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Przed sobą masz notatki, które pozwolą Ci się 
przygotować do matury pisemnej i ustnej z tej 

lektury.
 

Pamiętaj! To tylko propozycja, która nie wyczerpuje 
tematu :)

 
Notatki przygotowane prze Się Wie wyróżnia to, że 

dołączam do nich fragmenty tekstu i pojęcia 
kluczowe. Dzięki nim, nie musisz czytać całości 

lektury!
 

Fragmenty pomogą Ci przeanalizować pytania i 
zrozumieć odpowiedzi. Jeśli znasz lekturę, zaznacz 
kilka innych fragmentów, które uważasz za istotne. 
Jeśli mimo załączonych fragmentów, lektura nie jest 
zrozumiała, sięgnij po streszczenie lub całość 😔 

 
Podane fragmenty i odpowiedzi wykorzystuj we 

wszystkich tematach związanych z "Przedwiośniem". 
Podejdź do tych notatek krytycznie. Na marginesach 

zapisuj informacje uzupełniające. 
 

Pamiętaj, że notatki te objęte są prawem autorskim i 
nie możesz ich wrzucać na fejsbukowe grupy ani 

sprzedawać.
 

Zapraszam Cię do siebie na stałe korepetycje lub 
pojedyncze konsultacje. Na zamówienie dokonam 

skrótów z wybranej lektury. 
 

Kontakt: 607 822 845 

Wszelkie treści zamieszczone w tej publikacji (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie 
prawnej na podstawie przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych 
(tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autorazabronione 
jest m.in. powielanie treści, ich kopiowqanie, przedruk, przetwarzanie z zastosowaniem 

jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest 
dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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GENEZA - "Kwiatki świętego Franciszka z Asyzu" powstały na przełomie
XIII i XIV wieku, jako anonimowe dzieło propagatora kultu tego świętego.
Tekst został napisany w języku włoskim, prostym, nie naukowym językiem.
Autorowi zależało na tym, aby zbiór opowiadań ukazywał prostotę i piękno
czynów Franciszka. 

Tytułowe "kwiatki" oznaczają wybór fragmentów, z greckiego antologia
oznacza bowiemm "zbieranie kwiatów".

"Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu" zawierają, utrzymane w atmosferze
poetyckiej, epizody z życia świętego. 

GATUNEK - "Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu" to zbiór opowiadań z
elementami legendy, o funkcji hagiograficznej - przedstawione cudowne
życie bohatera ma zadanie moralizatorskie i dydaktyczne.

KONTEKST BIOGRAFICZNY - Święty Franciszek z Asyżu (około 1181 – 1226 r.)
był synem bogatego kupca włoskiego. W młodości porzucił dom rodzinny i
majątek, by uprawiać wędrowne kaznodziejstwo i utrzymywać się z
jałmużny. Założył zakony żebracze: franciszkanów, klarysek oraz tzw.
trzeci zakon dla świeckich. "Rycerz Pani Biedy" głosił powrót do ideałów
ewangelicznego ubóstwa, radość życia, pokorę i cierpliwość. Akceptował
cielesność człowieka – ciało z humorem nazywał "osłem", a siebie
"wesołkiem Bożym". Zachowanie świętego zdumiewało ówczesnych ludzi:
zwierzęta nazywał braćmi mniejszymi, zakazywał zakonnikom ścinać drzewa
na opał, na wyprawę krzyżową pojechał by krzewić wiarę słowem i czynem,
a nie mieczem. 
Jest obecnie patronem ekologów i Ekumenizmu

HAGIOGRAFIA - Dział piśmiennictwa obejmujący żywoty świętych,
pisane wierszem lub prozą,o chatakterze moralizatorskim i
dydaktycznym.

ASCEZA - Z gr. askesis - "ćwiczenie, praktykowanie" jest
dobrowolnym wyrzeczeniem się dóbr materialnych i ziemskich
przyjemności. Ascetą jest ten, kto trenuje ciało i duszę w
znoszeniu trudów życia, dzięki silnej woli opanowuje namiętności i
zmierza w ten sposób do zbawienia.
Środkiem ascezy była fuga mundi - ucieczka od świata, odwrócenie
się od niego, na przykład wyjazd w dalekie czy odludne miejsce.

Pareneza – pouczenie, teksty kształtujące i propagujące wzory
postępowania związane z odgrywaniem określonych ról społecznych
np. władcy, rycerza, ascety, filozofa etc.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pareneza


FRANCISZKANIZM - Postawa światopoglądowa, wyrażająca się ufną
miłością do Boga, ludzi i świata przyrody, podjęciem dobrowolnego
ubóstwa i głęboką pokorą. Franciszkanizm powraca do źródeł
chrześcijaństwa, głosił aby zbliżać się do najuboższych oraz
propagował braterstwo z przyrodą. 

AFIRMACJA ŚWIATA - Pełne miłości zaangażowanie w sprawy ziemskiej
rzeczywistości, ukochanie świata, wyrozumiałość i akceptacja
drugiego człowieka. 



Rozdział X
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Pewnego dnia wracał święty Franciszek z lasu z modlitwy. I kiedy wychodził właśnie z
lasu, brat Maciej, chcąc doświadczyć, jak wielka jest pokora świętego Franciszka, stanął
naprzeciw niego i niby dworując sobie, rzekł: „Czemu za tobą, czemu za tobą, czemu za
tobą?” Święty Franciszek odrzekł: „Co chcesz powiedzieć?” Rzekł brat Maciej: „Pytam,
dlaczego świat cały biega za tobą i każdy, zda się, pragnie cię widzieć i słyszeć, i
słuchać? Nie jesteś piękny z ciała, nie jesteś bardzo uczony, nie jesteś szlachetnego
rodu: czemuż więc za tobą biega świat cały?” Słysząc to święty Franciszek rozradował się
wielce w duchu i wzniósłszy twarz ku niebu stał długo z myślą wzniesioną do Boga. A kiedy
się ocknął, ukląkł i Bogu oddał cześć i dzięki. Potem z wielką Żarliwością ducha zwrócił
się do brata Macieja i rzekł: „Chcesz wiedzieć, czemu za mną? chcesz wiedzieć, czemu za
mną? chcesz wiedzieć, czemu za mną? czemu za mną świat cały biega? Wypatrzyły mi to oczy
Boga najwyższego, które na każdym miejscu patrzą na dobrych i złych. Oczy te bowiem
najświętsze nie widziały wśród grzeszników nikogo, kto by był nikczemniejszy,
niedołężniejszy, grzeszniejszy ode mnie. I aby spełnić to dzieło cudowne, które Bóg
spełnić zamierzył, nie znalazł podlejszego stworzenia na ziemi. Przeto mnie wybrał, aby
zawstydzić szlachectwo i dumę, i siłę, i piękność, i mądrość świata, aby poznano, że
wszelka siła i dobro wszelakie od Niego pochodzi, a nie od stworzenia, i aby nikt nie
mógł chlubić się w obliczu Jego. Kto jednak chlubi się, niech chlubi się w Panu; bo Jego
jest cześć wszelka i chwała na wieki”. Wówczas brat Maciej przeląkł się na tak pokorną i
żarliwą odpowiedź i poznał zaprawdę, że święty Franciszek był utwierdzony w pokorze. 

pokora, jako

najważniejsza

wartość

człowieka

Bóg w centrum

świata i życia

człowieka -

teocentryzm 



Wszedł na pole i tu zaczął kazać do ptaków, które siedziały na ziemi. I wnet te, które
były na drzewach, zleciały ku niemu i wszystkie siedziały nieruchomo, póki święty
Franciszek nie skończył kazania. Również i potem odleciały nie prędzej, aż im nie
udzielił błogosławieństwa swego. Wedle tego, co opowiadał później brat Maciej i brat
Jakub z Massy, święty Franciszek chodził pośród nich dotykając ich suknią, lecz żaden się
nie ruszył. Treść kazania świętego Franciszka była taka: „Ptaszki, braciszki moje,
bądźcie bardzo wdzięczne Bogu, Stwórcy swemu. Zawsze i na każdym miejscu winnyście Go
chwalić, bowiem pozwolił wam swobodnie latać wszędzie i dał wam odzienie podwójne i
potrójne. I przeto jeszcze, że zachował wasz rodzaj w arce Noego, by nie ubyło rodzaju
waszego. Bądźcie Mu również wdzięczne za żywioł powietrzny, który wam przeznaczył. Nadto,
nie siejecie i nie żniecie, a Bóg was żywi i daje wam rzeki i źródła do picia; daje wam
góry i doliny dla schrony i drzewa wysokie do budowania gniazd waszych. A chociaż nie
umiecie prząść ani szyć, Bóg was odziewa i dziatki wasze, więc kocha was bardzo wasz
Stwórca, skoro wam tyle zsyła dobrodziejstw; strzeżcie się, bracia moi, grzechu
niewdzięczności i starajcie się zawsze chwalić Boga". Kiedy święty Franciszek mówił te
słowa, wszystkie ptaki zaczęły otwierać dzioby i wyciągać szyje, i skrzydła rozwijać, i z
czcią schylały głowy aż do ziemi, okazując ruchami i ćwierkaniem, że święty ojciec
sprawia im rozkosz wielką. A święty Franciszek wraz z nimi cieszył się i radował; i
dziwił się wielce takiemu ptaków mnóstwu, ich rozmaitej piękności, ich uwadze i
oswojeniu. Przeto pobożnie chwalił w nich Stwórcę. Wreszcie skończywszy kazanie święty
Franciszek uczynił nad nimi znak krzyża i pozwolił im odlecieć. Wówczas wszystkie ptaki
wzbiły się w powietrze wśród cudnych śpiewów. Potem, wedle znaku krzyża, który uczynił
święty Franciszek, rozdzieliły się na cztery części: jedna poleciała na wschód, druga na
zachód, trzecia na południe, a czwarta na północ, a każdy rój leciał śpiewając śpiewy
cudne. Wyrażały tym, że jak święty Franciszek, chorąży krzyża Chrystusowego, kazał do
nich i uczynił nad nimi znak krzyża, wedle którego rozleciały się na cztery świata
strony, tak też kazanie o krzyżu, który Chrystus odnowił dla świętego Franciszka, ma
roznieść się przezeń i przez braci po świecie całym. A bracia ci, podobni ptakom, nie
mają nic na tym świecie, co by swoim zwać mogli, i jeno Opatrzności Boskiej powierzyli
swe życie. 

motyw przyrody

jako elementu

stworzenia

bożego

Bóg w cenrum

świata -

teocentryzm 

symboliczny lot

ptaków na cztery

strony świata oznacza

głoszenie nauk

świętego Franciszka 

Rozdział XVI



Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie,
Twoja jest sława, chwała i cześć,
i wszelkie błogosławieństwo.
Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją
i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego Imienia
Pochwalony bądź, Panie mój,
ze wszystkimi Twymi stworzeniami,
szczególnie z panem bratem słońcem,
przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.
I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem:
Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata księżyc i gwiazdy,
ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne, i piękne.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatr i przez powietrze,
i chmury, i pogodę, i każdy czas,
przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę,
która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień,
którym rozświetlasz noc: i jest on piękny, i radosny, i krzepki, i mocny.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą matkę ziemię,
która nas żywi i chowa,
wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych,
którzy przebaczają dla Twej miłości i znoszą słabości i prześladowania.
Błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju,
ponieważ przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną,
której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.
Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych;
Błogosławieni ci, których [śmierć] zastanie w Twej najświętszej woli,
albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy.
Chwalcie i błogosławcie mojego Pana,
i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą.

Hymn św. Franciszka

hymn św.
Franciszka
nazywany
"hymnem

słonecznym" 

hymn zawiera
wizerunek Boga

opiekuna, stwórcy i
kreatora, któremu
należy się cześć i

chwała 

motyw
śmierci



Kiedy Święty Franciszek bawią w mieście Gubbio, zjawił się w okolicy ogromny wilk,
straszne i dziki, który pożerał nie tylko zwierzęta, lecz i ludzi, tak że wszyscy
mieszkańcy w wielkim żyli strachu, jako że często podchodził pod miasto.
Wychodząc z miasta, wszyscy brali broń ze soba, jak gdyby szli do bitwy. Mimo to, kto z
nim sam na sam się spotkał, nie mógł mu się obronić. Ze strachu przed tym wilkiem doszło
do tego, że nikt nie ważył się za miasto wychodzić. Przeto Święty Franciszek, litując się
ludziom tego miasta, postanowił wyjść do wilka, acz mieszkańcy Zgoła nie doradzali mu
tego. I uczyniwszy znak Krzyża świętego, wyszedł za miasto z towarzyszami swoimi,
pokładając ufność całą w Bogu.
Kiedy inni wahali się iść dalej, ruszył Święty Franciszek w drogę ku miejscu, gdzie wilk
miał leżę. I O to w obliczu wielu Mieszczan, którzy przyszli na ten Cud patrzeć, wyszedł
wilk naprzeciw świętego Franciszka z otwartą paszczą. Święty Franciszek zbliżając się
doń, uczynił znak krzyża świętego i przywołał go ku sobie, i rzekł: „ pójdź Tuł, bracie
wilku. Rozkazuje ci w imię chrystusa nie czy nić nic złego nim nie, nie nikomu”. I Dziw!
Ledwo Święty Franciszek uczynił znak krzyża, straszliwy wilk zamkną paszcze i stanął. A
kiedy Święty Franciszek wydał rozkaz, pod szedł łagodnie jak baranek i położył się u stóp
świętego Franciszka. Wówczas Święty Franciszek rzekł: „ bracie wilku, wyrządza sz wiele
szkód tej okolicy i popełniłeś mocy złego, niszcząc i zabijając wiele stworzeń bez
pozwolenia Boga. A zabiłeś i Pożar Łeś nie tylko zwierzęta, lecz miałeś zabijać i ludzi,
stworzonych na podobieństwo boskie. Przeto zasłużyłeś na Stryczek, jako złodziej i
zabójca najgorsze, i lód cały krzyczy i szemrze przeciw tobie, i cała okolica jest tobie
wroga. Lecz zawrę bracie wilku, pokój między tobą a nimi, weź ich nie krzywdził więcej, a
oni przebaczę ci wszelkie urazy dawna i ani ludzie, nie psy nie będą cię już
prześladować”. 
Po tych słowach okazywał wilk ruchami ciała, ogona i oczu, że zgadza się na to, co mu
rzekł Święty Franciszek, i że będzie tego przestrzegał. Wówczas Święty Franciszek
powtórzył: „ bracie wilku, skoro postanawiasz zawrzeć i Dzierżyć pokój, przyrzekam ci że
skłonie ludzi z tej okolicy, by żywili cię, dopóki żyć będziesz, tak że nie doznasz już
głodu. Wiem bowiem że skutkiem głodu popełniłeś zło wszelkie. Lecz wyświadczając ci tą
łaskę pragnę bracie wilku, byś mi obiecał, że nie będzie szkodził nikomu z ludźmi
zwierząt. Obiecujesz mi to?”. Wilk skinieniem głowy dał znak wyraźne, że obiecuję. A
święty Franciszek rzekł: „ bracie wilku pragnę, byś dał mi po rękę swojej obietnicy, i
żebym mógł jej zaufać”. I kiedy Święty Franciszek wyciągnął dłoń by przyjąć jego po rękę,
wilk podniósł w górę łapę i poufale położył ją na dłoni świętego Franciszka, dając mu
znak wierności, jak umiał. Wówczas Święty Franciszek rzekł: „
Bracie wilku, rozkazuje ci w imię jezusa chrystusa pójść teraz ze mną, bez zwłoki. Chodzi
zawrzeć pokój w imię Boże”. A wilk poszedł za nim posłusznie wzorem łagodnego jaknięcia,
co widząc mieszczanie dziwo wali się wielce. Żył potem wilk wspomniany przez dwa lata w
głup Bio. A ludzie żywili go uprzejmie. W końcu, po dwóch latach brad Wilk umarł ze
starości, nad czym mieszczanie ubolewali wielce, bowiem widząc go chodzącego tak łagodnie
po mieście, pamiętali lepiej od nocy i świętości świętego Franciszka.

Rozdział XXI

motyw przyrody,
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pytania na
maturę ustną

Franciszkańska idea umiłowania natury. Omów 
zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów 
"Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu". W swojej 
odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 

Relacje z Bogiem i światem. Omów zagadnienie na 
podstawie znanych Ci fragmentów "Kwiatków świętego 
Franciszka z Asyżu". W swojej odpowiedzi uwzględnij
również wybrany kontekst. 

Franciszkański ideał ubóstwa jako model ascezy. Omów 
zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów 
"Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu". W swojej 
odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kwiatki św. Franciszka



Franciszkańska idea umiłowania natury. Omów zagadnienie na podstawie 
znanych Ci fragmentów "Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu". 

W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Bohaterem średniowiecznego, napisanego po włosku zbioru opowiadań o charakterze
hagiograficznym jest św. Franciszek. Ten, prowadzący żebracze życie skromny i
pokorny asceta głosi miłość do Boga i wszelkiego stworzenia bożego. Umiłowanie
natury świętego Franciszka wiąże się z oddawaniem szacunku faunie i florze, nie
niszczeniu jej i dostrzeganiu w niej pierwiastka bożego. 

W wygłoszonym do ptaków kazaniu, święty poucza, że Bóg kocha całe swoje
stworzenie, dbając o nie, zapewniając opiekę i obdarzając  je wyjątkowymi
zdolnościami. 

We fragmencie dotyczącym wilka z Gubbio czytamy o harmonii, jaka powinna
panować między światem ludzi i zwierząt. Choć przyroda, nieokiełznana i dzika
może wyrządzić człowiekowi krzywdę, to dzięki zgodzie, pokorze, akceptacji i
wzajemnej pomocy świat ludzi i zwierząt może żyć w zgodzie.

Wskazane fragmenty pokazują zatem, że franciszkańska idea umiłowania natury
wiąże się z przekonaniem o tym, że Bóg kocha ludzi i zwierzęta, i wszyscy
mieszkańcy ziemi powinni dziękować Stwórcy za możliwość życia na ziemi.

W podobny sposób na naturę patrzył poeta Jan Twardowski, w którego tekstach
odnajdziemy wiele nawiązań do franciszkanizmu. W wierszu pt. "Do świętego
Franciszka" już pierwszy wers su ge ru je, że utwór bę dzie miał zwią zek z na tu rą.
Pod miot li rycz ny na zy wa św. Fran cisz ka „pa tro nem zoo lo gów i or ni to lo gów”. Przez
po świę ce nie uwa gi zwie rzę tom, pod miot li rycz ny sta ra się za skar bić uwa gę
święte go Fran cisz ka, li cząc na jego od po wiedź. Nie otrzy mu je jednak od pwie dzi
na swo je py ta nia. Bo gac two na tu ry po zo sta je za gad ką, któ rej nie roz wią za li
orni to lo dzy ani zoo lo dzy. Ich pa tron po zo sta wia ta jem ni ce na tu ry dla sie bie. 

Podsumowując franciszkańska idea umiłowania natury wiąże się z przekonaniem, że
całe stworzenie jest dobre i pochodzi od Boga. Franciszkanizm jako reguła i
postawa ukształtował się dopiero po wielu wiekach od życia świętego i jak
potwierdzają dzieła współczesne są one wciąż obecne na gruncie kultury, sztuki
i religii.



Święty Franciszku patronie zoologów i ornitologów
dlaczego żubr jęczy

jeleń beczy
lis skomli 

wiewiórka pryska
kos gwiżdże

orzeł szczeka 
przepiórka pili
drozd wykrzykuje
słonka chrapi
sikora dzwoni

gołąb bębni i grucha
kwiczoł piska
derkacz skrzypi
kawka plegoce

jaskółka piskocze 
żuraw struka
drop ksyka

człowiek mówi śpiewa i wyje
tylko motyle mają wielkie oczy

i wciąż jeszcze tyle przeraźliwego milczenia
które nie odpowiada na pytania?

 

"do świętego Franciszka" 

ks. Jan Twardowski



Relacje z Bogiem i światem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci 
fragmentów "Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu". 

W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 

Średniowieczny zbiór opowiadań "Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu" ma
charakter hagiograficzny, co oznacza, że zamieszczone w nim teksty ukazują
życie i dzialalność świętego. Bohater opowiadań, spotykając w trakcie swego
tułaczego życia  wielu ludzi głosi swoje nauki na temat Boga, ludzi i natury. Z
tekstów płynie przesłanie o harmonii łączącej człowieka z Bogiem oraz człowieka
ze światem. Jednostka ludzka jest bowiem jednym z dzieł stworzenia Boga i jako
taka powinna żyć w zgodzie z innymi istotami żyjącymi, które pochodzą od
dobrego Boga.
We fragmencie nazywanym "Hymnem słonecznym", to św. Franciszek jest podmiotem
lirycznym tekstu. Adresując swoją wypowiedź do Boga, zwraca uwagę na potęgę
Stwórcy, moc jego stworzenia oraz to, że człowiek powinien oddawać Bogu cześć.
Tekst zawiera wizję Boga - stworzyciela świata i żywiołów, co łączy się z nauką
głoszoną przez Świętego, co do tego, że Boga możemy spotkać nie tylko podczas
modlitwy ale także w całym otaczającym  nas świecie. Pozycja człowieka wobec
Boga powinna być jednakowoż poddańcza. Podmiot liryczny podkreśla, że "żaden
człowiek nie jest godzien" aby oddawać mu cześć, chwałę, sławę i wszelkie
błogosławieństwo. Przekonanie o tym, że Bóg stanowi centrum świata i
najważniejszą wartość to teocentryzm - pogląd silnie obecny w średniowiecznej
Europie. Wyraz tegoż poglądu odnajdujemy w ukazanej w "Kwiatkach..." relacji
człowieka z Bogiem.
Jeśli chodzi o relacje człowieka ze światem, warto zwrócić uwagę na świat fauny
i flory. Święty Franciszek nazywał zwierzęta "braćmi mniejszymi" i głosił
pochwałę natury, jako stworzenia Bożego. Relacja człowieka ze światem powinna
więc być oparta na harmonii i szacunku. Warto przywołać tutaj pojęcie
panteizmu, czyli poglądu filozoficzno-religijnego, utożsamiającego wszystko z
bogiem (lub absolutem). Założenie, że Bóg obecny jest w dziele swojego
stworzenia, jest wykładnią nauki św. Franciszka.
W podobny, harmonijny sposób, relacje z Bogiem i światem ukazał Jan Kochanowski
w hymnie "Czego chcesz od nas Panie?". Utwór przedstawia wizerunek boga artysty
"deus artifex", który obdarza człowieka swymi "hojnymi darami". Świat stworzony
przez Boga jest piękny i harmonijny, a Stwórca powinien być obdarzany czcią i
chwałą ze strony swoich wiernych, dla których jest jedyną drogą do zbawienia. 
Podsumowując, te dwa teksty literackie, jeden średniowieczny, drugi renesansowy
pokazują w podobny sposób relacje człowieka z Bogiem i światem, relacji
opartych na harmonii. Franciszkańska koncepcja umiłowania natury i Boga stała
się inspiracją dla twórców epok poźniejszych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3g
https://pl.wikipedia.org/wiki/Absolut


Franciszkański ideał ubóstwa jako model ascezy. Omów zagadnienie na 
podstawie znanych Ci fragmentów "Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu". 

W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Postawa ascezy była jednym ze wzorców postępowania w średniowiecznej Europie.
"Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu" możemy zakwalifikować do literatury
parenetycznej, czyli takiej, która przekazuje ów wzorzec zachowań. Warto jednak
zwrócić uwagę na to, że o ile typowa postawa ascety wiązała się z umartwianiem
ciała i duszy, w przypadku wykładni świętego Franciszka jest mowa o akceptacji
grzesznego ciała, które żartobliwe Święty nazywa "osłem".  
Hagiografia świętego pokazuje jego żebracze i ubogie życie jako świadomą
postawę i wybór w odpowiedzi na szerzącą się demoralizację w kościele.
Pochodzący z zamożnego rodu Giovanni di Pietro di Bernardone wyrzekł się
majątku by pomagać biednym i głosić pierwotne idee chrześcijaństwa, czyli
miłość do Boga, pomoc bliźniemu, afirmację świata jako stworzenia bożego. 
Franciszek nie decyduje się, jak inni mistycy i asceci na "fugę mundi" czyli
postawę ascezy, polegającą na usunięciu się z życia publicznego i zamieszkanie
w odosobnieniu, celem oddawania chwały Bogu. Święty zdecydował się głosić
prawdy wiary wśród ludzi, szerzyć miłość do słabszych, propagować pomoc
bliźniemu. Warto wspomnieć o tym, że na wyprawy krzyżowe udał się nie z
mieczem, a słowem bożym. Nie pragnął nawracać siłą i przemocą, a miłością. 
Możemy powiedzieć, że przykład świętego Franciszka z Asyżu pokazuje nam model
ascezy jako postawy świadomej rezygnacji z dóbr, skromności i oddawaniu czci
Bogu w atmosferze radości, a nie umartwiania się, co stanowi odstępstwo od
typowego wizerunku ascety średniowiecznego, jakim był chociażby święty Aleksy.
Należąca do lektur szkolnych "Legenda o świętym Aleksym" także należy do
literatury parenetycznej, w której przedstawiono losy ascety. Podobnie jak
Franciszek, wyrzeka się dóbr i majątku by żyć w nędzy na chwałę Boga. Aleksy
poświęca swoje życie na poszukiwanie wartości trwałych, duchowych, nie
wychodzących się z tego wątłego, marnego świata. Święty jest bogobojny,
pokorny, zdyscyplinowany, cierpliwy i rozkochany w Bożej mocy i wielkości. Nie
gniewa się na prześladowców. Umartwia się z radością, bo poświęca to jako dar
dla swego Stwórcy. Aleksy wie, że ojciec ziemski jest tylko czasowym opiekunem. 
Dwaj średniowieczni asceci stanowią wzór postępowania człowieka pragnącego
poświęcić swoje życie Bogu. Aleksy i Franciszek wiodą życie żebracze, głosząc
chwałę Stwórcy różni ich jednak stosunek do ciała i świata. Postawa Aleksego
jest surowa, starotestamentowa, postawa Franciszka wiąże się z pogodną
afirmacją skromnego życia. 



Dziękuję Ci za wybór 
mojego opracowania, 
będę wdzięczna za 

opinię na siewie.edu.pl


