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Канферэнцыя 5

Першыя прадстаўнікі Францішканскага ордэна свецкіх

У некаторых версіях францішканскага літургічнага календара можна знайсці ўспамін

бласлаўлёных сужонкаў Люхэзія і Буонадонны з горада Паггібонзі ў Італіі. У ранніх

біяграфіях св. Францішка нічога не знойдзем адносна гэтых прадстаўнікоў Францішканскага

ордэна свецкіх, таму не ўсе дадзеныя, якія пераказала нам традыцыя, аднадушна прымаюцца

усімі гісторыкамі.

Лічыцца, што Люхэзій, падобна як Францішак, у маладосці займаўся гандлем і марыў аб

рыцарскай кар'еры. Але потым пасяліўся ў г. Паггібонзі і ажаніўся з Буонадоннай. На

пачатку яны былі вельмі скупыя. Потым перажылі навяртанне, усе свае назапашаныя багацці

прызначылі на дапамогу бедным, а свой дом ператварылі ў шпіталь. У 1221 г. праз

Паггібонзі праходзіў св. Францішак. Сужонкі сустрэліся з ім і папрасілі прыняць іх: Люхэзія

ў Ордэн Меншых Братоў, а Буонадонну - у Ордэн Кларысак. Але Францішак заўважыў, што

калі яны ўступяць у гэтыя ордэны то перастануць быць сужэнствам. Такім чынам,

традыцыйна лічыцца, што гэтая сітуацыя стала повадам, каб стварыць адмысловы ордэн для

свецкіх, а Люхэзій і Буонадонна сталіся першымі яго членамі, і св. Францішак, нават, нібы

асабіста ўручыў ім габіты і шнуры, а таксама напісаў для іх правіла.

Аднак ведаем, як мы казалі ў першых нашых канферэнцыях, што Ордэн тых, хто чыніць

пакаянне, да якога маглі належаць таксама і сужонкі, існаваў задоўга да св. Францішка. Таму

такую версію паходжання ордэна для свецкіх можна прыняць толькі як пазней укладзены

сімвалічны вобраз. Але гэта не выключае гістарычнага існавання саміх бласлаўлёных

Люхэзія і Буонадонны, да якіх мы ўзносім нашыя малітвы.

На жаль, у ранніх францішканскіх крыніцах не знаходзім канкрэтных сведчанняў пра

прыняцце кагосьці ў ІІІ Ордэн. Бо структуры і звычаі тады толькі пачыналі фармавацца. Але

ёсць у ранніх біяграфіях Святога некалькі прыкладаў, якія варта прывесці ў кантэксце

разважання над пачаткамі ФОС.

Вось кранальная гісторыя, прыведзеная ў Другой біяграфіі св. Францішка аўтарства Томаша

з Чэляна (38):



"Калі св. Францішак быў у дарозе каля Чэлле каля Картоны, адна шляхцянка з замка

Валюсіано, пачуўшы пра гэта, паспяшыла да яго. Паколькі была яна далікатная і слабая, то

стамілася моцна дарогаю, але аднак дайшла да Святога. Святы айцец, убашыўчы яе

стомленасць і адышку, злітаваўся над ёй і запытаўся: "Чаго Вы жадаеце?" А яна: "Ойча,

каб Вы мяне паблаславілі". А Святы: "Вы замужняя ці не?" Яна адказала: "Ойча, у мяне

муж вельмі жорсткі, які перашкаджае мне ў служэнні Езусу Хрысту. Найбольш сумна мне з

таго, што па прычыне перашкоды з боку мужа не магу ісці за добрай воляй паводле

натхнення, якія Пан дае мне. Таму, о Святы, прашу, маліся за яго, каб Божая міласэрнасць

скарыла ягонае сэрца". Айцец дзівіўся, які мужны дух быў у гэтай жонцы, які зрэлы розум у

маладой жанчыне. І ўзрушаны літасцю сказаў: "Ідзі, бласлаўлёная дачка, і ведай, што хутка

будзеш мець суцяшэнне ад твайго мужа". І дадаў: "Скажы яму ад Бога і ад мяне, што цяпер

ёсць час збаўлення, а потым ужо толькі час справядлівасці". Жанчна атрымала

бласлаўленне і вярнулась, сустрэла мужа і паўтарыла яму словы Святога. Адразу сышоў на

яго Дух Святы, з ранейшага чалавека зрабіў яго новым і ўчыніў, што ён адказаў лагодна:

"Спадарыня, давай служыць Богу, а збавім нашы душы ў нашым дому". Жонка адказала:

"Мне здаецца, што як фундамент у душы, трэба пакласці ўстрыманне, а потым на ім

будаваць іншыя цноты". А ён: "Мне гэта так сама адпавядае, як і табе". Ад таго часу

шмат гадоў яны праводзілі жыццё ў цэлібаце. Абодва шчасліва перанесліся ў вечнасць у адін

і той жа дзень - ён як ахвяра ранішняя, яна як ахвяра вячэрняя".

У біяграфіі, якая называецца "Асізскі зборнік" (74), прыведзена сведчанне пра існаванне ў

вядомай усім вёсцы Грэччіо, дзе св. Францішак учыніў, як лічыцца, першыя яслі падчас

святкавання Божага Нараджэння, пэўнай супольнасці свецкіх францішканаў:

"Пад уплывам прыкладу і пропаведзяў св. Францішка і яго братоў, з дапамогай ласкі Божай,

многія простыя і ўбогія жыхары той ваколіцы ўступілі ў ордэн, і многія жанчыны захоўвалі

сваё дзявоцтва, застаючыся ў сваіх дамах апранутыя ў законнае адзенне. А хаця кожная з іх

заставалася ў сваім дому, аднак вялі яны скромнае жыццё супольнае і ўпакорвалі сваё цела

пастом і малітвай. Таму, паводле іх ладу жыцця, людзям і братам здавалася, што не

прабываюць яны сярод свецкіх і сваіх родных, але сярод асобаў святых і прысвечаных Богу,

бо яны ўжо праз доўгі час служылі Пану, нягледзячы на тое, што былі дзяўчынамі

маладзенькімі і вельмі простымі. Таму і бласлаўлёны Францішак часта казаў братам з

радасцю пра мужчын і жанчын гэтай вёскі: "Нават з якога вялікага горада не навярнулася

столькі людзей да пакаяння, сколькі з Грэччіо, якое з'яўляецца такой малой вёскай".



Часта, калі вечарам браты праслаўлялі Пана, як гэта было прынята ў тыя часы ў братоў у

вялікіх кляштарах, то людзі гэтай вёскі, малыя і вялікія, выходзілі з дамоў і стоячы на

дарозе перад вёскай, адказвалі голасна братам: "Няхай будзе праслаўлены Пан Бог!" Так

што нават дзеткі, якія не ўмелі яшчэ добра гаварыць, калі бачылі братоў, то праслаўлялі

Пана так як умелі".

На жаль, падобных сведчанняў, якія датычацца пачаткаў Францішканскага ордэна свецкіх, у

ранніх францішканскіх крыніцах вельмі мала. Аднак нават дзякуючы гэтым вось "зярняткам",

якія былі напісаныя амаль 800 год таму, мы можам крышачку дакрануцца да той духоўнасці

пачаткаў нашага ордэна.

Пасля сваеасаблівай экскурсіі ў мінулае, якая была прадстаўлена ў гэтай і папярэдніх

канферэнцыях, паспрабуем у наступнай, апошняй канференцыі, паразважаць над высновамі,

якія сённяшнія свецкія францішкане маглі бы зрабіць для рэалізацыі сваёго пакліканння ў

сучасным свеце.


