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Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.` Odpowiadaj na 
podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej. Udzielaj tylu 
odpowiedzi, o ile cię proszono.  
Gilbert Keith Chesterton  

Święty Franciszek z Asyżu  
Biedaczyna  
Swięty Franciszek nie był miłośnikiem przyrody. Sciśle rzecz ujmując, miłośnik przyrody jest właśnie tym, czym on 
nie był. Ta nazwa zawiera w sobie przyjmowanie świata materialnego za mgliste otoczenie w sensie jakiegoś 
sentymentalnego panteizmu. W romantycznym okresie literatury, w czasach Byrona i Scotta, łatwo było sobie 

wyobrazić jakiegoś pustelnika, który w ruinach kaplicy (najlepiej przy świetle księżyca) znajduje spokój i łagodną 
przyjemność w harmonii wzniosłych lasów i milczących gwiazd, medytując zarazem nad jakimś starym zwojem 
pergaminu czy nad iluminowaną księgą, co do której liturgicznego charakteru autor wyrażał się nieco niepewnie. 

Słowem, pustelnik mógł lubić przyrodę jako pewne tło, jako drugi plan. qymczasem dla świętego Franciszka nic nigdy 
nie było na drugim planie. Moglibyśmy powiedzieć, że jego umysł nie miał żadnego tła, chyba może te ciemności 
Boskie, których miłość Boża wywiodła kolejno wszystkie barwne stworzenia. Franciszek widział każdą rzecz 

dramatycznie, oddzielnie od jej oprawy, jak sztukę teatralną. Ptak mijał go jak strzała; był czymś, co miało swoje 
dzieje i swój cel, i był to życia, a nie śmierci. Krzak jakiś mógł go zatrzymać niby rozbójnik i w rzeczy samej był on 
skłonny powitać równie życzliwie rozbójnika, jak i krzak.  

Słowem, mówimy o człowieku, który nie mógł widzieć lasu spoza drzew. Swięty Franciszek był człowiekiem, który 
nie życzył sobie widzieć lasu spoza drzew. Pragnął widzieć każde drzewo jako osobną i niemal świętą rzecz będącą 

Bożym dziecięciem, a przeto bratem lub siostrą człowieka. [ . . .   
Swięty Franciszek był mistykiem, ale wierzył w mistycyzm, a nie w mistyfikację. Jako mistyk zaś był śmiertelnym 
wrogiem wszystkich tych mistyków, którzy zacierają kontury przedmiotów i roztapiają wszelką istotę w otoczeniu . 

Był mistykiem jasnego dnia i czarnej nocy, a nie mistykiem zmroku. . .   
Zwrot o braterstwie ze słońcem i księżycem wraz z wodą i ogniem znajduje się oczywiście w jego słynnym poemacie 
zwanym Pieśnią stworzeń czy też Hymnem do słońca. A śpiewał go, wędrując po łąkach w najbardziej słonecznej 

porze swej kariery, kiedy kierował w niebo przepełniające go uczucia poetyckie. Jest to utwór nader 
charakterystyczny i z niego samego można by odtworzyć dużo z postaci świętego Franciszka. Choć jest to utwór pod 
pewnymi względami tak prosty i bezpośredni jak ballada, widzimy w nim jakiś subtelny instynkt odróżniania. 

Zauważmy na przyldad odczucie płci w rzeczach nieożywionych, znacznie wykraczające poza arbitralne rodzaje 
gramatyczne. To nie bez powodu nazywał on ogień swym dzielnym, wesołym i mocnym bratem, a wodę swoją czystą, 
jasną i nienaruszoną siostrą. Pamiętajmy, że świętego Franciszka nie obciążał ani nie wspomagał cały ten grecki i 

rzymski politeizm przekształcony w alegorię, który bywał dla poezji europejskiej często natchnieniem, a zbyt często 
konwencją. [ . . . ]  
Mówiłem już, że święty Franciszek świadomie nie widział lasu spoza drzew. Można z jeszcze większą słusznością 

powiedzieć, że świadomie nie widział tłumu spoza ludzi. To właśnie odróżnia tego prawdziwego demokratę od 
zwykłego demagoga, że nigdy nie oszukiwał innych ani sam nie był oszukany złudzeniem sugestii zbiorowej, Pomimo 

swego upodobania do potworów nigdy nie widział przed sobą wielogłowej bestii. Widział tylko obraz Boga 
rozmnożony, lecz nigdy monotonny. Dla niego człowiek był zawsze człowiekiem i w gęstym tłumie nie ginął mu 
łatwiej niż na pustyni. Czcił wszystkich ludzi, to znaczy, że nie tylko ich kochał, ale i szanował. Jego wpływ osobisty 

pochodził stąd, że od papieża do żebraka, od sułtana syryjskiego w jego namiocie do Obszarpanych rozbójników 
wyłażących z boru nie było człowieka, który by spojrzawszy w te palące ciemne OCZY, nie był przekonany, że 
Franciszek Bernardone rzeczywiście nim się interesuje, jego własnym wewnętrznym życiem osob istym od kolebki do 

grobu, że on sam we własnej osobie jest oceniany i brany na serio, a nie tylko jako dodatek do łupów jakiejś polityki 
społecznej czy nazwisk na urzędowym spisie. Otóż takiego moralnego i religijnego pojęcia nie można uzewnętrznić 
inaczej niż tylko przez uprzejmość.  

Gilbert Keith Chesterton, Święty Franciszek z Asyżu, Warszawa 1976, s. 122—133.  
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ZADANIE 1.  
Wyjaśnij, odwołując się do całego akapitu 1. jaką funkcję pełni w nim zaprzeczenie (Święty Franciszek nie był 

miłośnikiem przyrody.).  
_______________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
ZADANIE 2.  
Na czym polega oryginalność Hymnu do słońca świętego Franciszka? Podaj trzy elementy świadczące o jego 

wyjątkowości.  
_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

ZADANIE 3.  
Na podstawie całego tekstu określ światopogląd świętego Franciszka, nazywając trzy jego cechy.  
_______________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

ZADANIE 4.  
Sformułuj dwa argumenty dowodzące, że tekst Chestertona o św. Franciszku  ma charakter literacki. Wnioski poprzyj 
przykładami z tekstu.  
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 


