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Wychowawczyni
pustynia

Pustka wołająca o pełnię

Budzi przerażenie i nakłania do  
zadumy, wzmaga poczucie zagu-
bienia i pozwala się wewnętrznie  
odnaleźć, emanuje śmiercią i pozwala  
odkryć prawdziwe życie – pełna  
skrajności, jednocześnie pociąga  
i zatrważa – PUSTYNIA. 
Już samo fizyczne doświadczenie 
tego specyficznego obszaru pozwala  
człowiekowi odkryć skrajności swojej 
wielkości i znikomości. W sferze 
duchowej pustynia jest lekcją od-
krywania siebie samego we wszyst-
kich możliwych relacjach: do Boga, 
do bliźniego i do siebie samego.

Droga samotności

Natura ludzka, niezależnie od 
zdolności do tworzenia relacji, 
ma bardzo głęboko zakorzenio-
ne pragnienie życia samotnego, 
ascetycznego i kontemplacyjnego. 
Porównując inne religie: dalekow-
schodnie, pierwotnej Ameryki, ju-
daizm z jego ruchem z Qumran, 
czy wspólnoty filozoficznych te-
rapeutów z Aleksandrii, możemy  
doszukać się w nich pewnych po-
dobieństw do monastycyzmu  
chrześcijańskiego. Jednak po do-
kładniejszych badaniach okaże się 
on czymś zupełnie innym i nowym, 

nie mającym związku ciągłości  
z wymienionymi wspólnotami.
Początek monastycyzmu chrze-
ścijańskiego wywodzi się z Egiptu. 
Pierwszymi mieszkańcami pustyni  
byli monachoi, czyli mnisi. Nazwa  
ta pochodzi od greckiego monos  
i oznacza „jedyny, sam”. Luigi  
Padovese zauważa, że nazwa ta  
bierze początek już od Platona  
i w takim też duchu przeniknęła  
do apokryfów chrześcijańskich, 
np. do Ewangelii Tomasza z ok. 150 
roku: Błogosławieni samotni (mona-

choi) i wybrani, wy znajdziecie kró-

lestwo, ponieważ pochodząc z niego, 

ponownie tam wejdziecie (EwTom 

49,1); Wielu stoi przed drzwiami, ale 

samotni (monachoi) są tymi, którzy 

wejdą na gody (EwTom 75). Kontekst 
użycia tego słowa wskazuje na jakąś 
grupę wybranych, mających ce-
chy wyróżniające ich spośród 
innych. Ewangelia Tomasza po-
wstała w środowisku gnostyckim 
i należy pamiętać o elitarnym cha-
rakterze tego ruchu sekciarskie-
go, zrzeszającego tzw. wybranych 
do udziału w prawdziwej wiedzy.
L. Padovese wspomina o drugim 
określeniu udających się na pustynię  
ascetów, tym razem pochodzącym  
ze środowiska syryjskiego: ihidaya,  
oznaczającym „jedynego, wyjątkowego  
ucznia, któremu przysługuje ten sam  

tytuł co Chrystusowi – monogenes  
(jednorodzony, jedyny w swoim  
rodzaju). Jeśli bowiem Jezus jest 
względem Ojca monogenes, to ten, 
kto żyje życiem Jezusa staje się rów-
nież jedynym. Takie rozumienie  
mnichów przypieczętuje ok. 330 roku  
Euzebiusz z Cezarei, w swoim  
komentarzu do Psalmu 68,7.

Motywacja pierwszych 
mnichów 

Obok podanych wcześniej okre-
śleń mnichów pustyni nazywano  
również anachoretami. Nazwa ta 
pochodzi od greckiego słowa ana-

choreo, oznaczającego samotnego,  
odchodzącego na pustynię. W ów-
czesnym Egipcie tak określano  
zwykłych przestępców, kryminali-
stów i bandytów, niewypłacalnych 
podatników i dłużników, którzy byli 
ścigani w miastach za swoje przewi-
nienia. Właśnie pustynia stała się 
dla nich miejscem ucieczki. Różne 
były skutki przebywania na pustyni  
tej grupy ludzi, wielu doznawało  
nawrócenia i zmieniało styl życia.
Z czasem motywacja wychodzenia 
na pustynię stawała się osobistym, 
wolnym wyborem wynikającym  
z pragnienia radykalnego zżycia 
się z Bogiem. I choć pobożni mnisi 
nie łamali wcześniej prawa, przejęli  

Św. Hieronim piszący, Michelangelo Merisi da Caravaggio
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nazwę anachoretów. Odtąd ucho-
dzący z miast (uważanych za sie-
dlisko grzechu) na pustynię będą 
kierowali się wskazaniami zawar-
tymi w Przykazaniu miłości Boga  
i bliźniego.
Pierwszą i naczelną motywacją 
będzie dla nich osobisty wzrost  
w świętości, według szeroko pojęte-
go życia ascetycznego, polegającego 
na ciągłym ćwiczeniu się w cnotach 
i walce ze swoimi wadami. Pusty-
nia okaże się dla ascetów miejscem 
sprawdzenia siebie samego, swojej 
duchowej mocy i zdolności do pa-
nowania nad popędami. Tu poprzez 
życie słowem Bożym i relację ze 
Stwórcą, kosztem pokarmu i dóbr 
przyziemnych, mnisi będą wyrabiali 
w sobie drogę doskonałości.
Ponieważ wysiłki te były nie lada 
walką duchową, bardzo szybko wy-
robiło się przekonanie, że pustynia 
jest miejscem wielu pokus i zmagań 
pochodzących od złego ducha – de-
mona.  I choć część trudności zwią-
zana jest ze zwykłymi ograniczenia-
mi zepsutej ludzkiej natury, to wielu 
Ojców Pustyni będzie opisywać 
swoje walki z demonami, jako przy-
kłady umocnienia dla swoich naśla-
dowców. Dodatkową motywacją 
było częste przekonanie, że walcząc 
z demonami na pustyni, anachore-
ta ściąga je na siebie, chroniąc słab-
szych duchowo mieszkańców miast. 
Wyjście na pustynię było zatem 
swoistym długotrwałym uczynkiem 
miłosierdzia względem bliźniego.
Opisując motywację do życia pu-
stelniczego nie wolno zapomnieć  
o kontekście historycznym. Chrze-
ścijaństwo w okresie II i III wieku 
doświadcza wielu prześladowań  
i dyskryminacji społecznych. Znacz-
nie powiększa się grono męczen-
ników, którzy przez swoje życie  
i śmierć doskonale upodabniają się 
do umęczonego Zbawiciela. Sytuacja  
ulega zmianie po uzyskaniu przez 
Kościół wolności, mocą tzw. edyktu 
mediolańskiego z 313 roku. Od tej 
pory – jakkolwiek to zabrzmi – nie 
było już łatwo stać się doskonałym 
naśladowcą Chrystusa. Szukano 
więc sposobów na znalezienie pew-
nej drogi do nieba. Tak oto radykal-
ne pustelnicze życie w oderwaniu 

od świata, życie radami ewange-
licznymi, pokutą, abstynencją  
seksualną, licznymi wyrzeczenia-
mi i ascetycznymi umartwieniami,  
stało się drogą przypominającą  
pewnego rodzaju męczeństwo  
zwane „białym” lub „zielonym”.
W ten sposób mnisi miłowali Boga 
całymi sobą, okazywali miłosierdzie 
bliźniemu, a także doskonalili siebie 
samych na drodze do świętości.

Pierwsi znani pustelnicy

Każde dzieło ma swojego protopla-
stę. Choć z pewnością było wielu 
bezimiennych, to jako pierwsze-
go mnicha uznaje się św. Pawła. 
Urodził się w 228 roku w Tebach,  
w Egipcie. W wieku 20 lat, w obliczu  
rzymskich prześladowań, ucieka 
na pustynię, gdzie zostanie już do 
końca życia (341 r.). Prowadził su-
rowy tryb życia, żywiąc się tylko 
daktylami i połówką chleba, którą, 
jak podaje legenda, przynosił mu  
codziennie kruk. Ciało osłaniał li-
śćmi palmy. Po oddaniu życia na 
rękach św. Antoniego grób wy-
kopały mu dwa lwy. Wszystkie te  
legendy znalazły wyraz w herbie  
zakonu paulinów, którego Paweł 
jest duchowym ojcem. Ponieważ jest 
pierwszym znanym z imienia ere-
mitą (mieszkańcem pustyni), nosi 
przydomek „Pierwszy Pustelnik”. 
Najbardziej znanym pionierem 
anachoretyzmu jest wspomniany 
św. Antoni, opat. O jego życiu do-
wiadujemy się najwięcej z Żywota, 
napisanego przez św. Atanazego. 
Św. Antoni urodził się w 251 roku 
w Keman, leżącym w środkowym 
Egipcie. Pochodził z zamożnej 
rodziny. Po wczesnej śmierci ro-
dziców pozostał z młodszą siostrą  
w odziedziczonej dużej posiadłości. 
Pewnego razu przechodząc obok 
kościoła usłyszał słowa: Jeśli chcesz 

być doskonały, idź, sprzedaj, co posia-

dasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał 

skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź 

za Mną! (Mt 19,21). Natchniony 
tymi słowami, sprzedał cały ma-
jątek, a pieniądze rozdał ubogim, 
zostawiając tylko niewielką sumę 
na utrzymanie siostry. Niedługo 
potem, z tego samego miejsca usły-

szał słowa: Nie troszczcie się o jutro  

(Mt 6,34). Wtedy rozdał resztę 
pieniędzy, a siostrę oddał godnym  
zaufania pannom, aby wychowały ją  
w dziewictwie.
Po tych wydarzeniach Antoni udał 
się na pustynię, niedaleko swojej 
wioski. Naśladując podobnych sobie 
zaczął prowadzić życie ascetyczne: 
oddawać się postom, modlitwie, 
umartwieniu i lekturze Pisma Świę-
tego. Utrzymywał się z jałmużny 
i z własnej pracy. Z czasem prze-
niósł się w głąb Pustyni Libijskiej, 
gdzie przez długie lata mieszkał  
w grobowcu. Niestety, wielu ludzi 
przychodziło do niego, chcąc go 
naśladować. Osiedlając się w bli-
skiej odległości od Antoniego, za-
bierali mu cenną ciszę i samotność. 
Dlatego Pustelnik zmieniał miejsca 
pobytu. Sytuacja z „towarzyszami” 
powtarzała się wszędzie, gdzie osia-
dał. Nie mogąc uciec w absolutną 
samotność został ojcem duchowym 
wielu podobnych sobie pustelników. 
W ten sposób ok. 305 r. powstało 
pierwsze skupisko mnichów, żyją-
cych nieopodal siebie.
Ostatecznie św. Antoni osiadł nad 

„Święty Jan Ewangelista”, Domenico Zampieri

Antoni Wielki, Francisco de Zurbarán
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Morzem Czerwonym. Stamtąd miał 
odwiedzić św. Pawła z Teb. Opat 
mnichów umarł w 356 roku, po-
zostawiając po sobie autentyczne  
liczne listy duchowe o życiu asce-
tycznym i mniszym.
Innym przedstawicielem chrze-
ścijańskiego monastycyzmu jest  
Pachomiusz (+347). Urodził się 
około 292 roku w rodzinie pogań-
skiej. Miał około 20 lat, kiedy jako 
rzymski żołnierz napotkał grupę 
ubogich chrześcijan, którzy okazali 
mu wiele bezinteresownej pomocy  
i dobroci.  Nawróciwszy się pod ich 
wpływem, udał się do eremity Pale-
mona, aby u jego boku prowadzić 
życie pustelnicze. Pachomiusz do-
świadczył trudności życia mniszego 
ponad swoje możliwości. Jednak 
decyduje się pozostać na pustyni, ale  
z zamiarem prowadzenia życia  
w grupie osób sobie podobnych.  
W ten sposób powstał pierwszy 
klasztor męski w Tebennie, w Egip-
cie. Tak oto były żołnierz dał po-
czątek cenobityzmowi, czyli ruchowi 
wspólnego (koinos) życia (bios) we 
wspólnocie zakonnej.
Z czasem Pachomiusz zakładał na-
stępne klasztory, tak męskie, jak  
i żeńskie, zostając ich opatem ge-
neralnym. Mnisi, żyjący nieraz  
w kilkutysięcznych klasztorach, 
utrzymywali się z pracy polowej 
wokół Nilu, stanowiąc siłę roboczą 
dla miejscowych rolników. Pra-
cą utrzymywali swoją wspólnotę  
i pomagali społeczeństwu egipskie-
mu. Pierwszy cenobita pozostawił 
po sobie Regułę życia zakonnego, 
na której wzorowali się późniejsi  
wybitni ojcowie wspólnot.

Adaptacje monastycyzmu 
na Wschodzie

Popularność życia monastycznego 
przyczyniła się do bardzo licznego 
wzrostu pustelni i klasztorów w ca-
łym świecie, głównie w Palestynie, 
na wyspach Morza Śródziemnego, 
w Armenii, a także w Azji Mniejszej. 
Częsty brak przełożonych zaowoco-
wał szkodliwymi wynaturzeniami 
szlachetnej idei życia pustelniczego.
Wschodni asceci szybko zaczęli mię-
dzy sobą rywalizować. Nie brakowa-

ło takich, którzy pragnęli wytrzymać 
jak najdłużej bez jedzenia, bez troski 
o ciało; takich, którzy latami żyli na 
słupie, w jaskini, często w całko-
witym milczeniu. Choć tak prowa-
dzone życie pokutne spotykało się  
z podziwem ludzi, graniczącym z ki-
bicowaniem, to niestety dochodziło 
do zgonów z braku rozsądku w tych 
nietypowych „zawodach”. Jakkol-
wiek życie ascetów ukazywało Bożą 
Opatrzność, pomagającą przetrwać 
w trudnych warunkach, to jednak 
sposób siłowego uprawiania wy-
rzeczeń zwracał uwagę bardziej na 
samego człowieka i jego wysiłki, niż 
na Boga pełnego łaski.
Zauważył ten problem św. Bazyli  
Wielki, który przeniknięty pra-
gnieniem życia oddanego Bogu, 
zwiedzał liczne klasztory i eremy, 
oceniając wypaczenia w ruchu asce-
tycznym jako drogę bez przyszłości.
Św. Bazyli w 357 roku osiada w ro-
dzinnym Poncie i tworzy wspólnotę 
życia złożoną ze swoich przyjaciół. 
Wymagający charakter założycie-
la nie służy jej spajaniu. Mimo to 
udaje mu się utworzyć wzorcową 
wspólnotę zakonną. Za główną jej 
zasadę Bazyli obrał modlitwę i pracę 
w atmosferze wzajemnej przyjaźni.  
Mnich miał być użyteczny dla Ko-
ścioła, a praca i studium miały wła-
ściwie ukierunkować jego praktyki 
ascetyczne. Dzięki temu życie mo-
nastyczne stało się pożyteczne za-
równo dla mnicha, jak i dla bliźnich, 
oddalając zamysły „ascetycznej ry-
walizacji”. Krótko po tym Św. Bazyli  
zostanie wybrany metropolitą, co 
przerwie jego mniszy tryb życia.  
W nowej roli stanie się autorem  
Reguły monastycznej, służącej do dziś 
w Kościele obrządków Wschodnich. 
Myślą przewodnią Bazylego było na-
danie swojej wspólnocie stylu życia  
opisanego w Dziejach Apostolskich, 
opartej na posłuszeństwie, wyrze-
czeniu się własnej woli i całkowitym 
zaufaniu do przełożonego.
Ważną rolę w zebraniu i quasi-
-naukowym przekazaniu mądrości  
Ojców Pustyni odegrał lektor  
św. Bazylego, a zarazem diakon  
św. Grzegorza z Nazjanzu – Ewa-
griusz z Pontu (+399). Choć jako 
teolog nie utrzymał się w ramach 

ortodoksji, to swoimi dziełami asce-
tycznymi wywarł ogromny wpływ 
na kształt chrześcijańskiej myśli 
monastycznej.
Z biegiem czasu wielu pustelników 
będzie podróżować do wybrzeży 
Ziemi Świętej, chcąc żyć tam, gdzie 
Chrystus. Tu zakładać będą ławry, 
czyli klasztory, żyjąc we wspól-
notach. Nie zabraknie również  
typowych samotnych anachoretów. 
Życie pustelnicze rozprzestrzeni się 
także w stronę Zachodu.

Adaptacje monastycyzmu 
na Zachodzie

Idea monastycyzmu przybyła na  
Zachód wraz z wygnanym tu  
św. Atanazym Wielkim. Tłuma- 
czone będą liczne żywoty pustelni-
ków, a także ich mądrości zebrane  
w apoftegmatach.

Wielu mnichów egipskich podróżo-
wać będzie na Zachód prezentując 
i zachęcając do podjęcia ascezy na 
swój wzór. Antyczno-wczesnośre-
dniowieczny Zachód nada z czasem 
życiu cenobickiemu różne formy,  
w zależności od kultury miejsca  
i potrzeb lokalnej społeczności.
Środowisko rzymskie rozpropago-
wanie monastycyzmu zawdzięczać 
będzie św. Hieronimowi. Zanim zo-
stał prezbiterem papieża Damazego,  
spędził krótki okres na pustyni  
w pobliżu Antiochii. W Rzymie 
nowym stylem życia częściowo za-
interesowały się bogate mieszczanki, 
wdowy i dziewice z rodów sena-
torskich. Nie brakowało również 
głosów sprzeciwu, wchodzących  
w burzliwą polemikę z Hieronimem. 
W ich rezultacie opuszcza on Rzym, 
a w ślad za nim podążają jego zwo-
lenniczki. Pielgrzymują przez Syrię 
i Egipt do Betlejem, do klasztoru 
założonego wcześniej przez jedną  
z nich – św. Paulę. Tam Hieronim 
pozostanie już do śmierci (420 r.) 
oddając się nieocenionej służbie 
Słowu Bożemu.

Apoftegmaty ojców pustyni –  

zbiory sentencji i przykładów  

z życia znanych mnichów  

i ascetów.
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Środowisko italskie stanie się po-
datnym gruntem dla entuzjastów 
życia klasztornego między innymi  
za przyczyną św. Ambrożego  
z Mediolanu (+397) i św. Euzebiusza  
z Vercelli (+371), którzy zakładali 
wspólnoty mnichów gromadzących 
się wokół biskupa.
Podobny model wspólnoty życia mo- 
nastycznego przejmie św. Augustyn,  
tworząc w Tagaście (388 r.),  
w Afryce Północnej klasztor inte-
lektualistów, naukowców i filozo-
fów prowadzących życie religijne. 
Po wyborze Augustyna na prezbi-
tera, a potem na biskupa, zmieni 
on charakter wspólnoty tworząc 
tzw. klasztor episkopalny, złożony  
z jego prezbiterów w Hipponie. 
Składali oni będzie ku społeczeń-
stwu. Pionierem na tych terenach 
będzie św. Marcin, biskup Tours 
(+397), a wcześniej mnich w Ligugé.  
Prężne ośrodki mnisze w Galii  
powstaną jeszcze w Marsylii, na  
wyspie Lérins oraz w Arles.
Specyficzny monastycyzm wykształci  
się w Irlandii i Szkocji. Mnisi po-
dejmą życie pokutne opuszczając 

swoje rodzinne strony i zakładając 
nowe ośrodki wspólnotowe, z ich 
walorami kulturowo-edukacyjnymi. 
Św. Kolumban (VI w.), św. Aidan, 
św. Gall z czasem przeniosą się do 
barbarzyńskiej Europy i odnowią 
dziedzictwo łacińskie, przechowane 
w klasztorach na odległej Zielonej 
Wyspie.
Najbardziej znanym mnichem  
Europy okresu kształtowania się 
monastycyzmu na Zachodzie oka-
że się św. Benedykt z Nursji (+547), 
którego Reguła posłuży za wzór 
dla innych wspólnot na tym obsza-
rze. Ślubując stałość, zachowanie  
obyczajów monastycznych i posłu-
szeństwo, mnich benedyktyński 
uczył się jak tworzyć pełne życia  
i wiary relacje.

Pełnia budowania relacji

Współczesnemu człowiekowi życie 
w samotności kojarzy się z pustką, 
beznadzieją i stratą czasu, dlatego 
pewnie ucieka on w każdy rodzaj 
relacji, nie zawsze dobrze rokują-
cych. Współczesny model tworze-

nia więzi wirtualnych, zajmujących 
wiele cennego czasu, wydaje się nie 
zaspokajać pragnienia prawdziwego 
spotkania. Zagłuszając okazje do ży-
wej rozmowy, ucieka często w krzy-
kliwe dźwięki i wielobarwne obrazy 
ekranów komputerów, tabletów  
i smartfonów. Nie ma czasu dostrzec,  
że zdobywając cały świat siedzi  
w istocie sam we własnym poko-
ju, albo będąc w fizycznej bliskości  
myślami krąży gdzieś indziej.
O, jak bardzo różna jest dzisiejsza 
samotność, niosąca pozory relacji,  
od tamtej sprzed wieków, po-
zwalającej prawdziwie spotkać się  
z Bogiem, z drugim człowiekiem  
i z samym sobą!
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