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Ogrody klasztorne. 

Początki monastycyzmu  



Monastycyzm – gr. monos (sam, pojedynczy) 

 

Geneza życia monastycznego: 

- żywoty proroków Starego Testamentu: Eliasza, Elizeusza i św. Jana Chrzciciela 

- zmiany w funkcjonowaniu Cesarstwa Rzymskiego: niestabilność granic (limesów) na Renie i Dunaju, 

dążenie do autonomii Egiptu i Galii, rozkład kultów pogańskich i zwalczanie chrześcijaństwa przez 

cesarzy Waleriana, Aureliana, Dioklecjana i Juliana Apostatę 

- od 313 roku chrześcijaństwo religią dopuszczoną do kultu publicznego przez Konstantyna Wielkiego, 

od 391 roku religia dominująca na mocy edyktu Teodozjusza Wielkiego 

- pierwsi anachoreci (asceci) pojawiają się w Egipcie i Syrii w IV wieku, ojcem ruchu pustelniczego 

był św. Antoni (zm. ok 356 roku) oraz Paweł z Teb (zm. ok 341 roku) 

- interpretacje Pisma Świętego i tekstów patrystycznych: pozbycie się majątku i dobytku, 

naśladowanie Chrystusa i aniołów, dążenie do doskonałości, kontemplacja w odosobnieniu, 

przygotowanie do męczeństwa, walka z demonami, ostateczny powrót do Raju etc. 

- około 320 roku eremita Pachomiusz Starszy utworzył pierwsze zgromadzenie cenobityczne 

(wspólne) w wiosce nad brzegiem Nilu (były obecne tam ogrody z warzywami i ziołami) 

- rozrost ruchu pustelniczego w V wieku, św. Bazyli Wielki dążył do ograniczenia ekscentryzmów  

i włączenia mnichów w obręb hierarchii kościelnej i objęcia ich zwierzchnością biskupów 

 

 

 

 

 

 



Monastycyzm w Cesarstwie Zachodnim: 

- inne warunki rozwoju: nie powstał samorzutnie jak na Wschodnie, miał charakter elitarny,  

lecz nie zrywał ze światem (rzymskie rodziny ograniczały się do „izolacji” w domach na odludziu) 

- znaczna rola lokalnych biskupów oraz silna urbanizacja Italii, Galii, Hiszpanii czy Dalmacji hamowała 

ekspansję monastycyzmu 

- duża rola piśmiennictwa oraz działalności misyjnej, prace św. Hieronima („Wulgata”)  

oraz aktywność św. Augustyna z Hippony, św. Marcina z Tours, Jana Kasjana w IV i V wieku  

(klasztor Marmoutier – pierwsze skryptoria, klasztor w Marsylii i na wyspie Leryn) 

- podział cesarstwa na dwie części: zachodnią i wschodnią ze stolicą w Konstantynopolu, 

„wędrówka ludów”, najazd Wizygotów (wódz Alaryk i zdobycie Rzymu) oraz Hunów (wódz Attyla), 

przewrót Odoakra, podział Italii przez Ostrogotów (stolica w Rawennie) i Cesarstwo Bizantyjskie  

 

„Cesarstwo Rzymskie samo zasiało nasiona swej destrukcji i nie chodzi o wewnętrzne słabości 

ewoluujące przez stulecia lub pojawiające się w ostatnich dekadach jego żywota,  

ale o konsekwencje polityki wobec świata germańskiego(…) Państwo zachodniorzymskie nie upadło 

pod ciężarem „wspaniałej tkaniny”, ale dlatego, że germańscy sąsiedzi zareagowali na jego potęgę 

w sposób dla Rzymian nie przewidywalny […] rzymski imperializm sam stał się przyczyną zagłady.” 

 

 

 

 

 

 

 



Świat śródziemnomorski na początku VI wieku 

Państwa barbarzyńskie: 

- Ostrogockie 

- Wizygodzkie 

- Wandalskie 

- Frankijskie 

- Burgundzkie 

- Saskie i Turyndzkie 

- Gepidzkie 

- Brytyjskie 



Benedykt z Nursji (ur. ok 480 w Norcii, ob. Nursja, zm. 21 marca 547) 

 

- jego życie opisał papież Grzegorz Wielki w „Dialogach” 

- miał bliźniaczą siostrę Scholastykę (później uznaną za świętą) 

- pochodził z ziemiańskiej rodziny, pobierał nauki w Rzymie, gdzie zobaczył zepsucie moralne miasta  

i zniszczenia dokonane przez barbarzyńców 

- po 500 roku dołączył do wspólnoty mnichów w miejscowości Enfide (ob. Affile), następnie przeniósł się 

do Subiaco, mieszkał w grocie, oddając się kontemplacji  

- mieszkańcy przez trzy lata dostarczali mu jedzenie, zostawiając je przy wejściu do skalnej pieczary 

- zaczęły się pojawiać pierwsze cuda, jak m.in. naprawa sieci rybackiej czy odprawienie pięknej kobiety, 

przysłanej ponoć przez samego diabła  

- do pustelnika zaczęli przybywać pierwsi naśladowcy, a sąsiedni mnisi w Vicovaro wybrali Benedykta 

swym przełożonym 

- dalsze cuda: pęknięcie zatrutego kielicha z winem, wytryśnięcie źródła na wzgórzu, chodzenie mnichów 

po wodzie, wydobycie żelaznego ostrza z jeziora, wskrzeszanie zmarłych, przepowiadanie przyszłości itd. 

- zakonnicy z aż 12 wspólnot (po 212 osób) ! odchodzą z Subiacco i około 525 roku rozpoczynają budowę 

klasztoru (łac. claustrum) nad miasteczkiem Cassinum, w miejscu dawnej świątyni Jowisza i Appollina 



Reguła św. Benedykta (Regula monachorum, Regula monasteriorum) 

 

- spisywana przez ostatnie 15 lat życia Benedykta jako opata klasztoru na Monte Cassino 

- duża rola opata w regule, który jak „dobry ojciec” sprawuje pieczę nad „dziećmi” (władza to duża 

odpowiedzialność, opat winien dawać przykład, ale też karać za przewinienia) 

- posłuszeństwo mnichów, milczenie, pokora, praca fizyczna, modlitwa i lektura (kopiowanie ksiąg, 

wytworzenie się skryptoriów) 

- klasztor miał stać się samowystarczalnym „przedsiębiorstwem”, gdzie bracia pracowali na rzecz 

wspólnoty jak na rzecz zdrowego „organizmu” (brak wspólnych dóbr!)  

- cnota i dobre uczynki przybliżają zakonników do Boga i zbawienia  

- uniwersalność reguły daje możliwość organizacji podobnych klasztorów w całej Italii,  

a następnie w całej Europie Zachodniej i Środkowej (wzorowane na rzymskich willach z atrium)  

 

vide: https://www.youtube.com/watch?v=T6vfE0Y0SLY 

vide: https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/regula_osb_01.html#m1 
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Reguła św. Benedykta, c.d.  

 

Rozdz. 7: 

- Dwunasty stopień pokory: jeżeli mnich nie tylko w sercu, ale także w samej postawie okazuje zawsze 

pokorę oczom ludzi, a mianowicie w czasie Służby Bożej, w oratorium, w klasztorze, w ogrodzie, 

w podróży, na polu, czy gdziekolwiek indziej, bez względu na to, czy siedzi, chodzi, czy też stoi, 

zawsze niech ma spuszczoną głowę i oczy skierowane ku ziemi. 

Rozdz. 46: 

- Kto przy jakiejkolwiek pracy, w kuchni, w spiżarni, usługując przy stole, w piekarni, w ogrodzie, 

wykonując jakieś rzemiosło, albo w jakimkolwiek innym miejscu popełni jakieś uchybienie, coś stłucze 

albo zgubi, albo jakąkolwiek inną szkodę wyrządzi, powinien przyjść od razu, do winy się przyznać 

i z własnej woli zadośćuczynić za błąd swój wobec opata i wspólnoty. 

Rozdz. 57, 66: 

- Jeśli są w klasztorze rzemieślnicy, niechaj z całą pokorą uprawiają swoją sztukę, gdy im opat  

na to zezwoli […] Klasztor zaś, jeśli to możliwe, tak powinien być zorganizowany, żeby można było 

znaleźć w obrębie jego murów wszystko, co niezbędne, a więc wodę, młyn, ogród, jak również różne 

warsztaty rzemieślnicze, tak aby mnisi nie musieli włóczyć się na zewnątrz […]. 

 



Kontynuatorzy idei św. Benedykta: 

 

- Grzegorz Wielki, papież i doktor Kościoła; św. Augustyn z Canterbury, apostoł Anglii;  

św. Beda Czcigodny, doktor Kościoła; św. Bonifacy i św. Bruno, apostołowie Niemiec 

- mnisi iroszkoccy: podróżowali po Europie w 12 osób z „Chrystusem na ustach”, ewangelizowali 

pogan, zakładali klasztory we Francji, Niemczech, Italii; Reichenau i Trewir, Liège i Salzburg,  

Bobbio i Laon, Würzburg i Sankt Gallen, Peronne i Fiesole, Modra (Czechy) – miejsca ich działalności 

- św. Kolumban z Iony (opat w Luxeuil w Burgundii i w Bobbio), św. Brendan Żeglarz (założyciel 

opactwa w Clonfert), św. Finnian (założyciel opactwa w Clonard), św. Kongal z Bangor (założyciel 

tamtejszego klasztoru), św. Aidan (założyciel klasztoru w Lindisfarne)  

- mnisi z klasztorów benedyktyńskich z całej Europy Zachodniej zapoczątkowali w końcu VIII wieku 

tzw. renesans karoliński – reformy życia zakonnego i reguły oprac. przez Benedykta z Aniane, 

nawrót do klasycznej łaciny wśród duchowieństwa, nauka trivium i quadrivium (siedem sztuk 

wyzwolonych), wprowadzenie tzw. minuskuły w piśmie etc. Autorzy reformy: Alkuin z Yorku, Paweł 

Diakon, Piotr z Pizy czy Einhard z Fuldy 



Capitulare de villis vel curtis imperii – 
Zarządzenie o włościach 

 
- spisany około 800 roku na polecenie 

Karola Wielkiego, dotyczył 
gospodarowania majątkami cesarza 
- ostatni rozdział zawiera zestawienie  

90 roślin ogrodowych – warzyw, owoców i 
ziół o przeznaczeniu uprawnym, leczniczym, 

symbolicznym czy magicznym! 
- wcześniejsze zestawienia roślin w pismach 

autorów starożytnych: Katona Starszego, 
Warrona, Kolumeli, Pliniusza Starszego 

Paludiusza i Izydora z Sewilii  
 

Rozdz. 45 („O rzemieślnikach”): 
„Aby każdy rządca miał pod swoim 

zarządem 
dobrych rzemieślników: kowali, złotników 

[…], szewców, 
tokarzy, cieśli, szczytników, rybaków, 

sokolników, mydlarzy, piwowarów, tj. takich 
którzy umieją warzyć piwo albo wino 

jabłkowe lub gruszkowe albo jakieś inne 
napoje dobre do picia; piekarzy którzy 
wypiekaliby pszenny chleb na nasze 

potrzeby, sieciarzy którzy dobrze umieją 
pleść sieci czy to do polowania, czy do 
łapania ryb lub też ptaków – jak również 

i innych ministeriałów […].” 



Capitulare de villis vel curtis imperii, fol. LXX 
 

Przyprawy i zioła:  
 

2. Mieczyki i malwy – używane w ziołolecznictwie przeciwko 
pszczołom, obrzękom i opuchliznom 

3. Szałwia – przyprawa do ryb, sosów i wina, pomagała na kaszel, 
brak apetytu, odstraszała demony! 

4. Kmin rzymski, rozmaryn, estragon i cząber – przyprawy do 
mięsa, sera, grochu i bobu, odstraszał pchły i komary 

5. Anyż, czarnuszka, lubczyk, gorczyca i tymianek – j.w. (anyż to 
antidotum, lubczyk miał pobudzać chuć ) 

6. Mięta (4 rodzaje!) 
7. Kolendra i złocień balsamiczny (rzadki dziś) – dodawano go do 

piwa, ciastek, pomagał w impotencji, gorączce i omdleniach 

oraz ataku wszawicy 
 

8. Rośliny lecznicze: pietruszka aleksandryjska (wścieklizna, 
odstrasza węże!), dyptam (podagra, bóle brzucha, menstruacja), 
kocimiętka ( przeciwko biegunce, maść na rany i porost włosów), 
centuria (złamania kości), prawoślaz (bóle gardła), wilczomlecz 

(środek moczopędny ale też powodował oparzenia ciała), 
abrotanum – febra, plamy, rany na ciele, łopian - złamania, 

wrotycz – dawał witalność, jałowiec – goił rany i spędzał płód, 
tybula, cykoria i kopytnik – bóle żołądka, wymioty 

9. Kozieradka i ruta – pierwsza używana jako pasza dla zwierząt 
oraz na schorzenia intymne, druga działała na zatrucia, ale też 

odstraszała bazyliszki ! 
10. Oszloch morski (cebula morska) – środek przeciw tyfusowi, 

żółtaczce, astmie, kaszlowi, śledzionę  
11. Mak – na sen  

 
 

 



Warzywa:  
- kapustne: brukiew, rzodkiew (oczyszcza 
organizm), kalarepa 
- selerowate: pietruszka (leczy brzuch, 
nerki), seler (moczopędny, na podagrę), 
koper i koper włoski / fenkuł (na 
niestrawność, kompres na oczy) 
- strączkowe: groch, fasola, bób i wyka 
(bardzo kaloryczne i bogate w błonnik) 
- dynie (przyrządzane na 20 sposobów), 
melony i arbuzy(gasiły pragnienie),), 
ogórki (na anginę i kompresy) 
- cebula, por i czosnek (gardło, głos  
i kaszel, odpędzały złe moce) 
- sałata, rukola (lekkość spożycia), buraki 
(trawienie), lebioda oraz rojnik murowy, 
zwany Brodą Jowisza - miał chronić od 
piorunów (podobnie jak wawrzyn), 
pomagał w schorzeniach oczu i uszu 
 
Lilie i róże – symbolizowały panowanie 
Kościoła i krew męczeńską chrześcijan 
 
Drzewa owocowe: 
- jabłka (osiem rodzajów) i gruszki (cydr), 
kasztany (na zupę!), brzoskwinie, pigwy 
(dżemy), migały, orzechy laskowe 
(odtruwające), orzechy pinii (sosny), 
czarna morwa (farba, wino), nieszpułka 
(pobudzała), figi i czereśnie – desery 
 



Plan opactwa w Sankt Gallen 

 

- nakreślony przez opata Heito około 820 roku przedstawia 

plan idealny klasztoru benedyktyńskiego położonego na 

wyspie Reichenau na Jeziorze Bodeńskim  

- wyszczególnione ogród warzywny i ziołowy, sad owocowy 

na cmentarzu oraz dom ogrodnika i szpital z ogrodem 

(kaplicą i kuchnią) 

 

vide: https://www.stiftsbezirk.ch/en/videos 

 

https://www.stiftsbezirk.ch/en/videos


Rekonstrukcja budynków przez Rudolfa Rahna (1876 r.) 



Walahfried Strabo, Liber de cultura 
hortum („Hortulus”)  
 
- pochodził z okolicy Jeziora 
Bodeńskiego, uczył się w szkole 
przyklasztornej w Sankt Gallen, 
później nauki pobierał w Fuldzie. 
Wrócił do Reichenau, gdzie został 
opatem z nadania cesarza 
Ludwika Pobożnego 
 
- opisał 24 rośliny uprawiane w 
ogrodzie ziołowym i warzywnym, z 
wykorzystaniem ich znaczenia w 
gospodarce, ale też podając ich 
symbolikę 
- aż 18 z nich pokrywa się z 
uprawami w Kapitularzu,  
a 15 z nich można znaleźć na 
planie z Sankt Gallen 
 
 



Opactwo benedyktyńskie w Cluny 

- wznoszone przez ponad 200 lat w różnych etapach (Cluny I, Cluny II, Cluny III) na ziemi podarowanej zakonnikom 

w 910 roku przez księcia Akwitanii Wilhelma Pobożnego 

- największy klasztor świata średniowiecznego, romańska bazylika pięcionawowa z podwójnym transeptem, 

apsydami i narteksem, rozpoczęta za opata Hugona Wielkiego (1088 rok) 

- miejsce szerzenia tzw. reformy kluniackiej – odnowy życia monastycznego w powrocie do początku reguły  

św. Benedykta, z dużym naciskiem na modlitwę, liturgię i milczenie (kontemplacja) 

 

vide: https://www.youtube.com/watch?v=-Deqd47DWb0 

 

O cnocie milczenia: 

„Dlatego tez ̇ ze względu na ważność ́ milczenia, nawet na rozmowy dobre, święte i budujące należy rzadko 

pozwalać́ uczniom dojrzałym bo jest napisane „Nie unikniesz grzechu w gadulstwie” (Prz. 10, 19) […].  

Nie dopuszczamy zaś́ nigdy do niestosownych żartów oraz do gadania pustego i pobudzającego do śmiechu…”.  

 

”[…] dziewiąty stopień pokory: jeżeli mnich powstrzymuje język od mówienia, a zachowując milczenie, nie odzywa się 

niepytany […] Przy posiłkach braci nie powinno brakować́ czytania […] Co zaś́ jest potrzebne przy jedzeniu i piciu, 

niechaj bracia tak sobie wzajemnie podają ̨, aby nikt nie potrzebował o nic prosić. Jeśliby jednak czegoś́ jeszcze 

brakło, prosić ́ należy raczej za pomocą̨ jakiegoś́ zrozumiałego znaku niż słowami.” 
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c.d. 
- najstarsza lista znaków spisana 
przez Ulryka z Zell i Wilhelma z 
Hirsau, na polecenie opata 
Hugona w połowie XI wieku, 
zawierała 296 znaków  
i 313 określeń ! 
 
- pojawiają się w niej znaki i 
określenia na rośliny „stra ̨czkowe” 
(legumina), do których zaliczono 
fasolę, groch i soczewicę, oraz 
„warzywa” (olera), do których 
zaliczono bylicę piołun, cebule ̨, 
czosnek, dynię, hyzop, kabaczek, 
koper włoski, koperek, por, różę, 
rutę̨, rzepę̨, rzodkiewkę̨ i seler.  
 



Christ Church, Canterbury, plan Wiberta (1165 r.) 
 
- szpital, ogród i zielnik (herbarium)  
 
Vide: https://www.youtube.com/watch?v=ICEEsKcTWmI 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ICEEsKcTWmI


Zrealizowano w ramach projektu „Historyczne ogrody Małopolski w naszej pamięci i fotografii”, 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
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