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Na okładce:

W przebieralni nie tylko zało−

żysz strój biskupiński. Tu dowiesz

się też wszystkiego na jego temat.

fot. Paweł Dobies
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Uciekając przed prześlado−
wcami, Święta Rodzina umę−
czona skwarem pustunnego Sy−
naju, wkroczyła do Egiptu, kra−
iny starożytnej, spichlerza im−
perium Rzymskiego, gdzie błę−
kitna wstęga Nilu wyznaczała
rytm życia od niezliczonych po−
koleń. Kolejne postoje znaczy−
ły oazy okolone daktylowymi
gajami, biedne wioski pośród
płytkich, rzecznych rozlewisk i
osady z domostwami z suszonej
cegły na jałowych, piaskowych
pagórach. Pamięć tej wędrówki
przetrwała w bardzo żywej for−
mie w kościele Koptyjskim aż
do czasów nam współczesnych.
Nazwa “Kopt” wyowdzi się od
greckiego terminu Aigyptos
(Egipt) i obejmuje również swym
znaczeniem Nil, majestatyczny,
groźny, lecz i błogosławiony bez−
miar wód. Chrześcijaństwo sto−
sunkowo wcześnie zapuściło tu
swe korzenie, a św. Marek Ewan−
gelista, który poniósł męczeńską
śmierć w Aleksandrii w 68 r. jest
uważany za patrona i założyciela
Koptyjskiego kościoła.

Minęło ponad dweiście lat
od tej historycznej daty zanim
wyznawcy Chrystusa − szcze−
gólnie ostro prześladowani za
cesarzy: Decjusza (249−251), Wa−
leriana (252−260) i Dioklecjana
(284−305) − okrzepli na tyle,
aby zacząć organizować własne
gminy i wzosić świątynie bez
obawy o ich zniszczenie. Szko−
ła aleksandryjska chlubiła się
uczonymi mężami, których roz−
prawy i działalność misyjna sze−
rokim echem rozchodziły się
poza Egipt, sięgając Syrii, Me−
zopotamii i wschodniej części
Anatolii. Klemens (150−215),
Orygens (185−254), Dionizy zw.
Wielkim i Atanazy (IV w.),
budowali podwaliny kościoła
chrześcijańskiego, zwalczając za−
ciekle jakże liczne herezje i wy−
pracowując kanony wiary.

ne herezje i wypracowując
kanony wiary.

Początkiem rozdziału koś−
cioła Koptyjskiego od pozosta−
łych członów chrześcijaństwa
stał się sobór w Nicei (Azja
Mniejsza) w 325 r. Od tej pory
Koptowie na swój sposób wiel−

bili Zbawiciela, borykając się
nie tyle z przeciwnościami su−
rowej natury, co z kolejnymi
falami zdobywców Egiptu. Po
Rzymianach zachodnich przy−
szli wschodni − Bizantyjczycy −
a po nich Arabowie, raz tolera−
ncyjni, a kiedy indziej bezwzglę−
dni i mściwi. Idea ucieczki na

pustynię powstała jeszcze w okre−
sie wczesnych prześladowań. W
drugiej połowie II w. Frontinus z
70 towarzyszami wybrał odległe
pustkowie, uciekając przed siepa−
czami cesarza Antonina Piusa. Za
twórcę jednakże ruchu monasty−
cznego uważa się św. Antoniego,
który w początkach IV w. prze−
mierzał kamienistą Pustynię
Wschodnią i w końcu osiadł w
nędznej grocie nad Morzem Cze−
rwonym.

Naśladowcy św. Antoniego
dosłownie wyroili się w pokaź−
nej liczbie, wybierając miejsca
zarówno niedostępne, jak i w
bytowaniu doczesnym uciążli−
we. Makary Aleksandryjski spę−
dził kilka lat nagi na bagnach
Mareotis, słynnych z duchoty i
rojów dokuczliwych komarów.
Wokół pustelni zyskujących sła−
wę eremitów tworzyły się sku−
piska anachoretów, gnieżdżą−
cych się w lepiankach bądź w
szałasach kleconych z kolczas−
tego chrustu. Bezgraniczne uma−
rtwianie ciała osiągnęło romia−
ry wręcz paranoiczne, stąd też

narastała w środowiskach koś−
cielnych krytyka skrajnego ere−
mityzmu, widząc w nim pewne−
go rodzaju zboczenie, nie służą−
ce właściwej drodze duchowe−
go oświecenia. Św. Pachomiusz,
sam długo będąc odludnym mni−
chem, zdecydował się wprowa−
dziź w życie monastyczne no−

we, bardziej humanitarne regu−
ły. Mnich musi okiełznać ciało,
nie powinien jednak go wynisz−
czać, aby osiągnąć niebo. Zasa−
dami najistotniejszymi są celi−
bat, czystość, pobożność, ubós−
two i posłuszeństwo. Rewolu−
cyjnym okazało się wprowadze−
nie pracy fizycznej oraz zdoby−
cie podstawowego wykształce−
nia − szczególnie jeśli chodziło
o osoby pozostające w życiu
wspólnotowym. Te reguły prze−
jął i rozwinął na gruncie kultu−
ry zachodnioeurpejskiej św. Be−
nedykt, pierwszy opat klaszto−
ru na Monte Casino.

Oczywiście powstanie zdy−
scyplinowanych wspólnot za−
konnych nie wykorzeniło cią−
got pustelniczych. Wciąż szli
bezdrożami wierni w jednej, sie−
rmiężnej opończy, wychudli jak
szkielety, z kosturem w ręce,
boso lub w drewnianych sanda−
łach na ropiejących stopach, i z
glinianą miseczką na rzemyku u
pasa. Św. Szenute, zmarły w 451
r., uczynił regułę św. Pacho−
miusza jeszcze bardziej surową,

powołując do cierpiętniczego
życia wspólnoty zakonne na
Wschodniej i Zachodniej Pus−
tyni. Pierwszy klasztor w Etio−
pii wzniesiono w V w. w Debre
Dammo, w wyjątkowo niegoś−
cinnych górach Aksum. Muzu−
łmanie podbijając Egipt i Nu−
bię w zasadzie nie prześladowa−
li Koptów, wymagali tylko po−
słuszeństwa władzy, ingerując z
rzadka, lecz bardzo brutalnie
jeśli napotykali choćby anemi−
czny opór. Dziś Koptowie znajdu−
ją swe miejsce w muzułmańskim
morzu, umiejętnie lawirując mię−
dzy rafami ekstremizmów i polity−
cznych przewrotów.

Na północ od Libanu, na
wschodnim wybrzeżu śródziem−
nomorskim kwitła przez stulecia
Antiochia, miasto bogate kupiec−
ką magnaterią, kontrolującą han−
del, idący z Indii, Persji, Arabii i
Mezopotamii ku Europie połud−
niowej i zachodniej. Gminy chrze−
ścijańskie w Antiochii początki
swe wywodziły od św. Pawła i
przez długi czas rościły sobie
pretensje do przewodzenia w kru−
chym jeszcze i niestabilnym
chrześcijańskim świecie. Jan
Chryzostom, Grzegorz z Nazja−
nsu, Grzegorz z Nyssy i św. Ba−
zyli Wielki − te nazwiska znane
były i poważane daleko poza gra−
nicami Syrii. Respektowano sło−
wo i wolę patriarchów antiocheń−
skich na kolejnych synodach ko−
ścioła powszechnego. Ruch mo−
nastyczny na tych terenach oraz
na półpustynnych obszarach Ara−
bii, a także w porośniętych trzci−
ną zakątkach między Tygrysem i
Eufratem, bujny swój rozwój za−
znaczył w IV i V w. Przyjęta
była powszechnie wyjątkowa su−
rowość − i z niej słynęli św. Euge−
niusz (zm. w 363 r.) oraz św.
Jakub Baradeusz (zm. 578).

Znamieniem wyjątkowym
eremityzmu Bliskiego Wscho−
du byli stylici − to znaczy pus−
telnicy egzystujący na słupach,
częstokroć na kolumnach pa−
miętających czasy cywilizacji
starogreckiej, rzadziej na ostań−
cach skalnych, uformowanych
przez wiatr, susze i okresowe
deszcze. Bezsprzecznie najsłyn−
niejszym ze stylitów jest Szy−

mon Słupnik (389−459). Już w
młodości umartwiał się, ciasno
obwiązując tors sznurem z łyka
palmowego, gęsto przetykanym
cierniami. Kazał także zamknąć
się w kamiennej cysternie na
wodę, skąd siłą wyciągnięto go,
gdy bardzo był bliski zakoń−
czenia żywota. Później zgięty
we dwoje siedział w pieczarze,
w której nie było miejsca na
rozprostowanie nóg. Nagabywa−
ny przez tłumy wielbicieli, pra−
gnących chociażby przez do−
tknięcie pustelnika doświadczyć
znaku woli bożej − postanowił
uciec na wysoką na ok. 15 m
kolumnę. Spędził tam 37 lat
głosząc kazania i modlitwy,
odziany w szorstki kaptur, wy−
stawiony na palące słońce i chło−
stany wiatrami zimnych nocy.
Wokół kolumny szymonowej
wyrosła wioska pielgrzymów, z
czasem przeistaczająca się w
gwarną osadę, bynajmniej nie
dążącą do stosowania na co dzień
rygorów medytacji i duchowej
dyscypliny. Daniel z Samosaty
(zm. w 502 r.) spędził na mar−
murowym filarze 42 lata − inni
(św. Alipiusz i św. Łukasz) prze−
nosili się z jednego słupa na
drugi, ciągle w poszukiwaniu
spokoju i odpowiedniej atmos−
fery. Co niezwykle ciekawe, osta−
tniego, najprawdopodobniej, sty−
litę widział niemiecki podróżnik
w Gruzji w latach 20 XIX w.

Skalne nisze w Anatolii
przechowywały kilkanaście po−
koleń pustelników, gościły ich
kolumny, słupy, szałasy pod
uschniętym sykomorem, zie−
mianki, wykroty po drzewach i
trzcinowe budki. Czas tych lu−
dzi upływał w innym wymia−
rze, z pewnością bez godzin,
dni, miesięcy i lat. Nie był
nawet postrzegany jako upływ
duchowy bądź materialny, sta−
nowił nie uświadamiany sobie
składnik uporczywego dążenia
do osiągnięcia wymiaru blis−
kiego Bogu. Czas był w tym
środowisku zapomniany, toteż
nie istniał tak boleśnie jak dla
pozostałych śmiertelników.
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