Duchowość Franciszka i Klary jest dla franciszkańsko-klariańskiej rodziny silną motywacją do
pełnego zaangażowania się na polu współczesnych problemów środowiska naturalnego. Niniejsza
broszura pomoże nam w zrozumieniu sytuacji, w jakiej przyszło nam żyć. Nasza duchowość
przypomina nam o moralnym nakazie zmierzenia się z zagrożeniami naszej planety i wszystkich jej
mieszkańców.
Franciszkańsko-klariańska tradycja podkreśla szczególne zainteresowanie się i odpowiedzialność za
naszą matkę-Ziemię i za całość Stworzenia, rodzące się z naszego pragnienia wstępowania w ślady
Franciszka i Klary. Z tego to powodu papież Jan Paweł II w 1979 r. ogłosił św. Franciszka
Patronem Ekologii. Franciszek nie musiał się zmierzać z tymi samymi problemami, co my dzisiaj, a
środowisko naturalne w jego czasach nie było tak szeroko zagrożone. Jednak jego stosunek do
świata i jego relacja z naturą kierują nas na właściwe tory.
Św. Franciszek z Asyżu
Inaczej niż w powszechnej duchowości tamtego czasu, Franciszek nie oddzielał świata duchowego
od materialnego i z pewnością nie dewaluował tego materialnego jako świata bezbożnego. Na
świat, ziemię i na wszystko, co nas otacza, patrzył jak na Boże stworzenie i miejsce wcielenia –
obecności Boga. Odnoszenie się do wszystkiego co nas otacza jako do stworzenia, nadaje naszej
refleksji o środowisku naturalnym wymiar sakralny. Franciszek odnosił się do rzeczy stworzonych
– tak ożywionych jak i nieożywionych – z wielkim szacunkiem i starał się być im poddany. Taka
postawa różniła się od duchowości uważających istoty ludzkie za panów i rządców ziemi.
Franciszek nie patrzył na ludzi jak na istoty ponad lub poza całą resztą przyrody. Uważał ich za
współ-stworzenia Boże, jako siostry i braci pozostałych stworzeń. Swoją duchowość wyraził w
jedyny w swoim rodzaju i poetycki sposób w Pochwale stworzeń (zob.
http://www.fratefrancesco.org/escr/cantico/pol.htm) pod koniec swojego życia. Pieśń ta nie
wychwala Boga za stworzenie, Franciszek nie stanął obok przyrody, aby dziękować za nią Bogu.
Raczej stanął w jednym szeregu ze wspólnotą stworzeń i – jako część tej wspólnoty – chwalił Boga
jako źródło wszelkiego życia i całego stworzenia. Stworzenia Wychwalają Boga poprzez bycie tym,
czym są – poprzez stawanie się tym, czym zostały stworzone.
To właśnie odróżnia Franciszkową duchowość od troski o środowisko, która interesuje się jedynie
przyszłością ludzkości. Dla Franciszka ochrona środowiska rodzi się z głębokiego szacunku i ze
świadomości wewnętrznej solidarności ze wszystkim, co Bóg stworzył. Franciszek wiedział o
jedności całego kosmosu. Św. Paweł powiedział, że wspólnota chrześcijańska tworzy ciało
Chrystusa, że radości i cierpienia każdego poszczególnego członka przyczyniają się do dobrobytu
lub cierpienia całego ciała (por. 1 Kor 12, 12-31; Kol 1,18; 2, 18-20; Ef 1, 22-23; 3, 19; 4, 13). W
oczach Franciszka, ta sama prawda dotyczy całego kosmosu. Dzisiaj możemy na własne oczy
zobaczyć potwierdzenie prawdziwości jego spojrzenia, kiedy się zapoznamy z naukowymi
raportami. Zniszczenia z jednej strony świata prowadzą do cierpienia całego świata.
Szacunek i solidarność Franciszka wobec stworzeń ukazują się jasno w praktycznej postawie
posłuszeństwa. Przez ślub posłuszeństwa, osoba konsekrowana przekazuje siebie w całości Bogu
przez pośrednictwo innej osoby. Franciszek rozszerzył to pojęcie, włączając weń poddanie
każdemu ludzkiemu stworzeniu i wszystkim zwierzętom, czy to dzikim czy oswojonym. Podaje też
teologiczną podstawę takiego poddania: będąc posłusznym stworzeniom, człowiek okazuje
posłuszeństwo Stwórcy, od którego one pochodzą i który każdemu zezwala na istnienie, na
działanie i na wyrażanie własnych potrzeb.
Franciszek docenia i kocha stworzenia również dlatego, że odpowiadają one pozytywnie na Boską
wolę zapisaną w ich własnej naturze, wiernie wypełniając powierzone im zadania. W ten sposób
relacja, jaką ludzie nawiązują z poszczególnymi członkami uniwersalnej „wspólnoty życia”,
pomaga im stawać się bardziej „ludzkimi” w znaczeniu, że nakłaniani są przez stworzenia do

wypełnienia specyficznego ludzkiego powołania, które otrzymali, tak samo każde ze stworzeń
wypełnia swoje własne powołanie.
Z tego powodu, Franciszek stara się patrzeć na życie z perspektywy tych stworzeń, aby zrozumieć
ich życiowe potrzeby. Jego postawa jest postawą głębokiej empatii, która skłania go do
poszukiwania odpowiednich dróg obrony i odbudowy środowiska, zgodnie z potrzebami rozwoju
każdej istoty żyjącej. Widzimy tutaj nie tylko zainteresowanie poszczególnymi stworzeniami, ale
zaproszenie do troski o habitat, do ochrony integralności ekosystemu, aby zagwarantować
wzajemne relacje zapewniające możliwość przeżycia.
Rywalizacja i próby nadużywania lub dominacji nie mają sensu. Istoty ludzkie i inne stworzenia
zostały uczynione, aby się o siebie nawzajem troszczyły i sobie pomagały, realizując w ten sposób
dobro, dla którego Bóg je stworzył. Bez stworzeń, nie bylibyśmy w stanie żyć, mówi Franciszek.
Tam, gdzie nie ma poczucia zagrożenia, tam też nie ma strachu. Widzimy, że stworzenia są
posłuszne Franciszkowi, ponieważ wychodzi do nich bezbronny, nie starając się wyciągnąć
korzyści ze spotkania z nimi. Stara się raczej przedłużyć ich życie i jest gotów zapłacić za ich
promocję i wyzwolenie własnym ciałem. Tak właśnie się stało, między innymi, w przypadku wilka
z Gubbio i owieczek w Marchii. Franciszek wykazuje relacje, które promują pojednanie i które
jednoczą wszystkich we wzajemnym posłuszeństwie. Te relacje pozwalają wszystkim na bycie sobą
i wychwalanie Boga. Przyjaźń, a nawet czułość, zawsze zwyciężają, tak jak w przypadku „brata
ognia”, którego użyto dla przypalenia Franciszkowych oczu, a który nie sprawił mu bólu.
Św. Klara z Asyżu
Również Klara otwiera nam nowe perspektywy i dodaje odwagi, dzięki swej wrażliwości i relacji
wiary z „najwyższym i dobrym Panem” i „ze wszystkimi stworzeniami”. Podążała tą samą drogą,
co Franciszek. Kim jest Klara, jeśli nie „roślinką świętego ojca Franciszka”? Sama siebie określa w
ten sposób i patrzy na Franciszka zarówno jak na rolnika, który ją zasadził i uprawiał – dzięki
któremu była w stanie odnaleźć swe własne życiodajne środowisko – jak i na korzeń, przez który
ona sama jest karmiona. Dla Klary nie było problemem porównywanie się do rośliny! W tym
samym duchu, Franciszek widział siebie we śnie jako kwokę, a swoich braci jako otaczające go
kurczęta.
Kiedy Klara spogląda na Stworzenie, nie czyni tego patrząc z góry ku temu, co znajduje się niżej.
Jest to raczej spojrzenie „siostry”, spojrzenie szacunku, sympatii i solidarności. Zakłada ono drogę
współdziałania, które respektuje i promuję innych. Klara zaprasza swe siostry do spoglądania na
wszystko, co dookoła nich żyje. Powinny widzieć, że są w życiowej relacji z drzewami, z istotami
ludzkimi i z wszystkimi innymi stworzeniami. Taka relacja jest wzajemnym dawaniem i
otrzymywaniem, zapewniającym to, co jest koniecznie do życia. Wszyscy razem uczestniczą w
darze życia, zezwalając każdemu stworzeniu na bycie autentycznym, pojmowanym i przyjętym w
swej unikatowości. Dlatego nie powinno być miejsca na próby przejęcia kontroli, lecz raczej na
radosną celebrację życia. Taka postawa gwarantuje integralność każdej istoty żyjącej w jej własnym
rytmie pór roku, określonym przez kwiaty, liście i owoce, następowanie miesięcy i lat. Nie może
być napięć czy przemocy przeciwko naturze w jej życiowym cyklu. Powinniśmy zwrócić uwagę na
te cykle, dostrzegać je i słyszeć, ucząc się synchronizować nasze oddychanie i bicie serca, aby
zachować harmonię tej powszechnej wspólnoty.
Klara mówi o uwielbieniu jako odpowiednim środku do stworzenia właściwych relacji z innymi
stworzeniami. To właśnie wyraźne uwielbienie łączy się z uwielbieniem, które istnieje w każdej
istocie żyjącej z tego prostego powodu że ona istnieje, że otrzymała tchnienie życia. Piękno i dobro
jest w każdej z nich, a uwielbienie, „teologiczna zasada boskości” (W. Wink), podnosi wszystkie
istoty do światła. Świadoma swego miejsca w kosmosie i wdzięczna za nie, Klara cieszy się z tego,
że drzewo to drzewo, że ludzka istota to ludzka istota, że każde stworzenie jest tym czym jest.

Klara przeżyła 42 lata w klasztorze Św. Damiana, ale do końca swych dni walczyła o „Przywilej
ubóstwa”, aby nie zmuszano jej do przyjmowania posiadłości, z których wspólnota miałaby
przychody na swe utrzymanie. Dzisiaj moglibyśmy określić jej relację do ziemi, jako relację
„zrównoważoną”. W swoim Testamencie zaleca, aby siostry nie nabywały ani nie przyjmowały
ziemi, „z wyjątkiem małych parceli na ogródki dla uprawy warzyw”. Ziemia jest siostrą i matką,
która nas utrzymuje i żywi; a więc nie można jej wyzyskiwać dla celów określanych przez ludzki
egocentryzm. Z tego powodu Klara oznajmia, że jeśli ziemia, która broni odosobnienia klasztoru,
jest większa niż tyle ile potrzeba na ogród warzywny, część nie potrzebna na ogród nie może być
uprawiana. Nie interesuje jej maksymalizacja ekonomicznego zysku, ale raczej stara się
zabezpieczyć życie wspólne wszystkich istot stworzonych, z których każda, odpowiednio do swego
własnego gatunku, powołana jest do uwielbiania Stwórcy.
Ministrowie generalni Rodziny Franciszkańskiej przypomnieli w swym liście z okazji Ducha
Asyżu, że „relacja pomiędzy ludzkością i naturą, zgodnie z planem Boga, na nowo odkryta i
ogłoszona przez Franciszka (i, chcielibyśmy dodać, przez Klarę), jest relacją używania a nie
własności, szacunku a nie wyzysku”.
W 1989 Jan Paweł II zachęcał zgromadzonych w Niemczech młodych ludzi, aby powiedzieli „tak”
życiu, wszystkim istotom żyjącym i całej naturze; tylko taka postawa zjednoczy nas z wszystkimi
ludźmi dobrej woli w trosce o ochronę środowiska i wartości naturalnych. Mamy wspólne
przeznaczenie i w Bogu odnajdujemy dopełnienie i nasz ostateczny cel - ‘nowe niebo i nową
ziemię’. Jeśli żyjemy okazując szacunek wszystkim stworzeniom i świadomi jedności całego
stworzenia, nie możemy pozostawać obojętni na ślady jakie pozostawiamy po sobie w naszym
środowisku naturalnym.
Biblijna historia cudownego nakarmienia 5000 ludzi może nam dodać odwagi, kiedy mamy
zmierzyć się z obecnym kryzysem. Uczniowie patrzyli na wielki tłum ludzi podobnie jak my
patrzymy na dzisiejszą sytuację ekologiczną. W jaki sposób tak niewielką ilością chleba nakarmić
te potężne tłumy? Co można zrobić? To właśnie z tego powodu uczniowie chcieli odesłać ludzi.
Jednak Jezus nie uwolnił ich od odpowiedzialności. Zapytał o to, co mieli do dyspozycji i podkreślił
to, co byli w stanie zrobić. Dopiero wtedy możliwe było cudowne nakarmienie. Podobny cud może
się wydarzyć w odpowiedzi na kryzys ekologiczny. Musimy zrozumieć sytuację i rozpocząć od
tego, co możliwe. Musimy zachęcić innych do tego samego. To nam pozwoli na uruchomienie
procesu znajdowania społecznych rozwiązań kryzysu. Wytrwałość i wierność w tym zadaniu
doprowadzą do sukcesu.

