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ROZDZIAŁ IV. ANGLIA I KONTYNENT

RZYMSKIE I CELTYCKIE FUNDACJE

Arystokratyczny rys żeńskich klasztorów w północnej Galii, jak również to, 
że słynęły one z ascetyzmu i uczoności, skupiły na nich uwagę arystokra-

cji anglosaskich królestw. Beda Czcigodny twierdził, że z braku w okolicy od-
powiednich klasztorów, Earcongota, córka króla Earconbertha z Kentu, została 
zakonnicą w Faremoutiers; wspomina też o wielu dziewczętach z angielskiej ary-
stokracji, które wysyłano do Chelles, Andelys i innych galijskich monasteriów 
na naukę, a niekiedy po to, by wstąpiły do klasztoru1. Św. Hilda, ksieni z Whitby 
(ok. 614–680), która była spokrewniona z królewską rodziną z Nortumbrii i która 
została ochrzczona przez św. Paulina z Yorku wraz z resztą tamtejszego dworu, 
miała siostrę w Chelles. Sama również zamierzała się tam udać, póki św. Aidan 
z Lindisfarne nie objął nad nią duchowego kierownictwa i nie uratował jej dla 
angielskiego monastycyzmu i dla angielskiego Kościoła.

W VII-wiecznej Brytanii spotkały się i połączyły ze sobą trzy tradycje: 
rzymska, galijska i iryjska. Życie monastyczne rozwijało się krok po kroku wraz 
z nawróceniem pogańskich Anglów na chrześcijaństwo i, jak pokazuje życie 
św. Hildy, stawało się udziałem już pierwszego pokolenia nawróconych. Bryta-
nia była polem dwóch przedsięwzięć misyjnych – św. Augustyna z Canterbury, 
wysłanego z Rzymu przez papieża Grzegorza Wielkiego, i celtyckiej misji skie-
rowanej z wyspy Iona na prośbę króla św. Oswalda z Nortumbrii; misje te utrwa-
liły dwie odrębne tradycje monastyczne. Augustyn i jego towarzysze, którzy 
ruszyli na misję do Kentu, byli mnichami; poza wzniesieniem katedry w Can-
terbury założyli oni klasztor poświęcony św. Piotrowi i Pawłowi – późniejsze 
opactwo św. Augustyna z Canterbury – który stał się mauzoleum pierwszych 
arcybiskupów i królów Kentu. Prawdopodobnie rola tamtejszych mnichów pole-
gała pierwotnie na zapewnieniu regularnego odprawiania nabożeństw liturgicz-
nych w pobliskiej katedrze, na wzór rzymskich klasztorów, które były satelitami 
patriarszej bazyliki2. Nie wiemy nic na temat tamtejszej obserwancji w tym 
wczesnym okresie, ale można przypuszczać, że przestrzegano tam zwyczajów 

1 Bede’s Ecclesiastical History of English People, wyd. B. Colgrave, R.A.B. Mynors, Oxford 1969, 
ks. III, rozdz. 8; Beda Czcigodny, Dzieje Kościoła Anglów. Historia Ecclesiastica gentis Anglorum, 
tłum. I. Salamonowicz-Górska, Warszawa 2020.
2 N. Brooks, The Early History of the Church of Canterbury: Christ Church from 597 to 1066, Leice-
ster 1984, s. 91 i n.
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z ufundowanego przez Grzegorza klasztoru na rzymskim wzgórzu Celius, skąd 
przybył sam Augustyn.

Sugerowano nieraz, że to Augustyn przywiózł Regułę św. Benedykta do Ang lii 
i że opactwo koło Canterbury było pierwszą benedyktyńską fundacją poza Italią3. 
Nie ma na to jednak dowodów. Domysł ten opiera się na błędnym założeniu, że 
monaster św. Andrzeja na wzgórzu Celius i inne rzymskie klasztory przyjęły Re-
gułę św. Benedykta. W rzeczywistości zwyczaje w rzymskich monasteriach 
VII w. były jednak zróżnicowane i eklektyczne. Niektóre były greckimi zgro-
madzeniami przestrzegającymi tradycji św. Bazylego; inne zaś, które pojawiły 
się jako satelity patriarszych bazylik w mieście, stosowały liturgiczny porządek 
tychże bazylik, a ich wewnętrzny rygor, jak ujawniają najdawniejsze rzymskie or-
dines mszalne, wynikał z różnych doświadczeń ich fundatorów. Reguła św. Bene-
dykta była znana w Rzymie, nie ma jednak dowodu, by którykolwiek z rzymskich 
klasztorów przyjął ją jako wyłączny wzorzec przed X w.4 

Pierwszy wielki wysyp angielskich fundacji monastycznych nastąpił po mi-
sji św. Aidana do Nortumbrii. Według przekazów tradycji Kościoła celtyckiego 
Aidan założył swoją siedzibę misyjną w klasztorze na wyspie Lindisfarne, którą 
król Oswald przekazał mu w 635 r. Mimo że Aidan był biskupem diecezji obejmu-
jącej całą Nortumbrię, kontynuował swoje życie zakonnika, udając się czasem do 
Lindisfarne, gdzie zgromadzeniem kierował nie on, a opat, a niekiedy udając się 
do eremu na wyspie Inner Farne.

Regułą przestrzeganą na Lindisfarne była ta, którą św. Kolumba ustanowił 
w klasztorze na Ionie. Ta sama celtycka obserwancja była prawdopodobnie prze-
strzegana w innych klasztorach, które pojawiły się jako pokłosie misji św. Aidana: 
Melrose, Gateshead i Hartlepool, wszystkie założone przez niego; Ripon, które 
narodziło się jako kolonia Melrose; Lastingham, założone przez Cedda, apostoła 
wschodnich Anglów (VII w.), który był mnichem w Lindisfarne. Strategia misjo-
narzy z Iony była taka sama jak Kolumbana w Galii: kierowali się oni najpierw 
do arystokracji dworskiej, zaś fundacje monastyczne postępowały przy aktyw-
nej współpracy królów Nortumbrii, którzy zapewniali nadania ziemskie. Wysiłek 
Iony był skupiony przede wszystkim na północy; w południowych królestwach 
spora liczba celtyckich klasztorów została utworzona przez iryjskich misjonarzy 
pochodzących z innych miejsc. Św. Furzeusz (Fursey, VI/VII w.), iryjski książę, 
który podobnie jak Kolumban przysiągł, że z miłości do Chrystusa spędzi życie 
jako pielgrzym, został przyjęty przez króla Essexu Sigberta i obdarowany prze-
zeń starym rzymskim fortem w Suffolk, gdzie postawił klasztor. Iryjską fundacją 
było również Malmesbury.

3 Tak uważali: P. Schmitz, Histoire de l’ordre de Saint Benoît, t. I, Maredsous 1942, s. 38; J. Godfrey, 
The Church in AngloSaxon England, New York 1962, s. 153.
4 Zob. G. Ferrari, Early Roman Monasteries, Vatican 1957. 
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Jednym z najbardziej uderzających przejawów powiązań między anglosaskimi 
dworami królewskimi a żeńskimi opactwami w północnej Galii było wprowadze-
nie do Anglii podwójnych klasztorów typu galijskiego. Autorka Żywota Bertylli, 
ksieni klasztoru Chelles, donosi, że dotarły do niej prośby z Anglii o przysła-
nie nauczycieli, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy udzielaliby wskazówek 
dotyczących życia religijnego i budowy klasztorów5. Podobnie jak ich galijskie 
odpowiedniki, angielskie klasztory podwójne VII w. były przeznaczone przede 
wszystkim dla niewiast, zaś zgromadzenia męskie były do nich dokooptowane; 
całością kierowały ksienie. W ufundowanych przez arystokratyczne rody angiel-
skich klasztorach także mieszkały królewskie córki i wdowy; klasztorami kiero-
wały ksienie błękitnej krwi. Wimborne w hrabstwie Dorset zostało założone i było 
kierowane przez dwie siostry króla Ine z Wessexu. Św. Mildred, fundatorka i ksie-
ni Minster-in-Thanet pochodziła z królewskiej rodziny z Hwicce, państwa ze sto-
licą w Worcester. Św. Edeldreda, fundatorka Ely, sama będąc córką króla, była 
również żoną króla Egfryta z Nortumbrii. 

Św. Edeldreda na królewskim dworze poznała biskupa Wilfryda* i uległa 
wpływowi jego dominującej osobowości. Pod jego kierunkiem przyjęła ascetycz-
ny styl życia i zdecydowała się zostać zakonnicą. Według Bedy Czcigodnego jej 
królewski małżonek Egfryt przez dwanaście lat bezskutecznie próbował zmusić ją 
do skonsumowania małżeństwa6. Nigdy nie wybaczył Wilfrydowi, w końcu jed-
nak pozwolił żonie nałożyć mniszy welon w Coldingham. Podwójny klasztor, któ-
ry Edeldreda stworzyła w Ely, został zbudowany na jej własnej ziemi, która była 
wianem z poprzedniego małżeństwa. Monasterem Coldingham, gdzie Edeldreda 
była szkolona w życiu religijnym, zarządzała ksieni Ebba, która była jej ciotką 
i siostrą króla Oswiu.

Do naszych czasów nie zachowała się żadna reguła stosowana w angielskich 
klasztorach VII w. Jednak wiemy, że pierwowzorem angielskich podwójnych mo-
nasteriów był kolumbiański klasztor podwójny w Galii, zaś spisem zwyczajów tam 
przestrzeganych była zapewne „podwójna reguła” Kolumbana i Benedykta, do 
której stosowano się w Chelles i Faremoutiers. Iryjski wpływ jest tutaj pewny. Św. 
Hilda, ksieni kolejno Hartlepool i Whitby, została wyszkolona w monastycznej 
obserwancji przez św. Aidana. Coldingham zaś, które było opactwem królewskich 
świętych i ksień, miało iryjskich mnichów. To właśnie iryjski członek zgroma-
dzenia skarżył się ksieni Ebbie, że jej zakonnice jedzą i plotkują w swoich celach, 
gdy powinny się modlić, i tracą czas na tkaniu pięknych strojów. Przepowiadał, że 

5 MGH SS RM, VI, s. 106; D. Baltrusch-Schneider, Doppelklöster und anderen Formen der Symbiose 
männlicher und weiblicher Religiosen im Mittelalter, red. K. Elm, M. Parisse, Berlin 1992, s. 63 i n.
* Św. Wilfryd (ok. 634–709) był anglosaskim mnichem, opatem w Ripon, biskupem Yorku.
6 Bede’s Ecclesiastical History of English People, wyd. B. Colgrave, R.A.B. Mynors, Oxford 1969, 
ks. IV, rozdz. 19. Beda Czcigodny, Dzieje Kościoła Anglów. Historia Ecclesiastica gentis Anglorum, 
tłum. I. Salamonowicz-Górska, Warszawa 2020.
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opactwo spłonie w ogniu jak Niniwa7. I tak się stało. Cała ta opowieść pochodzi 
jednak od Bedy Czcigodnego i nie musimy zbyt poważnie traktować oskarżenia 
mniszek o rozluźnienie obyczajów. Podwójne klasztory nie musiały stosować się 
do straszliwych ascetycznych standardów Kolumbana, odziedziczyły jednak prze-
cież iryjsko-frankijską tradycję religijnego zapału i nauczania, zaskarbiając sobie 
tym szacunek współczesnych.

Królewskie ksienie z anglosaskiej Anglii, tak jak ich koleżanki z Galii, rządzi-
ły z władczą, właściwą monarchiniom charyzmą, a wiele z nich wywarło wpływ 
daleko poza murami swych klasztorów. Porządek zaprowadzony przez św. Hildę 
w Whitby, od założenia klasztoru w 657 r. do jej śmierci w 680, uczynił Whitby 
jednym z najbardziej żywotnych i twórczych ośrodków angielskiego chrześcijań-
stwa w pokoleniu poprzedzającym Bedę. Mimo że Hilda porzuciła świat, ten wca-
le nie zapomniał o niej. Beda napisał, że królowie i książęta kierowali się do niej 
po radę8. Świadectwem prestiżu, jaki towarzyszył jej opactwu w nort umbryj skiej 
społeczności, było wybranie Whitby przez króla Oswiu na miejsce synodu, który 
rozstrzygnął kontrowersję paschalną na korzyść strony rzymskiej i zdecydował 
o kierunku, w którym miał pójść angielski Kościół. 

Czy to z powodów politycznych, czy też ze względu na lojalność wobec tych, 
którzy wychowali Hildę w tradycji celtyckiej, podczas sporu stanęła ona po stro-
nie tych, którzy opowiadali się za tradycją iryjską i pozostała nieprzejednaną 
przeciwniczką biskupa Wilfryda. Jej zaangażowanie w politykę kościelną nie 
było jednak tak istotne jak kierunek, który wyznaczyła swojemu zgromadzeniu. 
W opactwie niezmordowanie zajmowała się edukacją i nauczaniem. Jej oświeco-
ne rządy przysłużyły się sprawie kształcenia duchownych do posługi w Koście-
le, wciąż prowadzącym misję w niepiśmiennym społeczeństwie. Pięciu mnichów 
z jej zgromadzenia zostało biskupami. Prawdopodobnie to dzięki swej przenikli-
wej wizji katechetycznych możliwości epiki religijnej stała się przyjaciółką i me-
cenaską poety, św. Cedmona z Whitby (zm. ok. 680). Kiedy Cedmon u schyłku 
życia odkrył w sobie talent pieśniarski, Hilda nakłoniła go, by wstąpił do klasz-
toru, i kazała mu układać wiersze – przekazywane przez niego ustnie, ponieważ 
nigdy nie nauczył się pisać – na wielkie biblijne tematy stworzenia i odkupienia. 
Zarówno jako centrum intelektualne, jak i ośrodek działalności duszpasterskiej, 
Whitby za czasów św. Hildy trwało wiernie w iryjskiej tradycji monastycznej. 

Św. Wilfryd twierdził, że jako pierwszy w Anglii zorganizował klasztor w ca-
łości oparty na Regule św. Benedykta. Było to Ripon; Wilfryd wprowadził w nim 
Regułę, gdy opat Eata wraz z grupą iryjskich mnichów opuścił monasterium, nie 
chcąc podporządkować się rzymskim zwyczajom. Wilfryd traktował ekspansję 
Reguły jako część swojej kampanii „wykorzeniania trujących chwastów zasianych 

7 Tamże, ks. IV, rozdz. 25.
8 Tamże, ks. IV, rozdz. 23.
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przez Szkotów”9. Pobyty w Rzymie i w Galii wpoiły mu zamiłowanie do prze-
pychu i pogardę dla wyspiarskich tradycji. Skutecznie wniósł sprawę o zgodność 
z tradycją rzymską na synodzie w Whitby. Po 669 r., gdy został biskupem Nort-
umbrii, jego pozycja była zgoła królewska; coś z tej jego dostojności odcisnęło 
się na Ripon i na siostrzanym opactwie, które około 670 r. św. Wilfryd założył 
w Hexham. Rozpadające się monastyczne kolonie Irlandczyków, ze skromnymi 
konstrukcjami z tzw. suchego kamienia (tzn. bez zaprawy) lub drewna, musiały 
wyglądać barbarzyńsko dla oka, które zasmakowało w przestronnych bazylikach 
Rzymu. Zarówno w Ripon, jak i w Hexham św. Wilfryd rozpoczął skompliko-
wane prace budowlane, obejmujące wznoszenie kamiennych kościołów, których 
krypty z wąskimi przejściami otoczonymi wielkimi blokami z ciosanego kamie-
nia przetrwały do dziś. Wydaje się, że nie ma powodu, by wątpić w twierdzenie bi-
skupiego biografa i oddanego kapelana, Stefana z Ripon, jakoby Ripon i Hexham 
były pierwszymi benedyktyńskimi klasztorami w Anglii w tym sensie, że ich 
zwyczaje oparte były wyłącznie na Regule. Nie był to jednak wzorzec bezpo-
średnio naśladowany przez innych monastycznych fundatorów VII w. Znajomość 
Reguły szerzyła się systematycznie, można się było do niej odwołać w poszuki-
waniu wskazówek w sprawach praktycznych, jak choćby procedura wybierania 
opata; generalnie jednak monastyczne obyczaje wciąż zachowywały eklektyczny 
charakter. 

WEARMOUTH I JARROW

Eklektyczne połączenie romanitas z galo-iryjską tradycją monastyczną jest 
obecne w dwóch słynnych fundacjach Benedykta Biscopa w Wearmouth i Jar-

row. Tak jak św. Wilfryd, Biscop należał do angielskiej arystokracji dworskiej i był 
niestrudzonym podróżnikiem. Jako dwudziestopięciolatek zostawił wszystko 
i wyruszył w pielgrzymkę do Rzymu10. Zatrzymał się na pewien czas w Lérins, 
gdzie poznał monastyczną dyscyplinę i złożył śluby klasztorne. Jednak Rzym 
wciąż przyciągał go jak magnes i Biscop ponownie wyjechał do Italii. Wrócił do 
Anglii w 669 r. w towarzystwie arcybiskupa Teodora; powierzono mu wówczas 
opactwo św. Piotra i Pawła w Canterbury. Jednak po upływie kilku lat ponownie 
znalazł się w Rzymie, by szukać ksiąg i relikwii. Wielkie nortumbryjskie mo-
nasterium, którego budowę rozpoczął na północnym brzegu rzeki Wear w 674 r., 
zostało wzniesione na ziemi nadanej mu przez króla Egfryta. Do pomocy w przed-
sięwzięciu i zarządzaniu nowym zgromadzeniem otrzymał asystenta w osobie 

9  The Life of Bishop Wilfrid by Eddius Stephanus, wyd. B. Colgrave, 1927, s. 99.
10 Zob. A.H. Thompson, Bede, Life Times and Writing, New York 1935, s. 60–101; P. Hunter Blair, The 
World of Bede, Cambridge 1970, s. 155–199.
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innego młodego arystokraty, Ceolfryda, który był mnichem w Ripon. Po kilku 
latach Biscop wzniósł siostrzany klasztor w Jarrow nad rzeką Tyne i zasiedlił go 
mnichami z Wearmouth, kierowanymi przez Ceolfryda. Oryginalna inskrypcja, 
wyryta rzymską kapitałą i cudownie zachowana nad łukiem prezbiterium kościo-
ła w Jarrow, podaje, że świątynia została poświęcona św. Pawłowi 23 kwietnia, 
w piętnastym roku króla Egfryda i w czwartym opata Ceolfryda – czyli w 685 r.

Dedykacja bliźniaczych klasztorów Biscopa św. Piotrowi i Pawłowi, świętym 
patronom Rzymskiego Kościoła, była widoczną oznaką duchowej i kulturalnej wię-
zi z Rzymem. Z licznych podróży przywiózł wiele pielgrzymich trofeów – księgi 
z Rzymu, którymi zapełnił biblioteki i skryptoria w obydwu domach, a także ob-
razy i relikwie dla tamtejszych kościołów. Nakłonił również Jana, arcykantora od 
św. Piotra, by przybył z Rzymu do Wearmouth i nauczył mnichów śpiewu i liturgii. 
Do budowli sprowadzał mularzy i szklarzy z Galii, którzy wiedzieli, jak budować 
„wedle rzymskiego stylu, który tak umiłował”. Współczesne badania archeologicz-
ne ujawniły zastosowane w tych konstrukcjach techniki budowlane oraz pomysły 
architektoniczne, takie jak toczone w drewnie elementy balustrady i wykonanie po-
sadzki techniką opus signinum, zapożyczoną z porzymskiej Galii. Badanie układu 
budynków klasztornych nie dało jednoznacznych wyników, wskazuje jednak na 
plan jednoosiowy, który wyróżnia się zarówno na tle irlandzkich klasztorów, jak 
i klasycznego benedyktyńskiego układu wokół kwadratowego wirydarza11.

Czy fundacje Biscopa były opactwami benedyktyńskimi we właściwym tego 
słowa znaczeniu, jak twierdzono dotychczas? Nie można być tego pewnym. Biscop 
okazał cześć dla Benedykta, przyjmując jego imię, gdy rozpoczynał swe życie re-
ligijne. Znał Regułę św. Benedykta i wyraźnie zalecał jej stosowanie w obydwu 
swoich zgromadzeniach jako autorytatywny przewodnik, którym należy się po-
sługiwać podczas wyboru nowego opata. Co więcej, Ceolfryd, przyjaciel i towa-
rzysz podróży Biscopa, pochodził z założonego przez św. Wilfryda Ripon, gdzie 
obserwancja opierała się wyłącznie na benedyktyńskiej Regule. Pewne wzmianki 
w Żywocie Benedykta Biscopa spisanym przez Bedę zdają się jednak wskazywać, 
że obserwancja w Wearmouth i w Jarrow wykraczała poza ramy Reguły św. Be-
nedykta. Tamtejszy rygor został zaprojektowany przez Biscopa i, podobnie jak 
w wypadku innych założycieli klasztorów z VII w., oparty na eklektycznej kom-
pilacji zwyczajów: „nie myślcie – mówił braciom na łożu śmierci – że stworzyłem 
te rozporządzenia z własnego, niewykształconego serca. Zaprawdę, wszystko, co 
przekazałem, byście przestrzegali dla zdrowia waszych dusz, to najlepsze, co prze-
czytałem w siedemnastu klasztorach podczas mych długich wędrówek i częstych 
pielgrzymek”12. Ta pożegnalna mowa zdaje się kolidować z surowym naciskiem 

11 R. Cramp, Monkwearmouth and Jarrow, the archaeological evidence, w: Famulus Christi. Essays 
in Commemoration of the Thirteenth Centenary of the Birth of Venerable Bede, red. G. Bonner, London 
1976, s. 5–18.
12 Venerabilis Baedae Opera Historica, wyd. C. Plummer, 1896, s. 374 i n. 


