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wiali”5. Kiedy zaś doszło do kryzysu w jego relacjach z ojcem, Franciszek 
przez miesiąc ukrywał się „w tajnej jamie”6. Gdy problem się rozwiązuje, 
znowu widzimy go wśród przyrody, śpiewającego i radosnego; kiedy napadli 
go zbójcy, „szedł lasem i śpiewał Panu chwalby w języku francuskim”7.

Przyglądając się wczesnym, burzliwym latom Franciszka, łatwo dostrzec, 
że życie miejskie i życie w bezpośredniej bliskości naturalnej przyrody wy-
woływały w tym młodym człowieku całkowicie odmienne skojarzenia emo-
cjonalne. Miasto było miejscem, w którym doświadczał napięć, konfl iktów 
społecznych, wojny (Asyżu z Perugią w latach 1201-1202)8, kryzysu, poni-
żenia oraz odrzucenia przez przyjaciół i rodzinę. W przeciwieństwie do życia 
miejskiego, egzystencja w otoczeniu świata przyrody stworzonej pociągała 
Franciszka, kojarząc mu się z duchowym pocieszeniem i duchową strawą, 
z pięknem, odosobnieniem i zaciszem. Skojarzenia tego rodzaju nie są by-
najmniej charakterystyczne tylko dla epoki średniowiecza, a wielu ludzi Za-
chodu podziela je w pewnym stopniu nawet dzisiaj. W doskonałym artykule 
Pastoral Ideals and City Troubles Leo Marx analizuje pojawiające się często 
w powieściach amerykańskich wyobrażenia, jakie budzi życie w idyllicznym, 
kontemplacyjnym wyciszeniu, w otoczeniu naturalnego piękna przyrody, i ze-
stawia je z wymagającymi aktywności zadaniami, które bohaterowie tych 
utworów literackich muszą realizować w społeczeństwie będącym źródłem 
niepokoju i zagrożenia. U podstaw tych współczesnych intuicji – mimo re-
defi nicji i przemian wartości, jakie nastąpiły od czasów Franciszka  –  nadal 
leży pełen wewnętrznego napięcia ideał zjednoczenia dwóch sposobów życia: 
wycofania się ze świata i przepojonej spokojem kontemplacji oraz aktywnego, 
skierowanego na zewnątrz posłannictwa. Podjęcie próby realizacji tego właś-
nie ideału i uformowania go w taki sposób, aby objąć nim całość życia, stało 
się marzeniem franciszkańskim.

Pierwsi towarzysze Franciszka przyjęli jego regułę życia, w której okresy 
odosobnienia w szałasach, jaskiniach i grotach11 przeplatały się z okresami 
pełnienia misji nauczania pokuty12. Kolejne doświadczenia związane z życiem 
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