowej d³ugoci, jak to jest
ustalone dzisiaj. Czas p³yn¹cy klasztorze by³ wiêc elastyczny. Mo¿na nawet za³o¿yæ, ¿e nona w okresie zimowym przypada³a tylko nieco poniej ni¿ seksta
w okresie letnim. Gdyby mnisi nie skracali godzin, to wówczas bardzo d³ugo
musieliby czekaæ na porê nony, a trzeba przecie¿ pamiêtaæ, ¿e starali siê wszystko
zrobiæ jeszcze przy wietle dziennym. Jeli chodzi za o godzinny nocne, to
wówczas ulega³y one przed³u¿eniu. Z powy¿szego wynika, ¿e zakonodawca wykazywa³ doæ praktyczne podejcie i nie przepisywa³ niczego, co by przekracza³o
ludzkie mo¿liwoci. Przecie¿ gdyby asceci powstrzymywali siê od spo¿ycia g³ównego posi³ku a¿ do pónego popo³udnia czy wieczora, to z pewnoci¹ odczuwaliby
os³abienie w ci¹gu dnia, a to utrudnia³oby im wykonywanie podstawowych obowi¹zków. Natomiast wydaje siê, ¿e w. Benedykt tak u³o¿y³ regu³ê, by unikn¹æ
sytuacji wywo³uj¹cych irytacjê i narzekanie cenobitów.
W czasie Wielkiego Postu a¿ do Wielkanocy mnisi mogli narzucaæ sobie
wiêkszy wysi³ek i pocili a¿ do pory nieszporów. Niemniej jednak porê tê ró¿nie
ustalali, a i bywa³o, ¿e podejmowano decyzjê, by posi³ek by³ spo¿ywany jeszcze
przy wietle naturalnym, bez koniecznoci zapalania lamp. Wykazywali wiêc zawsze ekonomiczne mylenie i ustalali porê g³ównych posi³ków tak, by nie jadaæ
w ciemnoci22. Byæ mo¿e nie chodzi³o tutaj tylko o oszczêdnoæ wiat³a, ale
wynika³o ze znajomoci pewnych praw rz¹dz¹cych fizjologi¹ cz³owieka. Mnisi
bowiem intuicyjnie wiedzieli, ¿e po zmierzchu organizm nie jest w stanie zmusiæ
siê do intensywnego trawienia, które tak naprawdê najbardziej wzmo¿one jest
w po³owie dnia. Wieczorem starali siê ju¿ uspokoiæ swoje cia³a, przygotowuj¹c siê
do odpoczynku.
20 Ibidem XLI, 2-4: [ ] A Pentecosten autem, tota aestate, si labores agrorum non habent
monachi aut nimietas aestatis non perturbat, quarta et sexta feria ieiunent usque ad nonam; reliquis
diebus ad sextam prandeant; quam prandii sextam, si operis in agris habuerint aut aestatis fervor nimius
fuerit, continuanda erit et in abbatis sit providential, t³um. pol. rMon, s. 460.
21 Ibidem XLI, 6: Ab idus autem Septembres usque caput quadragesimae, ad nonam semper
reficiant, t³um. pol. rMon 40, s. 460.
22 Ibidem XLI, 7-9: In quadragesima vero usque in Pascha, ad vesperam reficiant; ipsa tamen
vespera sic agatur ut lumen lucernae non indigeant reficientes, sed luce adhuc diei omnia consummentur.
Sed et omni tempore, sive cena sive refectionis hora sic temperetur ut luce fiant omnia, t³um. pol.
rMon 40, s. 460.
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Rodzaj diety (jakość i ilość produktów żywnościowych)
Byæ mo¿e dieta mnichów wydaje siê doæ uboga i surowa, ale trzeba
podkreliæ, ¿e by³a ona dostosowana do osób, które nie podejmowa³y zbyt wielkiego wysi³ku. Ich aktywnoæ w ci¹gu dnia na pewno daleko odbiega³a od sposobu
¿ycia wieckich zmuszonych troszczyæ siê w wiêkszym stopniu o byt. Oczywicie
wcale to nie oznacza, ¿e i mnisi nie czynili starañ o swoje utrzymanie, bo przecie¿
¿yli z pracy w³asnych r¹k. Raczej d¹¿yli do samowystarczalnoci, st¹d te¿ jedli
tylko to, co sami zebrali z w³asnego ogrodu lub wypiekli w klasztornej piekarni.
Jednak wykazuj¹c umiar w dzia³aniu, czêsto liczyli na pomoc ze strony ludzi
z zewn¹trz i czasem ¿yli z ja³mu¿ny. Niekiedy nawet sprzedawali wieckim wykonane przez siebie przedmioty, a dziêki temu otrzymywali rodki na zakup potrzebnych im rzeczy. Uboga dieta cenobitów w pewnym sensie mog³a wp³ywaæ na
spowolnienie pewnych reakcji i ruchów cia³a oraz w poredni sposób wp³ywaæ na
pos³uszeñstwo u mnichów i ich pokorn¹ postawê wobec prze³o¿onych.
W wielu klasztorach mnisi urozmaicali sobie dietê i nie jedli w sposób
jednostajny, jak by siê to mog³o wydawaæ. Zgodnie z Regu³¹ Benedykta g³ówny
posi³ek sk³ada³ siê z dwóch gotowanych dañ. Mnisi w zale¿noci od stanu zdrowia
nie musieli jeæ wszystkiego co podano, lecz wybierali sobie jedno danie, tym
bardziej jeli nie mogli zjeæ potrawy, np. w ich mniemaniu ciê¿kostrawnej23.
Mieli do wyboru zatem dwie gotowane potrawy, ale tak¿e mogli sobie pozwoliæ
na danie trzecie niepoddane obróbce termicznej. Mog³y to byæ wie¿e owoce lub
surowe jarzyny24.
Dzi podkrela siê koniecznoæ spo¿ywania w ci¹gu dnia kilku porcji warzyw. Równie¿ mnisi, chocia¿ byli ubodzy, dbali o to, by warzywa zawsze znajdowa³y siê na ich stole  w formie surowej lub gotowanej. Przyswajanie wartoci
zdrowotnych, zw³aszcza zawartych w wie¿ych warzywach, najpe³niej ma miejsce w ci¹gu dnia, st¹d mnisi w³anie na obiad gotowali potrawê
z warzyw, a na drugie danie przygotowywali surówkê.
W diecie wspó³czesnego cz³owieka nie mo¿e zabrakn¹æ tak¿e owoców,
chocia¿ nie powinno siê ich jeæ w znacznej iloci, poniewa¿ posiadaj¹ one
w sobie szybko wch³aniaj¹ce siê cukry proste. Mnisi z pewnoci¹ nie mieli
wiedzy na temat sk³adu chemicznego produktów, jakie spo¿ywali, intuicyjnie jednak wiedzieli, ¿e to co daje natura, s³u¿y tak¿e zdrowiu. Odczuwaj¹c jednak, ¿e
owoce maj¹ s³odki smak, ograniczali ich spo¿ycie, poniewa¿ nie chcieli siê za
23 Ibidem XXXIX, 1: Sufficere credimus ad refectionem cotidianam tam sextae quam nonae,
omnibus mensis, cocta duo pulmentaria, propter diversorum infirmitatibus, tlum. pol. rMon 40, s. 458.
24 Ibidem XXXIX, 3: Ergo duo pulmentaria cocta fratribus omnibus sufficiant et, si fuerit unde
poma aut nascentia leguminum, addatur et tertium, t³um. pol. rMon 40, s. 458.
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bardzo przyzwyczajaæ do przyjemnoci. Oczywicie od czasu do czasu pozwalali
sobie na takie delikatesy i spo¿ywali je w formie deseru.
Zgodnie z zasad¹ chronobiologii owoce powinno siê jeæ przed posi³kiem lub
oko³o dwie godziny po posi³ku. Mnisi jednak nie pozwalali sobie na d³ugie siedzenie przy stole i starali siê tak¿e nie podjadaæ miêdzy posi³kami. St¹d te¿ jeden
posi³ek dzielili na mniejsze porcje, które spo¿ywali w doæ krótkich odstêpach
czasu. W czasie g³ównego posi³ku przyjmowali warzywa z klasztornego ogrodu,
a zaraz potem deser z owoców.
W diecie zawsze powinny znaleæ siê produkty zbo¿owe, bo s¹ one podstawowym ród³em energii i równie¿ dla mnichów chleb stanowi³ podstawê ich
dziennego po¿ywienia. Podkrela siê, by przyjmowaæ chleb pe³noziarnisty,
z grubego przemia³u, gdy¿ zawiera on du¿o b³onnika reguluj¹cego pracê jelit
i wspomagaj¹cego przemianê materii. Mnisi z pewnoci¹ tak¿e korzystali z m¹ki
nie ca³kiem oczyszczonej i dziêki temu rzadko cierpieli na niestrawnoæ.
Z uwagi na fakt, ¿e chleb jest produktem doæ suchym, asceci do posi³ku
dodawali produkty zawieraj¹ce wodê. Dziêki temu nie musieli du¿o jej piæ
w trakcie samego jedzenia.
Cenobici przestrzegaj¹cy Regu³y Benedykta otrzymywali dzienn¹ porcjê
chleba wynosz¹c¹ zawsze jeden funt. Niekoniecznie zjadali tê porcjê naraz
w jednym czasie. Jeli w danym dniu przypada³y dwa posi³ki, wówczas dzielili ca³y
przydzia³ na dwie mniejsze czêci. Z tym, ¿e w porze obiadu zawsze jedli wiêcej
chleba, natomiast na kolacjê otrzymywali od szafarza trzeci¹ czêæ z tego
funta25.
Wspó³czeni dietetycy zdaj¹ sobie sprawê z wagi zachowania chronobiologicznej równowagi i wiedz¹, ¿e niektóre produkty ¿ywnociowe nale¿y podawaæ
w ci¹gu dnia, a inne wieczorem. Jeli chodzi o wczesnoredniowiecznych cenobitów, z pewnoci¹ nie posiadali oni szerokiej wiedzy w tym zakresie. Zdawali siê
raczej na intuicjê i indywidualne dowiadczenie.
Wszyscy cz³onkowie zgromadzenia powstrzymywali siê od spo¿ywania miêsa zwierz¹t czworono¿nych. Jedynie chorzy i os³abieni cenobici mogli pozwoliæ
sobie na jedzenie miêsa, jednak po wyzdrowieniu, wracali do tradycyjnej diety26.
Mieszkañcy cenobium pili tak¿e wino w niewielkiej iloci w celu wzmocnienia organizmu i zazwyczaj w ci¹gu dnia przyjmowali porcjê wynosz¹c¹ jedn¹
heminê. Poród nich byli tacy, którzy powstrzymywali siê ca³kowicie od spo¿ywa25 Ibidem XXXIX, 4-5: Panis libra una propensa sufficiat in die, sive una sit refectio sive
prandii et cenae: quod si cenaturi sunt, de eadem libra tertia pars a cellarario servetur reddenda cenandis, t³um. pol. rMon 40, s. 458.
26 Ibidem XXXIX, 11: Carnium vero quadrupedum omnimodo ab omnibus abstineatur comestio, praeter omnino debiles aegrotos, t³um. pol. rMon 40, s. 458.

246

Olga Cyrek
Historia

nia wina27. Ze wzglêdu na cielesn¹ s³aboæ, generalnie wino pito w umiarkowanej
iloci, nie przekraczaj¹c ustalonej miary i by nie doprowadziæ siê do na³ogu
pijañstwa. Zazwyczaj pokrzepiali siê winem podczas upa³ów oraz kiedy musieli
wykonaæ ciê¿sz¹ pracê28.

Spalanie energii oraz częstotliwość
spożywania posiłków
Wspó³czenie podkrela siê koniecznoæ posilania siê w taki sposób, aby
zu¿yæ ca³¹ energiê przyjêt¹ w ci¹gu dnia, tzn. zachowaæ odpowiedni bilans energetyczny. Mnisi o tym na pewno nie myleli, a mo¿na nawet rzec, ¿e postêpowali
niekiedy wbrew logice. Przyk³adowo rano nie jedli, a mimo wszystko udawali siê
do pracy. Pónym pop³udniem, czy te¿ pod wieczór, posilali siê, chocia¿ po zakoñczeniu ostatniego oficjum nie podejmowali ju¿ aktywnoci fizycznej, lecz powoli
przygotowywali organizm do nocnego odpoczynku. Byæ mo¿e dlatego w³anie
mnisi nie byli wychudzeni i nie wygl¹dali zbyt ascetycznie. Wynika³o to z tego, ¿e
jedli niezbyt czêsto, ale za to doæ treciwie. Gdyby posilali siê czêciej, ale
w ma³ych ilociach, to z pewnoci¹ zu¿ytkowaliby ca³¹ energiê podczas wszelkiej
aktywnoci i tym samym tracili tkankê t³uszczow¹. A trzeba przecie¿ pamiêtaæ,
¿e ta dobrze chroni³a organizm przed wych³odzeniem, tym bardziej ¿e ubierali siê
oni doæ skromnie. Ich organizmy, dziêki m.in. diecie, by³y mobilizowane do
gromadzenia wszelkich nadwy¿ek energetycznych, by w ten sposób, w razie
wycieñczenia i d³ugiego postu, mogli je wykorzystaæ bez szkody dla siebie.
Wspó³czeni dietetycy polecaj¹, aby nie jeæ do syta, lecz pozostawiaæ lekki
niedosyt oraz przyjmowaæ od czterech do piêciu posi³ków dziennie, które powinny
nastêpowaæ mniej wiêcej co trzy lub cztery godziny. Nie powinny one byæ ani
obfite, ani ciê¿kostrawne, tak aby za jednym razem nie obci¹¿aæ ¿o³¹dka. Tymczasem cenobici wczesnoredniowieczni jadali o wiele rzadziej, ale za to przyjmuj¹c jeden treciwy posi³ek dostarczali organizmowi wszystkiego, co niezbêdne. Za
jednym razem mogli spo¿yæ dwa, a nawet trzy dania, czego raczej dzisiaj siê nie
poleca ze wzglêdu na zbytnie os³abianie cia³a. Z pewnoci¹ mnisi niekiedy odczu27 Ibidem XL, 3-4: Tamen infirmorum contuentes imbecillitatem, credimus heminam vini per
singulos sufficere per diem. Quibus autem donat Deus tolerantiam abstinentiae, propriam se habituros
mercedem sciant, t³um. pol. rMon 40, s. 459.
28 Ibidem XL, 5-7: Quod si aut loci necessitas vel labor aut ardor aestatis amplius poposcerit, in
arbitrio prioris consistat, considerans in omnibus ne surrepat satietas aut ebrietas. Licet legamus vinum
omnino monachorum non esse, sed quia nostris temporibus id monachis persuaderi non potest, saltem
vel hoc consentiamus ut non usque ad satietatem bibamus, sed parcius, quia vinum apostatare facit
etiam sapientes, t³um. pol. rMon 40, s. 459.
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wali skutki lekkiego przejedzenia, a ci, którym taka dieta nie s³u¿y³a, unikali
potraw ciê¿kostrawnych i nie jadali na obiad dwóch dañ, ale tylko jedno, bardziej
im odpowiadaj¹ce.

Podsumowanie
Cz³owiek funkcjonuje wed³ug w³asnego biologicznego zegara nastawionego
na cykl dobowy. Oznacza to, ¿e w organizmie mniej wiêcej co dwadziecia cztery
godziny powtarzaj¹ siê cyklicznie pewne procesy. Samoregulacja tego naturalnego mechanizmu mo¿liwa jest tak¿e dziêki sygna³om p³yn¹cym z otaczaj¹cego
rodowiska. Zdarza siê nieraz, ¿e czynniki zewnêtrzne mog¹ na niego niekorzystnie wp³ywaæ, tzn. powoduj¹ zachwianie równowagi ustrojowej. Niemniej jednak
trzeba dodaæ, ¿e desynchronizacja, czyli zaburzenie wewnêtrznego zegara, wynika z winy samego cz³owieka, który, nie znaj¹c zasad chronobiologii, postêpuje
wbrew naturze. Cz³owiek nale¿y do istot wiat³owra¿liwych i poprzez zmys³y
silnie reaguje na wszelkie bodce wysy³ane mu przez rodowisko, szczególnie
pozostaje pod wp³ywem naprzemiennego nastêpowania po sobie wiat³a i ciemnoci, co pozwala mu rozró¿niæ dzieñ od nocy. Wszelkie powtarzaj¹ce siê cykle
wystêpuj¹ce w przyrodzie, w które wci¹gniêty zosta³ cz³owiek, warunkuj¹ jego
zachowanie oraz przemianê materii (procesy metaboliczne). Na podstawie obserwacji i w³asnego dowiadczenia cz³owiek wie, jak ma postêpowaæ w okrelonej
porze roku oraz w ci¹gu dnia, aby utrzymaæ maksymaln¹ ciep³otê cia³a, a robi to
nie tylko poprzez odpowiedni ubiór, ale te¿ przyjmuj¹c po¿ywienie, dziêki któremu
dostarcza organizmowi kalorie, bêd¹ce rod³em ciep³a. Niejednokrotnie posila siê
zgodnie z tym, co mu podpowiada wewnêtrzny mechanizm, dziêki któremu wie,
kiedy jest g³odny, a kiedy nasycony. Oczywicie bierze on tak¿e pod uwagê taki
czynnik, jak wolna wola i jest w stanie narzuciæ sobie samokontrolê. Jednak
wielokrotnie widzimy, ¿e wspó³czeni ludzie nie umiej¹ narzuciæ sobie wewnêtrznej dyscypliny i za bardzo ulegaj¹ popêdom, a przez to popadaj¹ w choroby
cywilizacyjne, maj¹ce swe pod³o¿e w³anie w sposobie od¿ywiania. Tymczasem
cenobici, chocia¿ odrzucali w³asn¹ wolê, umieli na miarê swoich mo¿liwoci kontrolowaæ potrzeby organizmu. Dzia³o siê tak dlatego, ¿e cile przestrzegali oni
poleceñ opata i przepisów regu³y. Nie skupiali siê tak bardzo na w³asnych odczuciach i nie przyk³adali a¿ tak wielkiej wagi do spraw cielesnych, co wcale nie
znaczy, ¿e ca³kiem je pomijali. Za g³ówy cel stawiali sobie rozwa¿anie spraw
duchowych, ale te¿ umieli zapewniæ sobie zdrowie fizyczne. Z pewnoci¹ zdawali
sobie sprawê, ¿e podstawa fizjologiczna wp³ywa tak¿e na funkcjonowanie sfery
psychicznej, a bez niej przecie¿ rozwój ¿ycia duchowego nie by³by mo¿liwy.
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Zgodnie z prawami chronobiologii istotne jest, by prowadziæ regularny tryb
¿ycia, a taki w³anie prowadzili mnisi zgrupowani we wspólnotach cenobitycznych. Dziêki przepisom klasztornym umiejêtnie zapewniali sobie poczucie stabilnoci nie tylko duchowej, ale i tej zewnêtrznej zwi¹zanej z doczesnym ¿yciem.
Poprzez zorganizowanie spraw materialnych, uspokajali tak¿e psychikê. Pomimo
¿e nie dogadzali swoim cia³om i czêsto nawet czynili wiele wbrew naturze, np.
stosuj¹c umartwienia, to jednak nie zak³ócali stabilnego rytmu organizmu, lecz
zachowywali jego wewnêtrzn¹ równowagê. Cenobici wprowadzali jednostajnoæ
w swojej egzystencji z zupe³nie innych powodów ni¿ to zak³adaj¹ prawa chronobiologii. Pragnêli przede wszystkim wyæwiczyæ w sobie pewn¹ sta³¹ predyspozycjê do podejmowania wysi³ku i nauczyæ siê samokontroli.
Obserwuj¹c ¿ycie mnichów mo¿na skonstatowaæ, ¿e nawet przy doæ
skromnej diecie mo¿liwy jest prawid³owy rozwój zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Oczywicie dzieje siê tak tylko przy zapewnieniu sobie w miarê wzglêdnego
spokoju i stabilnoci, w której organizmy nie s¹ zmuszone do znacznego wysi³ku,
a tym samym do zbyt szybkiego spalania energii. ¯ycie w zbytnim popiechu
powoduje wzburzenie, irytacjê, a to przyczynia siê tak¿e do rozregulowania wewnêtrznego zegara biologicznego. Szybkie tempo ¿ycia wp³ywa równie¿ na szybsze odczuwanie deficytu energetycznego i tym samym czêstsze jedzenie, a to
z pewnoci¹ w klasztorze by³o niemo¿liwe. Mnisi doskonale o tym wiedzieli
i dlatego podejmowali pracê jednostajn¹ i niewymagaj¹c¹ a¿ tak wielkiego wysi³ku, bowiem w przeciwnym razie mogliby odczuwaæ znaczne zmêczenie oraz g³ód.
Starali siê minimalizowaæ przyjmowanie pokarmów i nie posilaæ siê przed ustalonymi porami. Wszystko w klasztorze przebiega³o wedle wyznaczonego planu, który
równoczenie narzuca³ rytm wewnêtrzny. Ró¿ne czynnoci by³y tak ustalane, aby
nie powodowa³y zdenerwowania, lecz sprzyja³y skupieniu myli, bowiem irytacja i
uleganie emocjom tak¿e wp³ywa na szybsze spalanie kalorii, a tym samym na
wzrost zapotrzebowania energetycznego.
Istotne jest, ¿e procesy metaboliczne, takie jak magazynowanie i zu¿ytkowanie energii wystêpuj¹ naprzemiennie w sposób cykliczny i s¹ zwi¹zane
z up³ywaj¹cym czasem. Warunkuj¹ one aktywnoæ dzienn¹ i nocn¹, i tak np.
dzia³anie w ci¹gu dnia wp³ywa na wydatkowanie energii, natomiast odpoczynek
nocny, czyli biernoæ organizmu wp³ywa na jej gromadzenie. Z powy¿szego wynika, ¿e wszelkie procesy fizjologiczne wp³ywaj¹ na rytm czuwania i wypoczynku,
a tak¿e na mechanizm termoregulacji zwi¹zany z utrzymywaniem ciep³a w organizmie. Równie¿ pierwsi organizatorzy ¿ycia monastycznego w ten sposób rozpisywali dzienny harmonogram, aby wszelkie prace by³y wykonywane za dnia,
a nie w nocy. W ten sposób umo¿liwiali spalanie energii na bie¿¹co. Dzi wiemy,
¿e pora doby wp³ywa na wydzielanie siê wewnêtrznych enzymów wp³ywaj¹cych
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na odczuwanie g³odu i sytoci. Zaburzenia snu, a tym bardziej pozbawienie siê koniecznego odpoczynku przez d³u¿szy czas powoduje wiêksze odczucie g³odu, czyli
wzrost deficytu energetycznego. Pamiêtali o tym tak¿e cenobici przestrzegaj¹cy Regu³y Benedykta, którzy na sen przeznaczali zazwyczaj osiem godzin w ci¹gu doby.
Cz³owiek musi nauczyæ siê wykorzystywaæ czas jako swego sprzymierzeñca.
Jest to o tyle wa¿ne, ¿e tylko o okrelonych porach pewne produkty ¿ywnociowe
maj¹ swoje najkorzystniejsze dzia³anie, natomiast podane o niew³aciwym czasie
mog¹ staæ siê szkodliwe, a nawet toksyczne dla organizmu. Cz³owiek w zale¿noci
od pory dnia odczuwa potrzebê spo¿ycia pewnych produktów, których dzia³anie jest
wówczas wzmocnione i tak reguluje rytm dobowy swojego przewodu pokarmowego, a tym samym zapewnia prawid³ow¹ pracê wszystkich narz¹dów, w tym mózgu.
Cenobici mieszkaj¹cy we wspólnocie w. Benedykta musieli pozostaæ zdolni
do podjêcia pracy, dlatego nie podejmowali surowych postów i praktyk uniemo¿liwiaj¹cych im normalne funkcjonowanie. Chc¹c zapewniæ sobie odpowiednie warunki egzystencji, strali siê kumulowaæ wystarczaj¹co du¿o energii, aby podo³aæ
temu zadaniu. Nie powiêcali oni czasu tylko na kontemplacjê, lecz podejmowali
wysi³ek fizyczny, który jednak podporz¹dkowywali sprawom duchowym. Pracowali w ustalonym rytmie dnia i wykonywali niezbyt ciê¿kie czynnoci, co wp³ywa³o te¿ na ich codzienn¹ dietê. Nie by³a ona wysokokaloryczna, lecz sk³ada³a siê
z produktów w najmniejszym stopniu przetworzonych. Dzisiaj dba siê o to, aby
posi³ki by³y jak najbardziej urozmaicone, tak by mieæ pewnoæ, ¿e organizm otrzymuje wszystko, co mu potrzebne do prawid³owego funkcjonowania. Mnisi jednak
w mniejszym stopniu k³adli na to nacisk, co wynika³o z faktu, ¿e nie dysponowali
zbyt wieloma produktami. Zadowalali siê tylko tym, co mogli zebraæ ze swojego
ogrodu czy pola. Ich dieta ogranicza³a siê do warzyw, owoców oraz pieczywa,
a od miêsa zazwyczaj siê powstrzymywali. Mnisi pragnêli zminimalizowaæ wewnêtrzne roztargnienie i wzburzenie wywo³ane czynnikami zewnêtrznymi. Starali
siê prowadziæ spokojny ¿ywot, a dziêki temu mogli powiêciæ wiêcej czasu na
modlitwê. Ich celem nie by³o skupienie uwagi na potrzebach organizmu, a mimo
to uda³o im siê prowdziæ zdrowy tryb ¿ycia. Z powy¿szego wynika, ¿e Benedykt
z Nursji, jako dowiadczony obserwator, wykaza³ znaczn¹ znajomoæ naturalnych
potrzeb ludzkich i nie poda³ w Regule niczego, co byby³o niemo¿liwe do wykonania. Zdawa³ sobie sprawê, ¿e pozbawienie mnichów jedzenia przez d³ugi czas
doprowadzi do zmiany ich nastrojów, a tym samym mo¿e spowodowaæ rozwiniêcie siê ró¿nych chorób psychicznych. Zakonodawca ten nie chcia³ nikogo doprowadzaæ na skraj szaleñstwa i by³ przekonany, ¿e tylko ludzie niewzburzeni wewnêtrznie przez gniew i nieulegaj¹cy irytacji mog¹ w pe³ni wielbiæ Boga. St¹d te¿
zale¿a³o mu na zapewnianiu jak najbardziej korzystnych warunków dla rozwoju
¿ycia psychicznego, wp³ywaj¹cego te¿ na ich duchowoæ.
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THE CHRONOBIOLOGY OF NUTRITION AND ITS IMPACT ON PHYSICAL
AND MENTAL HEALTH AND SPIRITUAL LIFE OF THE EARLY MIDDLE
AGES CENOBITES OF THE RULE OF BENEDICT OF NURSIA
(SUMMARY)

The article describes the eating habits of monks living according to the rule of Benedict of
Nursia. The Italic organizer of the monastic life was a good teacher and an observer. He recognized
the natural needs of man and his rule did not prescribe anything that exceeds human capabilities.
Surely he knew the law and the basic chronobiology (the science dealing with the modern biological
rhythms that occur in living organisms). It should follow nature and the biological clock if it wants
to maintain good health of mind and body. However, in the community of monastic cenobites no
one could follow his own individual needs, all had to be subordinate to the rights of the rules.
They held to strictly seasonal food and sat down at the common table in accordance with the
schedule. The type of diet that they had adapted to their way of life and their physical and mental
activity. They ate simple meals, usually consisting of little processed food products (vegetables,
fruits and bread). They ate all during the day. It made it easier to burn the energy they needed to
do their job. In the evening they were preparing their bodies to rest. The cenobites tried to satisfy
their natural needs and never stayed starving, so they did not feel deprivation and they could pray
and work better. The taking care of your body also influenced the development of the spiritual life.

DIE CHRONOBIOLOGIE DER ERNÄHRUNG UND IHRE AUSWIRKUNG
AUF DIE KÖRPERLICHE UND GEISTIGE GESUNDHEITUND DAS GEISTIGE
LEBEN DER FRÜHEN CENOBITES DER REGEL VON BENEDIKT
VON NURSIA
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel beschreibt die Essgewohnheiten der Mönche nach der Regel Benedikts von
Nursia. Er war ein guter Lehrer und Beobachter der natürlichen und menschlichen Bedürfnisse und
er schrieb nichts vor, was menschliche Fähigkeiten übersteigt. Er kannte die Grundrechte der Chronobiologie (die moderne Wissenschaft von den biologischen Rhythmen, die in lebenden Organismen
auftreten). Man sollte nach der Natur und ihrer biologischen Uhr folgen, wenn man um die Gesundheit von Körper und Seele pflegen will. In der Gemeinschaft der Mönche konnte jedoch niemand
seinen eigenen individuellen Bedürfnissen folgen. Alle folgten der (Ordens-) Regel. Sie hielten feste
Essenszeiten ein und setzten sich  ihrem Zeitplan folgend  an den gemeinsamen Tisch. Die Art
der Diät haben sie nach den Erfordernissen des Lebens, das heißt, der körperlichen und geistigen
Aktivität angepasst. Normalerweise aßen sie eine einfache Mahlzeit (Gemüse, Obst, Brot) im Laufe
des Tages. Das erleichtert es die Energie, die sie für ihre Arbeit benötigten, zu verbrennen. Am Abend
bereiteten sie die Organismen sich auszuruhen. Die Mönche versuchten ihre natürlichen Bedürfnisse
immer zu befriedigen und waren nie hungrig. Sie irritierten sich nicht und konnten besser beten und
arbeiten. Die Sorge für den Körper beeinflusst auch die Entwicklung des geistigen Lebens.

