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JUDYTA KATARZYNA WOŹNIAK OSCCAP
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Kraków 

PAULINA MARIA KACZMAREK OSC* 
Skaryszew 

 

P o st ać  św .  K la r y z  A sy ż u  w  św ie t l e   

w y br a ny c h  p is m  i  ś w i a d ec t w  

 

 

Dziś dysponujemy niebagatelną wielością materiałów źródłowych 
dotyczących św. Klary z Asyżu, biorąc pod uwagę, zarówno teksty po-
święcone bezpośrednio jej samej, jak również nawiązujące do jej życia. 
Spośród nich najcenniejsze są niewątpliwie pisma samej Świętej1 oraz 
inne dokumenty2. Pierwsze wydania w języku polskim ukazały się dzięki 
pracy C. Niezgody OFMConv3 oraz K. Ambrożkiewicza OFMCap4. Oprócz 
wyżej wspomnianych dokumentów istnieją jednak także inne źródła 
nawiązujące do życia i duchowości św. Klary z Asyżu, nie przetłumaczo-
ne jeszcze na język polski. 

W ręce Czytelników powierzamy 4 teksty, niektóre z nich były zna-
ne, lecz w niepełnej wersji. Prezentujemy je więc w nowym lub uzupeł-
nionym tłumaczeniu: „Modlitwa do pięciu ran Chrystusa”. „List 
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kardynała Hugolina do Klary «Ab illa hora»”, „List Agnieszki asyskiej do 
siostry Klary” oraz „Zawiadomienie o śmierci Klary z Asyżu”. 

Każdy z tych dokumentów został poprzedzony wprowadzeniem,     
w którym starano się ukazać okoliczności jego powstania oraz omówio-
no najważniejsze treści, pozwalające lepiej zrozumieć sam tekst. 

Dla lepszego poruszania się w tekście dokumenty zostały opatrzone 
numeracją wierszy. Starano się, w miarę możliwości, wzorować na 
oznaczeniach zawartych w najnowszym włoskim wydaniu źródeł kla-
riańskich. W przypadku „Modlitwy do pięciu ran Chrystusa” numeracja 
pochodzi od tłumaczek. 

Wszelkie cytaty źródeł pochodzą z polskiego wydania: „Źródeł fran-
ciszkańskich”, chyba że zaznaczono inaczej. 

Niniejsze przekłady stały się możliwe dzięki życzliwości wielu osób, 
którym w tym miejscu serdecznie dziękujemy5. 

Mamy nadzieję, iż zainteresowani tematyką klariańską z upodoba-
niem sięgną do prezentowanych źródeł. 

 

1. „MODLITWA DO PIĘCIU RAN CHRYSTUSA” ODMAWIANA PRZEZ ŚW. 
KLARĘ Z ASYŻU 

Zanim przejdziemy do właściwego tekstu modlitwy, warto nakre-
ślić kilka słów wprowadzenia, by ukazać tło historyczne i literackie 
utworu. 

 

1.1. Wprowadzenie 

Zarówno źródła hagiograficzne dotyczące Klary z Asyżu, jak i pisma 
jej autorstwa, ukazują wielkie nabożeństwo Świętej do męki Pańskiej. 
Gdy w „Testamencie” poleca swoją wspólnotę Kościołowi, prosi kard. 
Protektora, aby troszczył się o zachowanie przez siostry ubóstwa, powo-
łując się na „miłość Pana, który ubogi położony w żłobie, ubogi żył i nagi 
zawisł na krzyżu”6. Świadectwo o szczególnej miłości Klary do „Ubogie-

                                                           
5
 Dziękujemy dr. D. Kowalewskiemu OFMCap (pomoc w dotarciu do materiałów 
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6
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Kraków 2005. 
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go Ukrzyżowanego” odnajdujemy w jej listach do św. Agnieszki z Pragi, 
którą zachęca, by Go kontemplowała i naśladowała7. 

„Legenda o świętej Klarze dziewicy” zawiera aż 3 rozdziały poświę-
cone jej pobożności pasyjnej8. Można się z nich dowiedzieć o uczuciach, 
jakie żywiła wobec cierpiącego Pana, jak uczyła nowicjuszki płakania 
nad męką Pańską, o szczególnym przeżywaniu przez nią modlitwy         
w godzinach męki i śmierci Pana, o ekstazie przeżywanej w Wielki Pią-
tek oraz o cudach dokonanych poprzez znak krzyża. Potwierdzają to 
także świadectwa sióstr zawarte w aktach „Procesu kanonizacyjnego”9. 

Jedną z modlitw, jaką Święta odmawiała ku czci Chrystusa Ukrzy-
żowanego, oprócz „Oficjum o Męce Pańskiej” ułożonego przez Francisz-
ka z Asyżu, była „Modlitwa do pięciu ran Chrystusa”. O tej modlitwie 
wiadomo z zeznań siostry Agnieszki podczas procesu kanonizacyjnego10 
oraz z „Legendy”11. Nie ma natomiast informacji, czy sama Klara była au-
torką wspomnianej modlitwy. Brak także pewności, czy to właśnie pre-
zentowanym tu tekstem się modliła – na poziomie dzisiejszych badań 
nie da się tego definitywnie określić. Jednak świadectwo powyższych 
źródeł, zachowane manuskrypty odnoszące ten tekst do pobożności 
Świętej z Asyżu oraz analiza tekstu pozwalają z dużym prawdopodo-
bieństwem przyjąć taką możliwość. 

Tematy zawarte w modlitwie bliskie są Klarze i wielokrotnie są 
przez nią poruszane w jej pismach. Także świadectwa hagiograficzne 
potwierdzają, że nimi żyła. Należą do nich: pokuta, umartwienie, świa-
domość własnej słabości wobec mocy i miłosierdzia Boga-Ojca, dobre 
przeżycie ostatnich chwil życia, Eucharystia oraz niebo jako cel osta-
teczny. Źródła potwierdzają również wielką cześć Klary dla Chrystusa 
podczas Jego męki i śmierci na krzyżu. Gdy ponadto weźmie się pod 
uwagę, że spędzała ona długie godziny przed tzw. Krzyżem z San Da-
miano, na którym widać, jak z ran Chrystusa spływają strumienie krwi,   
a także że dane jej było podziwiać stygmaty wyciśnięte Boską ręką na 

                                                           
7
 Por. Pierwszy list Klary do Agnieszki z Pragi, nr 13, (dalej jako: 1LKl), w: ŹF Por. także 

Drugi list Klary do Agnieszki z Pragi, nr 19-22; (dalej jako: 2LKl), w: ŹF; Czwarty list Klary do 
Agnieszki z Pragi, nr 23-27, (dalej jako: 4LKl), w: ŹF. 

8
 Por. Tomasz z Celano, Legenda o świętej Klarze dziewicy, nr 21; 22; 23, (dalej jako: LgKl), 

w: ŹF. 
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 Por. Proces kanonizacyjny św. Klary z Asyżu, nr 1,16-19, 3,25, 10,3, 11,2, 14,8, (dalej 
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10
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ciele brata Franciszka12, wydaje się oczywiste, że te rany kontemplowała     
i przez nie zanosiła swoje modlitwy do Boga. 

Kodeksy przekazujące tekst modlitwy są nieliczne i późne. Pierwszy 
zachował się w bibliotece Guarnacci di Volterra (k. 190, 204-205) we-
wnątrz manuskryptu zawierającego historię klarysek, sporządzonego 
przez brata Mariano z Florencji (+ 1523). W drugim, zatytułowanym 
„Esemplare Spirituale ad uso del Coro delle RR. Madri di Santa Chiara di 
Firenze” (1711), modlitwa znajduje się na stronach 69-73 i wprowadzo-
na jest napisem: „Pięć modlitw ku czci pięciu Ran, które odmawiała Ob-
lubienica Chrystusa, św. Klara z Asyżu”. Trzecie świadectwo znajduje się 
w książce o. Giuseppe z Madrytu (Lucca 1927, s. 331-333), dotyczącej 
„Godnego podziwu życia Serafickiej Matki Świętej Klary z Asyżu”. 

Pierwsze wydanie krytyczne opracowane przez Z. Lazzeriego uka-
zało się w 1923 r.13. 

 

1.2. Tekst modlitwy 

 
Modlitwa i uwielbienie do prawej ręki 

1 Chwała i cześć niech będzie Tobie, Panie Jezu Chryste, za najświętszą ranę 
Twojej prawej ręki! 

2  Przez tę świętą ranę odpuść mi wszystkie moje grzechy, których dopuści-
łam się względem Ciebie myślą, mową i czynem, w zaniedbaniu Twojej 
służby, w przyjemnościach przewrotnego ciała, we śnie i czuwaniu.  

3 I przez czcigodną Twoją Mękę daj mi rozważać godną pamięcią Twoją 
najmiłościwszą śmierć i najświętsze rany, i abym – jeśli dasz – składała Ci 
dzięki poprzez umartwianie mego ciała.  

                                                           
12

 Por. Bonawentura, Życiorys większy św. Franciszka, nr 13,8, (dalej jako: 1B), w: ŹF. 
13

 Por. Z. Lazzeri, L’orazione delle cingue piaghe recitate da S. Chiara, w: Archivum Fran-
ciscanum Historicum, (dalej jako: AFH), Firenze, Quaracchi-Grottaferrata (Roma) 1908-, 
16(1923), s. 42-62. Por. także Orazione delle cinque piaghe recitata da Chiara d’Assisi, w: 
Fonti clariane. Documentazione antica su santa Chiara di Assisi. Scritti, biografie, 
testimonianze, testi liturgici e sermoni, (dalej jako: FC). G. Boccali (red.), Asyż 2015, s. 91-94; 
C. Niezgoda, Nabożeństwo do pięciu ran Pana Jezusa i Serca Jezusowego, w: Modlitwa fran-
ciszkańska. Materiały z sympozjum (14-15 listopad 1997) w WSD oo. Franciszkanów w Łodzi-
Łagiewnikach, S.C. Napiórkowski, W. Koc (red.), Niepokalanów 2001, s. 377-391. W języku 
polskim, odnośnie pobożności pasyjnej św. Klary z Asyżu, warto przytoczyć: J. Długa, Promie-
niowanie Klary, Kraków 2009; J. Neumann, Chrystologiczny charakter życia chrześcijańskiego 
w świetle pism św. Klary z Asyżu, Częstochowa 2002; C. Niezgoda, Św. Klara w świetle Pove-
rella, Kraków 1993. 
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4 Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

  Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. 

 

Do lewej ręki 
5 Chwała i cześć niech będzie Tobie, najsłodszy Jezu Chryste, za najświętszą 

ranę Twojej lewej ręki! 

6 Przez tę świętą ranę zmiłuj się nade mną, i cokolwiek, co Ci się we mnie nie 
podoba, racz przemienić.  

7 Daj mi zwycięstwo nad Twymi niegodziwymi wrogami, abym mogła ich po-
konać Twoją mocą.  

8 I przez Twoją najmiłościwszą śmierć uwolnij mnie od wszystkich niebezpie-
czeństw obecnego i przyszłego życia.  

9 I uczyń mnie godną chwały Twojej w Twoim królestwie. Amen. 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. 

 

Do prawej stopy 
10 Chwała i cześć niech będzie Tobie, najsłodszy Panie Jezu Chryste, za naj-

świętszą ranę Twojej prawej stopy! 

11 Przez tę świętą ranę pozwól mi czynić godną pokutę za moje grzechy.  

12 I błagam Cię pokornie przez Twą najmiłościwszą śmierć, abyś strzegł 
mnie, Twojej służebnicy, dzień i noc w Twojej woli, i wyrwij mnie z wszel-
kiej przeciwności duszy i ciała.  

13 A w dniu sądu Bożego przyjmij moją duszę do Twojej wiary i miłosierdzia,   
i doprowadź do wiecznych radości. Amen. 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. 

 

Do lewej stopy 
14 Chwała i cześć niech będzie Tobie, o najmiłościwszy Panie Jezu Chryste, za 

najświętszą ranę Twojej lewej stopy! 

15 Przez tę świętą ranę udziel mi łaski odpustu zupełnego, abym dzięki Twej 
pomocy zasłużyła na uniknięcie sądu kary.  

16 Najmiłościwszy Jezu Chryste, proszę Cię przez Twą najświętszą śmierć, 
abym przed dniem mego zejścia zasłużyła na otrzymanie Sakramentu naj-
słodszego Ciała i Krwi Twojej wraz z najgłębszym wyznaniem moich grze-
chów i doskonałą pokutą, czystością umysłu i ciała oraz z namaszczeniem 
świętym olejem ku zbawieniu wiecznemu. Amen. 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. 
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Do rany boku 
17 Chwała i cześć niech będzie Tobie najłaskawszy Panie Jezu za najświętszą 

ranę Twego boku! 

18 Przez tę świętą ranę i przez najświętszą hojność Twego miłosierdzia, którą 
w otwarciu Twego boku okazałeś żołnierzowi Longinowi, a teraz zaś nam 
wszystkim: błagam Cię najmiłościwszy Jezu, który poprzez Chrzest obmyłeś 
mnie z grzechów pierworodnych, abyś uwolnił mnie w ten sposób przez 
Twą najcenniejszą Krew, która dziś na całej ziemi jest ofiarowywana           
i przyjmowana, od wszelkiego zła przeszłego i przyszłego.  

19 A przez Twą gorzką śmierć daj mi wiarę prostą, nadzieję pewną i miłość 
doskonałą, oraz abym kochała Cię całym sercem, całą duszą, całą mocą.  

20 Utwierdzaj mnie w dobrych czynach i daj mi mocną wytrwałość w Twojej 
świętej służbie, abym tu mogła Ci się doskonale podobać bez końca. Amen.  

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. 

21 K: Pięć ran Boga. 
W: Niech będzie moim lekarstwem. 
K: Przez pięć ran. 
W: Wybaw mnie, o Chryste, od upadków. 
K: O Chryste, daj pokój. 
W: Przez pięć Twych ran. 

 

22 Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, który przez pięć ran Pana na-
szego Jezusa Chrystusa odkupiłeś rodzaj ludzki, udziel Twym pokornie pro-
szącym Cię, abyśmy każdego dnia oddając cześć tym właśnie pięciu ranom, 
przez Jego drogocenną krew mogli uniknąć niespodziewanej i wiecznej 
śmierci. Przez tegoż Chrystusa Pana. 

 

2. „LIST KARDYNAŁA HUGOLINA DO KLARY «AB ILLA HORA»” 

 Kolejne z pism, które pragniemy ukazać, ma szczególną wymowę ze 
względu na swego autora i treść. Oto bowiem kardynał Kościoła rzym-
skiego zwraca się do mniszki, by u niej szukać duchowej pociechy             
i wsparcia na drodze do wieczności. 

 

2.1. Wprowadzenie 

W „Legendzie o świętej Klarze dziewicy” czytamy: „Nie bez racji pan 
papież Grzegorz pokładał nadzwyczajną ufność w modlitwach tej Świę-
tej, jako że doświadczalnie poznał ich skuteczność. Często, gdy powstała 
jakaś nowa trudność, jak zazwyczaj się zdarza, czy to w czasie, kiedy był 
biskupem Ostii, czy później, kiedy został wyniesiony na najwyższy urząd 
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apostolski, zwracał się listownie do tej świętej dziewicy, prosząc ją           
o wsparcie modlitwą i doświadczał jej pomocy”14. 

Powyższe słowa zapisane przez Tomasza z Celano odnajdują swoje 
potwierdzenie w zachowanym do dziś liście „Ab illa hora”. Możemy na-
wet przypuszczać, iż brat Tomasz znał osobiście ten list (i inne listy, jeśli 
było ich więcej), kiedy pisał „Legendę o świętej Klarze dziewicy”. Kardy-
nał Hugolin zwraca się do adresatki w sposób bardzo osobisty, wyraża-
jąc życzliwość, szacunek, a nawet podziw oraz ufność w skuteczność jej 
modlitwy, co świadczy o bliskich relacjach między tymi dwiema osoba-
mi. W części wstępnej listu nazywa ją najpierw „najdroższą siostrą         
w Chrystusie”, a potem „matką swego zbawienia”. W ten sposób buduje 
pełne życzliwości i pokory captatio benevolentiae, nazywając siebie sa-
mego „nędznikiem i grzesznikiem”. W części właściwej listu Kardynał 
nawiązuje do świąt Wielkanocnych przeżytych wspólnie z siostrami       
w San Damiano. Wspomina spotkanie z Klarą jako „radość skarbów nie-
bieskich” i przypomina o rozmowach dotyczących „ciała Chrystusa”. Od-
łączenie od Klary i sióstr powoduje u niego ból, smutek i poczucie 
osamotnienia. Hugolin, widząc sposób życia wspólnoty w San Damiano, 
uznał siebie za wielkiego grzesznika, i dlatego prosi Klarę o modlitwę 
wstawienniczą, w niej upatrując jedyny ratunek. Zakończenie, w którym 
purpurat bez żadnego wprowadzenia wspomina o Papieżu, sugeruje, że 
list jest odpowiedzią na korespondencję Klary. Po spotkaniu w klaszto-
rze San Damiano opatka musiała napisać do Hugolina, zapraszając do 
siebie jego oraz Honoriusza III. Kardynał wyraża pragnienie ponownego 
spotkania, gdy zdarzy się ku temu okazja oraz pozdrawia siostry, 
zwłaszcza Agnieszkę, którą nazywa „swoją siostrą”. 

„Ab illa hora” to jedyny zachowany do naszych czasów list, który kard. 
Hugolin napisał do Klary z Asyżu, zanim jeszcze został papieżem. Był on 
wówczas legatem papieskim w centralnych i północnych Włoszech,         
a papież Honoriusz III co najmniej dwukrotnie, pomiędzy 1217 a 1221 
r., wysyłał go w celu zwizytowania rodzących się wtedy żeńskich wspól-
not zakonnych. Według badaczy spotkanie to mogło mieć miejsce w 
1218, 1219 lub 1220 r. K. Esser, rozwiewając wszelkie wątpliwości co 
do autentyczności tekstu, proponuje rok 122015, kiedy Hugolin – dopie-
ro co mianowany kardynałem protektorem zakonu – przebywał przez 
jakiś czas w Asyżu u boku Franciszka, który właśnie powrócił z Ziemi 

                                                           
14

 LgKl, 27,4-5. 
15

 Por. K. Esser, Die Briefe Gregors IX. an die hl. Klara von Assisi, „Franziskanische Stu-
dien“ XXXV(1953), s. 274-295. 
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Świętej. Przy tej właśnie okazji Kardynał odwiedził również Klarę i jej 
siostry w klasztorze San Damiano16. 

 

2.2. Tekst listu 
1 Najdroższej siostrze w Chrystusie i matce mego zbawienia, pani Klarze, słu-

żebnicy Chrystusa, Hugolin, biskup Ostii, nędznik i grzesznik poleca siebie 
samego, taki jaki jest i jaki może być. 

2 Najdroższa siostro w Chrystusie! Od tamtej godziny, w której konieczność 
powrotu odłączyła mnie od waszych świętych rozmów i oderwała od tam-
tej radości skarbów niebieskich, tak wielka ogarnęła mnie gorycz serca, 
obfitość łez i ogrom bólu, 3 że gdybym nie znajdował u stóp Jezusa pocie-
szenia w zwykłej pobożności, obawiam się, że wpadłbym na zawsze w owe 
uciski, poprzez które mój duch przypadkiem osłabnie, a dusza roztopi się 
zupełnie. 

4 Słusznie, ponieważ brakuje mi tamtej chwalebnej radości, gdy świętując 
Paschę z tobą i pozostałymi służebnicami Chrystusa, rozprawiałem z wami 
o ciele Chrystusa. 5 Tak jak wtedy, gdy Pan został zabrany uczniom i przy-
bity do belki krzyża, nastał bezgraniczny smutek, tak ja z powodu waszej 
nieobecności pozostałem osamotniony. 6 I chociaż dotąd wciąż uświada-
miałem sobie i uznawałem się za grzesznika, to poznawszy przywileje two-
ich zasług i widząc surowość twego życia zakonnego, zrozumiałem teraz 
jasno, że jestem obciążony ciężarem tylu grzechów 7 i tak bardzo obraziłem 
Władcę całej ziemi, że nie jestem godzien zostać dołączonym do grona Jego 
wybranych i być uwolnionym od ziemskich udręk, jeśli łzy i twoje modlitwy 
nie zdobędą dla mnie przebaczenia. 

8 Dlatego polecam ci moją duszę i powierzam ducha, jak Jezus na krzyżu po-
wierzył swego ducha Ojcu, abyś w dniu sądu mogła za mnie poręczyć, jeśli 
nie byłabyś pełna troski i gorliwa o moje zbawienie, 9 bo mocno wierzę, że 
u najwyższego sędziego uzyskasz wszystko, co wyprasza gorliwość tak 
wielkiej pobożności i obfitość łez. 

10 Pan papież nie przybył teraz do Asyżu, lecz w razie okazji ja pragnę zoba-
czyć ciebie i twoje siostry. 11 Pozdrów Agnieszkę – dziewicę i siostrę moją      
i wszystkie twoje siostry w Chrystusie. Amen. 

                                                           
16

 Por. Vita Sanctae Clarae, w: Analecta Franciscana. Chronica aliaque varia documenta 
ad historiam Fratrum Minorum spectantia, Firenze, Quaracchi 1885, III, Quaracchi, Florencja 
1897, s. 4-28, 183. Por. także Lettera „Ab illa hora” del card. Ugolino a Chiara e alle conso-
relle, w: FC, s. 839-840; W. Block, Duchowość św. Klary z Asyżu w świetle jej pism, w: 
Desperacja kobieca czy radykalizm duchowy? 800-lecie powołania św. Klary z Asyżu,              
T. Paszkowska, R. Prejs (red.), Lublin 2012, s. 43-70; Letter of Cardinal Hugolino dei Conti di 
Segni (1220), w: The Lady, Clare of Assisi: Early Documents, R.J. Armstrong (red.), Nowy Jork-
Londyn-Manila, 2006, s. 129-130; Lettera del cardinale Ugolino a sr. Chiara (1220), w:  S. Chi-
ara d'Assisi: scritti e documenti, G.G. Zoppetti, M. Bartoli (red.), Asyż 1994, s. 387-388. 



22 ..   FF rr aa nn cc ii ss zz kk aa nn ii ee   „„ tt aa mm ””   ii   „„ tt uu ””   166 

3. „LIST AGNIESZKI ASYSKIEJ DO SIOSTRY KLARY” 

Ból pomieszany z radością przebijają z listu Agnieszki do Klary. 
Jednak mimo oddalenia obie siostry łączy więź duchowa, która nie zna 
pojęcia odległości. 

 

3.1. Wprowadzenie 

Klara z Asyżu, zainspirowana przykładem Franciszka, rozpoczęła 
życie ewangeliczne, uciekając nocą z domu rodzinnego, w niedzielę pal-
mową, 1211 lub 1212 r. Najpierw na krótko zatrzymała się w klasztorze 
benedyktynek św. Pawła, gdzie musiała przezwyciężyć sprzeciw rodzi-
ny, która miała dla młodej szlachcianki inne plany, a następnie przez 
pewien czas przebywała wśród pobożnych kobiet przy kościele św. 
Anioła z Panzo, położonym na górze Subasio. Tu dołączyła do niej jej 
młodsza siostra Katarzyna. W ten sposób zrodził się minorycki ruch ko-
biet. Podobnie jak Klara, Katarzyna (imię chrzcielne Agnieszki) musiała 
stanowczo odeprzeć ataki ze strony rodziny niepogodzonej z jej wybo-
rem. Franciszek, poprzez gest obcięcia jej włosów i przyodziania ją         
w nowy strój, poświęcił ją Bogu17, nadając nowe imię – Agnieszka – co 
najprawdopodobniej miało nawiązywać do postaci św. Agnieszki, mę-
czennicy z pierwszych wieków chrześcijaństwa. 

W „Testamencie” Klary pośrednio można odnaleźć świadectwo, ja-
kie daje ona o swojej siostrze. Wspomina ten krótki czas w początkach 
istnienia i krystalizowania się stylu życia wspólnoty Ubogich Pań, jesz-
cze przed przenosinami do San Damiano, kiedy to przebywała w klasz-
torze św. Anioła z Panzo z pierwszymi towarzyszkami, które „Pan jej dał 
wnet po jej nawróceniu”18. Mowa tu o Agnieszce, najprawdopodobniej 
też o Pacyfice de Guelfucio z Asyżu19. Klara pisze: „Nie cofałyśmy się 
przed niedostatkiem, ubóstwem, pracą i utrapieniem, ani przed lekce-
ważeniem i wzgardą świata, a nawet za większe rozkosze uznawałyśmy 
to, jak za przykładem świętych i braci swoich [Franciszek] często nas 
doświadczał”20. 

Z polecenia Franciszka Agnieszka ok. 1219-1221 r. udała się do Flo-
rencji, aby w klasztorze w Monticelli, przyjmując posługę opatki, za-

                                                           
17

 Por. LgKl, 24-26. 
18

 TKl, 25. 
19

 Por. Proc, 1,3. 
20

 TKl, 27-28. Tłumaczenie M. Sykuła, w: Testamenty św. Franciszka i św. Klary. Studium 
teologiczno-duchowe, Kraków 2009, s. 175. 
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szczepić sposób życia na wzór takiego, jaki był prowadzony w San Da-
miano. Według niektórych źródeł Agnieszka brała także czynny udział   
w powstaniu innych klasztorów: w Mantui, w Padwie i w Wenecji. Po-
wróciła do San Damiano niedługo przed śmiercią Klary i towarzysząc jej 
w ostatnich dniach życia, otrzymała od niej obietnicę „pójścia do Pana” 
rychło po niej21, co w rzeczywistości szybko się spełniło: zmarła – we-
dług różnych przekazów 27 sierpnia lub 16 listopada 1253 r. – było to 
jeszcze przed rozpoczęciem procesu kanonizacyjnego Klary. 

Za wstawiennictwem Agnieszki działo się wiele cudów, co było de-
cydującym elementem do zatwierdzenia jej kultu. Uczynił to papież Be-
nedykt XIV 15 kwietnia 1752 r., zezwalając na własne oficjum i Mszę 
świętą ku jej czci. Doczesne szczątki Agnieszki spoczywają przy jej sio-
strze – w bazylice św. Klary w Asyżu. 

Zachował się jeden list Agnieszki do Klary i sióstr z San Damiano; 
przebija z niego przede wszystkim odczuwany przez Agnieszkę ból           
i przeogromny smutek z powodu rozłąki z siostrą – mówi o wielu łzach 
wylanych z tego powodu. Podkreśla, iż nie może znaleźć na to utrapienie 
żadnej pociechy. Chociaż jej przywiązanie wyrażone jest bardzo emo-
cjonalnie, to już z pierwszych słów dowiadujemy się o jej nadprzyro-
dzonym szacunku i miłości do Klary. Nazywa ją swoją panią i czcigodną 
matką, okazując jej cześć i posłuszeństwo. Z pewnością jest to świadec-
twem, nie tylko średniowiecznego stylu pisania listów (ars dictandi), ale 
także duchowej drogi Agnieszki od relacji czysto naturalnych (rodzin-
nych) do więzi duchowej, skoro doceniając wagę „napomnień i poleceń” 
swojej siostry, uznaje ją za przewodniczkę i mistrzynię w naśladowaniu 
ubogiego Chrystusa. „Legenda o świętej Klarze dziewicy” podkreśla nie-
zwykłość więzi, jaka zawsze istniała między Klarą i Katarzyną. Już           
w pierwszych dniach po odejściu z domu Klara modliła się, „żeby ta 
zgodność i bliskość ducha, jaką w świecie przeżywała razem z siostrą, 
stała się między nimi zespoleniem woli w służbie Bogu. […] Tkwiła w 
nich bowiem przedziwna wzajemna miłość, która sprawiała, że ich nie-
zwyczajne rozłączenie dla jednej i drugiej było bardzo bolesne, chociaż 
w odmienny sposób przeżywane”22. 

Agnieszka, podzielając w pełni ideały Klary, „w sprawie własności” 
starała się, by jej klasztor nie był zmuszony przyjmować posiadłości, co 
wybrzmiewa w treści niniejszego listu (w. 30). 

                                                           
21

 Por. LgKl, 29. 
22

 LgKl, 24, 4.8. 
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Tekst przywołuje także postać brata Eliasza, cieszącego się po swo-
im pierwszym okresie generalatu (1221-1227) ogromnym autorytetem, 
zarówno wśród braci, jak i sióstr. 

Najczęściej przyjmuje się, że list pochodzi z Monticelli i datuje się go 
na l. 1230-1232. Gdyby podtrzymać tę hipotezę, to byłby on tym samym 
jedynym dokumentem świadczącym o przywileju ubóstwa dla tego 
klasztoru. W liście Agnieszka wspomina o serdecznym przyjęciu przez 
siostry i opisuje ból z powodu rozstania ze wspólnotą. Doświadczenia te 
są opisane z dużym zaangażowaniem uczuciowym, trudno więc zgodzić 
się do końca z przyjętą tezą, że list został wysłany dopiero po 10 latach 
od przyjazdu Agnieszki do Monticelli. M.P. Alberzoni jest zdania, iż 
Agnieszka wysłała omawiany list z klasztoru Monteluce w Perugii, gdzie 
miała być opatką najpóźniej od roku 122923. Świadczyć ma o tym list 
„Sicut manifestum” adresowany przez Papieża do „opatki Agnieszki”         
i pozostałych sióstr w Monteluce, z 16 czerwca 1229 r. Poza tym, znany 
jest przywilej ubóstwa udzielony klasztorowi w Perugii24, nie ma nato-
miast nigdzie informacji o podobnym przywileju dla Monticelli. Miejmy 
nadzieję, że dalsze studia i refleksja, a może odkrycie innych źródeł, po-
zwolą znaleźć zadowalające rozwiązanie tej kwestii. 

Nie posiadamy dziś żadnych innych tekstów Agnieszki. Treść ni-
niejszego listu oraz inne wiadomości dotyczące rodzonej siostry Klary 
zachowały się w „Legendzie o Agnieszce z Asyżu i jej matce Ortolanie”,    
w volgare veneto25. 

Obszerne fragmenty „Listu” zostały przetłumaczone na język pol-
ski26. Przekład ten został poprawiony oraz uzupełniony o brakujące 
wersety. 

 

 

                                                           
23

 M.P. Alberzoni, Chiara e San Damiano tra Ordine minoritico e Curia papale, w: 
Convivium Assisiense (1) 2004, s. 27-70; Lettera di Agnese di Assisi a sua sorella Chiara (1230-
1232), w: Santa Chiara d'Assisi…, dz. cyt., s. 403-405. 

24
 Por. Bullarium Franciscanum, I-X, Supl. I-II, Roma, Quaracchi 1759-1949, I,50. 

25
 Legenda di Agnese d'Assisi e sua madre Ortolana in volgare veneto, w: FC, s. 558-571. 

Por. także Z. Lazzeri, Il processo di canonizzazione di S. Chiara d’Assisi, w: AFH, s. 496-497, 
przyp. 1; Lettera di sr. Agnese alla sorella Chiara e alle altre consorelle a San Damiano, w: FC, 
s. 852; Letter of Agnes of Assisi to Her Sister Clare (1230), w: The Lady, Clare of Assisi…, dz. 
cyt., s. 404-405. 

26
 Por. Liturgia Godzin dla zakonów franciszkańskich w Polsce, t. V, Wrocław 2014,           

s. 1218-1219. 
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3.2. Tekst listu 
1 Czcigodnej swej matce i pani w Chrystusie, pani szczególnie umiłowanej – 

pani Klarze i całemu jej klasztorowi, 2 Agnieszka, pokorna i najmniejsza 
służebnica Chrystusa, składa u stóp siebie samą z całym poddaniem i czcią. 
Cóż słodszego i cenniejszego może uczynić w najwyższym i największym 
Królu. 

3 Los wszystkich ludzi ma to do siebie, że nie może pozostać niezmienny. 
Stąd, jeśli się komuś wydaje, że jest szczęśliwy, nagle wpada w nieszczęście. 
4 Przyjmij więc do wiadomości, matko, że przeżywam wielkie udręczenie 
oraz smutek na duszy i na ciele. 5 Męczę się i cierpię ponad miarę do tego 
stopnia, że prawie mówić nie potrafię, a to dlatego, że ciałem jestem rozłą-
czona z wami i innymi moimi siostrami. A byłam przekonana, że razem      
z wami będę na tym świecie żyć i umierać. 6 Utrapienie to ma swój począ-
tek, lecz nie ma końca, 7 nie zmniejsza się, lecz stale się potęguje, 8 niedaw-
no wzeszło, ale nie chyli się ku zachodowi, 9 jest blisko mnie i nie chce się 
ode mnie oddalić. 

10 Byłam przekonana, że jedno życie i jedna śmierć zjednoczy na ziemi tych, 
którzy razem mają przebywać w niebie, 11 oraz że wspólny grób pokryje 
tych, którzy mają tę samą naturę. 12 Ale, jak widzę, pomyliłam się, jestem 
udręczona i opuszczona, a utrapienia ogarniają mnie zewsząd. 13 O siostry 
moje najlepsze, proszę, okażcie mi współczucie, zapłaczcie ze mną, abyście 
kiedyś takich udręk nie cierpiały 14 i przyjrzyjcie się, gdyż nie ma boleści 
podobnej do mojej boleści (por. Lm, 1,12). Ta boleść nieustannie mnie mę-
czy, ta słabość nieustannie mnie dręczy, ten płomień nieustannie mnie pali, 
15 z tego powodu zewsząd trwoga mnie ogarnia i nie wiem, co mam wybrać 
(por. Flp 1,22). 16 Wspomóżcie mnie, proszę, waszymi pobożnymi modli-
twami, aby utrapienie to stało się dla mnie znośne i lekkie. 17 O najdroższa 
matko i pani, cóż mam powiedzieć, 18 skoro nie mam nadziei, że was, moje 
siostry, kiedykolwiek zobaczę na tym świecie. 

19 O gdybym mogła wyrazić zamiar mego umysłu tak, jak bym chciała! 20          

O gdybym mogła odsłonić wam niniejszą stronicą ten długotrwały ból, któ-
rego oczekuję, a który ciągle jest przede mną! 21 Umysł wewnętrznie płonie 
i katowany jest niezmierzonymi płomieniami udręki; serce wewnętrznie ję-
czy i oczy nie ustają w wylewaniu potoków łez. 22 Jestem cała napełniona 
smutkiem, cała na duchu zupełnie tracę siły, nie znajduję pocieszenia (por. 
Lm 1,2), chociaż go szukam. 23 Doznaję bólu ponad bóle, gdy w sercu roz-
myślam, że nie mam nadziei i nie oczekuję, bym kiedykolwiek zobaczyła 
moje siostry i was. 24 W tej sprawie nie ma nikogo wśród wszystkich, którzy 
są mi drodzy, kto by mógł mnie pocieszyć. 

25 W innej jednak sprawie zostałam pocieszona i tej pociechy możecie mi po-
gratulować. Zastałam tu bowiem wielką zgodę wzajemną, nie ma rozłamu 
i to w takiej mierze, że aż trudno uwierzyć. 26 Wszystkie siostry przyjęły 
mnie z wielką uprzejmością i radością oraz przyrzekły mi posłuszeństwo     
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z wielkim oddaniem i szacunkiem. 27 Wszystkie polecają się Bogu, tobie27      
i waszemu klasztorowi, 28 a ja polecam siebie i moje siostry we wszystkim     
i poprzez wszystko tobie, Matko28, abyś raczyła pilnie troszczyć się o mnie   
i o moje siostry tak, jakby o swoje siostry i córki. 

29 Proszę przyjąć do wiadomości, że, zarówno ja, jak i one, pragniemy przez 
całe nasze życie niewzruszenie przestrzegać twoich napomnień i poleceń.  

30 Raczcie oprócz tego wiedzieć, że pan papież zadośćuczynił mi, jak prosiłam 
i chciałam, we wszystkim i przez wszystko, według waszego i mojego za-
miaru w sprawie, którą znacie, a mianowicie w sprawie własności.  

31 Błagam, abyście poprosiły brata Eliasza, by zobowiązał się częściej mnie 
odwiedzać i pocieszać w Panu. 

 

4. „ZAWIADOMIENIE O ŚMIERCI  KLARY Z ASYŻU” 

Śmierć zawsze jest smutnym wydarzeniem. Śmierć św. Klary na-
pełniła wielką liczbę osób smutkiem, ale i nadzieją, że oto ta, która za-
ślubiła Boskiego Oblubieńca, odeszła do Niego na wieczne gody. 

 

4.1. Wprowadzenie 

Klara z Asyżu umarła w klasztorze San Damiano, 11 sierpnia 1253 
r. Pogrzeb przebiegał bardzo uroczyście, a przewodniczył mu sam pa-
pież Innocenty IV w towarzystwie członków Kurii Rzymskiej. Chciał on 
użyć formularza o świętych dziewicach zamiast o zmarłych, ale zapobie-
gła temu ingerencja protektora zakonu kard. Rainalda. Ciało Klary zosta-
ło złożone w kościele św. Jerzego, tam, gdzie wcześniej spoczywało 
przez jakiś czas ciało Franciszka29. 

Tekst „Zawiadomienia o śmierci Klary z Asyżu”, adresowany do 
„wszystkich sióstr z Zakonu Świętego Damiana rozmieszczonych po 
świecie”, przekazuje informację o śmierci tej, która była punktem odnie-
sienia dla wielu już wtedy kobiet pragnących prowadzić życie pokutne. 

Okólnik nie zawiera daty. Z treści można się natomiast dowiedzieć, 
że odejście Klary do wieczności miało miejsce „niedawno”, powstał więc 
prawdopodobnie jeszcze w 1253 r. 

Analiza stylu, treści i słownictwa wyraźnie ukazuje udział w two-
rzeniu tego tekstu kogoś spoza wspólnoty z San Damiano. 

 Tekst można podzielić na pięć części: 

                                                           
27

 Dosł. wam - forma grzecznościowa. 
28

 Por. tamże. 
29

 Por. LgKl, 47-48. 
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 nagłówek (w. 1); 

 ogłoszenie śmierci Klary (w. 2-6); 

 streszczenie jej życia (w. 7-23); 

 ostatnie chwile życia i pogrzeb (w. 24-25); 

 Klara w chwale (w. 26-28). 

Siostry wyrażają się o Klarze w taki sposób (w. 3), w jaki ona pisała 
(choć innymi słowami) w swoim „Testamencie” o Franciszku (w. 38): 
„była naszą podporą, jedyną po Bogu pociechą i umocnieniem”. Święta 
jest nazwana „przewodniczką, matką i mistrzynią”. W tych przywoła-
nych rolach i obrazach można by porównywać ją do Mojżesza, prawo-
dawcy i przewodnika ludu, do Maryi, Matki Jezusa i do Jezusa Mistrza. 
Podobne myśli znajdują się w „Bulli kanonizacyjnej” (w. 37). 

Klara w okresie swego dzieciństwa ukazana jest jako oddana kon-
templacji i pobożności, dla której naturalne było przejście z domu ro-
dzinnego do klasztoru. Nie ma mowy o nawróceniu Klary, czy o roli, jaką 
w jej życiu odegrał Franciszek. 

Podkreślone są dziewictwo i relacja oblubieńcza z Chrystusem, co 
jest typowe dla żeńskiej duchowości monastycznej. Zdecydowanie inna 
wizja duchowości wyłania się z listów Klary: „Zawiadomienie” kreuje 
dość negatywny i podlegający słabości charakter kobiecej natury. Nato-
miast w swoich listach Klara pozytywnie patrzy na kobietę, na małżeń-
stwo, którego wyrzeka się w wolności dla Kogoś, kogo uważa za 
ważniejszego30. Kobieta jest powołana, by kochać i być kochaną, rów-
nież poprzez ciało. W „Zawiadomieniu” mówi się o ubogim habicie, stro-
ju żałobnym, a Klara pisze o perłach, klejnotach i koronie31. 

Jest także mowa o tym, że Klara pocieszała siostry (w. 19-20)32. 
„Zawiadomienie” podkreśla jednak to pocieszanie i napominanie w sy-
tuacji niedostatku, jakoby Klara zachęcała je do wytrwałości w tym tru-
dzie. Jest to rozbieżne z zeznaniami złożonymi podczas procesu 
kanonizacyjnego. Siostry mówiły bowiem, że Święta zaopatrywała je we 
wszystko, nawet prosząc Pana o cud, gdy zabrakło chleba33. 

                                                           
30

 Por. 1LKl, 5-7. 
31

 Por. 1LKl, 10-11. 
32

 Może to być aluzją do zalecenia, iż matka powinna pocieszać swoje siostry. Por. Reguła 
św. Klary, 4,11-12, w: ŹF. 

33
 Por. Proc, 6,16. 
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„Zawiadomienie” zawiera także ważne informacje nieobecne w „Ak-
tach procesu kanonizacyjnego” i w „Bulli kanonizacyjnej”, a podjęte          
i udokumentowane w „Legendzie o świętej Klarze dziewicy”: o okolicz-
nościach śmierci tj. o fakcie odwiedzenia konającej Klary przez papieża 
Innocentego IV i kardynałów oraz ich obecności na jej pogrzebie. 

Brakuje zakończenia, choć nie wydaje się, by opuszczono istotne 
treści, gdyż tekst tworzy spójną i logiczną całość. 

„Zawiadomienie” swoją niepopularność zawdzięcza z pewnością 
sporej ilości informacji o vita, conversio, conversatio i miracula Klary       
w późniejszych źródłach. Ale nawet gdybyśmy o tych materiałach za-
pomnieli, to „Zawiadomienie” nie ukazuje pełnego obrazu Klary, a raczej 
przyjęte stereotypy o świętej kobiecie średniowiecza, których zaakcen-
towanie więcej mówi o jego autorze. Brak jakiegokolwiek odniesienia do 
Franciszka wskazuje, że autorkami tekstu nie były siostry z San Damia-
no: jak mogłyby przemilczeć imię tego, „który jest jedyną po Bogu pocie-
chą”34? 

Negatywna koncepcja kobiety i małżeństwa nie jest spójna z wraż-
liwością Klary ani sióstr przez nią uformowanych. Ten mocny nacisk na 
dziewictwo wskazuje raczej na mężczyznę niż kobietę jako autora oma-
wianego tekstu. Opowiadanie o miłości Klary, dalekie od konkretów, nie 
wskazuje na kogoś, kto w codzienności doświadczał jej macierzyńskiej 
troski. Jedyne odniesienie do ubóstwa dotyczy sytuacji, gdy Klara napo-
mina siostry, by wytrwale znosiły ten ciężar, a ona przecież całe życie 
starała się o „przywilej ubóstwa”. O tym w dokumencie zresztą nie ma 
mowy. 

Podczas procesu kanonizacyjnego jedynym, który wspominał o uro-
dzie Klary był Rajnier35. Siostra Amata mówiła o jej twarzy tylko w kon-
tekście modlitwy36. „Zawiadomienie” natomiast zaznacza, że Klara była 
„obdarzona piękną urodą” – to kolejny szczegół, który wskazuje raczej 
na mężczyznę jako autora. Nie posiadamy żadnych dodatkowych wska-
zówek, lecz przypuszcza się, że mógł nim być sekretarz Kurii Papieskiej 
lub kanclerz kard. Rainalda z Ostii, protektora Zakonu. 

W czasie, gdy powstało „Zawiadomienie”, wspólnota z San Damiano 
posiadała własną „Formę życia”. Była ona zatwierdzona, najpierw przez 
kard. Rainalda, a następnie potwierdzona przez papieża Innocentego IV 
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 TKl, 38. 
35

 Por. Proc, 18,2. 
36

 Por. Proc, 4,1. 
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i stawiała siostry poza „Zakonem Świętego Damiana”. Kurii Papieskiej 
zależało na poinformowaniu sióstr należących do tego zakonu o śmierci 
Klary. „Zawiadomienie” było jednym z elementów tworzenia Ordo, który 
miał dokładny punkt odniesienia w klasztorze, od którego wziął nazwę 
oraz w jego opatce, „pewnej przewodniczce, czcigodnej matce i mistrzy-
ni”. Wkomponowałoby się więc ono w trajektorię szerokich działań in-
stytucjonalnych, których punktem kulminacyjnym będzie list papieski 
„Beata Clara”, poprzez który Urban IV utworzy ostatecznie „Zakon św. 
Klary” – ostatni akt, który połączy prawnie bardzo liczne wspólnoty, ży-
jące w oparciu o różne dokumenty prawne. 

Pomimo że ukazany w „Zawiadomieniu” obraz Klary uwypukla 
pewne tematy jakby na własny użytek, to dokument ma swoistą wartość 
parabiograficzną, literacką oraz historyczną – ukazując niektóre realia 
życia wspólnego Ubogich Pań. 

Tekst „Zawiadomienia” został odnaleziony dopiero w 1920 r. przez 
Z. Lazzeriego. Nie wspomina o nim Battista Alfani z Perugii (zm. 1523), 
klaryska z Monteluce, która znała ważne źródła klariańskie z XIII w. Jest 
pominięty w ważnym współczesnym tomie „Fontes franciscani” (1995) 
oraz włoskim „Fonti francescane” (2011). 

Manuskrypt tego dokumentu z biblioteki we Florencji obecny jest   
w zbiorze pochodzącym z XIII w., pt. „Liber Epistolarum secundum 
usum curie Romanae et aliorum Principium” (tytuł nadano w XVI w.). 
Lazzeri zauważył, że pozostałe dokumenty tego zbioru są autentyczne 
(jest w nim ok. 150 aktów kancelarii papieskiej i cesarskiej, głównie 
Fryderyka II). Zatem niniejszy tekst zyskuje swoją wiarygodność. Nato-
miast rodzi się wątpliwość, czy ten list w ogóle został wysłany, ponie-
waż do dziś nie posiadamy innych kopii37. 

 

                                                           
37

 Por. G. Boccali, Lettera circolare di annunzio della morte di sr. Chiara, w: Santa Chiara 
di Assisi. I primi documenti ufficiali: Lettera di annunzio della sua morte. Processo e Bolla di 
canonizzazione, Asyż 2003, s. 24-33. Por. także Z. Lazzeri, Lettera di partecipazione della 
morte di sr. Chiara, w: AFH 13 (1920), s. 496-499; W. Block, Zapomniane dziedzictwo. Czy 
grób św. Klary z Asyżu ukrywał bullę „Solet annuere” papieża Innocentego IV?, w: „Studia 
Franciszkańskie” (25), Poznań 2015, s. 27-44; Lettera di annunzio della morte di Chiara 
d'Assisi, w: FC, s. 98-101; M. Sykuła, Złożony proces tworzenia się „Ordo Sanctae Clarae”, w: 
„Forma sororum” Święta Klara z Asyżu. 800-lecie powstania Zakonu Świętej Klary. Materiały 
z sympozjum naukowego, (16 maj 2012), Warszawa, Z. Styś, M. Sykuła, G. Filipiuk, J. Wojas 
(red.), Warszawa-Kraków 2012, s. 67-86; M. Guida, „Decoris forma conspicua”: la Lettera di 
annunzio della morte di Chiara d'Assisi, w: „Frate Francesco” 77(2011), s. 141-158; 
Notification of Death (1253) w: The Lady. Clare of Assisi…, dz. cyt., s. 135-138. 
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4.2. Tekst dokumentu 
1 Wszystkim siostrom z Zakonu Świętego Damiana rozmieszczonym po świe-

cie, Siostry żyjące w Asyżu ślą pozdrowienie w Sprawcy zbawienia.  

2  Ponieważ rozrasta się cierń żałobnego smutku, 
nie bez płaczu podejmujemy się ułożenia smutnej wiadomości; 
nie bez mąk smutno brzmiącego żałobnego zgiełku rwiemy się do 
opowiedzenia tego, 
iż światło gwiazdy zarannej, w pięknie której podziwiałyśmy obraz 
prawdziwego światła, 
zniknęło nam z oczu; 

3 odeszła podpora zakonu, okręt naszej zakonności 
– ach, jakie to bolesne! – ukończyła bieg ludzkiej pielgrzymki. 
Pani nasza Klara, 
przewodniczka, czcigodna matka i mistrzyni, 
uwolniona z więzów ciała przez druhnę, 
to znaczy wywołana przez śmierć, 
wzleciała właśnie ku alkowie niebieskiego Oblubieńca. 

4  Lot jej świąteczny i uroczysty 
z ziemi do niebios, 
z cienia ciemności ku blaskom, 
i choć duchowo dostarcza zmysłom radości, 
to jednak docześnie smutek zalewa oczy powodzią łez. 

5 – Ach! – odeszła sprzed naszych oczu, 
gdy wyrwała nas z niebezpiecznego podążania drogą światowej 
przyjemności  
i skierowała na ścieżkę zbawienia. 

6  Albowiem być może ze względu na nas, 
które zasługujemy na oskarżenie z powodu naszej niedoskonałości, 
spodobało się raczej Panu, by Klara jako chwalebna jaśniała samym 
niebiosom, 
niż jako miła siostrom nadal zasiadała w ziemskich siedzibach. 

7 Zaiste naprawdę na to zasłużyła 
– jeśli rozważymy zasługi jej doskonałości, 
którymi od dziewczęcych lat rozkwitła czuwaniem na kontemplacji 
Pańskiej; 

8 wysłużyła już nagrody odpłaty ta, 
która w taki sposób w gorących modlitwach rozlała pragnienia 
pobożności; 

9 w taki sposób, brzydząc się zmysłowego zalotnika, lilię dziewiczej 
wstydliwości przyrzekła zaręczynom Chrystusa, 
i w ten sposób zaręczyła się Jemu oblubieńczo pierścieniem ślubnym.  
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10 A obdarzona piękną urodą, zamożna obfitością bogactw, szlachetnie 
urodzona, 
gdy tylko osiągnęła wiek zdatny do małżeństwa, 
miast ślubnej purpury przyodziała ubogi habit, 
miast ślubnego stroju żałobny, 
miast ślubnej przepaski przewiązała się sznurem. 

11 O jakże uroczysty związek małżeński, 
o jakże płodne dziewictwo, które nieskalane zmysłowymi dotknięciami, 
otworzyło się na tak liczne, tak mnogie potomstwo! 

12 O przedziwna płodność latorośli, 
która nie doznając jakiegokolwiek zepsucia, 
nie bez natchnienia Boskiego Ducha wydała niezliczone potomstwo!  

13 Ach!, zauważcie, o siostry, zauważcie, 
jak wielkimi cnotami zajaśniała jej kobieca wrażliwość, 

14 świeżością jakiejże siły promieniowała. 
Ona krokami niewinności pokonała nieczystości światowej zmienności.  

15 Poraniona ostrzem długotrwałej choroby, 

gdy już wyniszczona38 słabością późnej starości nie wybuchała płaczem, 
jak to ma w zwyczaju żalący się chory, 
nie otworzyła bramy ust do narzekań; 

16 co więcej, o ile gwałtowniej była raniona ostrogami choroby, 
o tyle pobożniej ofiarowywała Panu pieśń chwały. 

17 Jakimże pasem wstrzemięźliwości się przepasała, 
jakimże płomieniem miłości pałała ta, 

18 która rękami skromności tak zwijała żagle przed gniewnymi podmuchami, 
Iż atak szyderczego wichru nie zniweczył spokoju umysłu. 

19 Ona utwierdzając serca nasze w objęciach boskości, 
pokrzepiała je lekarstwem nieustannej pociechy. 

20 Kiedy spostrzegała, że ubogie niekiedy nie mają odzienia, 
wygłodniałe jedzenia i spragnione napoju, 
przybiegała do nich z pomocą przez zachętę łagodnego napomnienia, 
mówiąc: 

21 „Znoście chętnie, znoście cierpliwie ciężar ubóstwa i brzemię niedostatku 
pokornie, 
bowiem znoszenie ich dlatego, że patrzy na to Bóg, 

22 znoszącym je cierpliwie zrodzi rozkosze raju 
i zgotuje bogactwa wiecznej zapłaty”. 

23 Cóż więcej mamy opisywać? 
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 Łac. demorsa - dosł. zżarta, pogryziona. 



22 ..   FF rr aa nn cc ii ss zz kk aa nn ii ee   „„ tt aa mm ””   ii   „„ tt uu ””   176 

Nie zdoła się ludzkimi słowy wytłumaczyć głębi jej świętości. 

24 Lecz posłuchajcie, jaki dar w boski sposób otrzymała przed ostatnią 
chwilą życia: 
umierającą odwiedził Wikariusz Chrystusa z czcigodną wspólnotą braci 
[kardynałów], 

25 a potem – co było większą łaskawością – nie opuszczając pogrzebu 
zmarłej, oddał cześć ciału przez ostatnią posługę. 

26 I chociaż z powodu jej śmierci gwałtowna boleść dręczy cieleśnie nasze 
wnętrza, to jednak wyciągnijmy prawicę umysłu do chwały boskiego 
uwielbienia i ku palmie radości; 

27 ażeby śmiertelny umysł pojął coś ze szczęścia, gdy na spotkanie świętych 
dusz wychodzi w tańcu tak licznego wojska niebieskiego, 

28 a oczom Stworzyciela przedstawiają wspaniałość jej czcigodnego ciała, 
rozbłyskując w około mocą działającego Stwórcy i mnogością cudów… 

   

 Postać św. Klary wyłaniająca się z ukazanych czterech świadectw 
cechuje się głęboką pobożnością pasyjną, realizmem życia i świadomo-
ścią własnej drogi powołania. Jej życie jawi się jako pewien rodzaj 
uczestnictwa w doskonałości Oblubieńca, z którego chcą czerpać, za-
równo jej współcześni, jak i dzisiejsi spadkobiercy duchowego dziedzic-
twa Świętych z Asyżu. 

 

ABSTRACT 

The authors in their article entitled "St.Clare of Assisi in the light of the 
selected scriptures and testimonies", show four texts connected with  
St.Clare of Assisi. It is worth emphasizing that some of them were translated in-
to Polish for the first time. In  these texts, Clare appears to be a woman who 
professes the profound veneration of the passion of Jesus Christ. She is the sis-
ter who arouses respect even at Cardinal Huglin because of her trustful and ef-
fective prayer. Clare's sister, Agnes, in her letter,  expresses deep regret and 
sorrow because of remoteness from Clare and other sisters. At the same time, 
she expresses her joy at the positive acceptance  of her by the new convent. Fi-
nally, the death of Clare was announced in the information  issued by St. Dami-
an's sisters. 
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