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Czy św. Franciszek z Asyżu
odbył pielgrzymkę do Jerozolimy?

Ż

ycie św. Franciszka z Asyżu obfitowało w niezwykłe wydarzenia. Podejmowane
przez niego działania i wyjątkowa osobowość sprawiły, że wokół jego biografii wyrosło wiele legend, które niejednokrotnie trudno oddzielić od prawdy.
W ostatniej ćwierci XIV stulecia, ponad półtora wieku po śmierci Ojca Serafickiego,
Bartłomiej z Pizy stworzył dzieło zatytułowane Opus de Conformitate vitae beati
Francisci ad vitam Domini Iesu Christi Redemptoris nostri. Święty Franciszek
został w nim ukazany jako wierny naśladowca Zbawiciela, który swym życiem
w pełni zasłużył na miano alter Christus. Wśród zasług Biedaczyny z Asyżu autor
wymienił m.in. odbycie pielgrzymek do najważniejszych ówczesnych sanktuariów tj.
grobów św. Piotra i św. Pawła w Rzymie, do grobu św. Jakuba w Composteli, na
Monte Gargano i do Grobu Chrystusa1. W ocenie łacińskich chrześcijan żyjących
u schyłku XIV w. odwiedzenie wszystkich wyliczonych miejsc świętych zasługiwało na
najwyższą pochwałę. Czy jednak święty Franciszek rzeczywiście modlił się u Grobu
Zbawiciela w Jerozolimie?
Niewątpliwie Ojciec Seraficki przez szereg lat planował podróż do Ziemi Świętej,
a zamiar ten udało się mu zrealizować w 1219 roku2. Wtedy to, prawdopodobnie niedługo po zakończeniu obrad Kapituły Generalnej, która odbyła się w Zielone Świątki,
czyli 26 maja 1219 r., św. Franciszek wyruszył na Wschód 3. Informacje o tej podróży
znalazły się w wielu niezależnych od siebie źródłach, w tym także w najważniejszych
Żywotach św. Franciszka, spisanych w XIII stuleciu, tj. w dziełach Tomasza z Celano
i św. Bonawentury. Utwory te miały charakter oficjalnych biografii, których treść
została zaakceptowana przez władze Zakonu4. Co godne podkreślenia i jednocześnie
zastanawiające, obaj franciszkańscy autorzy nie wspomnieli o odwiedzeniu przez św.
Franciszka Jerozolimy czy innych miejsc świętych w Syrii i Palestynie.
Jak zaznaczono wyżej, fakt odbycia przez Ojca Serafickiego podróży do Ziemi
Świętej jest dobrze poświadczony źródłowo i nie budzi wątpliwości badaczy. Nie potrafimy jednak obecnie ustalić wielu szczegółów dotyczących jej przebiegu. Zdaniem
części uczonych Franciszek z grupą towarzyszących mu braci wypłynął z Ankony.
Port ten wymieniony został jednak dopiero w datowanym na ostatnią ćwierć XV w.
dziele Mariana z Florencji zatytułowanym Libro delle vite de Sancti Frati Minori5.
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Nie można wykluczyć, że inspiracją dla tej informacji były wiadomości dotyczące
pierwszej, nieudanej próby wyruszenia św. Franciszka na Wschód w 1212 r. Tworzący w XIII w. autorzy, m.in. Tomasz z Celano i św. Bonawentura wiązali z tym
ośrodkiem zakończony niepowodzeniem rejs na Wschód. Jednak w ich relacjach
nie ma mowy o wyruszaniu z Ankony, a jedynie o powrocie do Italii wraz z żeglarzami pochodzącymi z tego właśnie miasta6. Położona ok. 100 km od Asyżu Ankona, mogła być oczywiście portem, z którego Biedaczyna wyruszył w rejs do Ziemi
Świętej, choć nie ma na to żadnego bezpośredniego dowodu. Zdaniem niektórych
badaczy rejs miał się rozpocząć w dzień św. Jana tj. 24 czerwca 1219 r.7 Również
ta wiadomość nie ma żadnego bezpośredniego potwierdzenia w źródłach, ale data
ta jest możliwa. Po wspomnianej Kapitule Generalnej, która odbyła się 26 maja
1219 r. św. Franciszek mógł w ciągu niespełna miesiąca dotrzeć do Ankony lub innego miasta portowego w Italii. W Ziemi Świętej bracia mieli się pojawić w drugiej
połowie lipca 1219 r. Taki termin przybycia Franciszka do Akki podaje m.in. Łukasz
Wadding i jest on prawdopodobny, jeżeli uwzględnimy możliwy termin wyruszenia z
Porcjunkuli oraz przypuszczalny czas trwania rejsu z Italii (może z Ankony) do któregoś z portów na wybrzeżu syryjskim8. Za tezą, że miejscem lądowania w Syrii była
Akka przemawia kilka argumentów. Do tego ważnego portu pozostającego w ręku
chrześcijan udawało się wiele statków z Europy. W mieście tym, będącym wówczas
stolicą Królestwa Jerozolimskiego, znajdowała się najprawdopodobniej stała siedziba
brata Eliasza, pierwszego ministra franciszkańskiej Prowincji Ziemi Świętej, a święty Franciszek zapewne chciał się z nim spotkać. Wszystko to przemawia za tym,
że portem lądowania mogła być Akka9.
Nie dysponujemy obecnie żadnymi źródłami zawierającymi informacje na temat aktywności świętego Franciszka w kilku kolejnych tygodniach. Wiemy jedynie,
że zapewne przed 29 sierpnia 1219 r. przebywał już w obozie krzyżowców oblegających Damiettę w Egipcie10. Najprawdopodobniej Biedaczyna dotarł z Akki do Egiptu
drogą morską. Od jesieni 1217 r. w Ziemi Świętej działały bowiem oddziały krzyżowców z Europy, którzy przybyli pod dowództwem Leopolda Austriackiego i Andrzeja
II, króla Węgier. Od sierpnia 1218 r. chrześcijanie oblegali Damiettę i oczekiwali
na nadejście posiłków z Europy, które dotarły we wrześniu i październiku 1218 r.
Walki w delcie Nilu toczyły się jeszcze przez ponad rok. Obecność i aktywność armii
chrześcijańskiej w Egipcie nie pozostała bez wpływu na sytuację na kontrolowanych
przez muzułmanów terenach Palestyny i Syrii. Panujący nad Jerozolimą sułtan Al-Mu’azzam, obawiając się możliwości utraty Świętego Miasta, w marcu 1219 r. wydał
rozkaz zniszczenia fortyfikacji Jerozolimy i innych miast. Działania te wywołały panikę
wśród muzułmańskich mieszkańców, którzy odczytali je jako sygnał zbliżania się sił
chrześcijańskich. Po raz kolejny pojawił się pomysł zburzenia chrześcijańskich świątyń w Jerozolimie. Jednocześnie z tymi działaniami panujący w Syrii Al-Mu’azzam
i jego brat Al-Kamil z Egiptu podjęli próbę zmobilizowania wszystkich muzułmanów
do świętej wojny przeciw krzyżowcom11. W ówczesnej sytuacji militarnej i politycznej
podróż z Akki do Damietty drogą lądową przez kontrolowane przez muzułmanów
tereny byłaby dla Biedaczyny nie tylko bardzo ryzykowna, ale prawie niemożliwa.
Dlatego też z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że święty Franciszek
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na przełomie lipca i sierpnia 1219 r. przepłynął z Akki do Egiptu i nie odwiedził
wówczas Jerozolimy.
Podczas swego pobytu w obozie krzyżowców pod Damiettą Ojciec Seraficki udał
się do obozu sułtana Al-Kamila i podjął próbę nawrócenia go na wiarę chrześcijańską.
Ta wyprawa misyjna, mimo całej niezwykłości przedsięwzięcia, nie budzi obecnie wątpliwości uczonych12. Święty Franciszek i brat Illuminat przebywali wśród Saracenów
przez pewien czas, a następnie zostali bezpiecznie odesłani do obozu krzyżowców.
Przypuszcza się, że ich misja trwała kilka, może kilkanaście dni, a minoryci wrócili
między chrześcijan zapewne w ostatniej dekadzie września 1219 r.13. Nie wiemy
jak długo święty Franciszek pozostał w Egipcie. W L’Estoire de Eracles Empereur
podana została informacja, że był obecny w czasie zajmowania Damietty przez siły
krzyżowców, czyli 5 listopada 1219 r., a po pewnym czasie wyjechał do Syrii14. Nie
dysponujemy obecnie żadnymi precyzyjnymi wiadomościami dotyczącymi działań
podejmowanych przez św. Franciszka w kolejnych miesiącach. Możemy jedynie
ustalić, że zapewne w końcu lata lub na początku jesieni 1220 r. wrócił do Europy15.
Brak wiarygodnych źródeł informujących o aktywności Biedaczyny w okresie między
listopadem 1219 r. a sierpniem/wrześniem 1220 r. otwiera drogę do przedstawiania
rozmaitych hipotez16. Zdaniem części badaczy Ojciec Seraficki pozostał w Damietcie przynajmniej do początków lutego 1220 r. i w święto Oczyszczenia Najświętszej
Marii Panny (czyli 2 lutego) uczestniczył w uroczystej mszy świętej odprawionej
w dawnym meczecie zamienionym na katedrę17. Jest to jednak tylko przypuszczenie,
niepoparte żadnymi bezpośrednimi przekazami źródłowymi. Według. H. Golubovicha
Biedaczyna opuścił Egipt w marcu 1220 r.18. Możliwe, że wraz z królem Jerozolimy
Janem z Brienne udał się drogą morską bezpośrednio do Akki19. Zdaniem innych
przynajmniej część podróży przebiegała drogą lądową, a święty Franciszek właśnie
wtedy mógł odwiedzić Jerozolimę, Betlejem i inne miejsca święte20. Przypuszczenie takie nie znajduje bezpośredniego uzasadnienia we wczesnych, wiarygodnych
źródłach. Jest ono natomiast zgodne z mentalnością ówczesnych chrześcijan oraz
z pragnieniami, jakie mógł żywić Ojciec Seraficki. Jego chęć naśladowania Chrystusa
mogła go skłaniać do tego, by odwiedzić miejsca uświęcone obecnością Zbawiciela.
Pobyt na Wschodzie był znakomitą i jedyną okazją do tego typu doświadczeń. Należy
jednak podkreślić, że wiadomości o odwiedzeniu przez Franciszka miejsc świętych
na Wschodzie pojawiły się dopiero w źródłach XIV-wiecznych21. Datowana na drugą dekadę XIV stulecia anonimowa Leggenda antica zawiera informację o tym, że
Biedaczyna podczas wizyty w obozie sułtana uzyskał przywilej zwalniający wszystkich
minorytów z obowiązku opłacania trybutu przy wejściu do bazyliki Grobu Pańskiego22
. Anioł Clareno na początku trzeciej dekady XIV w. napisał, że Franciszek i jego
bracia nie tylko otrzymali od sułtana Al-Kamila przywilej zwalniający ich z obowiązku
opłacania trybutu, ale że Biedaczyna odwiedził kontrolowaną przez muzułmanów
Jerozolimę, a następnie bezpiecznie powrócił na ziemie chrześcijan23. Wiadomości
te należy traktować z wielką ostrożnością. Po pierwsze ich autorzy podali w swych
dziełach liczne informacje absolutnie nieprawdziwe24. Po wtóre wiele wiarygodnych
źródeł dowodzi, że w kolejnych dekadach od minorytów, podobnie jak od innych
chrześcijańskich pielgrzymów, pobierano opłaty za wejście do Grobu Chrystusa25.
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Prawdopodobnie więc domniemany przywilej Al-Kamila jest wyłącznie wytworem
wyobraźni XIV-wiecznych autorów, podobnie jak i wiele innych podanych przez nich
informacji o pobycie Biedaczyny w Ziemi Świętej.
Milczenie najważniejszych XIII-wiecznych źródeł na temat domniemanej pielgrzymki Ojca Serafickiego do Grobu Zbawiciela każe z wielką ostrożnością traktować
późniejsze przekazy. Żywoty spisane przez Tomasza z Celano i św. Bonawenturę miały
przecież, jak wspomniano wyżej, charakter oficjalnych biografii. Co więcej w momencie
ich powstawania żyli jeszcze minoryci, którzy osobiście znali świętego Franciszka lub
braci, którzy towarzyszyli mu podczas podróży na Wschód. Pominięcie informacji o
wizycie i modlitwie Franciszka u Grobu Zbawiciela, gdyby takie zdarzenie rzeczywiście
miało miejsce, byłoby trudne do wytłumaczenia. Co więcej, przemilczenie tak ważnego
epizodu podważałoby wiarygodność zarówno autorów, jak i ich dzieł. Tym bardziej,
że pielgrzymka do Jerozolimy była wówczas postrzegana jako praktyka religijna godna najwyższej pochwały26. Obydwaj wspomniani autorzy zapewne doskonale zdawali
sobie z tego sprawę, co więcej Tomasz z Celano zanotował informację o tym, że do
miejsc świętych w Palestynie pielgrzymowała matka św. Klary27.
Co godne podkreślenia w większości źródeł opisujących motywy, którymi kierował się św. Franciszek, wyruszając na Wschód, w tym także w dziełach Tomasza
z Celano i św. Bonawentury wymieniono jako najważniejsze cele podróży chęć szerzenia
wiary i poszukiwanie męczeńskiej śmierci. W żadnym ze źródeł nie ma mowy o tym,
że Franciszek pragnął pielgrzymować i nawiedzić sanktuaria w Ziemi Świętej28.
Całkowite milczenie wczesnych źródeł franciszkańskich na temat ewentualnego
odwiedzenia przez Ojca Serafickiego miejsc świętych w Syrii i Palestynie wskazuje
na to, że św. Franciszek prawdopodobnie nie pielgrzymował do Jerozolimy czy
Betlejem. Pojawiające się w źródłach z XIV w. informacje są więc prawdopodobnie
jedynie próbą wzbogacenia legend o życiu Biedaczyny z Asyżu o kolejny, atrakcyjny
epizod. Należy jednak podkreślić, że w XIV i XV stuleciu, czyli w okresie gdy rozpowszechniły się opowieści o domniemanej pielgrzymce św. Franciszka do Jerozolimy,
bracia mniejsi odgrywali w Ziemi Świętej szczególną rolę. W rezultacie negocjacji
prowadzonych w latach 1333–1335 z sułtanem an-Nasirem Muhammadem udało
się uzyskać zgodę na osiedlenie się minorytów w Jerozolimie i Betlejem oraz pełnienie przez nich służby bożej w Bazylice Grobu Pańskiego, w Bazylice Narodzenia,
a także w Grobie Marii, a niebawem i w innych miejscach świętych29. Przez szereg
kolejnych lat franciszkanie byli jedynymi duchownymi łacińskimi stale obecnymi
w Ziemi Świętej. To na ich barkach spoczywało nie tylko zapewnienie ciągłości
łacińskiego kultu w najświętszych miejscach chrześcijaństwa, ale także opieka zarówno duchowa, jak i materialna nad pielgrzymami z łacińskiej Europy30. To m.in.
dzięki aktywności braci mniejszych w XIV i XV w. pątnicy z łacińskiej Europy mogli
w miarę bezpiecznie i w sposób zorganizowany odwiedzać miejsca święte w Palestynie
i Syrii. Utrwalenie przekonania o tym, że św. Franciszek odwiedził Grób Pański jako
pielgrzym było doskonałym argumentem uzasadniającym obecność i zaangażowanie
minorytów w Ziemi Świętej. Co więcej podtrzymanie wśród mieszkańców łacińskiej
Europy zainteresowania pielgrzymowaniem do Jerozolimy i stały napływ pobożnych
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wędrowców były warunkiem utrzymania się franciszkanów w kraju opanowanym
przez muzułmanów. Dlatego też przedstawianie świętego Franciszka jako pielgrzyma,
który odwiedził Jerozolimę mogło być podyktowane nie tylko chęcią przypisania Ojcu
Serafickiemu kolejnych zasług, ale dodatkowo uzasadniało obecność braci mniejszych
w Ziemi Świętej i ich zaangażowanie w propagowanie ruchu pielgrzymkowego.
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Did Saint Francis make a pilgrimage to Jerusalem?
(SUMMARY)
According to testimony from the 14th and 15th centuries, St. Francis visited Jerusalem and
other holy places during his journey to the Holy Land. We know that the Seraphic Father
spent several months – probably from late summer of 1219 till the summer of 1220 – in
Outremer. Unfortunately, we cannot ﬁnd any information about his pilgrimage to Bethlehem
or Jerusalem in the most valuable of sources from the 13th century. Thomas of Celano and
St. Bonaventura, authors of ofﬁcial biographies of St. Francis approved by the authorities
of the Franciscan Order, did not mention any such episode in his life. In the Middle Ages,
a pilgrimage to Jerusalem was a highly prized religious practice. Hence, the only one
reason why both authors would not have mentioned St. Francis’ pilgrimage is that he had
not made such a pilgrimage. It is possible that stories about his pious visit to the Holy Land
were merely the creation of late medieval authors. During the 14th and 15th centuries, the
Franciscans were the only representatives of the Roman Catholic Church in the Holy Land.
Their mission would be hardly possible without European pilgrims. Most pilgrims were quite
certain that they were following the footsteps of St. Francis.
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