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znany jako Summa chartae charitatis, zatwierdził w roku 1119 papież Kalikst II.
Fundamentalne znaczenie dla życia cystersów miały również tak zwane Capitula, 
które wraz z Charta charitatis weszły w skład konstytucji zakonnych ogłoszo-
nych w roku 1151 pod wspólnym tytułem Instituta capituli apud cistercium4.

Wyjątkowość życia cysterskiego we wczesnym średniowieczu wyrażała 
się w wiernym zachowywaniu surowej reguły zakonnej, w której mocno ak-
centowano znaczenie modlitwy i pracy fi zycznej. W początkowym okresie 
istnienia zakonu bardzo rygorystycznie przestrzegano zasady „ora et labo-
ra”, gdyż zgodnie z intencją założycieli nowego zakonu nie miało być różnic 
między niebieską i ziemską misją cystersów. Układając nowe zasady życia 
wspólnotowego, św. Bernard z Clairvaux (żyjący w latach 1090-1153) – po-
dobnie jak wcześniej św. Benedykt z Nursji – stawiał znak równości mię-
dzy modlitwą a pracą. Funkcja spójnika „i” obecnego w tej prostej zasadzie: 
„módl się i pracuj”, polega na wskazaniu na wzajemne przenikanie się obu tych 
czynności, czyli obecności modlitwy w pracy i pracy w modlitwie. Św. Ber-
nard wyniósł modlitwę i „niebieską misję” cystersów na wyżyny kontemplacji. 
Uważał, że zarówno klasztor, jak i kościół – jako Dom Boży – w swym kształ-
cie, we wszystkich parametrach, winny podlegać zasadzie prostoty i pokory, 
by kierować uwagę ku Bogu, nie zaś służyć przeżyciom estetycznym, które 
uwagę tę rozpraszają. Piękno wyrażające się w prostocie nie skłania bowiem 
myśli do błądzenia, któremu zawsze towarzyszy niepokój ducha5.

Cystersi, których życie miało być ciche, bogobojne i wypełnione pracą, 
poszukiwali takiego miejsca, w którym istota piękna zamyka się w najprostszej 
formie. Toteż swoje pierwsze budowle wznosili tam, gdzie niebo zakotwiczyło 
się w ziemi, na bagnach, mokradłach, pośród lasów i na nieużytkach, które 
czynili sobie poddanymi. Kościół i zabudowania klasztorne powstawały na 
terenach trudno dostępnych, do których nie prowadziły żadne trakty. Archi-
tektura obiektów klasztornych musiała być podporządkowana ich głównej 
funkcji: miejsca modlitwy i pracy. Zgodnie z regułą i konstytucjami cystersów 
świątynie poświęcone Bogu winny być równie skromne i proste, jak życie 
zakonników. Surowa architektura sakralna nierozłącznie związana była z ich 
wiarą. Według zaleceń św. Bernarda należało odrzucić bogactwo form i prze-
pych wyposażenia wnętrz, gdyż piękno sztuki nie może zastępować służby 
Bogu ani jej przeszkadzać. Wspomina o tym św. Bernard w napisanej w ro-
ku 1127 rozprawie Apologia ad Guillelmum abbatem6: „Pomijam nadmierną 

w społeczności lokalnej. Materiały z konferencji „Cystersi w życiu i kulturze społeczności lokalnej”, 
Jędrzejów, 5 IX 1998 r., red. K. Ślusarek, Nowa Galicja, Jędrzejów 1999, s. 12n.

4  Por. K a n i o r, dz. cyt., s. 13; K o ł o d z i e j c z y k, dz. cyt., s. 117.
5  Por. K o ł o d z i e j c z y k, dz. cyt., s. 128.
6  Zob. Św. B e r n a r d  z  C l a i r v a u x, Apologia ad Guillelmum abbatem, w: Sancti Bernardi 

opera, t. 3, red. J. Leclercq, C.H. Talbot, H.M. Rochais, Editiones Cistercienses, Romae 1963, s. 81-
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wysokość kościołów, przesadną długość, zbyteczną ich szerokość, bogactwo 
ozdób, ciekawe malowidła, rzeczy, które odwracają uwagę modlących się 
w świątyni, utrudniają skupienie i przypominają obrzędy żydowskie. Ale niech 
już tak będzie, jeśli się to dzieje na chwałę Bożą. Ja jednak, będąc zakonnikiem, 
skieruję do zakonników pytanie, z jakim pewien poganin zwrócił się do pogan: 
powiedzcie mi kapłani, co robi złoto w miejscu świętym? Lecz ja was pytam: po-
wiedzcie mi, o ubodzy, jeśli nimi jesteście, co robi złoto w miejscu świętym?”7. 

Pierwsze świątynie cysterskie cechowała zatem prosta oprawa architekto-
niczna. Budowano je bez wież (i bez dużych dzwonów), a skromny wystrój 
wnętrz kościołów rozświetlony był dzięki oknom wykonanym ze zwykłego, 
niebarwionego szkła. Zakazano umieszczania w świątyniach obrazów – wszyst-
kiego, co mogłoby powodować wewnętrzny chaos w duszy mnicha i odciągać 
jego myśli od modlitwy i kontemplacji. Jedynie drewniany krzyż, usytuowany 
na poczesnym miejscu, mógł przykuwać uwagę modlących się8. Taki surowy 
charakter świątyń cysterskich postulowały pierwsze kapituły generalne9, które 
zalecały zachowanie prostoty budowli i zakazywały umieszczania kolorowych 
witraży w oknach oraz rzeźb na ścianach. Kapituła generalna z roku 1157 za-
braniała ponadto budowania wież z użyciem kamienia, pozwalając jedynie na 
wieże wykonane z drewna i najwyżej dwa niewielkie dzwony10. 

-108. Przekładu na tekstu na język polski dokonał opat szczyrzycki Stanisław Kiełtyka (zob. t e n ż e, 
Apologia do opata Wilhelma, tłum. S. Kiełtyka OCist, w: tenże, Apologia. O Nawróceniu. Życie 
Świętego Biskupa Malachiasza, tłum. S. Kiełtyka OCist, A. Maciąg-Fiedler, red. B.A. Grenz OCist, 
Wydawnictwo Św. Bernarda, Skoczów 2007, s. 13-48). Szerzej o Apologii... por. S. K i e ł t y k a, 
Święty Bernard z Clairvaux, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1983, s. 89-140.

7  Św. B e r n a r d  z  C l a i r v a u x, Apologia do opata Wilhelma, s. 42n. (cytat pochodzi 
z rozdziału „O obrazach i rzeźbach, złocie i srebrze w klasztorach”). Adresatem listu-traktatu był 
Wilhelm (Guillelmus) z Saint Thierry (od św. Teodoryka), opat kluniackiego klasztoru św. Teodoryka 
koło Reims w latach 1119-1135, określany jako „doctor contemplationis”. W latach 1135-1148/49 
przebywał on, już jako cysters, w opactwie Signy. Był powiernikiem i przyjacielem św. Bernarda, 
odbiorcą jego listów, a także jego biografem.  

8  W punkcie 24 Summa chartae charitatis zapisano: „Nie możemy nigdzie mieć rzeźb. Możemy 
mieć malowidła, lecz tylko na krzyżach. Krzyże możemy mieć zrobione tylko z drzewa” (cyt. za: 
K o s t r z a ń s k i, dz. cyt., s. 234). 

9  Trzeba zaznaczyć, że jednolitość zwyczajów cysterskich, takich jak dyscyplina czy porzą-
dek dnia, a także korzystanie z takich samych ksiąg liturgicznych w klasztorach i jednorodność 
budowli (kościoła i klasztoru), utrzymywano dzięki corocznym kapitułom generalnym oraz wi-
zytacjom klasztorów. Na mocy postanowień zawartych w Charta charitatis zwoływana corocznie 
14 września w Citeaux kapituła generalna sprawowała władzę ustawodawczą i sadowniczą w za-
konie. Mogła też usuwać lub karać przełożonych klasztorów za ich zaniedbania. Karta nakazywa-
ła także coroczną wizytację każdego klasztoru przez opata macierzystego. Sobór Laterański IV 
w roku 1215 zobowiązał wszystkie zakony do odbywania kapituły generalnej oraz wizytacji na wzór 
cysterski (por. J. S t o ż e k, Wpływ cysterskiej kapituły generalnej na ustawodawstwo zakonne, 
„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 5(1959) nr 2, s. 43).

10  Por. Statuta Capitulorum generalium ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1789, 
t. 1, red. J.M. Canivez, Bureaux de la Revue, Louvain 1933, s. 61.
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We wspomnianej Apologii... św. Bernard pisał do opata Wilhelma z Saint 
Thierry, że kształt niektórych kościołów przeczy idei piękna, które winno mieć 
swoje źródło w Bogu, wskazywał na przerost formy nad treścią w ozdabianiu 
ich wnętrz. Ubolewał również nad niewłaściwym podejściem do kultu świętych 
w kościele, gdzie ich wizerunki umieszczone są na posadzce, którą przemierzają 
ludzkie stopy, często brudne, okryte kurzem i błotem. Skoro wykonane przez mi-
strzów wizerunki nie znajdują należytego szacunku, skoro ich piękno przykrywa 
kurz, a ludzie w swoim życiu nie naśladują świętych, których one przedstawiają, 
po cóż malować je na ścianach świątyni?  –  pyta św. Bernard w Apologii.... 
Podobne wątpliwości budzi w nim sposób przechowywania doczesnych szcząt-
ków świętych Pańskich: „Oczy radują się widokiem relikwii okrytych pozłotą 
i woreczki już się otwierają. Pokazuje się uroczą fi gurę jakiegoś świętego lub 
świętej, a ludzie tym więcej rzeczywiście wierzą w ich świętość, im bardziej 
są kolorowi […] podziwia się to, co olśniewa pięknem, zamiast czcić istotną 
świętość”. „Wokół goreją wymyślne lampiony – pisze dalej – jaskrawią się 
błyskotliwe świecidełka […] o próżności nad próżnościami, kościół błyszczy 
od bogactw na jego ścianach, lecz nie starcza mu środków dla nędzarzy, swoje 
kamienie okrywa złotem, a swoich synów pozostawia własnemu losowi […] co 
warte są fi gury – może i piękne  –  które jednak stale pokryte są warstwą kurzu?”. 
Równie krytycznie odnosił się opat z Clairvaux do przepychu paramentów li-
turgicznych i bielizny ołtarzowej.  Omawiając w Apologii...  zagadnienie sztuki 
kościelnej, św. Bernard dał wyraz przekonaniu, że bogactwo dekoracji rzeźbiar-
skiej i malarskiej świątyń benedyktyńskich winno ustąpić wobec zasad surowej 
ascezy, która stanowiła dlań istotę czystego piękna.

Osiem wieków później opat klasztoru cystersów w Szczyrzycu Stanisław 
Kiełtyka, wybitny znawca życia i pism św. Bernarda z Clairvaux, poddając 
refl eksji tekst Apologii..., zapisał: „Każde […] środowisko zakonne, a szcze-
gólnie świątynie, powinny pomagać do skupienia i zjednoczenia z Bogiem. 
Jest prawdą, że prawdziwa pobożność i kultura nie potrzebują legitymować się 
polorem zewnętrznym, ich bogactwem i treścią jest Dobro i Piękno najwyż-
sze. Prostota jest też streszczeniem postawy wewnętrznej, należy ją nie tylko 
podziwiać, ale i zdążać do niej wszystkimi siłami umysłu i woli”15. Kontynu-

11  Por. św. B e r n a r d  z  C l a i r v a u x, Apologia do opata Wilhelma, s. 44.
12  Tamże, s. 44n.
13  Tamże, s. 45.
14  W punkcie 23. Summae chartae charitatis czytamy: „Bielizna ołtarzowa i szaty liturgiczne 

kapłanów, z wyjątkiem stuły i manipularza, nie mogą być z jedwabiu. Ornat musi być jednego ko-
loru. Każda ozdoba, każde naczynie i narzędzie klasztoru nie może być ze złota, srebra ani drogich 
kamieni, z wyjątkiem kielicha i rurki na Komunię. Możemy te mieć ze srebra lub złocone, ale nigdy 
całe złote” (cyt. za: K o s t r z a ń s k i, dz. cyt., s. 234).

15  K i e ł t y k a, dz. cyt., s. 114.

Jolanta M. MARSZALSKA


