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Monastycyzm chrześcijański, jako specyficzna form a życia pielęgnująca ideał 
odosobnienia, samotności, ascezy i kontem placji na drodze realizacji rad  ewange
licznych, bierze swą nazwę od słowa greckiego m onos -  sam, samotny. Należy on 
w Kościele do najstarszych form życia poświęconego całkowicie Bogu, a jego p o 
czątki sięgają III wieku.

O becnie pojęcie monastycyzmu jest mało znane i rzadko stosowane w języku 
polskim, a jeżeli się pojawia, to  zazwyczaj w odniesieniu do tradycji prawosławnej. 
Pod hasłem monastyr najczęściej rozum ie się klasztor w kościołach wschodnich, 
a term in mnisi utożsam ia się ze słowem zakonnicy, chociaż ci ostatni pojawili się 
dopiero w X III wieku, i nie zawsze aplikuje się je do benedyktynów, kamedułów, 
kartuzów czy cystersów. To zamieszanie wiąże się częściowo z rozwojem 
w X II i X III w. innego typu życia oddanego Bogu, tj. powstaniem zakonów: kano
ników regularnych, zakonów rycerskich, żebrzących oraz kleryków regularnych. 
Nowo powstałe zakony łączyły jedyny wówczas istniejący sposób życia monastycz
nego z pracą duszpasterską, walką orężną z niewiernymi, z kaznodziejstwem oraz 
stawiały na pierwszym miejscu działalność apostolską. Przejęły one wprawdzie 
wiele cech właściwych monastycyzmowi, lecz w bardzo zmienionej, złagodzonej 
formie, co przyczyniło się do zatarcia charakterystycznych cech duchowości czysto 
monastycznej. Monastycyzm utracił swą oryginalność i pierwotne znaczenie, a sa
mo pojęcie -  jednoznaczność i klarowność.

O becnie istnieje duże zainteresowanie życiem monastycznym, zwłaszcza w tych 
krajach Europy Zachodniej, gdzie kształtowały się jego początki. Klasztory kon
templacyjne i mnisze są nawiedzane przez wiernych poszukujących tu  często od 
poczynku, ciszy i odosobnienia, tak  sprzyjających modlitwie oraz osobistej reflek
sji. Wyrazem tego zainteresowania jest również podejm owanie wciąż nowych ba
dan w zakresie historii i kultury monastycznej także przez wiernych świeckich. 
Przykładem może być M ariella Carpinello -  A utorka recenzowanej publikacji. 
Zajm uje się ona historią monastycyzmu, wydała szereg publikacji z tej dziedziny, 
bierze udział w program ach telewizyjnych i radiowych podejmujących to zagadnie
nie. Prowadzi również kursy i sem inaria, a naw et jest zapraszana przez wiele insty
tutów  i klasztorów włoskich na konferencje na tem at Reguły św. Benedykta i h i
storii monastycyzmu, zwłaszcza żeńskiego.

Pomimo wzmożonego w ostatnich latach rozwoju badań nad omawianym za
gadnieniem, wciąż brakowało całościowego opracowania historii monastycyzmu 
żeńskiego. W  dużej m ierze zostało to  spowodowane niewielką liczbą źródeł doty
czących życia mniszek w porów naniu z bardzo licznymi świadectwami monastycy-



zm u męskiego. Mniszki żyiy zawsze w większej izolacji, a ich archiwa, znajdujące 
w pomieszczeniach objętych ścisłą klauzurą nie zawsze udostępniano badaczom. 
Stąd należy docenić trud  M. Carpinello, k tóra mimo tych przeszkód podjęła się 
napisania pierwszej monografii poświęconej historii monastycyzmu kobiet od m o
m entu  jego powstawania do czasów współczesnych.

N a recenzowaną pozycję składa się spis treści (s. 5 ), krótki wstęp (s. 9-10), dwa
naście rozdziałów z przypisami końcowymi o oddzielnej num eracji (s. 291-312), bi
bliografii poszczególnych rozdziałów (s. 313-325), indeks nazwisk (s. 327-342) 
oraz indeks miejscowości (s. 343-349).

W  rozdziale pierwszym, zatytułowanym Pierwsze m niszki chrześcijańskie, A u
to rka  ukazuje sylwetki pierwszych chrześcijanek przejawiających głębsze p ra 
gnienie doskonalszego naśladow ania Chrystusa i pośw ięcenia swego życia wy
łącznie Bogu. W śród nich wymienia dziewice oraz m ęczennice z czasów prześla
dowań. O pisuje sposób życia w klasztorze założonym w III w ieku przez M arię, 
siostrę św. Pachomiusza, twórcę życia cenobickiego (wspólnego), następnie za
trzym uje się na postaci Makryny, siostry św. Bazylego, oraz stylu życia w klaszto
rze przez nią kierowanym . W  dalszej kolejności w spom ina fakt, że św. Augustyn 
biskup H ippony, w spierał swą siostrę -  wdowę fundującą klasztor żeński w tym 
m ieście. A utorka przywołuje też monastycyzm erem icki, praktykowany także 
przez kobiety, jako doświadczenie skrajnego odosobnienia, sam otności i ascezy, 
opisuje również sposób życia wdów chrześcijańskich na przykładzie Olimpii 
z K onstantynopola oraz nawróconych grzesznic. W  końcowej części rozdziału 
w spom ina o wspólnocie niewiast Rzymu, w tym m.in. o Pauli i M arcelinie, zgro
madzonych w okół św. H ieronim a, poświęcających się głębszem u życiu duchow e
m u i studium  Pisma Świętego.

W  rozdziale drugim ukazany został wpływ normatywny św. Benedykta z Nursji 
i św. Cezarego z A rles na kształt monastycyzmu żeńskiego. Św. Benedykt -  w od
różnieniu od swych poprzedników  czyli św. Pachomiusza, Bazylego i Augustyna -  
nie kieruje żadnym klasztorem żeńskim, ale w kręgu jego oddziaływania jako ojca 
i nauczyciela życia monastycznego znajdowała się kobieta -  jego siostra Scholasty
ka, k tóra mieszkała w pobliżu klasztoru założonego przez św. Benedykta. A utorka 
opisuje też ostatnie spotkanie św. Scholastyki z bratem  oraz jej śmierć, konkludu
jąc, że stanowi ono m odel relacji między m nichami i mniszkami. Ci pierwsi często 
są zobowiązani do opieki nad tymi drugimi zarówno w zakresie materialnym jak 
i duchowym. W iększą część rozdziału A utorka poświęca działalności Cezarego 
z Arles, założyciela klasztoru dla dziewic w Arles oraz twórcy reguły pt. Reguła 
Sanctarum Virginum, w myśl której mniszki dzięki ścisłej klauzurze żyły w całkowi
tym oddaleniu od świata, nie opuszczając klasztoru aż do śmierci i poświęcając się 
kontem placji, studium Pisma świętego i pracy.



W  trzecim rozdziale pt. Pierwsze m niszki benedyktyńskie: kontemplacja i misja 
ukazany został rozwój żeńskiego ruchu monastycznego m.in. w Irlandii i Anglii 
(pod wpływem działalności św. Kolum bana), oraz w G erm anii (dzięki św. Bonifa
cemu). N astępnie A utorka bardzo szczegółowo przedstawia powstanie i losy p o 
szczególnych klasztorów żeńskich w Chelles, Jouarre, Rem irem ont, M aubenge, 
Nivelles, Folkestone, a także biografie wielu mniszek, głównie ksień stojących na 
czele wspólnot klasztornych, współdziałających z K olumbanem i Bonifacym. 
W skazuje także na odm ienność monastycyzmu żeńskiego w tych krajach polegają
cą m.in. na braku ścisłej klauzury, na możliwości opuszczania klasztoru w niektó
rych sytuacjach, podejm owaniu działalności edukacyjnej oraz poddaniu  klaszto
rów miejscowym biskupom lub klasztorom  męskim.

Rozdział czwarty ukazuje rozwój monastycyzmu żeńskiego na zachodzie E u ro 
py w wiekach V III-XI. Wiąże się on z panow aniem  K arola Wielkiego i Ludwika 
Pobożnego oraz z działalnością św. Benedykta z A niane -  bezpośredniego anim a
to ra  odnowy życia monastycznego, dążącego do powszechnego wprowadzenia R e
guły św. Benedykta w klasztorach mniszych, rozwoju liturgii, wyjaśniania Reguły 
oraz do centralizacji życia mniszego. W  dalszej części rozdziału M. Carpinello 
omawia reform ę kluniacką m ając na uwadze klasztory żeńskie. Dużo miejsca p o 
święca pierwszemu żeńskiemu klasztorowi benedyktynek kluniackich w Marcigny 
(Burgundia), a następnie przedstawia sytuację monastycyzmu żeńskiego w G er
mani, i Hiszpanii, Italii i Polsce. Nie pom ija też tzw. rekluzji -  rozpowszechnionej 
w epoce eremityzmu, a praktykowanej w tym czasie przez mniszki żyjące w po je
dynkę nie w miejscach niebezpiecznych i dzikich, lecz w śród czterech ścian w za
m kniętej celi. Tego rodzaju mniszki m ożna było spotkać w średniowieczu we 
wszystkich krajach Europy Zachodniej.

R ozdział piąty p t. Pełnia złotego wieku: dziedziniec klasztorny i kultura  p o 
święca A utorka w spom nianej w poprzednim  rozdziale rekluzji, opisując szcze
gółowo wygląd celi m niszek, cerem onię ingresu do niej, sposób życia, modlitwę 
i pracę. W  rozdziale tym przedstaw ia rów nież konw erski -  nową form ę żeńskie
go życia m onastycznego pojaw iającego się w X II wieku, om awia też  liczne fun 
dacje klasztorów  żeńskich i ruchy reform atorskie m onastycyzm u kobiet, ukazu
jąc jednocześnie ich wpływ na rozwój i szerzenie się kultury europejskiej na Z a 
chodzie. A utorka zauważa, że surowe oddzielenie m niszek od świata nie s tano 
wiło tu  przeszkody, poniew aż m niszki prow adziły jednocześnie studia biblijne 
oraz n iejednokro tn ie  działalność literacką, a przy klasztorach pojaw iały się 
szkoły dla dziewcząt.

R ozdział szósty został w całości pośw ięcony cystersom i cysterskom . Po 
przedstaw ieniu  historii pow stania zakonu  A utorka skupia swą uwagę na k lasz
to rach  cystersek, pośw ięcając w iele m iejsca pierw szem u klasztorow i żeńskiem u



w M olesm es. O m aw ia sposób form acji mniszek, ich pracę, m odlitwę oraz p o 
dział społeczności klasztornej na m niszki chórow e, konw erski, braci konw er- 
sów, oblatki oraz osoby świeckie. Podaje też  przykłady wybitniejszych m niszek- 
-cysterek. N a zakończenie A utorka ukazuje kształtow anie się nowego rodzaju  
kultury m onastycznej w poszczególnych krajach europejskich dzięki pow staniu 
zakonu  cystersów.

Prorokinie i mistyczki u schyłku Średniowiecza to tytuł siódmego rozdziału re 
cenzowanej publikacji, w którym M. Carpinello przedstawia przyczyny kryzysu 
i upadku monastycyzmu żeńskiego mającego swe źródło po części w kryzysie K o
ścioła związanym z niewolą awiniońską papieży i schizmą wschodnią. Ale i w tej 
epoce pojawiają się osobowości mające doniosłe znaczenie dla monastycyzmu 
żeńskiego, takie jak Brygida, patronka Szwecji, M aria z Bretanii, Franciszka Rzy- 
mianka, których życie było pow rotem  do źródeł monastycyzmu.

Ósmy rozdział ukazuje wpływ reformacji na monastycyzm, w tym głównie żeń
ski. Przyjęta na terenie N iem iec zasada cuius regio, eins religio powodowała, że lo 
sy klasztorów zależały od przekonań seniora danego kraju. Jeżeli więc książę prze
chodził na protestantyzm , klasztory ulegały kasacie a ich dobra konfiskacie. Z da
rzały się też przejścia całych klasztorów na protestantyzm . W  dalszej części roz
działu M. Carpinello kreśli w sposób bardzo szczegółowy upadek klasztorów m ni
szek w niektórych krajach Europy.

R ozdział dziewiąty zatytułowany Odrodzenie charyzmatów w epoce potrydenc- 
kiej, przypom ina zasady reform y trydenckiej w odniesieniu do klasztorów  m ni
szek, a następnie ukazuje wpływ tej reform y na życie klasztorów  mniszych, p o 
święcając dużo miejsca głównym reform atorkom  życia m niszek w krajach eu ro 
pejskich.

Rozdział dziesiąty opisuje koleje monastycyzmu w X V III i X IX  wieku, a więc 
w okresie prześladowań, rewolucji i przewrotów narodowych niosących ze sobą 
kasatę klasztorów, a w niektórych krajach prawie całkowity zanik życia zakonne
go. Z  drugiej jednak strony -  jak  zauważa A utorka -  próby zniszczenia życia za
konnego rodziły reakcję odw rotną w postaci zakładania nowych zgrom adzeń za
konnych o ślubach prostych, bez klauzury, często nawet bez habitu oddających się 
różnorodnym dziełom apostolskim, takim  jak nauczanie oraz troska o chorych, 
ubogich i dzieci osierocone. Zgrom adzenia te -  aczkolwiek w swej organizacji na
wiązują do sposobu życia mniszek -  ze względu na prow adzone dzieła rezygnują 
z duchowości właściwej monastycyzmowi.

W  rozdziale jedenastym  A utorka przedstaw ia rozwój nowej formy życia m ona
stycznego kobiet, k tóre nie jest już zam knięte w ścisłej klauzurze, lecz zaangażo
wane bardzo mocno w życie świata, aczkolwiek zawsze przystosowane do kontem 
placji według reguły św. Benedykta.



O statni, dwunasty rozdział zatytułowany Monastycyzm żeński a kontynuacja 
duchowa, jest spojrzeniem  na życie mniszek w X X  wieku. Jak wynika z relacji A u
torki, także obecnie m ożna spotkać w monastycyzmie żeńskim najbardziej suro
wą jego form ę tj. rekluzję praktykowaną na sposób antyczny. Jako przykład tego 
zjawiska M. C arpinello opisuje drogę pow ołania i sposób życia w zam knięciu Ju 
lii C rotta, Am erykanki włoskiego pochodzenia, żyjącej przy kam edułkach 
w klasztorze św. A ntoniego na Awentynie, zmarłej w 1990 roku. W  dalszej części 
rozdziału A utorka ukazuje wpływ Vaticanum I I  na odnowę życia mniszek polega
jącą m.in. na powrocie do lectio divina oraz do surowszego przestrzegania klauzu
ry, a także na przykładzie kilku klasztorów  omawia inne zmiany wynikające z od 
krywania przez mniszki na nowo źródeł monastycyzmu i mające na celu pow rót 
do tych początków.

C echą charakterystyczną m onastycyzm u żeńskiego X X  w ieku -  jak  zauw aża 
A uto rka  -  jest także zakładanie  k lasztorów  w tych krajach , gdzie nie były one 
dotychczas znane, np. w A rgentynie, W enezueli, Indonezji, M eksyku, na F ilip i
nach i M adagaskarze, w Kongo, E kw adorze, N igerii i Chile. Rozwój żeńskiego 
życia m onastycznego przejaw ia się rów nież we wzroście liczby pow ołań, tak  
bardzo widocznym chociażby na przykładzie trap istek , k tó re  p rzed  Soborem  
W atykańskim II  posiadały tylko 15 k lasztorów  podczas gdy obecnie m ają ich 
ok. 70.

Lektura recenzowanej książki, wnikliwie przedstawiającej specyficzne cechy ży
cia mniszek i ukazującej historię niektórych instytucji właściwych życiu monastycz
nem u, pozwala szerzej spojrzeć na szereg zasad obowiązujących także w instytu
tach życia konsekrowanego o charakterze apostolskim, które przecież wyrastają 
z monastycyzmu.

K onkludując należy podkreślić, że publikacja M. Carpinello jest pierwszą na
ukową próbą opisu rozwoju monastycyzmu żeńskiego i może stanowić dobry p o 
czątek dla kolejnych opracowań. N a szerszy opis czeka -  jak sama A utorka w za
kończeniu publikacji sugeruje -  problem atyka monastycyzmu ostatnich dwóch 
wieków a zwłaszcza jego rozprzestrzenienie się na szereg krajów pozaeuropej
skich, jako że tem at ten  nie mógł być wyczerpany w ram ach w dwóch krótkich roz
działów. Należy sobie życzyć, aby także w Polsce tem atyka historii monastycyzmu 
żeńskiego stała się przedm iotem  bardziej szczegółowych badań naukowych, które 
zaowocują pozycją monograficzną, ponieważ -  jak  dotychczas -  zagadnienie to 
traktow ane jest marginalnie, opisywane selektywnie w różnych publikacjach p o 
święconych monastycyzmowi m ęskiem u i zawsze w jego cieniu.
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