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¯YCIE CODZIENNE MNICHA CENOBITY W EGIPCIE
NA PODSTAWIE REGU£Y W. PACHOMIUSZA
WSTÊP
Pierwsz¹ form¹ ¿ycia monastycznego powsta³¹ na prze³omie III i IV wieku
by³ anachoretyzm, którego jednym z twórców by³ w. Antoni Pustelnik. Anachoretyzm, którego nazwa pochodzi od greckiego s³owa anachoreo (oddalam siê,
odchodzê), polega³ na tym, ¿e mnichpustelnik udawa³ siê do jakiego odludnego
miejsca, najczêciej na pustyniê, gdzie  zdobywaj¹c na po¿ywienie tylko to co
da³a mu natura  kontemplowa³ Pismo wiête i stara³ siê naladowaæ Chrystusa.
Niewiele póniej pojawia siê nowa forma ¿ycia monastycznego, którego jednym z prekursorów by³ w. Pachomiusz. By³ to cenobityzm, ró¿ni¹cy siê od anachoretyzmu przede wszystkim tym, ¿e mnisi ¿yli we wspólnocie, w zamkniêtym
klasztorze. Pachomiusz, myl¹c o stworzeniu takiej wspólnoty i pisz¹c Regu³ê,
wzi¹³ pod uwagê prawie ka¿dy aspekt codziennego ¿ycia pojedynczego mnicha.
W polskiej literaturze patrystycznej brak opracowañ tej Regu³y pod wzglêdem codziennego ¿ycia, co czyni to zagadnienie otwartym. Zagadnienie, które
samo w sobie jest bardzo ciekawe, poniewa¿ dotyczy jednych z pierwszych mnichów ¿yj¹cych we wspólnotach.
w. Pachomiusz urodzi³ siê oko³o 292 roku w miejscowoci Sne, w Górnym
Egipcie. Rodzice Pachomiusza byli poganami i zamo¿nymi mieszkañcami wsi.
Pachomiusz nauczy³ siê mówiæ w jêzyku koptyjskim, byæ mo¿e tak¿e pisaæ, jak
równie¿ nauczy³ siê jêzyka greckiego. W roku 312 zosta³ si³¹ zwerbowany do
wojska w czasie kampanii, któr¹ prowadzi³ Maksymin Daja przeciwko Licyniuszowi. Zosta³ uwiêziony w pobli¿u Teb i zazna³ tam ¿yczliwoci ze strony chrzecijan. To wydarzenie sprawi³o, i¿ sam zapragn¹³ zostaæ chrzecijaninem. Po uwolnieniu oko³o 313 roku w Antinoe w rodkowym Egipcie, osiad³ w wiosce Szeneset
i tam przyj¹³ chrzest. Zosta³ pustelnikiem u boku innego pustelnika znanego z surowej ascezy, Palamona. Po dziesiêciu latach osiedli³ siê w Tabennisi. Tam do³¹-
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czyli do niego wieniacy z okolic, których wkrótce przepêdzi³ z powodu braku
dyscypliny. Mimo to, nap³ywali do niego inni kandydaci. Dlatego, oko³o 324 roku,
zacz¹³ nadawaæ ramy organizacyjne tej wspólnocie. W latach 329340 Pachomiusz
za³o¿y³ na pó³nocnym zachodzie wielkiej Delty Nilu klasztory w Phbow, Tse, Szmin
i Tsmine oraz na po³udniu w Phnoum, a tak¿e przy³¹czy³ do zgromadzenia istniej¹ce ju¿ wspólnoty w Szeneset, Thmouszons i Thbew na ich w³asn¹ probê. Pachomiusz zmar³ 9 maja 347 roku w wyniku epidemii d¿umy, na swojego nastêpcê
wyznaczaj¹c Petroniusza, prze³o¿onego z Thbew1.
1. ZABUDOWANIA W KLASZTORZE PACHOMIAÑSKIM
Na wstêpie warto zaznaczyæ, ¿e na podstawie samej treci Regu³y ciê¿ko
zarysowaæ kszta³t czy dok³adne rozmieszczenie budynków, które znajdowa³y siê
w klasztorze pachomiañskim. Mo¿na natomiast doæ dok³adnie okreliæ przeznaczenie tych pomieszczeñ.
Zdaje siê, ¿e centralnym pomieszczeniem klasztoru pachomiañskiego by³o
miejsce modlitwy, które pojawia siê w wielu punktach Regu³y. Musia³o byæ
sporych rozmiarów, skoro gromadzili siê tam wszyscy mnisi, a mog³o ich byæ
nawet oko³o 1000. Znajdowa³y siê tam wi¹zki sitowia, na których mnisi siedzieli
w trakcie modlitw, wyplataj¹c przy okazji inne maty. Miejsce modlitwy mia³o
prawdopodobnie czêciowo ods³oniêty dach, ewentualnie posiada³o oculus2, poniewa¿ znajdowa³o siê tam ognisko, przy którym mnisi rozgrzewali siê w nocy
i które s³u¿y³o jako ród³o wiat³a. Znajdowa³o siê tam równie¿ podwy¿szenie, na
którym mnich z domu sprawuj¹cego dy¿ur w danym tygodniu recytowa³ Psalmy
lub jaki inny fragment Pisma wiêtego3. Obecnoæ o³tarza w tym pomieszczeniu
ka¿e przypuszczaæ, ¿e odprawiano tam Msze wiête4.
Bracia zorganizowani byli w domy licz¹ce po kilkunastu mnichów, te z kolei
by³y pogrupowane w oddzia³y. W domach by³y cele, w których mnisi spali, modlili siê w samotnoci5. Za murami klasztoru znajdowa³o siê od 30 do 40 domów,
w których mieszka³o, razem z prze³o¿onym tego domu, od 20 do 40 mnichów6.
Na miejscu posi³ku, które mo¿na nazwaæ po prostu jadalni¹, mnisi siedzieli w ustalonym porz¹dku i nie wolno by³o siê im przesiadaæ, chyba ¿e za¿yczy³
1

Por. V. Desprez OSB, Pocz¹tki monastycyzmu, tom 1. Dzieje monastycyzmu chrzecijañskiego do soboru efeskiego (431), ród³a Monastyczne, t. 21, Kraków 1999, s. 283285.
2 Oculus to okr¹g³y otwór w szczytowej czêci sklepienia, przepuszczaj¹cy powietrze i wiat³o do wnêtrza budowli.
3 Por. Pachomiusz, Regu³a  Przykazania [dalej: Przyk] 6, ród³a Monastyczne 11, Kraków
1966, s. 129.
4 Por. tam¿e 8, s. 130.
5 Por. tam¿e 15, s. 131.
6 Por. M. Starowieyski, Staro¿ytne regu³y zakonne, PSP XXVI, ATK, Warszawa 1980, s. 32.
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sobie tego prze³o¿ony7. Do jadalni prowadzi³y drewniane drzwi, przy których po
posi³ku rozdzielano s³odycze8.
W klasztorze istnia³a równie¿ izba chorych, w której przebywali chorzy mnisi i opiekuj¹cy siê nimi pielêgniarze, którzy decydowali o tym, co bêdzie spo¿ywa³
chory. Regu³a informuje równie¿ o istnieniu takiego pomieszczenia jak jadalnia
chorych. Wydaje siê, ¿e ze wzglêdów praktycznych znajdowa³a siê ona tu¿ przy
izbie chorych9.
Z Przykazania 38 wynika, ¿e w klasztorze pachomiañskim znajdowa³a siê
spi¿arnia, gdzie przechowywane by³o jedzenie, tak¿e to, które otrzymywali mnisi
w prezencie, na przyk³ad od krewnych odwiedzaj¹cych klasztor. Jedzenie to najpierw oddawali prze³o¿onemu domu, a on decydowa³, ile z tego otrzyma mnich,
a ile zostanie przeznaczone dla wspólnoty10. Oczywicie, w klasztorze by³a te¿
kuchnia, która by³a jedynym miejscem, w którym mo¿na by³o gotowaæ11.
Klasztor mia³ kilka magazynów. Zapewne w okolicach bramy, znajdowa³ siê
magazyn, s³u¿¹cy za szatniê, w którym sk³adowano odzienie, w jakim nowicjusz
przyby³ do klasztoru12. Istnia³y te¿ magazyny, w których dany dom sk³adowa³
sanda³y i narzêdzia, których mnisi u¿ywali do pracy w polu. Narzêdzia jednak
by³y pod koniec tygodnia przenoszone do jednego wspólnego magazynu, sk¹d
kolejni dy¿urni tygodniowi brali je i w nowym tygodniu rozdzielali miêdzy mnichów13. Mnisi mieli te¿ sk³ad, w którym przechowywano lebitonaria14.
Wewn¹trz zabudowañ klasztornych znajdowa³ siê równie¿ ogród, gdzie uprawiano jarzyny15. Poza obrêbem murów by³y pola, na których uprawiano zbo¿e
lub winorole oraz sad16. W okolicy klasztoru znajdowa³y siê palmy, z których
zbierano owoce i odnoszono do klasztoru, a tak¿e licie u¿ywane do wyplatania
koszyków17.
Klasztor posiada³ w³asne warsztaty rzemielnicze, z us³ug których korzystali
mnisi18. By³a te¿ piekarnia, w której piekarze wyrabiali codziennie ciasto, a nastêpnie piekli chleby w specjalnie przeznaczonych do tego celu piecach19. Je¿eli
7

Por. Przyk 30, 36, s. 134135.
Por. tam¿e 37, s. 135.
9 Por. tam¿e 4143, s. 136.
10 Por. tam¿e 38, s. 135.
11 Por. tam¿e 80, s. 145.
12 Por. tam¿e 49, s. 138.
13 Por. tam¿e 6566, s. 142.
14 Lebitonarium to lniana tunika bez rêkawów.
15 Por. Przyk 71, s. 143.
16 Por. tam¿e 73, s. 144.
17 Por. tam¿e 72, 76, s. 144.
18 Por. tam¿e 111, s. 149.
19 Por. tam¿e 116117, s. 150.
8
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klasztor znajdowa³ siê nad Nilem, móg³ mieæ przystañ, poniewa¿ Pachomiusz
w Regule wydaje zalecenia wiolarzom20.
W klasztorze pachomiañskim by³a te¿ nisza, w której znajdowa³a siê szafa
do przechowywania ksi¹¿ek, mo¿na j¹ traktowaæ jako ma³¹ bibliotekê21. W niszy
przy ksi¹¿kach znajdowa³y siê równie¿ szczypce do wyci¹gania cierni ze stóp22.
Klasztor by³ otoczony jakiego rodzaju murem23, jak nietrudno siê domyliæ, ze
wzglêdów bezpieczeñstwa. W murze znajdowa³a siê oczywicie brama, przy której przyjmowano i wstêpnie nauczano nowicjuszy. Przy bramie rezydowa³ furtian,
który odpowiada³ za podejmowanie goci i nowicjuszy24. Wydaje siê wiêc, ¿e przy
bramie musia³o znajdowaæ siê jakie pomieszczenie przypominaj¹ce portierniê25.
Równie¿ w pobli¿u bramy móg³ byæ budynek, w którym podejmowano goci
klasztoru, którzy byli mnichami. Mogli oni uczestniczyæ we wspólnej modlitwie,
ale musieli byæ tej samej wiary26. Pachomiusz zapewne chcia³ wykluczyæ w ten
sposób z udzia³u w modlitwach mnichów orientacji orygenesowskiej lub arian27.
Gdy do klasztoru przybywali ludzie wieccy, rozdzielano ich wed³ug p³ci
do ró¿nych pomieszczeñ. Kobiety by³y przyjmowane w budynku oddzielonym
od wszelkiego s¹siedztwa mnichów. Mimo ogólnej gocinnoci jak¹ Pachomiusz
propaguje i zaleca mnichom w Regule, wydaje siê, ¿e podejmowanie kobiet
w klasztorze nie by³o rzecz¹ po¿¹dan¹. Wed³ug Pachomiusza nieprzyjêcie ich
w gocinê pod wieczór by³oby niegodziwoci¹. Jednak nieprzyjêcie kobiet w dzieñ,
aby ograniczyæ jak najbardziej kontakty mnichów z kobietami, wydaje siê dopuszczalne28.
2. FUNKCJE MNICHÓW W KLASZTORZE PACHOMIAÑSKIM
Niektóre funkcje mnichów by³y potrzebne do tego, aby klasztor móg³ w ogóle funkcjonowaæ, inne z kolei pozwala³y na to, aby by³ sprawnie zorganizowany
i zarz¹dzany. Te drugie funkcje, mo¿na je nazwaæ prze³o¿eñskimi, pozwala³y
prze³o¿onemu generalnemu wspólnoty pachomiañskiej sprawnie zarz¹dzaæ ca³¹
jej struktur¹.
20

Por. tam¿e 118, s. 151.
Por. tam¿e 101, s. 148.
22 Por. tam¿e 82, s. 145146.
23 Por. tam¿e 84, s. 146.
24 Por. tam¿e 49, s. 137.
25 Por. M. Starowieyski, Staro¿ytne regu³y zakonne, s. 32.
26 Por. Przyk 51, s. 138.
27 Por. tam¿e, s. 138. Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e mnisi pachomiañscy byli wiêc w
jakim sensie obroñcami ortodoksji w Kociele. Mieli tak¿e wiadomoæ b³êdnowierstwa zarówno
arian, jak i mnichów, którzy popadli w skrajny orygenizm.
28 Por. Przyk 52, s. 139.
21
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W ka¿dym klasztorze znajdowa³ siê prze³o¿ony klasztoru, który by³ zwierzchnikiem wszystkich mnichów w nim mieszkaj¹cych. Bez jego wiedzy, zgody czy
akceptacji praktycznie nic w klasztorze nie mog³o mieæ miejsca. On kierowa³ klasztorem i podejmowa³ decyzje dotycz¹ce funkcjonowania wspólnoty, a tak¿e ¿ycia
poszczególnych mnichów.
Prze³o¿ony udziela³ nagany przy wszystkich, je¿eli który z mnichów podczas odmawiania psalmów rozmawia³ lub mia³ siê29. Tak samo, jego rol¹ by³o
karcenie mnicha, który spóni³ siê na modlitwê30. On decydowa³ o tym, czy wolno mnichowi opuciæ zgromadzenie modlitewne z jakiego powodu31. Nawet gdy
zdarza³a siê jaka nieprzewidziana sytuacja, mnichom nie wolno by³o podejmowaæ dzia³ania bez polecenia prze³o¿onego32. Na zgromadzeniu, na którym odprawiana by³a Msza w.33 oraz na zwyk³ym niedzielnym zgromadzeniu, nikomu nie
wolno by³o piewaæ bez prze³o¿onego34. Prze³o¿ony klasztoru wyg³asza³ katechezy skierowane do ogó³u braci35. Równie¿ on musia³ udzieliæ zgody na wezwanie mnichów na zgromadzenie modlitewne. Kiedy mnisi wybierali siê do pracy,
nie wolno by³o nawet rozdzieliæ narzêdzi, dopóki on nie wyda³ polecenia36. Prze³o¿ony równie¿ decydowa³ o porze wyjcia do pracy w polu oraz kaza³ przedtem
sprawdziæ, co komu jest potrzebne37. Sprawdza³ te¿, razem z dy¿urnym tygodniowym koñcz¹cym swój dy¿ur i jego nastêpc¹, czy ca³a praca zosta³a w danym
tygodniu wykonana38. Jeli jaki mnich chcia³ odwiedziæ kogo w izbie chorych,
musia³ uzyskaæ zgodê prze³o¿onego, je¿eli natomiast choremu mnichowi chcia³by us³ugiwaæ kto z jego rodziny, równie¿ bez zgody prze³o¿onego nie móg³ tego
robiæ39.
Kiedy przybywali do klasztoru w gocinê wieccy, prze³o¿ony klasztoru zarz¹dza³, jak ich rozdzieliæ do poszczególnych miejsc wed³ug p³ci40. Tak samo, po
przybyciu krewnych lub bliskich jakiego mnicha, równie¿ on musia³ udzieliæ
pozwolenia na spotkanie41. Udziela³ te¿ zezwolenia na opuszczenie klasztoru
29

Por. tam¿e 8, s. 130.
Por. tam¿e 9, s. 130.
31 Por. tam¿e 11, s. 130.
32 Por. tam¿e 12, s. 130.
33 O Eucharystii u mnichów pachomiañskich por. B. Degórski, Eucharystia u mnichów pachomiañskich w IV w., w: Pokarm niemiertelnoci. Eucharystia w ¿yciu pierwszych chrzecijan, red.
W. Myszor, E. Stanula, Katowice 1987, s. 204210.
34 Por. Przyk 16, s. 132.
35 Por. tam¿e 19, s. 132.
36 Por. tam¿e 23, s. 133.
37 Por. tam¿e 24, s. 133.
38 Por. tam¿e 27, s. 133134.
39 Por. tam¿e 47, s. 136.
40 Por. tam¿e 52, s. 139.
41 Por. tam¿e 53, s. 139.
30

248

JAKUB DZIEWULSKI

mnichowi, którego krewni zachorowali42 oraz pozwolenia na udzia³ w pogrzebie
kogo z rodziny43. Prze³o¿ony klasztoru rozdziela³ te¿ przez prze³o¿onych domów to, co mnisi mieli prawo posiadaæ na w³asnoæ, czyli dwa lebitonaria, sabanum44, p³aszcz skórzany, dwie kukulle45, pas i kostur46. W przypadku mierci
jednego z braci, wszyscy mieli obowi¹zek uczestniczyæ w pogrzebie, chyba ¿e
prze³o¿ony komu pozwoli³ zostaæ w klasztorze ze wzglêdu na zdrowie47.
Prze³o¿onemu przys³ugiwa³o zawsze miejsce przed wszystkimi mnichami,
gdy mnisi wychodzili gdzie razem, on zawsze szed³ na czele48. By³ te¿ sêdzi¹,
który sam os¹dza³ mnicha i kara³ go za wystêpek, którego Pachomiusz nie przewidzia³ w Regule49. Ka¿da nowoæ, która mia³a byæ wprowadzona do klasztoru
musia³a byæ zaakceptowana przez prze³o¿onego50.
Je¿eli jaki mnich odszed³, to prze³o¿ony decydowa³, czy po odbyciu pokuty
mo¿e wróciæ51. Gdyby tym mnichem chc¹cym powrotu by³ prze³o¿ony domu lub
ekonom, te¿ musia³ uzyskaæ takie pozwolenie oraz dodatkowo zgodê na objêcie tej
samej funkcji52. Kiedy mnich chcia³ spotkaæ siê z jak¹kolwiek krewn¹, która przebywa³a w klasztorze dziewic, prze³o¿ony klasztoru organizowa³ takie spotkanie53.
Je¿eli mnich pope³ni³ grzech, móg³ byæ wys³uchany przez prze³o¿onego klasztoru, a nastêpnie ukarany54. Warto w zwi¹zku z tym zauwa¿yæ, ¿e prze³o¿ony
klasztoru by³ wiêc równie¿ kim w rodzaju spowiednika.
Prze³o¿onego nale¿a³o poinformowaæ, gdy kto z danego domu uciek³55 czy
zosta³ ukarany za jaki wystêpek56. Mnisi mogli te¿ donieæ mu na prze³o¿onego
ich domu, jeli ten przekracza³ jakie postanowienia Regu³y, by³ zbyt surowy lub
grzeszy³; wtedy prze³o¿ony klasztoru by³ zobowi¹zany go ukaraæ57.
W 159 punkcie Regu³y Pachomiusz daje szereg napomnieñ co do tego, jaki
ma byæ prze³o¿ony. Tak wiêc, nie wolno mu by³o siê upijaæ, spaæ w wygodnym
42

Por. tam¿e 54, s. 140.
Por. tam¿e 55, s. 141.
44 Sabanum to lniany p³aszcz.
45 Kukulla to kaptur.
46 Por. Przyk 81, s. 145.
47 Por. tam¿e 127, s. 152.
48 Por. tam¿e 130, s. 152.
49 Por. tam¿e 133, s. 153.
50 Por. tam¿e 134, s. 153.
51 Por. tam¿e 136, s. 153.
52 Por. tam¿e 137, s. 153.
53 Por. tam¿e 143, s. 155.
54 Por. Pachomiusz, Regu³a  Przykazania i Postanowienia [dalej: PrzykP] 10(151), ród³a
Monastyczne 11, Kraków 1996, s. 158.
55 Por. tam¿e 12(153), s. 158.
56 Por. tam¿e 13(154), s. 159.
57 Por. tam¿e 17(158), s. 159.
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³ó¿ku, siedzieæ na koñcu i smuciæ w wiêto Pana Zbawiciela58 oraz jeæ lepsze
potrawy i posiadaæ lepsze szaty ni¿ inni mnisi. Powinien panowaæ nad swoimi
po¿¹dliwociami i postêpowaæ wed³ug prawa Bo¿ego. Nie powinien natomiast
byæ dwulicowy, zarozumia³y, lekkomylny, przekupny, podatny na pochlebstwa,
a tak¿e pyszny, grzeszny, fa³szywy i zazdrosny o czyj¹ w³asnoæ. Nie móg³ gniewaæ siê i krzyczeæ na s³abszych, knuæ, byæ podstêpnym i lekcewa¿yæ w³asne grzechy. Nie wypada³o mu, jako prze³o¿onemu, rozpraszaæ mnichów ¿artami i samemu byæ podatnym na takie rozpraszanie. Powinien baæ siê Boga, a nie mierci, nie
wahaæ siê w dobrych uczynkach i byæ konsekwentnym i sprawiedliwym w swoich postanowieniach. Mia³ znaæ ¿yciorysy wiêtych oraz byæ otwartym na ich
nauki i gardziæ grzesznikami59.
W razie jakich powa¿nych uchybieñ, prze³o¿ony móg³ byæ zdjêty ze swojego stanowiska tylko przez radê mê¿ów wiêtych i bogobojnych60. W teorii nie
by³ on usuwany ze stanowiska na sta³e, lecz do momentu a¿ siê poprawi i oczyci
z brudu niesprawiedliwoci61.
Gdy prze³o¿ony by³ nieobecny, we wszystkim zastêpowa³ go tak zwany drugi62. Jedyn¹ dodatkow¹ funkcj¹, jak¹ sprawowa³ drugi63 poza zastêpowaniem prze³o¿onego klasztoru, by³a opieka nad wspomnian¹ ju¿ klasztorn¹ szaf¹
z ksi¹¿kami64.
W ka¿dym klasztorze pachomiañskim znajdowa³y siê domy, z których ka¿dy
mia³ swojego prze³o¿onego65. Prze³o¿ony domu, po odebraniu nowicjusza od furtiana, na zgromadzeniu modlitewnym wskazywa³ mu miejsce do siedzenia zgodnie z hierarchi¹ w jego domu66. Wyg³asza³ on te¿ w tygodniu trzy katechezy do
mnichów ze swojego domu67. Mnisi mu podlegli musieli zaczekaæ w trakcie posi³ku a¿ pierwszy siêgnie po jedzenie68. Je¿eli jaki mnich otrzyma³ od krewnych
co do jedzenia w darze i nie by³ w stanie tego zjeæ w ca³oci w ci¹gu trzech dni,
resztê oddawa³ swojemu prze³o¿onemu, który zanosi³ to do spi¿arni69. Gdy by³o
58

Czyli w niedzielê.
Por. PrzykP 18(159), s. 159164.
60 Byæ mo¿e chodzi o radê sk³adaj¹c¹ siê z prze³o¿onych kilku klasztorów.
61 Por. Pachomiusz, Regu³a  Przykazania i Orzeczenia [dalej: PrzykO] 11(170), _ród³a Monastyczne 11, Kraków 1996, s. 168.
62 Por. Pachomiusz, Regu³a  Przykazania i Prawa [dalej: PrzykPr] 9(185), s. 171.
63 O drugim w klasztorze pachomiañskim por. B. Steidle, Der Zweite im Pachomiuskloster. Zum Verständnis des 65. Kapitels des Regel St. Benedikts, BenM XXIV, Beuron 1948.
64 Por. Przyk 101, s. 148.
65 Por. M. Starowiejski, Staro¿ytne regu³y zakonne, s. 32
66 Por. Przyk 1, s. 128.
67 Por. tam¿e 20, s. 132.
68 Por. tam¿e 30, s. 134.
69 Por. tam¿e 38, s. 135.
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to jakie jedzenie, które spo¿ywa³o siê z chlebem, razem z prze³o¿onym domu
odnosi³ wszystko do izby chorych70.
W razie choroby kogo z krewnych mnicha, gdy ten chcia³ odwiedziæ dom
rodzinny, prze³o¿ony ca³ego klasztoru i prze³o¿ony domu wybierali mnicha, który mia³ mu towarzyszyæ. Prze³o¿ony domu decydowa³ te¿, ile prowiantu obaj
dostan¹ na drogê. Gdyby na drogê powrotn¹ otrzymali co od rodziny odwiedzaj¹cego, a nie spo¿yli tego w ca³oci, musieli oddaæ to po powrocie prze³o¿onemu
domu, który odnosi³ to do izby chorych71.
Kiedy mnisi szli do pracy, prze³o¿ony domu szed³ zawsze na czele swoich
mnichów72. Je¿eli bracia chcieli bardziej pociæ, mogli nie jeæ wraz z innymi
przy wspólnym stole jednego posi³ku, wtedy prze³o¿ony ich domu zanosi³ im chleby73. Je¿eli za mnichowi wszed³by w stopê jaki kolec, wtedy poza prze³o¿onym
domu lub jego drugim nikomu nie wolno by³o go wyj¹æ74.
Gdy mnich skoñczy³ swoj¹ pracê wczeniej ni¿ inni, mia³ obowi¹zek poinformowaæ o tym prze³o¿onego domu i ten zleca³ mu ewentualnie kolejne zajêcie75. W wypadku zaginiêcia czegokolwiek w drodze, w klasztorze czy na polu
prze³o¿ony domu by³ zobowi¹zany poinformowaæ o tym prze³o¿onego klasztoru
pod grob¹ publicznej pokuty76. Tak samo w wypadku ucieczki jakiego mnicha
mia³ trzy godziny na poinformowanie o tym prze³o¿onego klasztoru. Jeli tego
nie uczyni³ musia³ odbywaæ trzydniow¹ pokutê77. Prze³o¿ony domu mia³ te¿ obowi¹zek ukaraæ natychmiast winnego jakiego przestêpstwa oraz poinformowaæ
o tym jak najszybciej prze³o¿onego klasztoru i tu znowu, je¿eliby tego nie uczyni³, czeka³a go kara78.
Tak jak i prze³o¿ony klasztoru, tak samo prze³o¿ony domu mia³ swojego zastêpcê, czyli drugiego. Do jego obowi¹zków nale¿a³o przyjmowanie od mnichów z jego domu wracaj¹cych z pola sanda³ów i narzêdzi z ¿elaza, a nastêpnie
odnoszenie ich do magazynu79. Po praniu i wysuszeniu lebitonariów, bra³ je od
swoich braci i odk³ada³ do magazynu80.
Bardzo wa¿n¹ funkcjê w klasztorze pachomiañskim sprawowa³ furtian, który rezydowa³ obok bramy. Rozmawia³ jako pierwszy z ludmi, którzy przychodzili do bramy klasztoru i chcieli zostaæ mnichami. Regu³a mówi, ¿e przed wpusz70

Por. tam¿e 53, s 139140.
Por. tam¿e 54, s. 140.
72 Por. tam¿e 58, s. 141.
73 Por. tam¿e 79, s. 144.
74 Por. tam¿e 96, s. 147.
75 Por. PrzykP 4(146), s. 157.
76 Por. tam¿e 11(152), s. 158.
77 Por. tam¿e 12(153), s. 158159.
78 Por. tam¿e 13(154), s. 159.
79 Por. Przyk 65, s. 142.
80 Por. tam¿e 70, s. 143.
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czeniem kandydata na mnicha za bramê klasztoru zadawano mu pytania o przesz³oæ oraz uczono modlitw81. Prawdopodobnie zajmowa³ siê tym w³anie furtian. Wprowadza³ nowicjusza do grona braci i wskazywa³ mu stosowne miejsce82.
Gdy do klasztoru przybywali w gocinê inni mnisi, tak¿e podejmowa³ ich furtian.
Jeli ci mnisi nie byli arianami lub mnichami orientacji orygenesowskiej, a chcieli
wzi¹æ udzia³ w modlitwach, wtedy informowali o tym w³anie furtiana, a on pyta³
o zgodê prze³o¿onego klasztoru i przyprowadza³ ich na modlitwê83. Furtian podejmowa³ te¿ goci wieckich84.
Je¿eli krewny przyniós³ mnichowi do jedzenia co, co spo¿ywano w klasztorze, ten musia³ wezwaæ furtiana, który przyjmowa³ je w imieniu mnicha. Jeli
natomiast by³y to owoce lub jakie s³odycze, wtedy furtian oddawa³ mnichowi
tyle, ile sam da³by radê zjeæ, a resztê odnosi³ do izby chorych85. Kiedy mnisi
wybierali siê poza klasztor, towarzyszy³ im i to on rozmawia³ z ludmi spotkanymi w drodze, którzy chcieli porozmawiaæ z mnichami86. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e
furtian by³ kim w rodzaju ³¹cznika miêdzy mnichami mieszkaj¹cymi w klasztorze a wiatem zewnêtrznym.
Kolejn¹ wa¿n¹ osob¹ w klasztorze pachomiañskim by³ szafarz. Do jego obowi¹zków nale¿a³o miêdzy innymi zaopatrzenie ka¿dego domu w sitowie do wyplatania mat87. Gdy jaki mnich znalaz³ owoce pod drzewem, z którego same
spad³y, mia³ obowi¹zek zanieæ je szafarzowi, a ten rozdziela³ je pomiêdzy braci88. Je¿eli co zosta³o w klasztorze zagubione lub uszkodzone, to w³anie on mia³
znaleæ i ukaraæ winnego89.
Po za tymi funkcjami mnichów, w klasztorze byli te¿ pracownicy zajmuj¹cy
siê ró¿nymi sprawami maj¹cymi wp³yw na funkcjonowanie i ¿ycie mnichów
w klasztorze. Pracowali tam kucharze przygotowuj¹cy posi³ki90, piekarze91, pielêgniarze92, a tak¿e flisacy93, ogrodnicy zajmuj¹cy siê ogrodem94 i inni zajmuj¹cy
siê palmami95 oraz pasterze i pracownicy rolni96.
81

Por. tam¿e 49, s. 137.
Por. tam¿e 1, s. 128.
83 Por. tam¿e 51, s. 138.
84 Por. tam¿e 52, s. 139.
85 Por. tam¿e 53, s. 139140.
86 Por. tam¿e 59, s. 141.
87 Por. tam¿e 26, s. 133.
88 Por. tam¿e 77, s. 144.
89 Por. PrzykP 5(147), s. 157.
90 Por. Przyk 74, s. 144.
91 Por. tam¿e 116, s. 150.
92 Por. tam¿e 40, 42, s. 135136.
93 Por. tam¿e 67, s. 143.
94 Por. tam¿e 71, s. 143.
95 Por. tam¿e 75, s. 144.
96 Por. tam¿e 108, s. 149.
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3. CODZIENNOÆ MNICHÓW PACHOMIAÑSKICH
Mnisi w klasztorze pachomiañskim, poza tym, ¿e mieli przydzielone poszczególne wy¿ej wspomniane funkcje, mieli równie¿ zajêcia, które codziennie wykonywali. W sk³ad takiego programu wchodzi³a codzienna modlitwa i praca, w których musieli uczestniczyæ wszyscy mnisi.
Wszyscy mnisi zbierali siê po raz pierwszy na modlitwê wczenie rano, kiedy
wzywa³ ich na ni¹ odpowiedni sygna³, drewniany gong. Na modlitwach porannych mnisi siedzieli, ale nie bezczynnie, gdy¿ w trakcie modlitwy wyplatali maty97.
W trakcie modlitwy jeden z mnichów recytowa³ z pamiêci fragment Pisma wiêtego, gdy koñczy³, klaska³ w d³onie, na co wszyscy mnisi musieli bez zw³oki powstaæ98. Gdy trwa³a modlitwa, mnisi siedzieli ze spuszczonymi w dó³ g³owami
i nie mogli spogl¹daæ na innych mnichów99. Rozmowa czy miechy by³y karane100.
Modlitwy odbywa³y siê te¿ w dzieñ, w poszczególnych domach. Po tych
modlitwach prze³o¿ony domu wyg³asza³ katechezê101. Na modlitwê dzienn¹
wzywa³a mnichów tr¹bka102 i jeli kto spóni³ siê choæby o jedn¹ modlitwê podlega³ karze103.
Karze równie¿ podlega³ mnich, który spóni³ siê na modlitwy wieczorne,
tutaj jednak kara obowi¹zywa³a dopiero po trzech modlitwach104. W innym jednak miejscu Regu³y mo¿na wyczytaæ, ¿e modlitw nocnych by³o szeæ, a mnisi
podlegali karze ju¿ po spónieniu siê na pierwsz¹ z nich, wiêc informacje zawarte
w Regule s¹ trochê sprzeczne105. Mnich, który pracowa³ w upale i by³ bardzo
zmêczony, móg³ nie uczestniczyæ w tych modlitwach106. Nie wiadomo dok³adnie,
jak wygl¹da³y modlitwy wieczorne, jednak nale¿y przypuszczaæ, ¿e nie ró¿ni³y
siê zbytnio od modlitw porannych107. W trakcie modlitwy nie wolno by³o wychodziæ bez rozkazu prze³o¿onego, jednak kiedy mnich chcia³ wyjæ za potrzeb¹
naturaln¹, móg³ o to poprosiæ prze³o¿onego108. Po szeciu modlitwach wieczor97

Por. tam¿e 5, s. 129.
Por. tam¿e 6, s. 129.
99 Por. tam¿e 7, s. 129.
100 Por. tam¿e 8, s. 130.
101 Por. tam¿e 19, s. 132.
102 T³umacz Regu³y A. Bober twierdzi, ¿e tr¹bka jest wymys³em w. Hieronima, który przet³umaczy³ tekst na ³acinê.
103 Por. Przyk 9, s. 130.
104 Por. tam¿e 10, s. 130.
105 Por. tam¿e 121, s. 151.
106 Por. PrzykPr 11(187), s. 171.
107 Por. W. Harmless, Desert Christians. An introduction to the Literature of Early Monasticism, Oxford 2004, s. 115.
108 Por. Przyk 11, s. 130.
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nych nastêpowa³o co co teraz nazywane jest cisz¹ nocn¹, gdy¿ po nich mnisi
rozchodzili siê do swoich cel, których nie wolno im by³o opuszczaæ109. Modlitwy
odprawiane by³y zawsze o tych samych okrelonych porach dnia, nawet przez
mnichów bêd¹cych w podró¿y110. W sobotê i niedzielê Msze wiête odprawia³
kap³an z najbli¿szego kocio³a111. W trakcie modlitw mnisi przez ramie przerzucony
mieli skórzany p³aszcz, na którego dolnej czêci siedzieli, natomiast lebitonarium
zakrywa³o kolana112. Bez skórzanego p³aszcza i kukulli nie mo¿na by³o wrêcz
poruszaæ siê po klasztorze, a tym bardziej iæ bez nich na posi³ek czy modlitwê113.
Modlitwa by³a u w. Pachomiusza bardzo wa¿na, st¹d tak wiele punktów
Regu³y zosta³o jej powiêconych. Ka¿dy kto chcia³ zostaæ mnichem mia³ obowi¹zek poznaæ modlitwy, jeszcze za nim w ogóle zosta³ wpuszczony do klasztoru.
Musia³ nauczyæ siê Modlitwy Pañskiej oraz tyle Psalmów, ile zdo³a³114.
Mnisi pracowali nawet w trakcie modlitwy, co ka¿e przypuszczaæ, ¿e praca
by³a dla mnichów równie wa¿na115. Mnisi pachomiañscy zajmowali siê g³ównie
wyplataniem mat i sznurów z sitowia116. Jednak wychodzili te¿ do pracy w polu.
W trakcie drogi na pole mnichom nie wolno by³o rozmawiaæ ze sob¹. Mieli natomiast odmawiaæ jaki tekst z Pisma wiêtego117. Podczas samej pracy nie mogli
rozmawiaæ o rzeczach wieckich, lecz tylko rozmylaæ o rzeczach wiêtych lub
milczeæ118. W trakcie pracy w polu nikomu nie wolno by³o usi¹æ, je¿eli nie zezwoli³ na to prze³o¿ony119. Gdy mnisi pracowali poza klasztorem, a przysz³a pora
posi³ku, spo¿ywali go na miejscu. Rozdzielano miêdzy nich nawet wodê, poniewa¿ ¿adnemu mnichowi nie wolno by³o braæ nic samemu120. ¯aden mnich nie
móg³ zostaæ poza klasztorem, natomiast po powrocie do domów wszyscy oddawali drugiemu121 sanda³y i narzêdzia, których u¿ywali przy pracy122.
W klasztorze istnia³ te¿ system dy¿urów, który polega³ na tym, ¿e w ka¿dym
kolejnym tygodniu, kolejny dom otrzymywa³ dodatkowe prace i obowi¹zki do wykonania. Dom dy¿uruj¹cy w danym tygodniu by³ zobowi¹zany do posprz¹tania
109

Por. tam¿e 136, s. 152.
Por. tam¿e 142, s. 154.
111 Por. A. Guillaumont, U róde³ monastycyzmu chrzecijañskiego, tom 2, ród³a Monastyczne 38, Kraków 2006, s. 147.
112 Por. Przyk 2, s. 128.
113 Por. tam¿e 91, s. 147.
114 Por. tam¿e 49, s. 137.
115 Por. tam¿e 5, s. 129.
116 Por. tam¿e 26, s. 133.
117 Por. tam¿e 59, s. 141.
118 Por. tam¿e 60, s. 141.
119 Por. tam¿e 62, s. 142.
120 Por. tam¿e 64, s. 142.
121 Czyli zastêpcy prze³o¿onego.
122 Por. Przyk 65, s. 142.
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miejsca zgromadzeñ123. Do obowi¹zków nale¿a³a te¿ s³u¿ba liturgiczna na zgromadzeniach i w trakcie Mszy wiêtej. Podczas zgromadzeñ mnisi z domu dy¿urnego recytowali b¹d te¿ czytali jaki fragment Pisma wiêtego. Nie wolno
im by³o siê nawet zawahaæ w trakcie, bo za to grozi³a kara124. Podczas Mszy
natomiast nie mog³o zabrakn¹æ ¿adnego mnicha z domu, który pe³ni³ aktualnie
dy¿ur. Mnisi z tego domu siedzieli prawdopodobnie gdzie z przodu i odpowiadali piewaj¹cemu Psalmy, tworzyli wiêc co w rodzaju chóru125. Dy¿urni mnisi
przynosili te¿ na pole i rozdawali pracuj¹cym mnichom wodê i po¿ywienie126.
Je¿eli bracia wybierali siê na przyk³ad na pogrzeb, a byliby poród nich starzy
lub schorowani mnisi, otrzymywali oni do pomocy mnicha sporód dy¿urnych
tygodniowych127.
Praca w klasztorach pachomiañskich by³a doskonale zorganizowana i w za³o¿eniu ukierunkowana na pracê nad zbawieniem. Jednak w³anie tak doskona³a organizacja pracy przyczyni³a siê do wzrostu znaczenia tylko i wy³¹cznie sfery
gospodarczej, a gdy ta zaczê³a dominowaæ nad celami duchowymi, do klasztorów
pachomiañskich zawita³ przepych i bogactwo, w wyniku czego nast¹pi³ kryzys
cenobityzmu, który stworzy³ Pachomiusz128.
Po za prac¹ mnisi mieli oczywicie tak¿e czas przeznaczony na odpoczynek.
Do takiego czasu wytchnienia w klasztorze pachomiañskim zaliczyæ mo¿na sen
oraz posi³ki. Mnisi k³adli siê spaæ po zakoñczeniu wieczornych modlitw129. Za¿ywali snu na pochy³ych krzes³ach w celi lub w trakcie gor¹cych nocy na tarasach
domów130. Kiedy spano, to tylko przy otwartych drzwiach, jedynie starzy lub
chorzy mnisi mogli mieæ pozamykane pokoje131.
Posi³ki spo¿ywano w jadalni, w której mnisi siadali w ustalonym porz¹dku
i jedli w ciszy z nakrytymi g³owami132. Nie wolno siê by³o spóniæ na posi³ek,
gdy¿ grozi³ za to powrót do domu bez zjedzenia133. Mnisi, je¿eli chcieli, mogli
spo¿ywaæ jeden z posi³ków w swojej celi, ale otrzymywali wtedy tylko chleb
z sol¹134. Przy wyjciu z jadalni po obiedzie mnisi otrzymywali s³odycze135. Z treci
123

Por. tam¿e 27, s. 133.
Por. tam¿e 13 i 14, s. 131.
125 Por. tam¿e 15, s. 131.
126 Por. tam¿e 64, s. 142.
127 Por. tam¿e 129, s. 152.
128 Por. M. Starowieyski, Staro¿ytne regu³y zakonne, s. 35.
129 Por. Przyk 126, s. 152.
130 Por. tam¿e 87, s. 146.
131 Por. tam¿e 107, s. 149.
132 Por. tam¿e 29, s. 134.
133 Por. tam¿e 32, s. 134.
134 Por. tam¿e 79, s. 144145.
135 Por tam¿e 37, s. 135.
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regu³y wynika, ¿e zdrowi mnisi jedli kaszê136, natomiast chorzy dostawali zupê
i wino137.
Elementem monastycyzmu i duchowoci pachomiañskiej silnie akcentowanym w Regule jest ubóstwo. Pachomiusz zakazuje mnichom w³asnoci prywatnej. Ju¿ przy wejciu do klasztoru przysz³y mnich musia³ porzuciæ swoje wieckie
ubranie i otrzymywa³ szatê zakonn¹138. W celi wolno im by³o mieæ tylko: dwa
lebitonaria, sabanum, materia³ okrywaj¹cy szyjê i ramiona, p³aszcz skórzany, dwie
kukulle, pas oraz kostur na drogê139. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e mnich posiada³
w celi tylko i wy³¹cznie niezbêdne odzienie i nic ponadto. Mnichom nie wolno
by³o te¿ wymieniaæ siê pomiêdzy sob¹ tymi rzeczami. Nie wolno by³o te¿ mnichowi dla samej elegancji wyszukiwaæ czego nowego, czego nie maj¹ inni140.
Mnisi nie mogli równie¿ przyjmowaæ od nikogo prezentów bez pozwolenia
prze³o¿onego141. Podarunki, jakie mnich otrzymywa³ od swoich krewnych odwiedzaj¹cych go w klasztorze, by³y w³aciwie natychmiast przekazywane na potrzeby ca³ej wspólnoty142. Mnisi nie mogli te¿ przyjmowaæ czegokolwiek w depozyt,
jak zaznacza Regu³a nawet od rodzonego brata143.
Pachomiusz zaleca te¿ mnichom czystoæ. Nakazuje wrêcz unikaæ kobiet,
a gdyby jakie by³y goæmi klasztoru, nale¿a³o umieciæ je w takim miejscu, aby
by³y jak najdalej od braci144. Bliskoæ miêdzy mnichami by³a te¿ zakazana. Mnich
nie móg³ ani k¹paæ, ani namaszczaæ oliw¹ innego brata, chyba ¿e dosta³ takie polecenie145. Mnisi nie mogli te¿ rozmawiaæ miêdzy sob¹ w ciemnociach146. Na jednej macie móg³ spaæ tylko jeden mnich. Nie wolno te¿ by³o trzymaæ siê braciom
za rêkê. Czy siedzieli czy stali, powinni byli zachowywaæ miêdzy sob¹ odleg³oæ
jednego ³okcia147. Bracia nie mogli te¿ siedzieæ we dwóch na nieosiod³anym ole,
ani na dyszlu wozu148. Zabronione by³o, jak ju¿ zosta³o wspomniane, usuwaæ
sobie nawzajem kolce ze stopy, móg³ to uczyniæ tylko prze³o¿ony lub jego zastêpca149. Nie wolno by³o nawet wchodziæ do cudzej celi bez zgody prze³o¿onego150.
136

Por. tam¿e 44, s. 136.
Por. tam¿e 45, s. 136.
138 Por. tam¿e 49, s. 137.
139 Por. tam¿e 81, s. 145.
140 Por. tam¿e 98, s. 148.
141 Por. tam¿e 106, s. 149.
142 Por. tam¿e 53, s. 139.
143 Por. tam¿e 113, s. 150.
144 Por. tam¿e 52, s. 139.
145 Por. tam¿e 93, s. 147.
146 Por. tam¿e 94, s. 147.
147 Por. tam¿e 95, s. 147.
148 Por. tam¿e 109, s. 149.
149 Por. tam¿e 96, s. 147.
150 Por. tam¿e 112, s. 150.
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Pachomiusz potêpia te¿ homoseksualizm u mnichów w odniesieniu do ch³opców, którzy mieszkali w klasztorze. Daje jednak w tym przypadku a¿ trzykrotn¹
szansê poprawy, jeli mnich nie zaprzesta³by swoich praktyk mia³ byæ ukarany
bardzo surowo151. Pomimo ¿e Pachomiusz wyranie piêtnuje tylko pedofiliê, to
wspomniane wy¿ej przepisy Regu³y, dotycz¹ce bliskoci pomiêdzy mnichami, ka¿¹
przypuszczaæ, ¿e potêpia³ on tak¿e kontakty homoseksualne miêdzy mnichami.
Za formê ascezy mo¿na te¿ uznaæ ciszê, do której zachowywania zobowi¹zani byli wszyscy mnisi w trakcie wykonywania ró¿nych czynnoci, w trakcie modlitwy, pracy czy posi³ku. Bardzo ciekawie i jak siê wydaje dosyæ trafnie ten fakt
interpretuje E. Wipszycka, która twierdzi, ¿e: To jest w³anie zasada ¿ycia pachomiañczyków: byæ samemu w t³umie, ¿eby skupiæ myli na Bogu, ¿eby siê
modliæ152.
Wa¿n¹ wymiarem ascezy w klasztorach pachomiañskich by³o te¿ pos³uszeñstwo. Dotyczy³o to prze³o¿onych domów, a zw³aszcza prze³o¿onego klasztoru.
Jak ju¿ wspomniano, nale¿a³o ich s³uchaæ bezwzglêdnie we wszystkich sprawach.
Nawet wyjcie na spacer w obrêbie murów klasztornych musia³ odbywaæ siê za
zgod¹ prze³o¿onego domu153. Nie wolno by³o wykonywaæ bez polecenia prze³o¿onego ¿adnej pracy154. Nawet gdy kto wykona³ pracê wczeniej ni¿ inni musia³
powiadomiæ o tym swojego prze³o¿onego, a nastêpnie uczyniæ to, co ten mu ka¿e155.
Pachomiusz, jako by³y ¿o³nierz, pos³uszeñstwo uczyni³ g³ówn¹ cnot¹ i w³anie na niej opiera³ ¿ycie we wspólnocie. Pos³uszeñstwo to nie mo¿e byæ jednak
uto¿samiane z dyscyplin¹ wojskow¹, gdy¿ nie by³o celem samym w sobie, lecz
rodkiem dla osi¹gniêcia dobra duchowego mnicha156.
Elementem pos³uszeñstwa wobec prze³o¿onych by³ te¿ nale¿ny im szacunek
i pierwszeñstwo. Nie wolno by³o, jak ju¿ wspomniano, rozpoczynaæ posi³ku przed
prze³o¿onym domu157. Gdy mnisi wychodzili do pracy, prze³o¿ony zawsze szed³
na czele wszystkich braci158. Obowi¹zywanie tej zasady pierwszeñstwa, wszêdzie i to bez wyj¹tku, potwierdza Pachomiusz w punkcie 130 Regu³y159.
Formy ascetyczne wprowadzone przez Pachomiusza by³y mocno z³agodzone w porównaniu do ascezy, jak¹ narzucali sobie mnisi pustelnicy. Przyczyn wprowadzenia tej lekkiej ascezy mo¿na doszukiwaæ siê w tym, ¿e Pachomiusz wie151

Por. PrzykO 7(166), s. 167.
E. Wipszycka, Mnisi nie tylko ci wiêci, Kraków 2001, s. 15.
153 Por. Przyk 84, s. 146.
154 Por. tam¿e 123, s. 151.
155 Por. PrzykP 4(146), s. 157.
156 Por. M. Kanior OSB, Historia monastycyzmu chrzecijañskiego, t.1. Strao¿ytnoæ (wiek
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dzia³, ¿e nie mo¿e wymagaæ od ca³ej grupy ludzi tego samego, czego wymagaj¹
od siebie najsilniejsze jednostki, jakimi byli w³anie mnisi pustelnicy160.
Oczywicie za niepos³uszeñstwo, czy inne wystêpki grozi³y mnichom ró¿ne
kary, którym powiêcony jest obszerny fragment Regu³y. Za k³amstwa mnich mia³
spo¿ywaæ tylko chleb i wodê do momentu, w którym nie z³o¿y³ przysiêgi, ¿e przestanie k³amaæ161. Ta sama kara, po trzykrotnym upomnieniu, przewidziana by³a
za deprawowanie i podburzanie innych mnichów162.
Jedn¹ z kar by³o te¿ degradowanie mnichów. Karze tej podlegali mnisi, którzy byli gniewliwi i z³oliwi, którzy z³ocili siê o b³ahostki i nie us³uchali a¿
szeciu napomnieñ. Wtedy byli degradowani i odbierano im ich funkcje, mogli
powróciæ na swoje stanowisko tylko pod warunkiem, ¿e przyprowadzili trzech
wiadków, którzy sk³adali za nich porêczenie, ¿e ju¿ wiêcej dany mnich nie bêdzie siê tak zachowywa³163.
Kar¹ by³o te¿ przymusowe wys³anie do izby chorych dla mnicha, który porzuci³ klasztor. Gdy zdecydowa³ siê wróciæ i twierdzi³, ¿e uciek³ z powodu s³aboci cia³a, wysy³ano go w³anie do izby chorych, gdzie mia³ byæ ¿ywiony z nierobami164. Wys³aniem do izby chorych karano równie¿ mnicha, który narzeka³
na to, ¿e praca jest za ciê¿ka dla niego i nie przestawa³ po piêciokrotnym upomnieniu. Jednak jeliby siê okaza³o, ¿e powodem jego narzekania by³ zbytni rygor narzucony przez prze³o¿onego jego domu, to wtedy karê ponosi³ ten w³anie
prze³o¿ony165.
ZAKOÑCZENIE
Artyku³ mia³ na celu przedstawienie choæby zarysu ¿ycia codziennego pierwszych mnichów ¿yj¹cych we wspólnocie mimo, ¿e swojej Regule w. Pachomiusz
nie nada³ jakiego logicznego ci¹gu. Wydaje siê, ¿e kolejne punkty dopisywane
by³y w trakcie pojawiania siê nowych problemów zwi¹zanych z ¿yciem monastycznym, które siê dopiero kszta³towa³o. Podjêta tu próba uporz¹dkowania informacji zawartych w Regule s³u¿y³a temu, by wy³oniony z kart tekstu Pachomiusza obraz klasztoru i ludzi w nim mieszkaj¹cych by³ jak najbardziej przejrzysty.
Wydaje siê, ¿e ciekawym zagadnieniem do opracowania w przysz³oci by³oby
zbadanie wp³ywu tej pierwszej Regu³y na kolejne tego typu dzie³a takich autorów
jak na przyk³ad Cezary z Arles czy Benedykt z Nursji.
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EVERYDAY LIFE OF A CENOBITE MONK IN EGYPT BASED ON THE RULE
OF PACHOMIUS
Summary
The article presents the everyday life of a cenobite monk beginning with a description of the
ancient monastery itself and the buildings within it, such as the living quarters called houses. In
the monastery, there were also everyday rooms such as the chamber of the sick and the place of
prayer where monks prayed and weaved baskets. Pachomius also included buildings such as workshops, storerooms and many kinds of storehouses.
In the second part of the article, the author discusses the various roles that monks could take in
the monastery. For example, the superior of the monastery possessed almost absolute authority,
followed by his second, who was his substitute. Each house individually had its own superior and
his second. In Pachomius monastery, one could find a minister who was responsible for
workrelated issues, as well as a gate keeper and workers such as gardeners, cooks, bakers and
raftsmen.
The final part of the article addresses the prayer life of the monastery, e.g. the nature and
timing of prayers, as well as the work performed by monks outside of the monastery in the fields.
Monks free time consisted of sleeping and meals. Since Pachomius was a soldier, he put into his
Rule many precepts about discipline and obedience to superiors, which benefitted his monks as
well as later monastic life.
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