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KS. PIOTR GŁOWACKI

BŁOGOSŁAWIONY BOGUMIŁ 
W ŚWIETLE EREMITYZMU

Błogosławiony Bogumił, postać z czasów młodego jeszcze Kościoła 
w Polsce, którego duchowi spadkobiercy w Dobrowie czczą jako swego wiel
kiego świętego oraz opiekuna i orędownika u Boga, doczekał się licznych 
opracowań, głównie szkiców historycznych. Historia nie zna jednak człowieka 
pozbawionego wymiaru religijnego.1 Stąd warto podjąć próbę przedstawie
nia tego, co w życiu ludzkim dotyczy sfery ducha. Zrozumiałe, że z braku 
osobistych świadectw dokumentujących wewnętrzne przeżycia trudno jest 
w sposób całkowicie wierny przybliżyć sylwetkę duchową interesującej nas 
osoby. Niemniej wydaje się, że poprzez ukazanie podobieństw doświadczeń 
życia innych osób prowadzących życie eremickie, można w jakiejś części zre
konstruować obraz duchowych przeżyć błogosławionego Bogumiła.

1. Tło zagadnienia
Przekonanie, iż człowiek podlega powszechnemu prawu rozwoju ku pełni, 

ku doskonałości, każe nam prześledzić drogi, na jakich może on osiągnąć ów 
cel. Osobą, która nas interesuje ze względu na sposób, w jaki zdobyła dojrza
łość duchową, jest bł. Bogumił. Przy omawianiu postaci tego błogosławionego 
będzie chodzić przede wszystkim o ukazanie doskonałości jego życia w aspek
cie świętości jako fundamentalnej siły, która dynamizując od wewnątrz życia 
chrześcijan,2 pozwala im stać się w gruncie rzeczy tymi, kim powinni być.

Wnikając w historię Kościoła, da się zauważyć, że zagadnienie święto
ści charakteryzuje pewna niekonwencjonalność. Wiele bowiem epok wy
pracowywało swój własny, często niezależny od poprzednich, pogląd na to 
egzystencjalne zagadnienie.3 Często decydowała o tym sytuacja, w jakiej 
znajdowało się chrześcijaństwo. Dlatego przybliżając model świętości 
bł. Bogumiła, warto się odwołać do początków, aby odkryć źródło i przyczyny 
takiego stylu realizowania w życiu ludzkim wartości ewangelicznych.

W czasie prześladowań chrześcijaństwa w pierwszych wiekach, obok 
zasadniczego akcentu położonego na męczeństwo za wiarę jako najdosko-
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nalsze świadectwo dane Chrystusowi i najbardziej uwiarygodniające wyzna
wane przekonania, widać również szukanie przez chrześcijan dróg osiągnię
cia świętości poza męczeństwem. Naturalna potrzeba ochrony swego życia 
i okoliczności zachęcały do tego, aby jedność z Bogiem realizować w od
osobnieniu, czyli przez porzucenie świata i odejście na pustynię.4

Sugestię do podjęcia takiego stylu życia chrześcijanie czerpali z Biblii 
oraz z nauczania Apostołów. Apostołowie -  pomni słów swego Mistrza: 
„jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdy
byście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale po
nieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego 
was świat nienawidzi” (J 15, 18-19) -  przestrzegali chrześcijan przed wpły
wami tego świata. „Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie” -  pi
sał św. Jan Apostoł i dodawał: „Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości 
Ojca” (1J 2, 15). Św. Jakub podkreślał natomiast, że prawdziwa wiara „czy
sta i bez skazy” wyraża się m.in. także w „zachowywaniu siebie samego 
nieskalanym od wpływów świata” (Jk 1, 27). Albowiem „przyjaźń ze świa
tem jest nieprzyjaźnią z Bogiem” (Jk 4, 4).

Ks. prof. Lucjan Balter zauważa, iż „Myśl o oderwaniu się od świata, 
leżąca u samych korzeni eremityzmu i życia mniszego, towarzyszyła nieustan
nie Kościołowi na przestrzeni jego dziejów. Swoje apogeum osiągnęła ona 
w duchowości średniowiecza, zalecając kapłanom i wszystkim osobom Bogu 
poświęconym całkowite oderwanie się od spraw tego świata”.5

Trendy średniowiecza, co do eremickiego modelu świętości, nie mogły 
ujść uwadze ówczesnemu arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Bogumiłowi, 
żyjącemu przecież w tamtym okresie. Dlatego złożenie urzędu, wyrzecze
nie się godności oraz majętności przez niego, a wybranie miejsca w rozle
wiskach Warty i Neru w okolicach Dobrowa na swoją pustelnię, by 
prowadzić tam życie eremity,6 musi budzić żywe zainteresowanie tą osobą 
i jej życiem. Wprawdzie w dotychczasowej historiografii bł. Bogumiła, naj
pierw arcybiskupa gnieźnieńskiego, a potem pustelnika w Dobrowie, nie ma 
zgodności co do jego osoby, czasu jego życia i działalności, ponieważ brak 
jest niepodważalnych przekazów źródłowych o tej postaci, to jednak o jego 
historyczności świadczy m.in. -  zdaniem o. Jacka Woronieckiego -  żywy 
i nieprzerwany wielowiekowy kult błogosławionego, na którego to podsta
wie została przeprowadzona beatyfikacja Bogumiła w 1925 r.7 Niedostatek 
bowiem materiałów źródłowych z XI i XII wieku -  zdaniem K. Rulki -  
„powoduje, że uczeni tworzą rozmaite hipotezy opierając się na perfekcyj
nych i drobiazgowych analizach ułomków źródeł, które się o nim zacho
wały, spierając się zarazem o ich autentyczność i wiarygodność”.8
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Celem niniejszego artykułu nie jest jednak przedstawienie wspomnia
nych hipotez, lecz ukazanie duchowości interesującej nas postaci. Dlatego 
zachodzi potrzeba sięgnięcia do ducha eremityzmu, aby przez analogię przy
bliżyć charakterystyczne cechy tego rodzaju duchowości, w której świetle 
kształtowana była świętość pustelnika z Dobrowa. Wybór takiej metody 
zdają się sugerować najstarsze życiorysy bł. Bogumiła, m. in. łekneński, na 
podstawie których można stwierdzić, iż Bogumił jako biskup zachowywał 
raczej kontemplacyjny styl życia, oparty na nocnych czuwaniach i postach, 
a medytacyjne skupienie usposabiało go do głoszenia słowa Bożego.9

2. Duch eremityzmu
Dla pierwszych eremitów, m.in. Pawła z Teb, Antoniego pustelnika10 oraz 

całej rzeszy ich naśladowców, pustynia nie była pojęciem tylko geograficz
nym ani miejscem ucieczki przed rzeczywistością. Nie można też uważać jej 
za synonim izolacji, zagubienia czy alienacji. Ujmowanie eremityzmu w ta
kich kategoriach nie znajdowało i nie znajduje akceptacji ze strony Kościoła 
jako drogi dążenia do świętości. Eremityzm zrodzony w chrześcijaństwie 
z potrzeby życia w samotności w celu dążenia do doskonałości z myślą cią
głego pogłębiania więzi z Bogiem nawiązywał bowiem do eksponowanych 
przez ojców Kościoła miejsc, zwłaszcza związanych z wędrówką Izraelitów 
przez pustynię po wyjściu z Egiptu, ze schronieniem proroków Eliasza i Eli
zeusza, z działalnością Jana Chrzciciela oraz postu i kuszenia Chrystusa.

Według łacińskich ojców Kościoła chrześcijanin, żyjąc na pustyni, nie 
tylko przedłuża i odnawia związane z nią tajemnice i uczestniczy w ich 
skuteczności dla własnego zbawienia, ale przede wszystkim, zdaniem Ter- 
tuliana, naśladuje Chrystusa, poznaje słowo Boże i je rozważa -  stwierdził 
Orygenes. Natomiast św. Augustyn zewnętrzne określenie pustyni połączył 
z duchową postawą człowieka, który odrywając się od świata, kochając Boga 
i braci, doznaje pocieszenia jako przedsmaku wiecznej radości.11

Krystyna Osińska zwraca uwagę na ciekawą symbolikę pustyni powstałą 
w ciągu wieków. Dominuje w niej szacunek dla ciszy, skupienia, modli
twy, ascezy, a w szczególności pragnienie dotarcia do najgłębszych pokła
dów istnienia człowieka, do głębin ośrodka duchowego, gdzie panuje 
twórcza cisza i gdzie dokonuje się doświadczenie sacrum. Jej zdaniem 
pustynia symbolizuje względność wartości poznawalnych przez człowieka, 
będących w zasięgu jego percepcji oraz dociekań. Przeżycie ograniczono
ści poznania ludzkiego na pustyni, w samotności ujawnia świadomość wła
snych braków i niedoskonałości, odsłania przepaść między tym, co człowiek 
posiada, a tym, czego nie ma, choć pragnie. Na pustyni więc człowiek ma
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możliwość zobaczyć siebie w wielkich antynomiach między dobrem a złem, 
między miłością a nienawiścią, między szatanem a aniołem. W symbolice 
pustyni mieści się miejsce walki ze złem, dogodny, aby zwyciężyć, a nie 
upaść i nie skierować swoich ogromnych sił ducha ku nicości.12

Pustynia to wyzwanie dla człowieka, wołanie o doskonałość. Stąd „Na 
przełomie III i IV wieku -  pisze Marek Starowiejski -  miał miejsce feno
men do dziś dnia unikalny w dziejach Kościoła, masowy zryw do życia 
pustelniczego i monastycznego, które rozpoczęło się spontanicznie i w spo
sób niezorganizowany równocześnie i niezależnie od siebie w Egipcie i Syrii. 
Dziesiątki tysięcy ludzi pragnących żyć w pełni Ewangelią i wrócić do jej 
ideałów, porzuciło świat i poszło na pustynię, odrzucając za wygodny 
i zepsuty świat sobie współczesny. Na pustyni chcąc przeżyć nie „czerwo
ne” męczeństwo krwi, ale białe, polegające na naśladowaniu Chrystusa 
w jego najtrudniejszym nakazie wyrzeczenia się samego siebie”.13

Catherine de Hueck Doherty pisze, że „Udać się na pustynię znaczy 
słuchać Boga. Znaczy osiągnąć kenozę -  ogołocić siebie. Ogołocenie sie
bie, tak jak ogołocił siebie dla nas Chrystus, jest właśnie wspinaniem się 
na tę straszliwą górę, aż po sam szczyt, gdzie w przyjaznym milczeniu 
mieszka Bóg”.14 Aby osiągnąć ów cel, pustelnicy byli świadomi, że „na 
pustyni człowiek, będąc całkowicie zdany na samego siebie, musi umieć 
poddać się żelaznej dyscyplinie, by się nie załamać”.15 Stąd doceniali siłę 
i moc tkwiącą w cnocie. Dlatego niejednokrotnie podejmowali współzawod
nictwo w cnocie. Były to swego rodzaju zawody w dobrym -  w poście, 
pokorze czy umartwieniu.16

Dzięki ascezie i kontemplacji eremici odkrywali prawdę, którą Atana
zy wyraził następująco: „Dobro w historii świata rozwija się dzięki wiel
kim zwycięstwom poszczególnych ludzi nad samymi sobą. Jeśli o tym 
zapomnimy, historia stanie się dla nas niezrozumiała”.17

Te słowa Atanazego wydają się być kluczem do zrozumienia sensu ludz
kiego życia, do zrozumienia świata, dając podstawę do godnego i pełnego 
rozwoju człowieka i ludzkości. Życie i myśli pustelników w tej formie nabie
rają szczególnej aktualności wobec świata, czy kultury europejskiej, kiedy 
powszechnie dochodzi do głosu dziś zjawisko kontestacji. Zwłaszcza ludzie 
młodzi, porzucając świat, łączą się w grupy, które sposobem życia stanowią 
zaprzeczenie współczesnej cywilizacji i norm przyjętych przez świat. Konte
stacja współczesna przybiera jedną z dwóch dróg: drogę anarchistyczną, po
legającą na systematycznym niszczeniu gwałtem obecnego porządku 
społecznego, albo drogę całkowitej obojętności wobec świata przy łączeniu 
się młodych ludzi w grupy i tworzeniu pseudowartości.18
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Dla Antoniego i jemu podobnych odejście na pustynię było wprawdzie 
znakiem zerwania z cywilizacją, ze światem zamieszkanym przez ludzi i przez 
nich urządzonym oraz zanegowaniem jego wartości, ale ich zamiarem nie było 
niszczenie świata, ani też wyrażanie wobec niego swej obojętności. Pustel
nicy uważali się zawsze odpowiedzialni za rodzinę ludzką. „Paradoks tego 
zerwania ze społeczeństwem -  jak pisze Marek Starowiejski -  polegał na tym, 
że miało ono doprowadzić do nawiązywania nowych i owocniejszych więzi 
społecznych. Dalszym paradoksem było to, że pustelnicy wywierali ogrom
ny wpływ na społeczeństwo, z którym zerwali.19

Pustelnicy udawali się na pustynię, aby walczyć o przywrócenie światu 
jego dawnego ładu. A reforma świata, jaką proponowali, rozpoczynała się 
zawsze od reformy samych siebie. Łatwo bowiem przychodzi człowiekowi 
zanegować świat. Trudniej natomiast jest z tej negacji wyciągnąć właściwe 
wnioski i nie tylko pracować nad przemianą siebie, ale i faktycznie siebie 
przemieniać.20 Ta stosowana i strzeżona prawidłowość przez pustelników 
w ich duchowym rozwoju została doceniona przez ludzi im współczesnych. 
Nie do kogo innego, ale właśnie do eremitów z miast, z centrów życia poli
tycznego i religijnego przychodzili ludzie wysokich stanowisk, dostojnicy 
świeccy i kościelni, by u nich i mnichów zasięgnąć rady, jak mają żyć i speł
niać swoje obowiązki rządzenia. Przychodzili do nich z konkretnymi sprawa
mi i spodziewali się również odejść z konkretnym ich rozwiązaniem, 
ponieważ byli przekonani, że właśnie ci, którzy żyją na pustyni, w oderwa
niu od świata, mają ostrzejsze widzenie spraw.21

W dziejach Kościoła pustynia jawi się jako szczególna szkoła życia. 
Do tej szkoły ciągnęły rzesze ludzi myślących na serio o doskonałości ży
cia i pragnących ją  osiągnąć. Dzięki m.in. św. Hieronimowi, który w liście 
do Eustochium podzielił się swymi doświadczeniami zbieranymi przez pięć 
lat pobytu na pustyni, możemy zaobserwować proces duchowego wzrostu 
w najważniejszym jego aspekcie, tzn. nazywania po imieniu zła i dobra oraz 
ogromnym uczuleniu na rozdzielającą ich granicę. Możemy obserwować tę 
rodzącą się subtelność sumienia, właśnie na pustyni, jako swego rodzaju 
instrumentu pomagającego wydać jasny sąd o sobie samym. Św. Hieronim 
pisze: „I oto ja mający za jedyne towarzystwo skorpiony i dzikie bestie 
widzę naraz korowód tańczących dziewcząt... Nie wstydzę się głośno mó
wić o nędzy mych nieszczęśliwych dni”.22

Wydaje się, że podobnie bł. Bogumił nie mógł nie wsłuchiwać się 
w głos własnego sumienia, gdzie dojrzewała świadomość odpowiedzialno
ści za zbawienie duszy i skłonności natury trzeba było włączyć w proces 
duchowego wzrostu. To właśnie surowość pustyni uświadamia każdemu, że
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Bogu nikt nie jest w stanie zabronić działania przez to, co naturalne. Do
świadczając na pustyni całej swej bezsilności i ograniczoności, eremita 
z naturalnej ciszy czerpał przekonanie, że Stwórca, stanowiąc o nim, wy
znacza granice wszelkiego bytu.

Ci, którzy szli na pustynię, zdobywali hart ducha, bo i sama pustynia 
„wzywała ludzi odważnych, zdrowych psychicznie, posługujących się pro
stą, ale nieubłaganą logiką nadprzyrodzoną w rozwiązywaniu najważniej
szego problemu: własnego zbawienia włączonego w ogólny plan ratowania 
całej ludzkości” .23

Krystyna Osińska pisze, że „cechą przewodnią drogi pustelniczej jest 
świadoma decyzja na samotny marsz przez życia, bez oparcia się na wspól
notach lub na drugim człowieku. Takiej decyzji towarzyszy przekonanie, iż 
tylko na tej drodze, będąc sobą, osiągnie się ludzką doskonałość. Świadomy 
zaś wybór samotności jako głównej drogi życia ma swoje źródło w specyficz
nym indywidualnym darze. Jest to charyzmat, a więc szczególny dar uzdal
niający człowieka do bycia pustelnikiem z wyboru”.24

Dzięki pustelnikom powstały wielkie reguły monastyczne i wspólnoty 
pustelnicze. Zwykle wielcy reformatorzy, zakonodawcy Kościoła zaczynali 
swoje dzieła od osobistego życia na pustyni jako ludzie świeccy. Pustynia była 
szkołą życia m.in. dla św. Bazylego, Grzegorza z Nazjanzu, Benedykta, Fran
ciszka z Asyżu, brata Alberta. „Niejako pomostem spinającym cały tor dzie
jów i symbolikę pustyni w jedno, począwszy od mistyków pustyni, jakimi byli 
Ojcowie pustyni, Starcy egipscy, aż do czasów nam bliskich są współcześni 
mistycy pustyni, tacy jak Karol de Foucauld”.25

Dla pogłębienia naszych rozważań warto przytoczyć tu słowa Paula Evdo- 
kimowa, które odsłaniają jedną z cech eremityzmu, nie zawsze obecnie 
docenianą. „Aby usłyszeć głos Słowa -  mówi Evdokimow -  musimy wie
dzieć, jak wsłuchiwać się w Jego milczenie, a przede wszystkimi sami musi
my nauczyć się milczeć. Opierając się na własnym doświadczeniu, mistrzowie 
duchowi mówią bardzo jasno: jeśli człowiek nie potrafi wydzielić ze swego 
życia czasu na skupienie i milczenie, nigdy nie osiągnie wyższego poziomu 
[duchowego] i umiejętności modlitwy w miejscach publicznych”.26 Oraz 
„Skupienie otwiera duszę ku niebu, lecz także ku innym ludziom. Życie kon
templacyjne czy życie aktywne -  ten problem jest poniekąd sztuczny -  po
wiada św. Serafin. Prawdziwy problem polega na wymiarze serca. Zdobądź 
pokój wewnętrzny, a wielu ludzi znajdzie przy was zbawienie”.27

Kresu fenomenowi eremityzmu, ludzkich odejść na pustynię -  jak pisze 
Catherine de Hueck Doherty -  nie był w stanie położyć nawet komunizm. Na 
Międzynarodowym Kongresie Świeckich w Rzymie 1967 r. rosyjscy teologo
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wie stwierdzili, iż „lasy wciąż są pełne pustyń i pustynników i że znane są 
również przypadki, gdy komuniści szli do lasów w poszukiwaniu pustynni
ków i w jakiś dziwny sposób tam pozostawali. [...] Pustelnik pojawiał się 
i szedł tam, «gdzie -  jak mówią Rosjanie -  niebo styka się z ziemią». Jeden 
z pustelników z grupy «jurodiwych», który wcześniej będąc zamożnym, po
zbawił się wszystkiego i żebrał u drzwi kościołów, stwierdził, że motywem 
wyboru jego obecnego stylu życia jest pokuta za ludzi, «którzy nazwali Chry
stusa głupcem, gdy żył poprzez wszystkie następne stulecia»”.28

Niewątpliwie życie eremitów miało wydźwięk i pokuty za innych. W ten 
sposób mogli przecież wyrażać swoją odpowiedzialność za zbawienie świa
ta, o którego naprawie nie tylko gorąco myśleli, ale ją  podejmowali.

3. Wnioski
Niezależnie od możliwości ustalenia dokładnych dat życia bł. Bogumi

ła, w historii duchowości polskiej zapisał się on przede wszystkim jako pu
stelnik z Dobrowa.29 W tej roli, jak podają źródła historyczne i dokumenty 
procesu beatyfikacyjnego, osiągnął on chrześcijańską doskonałość życia, ży
jąc zgodnie z Ewangelią. Świadczy o tym wciąż żywy kult błogosławionego. 
Aby osiągnąć świętość, arcybiskup Bogumił musiał być przede wszystkim 
człowiekiem głębokiej wiary. Dlatego też na jego życie, na jego decyzje, jego 
słabości i zwycięstwa należy patrzeć i oceniać je w kategoriach wiary. A to 
znaczy, że w nim i przez niego niewątpliwie działał Bóg. „Wyprowadzę cię 
na pustynię i tam będę mówił do twego serca” (Oz 2, 16) -  są to słowa, ja
kie Bóg skierował przez usta proroka Ozeasza do Narodu Wybranego, ocze
kując z jego strony właściwej postawy jako odpowiedzi na powołanie. 
Izraelem w sensie typicznym, którego Bóg chce poprowadzić swoimi droga
mi, jest każdy chrześcijanin, który ma możność przyjęcia słowa Bożego, 
zawierzenia mu i pójścia za nim. Stąd Bogumił, aby dać godną odpowiedź na 
wezwanie Boże do pójścia drogą pustelników, musiał podjąć decyzję przemy
ślaną i dojrzałą. Musiał do niej dojrzewać w splocie różnorodnych wydarzeń 
swego życia i z każdym dniem coraz bardziej liczyć się z Bogiem, by osta
tecznie na pustelni dobrowskiej poczuć się domownikiem Królestwa Niebie
skiego. Królestwa, w którym jest miejsce przygotowane przez Boga również 
dla innych. I choć odejście na pustynię było znakiem zerwania ze światem, 
to w przypadku Bogumiła nie było ono wyrazem ucieczki czy obojętności 
wobec niego. W eremie dobrowskim bowiem, jak pokazuje wielowiekowa 
tradycja, Błogosławiony miał bliski kontakt z okoliczną ludnością, która przy
chodziła do niego, aby słuchać kazań i pouczeń oraz korzystać z cudownej 
mocy eremity w chorobach ludzi jak też i zwierząt.
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W świetle duchowości wielkich pustelników widać, że Bogumił nie 
byłby w stanie wytrwać na pustyni, osiągnąć doskonałość, gdyby w pełni 
nie poddał się twardym regułom życia eremickiego, nie zaakceptował dro
gi, na której trzeba całkowicie otworzyć swą duszę na Boga, przy jedno
czesnym realizowaniu dobrze rozumianej miłości bliźniego.

PRZYPISY
1 Por. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. 1, Lublin 1994, s. 7.
2 Por. I. Werbiński, Świętość w świetle dekretów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych po 

Soborze Watykańskim II, Warszawa 1993, s. 11.
3 Por. Tamże, s. 16.
4 Por. Tamże, s. 26-28.
5 L. Balter, Duchowość kapłańska we współczesnej kulturze, „Aten. Kapł.” 86(1976) s. 219.
6 Por. J. Nowacki, Bogumił-Piotr II, w: Hagiografia polska, t. 1, Poznań 1971, s. 150; 

B. Bolz, Błogosławiony Bogumił, w: Polscy święci, t. 11, Warszawa 1987, s. 26. Arcybiskup 
Bogumił nie jest odosobnioną postacią z hierarchów Kościoła w Polsce w czasach średniowie
cza zrzekającą się urzędu. Życie mnisze wybrał również biskup Wincenty Kadłubek. Przy two
rzeniu różnych hipotez przez uczonych na temat bł. Bogumiła potrzebna jest rozwaga, aby na 
jego wybór patrzeć nie tylko w kategoriach konieczności, ale również i możliwości.

7 Por. J. Woroniecki, Hagiografa. Jej przedmiot, trudności i zadania w Polsce. Rzecz 
o świętych polskich, Kraków 1940, s. 24-32.

* K. Rulka, Błogosławiony Bogumił w dotychczasowej historiografii, „Aten. Kał.” 133(1999) 
s. 273. Na pytanie: Kim był Bogumił arcybiskup gnieźnieński oraz eremita z Dobrowa? -  naj
pełniejszej informacji, według B. Bolza, udzieliły akta procesu beatyfikacyjnego z roku 1647. 
Do dziś nie udało się wzbogacić dokumentacji tam zgromadzonej o nowe wiadomości -  
por. B. Bolz, Błogosławiony..., art. cyt., s. 28.

9 Por. B. Bolz, Błogosławiony..., art. cyt., s. 29.
10 Por. M. Daniluk, J. Duchniewski, Eremici, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1989, 

kol. 1070.
11 Tamże, kol. 1069-1070.
12 Por. K. Osińska, Pustelnicy dziś, Warszawa 1988, s. 8.
13 M. Starowiejski, Świętość w życiu i myślach pustelników egipskich IV  wieku, w: W nurcie 

zagadnień posoborowych, t. 6, Warszawa 1972, s. 371.
14 C. Doherty, Pustynia, Warszawa 1991, s. 36.
15 M. Starowiejski, Świętość..., art. cyt., s. 373.
16 Por. Tamże, s. 374.
17 Tamże, s. 375.
18 Por. Tamże, s. 386.
19 Tamże, s. 379.
20 Por. Tamże, s. 387.
21 Por. J. Mirewicz, Współtwórcy i wychowawcy Europy, Kraków 1983, s. 36n.
22 Cyt. za tłumaczeniem J. Mirewicz, Współtwórcy..., dz. cyt., s. 35; por. Hieronim, Listy, 

Warszawa 1952, s. 117.
23 J. Mirewicz, Współtwórcy..., dz. cyt., s. 33.
24 Por. K. Osińska, Pustelnicy dziś, dz. cyt., s. 34.
25 Tamże, s. 12.
26 Cyt. za: C. Doherty: Pustynia, dz. cyt., s. 76.
27 Tamże.
28 C. Doherty, Pustynia, dz. cyt., s. 34n.
29 Por. J. Misiurek, Historia..., dz. cyt., s. 21; K. Górski, Zarys dziejów duchowości 

w Polsce, Kraków 1986, s. 36-40.

71


