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Rozwój staro¿ytnego i wczesnoredniowiecznego cenobityzmu polegaj¹cego na wspólnotowym ¿yciu mnichów doprowadzi³ do precyzyjnego opracowania przepisów klasztornych, które regulowa³y codzienny byt cz³onków zgromadzeñ. Warto tutaj zauwa¿yæ, ¿e oprócz zwyczajowych norm prawnych obecnych
w regu³ach zakonnych, znajduj¹ siê tam równie¿ wa¿ne informacje wiadcz¹ce
o wiedzy autorów staro¿ytnych na temat psychologii oraz funkcjonowania ludzkiego organizmu. Zakonodawcy w regu³ach umiejêtnie rozpisali okrelony harmonogram dnia, uwzglêdniali tutaj nie tylko klimat, jaki panowa³ w danym terenie,
czyli czynniki zewnêtrzne, ale równie¿ predyspozycje wewnêtrzne mnichów.
Mo¿na przyj¹æ za³o¿enie, ¿e nieobca im by³a znajomoæ cyklicznych rytmów,
jakim podporz¹dkowuje siê ludzkie cia³o, dostosowuj¹c siê do zmian pór roku
oraz do czasu dobowego. Pos³uguj¹c siê pewnym uproszczeniem, mo¿na powiedzieæ, ¿e zmiany w organizmie ludzkim dokonuj¹ siê pod wp³ywem naprzemiennie nastêpuj¹cych po sobie sekwencji wiat³a i ciemnoci oraz temperatury,
z czego zdawali sobie sprawê organizatorzy ¿ycia monastycznego.
Dzisiaj jedna z nauk psychologicznych zwana chronobiologi¹ dog³êbnie
zajmuje siê czasem i periodycznym powtarzaniem siê pewnych zjawisk fizjologicznych wp³ywaj¹cych na nastrój i ogólne funkcjonowanie organizmu. Nie
mo¿na jednak przyj¹æ, ¿e to w³anie wspó³czenie po raz pierwszy zainteresowano siê takimi zagadnieniami. Wrêcz przeciwnie ju¿ staro¿ytni zastanawiali siê nad
tymi sprawami, które przecie¿ cile dotyczy³y cz³owieka, jego fizjologii oraz
¿ycia wewnêtrznego. Trzeba podkreliæ, ¿e tak¿e pierwsi organizatorzy ¿ycia
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cenobitycznego mieli doæ dobre pojêcie o naturalnych biologicznych rytmach,
zdawali sobie te¿ sprawê, ¿e dostosowanie siê do nich wp³ywa na utrzymanie
równowagi psychofizycznej. Z tego te¿ powodu ró¿ne czynnoci klasztorne przepisywali oni cile ustalonym porom w ci¹gu dnia, co sta³o siê podstaw¹ egzystencji mniszej.
Liczne regu³y monastyczne powstawa³y w ró¿nych klimatach, co uzale¿nione by³o od umiejcowienia wspólnot mniszych. Zakonodawcy musieli siê wiêc
liczyæ ze specyficznymi warunkami charakterystycznymi tylko dla danego obszaru. St¹d te¿ przepisy dotycz¹ce godzin, liczby posi³ków czy te¿ ubioru i rodzaju pracy uzale¿nione by³y od realnych potrzeb.
W artykule omówiony zosta³ harmonogram dnia obowi¹zuj¹cy we wspólnotach monastycznych na podstawie regu³ Augustyna z Hippony, Cezarego z Arles
oraz Benedykta z Nursji. wiêty Augustyn (zm. 430)1 dzia³aj¹cy w Afryce Pó³nocnej przy organizowaniu klasztorów bra³ pod uwagê mo¿liwoci nie tylko fizjologiczne, ale te¿ psychiczne osób decyduj¹cych siê ¿yæ we wspólnocie mniszej. Podobnie postêpowa³ Cezary z Arles (zm. 543 r.)2, dzia³aj¹cy w Galii.
Jednak mistrzem w organizacji ¿ycia klasztornego okaza³ siê Benedykt
z Nursji (zm. 547)3, którego regu³a sta³a siê popularna przede wszystkim w Italii.
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. 500-523; 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 Mönchtum des heiligen Augustinus, Würzburg 1968; wydania regu³y w.
Augustyna: Regu³a w. Augustyna, [w:] Staro¿ytne regu³y zakonne, t³um. M. Starowieyski, PSP
(Pisma Starochrzecijañskich Pisarzy) 26, Warszawa 1980, s. 93-102; Ordo monaterii i Praeceptum, t³um. i komentarz M. Starowieyski, [w:] w. Augustyn. Pisma monastyczne, ród³a Monastyczne (rMon) 27, Tyniec-Kraków 2007. Przek³adu dokonano na podstawie wydania: L. Verheijen,
La Règle de saint Augustin, I. Tradition manuscrite, Paris 1967, Ordo monasterii, 148-152 i Praeceptum 417-437. W artykule cytaty za: Patrologiae cursus completus. Series Latina (PL) 32.
2
Na temat w. Cezarego zob.: P. Riché, Césaire d’Arles, Paris 1958; M. Chaillan, Saint Césaire
(470-543), Paris 1912; A. Malnory, Saint Césaire évêque d’Arles 503-543: 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” t. XII (1986), s. 183-195; w. Cezary z Arles, oprac. A. ¯urek,
Kraków 2002; w artykule cytaty za: 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.
3
Zob. Benedykt z Monte Cassino, jego wejcie do historii, do kultu i czci, [w:] Aby we wszystkim Bóg by³ uwielbiony. Rozwa¿ania monastyczne, pr. zbiorowa przygotowali benedyktyni tynieccy, Tyniec 1984, s. 44-54; 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,
1
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W swoim klasztorze wszystko ustali³ w ten sposób, by nikt nie czu³ siê zmêczony i nie wykonywa³ obowi¹zków przekraczaj¹cych jego mo¿liwoci oraz by
wszyscy odczuwali wewnêtrzn¹ radoæ z przebywania we wspólnocie. Okaza³ siê
przy tym bystrym obserwatorem ¿ycia codziennego i nie tylko tworzy³ teoretyczne prawa, ale tak¿e jako znakomity praktyk wciela³ je w ¿ycie. Z drugiej jednak
strony wiedzia³, ¿e nie wszystko uda siê zrealizowaæ, gdy¿ nie zawsze pozwalaj¹
na to ludzkie mo¿liwoci. Zreszt¹ natura ludzka w obliczu sztywnych praw niejednokrotnie okazuje siê s³aba i ulega pokusom. Benedykt niczego na si³ê nie
narzuca³, nie próbowa³ nawet zmieniaæ pewnych naturalnych przyzwyczajeñ
ludzkich, które pozwala³y egzystowaæ i podtrzymywaæ siê przy ¿yciu. Ten wielki zakonodawca czasami nawet widzia³ s³aboæ cenobitów, dlatego nagina³ prawa ustalone przez siebie i stosowa³ czêsto dyspensy.
I. NAPRZEMIENNOÆ AKTYWNOCI FIZYCZNEJ I DUCHOWEJ
Cenobici opieraj¹cy siê na regule Augustyna z Hippony od samego rana
wykonywali pracê rêczn¹ a¿ do seksty (szóstej godziny dnia). Potem, od seksty,
czyli od po³udnia, a¿ do pory nony zajmowali siê studiami, a wiêc prac¹ intelektualn¹. Mniej wiêcej o dziewi¹tej godzinie dnia (czyli ok. piêtnastej) zasiadali do
wspólnego posi³ku, a po jego zakoñczeniu znów zabierali siê do swoich obowi¹zków – czy to w ogrodzie, czy te¿ w innych miejscach – i wykonywali je a¿ do
nastania pory nieszporów4. Przypuszczaæ nale¿y, ¿e na godziny ranne przepisane
zosta³y ciê¿sze prace, a po po³udniu wykonywano lekkie czynnoci. Chocia¿ nie
ma o tym bezporedniej wzmianki, jednak porednio mo¿na wysnuæ taki wniosek. Zgodnie z regu³¹ mnisi udawali siê do ogrodu, a przecie¿ tam z pewnoci¹
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. I-II, Paris 1971-1972; Sources Chrietiennes
(SCh), s. 181-182; komentarz – t. IV-VI, 1971, (SCh), s. 184-186; 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, Benedict’s rule. A Transation and Commentary, Collegeville 1996;
A. de Vogüe, La communauté et l’abaté dans la Reglè de saint Benoît, Paris 1961; A. de Vogüe, La
Reglè de saint Benoît. Commentaire doctrinal et spiritual, Paris 1977.
4
Augustinus, Regula secunda 2, Patrologiae cursus completus. Series Latina [dalej cyt. PL]
32, 1450: Operentur a mane usque ad sextam et a sexta usque ad nonam vacent lectioni et ad nonam reddant codices. Et posquam refecerint, sive in horti, sive ubicumque necesse fuerit, faciant
opus usque ad horam lucernarii; przek³ad pol.: w. Augustyn, Ordo monaterii (Porz¹dek klasztoru) 3, rMon 27, s. 151-152.
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nie pracowali ciê¿ko, a wszelk¹ aktywnoæ, jak¹ wtedy podejmowali, mo¿na by
raczej traktowaæ jako przyjemn¹.
Na podstawie tej krótkiej informacji zawartej w regule mo¿na dowiedzieæ siê,
jak¹ wiedz¹ z zakresu chronobiologii dysponowa³ w. Augustyn. Wiedzia³, ¿e
przy podejmowaniu wszelkiej aktywnoci pierwszorzêdne znaczenie maj¹ najpierw naturalne predyspozycje ludzi oraz ich zdolnoæ do przystosowania siê do
up³ywaj¹cego czasu. Opieraj¹c siê na w³asnym dowiadczeniu i wnikliwej obserwacji ¿ycia codziennego, opracowa³ plan dnia najbardziej korzystny dla funkcjonowania organizmu ludzkiego. Zauwa¿y³, ¿e wiêkszoæ osób jest zdolna do
podjêcia wysi³ku fizycznego w³anie rano. Taki doæ wysoki poziom energii
utrzymuje siê przewa¿nie do po³udnia, kiedy zbli¿a siê godzina seksty. Im bardziej dzieñ chyli siê ku koñcowi, tym wiêcej energii stopniowo uchodzi z organizmu, co sprzyja wyciszeniu i kontemplacji. St¹d te¿ godziny popo³udniowe
sta³y siê najbardziej odpowiednie dla rozmylañ i lektury duchowej.
Bior¹c to wszystko pod uwagê, Augustyn podkreli³ koniecznoæ rozpoczêcia
pracy zaraz od samego rana, a krótk¹ przerwê od zajêæ ustali³ jedynie w czasie
oficjum tercji. Oczywicie poleca³ wracaæ do swych obowi¹zków po zakoñczeniu modlitw5. Zreszt¹ taka naprzemiennoæ czynnoci by³a czym Charakterystycznym dla wiêkszoci regu³ monastycznych.
Na podstawie regu³y Cezarego z Arles przeznaczonej dla mniszek dowiadujemy siê, ¿e podobnie, jak to wystêpowa³o we wspólnocie mêskiej, tak równie¿
w klasztorze ¿eñskim istania³a dobra organizacja zajêæ, a zmieni³ siê jedynie rodzaj wykonywanej czynnoci. Mniszki wiêcej czasu powiêca³y gotowaniu, ale
wykonywa³y swoje obowi¹zki, podobnie jak i mnisi, wed³ug okrelonych dy¿urów6.
W³aciwie ju¿ od samego rana podejmowa³y pracê i podczas wigilii zajmowa³y siê przêdzeniem we³ny, a równoczenie s³ucha³y, jak jedna z mniszek czyta
pozosta³ym fragment Pisma wiêtego. Wbrew pozorom uda³o siê im unikn¹æ
rozproszenia i nic nie odci¹ga³o ich uwagi od treci czytañ, gdy¿ wszelkie czynnoci, jakie podejmowa³y, nie by³y na tyle skomplikowane, by mog³y wzbudzaæ
wewnêtrzne rozproszenie. Ten ranny wysi³ek fizyczny odgrywa³ doæ wa¿n¹ rolê,
bo przede wszystkim mobilizowa³ organizm do dalszego funkcjonowania w ci¹5
Augustinus, Regula secunda 2, PL 32, 1451-1452: Otiosum verbum apud eos non sit.
A mane ad opera sua sedeant: post orationem tertiae eant similiter ad opera sua. Non stantes fabulas contexant nisi forte aliquid sit pro utilitate animae: sed sedentes ad opera laceant, nisi forte
necessitas operis exegerit ut loquatur quis. w. Augustyn, Ordo monasterii (Porz¹dek klasztoru)
9, s. 153.
6
S. Caesarii, Regula ad virgins, PL 67, 1109: Quae coquent singuli illis meri pro labore addentur. In omni ministerio, corporali tamen, in conquina, vel quidquid quotidianus exigit usus, vicibus sibi, excepta matre vel praeposita, succedere debent; przek³ad pol.: Cezary z Arles, Regu³a
dla dziewic XII, PSP 26, s. 125.
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gu nastêpnych godzin. Zmusza³ tak¿e do czuwania podczas czytañ i nie pozwala³ zasn¹æ przy wykonywaniu obowi¹zków7.
Zgodnie z wyznaczonym planem zajêæ od samego rana do drugiej godziny
dnia (mniej wiêcej do ósmej rano) obowi¹zywa³o czytanie, natomiast przez pozosta³¹ czêæ dnia praca fizyczna. W trakcie podejmowania wszelkich czynnoci
panowa³a cisza. Trzeba dodaæ, ¿e wszelka rozmowa anga¿owa³a przecie¿ si³y
i energiê, a tê nale¿a³o zachowaæ, by skutecznie wykonaæ odgórne polecenia.
Oczywicie czasem bezwzglêdna cisza nie by³a wskazana ze wzglêdu na ospa³oæ mniszek, dlatego te¿ przy wspólnej pracy jedna z nich mog³a na g³os czytaæ
innym a¿ do trzeciej godziny dnia (czyli mniej wiêcej do dziewi¹tej rano)8. Mo¿e
to wiadczyæ o tym, ¿e organizm ludzki ranem potrzebuje wiêkszej mobilizacji,
by potem móc prawid³owo funkcjonowaæ, a s³uchanie czyjego g³osu w³anie
pobudza³o do wiêkszej aktywnoci i narzuca³o pewne tempo pracy. Dzia³o siê tak
zw³aszcza wtedy, gdy tekst by³ czytany wyranie i w sposób jednostajny. Z drugiej strony pozwalano tak¿e na samodzielne powiêcanie siê lekturze w ciszy.
Praktycznie by³o to mo¿liwe tylko rano przez pierwsze dwie godziny dnia. By³
to stosunkowo krótki okres, ale widocznie nie odczuwano wiêkszej potrzeby
oddawania siê studiom i pracy umys³owej. Warto zauwa¿yæ, ¿e w mêskiej regule
Cezary z Arles przepisa³ mnichom a¿ trzy godziny na indywidualne czytanie. Byæ
mo¿e zakonodawca s¹dzi³, ¿e mê¿czyni s¹ w stanie d³u¿ej powiêciæ siê aktywnoci intelektualnej i wykazuj¹ wiêksz¹ mobilizacjê, by skupiæ myli. S¹ to jednak hipotezy.
Zgodnie z Regu³¹ przeznaczon¹ dla mê¿czyzn wa¿ne by³o zachowanie pos³uszeñstwa i podporz¹dkowanie siê odgórnym poleceniom9. Wszyscy, bez ¿adnego wyj¹tku, po godzinie trzeciej udawali siê do miejsca pracy10.
Benedykt z Nursji zdawa³ sobie sprawê, ¿e aby zachowaæ równowagê psychofizyczn¹, trzeba naprzemiennie oddawaæ siê ró¿nym aktywnociom. Dlatego
ustali³ okrelone godziny, w których nale¿a³o wykonywaæ pracê fizyczn¹, a w innych oddawaæ siê lekturze duchowej11. Inny harmonogram zajêæ rozpisa³ na poS. Caesarii, Regula ad virgines, PL 67, 1109: In vigilis, ut nemo per otium somno gravetur,
ea opera fiat quae mentem non retrahat a lectionis auditu. Si qua gravatur somno, aliis sedentibus
iubeatur stare, ut possit a se somui mareorem repellere, ne in opere Dei aut tepida inveniatur, aut
negligens. Cezary z Arles, Regu³a dla dziewic XIII, s. 125.
8
S. Caesarii, Regula ad virgines PL 67, 1109-110: […] una de sororibus usque ad tertiam
legat, de reliquo meditatio verbi Dei et oratio de corde non cesset […]. Cezary z Arles, Regu³a dla
dziewic XVIII, s. 126.
9
Cezary z Arles, Regu³a dla mnichów VII, PSP, t. XXVI, s. 117.
10
Tam¿e XIV, s. 118.
11
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 703: Otiositas inimica est animae, et ideo certis temporibus occupari debent fratres in labore manuum, certis iterum horis in lectione divina; przek³ad
pol. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 1, rMon 40, s. 468.
7
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szczególne okresy w roku. Uwzglêdnia³ przy tym ludzkie predyspozycje oraz
koniecznoæ dostosowania siê do zmian czasu dobowego i pór roku.
Na pracê fizyczn¹ przeznaczy³ oko³o szeciu godzin dziennie12, ale wa¿ne
jest, ¿e nie nakazywa³ wykonywaæ jej ci¹gle bez ¿adnej przerwy. Zgodnie z zasad¹ ora et labora przeplata³ j¹ prac¹ duchow¹, co wiadczy³o o jego zdroworozs¹dkowym podejciu. Zakonodawca dba³ przede wszystkim o to, by zachowaæ spokój ducha, nawet jeli mia³o siê to dokonaæ kosztem obowi¹zków
klasztornych i jeli trzeba by³o wczeniej skoñczyæ pracê.
W okresie letnim, trwaj¹cym od Wielkanocy do pierwszego padziernika,
najpilniejsze obowi¹zki nale¿a³o wykonywaæ ju¿ od samego rana, czyli od pierwszej godziny, i powiêcano siê im a¿ do czwartej godziny dnia (czyli do dziesi¹tej rano wed³ug naszej rachuby)13. Benedykt zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e
w porze letniej w³anie godziny ranne s¹ najbardziej korzystne dla wysi³ku fizycznego. Wtedy organizm ludzki ma najwiêcej energii, któr¹ w miarê up³ywu
czasu traci, np. na skutek upa³ów.
Od czwartej godziny prawie a¿ do seksty (czyli do po³udnia), kiedy przypada³a pora seksty, cenobici oddawali siê duchowej lekturze14. Widocznie przed
posi³kiem niewskazany by³ znaczny wysi³ek organizmu, który móg³ os³abiaæ.
Benedyktowi zale¿a³o raczej na tym, by mnisi pozostawali wypoczêci i z chêci¹
zabierali siê do pracy. Pora seksty przeznaczona by³a na posi³ek, a po jego zakoñczeniu nastêpowa³a sjesta. Mnisi k³adli siê na ³ó¿kach i odpoczywali w ciszy,
zachowuj¹c ca³kowite milczenie. Tylko dziêki temu mo¿liwa by³a pe³na regeneracja organizmu i nabranie si³ do dalszej aktywnoci.
Taka przerwa w codziennych zajêciach sta³a siê istotna dla prawid³owego
funkcjonowania, gdy¿ niemo¿liwe by³o ci¹g³e podejmowanie wysi³ku. W tym
czasie niektórzy mnisi, jeli odczuli tak¹ potrzebê i nie byli na tyle znu¿eni, mogli
zaj¹æ siê czytaniem, ale nie robili tego na g³os, gdy¿ nie mogli zak³ócaæ ogólnego spokoju15. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e niektórzy sporód nich w tym czasie oddawali siê drzemce, a tym bardziej by³o to mo¿liwe, kiedy panowa³ upa³.
Nonê mnisi odmawiali nieco wczeniej, bo ju¿ o wpó³ do dziewi¹tej, a nie
tak jak tradycyjnie o dziewi¹tej godzinie dnia. Po tym officjum ponownie zajmowali siê ró¿nymi rêcznymi czynnociami i tak zape³niali sobie czas a¿ do nieM. Starowieyski, Wstêp, [w:] Regu³a w. Benedykta, PSP, t. XXVI, s. 184.
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 703: id est ut a Pascha usque calendas Octobris
a mane exeuntes a prima usque hora paene quarta laborent quod necessarium fuerit. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 3, s. 468.
14
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 703: Ab hora autem quarta usque hora quasi sextam
agent lectioni vacent. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 4, s. 468.
15
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 703: Post sextam autem surgentes a mensa pausent in
lectis suis cum omni silentio, aut forte qui voluerit legere sibi sic legat ut alium non inquietet. w.
Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 5, s. 468.
12

13
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szporów16. Widaæ z powy¿szych przepisów, ¿e w okresie letnim na czynnoci
fizyczne przeznaczone by³y godziny ranne i popo³udniowo-wieczorne. rodek
dnia by³ niekorzystny dla tego typu zajêæ z uwagi na pogodê, m.in ze wzglêdu
na upa³ panuj¹cy w samo po³udnie. Czynnoci podejmowane w poszczególne dni
nie mog³y byæ jednostajne. W niektórych porach cenobici wykazywali najwiêcej
si³ do podjêcia wysi³ku fizycznego, natomiast w innych, kiedy wychodzi³a z nich
ca³a energia, odpoczywali lub zazwyczaj powiêcali siê czytaniu Pisma wiêtego. Dziêki takiej naprzemiennoci w czynnociach oraz odpowiednio d³ugim
przerwom miêdzy nimi z wiêksz¹ skutecznoci¹ wype³niali polecenia prze³o¿onych i za³atwiali najpilniejsze sprawy. Wynika³o to tak¿e z natury cz³owieka,
który zawsze d¹¿y do tego, by podtrzymywaæ siê jak najd³u¿ej w zdrowiu, zachowuj¹c przy tym równowagê wewnêtrzn¹.
Benedykt nigdy nie chcia³ przemêczaæ mnichów, co prawda, poleca³ pracê
fizyczn¹, ale zawsze trzyma³ siê zasady umiaru17. Jako niezwykle bystry obserwator praktycznie i bez idealizmu podchodzi³ do wielu spraw. Widzia³, ¿e w lecie dzieñ by³ doæ d³ugi, wiêc nie trzeba by³o powiêcaæ siê pracy przez d³ugie
godziny, lecz mo¿na mia³o wyznaczyæ d³u¿szy czas na wypoczynek. Zreszt¹
wielokrotnie w po³udnie temperatura by³a doæ wysoka, co prowadzi³o do wycieñczenia organizmu i uniemo¿liwia³o braciom efektywne realizowanie poleceñ
starszych. Dlatego w. Benedykt w samym rodku dnia zwolni³ cenobitów od
pracy fizycznej, co nie znaczy, i¿ chcia³, by pozostali ca³kowicie bezczynni.
O tej porze odpoczywali oni, ale niekoniecznie biernie, bo mogli skupiæ siê te¿
na czytaniu tekstów duchowych lub na rozmylaniu. Ta czynnoæ stanowi³a dla
nich pewnego rodzaju rekreacjê. Umieszczenie takiego przepisu w regule wiadczy o g³êbokiej wiedzy psychologicznej Benedykta. Przecie¿ nie tylko cia³o podlega zasadom chronobiologii, ale tak¿e psychika ludzka, która jest z nim nierozerwalnie zwi¹zana. Wszelkie przemiany fizjologiczne maj¹ tak¿e wp³yw na
nastrój i stan duchowy.
Jeszcze inny harmonogram obowi¹zywa³ w porze zimowej, czyli w okresie
od pierwszego padziernika a¿ do nastania Wielkiego Postu. Wówczas mnisi
z samego rana powiêcali czas na pouczaj¹c¹ lekturê i tak czynili a¿ do drugiej
godziny dnia (czyli do ok. ósmej rano)18. Widocznie ranna pora by³a najbardziej
korzystna, aby w³anie wtedy zaj¹æ siê czytaniem. Zreszt¹ dzieñ stawa³ siê wów16
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 703: Et agatur nona temperius mediante octava hora,
et iterum quod faciendum est operentur usque ad vesperam. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 6,
s. 468.
17
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 703: Omnia tamen mensurate fiant propter pusillanimes. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 9, s. 468.
18
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 703: A calendas autem Octobris usque caput quadragesimae, usque in hora secunda plena lectioni vacant. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 10,
s. 468.
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czas coraz krótszy, nad ranem by³o jeszcze ciemno i niemo¿liwe by³o wykonywanie pilnych prac. Wraz z nadejciem pory jesienno-zimowej organizm ludzki
odczuwa ju¿ os³abienie, st¹d te¿ rankiem bardziej sk³onny jest do kontemplacji.
Niemniej jednak w miarê up³ywu godzin, gdy robi³o siê ju¿ janiej, mnisi zobowi¹zani zostali do pracy. Tym bardziej by³o to istotne, ¿e dzieñ by³ coraz krótszy
i przewa¿nie trzeba by³o skoñczyæ najpilniejsze rzeczy przed zachodem s³oñca.
Po drugiej godzinie dnia wszyscy odprawiali modlitwy tercji, czyli trochê
wczeniej, ni¿ zazwyczaj przypada³a trzecia godzina. Po tym oficjum zabierali
siê natychmiast do przydzielonych im prac, które wykonywali bez ¿adnej przerwy a¿ do nastania nony19. Widaæ wyranie, ¿e porz¹dek czynnoci uleg³ tutaj
odwróceniu w porównaniu z czasem letnim. Autor regu³y zdawa³ sobie sprawê,
¿e w zimie to ranek bardziej sprzyja wysi³kowi umys³owemu ni¿ fizycznemu.
W zimie cenobici byli bardziej ospali i ociê¿ali, nawet po przespanej nocy. Odczuwali potrzebê za¿ywania d³u¿szego snu, szczególnie w czasie przesilenia, kiedy w wiêkszym stopniu ulegali os³abieniu. Zabieranie siê do rêkodzie³a od samego rana w takim wypadku by³oby niewskazane. Do wysi³ku fizycznego
nale¿a³o siê przyzwyczajaæ stopniowo wraz z up³ywem czasu, kiedy robi³o siê
coraz janiej. Jednak kiedy cenobici ju¿ rozpoczêli aktywnoæ fizyczn¹, to nie
koñczyli jej szybko, lecz trwali w niej przez wiêksz¹ czêæ dnia i nie wyznaczali
przerwy w po³udnie na czytanie czy rozmylania. Pogoda i upa³ nie przeszkadza³y ju¿ i nie parali¿owa³y mnichów, jak to mia³o miejsce w lecie.
Gdy mnisi us³yszeli pierwsze dzwonienie informuj¹ce ich, ¿e zbli¿a siê kanoniczna pora nony, to obowi¹zkowo przerywali swoje czynnoci i czekali kolejnego sygna³u20. Wtedy zasiadali do sto³u, by spo¿yæ wspólny posi³ek, a potem
nie wracali ju¿ do ¿adnej pracy, lecz skupiali siê na lekturze duchowych tekstów
i modlitwie21. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e w zimie godziny popo³udniowe i wieczorne przeznaczane by³y na zas³u¿ony odpoczynek po wielogodzinnej pracy
oraz na aktywnoæ intelektualn¹ i duchow¹. Za niewskazane uznano podejmowanie wówczas ciê¿kiego wysi³ku. D³ugie wieczory i szybko zapadaj¹ca ciemnoæ sprzyja³y te¿ wiêkszemu skupieniu i kontemplacji. Z regu³y o tej porze panowa³a cisza, a zmêczeni mnisi nie czynili ju¿ gwaru. W³anie w tych zimnych
miesi¹cach organizm zawsze odczuwa ogólne os³abienie, dlatego te¿ pod wieczór
stopniowo przygotowuje siê ju¿ do nocnego spoczynku. Tym bardziej wiêc osoby przeznaczone do stanu mniszego nie mog³y zajmowaæ siê skomplikowanymi
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 703: Hora secunda agatur tertia, et usque nona omnes
in opus suum laborent quod eis iniungitur. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 11, s. 468.
20
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 703: Facto autem primo signo nonae horae, disjungant se ab opere suo singuli et sint parati dum secundum signum pulsaverit. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 12, s. 468.
21
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 703: Post refectionem autem vacent lectionibus suis
aut psalmis. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 13, s. 468.
19
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sprawami, które mia³y do za³atwienia, co wywo³ywa³o u nich ogólne rozproszenie ducha.
Wyj¹tkowym okresem by³ czas Wielkiego Postu, kiedy wiêcej czasu przeznaczano na lekturê i rozwa¿anie Pisma wiêtego. Benedykt wykazywa³ wówczas doæ du¿¹ elastycznoæ, nie trzyma³ siê cile harmonogramu i raczej gotów
by³ poczyniæ ustêpstwa na korzyæ przed³u¿enia czasu na modlitwê i czytanie.
W tym czasie bracia przygotowywali siê do Wielkanocy, dlatego zobowi¹zani byli do czytania duchowej lektury ju¿ od samego rana a¿ do koñca trzeciej
godziny dnia (czyli mniej wiêcej do dziewi¹tej rano), co znaczy, ¿e robili to nieco d³u¿ej ni¿ dotychczas. Natomiast pracowali do koñca dziesi¹tej godziny dnia22.
W tym wypadku pracê fizyczn¹ zaczynali o godzinê póniej, co zwi¹zane by³o
z koniecznoci¹ powiêcenia siê d³u¿ej pracy intelektualnej. Niemniej jednak
obowi¹zki klasztorne zajmowa³y im mniej wiêcej tyle samo czasu i jeli mnisi
co póniej zaczynali, to te¿ póniej koñczyli.
W okresie poprzedzaj¹cym najwa¿niejsze wiêto w roku liturgicznym mnisi
usilniej oddawali siê sprawom intelektualnym. Gdy rozpoczyna³ siê Wielki Post,
ka¿dy mnich otrzymywa³ po jednej ksi¹¿ce, któr¹ musia³ obowi¹zkowo przeczytaæ w ca³oci w tym czasie23.
W czasie kiedy obowi¹zywa³a mnichów lektura, musia³a panowaæ cisza. Specjalnie wybrani starsi mnisi nadzorowali cenobitów, aby przypadkiem nie marnowali wtedy czasu i nie oddawali siê pró¿nym rozmowom, przez co przeszkadzaliby innym w skupieniu24. Ogólnie cz³onkowie klasztornej wspólnoty nie mogli
rozmawiaæ w nieodpowiednim czasie25. Wynika³o to równie¿ z pewnej wiedzy psychologicznej w. Benedykta. Wiedzia³ on bowiem, ¿e zbytni gwar os³abia organizm
i utrudnia kontemplacjê oraz w³aciwe funkcjonowanie oragnizmu w ci¹gu dnia.
Jak w ka¿dym cenobium, Dzieñ Pañski nale¿a³ do wyj¹tkowych i wówczas
bracia zazwywczaj nie pracowali, a tylko niektórzy sporód nich byli wyznaczani
do wykonania okrelonych pilnych obowi¹zków26. Niedzielê cenobici przeznaczali
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 704: In Quadragesimae vero diebus, a mane usque ad
tertiam plenam vacent lectionibus suis, et usque decimam horam plena operentur quod eis iniungitur. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 14, s. 468.
23
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 704: In quibus diebus Quadragesimae aecipiant omnes
singulos codices de bibliotheca, quos per ordinem ex integro legant. Qui codices in caput Quadragesimae dandi sunt. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 15-16, s. 469.
24
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 704: Ante omnia sane deputentur unus aut duo seniores qui circumeant monasterium horis quibus vacant fratres lectioni, et videant ne forte inveniatur
frater acidiosus, qui vacet otio aut fabulis et non est intentus lectioni, et non solum sibi inutilis est,
sed etiam alios extollit. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 17-18, s. 469.
25
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 704: Neque frater ad fratrem iungatur horis incompetentibus. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 21, s. 469.
26
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 704: Dominico item die lectioni vacent omnes, excepto
his qui variis officiis deputati sunt. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 22, s. 469.
22
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z regu³y na lekturê i rozwa¿anie Pisma wiêtego. Jednak trzeba podkreliæ, ¿e
wród nich zdarzali siê te¿ leniwi, którzy nie chcieli oddawaæ siê czytaniu i aby
uchroniæ ich przed bezczynnoci¹, polecano im inne prace do wykonania27. Nie
mogli bowiem oddawaæ siê gnunoci i zawsze pozostawali czym zajêci. Zakonodawca zdawa³ sobie sprawê z niebezpieczeñstwa bezczynnoci, traktowa³ j¹ jako
szkodliw¹ dla ¿ycia duchowego i – byæ mo¿e dlatego – nie zwa¿a³ na to, czy jest
wiêto, czy te¿ zwyk³y dzieñ, lecz zawsze poleca³ podejmowaæ jak¹kolwiek aktywnoæ, czy to duchow¹, czy te¿ fizyczn¹. Na odpoczynek pozostawa³o tak naprawdê
niewiele czasu, chocia¿ zakonodawca uwzglêdni³ go w regule i traktowa³ jako istotny dla regeneracji organizmu oraz zachowania niezbêdnych si³ i ogólnego zdrowia.
Benedykt, rozpisuj¹c regu³ê, nie zawsze trzyma³ siê cile jej praw, wiele
razy w praktyce stosowa³ dyspensy b¹d to dotycz¹ce zajmowania siê prac¹, b¹d
oficjum, w zale¿noci od sytuacji. Jeli zaistnia³a koniecznoæ wykonania pilnej
pracy, to nawet oficjum zosta³o jej podporz¹dkowane. Zdarza³o siê to wtedy, gdy
pracê nale¿a³o skoñczyæ w miejscu znajduj¹cym siê doæ daleko od kocio³a.
Cenobici, którzy zostali przydzieleni do takich zajêæ, z pewnoci¹ nie zd¹¿yliby
na czas na odprawiane oficjum, chyba ¿e zakoñczyliby je o wiele wczeniej.
Takich mnichów opat zwalnia³ z koniecznoci przybywania do kocio³a na okrelone pory oficjum, lecz odprawiali oni godziny kanoniczne na tym miejscu,
gdzie akurat spe³niali swoje obowi¹zki28. Wówczas chwilowo przerywali zajêcia,
a po zakoñczonej modlitwie mogli bez przeszkód powróciæ do tego, co wczeniej
zaczêli, ale bez tracenia czasu na dochodzenie do okrelonych miejsc.
W tym wypadku przejawia³a siê myl praktyczna, obecna zreszt¹ w ca³ej
regule Benedykta. Widaæ, jak jej autor ekonomicznie podchodzi³ do wszystkich
kwestii, chc¹c zaoszczêdziæ nie tylko drogocenny czas, ale tak¿e si³y mnichów.
By³o to zreszt¹ niezwykle wa¿ne, gdy¿ zbytnia aktywnoæ ruchowa mog³a ich za
bardzo pobudziæ i powodowaæ rozproszenie duchowe. Zbyt du¿a mobilnoæ
mnichów nawet w obrêbie kompleksu klasztornego wielokrotnie przyczynia³a siê
do straty czasu. Zabieganie cenobitów by³o wiêc niewskazane, bo czas, który
musieliby powiêciæ na przemieszczanie siê, mogli przeznaczyæ na modlitwê czy
rêkodzie³o. Przede wszystkim zakonodawca mia³ tu na myli czas przeznaczony
na dotarcie do warsztatów czy te¿ na pola. St¹d te¿ jego racjonalne podejcie do
tej kwestii i inteligentne po³¹czenie modlitwy i pracy wykonywanej na tym samym miejscu bez wewnêtrznego rozdarcia i popiechu.
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 704: Si quis vero ita neglegens et desidiosus fuerit ut
non velit aut non posit meditare aut legere, iniungatur ei opus quod faciat, ut non vacet. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 23, s. 469.
28
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 743-744: Fratres qui omnino longe sunt in labore et
non possunt occurrere hora competenti ad oratorium – et abbas hoc perpendet, quia ita est – agant
ibidem opus Dei, ubi operantur, cum tremore divino flectentes genua. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 50, 1-3, s. 471.
27
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II. MODLITWA WE WSPÓLNOTACH MONASTYCZNYCH
We wszystkich wspólnotach monastycznych najwa¿niejsza by³a wspólna
modlitwa, która odbywa³a siê w cile okrelonych godzinach.
wiêty Augustyn wyznaczy³ na ni¹ takie godziny kanoniczne, jak matutinum,
tercjê, sekstê, nonê, nieszpory, podczas których odmawiano psalmy29. G³ówne
pory oficjum przypada³y mniej wiêcej co trzy godziny. W ten sposób mnisi mogli ca³y czas trwaæ na modlitwie, a w czasie pracy rozwa¿ali psalmy recytowane
ju¿ przed podjêciem zajêæ.
Po nieszporach oprócz modlitwy wa¿ne by³o tak¿e czytanie lekcji, które stanowi³o pouczenie dla cenobitów, zanim udali siê na nocny spoczynek. Zreszt¹
bezporednio przed snem nale¿a³o jeszcze odczytaæ psalmy30. wiadczy to o tym,
¿e dopóki mnisi byli wiadomi i nie spali, byli zobowi¹zani do aktywnoci duchowej a¿ do nastania nocy.
Zakonodawca zdawa³ sobie sprawê, ¿e w ró¿nych porach roku zmienia³a siê
d³ugoæ nocy, st¹d te¿ i liczba nocnych modlitw musia³a ulec zmianie. W okresie
od listopada do lutego obowi¹zywa³o najwiêcej modlitw do odmówienia, bo a¿
12 antyfon i szeæ psalmów, a jeszcze dodatkowo czytano trzy lekcje. W okresach, które by³y przejciowe miêdzy czasem letnim i zimowym, czyli w: marcu,
kwietniu, wrzeniu i padzierniku odmawiano 10 antyfon, piêæ psalmów oraz trzy
czytania. W porze letniej, czyli od maja do sierpnia, w czasie nocnych oficjów
przypada³o najmniej modlitw, bo tylko osiem antyfon, cztery psalmy oraz dwa
czytania31. Wraz ze skracaniem siê nocy modlitw musia³o byæ mniej, gdy¿ wymusza³ to wczesny wschód s³oñca.
Cezary z Arles w swojej regule wyznaczy³ okrelone pory przeznaczone na
opus Dei. Poniewa¿ s¹dzi³, ¿e godziny te by³y korzystnie ustalone, wobec tego
tym bardziej za niestosowne uzna³ spónianie siê na wspólne oficja. Nawet mnisi, którzy znajdowali siê daleko poza w³aciwym obiektem klasztornym, zobowi¹zani byli do wype³niania swych duchowych obowi¹zków na miejscu swej
pracy zaraz po us³yszeniu dwiêku wzywaj¹cego na modlitwê32. wiadczy to
tym, ¿e nale¿a³o zawsze bez wzglêdu na okolicznoci przestrzegaæ ustalonych
godzin oficjów.
Regu³a w. Cezarego w okresie od padziernika do Wielkanocy zaleca³a
wykonywanie wigilii sk³adaj¹cych siê z dwóch nokturnów oraz trzech czytañ.
Jednak nie zachêca³a do d³ugotrwa³ej lektury Pisma wiêtego. Wszyscy obowi¹zkowo czytali trzy kartki, czyli stosunkowo niedu¿o. Tylko tak¹ iloæ tekstu byli
29
30
31
32

w. Augustyn, Ordo monasterii (Porz¹dek klasztoru) 2, rMon 27, s. 151.
Tam¿e.
Tam¿e.
Cezary z Arles, Regu³a dla mnichów XI, PSP, t. XXVI, s. 117.
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w stanie dobrze przyswoiæ i zapamiêtaæ najistotniejsze kwestie. Po czytaniu znów
oddawali siê modlitwom, a potem po raz kolejny rozwa¿ali trzystronicowy fragment tekstu33. wiêty Cezary wiedzia³, ¿e istotne jest, by w³anie rankiem powiêcaæ siê czytaniu, bo wtedy umys³ ch³onie nowe informacje, które utrwalaj¹
siê nastêpnie w ci¹gu dnia.
Po lekturze cenobici znów piewali psalmy. Na jutrzni po ich odmówieniu
ca³oæ oficjum koñczyli recytacj¹ krótkiego fragmentu z Biblii, którego zreszt¹
ju¿ wczeniej uczyli siê na pamiêæ. Natomiast inne d³u¿sze teksty tylko czytali
i rozwa¿ali ich treæ. Takiego porz¹dku modlitw przestrzegali w ka¿dy dzieñ Pañski34. Z powy¿szego widaæ, ¿e w porze rannej mo¿liwy by³ wiêkszy wysi³ek
umys³owy, skoro odmawiano zmemoryzowane teksty. Byæ mo¿e nie sprawia³o
to zbyt wielkiej trudnoci, gdy¿ umys³ by³ wtedy wypoczêty po przespanej nocy.
W niektórych dniach w tygodniu modlitwy odmawiano w sposób bardziej
uroczysty, dotyczy³o to m.in.: sobót, niedziel i dni wi¹tecznych, kiedy cenobici
piewali chóralnie 12 psalmów. Dodatkowo jeszcze wys³uchiwali wtedy trzech
lekcji z ksi¹g Nowego Testamentu35. Widaæ z powy¿szego, ¿e oficjum stanowi³o
istotn¹ czêæ ¿ycia monastycznego, st¹d niezale¿nie od pory musia³o byæ odprawiane z pietyzmem.
W klasztorze Benedykta z Nursji w trakcie okresu zimowego, który przypada³ od pierwszego listopada a¿ do Wielkanocy, mnisi wstawali na oficjum nocne
o ósmej godzinie nocy. Pora ta by³a cile ustalona, tak aby sen trwa³ d³u¿ej ni¿
po³owa nocy. Dziêki temu mnisi po odpowiedniej dawce odpoczynku nie odczuwali zmêczenia w trakcie modlitwy36. Widaæ, ¿e dzieñ cenobitów zaczyna³ siê
bardzo wczenie, bo ju¿ nad ranem, ale wbrew pozorom nie sprawia³o im to wielkiej trudnoci. Organizm nie cierpia³ na brak snu, a wszelki niedosyt odpoczynku móg³ nadrobiæ w ci¹gu dnia, kiedy czasem mo¿na by³o sobie pozwoliæ na
drzemkê.
Po zakoñczeniu wigilii mnisi mieli jeszcze trochê czasu, podczas którego
rozmylali. Jeli niektórzy sporód nich odczuwali tak¹ potrzebê, to czas ten
mogli te¿ przeznaczyæ na czytanie37. Widaæ, ¿e harmonogram dnia zosta³ opracowany tak, aby miêdzy ró¿nymi wa¿nymi czynnociami, które bezwzglêdnie nale¿a³o wykonaæ, istnia³y jeszcze krótkie przerwy na wytchnienie i kontemplacjê.
Tam¿e, t. XX, s. 119.
Tam¿e, t. XXI, s. 119.
35
Tam¿e, t. XXV, s. 120.
36
S. Benedicti, Regula VIII, PL 66, 409: Hiemis tempore, id est a calendas Novembris usque
in Pascha, iuxta considerationem rationis, octava hora noctis surgendum est, ut modice amplius
de media nocte pausetur et iam digesti surgant. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 8, 1-2, s. 418.
37
S. Benedicti, Regula VIII, PL 66, 409-410: Quod vero restat post vigilias a fratribus qui
psalterii vel lectionum aliquid indigent meditationi inserviatur. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 8,
3, s. 418.
33
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Takie chwilowe zatrzymanie siê i zastanowienie nad sob¹ przed podjêciem kolejnych obowi¹zków mia³o du¿e znaczenie dla regeneracji organizmu. Zabieganie by³o czym niewskazanym, niczego nie mo¿na by³o przyspieszaæ, a zw³aszcza wykonywania godzin kanonicznych.
Pora wstawania mog³a siê trochê zmieniaæ, w zale¿noci od pory roku i mo¿liwoci samych mnichów. Przyk³adowo w okresie trwaj¹cym od Wielkanocy do
pierwszego listopada mnisi wstawali o innej porze i mo¿na przypuszczaæ, ¿e trochê wczeniej z uwagi na wczeniejsze witanie. Godzina pobudki zosta³a ustalona w ten sposób, aby po wigiliach mnisi mieli jeszcze krótk¹ przerwê, podczas
której mogli za³atwiæ najpilniejsze sprawy fizjologiczne. Po tej przerwie zaraz
o wicie zaczynali oficjum Jutrzni38. Benedykt uwzglêdnia³ tutaj naturalne potrzeby cenobitów, nigdy nie spycha³ cielesnoci na dalszy plan. Wszelkie sprawy
zwi¹zane z prawid³owym funkcjonowaniem organizmu musia³y byæ bezwzglêdnie za³atwione wczeniej, zanim podjêto s³u¿bê Bo¿¹. Tylko dziêki temu mo¿na
by³o póniej rzeczywicie skupiæ siê na modlitwie, kiedy ju¿ ¿adne ludzkie dolegliwoci nie rozprasza³y cz³owieka.
W czasie trwania oficjum nocnego w porze zimowej obowi¹zkowo nale¿a³o
wyrecytowaæ okrelone psalmy, po czym nastêpowa³o czytanie trzech lekcji39.
Podczas trwania wigilii czytano nie tylko teksty ze Starego i Nowego Testamentu, ale tak¿e objanienia do nich40. Widaæ wobec tego, ¿e w d³u¿sze zimowe noce
przeznaczano wiêcej czasu na czytanie. Siêgano przede wszystkim do tekstów
ród³owych, ale tak¿e starano siê je lepiej zrozumieæ dziêki literaturze pomocniczej. Po tych czytaniach znów odmawiano psalmy41. Zakonodawca s¹dzi³, ¿e
poranki najlepiej nadaj¹ siê na zg³êbianie duchowych treci, kiedy umys³ jest
wie¿y i bardziej sk³onny do przyswajania nowych informacji. Poranne nauki
d³u¿ej pozostawa³y w umyle mnichów, którzy potem przez ca³y dzieñ mogli
rozwa¿aæ w duchu to, co przyswoili sobie z samego rana.
W porze letniej trwaj¹cej od okresu wielkanocnego do pierwszego listopada,
w oficjach nocnych nadal obowi¹zywa³y te same psalmy do odpiewania co
i w porze zimowej. Niemniej jednak ze wzglêdu na krótkie noce nie czytano ju¿
38
S. Benedicti, Regula VIII, PL 66, 410: A Pascha autem usque ad supradictas calendas Novembris, sic temperetur hora ut vigiliarum agenda parvissimo intervallo, quo fratres ad necessaria
naturae exeant, mox matutini, qui incipiente luce agendi sunt, subsequantur. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 8, 4, s. 410.
39
S. Benedicti, Regula IX, PL 66, 422-423: Quibus dictis, dicto versu, benedicat abbas et,
sedentibus omnibus in scamnis, legantur vicissim a fratribus in codice super analogium tres lectiones, inter quas et tria responsoria cantentur. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 9, 5, s. 419.
40
S. Benedicti, Regula IX, PL 66, 423-424: Codices autem legantur in vigiliis divinae auctoritatis, tam Veteris Testamenti quam Novi, sed et expositiones earum, quae a nominatis et orthodoxis catholicis Patribus factae sunt. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 9, 8, s. 419.
41
S. Benedicti, Regula IX, PL 66, 424: Post has vero tres lectiones cum responsoria sua, sequantur reliqui sex psalmi, cum alleluia canendi. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 9, 9, s. 420.
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trzech lekcji, lecz z pamiêci odmawiano tylko jedn¹ lekcjê ze Starego Testamentu. Jeli chodzi o liczbê psalmów, to pozostawa³a ona mniej wiêcej taka sama
zarówno w lecie, jak i w zimie, czyli obowi¹zywa³o do odmówienia nie mniej
ni¿ 12 psalmów42. W czasie kiedy wschód s³oñca nastêpowa³ doæ wczenie,
a mnisi chcieli wczeniej udaæ siê do pracy, nie pozwalano sobie na d³ug¹ lekturê, polegano raczej na pamiêci cenobitów, którzy ju¿ wczeniej przyswoili sobie
na pamiêæ pewne teksty. Takie zmemoryzowane fragmenty Pisma wiêtego mog³y byæ szybciej odtwarzane z pamiêci, co by³o dogodne zw³aszcza w trakcie
trwania krótkich nocy.
Jednak mog³o siê zdarzyæ, ¿e zaspani mnisi spóniali siê na wigilie. Z tego
te¿ wzglêdu Psalm 94 odmawiany w tym czasie umylnie by³ sztucznie przed³u¿any, tak aby bracia mogli przychodziæ na modlitwy jeszcze w trakcie jego trwa42
S. Benedicti, Regula X, PL 66, 433-434: A Pascha autem usque ad calendas Novembris,
omnis ut supra dictum est psalmodiae quantitas teneatur, excepto quod lectiones in codice, propter
brevitatem noctium, minime legantur, sed pro ipsis tribus lectionibus una de veteri testamento memoriter dicatur, quam brevis responsorius subsequatur. Et reliqua omnia ut dictum est impleantur,
id est ut numquam minus a duodecim psalmorum quantitate ad vigilias nocturnas dicantur, exceptis tertio et nonagesimo quarto psalmo. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 10, 1-3, s. 421.

134

OLGA CYREK
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nia. Za naganne uwa¿ano przychodzenie po Chwa³a Ojcu tego psalmu43. Z tego
fragmentu regu³y wysnuæ mo¿na wniosek, ¿e czas przeznaczony na modlitwê nie
by³ a¿ tak cile ustalony, lecz raczej wykazywano tutaj pewn¹ elastycznoæ.
Wyj¹tkowym dniem by³a niedziela, kiedy na wigilie wstawano wczeniej ni¿
zwykle z uwagi na to, ¿e oficjum trwa³o d³u¿ej, nale¿a³o je wczeniej zacz¹æ. Po
odpiewaniu psalmów czytano cztery lekcje z responsoriami44. Potem znów odmawiano psalmy, a po nich czytano kolejne cztery lekcje45. Uroczycie odprawiane oficjum wymaga³o, by czytaæ wiêcej lekcji ni¿ w dni powszednie. W Dzieñ
Pañski nale¿a³o zag³êbiæ siê w tekstach biblijnych i nie ¿a³owano wówczas na
nie czasu, tym bardziej ¿e nikt nie musia³ siê spieszyæ do pracy.
Pod koniec wigilii równie¿ czytano kolejne cztery lekcje z Nowego Testamentu46, a po hymnie opat jeszcze dodatkowo czyta³ fragment z Ewangelii47.
w. Benedykt z Nursji, Regu³a 43, 4, s. 462.
S. Benedicti, Regula XI, PL 66, 433: Dominico die temperius surgatur ad vigilias. In quibus vigiliis teneatur mensura, id est, modulatis ut supra disposuimus sex psalmis et versu, residentibus cunctis disposite et per ordinem in subselliis, legantur in codice, ut supra diximus, quattuor
lectiones cum responsoriis suis. Ubi tantum in quarto responsorio dicatur a cantante gloria; quam
dum incipit, mox omnes cum reverentia surgant. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 11, 1-3, s. 422.
45
w. Benedykt z Nursji, Regu³a 11, 4-5, s. 422.
46
Tam¿e 11, 7, s. 422.
47
Tam¿e 11, 8-9, s. 422.
43

44
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Poranek niedzielny by³ w ca³oci przeznaczony na aktywnoæ umys³ow¹ i w³aciwie w ka¿dym tygodniu trzymano siê tej zasady. Taki niedzielny porz¹dek
sprawowania wigilii obowi¹zywa³ ca³y rok niezale¿nie od tego, czy to by³a pora
letnia czy zimowa48. Oczywicie czasem mog³o siê zdarzyæ, ¿e mnisi póniej
wstali z ³ó¿ek, dlatego w takim wypadku lekcje czy te¿ responsoria musia³y byæ
skrócone49, aby nie przemêczaæ zbytnio cenobitów. Widocznie zdarza³y siê takie
dni, kiedy ich organizmy odczuwa³y ju¿ przesilenie, w zwi¹zku z czym nie byli
ju¿ w stanie wczenie wstawaæ. Mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e w takich dniach
pozwalano sobie na d³u¿szy sen.
Modlono siê nie tylko na wigiliach nad ranem, ale tak¿e w ci¹gu ca³ego dnia
i zbierano siê na wspólne oficja w okrelonych godzinach kanonicznych, takich
jak jutrznia, pryma, tercja, seksta, nona, nieszpory i kompleta50. Przystêpowano
do wspólnej modlitwy co parê godzin, co nale¿a³o nie tylko do duchowych obowi¹zków mnichów, ale stanowi³o tak¿e dogodn¹ dla nich przerwê w wykonywanej pracy. Takie powtarzaj¹ce siê cykle w naprzemiennej aktywnoci fizycznej
i duchowej pozwala³y zachowaæ równowagê psychofizyczn¹.
III. CZAS WOLNY I ODPOCZYNEK
Mnisi z klasztoru Augustyna z Hippony widocznie mieli wolne chwile wy³¹cznie dla siebie. Przypuszczaæ jednak nale¿y, ¿e by³y one bardzo krótkie, gdy¿
zakonodawca nie powiêci³ im wiêkszej uwagi. Wiadomo jednak, ¿e mogli dobrze spo¿ytkowaæ wolny czas. Wówczas jeli chcieli, to oddawali siê indywidualnej modlitwie w oratorium, gdzie nikt im wtedy nie przeszkadza³, bo nie by³a
to pora odprawiania wspólnego oficjum51.
W regu³ach Cezarego z Arles praktycznie nie ma wzmianek o wolnym czasie, a jeli ju¿ taki siê znalaz³, to zazwyczaj omawiany wiêty poleca³ go przeznaczyæ na modlitwê lub g³êbsz¹ refleksjê nad wiêtymi tekstami.
Odgórnie ustalony plan dnia móg³ byæ niekiedy naruszony, a na pewno nie
musieli siê mu podporz¹dkowywaæ chorzy. W czasie kiedy odczuwali oni pewne
48
S. Benedicti, Regula XI, PL 66, 434: Qui ordo vigiliarum omni tempore tam aestatis quam
hiemis aequaliter in die dominico teneatur. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 11,11, s. 423.
49
S. Benedicti, Regula XI, PL 66, 434: Nisi forte – quod absit – tardius surgant: aliquid de
lectionibus breviandum est, aut responsoriis. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 11, 12, s. 423.
50
S. Benedicti, Regula XVI, PL 66, 455-456: Ut ait propheta: septies in die laudem dixi tibi.
Qui septenarius sacratus numerus a nobis sic implebitur, si matutino, primae, tertiae, sextae, nonae, vesperae completoriique tempore nostrae servitutis officia persolvamus, quia de his diurnis
horis dixit: Septies in die laudem dixi tibi. Nam de nocturnis vigiliis idem ipse propheta ait: Media
nocte surgebam ad confitendum tibi. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 16, 14, s. 429.
51
w. Augustyn, Praeceptum II.2, s. 157.
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dolegliwoci, poddawali siê swego rodzaju zdrowotnej kuracji, podczas której
gruntownie wypoczywali52. Zakonodawca zdawa³ sobie sprawê z wa¿nej roli
rekreacji i z pewnoci¹ pozwala³ czasem na relaks, w czasie którego mo¿na by³o
siê rozluniæ i rozprostowaæ cia³o po nu¿¹cej, jednostajnej pracy. Chocia¿ nie ma
w regule jakich bezporednich informacji na ten temat, to jednak mo¿na siê tego
domylaæ. Przecie¿ brak odpoczynku negatywnie wp³ywa³by na stan fizyczny
i psychiczny cz³onków zgromadzenia, co powodowa³oby wewnêtrzny niepokój,
rozdra¿nienie i w konsekwencji narzekanie na nadmiar obowi¹zków. Narzucony
rytm pracy móg³ chwilami wydawaæ siê mêcz¹cy i gdyby trwa³ bez ¿adnej przerwy, niekorzystnie odbi³by siê na ¿yciu duchowym cenobitów. Jednak wolny czas
musia³ byæ odpowiednio wykorzystany, aby przypadkiem nie dopuciæ do ca³kowitej bezczynnoci.
Trzeba podkreliæ, ¿e w. Cezary zauwa¿y³ równie¿ pewne niepokoj¹ce zjawiska pojawiaj¹ce siê na skutek nudy. Osoby znudzone monotoni¹ zwyk³ego dnia
niekiedy marnowa³y czas na pró¿ne pogawêdki, które mia³y im urozmaicaæ rutynê codziennych zajêæ. Te praktyki maj¹ce tak¿e z³y wp³yw na innych zdecydowanie potêpia³ galijski zakonodawca53.
Na temat czasu wolnego ma³o wypowiada³ siê nawet sam w. Benedykt, chocia¿ przecie¿ zas³yn¹³ jako doæ tolerancyjny zakonodawca, któremu zale¿a³o na
zdrowiu psychicznym i fizycznym mnichów. Z pewnoci¹ w klasztorze przestrzegaj¹cym jego regu³y w ci¹gu dnia istnia³y pory wolne od wszelkich zajêæ, ale
takie przerwy by³y na tyle krótkie, ¿e nawet o nich nie wspomniano. Przecie¿
obowi¹zkiem mnicha by³o zawsze pozostawanie w ci¹g³ej gotowoci do podjêcia jakiejkolwiek aktywnoci. Prawdziwej regeneracji organizmu s³u¿y³ w³aciwie tylko nocny odpoczynek.
Jednak trzeba zaznaczyæ, ¿e nawet podczas snu mnisi wykazywali wewnêtrzn¹ czujnoæ i zawsze pozostawali gotowi do powstania na oficjum54. Ich sen
musia³ byæ doæ p³ytki, a mimo to nie odczuwali zmêczenia dziêki wewnêtrznemu nastawieniu i mobilizacji. Podwiadomie wiedzieli, o której godzinie maj¹
wstaæ, a to powodowa³o, ¿e nie mogli siê oddawaæ marzeniom sennym, lecz jedynie lekko drzemali. Ci¹g³e powtarzanie pewnych rutynowych czynnoci powodowa³o, ¿e ich organizmy by³y w pewnym sensie zaprogramowane na okrelon¹
godzinê. Oczywicie czasem ich s³aboci nie pozwala³y im dzia³aæ jak maszyny.
Wstawanie z ³ó¿ek mog³o byæ niekiedy uci¹¿liwe, a mnisi wiele razy byli zaspani. Jednak po to w³anie cenobici ¿yli we wspólnocie, aby mogli wspieraæ siê
nawzajem. Jedni drugich lekko budzili lub te¿ mobilizowali do powstania, dziêki
czemu nikt nie móg³ usprawiedliwiaæ siê, ¿e siê spónia na modlitwê55. Widaæ
52
53
54
55

Cezary z Arles, Regu³a dla mnichów XVII, PSP, t. XXVI, s. 118.
Tam¿e, Regu³a dla mniszek XVIII, PSP, t. XXVI, s. 126.
w. Benedykt z Nursji, Regu³a 22, 6, s. 437.
Tam¿e 22, 8, s. 437.
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wobec tego, ¿e przy ustalaniu przepisów Benedykt zawsze liczy³ siê z mo¿liwoci¹ ich wykonania, wyznaczy³ wystarczaj¹c¹ iloæ snu, podczas którego mo¿liwa by³a regeneracja organizmu.
Wa¿ne jest te¿ to, ¿e aby zachowaæ równowagê duchow¹, cenobici w okrelonych godzinach bezwglêdnie zachowywali ciszê, co pozwala³o im zregenerowaæ organizm. Szczególnie w porze nocnej obowi¹zkowo milczeli, i to niezale¿nie od tego, czy wczeniej jedli kolacjê, czy te¿ nie56. Form¹ rekreacji mog³o byæ
tak¿e s³uchanie niebyt ciê¿kiej lektury, która by³a dla nich duchowym pokrzepieniem. Szczególnie dotyczy³o to pory wieczornej, kiedy po kolacji ju¿ nie rozmawiali, lecz s³uchali, jak jeden sporód nich czyta³ im Rozmowy autorstwa Jana
Kasjana albo ¯ywoty Ojców. Te teksty by³y doæ proste do zrozumienia i mo¿na
ich by³o s³uchaæ o tak pónej porze. Nie zajmowano siê wówczas trudnymi
fragmentami z Pisma wiêtego, za jakie uchodzi³y np. Heptateuch czy Ksiêgi
Królewskie. Zakonodawca zdawa³ sobie sprawê, ¿e wieczorem mnisi nie mogli
intensywnie myleæ57. Taki sam zwyczaj obowi¹zywa³ w okresie postu, kiedy nie
jadano wieczerzy. Zaraz po odprawieniu nieszporów i po chwilowej przerwie
mnisi zbierali siê na wspólne czytanie fragmentów z Rozmów. Mniej wiêcej o tej
porze odprawiali kompletê, a po jej zakoñczeniu zachowywali milczenie58. Widaæ wiêc, ¿e w porze wieczornej i nocnej nie panowa³ ju¿ niepotrzebny gwar,
który przeszkadza³by w nale¿ytym wypoczynku. Prawdziwy relaks i regeneracja
organizmu odbywa³y siê tylko w bezwzglêdnej ciszy.
IV. PORY POSI£KÓW
W klasztorach wielk¹ wagê przyk³adano do wspólnego zasiadania przy stole
na posi³ek, który przypada³ o cile ustalonych porach dnia. Godziny te jednak
mog³y siê nieznacznie zmieniaæ w zale¿noci od pory roku, która warunkowa³a
d³ugoæ dnia oraz pogodê.
S. Benedicti, Regula XLII, PL 66, 669: Omni tempore silentium debent studere monachi,
maxime tamen nocturnis horis. Et ideo omni tempore, sive ieiunii sive prandii. w. Benedykt
z Nursji, Regu³a 42, 1-2, s. 461.
57
S. Benedicti, Regula XLII, PL 66, 669-671, 42, 3-4: si tempus fuerit prandii, mox surrexerint a cena, sedeant omnes in unum et legat unus Collationes vel Vitas Patrum aut certe aliud quod
aedificet audientes non autem Heptateuchum aut Regum, quia infirmis intellectibus non erit utile
illa hora hanc scripturam audire, aliis vero horis legantur. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 42, 3-4,
s. 461.
58
S. Benedicti, Regula XLII, PL 66, 671-672: Si autem ieiunii dies fuerit, dicta vespera parvo
intervallo mox accedant ad lectionem Collationum, ut diximus. Et lectis quattuor aut quinque foliis
vel quantum hora permittit, omnibus in unum occurrentibus per hanc moram lectionis, si qui forte
in assignato sibi commisso fuit occupatus, omnes ergo in unum positi compleant et, exeuntes
a completoriis, nulla sit licentia denuo cuiquam loqui aliquid. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 42,
5-8, s. 461.
56
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Zgodnie z Ordo monasterii Augustyna z Hippony posi³ek zazwyczaj przypada³ na porê nony i stanowi³ dobre pokrzepienie dla mnichów przed udaniem siê
do swoich zajêæ59. W Praeceptum w. Augustyn zaznaczy³, ¿e we wspólnocie
klasztornej w niektórych okresach nale¿a³o zachowaæ post. Niemniej jednak zdarzali siê tacy sporód braci, którzy nie byli w stanie narzuciæ sobie takiej wstrzemiêliwoci w jedzeniu ze wzglêdu na s³aboæ cia³a. Wówczas pozwalano im
jeæ, ale tylko w godzinach przeznaczonych na posi³ek. Wyj¹tkowo tylko chorzy
mogli posilaæ siê przed ustalonymi porami60.
W porównaniu do innych regu³ monastycznych widaæ, ¿e ten afrykañski zakonodawca niewiele siê wypowiada³ na temat po¿ywienia, a tylko zaznaczy³ najwa¿niejsze sprawy dotycz¹ce tej kwestii. Mo¿na by za³o¿yæ, ¿e to zagadnienie
nie by³o dla niego na tyle wa¿ne, by je rozbudowaæ, a bardziej powiêci³ siê sprawom duchowym. Z tych krótkich informacji wynika tak¿e jego tolerancyjne podejcie do mnichów maj¹cych s³ab¹ naturê.
Cezary z Arles sprawom wy¿ywienia powiêci³ ju¿ o wiele wiêcej miejsca.
Podczas gdy Augustyn tylko napomina³ o koniecznoci zachowywania wstrzemiêliwoci i umiarkowania w jedzeniu (byæ mo¿e pozostawia³ tu pewn¹ swobodê wyboru), to galijski zakonodawca cile opracowa³ rodzaj i czas postów.
Zgodnie z Rekapitulacj¹ do ¿eñskiej regu³y wszyscy zobowi¹zani byli do
przestrzegania okrelonych terminów postów. Jednak wszystko zosta³o ustalone
w ten sposób, by nie stanowi³o zbytniego obci¹¿enia dla organizmu, a wszelkie
przepisy by³y mo¿liwe do wykonania. W okresie trwaj¹cym od Paschy do Piêædziesi¹tnicy w pi¹tki mo¿liwy by³ tylko jeden posi³ek61. Od dnia Piêædziesi¹tnicy
rozpoczyna³ siê post trwaj¹cy do kalend wrzenia (1 wrzenia). W tym czasie
jad³ospis ustalany by³ raczej zgodnie z indywidualnymi potrzebami. W nastêpnym okresie postu przypadaj¹cym od kalend wrzenia (1 wrzenia) do kalend
listopada (1 listopada) ustalono ju¿ bardziej sprecyzowane przepisy. Poszczono
a¿ trzy dni w tygodniu, czyli w poniedzia³ki, rody i pi¹tki. Najsurowszy rodzaj
ascezy przypada³ na okres od kalend listopada do Bo¿ego Narodzenia. Wtedy
post obowi¹zywa³ ka¿dego dnia, oczywicie z wy³¹czeniem sobót i niedziel oraz
wi¹t. Dodatkowo jeszcze siedmiodniowy post podejmowano przed wiêtem
Epifanii i zaraz po jego zakoñczeniu. Tak¹ ascezê praktykowano a¿ do tygodnia
poprzedzaj¹cego Wielki Post. W tym okresie poszczono w poniedzia³ki, rody
i pi¹tki62.

w. Augustyn, Ordo monasterii 3, s. 151-152: na nonê trzeba zwróciæ ksi¹¿ki, a po posi³ku
nale¿y wykonywaæ swoj¹ pracê.
60
w. Augustyn, Praeceptum III,1.
61
Cezary z Arles, Rekapitulacja, Regu³a dla mniszek 66, rMon 2, s. 77.
62
Tam¿e 67, s. 77-78.
59
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Na podstawie powy¿szych danych trudno ustaliæ, czy terminy postów
uwzglêdnione w regule ca³kowicie odpowiadaj¹ naturze ludzkiej, niemniej jednak na pewno mo¿na by³o ich przestrzegaæ. Wiele razy w ci¹gu tygodnia wyznaczano kilka dni postnych, ale nie sprawia³o to nikomu wielkiego trudu, gdy¿ post
nigdy nie obowi¹zywa³ w Dzieñ Pañski i wiêta. W ten sposób organizm móg³
szybko nadrobiæ wczeniejsze straty; zreszt¹ nigdy nie dopuszczano do sytuacji
jego wycieñczenia w wyniku wyg³odzenia. Jeszcze jedna sprawa jest godna odnotowania. Wydaje siê, ¿e w okresie letnim najbardziej swobodnie podchodzono
do wszelkich przepisów i liczono siê z naturalnymi predyspozycjami cz³onków
wspólnoty. Natomiast w okresie poprzedzaj¹cym wiêto Bo¿ego Narodzenia narzucano sobie najciê¿szy wysi³ek ascetyczny. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e dotkliwiej
go odczuwano, zw³aszcza ¿e pora jesienno-zimowa wp³ywa³a na ogólne os³abienie organizmu. Trudno jest wiêc jednoznacznie okreliæ, czy ustalony okres,
w którym nale¿a³o zachowaæ wstrzemiêliwoæ w jedzeniu, zgadza³ siê z zasadami chronobiologii. Bardziej uzale¿niony by³ on od kalendarza liturgicznego ni¿
naturalnych potrzeb, ale za³o¿yæ nale¿y, ¿e wszyscy go ogólnie akceptowali.
Dzieñ postny zosta³ jednak tak obmylany, by nikt w tym czasie nie zas³ab³
z powodu braku si³. Chocia¿ spo¿ywano wtedy tylko jeden posi³ek, to jednak by³
bardziej obfity ni¿ zazwyczaj, to znaczy sk³ada³ siê a¿ z trzech dañ. W ten sposób dostarczano sobie dawkê energii na dalsz¹ czêæ dnia, a równoczenie nie
trzeba by³o dojadaæ. Natomiast wtedy, kiedy nie obowi¹zywa³ post, obiad sk³ada³ siê tylko z dwóch dañ, dlatego ¿e nie stanowi³ jedynego posi³ku w ci¹gu dnia.
Spo¿ycie wszystkich przydzielonych dañ zosta³o roz³o¿one w czasie, co nie zmusza³o ¿o³¹dków do zbyt intensywnego trawienia. Wtedy kiedy nie obowi¹zywa³a
wstrzemiêliwoæ w jedzeniu, czyli przewa¿nie w wiêta, zasiadano do sto³u dwa
razy w ci¹gu dnia: w porze obiadowej i kolacji.
Pora posi³ku by³a wyj¹tkowa tak¿e ze wzglêdu na to, ¿e musia³a wtedy panowaæ cisza, co Cezary podkreli³ tak¿e w mêskiej regule. Nikt ju¿ wówczas nie
rozmawia³, a wszyscy obowi¹zkowo milczeli63. Mogli jednak s³uchaæ kogo, kto
czyta³ im Pismo wiête.
W klasztorze w. Benedykta równie¿ przyk³adano wagê do tego, by w okrelonych godzinach zasiadaæ do sto³u na wspólny posi³ek. Przypada³ on przewa¿nie o szóstej godzinie dnia, czyli mniej wiêcej w po³udnie, albo o dziewi¹tej,
czyli oko³o piêtnastej64. W okresie od wiêta Paschy do Zielonych wi¹t cenobici jedli dwa g³ówne posi³ki w ci¹gu dnia. Wówczas pora obiadu przypada³a na
szóst¹ godzinê dnia, a kolacja wieczorem65. Pory spo¿ywania posi³ków zosta³y
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ustalone w ten sposób, aby nikt nie zas³ab³ w czasie codziennych zajêæ i nie
wyg³odzi³ organizmu.
Nie wiadomo, czy mnisi jadali miêdzy g³ównymi posi³kami, to znaczy czy
co przegryzali, np. gdy byli utrudzeni obowi¹zkami i nie mogli wytrzymaæ do
ustalonych pór posi³ków. Warto te¿ tutaj zauwa¿yæ, ¿e nigdzie nie ma mowy
o jedzeniu zaraz z samego rana. Widocznie staro¿ytni uwa¿ali tak¹ praktykê za
co niegodnego, co wspó³czesnym ludziom mo¿e siê wydawaæ dziwne, tym bardziej ¿e niadanie uwa¿ane jest za najwa¿niejszy posi³ek dnia. Dostarczenie odpowiedniej iloci kalorii rano umo¿liwia dalsze funkcjonowanie w ci¹gu dnia
i skuteczniejsze wykonanie pracy. Tymczasem w regu³ach monastycznych nie ma
o tym ¿adnej wzmianki, a mimo to cenobici sprawnie wykonywali swoje obowi¹zki. Widocznie prace nie by³y doæ uci¹¿liwe i skomplikowane, a mnisi byli
w stanie wytrzymaæ do po³udnia bez posi³ku. Z drugiej jednak strony mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e mogli niekiedy co przegryæ. Nie jest to jednak uwzglêdnione
w regule, gdy¿ nie by³y to g³ówne posi³ki dnia, których zazwyczaj by³y dwa.
W niektórych dniach cenobici wykazywali wiêksz¹ wstrzemiêliwoæ w jedzeniu. Przyk³adowo w okresie od Zielonych wi¹t przez ca³y okres letni w rody i pi¹tki pocili a¿ do dziewi¹tej godziny dnia. Jednak taki przepis obowi¹zywa³ tylko wtedy, kiedy nie panowa³y upa³y ani nie trzeba by³o wykonywaæ
pilnych prac w polu. W pozosta³ych za dniach do posi³ku zasiadano o godzinie
szóstej. Przypada³a ona mniej wiêcej w po³udnie i by³a zwyczajn¹ por¹ obiadu,
a szczególnie wtedy kiedy obowi¹zywa³y zajêcia rolnicze66. Zakonodawca znów
ujawni³ praktyczne podejcie i ustali³ takie godziny posi³ku, aby nikt nie narzeka³.
W okresie zimowym trwaj¹cym od czternastego wrzenia do pocz¹tku Wielkiego Postu pora posi³ku przypada³a na dziewi¹t¹ godzinê dnia67. Niemniej jednak pora ta nie by³a taka póna, jak mo¿na siê tego spodziewaæ. Godziny, jakimi pos³ugiwali siê cenobici, by³y doæ elastyczne. W lecie w ci¹gu dnia by³y
one znacznie d³u¿sze, a w zimie krótsze. Nona w zimie przypada³a tylko trochê
póniej ni¿ seksta w ci¹gu lata. Nikt wiêc nie by³ wyg³odzony i nie musia³ d³ugo
czekaæ.
Wiêkszy wysi³ek mnisi podejmowali w czasie Wielkiego Postu a¿ do Wielkanocy, kiedy zasiadali do sto³u dopiero w porze nieszporów. Ogólnie trzeba
zaznaczyæ, ¿e zarówno odprawianie oficjum w tym czasie, jak i ostatni posi³ek
musieli oni skoñczyæ jeszcze przed zachodem s³oñca, chcieli bowiem zrobiæ
wszystko przy wietle dziennym, tak by nie zapalaæ lamp68. Zakonodawca podkrela³ wiêc rolê naturalnego wiat³a dziennego, które przyczynia siê tak¿e do
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zachowania wiêkszej energii w organizmie. Wraz z nastaniem mroku zazwyczaj
cenobici mieli mniej si³y, niczego pilnego ju¿ nie za³atwiali, bo le wp³ywa³o to
na ogólny stan ich zdrowia psychicznego i fizycznego.
Ustalenie okrelonych godzin posi³ków mia³o s³u¿yæ temu, by mnisi zachowywali umiar w jedzeniu i nauczyli siê dyscypliny, ale wcale nie znaczy to, ¿e
zawsze trzymano siê ich cile. Raczej wszystko uzale¿nione by³o od naturalnych
potrzeb, a osoby starsze oraz dzieci maj¹ce s³ab¹ naturê mog³y jeæ wczeniej od
pozosta³ych mnichów, czyli przed ustalonymi porami posi³ku69.

*
W podsumowaniu nale¿y powiedzieæ, ¿e autorzy regu³ monastycznych tworzyli przepisy klasztorne, opieraj¹c siê na pewnych zasadach. Gdy ustalali codzienny harmonogram zajêæ, uwzglêdniali nie tylko warunki zewnêtrzne wynikaj¹ce z lokalizacji danego kompleksu klasztornego. Zwracali przede wszystkim
uwagê na naturalne predyspozycje cz³owieka, które umo¿liwia³y mu dostosowanie siê do zmian zachodz¹cych w ci¹gu roku, szczególnie jeli chodzi o d³ugoæ
trwania dnia i nocy, oraz przystosowanie siê do up³ywaj¹cego czasu w ci¹gu ca³ej doby. Oczywicie regu³y pod pewnymi wzglêdami ró¿ni³y siê miêdzy sob¹,
co przewa¿nie wynika³o z po³o¿enia geograficznego klasztorów i tym samym
warunków klimatycznych. Organizatorzy ¿ycia cenobitycznego wiedzieli, ¿e inne
godziny s¹ odpowiednie do pracy fizycznej, a inne do podejmowania aktywnoci duchowej i intelektualnej. Szczególnie w strefie klimatu umiarkowanego, np.
w Galii i w Italii, plan dnia, aby móg³ odpowiadaæ ogólnym potrzebom, musia³
byæ uzale¿niony od pogody i cykli wiat³a i ciemnoci. Równie¿ temperatura
i wilgotnoæ powietrza mog³y wymuszaæ na mnichach wykonanie pracy tylko
w okrelonych godzinach. Wszystkie te czynniki zewnêtrzne wp³ywa³y na zachowanie si³ i ogólny stan zdrowia. Dotyczy³o to te¿ aktywnoci intelektualnej
i modlitwy. Ich pora, intensywnoæ i d³ugoæ trwania wielokrotnie uzale¿nione
by³y od up³ywaj¹cego czasu i nastêpuj¹cych po sobie sekwencji dnia i nocy.
Charakterystyczne dla omawianych regu³ monastycznych jest te¿ to, ¿e ich
przepisy nie sta³y w sprzecznoci z ludzk¹ natur¹. Mo¿liwe by³y nawet dyspensy, polegaj¹ce na zwalnianiu z obowi¹zku podejmowania jakiej czynnoci, jeli
zaistnia³a taka koniecznoæ.
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SUMMARY
The article describes the daily schedule of monks who live according to the rules of Augustine
of Hippo, Caesarius of Arles and Benedict of Nursia based on the principles of chronobiology.
The authors of the monastic rules took into account not only the external conditions, the
prevailing climate, but also the natural predisposition of the human body. Monks have to adapt to
changes during the year, because they know that the length of night and day changes in each season
of the year. Monks carry out their work and adapt well to time-related circadian succession of the
cycles of light and darkness. They devote the remaining hours to physical work and other activities
of a spiritual or intellectual character. Usually, they arraged their daily schedule in such a way that
they could easily perform all their duties.
The founders of the rules took into account the body’s natural needs and showed considerable
psychological knowledge because they wanted the monks to do nothing contrary to nature and to
the maintenance of their health. Although they set the appropriate hours of performing physical
labor, engaging in intellectual pursuits, or prayer, they did not always stick to these rules and if
necessary, used dispensation.
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