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N ekaj časa po svoji skrivnostni zaroki je Katarina v videnju 
spet videla svojega Gospoda. To je bilo takrat, ko so se 
dobri Sienčani zbrali pri kosilu. Jezus je rekel:
»Zdaj pa pojdi in se pridruži družini pri mizi. Prijazno se 

pogovarjaj z njimi, potem pa pridi nazaj sem.« Ko je Katarina slišala 
te besede, je začela jokati – tako zelo nepripravljena je bila zapustiti 
svojo celico in življenje v premišljevanju in se družiti z nemirnimi 
ljudmi zunaj v svetu. Ampak naš Gospod je to zahteval:

»Pojdi v miru. Zakaj na ta način boš služila moji pravičnosti in 
boš bolj popolno združena z mano v ljubezni do mene in do svojega 
bližnjega, in tako boš sposobna hitreje kakor na krilih napredovati 
proti nebesom. Se spominjaš, kako je plamen hrepenenja po odre
šitvi duš gorel v tebi, ko si bila še majhen otrok – kako si sanjala, da 
se boš preoblekla v fanta in se pridružila bratom pridigarjem, da bi 
si prizadevala za to?«

Čeprav je bila Katarina pripravljena, da se ukloni Božji volji, 
je vendarle predstavila Gospodu svoje pomisleke:

»Oh, ampak, Bog, kako naj bom kakorkoli koristna pri delu 
za odrešitev duš, ko pa sem samo tvoja uboga služabnica? Saj sem 
vendar ženska, in mojemu spolu ne pritiče, da bi hotele poučevati 
moške, ali celo govoriti z njimi. In poleg tega se ne ozirajo na to, 
kar govorimo,« je vzdihnila, nekoliko ganljivo.
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Ampak Jezus je odgovoril enako, kot je nekoč odgovoril nad
angel Gabriel:

»Bogu, ki je vse ustvaril iz nič, ni nič nemogoče. Vem da tako 
govoriš zaradi skromnosti. A vedi, da se je v teh časih napuh čez 
vse razrasel v toliko moških, posebej v tistih, ki so učeni in mislijo, 
da razumejo vse. Zato sem v drugem času poslal pridigat preproste 
moške brez človeškega znanja, a ki sem jih napolnil z božansko 
modrostjo, da bi osramotili domišljavost in napuh. Če bodo ponižno 
sprejeli nauke, ki jim jih bom predal s pomočjo šibkejšega spola, 
potem jim bom naklonil veliko milost. Če pa bodo prezirali ženske, 
bodo odpeljani v še hujšo zmedo in muke.

Torej samo ponižno stori to, kar hočem, draga hči, kajti nikoli 
te ne bom prevaral, nasprotno, prav tako kot prej bom pogosto prišel 
in te bom vodil in ti pomagal v vsem.«

Katarina je sklonila glavo, odšla iz svoje sobice in sedla k mizi 
skupaj z družino. Škoda je, da nobeden od življenjepiscev ni povedal 
ničesar o razburjenju, ki je moralo zavladati, ko sta Jacopo in Lapa 
pri mizi našla svojo hčer, puščavnico, da o neizogibnih komentarjih 
njenih bratov, svakinj in otrok sploh ne govorimo. A čeprav se je 
zdaj Katarina s telesom vrnila v okrilje družine, so bile njene misli 
ves čas pri njenem Odrešeniku. In takoj, ko so Benincasovi vstali od 
mize, je Katarina pobegnila nazaj v svojo celico, polna hrepenenja 
po tem, da bi nadaljevala pogovor s svojim Gospodom. Za mladen
ko, ki je pozneje doživela pustolovščine, s kakršnimi se je srečalo 
le malo žensk, in ki je te pustolovščine obvladovala z nezlomljivim 
pogumom, je moralo biti to prvo snidenje z družinskim krogom, 
potem ko je tri leta preživela zunaj njega, huda preizkušnja. In njeno 
srce je gotovo na vso moč bilo, ko je spet stala v svoji mali sobici in 
se je lahko spet posvetila molitvi. 

A kmalu se je privadila novemu življenju. Ker je njen zaro
čenec želel, da se druži z drugimi ljudmi, je dekle presodilo, da 
mora poskusiti med njimi živeti tako skromno in pobožno, da jim 
bo lahko za zgled krščanske kreposti. A da bi to lahko storila, je 
vedela, da bo potrebovala neskončno ponižnost, saj noben napuh 
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ni tako globoko ukoreninjen, tako premeteno skrit in tako škodljiv 
za človekovo dušo in za duše vseh, ki bi ga opazovali, kot je navdu
šenje svetega človeka nad lastno svetostjo. Ponižnost Božjih svetih 
se ljudem našega časa lahko zazdi nerazumna in veliko jih tudi ne 
verjame vanjo in godrnjajo o prevarah. Za Katarino pa, ki je videla 
tako globoko v življenje duše, je bil odslej boj za dosego popolne 
ponižnosti smrtno resen. Tem dlje od ozkega prijateljskega kroga 
jo je vodila pot, tem bolj so jo omenjali kot svetnico ali pa klevetali 
kot nežensko spletkarko, ki se vmešava v stvari, ki se je ne tičejo, 
jo zmerjali za hinavko, slavili kot čudodelko, tem bolj se je borila, 
da je zatajevala svoj naravni jaz in da se je naredila manjvredno od 
najhujših grešnikov, v prahu pred nogami svojega Gospoda. Res
no je mislila, ko je pozneje govorila svojim duhovnim sinovom in 
hčeram, ki so se razburjali, če so njihovo drago »mamo« klevetali 
in preganjali, da šteje svoje zemeljske sovražnike za tiste, ki zanjo 
delajo resnično dobro delo. Niso povsem razumeli, kaj Katarina 
misli, morda niti tisti, ki so slišali njen klic na smrtni postelji: »V 
svojo slavo? Nikakor. Ampak v resnično slavo križanega Kristusa.« 
Od tistega dne, ko je Kristus mlado spokorno sestro odpeljal iz 
njene skrivne samice in jo poslal v nemirni svet, kjer je hotel, da 
mu služi med ljudmi vseh vrst, vse do svojega zadnjega trenutka na 
zemlji, jo je v njeni najbolj skriti duši strah pred tem, da bi zapadla 
v samovšečnost, gotovo preganjal kakor ostroge.

Še preden je popolnoma odrasla, se je naučila zgraditi notra
njo celico v svoji duši. To je bilo njeno pribežališče, ko se je vrnila 
v skupno življenje s svojimi sorodniki, potem pa še v človeško mno
žico na ulicah rojstnega mesta in končno na širne ceste in morja 
sveta, v vse tiste kraje, kjer so ljudje potrebovali njeno pomoč.

Nekoč – zdaj se ji je zdelo že zdavnaj – je njena mati pustila, da 
se je mučila kakor sužnja za vso družino, da bi zlomila njeno trdno 
voljo do tega, da bi živela svoje življenje, kot ji je narekoval Sveti 
Duh. Zdaj pa je Katarina z veseljem prevzela nase vse iste naloge 
in še več. Svoje ljudi je imela vedno neizmerno rada. Zdaj, ko se je 
naučila potopiti svojo naravno ljubezen do staršev in bratov in sester 
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v morje Božje ljubezni, je bila vesela, da lahko zanje stori vse, kar 
more. In Lapa je poskrbela, da je svojo prebujeno mlado hčer dobro 
podučila glede vsega gospodinjskega dela. Ni porabila veliko časa za 
spanje in hrano – že leta je v molitvi in premišljevanju bedela večino 
noči, medtem ko so njeni bratje dominikanci spali, kolikor je bilo 
treba, da so lahko opravljali svoje poslanstvo med ljudmi. Šele ko je 
vedela, da je čas, da grejo bratje pridigarji na kor odpet jutranjice, je 
Katarina legla na svojo posteljo iz desk in prosila svojega Gospoda, 
naj ji dovoli, da si odpočije, medtem ko so bratje budni in ga slavijo. 
Zdaj je hodila ponoči po hiši, zbirala je umazano perilo svojih so
rodnikov in ga prala, medtem ko so spali, pomivala je stopnice in tla 
in pospravljala po hiši. Čez dan je kuhala in pekla kruh in pomivala 
posodo po obrokih. In čeprav je opravljala delo pridne in marljive 
služabnice, je prevzela tudi delo druge služabnice, ko je ta zbolela, 
poleg tega pa je še skrbno in ljubeče negovala bolnico. 

V tem času pa se je odločila, da bo pogosteje kot dotlej spreje
mala Jezusa Kristusa v svetem zakramentu oltarja. Čutila je potre
bo, da se s svojim večnim zaročencem ne združuje samo duhovno, 
ampak tudi telesno zdaj, ko je morala moliti in meditirati, medtem 
ko so bile njene roke in noge vsepovsod po očetovi hiši zaposlene 
z delom sv. Marte.

Od članov tretjega reda spokornikov se sicer ni zahtevalo, da 
opravijo tri samostanske zaobljube, večno čistost, popolno posluš
nost in osebno uboštvo. Številni bratje in sestre so bili poročeni, 
nekateri so imeli gospodarje pri svojem delu v svetu, nekateri so 
imeli premoženje, za katerega so obljubili, da bodo zanj skrbeli kot 
dobri kristjani, čeprav so sami živeli skromno in so dajali svojim 
bližnjim, kolikor so le lahko. Katarina je svojo zaobljubo čistosti 
opravila, ko je bila še majhna deklica. Kristusu je tudi obljubila, da 
bo popolnoma poslušna do svojih spovednikov in vseh drugih, ki 
jim bo on dal oblast nad njo. Zatrjevala je, da te obljube poslušnosti 
ni nikoli prekršila. Čeprav se je sicer zelo zlahka obtoževala vseh 
možnih večjih in manjših grehov, je trdila, da je bila vedno popol
noma poslušna.
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Ta poslušnost – poslušnost vernice do svojega spovednika, 
neizučene ženske do duhovnikov in redovnikov, otroka do star
šev – nikoli ni bila mišljena kot mrtva poslušnost tope in gluhe 
reči. Katarina je ponižno in potrpežljivo ubogala, a čutila je, da 
ima pravico, da izrazi svoje pomisleke, kadar koli je bila prepri
čana, da pravila, za katera je njen spovednik želel, da jim sledi, ne 
bi bila ustrezna zanjo, in imela je občutek, da lahko na glas pove, 
kadar misli, da njegov nasvet ne bo koristil njeni duši. Med Kata
rino in njenimi spovedniki, posebej Raimondom Capuanskim, je 
nastal svojstven odnos. Blaženi Raimondo je bil veliko starejši od 
Katarine, izobražen teolog in izkušen spovednik žensk in moških, 
ampak poslušal je svojo varovanko, in največkrat se je končalo tako, 
da se je uklonil njenemu globljemu uvidu v duhovno življenje in da 
je prisluhnil njenemu nasvetu kakor sin prisluhne modri materi. 
Bil je njen oče v Kristusu z duhovniško oblastjo nad njo, ona pa je 
bila njegova duhovna mati z oblastjo nad njim, ki jo je imela zaradi 
svojega boljšega razumevanja skrivnosti vere – Kristusova nevesta, 
ki ji je njun skupni ljubljeni Gospodar zaupal spoznanja, ki so bila 
nad tistim, kar vedo običajni kristjani. 

Veliko let je že minilo, odkar se je Katarina odpovedala temu, 
da bi na tem svetu imela v lasti kar koli razen najnujnejšega – ne
kaj oblačil in tistih nekaj predmetov, ki so bili v njeni celici, nekaj 
knjig in skrinjico z najnujnejšim šivalnim priborom. Zdaj pa je bila 
spet poslana v svet – in revni so bili del sveta takrat, prav tako 
kot so zdaj. Berači so jo ustavljali na ulici ali pa so prišli k vratom 
barvarjeve hiše – in potem so bili še tisti revni, ki so svojo revščino 
skrivali, ker jih je bilo sram prositi sosede za usmiljenje. Za Katarino 
so vse to bili ljudje, ki so bili »zakopani v morju božanske ljubezni«. 
Čeznje so pljuskali valovi morja, v katerem je živela. 

Jacopo Benincasa je bil precej premožen obrtnik, in ko je šla 
Katarina k njemu in ga na štiri oči prosila, naj ji da od svojega 
premoženja tisto, kar potrebuje, da bo lahko pomagala revnim, je 
z veseljem privolil. Lahko je vzela, kolikor je hotela, in porabila za 
miloščino, prepustil je odločitev njeni vesti in dobri presoji. In ni ji 
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obljubil samo takrat, ko sta govorila na samem, ampak je tudi vsem 
družinskim članom povedal: »Nihče ne sme ovirati moje drage hče
re, ko daje miloščino, kajti dal sem ji dovoljenje, da to počne, tudi 
če razda vse, kar je v moji hiši.«

On je bil gospodar v hiši in mati in bratje so se morali ukloniti 
njegovi volji. A kmalu so spoznali, da so ravnali pametno, ker so 
svoje osebne stvari hranili pod ključem. Zgodilo se je, da je morala 
Katarina na hitro najti kaj, kar bi dala na pol golemu revežu, in je 
preprosto šla v sobo od enega od bratov in vzela srajco ali hlače za 
berača. Kmalu je vse siensko podzemlje vedelo, da čudaška Benin
casova punca, tista, ki hoče biti svetnica, z obema rokama razdaja 
barvarjevo premoženje vsem, ki pridejo in potarnajo o svoji revščini. 
A zgodilo se je, da so bili bridko razočarani – Katarina se ni pustila 
naplahtati prevarantom, čeprav njena krščanska ljubezen ni sodila o 
vrednih in nevrednih njene pomoči na popolnoma enak način kot 
tisti, ki imajo izkušnje s svetom. 

Najraje je iskala skrito revščino in pomagala tam. Ko je ležala 
v postelji, tako bolna, da se je komaj premikala, je slišala za vdovo, 
ki je stanovala v bližini njenega doma. Ko ji je umrl mož, je ostala 
brez vsega in s kopico majhnih otrok, a jo je bilo sram beračiti. Ko 
se je znočilo, je Katarina rotila svojega ženina, naj ji da moči samo 
za kratek čas, tako da bo lahko v vdovino hišo odnesla nekaj hrane. 
V tistem trenutku se je spet počutila dovolj močno, da je lahko 
vstala. Tekala je gor in dol po stopnicah in zbrala v svoji celici 
vrečo moke, flaškon vina in še enega z oljem, različno hrano, ki 
jo je našla v materini shrambi. Zdelo se je nemogoče, da bi lahko 
vse odnesla naenkrat, ampak ko je enakomerno razporedila breme, 
tako da je imela pod vsako roko en zavoj, vrečo z moko je vrgla 
na hrbet, manjše zavojčke s hrano pa je obesila na pas, je Katarina 
dobila dovolj moči, da je hkrati odnesla vse, vse skupaj je moralo 
tehtati okoli petdeset kilogramov, je ocenjevala pozneje. Preden se 
je začelo daniti, je pohitela k vdovini hiši. Pogosto se je zgodilo, ko 
je hodila po takšnih opravkih ljubezni do bližnjega in ni hotela, da 
bi bilo sprejemnika sram, da so bila vrata kot po čudežu odprta, 
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tako da je lahko odložila svoja darila za vrati in izginila, ne da bi jo 
kdo opazil. Tudi tokrat je prišla do odklenjenih vrat, a ko je hotela 
odložiti stvari na tla, je malo zaropotalo in vdova se je prebudila. 
In nenadoma je bilo, kot da je Katarina izgubila vse moči – ni se 
mogla niti obdržati na nogah in pobegniti je bilo nemogoče. Grenko 
razočarana se je pritožila svojemu Gospodu: »O, tako si bil dober 
do mene v vsem, zakaj si me tako izdal? Je mogoče, da te zabava, 
ko se tako igraš z mano – da ostanem tukaj na vratih? Kmalu se bo 
zdanilo in vsi, ki bodo šli mimo, se mi bodo posmehovali.« Rotila 
je Boga, naj ji da moč, da bo prišla do doma, a bolj se je plazila ob 
stenah, kot hodila. Tako ji je uspelo, a vdova jo je opazila. Prepozna
la je oblačilo mantellat in uganila, kdo je. Ni bilo še popolnoma 
svetlo, ko je Katarina padla v svojo celico in se sesedla na posteljo, 
popolnoma izčrpana in prav tako bolna, kot je bila prejšnji dan. 
Pozneje so Katarinini privrženci ugotovili, da Katarinine bolezni 
niso sledile naravnim zakonom. Med strašnimi napadi bolečine in 
najhujše izčrpanosti je lahko vstala, živahna in čila, kakor da bi jo 
nosile nevidne roke, potem pa se je spet zrušila bolna in izčrpana, 
ko je opravila svoje delo. 

b
Odkar je začela svoje življenje v aktivni službi ljubezni, je bila tudi 
njena seznanjenost z nadčutnimi skrivnostmi sveta bolj vidna – ozi
roma je postala resnična za njeno zbegano okolico. Ko se je njena 
duša dvignila v notranji molitvi in kontemplaciji, je njeno telo posta
lo togo in hladno kakor kamen in popolnoma neobčutljivo. Zgodilo 
se je, da so njeni spremljevalci videli nepremično postavo na kolenih, 
kako se je dvignila s tal »tako visoko, da bi lahko dal roko med tla 
in Katarinino telo.« Gotovo so to tudi poskusili. Spet drugič, še 
posebej, kadar je sprejela Gospodovo telo v zakramentu pri oltarju 
in je obležala v zamaknjenem premišljevanju, je bilo, kot da bi njeno 
telo preplavila takšna vročina, da so ji kapljice znoja tekle po obrazu. 

Ker so se te ekstaze dogajale predvsem v cerkvi, je o njih kmalu 
govorilo vse mesto. Za njene prijatelje, ki so bili prepričani, da je 
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Katarina izbrano orodje milosti, so ti napadi nezavesti pri mladi 
ženski pomenili vir strahospoštovanja in radosti – ko se je njena 
duša dvignila pred oči božanske ljubezni, se je vedno vrnila z darovi 
za svoje soljudi. Slikar Andrea di Vanni, ki je nekega dne narisal 
skico Katarine – ko je bil v svojih dvajsetih – na stebru cerkve sv. 
Dominika, je bil popolnoma prepričan, da je bila pristna, čeprav ni 
verjetno, da je bil v istem času del ožjega kroga njenih prijateljev. 
Dal nam je edini pristni portret Katarine Sienske, ki ga imamo. 
Lilija, ki jo drži v roki, in ženska, ki kleči pred njo, sta bili dodani 
po Katarinini smrti. 

A za del meščanov je Katarina postala prav tisto, česar se je 
bala – nadloga. Uboga Lapa se je na smrt prestrašila, ko je videla, da 
je hči postala trda kot truplo in obupano jo je poskusila prebuditi iz 
tega neprijetnega stanja. Poskušala je poravnati njene otrdele ude in 
zravnati njeno sklonjeno glavo. V ekstazi Katarina ni čutila ničesar, 
ko pa je prišla k zavesti, je zaradi teh poskusov poravnati njene ude 
trpela hude bolečine, tako je bilo, kot da bi ji mati skušala zlomiti 
vrat, je rekla Katarina. 

Veliko njenih sester v spokornem redu svoji mladi sestri ni 
zaupalo. Nezavedno in včasih tudi zavestno so nekatere izmed teh 
dobrih in pobožnih žensk zavidale Katarini nadnaravne darove, ki 
so ji bili naklonjeni. Kajti ljudje v srednjem veku so oboževali vse 
vrste čudežev, še posebej tiste, ki so bili znak svetosti. Celo ljud
je, ki so sami počeli vse, kar je bilo mogoče, da ne bi prišli v stik 
z nadčutnim svetom, so se izredno zanimali za zgodbe o čudežih 
in čudežnem, o svetnikih, ki so imeli videnja in ki so prerokovali. 
To dekle pa ni bilo niti redovnica v samostanu, bila je hči Jacopa 
Benincase in stare mame Lape, stanovala je doma skupaj s svojimi 
brati, ki so bili v tem obdobju globoko vpleteni v mestno politiko, 
po ulicah Siene je tekala bistveno več, kot se je spodobilo po pravilih 
ženske časti – in ne, vse tisto, kar se je govorilo o njenih videnjih 
in razkritjih, nikakor ni moglo biti res. Celo med brati pridigarji 
je bilo več dvomljivcev – in vsekakor jim ni bilo všeč, da je Katari
na Benincasa motila duha dobrih in preprostih kristjanov s svojim 
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 nenavadnim obnašanjem. Naj bo čisto zadaj v kapeli pri maši, če 
res mora k maši prav vsak dan.

Včasih so njene ekstaze trajale vse do časa kosila, ko so cerkev 
za nekaj ur zaprli, kar je bilo v navadi za del dneva, ko se je celotna 
Siena zaprla zaradi opoldanske sieste. Takrat so cerkveni uslužbenci 
včasih nezavestno dekle preprosto odnesli ven in jo pustili ležati 
na ulici pred cerkvenimi vrati. Ljudje so hodili mimo in tisti, ki 
so mislili, da so pregoreči kristjani in pretirano pobožne ženske 
navadna nadloga, so jo še malo brcnili ali dregnili. Ko se je nato 
Katarina zbudila, se je opotekla domov, potolčena in umazana od 
ležanja na tleh. 

A skupinica, ki je verjela v Katarinino svetost, je vse bolj rasla. 
Zbirali so se okoli device, ki so jo ljubili, ker je bila vedno tako 
potrpežljiva, živahna in vesela. Lahko jim je pripovedovala o Božji 
ljubezni s tako blagostjo in modrostjo in bila je tako polna skrbi 
za to, da bi bili večno srečni. Pogosto so jo spraševali za nasvete 
pri telesnih ali duhovnih težavah, ker so razumeli, da njeno srce 
gori z ljubeznijo do vseh »razumnih bitij« – se pravi ljudi, ki jih je 
ustvaril Bog. In tisti, ki so bili dovolj ponižni in dovolj odprtega 
duha, da so lahko sprejeli njeno blago nežnost, ne da bi duševno 
zboleli ali postali zavistni, ker so jo morali deliti s svojimi soljudmi, 
so počasi začutili otroško predanost do tega mladega dekleta, ki je 
vse sprejela z materinsko ljubeznijo, kadar so prišli k njej s svojimi 
vsakdanjimi skrbmi in strahovi. 

Tommaso dela Fonte je bil še vedno Katarinin spovednik. Vse 
več svojih redovnih sobratov je pripeljal h Katarini in nekateri med 
njimi so postali njeni zvesti duhovni sinovi in učenci – med njimi 
Bartolommeo de Dominici in Tommaso Caffarini, ki sta oba pisala 
o svoji »materi«. Bartolommeo pripoveduje, da je prvič srečal Ka
tarino, ko je bila še rosno mlada, prikupna in vesela, ampak čeprav 
je bil tudi on še precej mlad, mu ni bilo nikoli nerodno, ko je bil 
v njeni bližini, kot se je sicer dogajalo v prisotnosti mladih deklet. 
Čim več je govoril z njo, tem bolj se mu je zdelo, da pozablja vse 
zemeljske občutke in strasti. 
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Tudi Katarina, ki se je nekoč tako bala stikov z mladimi mo
škimi, »kot da bi bili kače«, se je zdaj s svojimi prijatelji srečevala, 
kot da so eno z njo v ljubezni do Boga, in je z njimi govorila prosto 
in svobodno kakor sestra. Pošiljala jim je darilca, največkrat šopke 
in križe iz cvetja, ki jih je sama rada vezala. Rada je imela cvetje in 
čeprav le redko govori o tem, je bila lepota njene domače toskanske 
pokrajine vir globoke radosti za svetnico s pesniško dušo. 

Med njenimi prijateljicami so bile plemiška vdova Alessia Sara
cini, še ena sienska gospa Francesca Gori, ki je bila tudi vdova in je 
že imela dva sinova v dominikanskem redu, poleg njiju pa še gospa 
Giovanna di Capi, med prvimi, ki so veliko mlajše dekle sprejele 
kot »duhovno mater«.

Doma je imela poleg očeta vsaj še enega sorodnika, ki jo je 
razumel. Lisa, ki je bila poročena z njenim bratom Bartolommeom, 
je bila sestrična svetega Giovannija Colombinija – bogatega trgovca 
iz Siene, ki se je nekega dne odvrnil od sveta, revežem razdal vse, 
kar je imel v lasti, in ustanovil jezuatski red, bratovščino laikov, ki 
so se predajali odrešitvi duše. Ne vemo, ali je Katarina kdaj srečala 
Giovannija Colombinija – ob koncu svojega življenja ni več živel 
v Sieni. A gotovo je poznala njegovo delo, tako iz tistega, kar je 
lahko povedala Lisa, kot tudi od opatinje v benediktinskem samo
stanu sv. Bonde, kajti ta je bila Colombinijeva prijateljica in zdaj 
tudi Katarinina. 

Tudi Lisa je bila mantellata, redu je pripadala že nekaj let, 
preden je bila sprejeta Katarina. A v Katarinini zgodbi se ne pojavi, 
dokler svakinja ni začela s svojim javnim delovanjem. Lisa je verje
tno živela umirjeno življenje na svojem domu in je služila Bogu tako, 
da je izpolnjevala svoje dolžnosti gospodinje in matere številnih 
otrok. Kajti zdaj je bila Benincasova hiša dom številnih vnukov, 
nekaterih, ki so bili že odrasli, in drugih, ki so bili še dojenčki. Kot 
večina Italijank je tudi Katarina oboževala majhne otroke in »bi 
svoje nečake in nečakinje, če bi se spodobilo, crkljala cele dneve«.

Kljub vsemu, kar si je naložila, je Katarina še naprej pridno 
delala doma, medtem ko je živela v očetovi hiši. In kljub temu da je 
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njena velikodušna radodarnost jezila njene manj nezemeljske brate, 
in čeprav je to, da se je ves čas ukvarjala z umazanijo in boleznijo, 
občasno razjarilo Lapo zaradi gnusnosti in strahu pred okužbami, 
je bilo videti, kot da na shrambi in kleti leži poseben blagoslov, 
kadar je Katarina natakala vino za svoje reveže ali pekla kruh za 
svojo družino. Če se spomnimo zgodbe s sodom vina – praviloma 
je vsebina enega tešila žejo družine približno štirinajst dni. Bilo je 
nenavadno dobro vino, a zavoljo zavzetejšega češčenja svojega Gos
poda je Katarina najboljše, kar je našla v hiši, dajala tudi revežem, 
ko jim je nosila hrano. Zato je šla vsak dan v klet in je natočila več 
flaškonov najboljšega vina. In tudi družina je natakala vino iz istega 
soda. A minil je mesec dni in še vedno se je zdelo, da je sod enako 
poln in vino enako izvrstno, tako da so njen oče in bratje morali 
priznati, da še nikoli niso pili boljšega – in takrat se jim je začelo 
zdeti čudno. Zdelo se je, da je Katarina vedela, zakaj prihaja to 
izobilje, tako da je to odlično vino razdajala na vse strani, ampak 
po še enem mesecu je bil sod enako poln. Potem pa je prišla trgatev 
in ljudje so morali pripraviti sode, da bi lahko vanje spravili novo 
vino. Benincasov vinar je prišel in povedal, da bo potreboval tudi 
sod, ki se nikoli ne izprazni, ali lahko prelijejo ostanek vina v drugo 
posodo. Pravkar so napolnili velik flaškon in vino je bilo enako čisto 
in brez usedline kot vedno, a ko so prišli v klet naslednje jutro, da bi 
prelili vino, so ugotovili, da je sod prazen in popolnoma suh. Takrat 
je družina spoznala, da tisti, ki je nekoč spremenil vodo v vino, da 
bi pomagal revnemu ženinu, da ga ne bi bilo sram, svojim izbranim 
prijateljem še vedno pomaga tudi v vsakdanjih malenkostih. 

Nekega dne sta Katarina in Lisa skupaj delali v kuhinji. Ka
tarina je obračala raženj z mesom nad ognjem, ko je Lisa opazila, 
da je svakinja padla v ekstazo, da je njeno telo popolnoma togo in 
nepremično. Lisa je mirno prevzela njeno delo, in ko je bilo meso 
pečeno, ga je odnesla na mizo, potem pa se je pridružila svoji druži
ni pri počitku. Ko je prišla nazaj v kuhinjo, je opazila, da je Katarina 
padla v ognjišče – ležala je z obrazom v žerjavici. Lisa je od strahu 
na ves glas zavpila – »o, Katarina se je opekla«. Ampak ko je Lisa 
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izvlekla nezavestno Katarino iz ognjišča, je videla, da se ji ni zgodilo 
popolnoma nič – še njeno volneno oblačilo ni bilo osmojeno in niti 
ni bilo nobenega vonja po zažganem.

Videti je bilo, da ogenj ne more poškodovati Katarine, kadar 
je v ekstazi. Ko je nekoč slonela na cerkvenem zidu, neobčutljiva 
za vse okoli sebe, je s svečnika padla sveča in na njeni glavi dogo
rela z voskom in stenjem vred, a se njena tančica vseeno ni vžgala. 
Drugič je padla v ogenj, kakor da bi jo potisnil nevidni demon, a se 
prav tako ni poškodovala – še sama se je smejala tem dogodkom: 
»Oh, nič ne skrbite, to je samo Malatasca,« kar je bilo siensko ime za 
hudiča, ker hodi okrog in poskuša zbirati duše tistih, ki jih zapelje, 
v grdo vrečo – tasco.

Čim dlje in globlje se je smela njena duša poglabljati v svetove, 
ki obdajajo vse, kar vidimo, tem bolj je bilo videti, kakor da je na 
njej pečat nadnaravnega, tudi ko je spet prišla k zavesti in nada
ljevala s svojimi vsakodnevnimi opravili. Njen Gospod je po vsem 
sodeč dovolil, da so tudi najnavadnejše stvari postale nasičene s ču
dovitostjo in veličastjem, če se je z njimi ukvarjala Katarina. 

Na primer berači. Tako kot sv. Martin in sv. Frančišek je tudi 
Katarina svojega zaročenca videla v vseh beračih: »Kar koli ste sto
rili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« In 
prav tako kot sv. Martin in sv. Frančišek je tudi Katarina v svojih 
videnjih videla, kako dobeseden je pomen teh Gospodovih besed.

V cerkvi je k njej stopil berač, mlajši moški – videti je bil star 
okoli trideset let. Tako razcapan je bil, da je bil skoraj nag, in bila je 
zima, ko je lahko v Toskani precej mrzlo. Katarina ga je povabila k 
sebi domov, takoj bo prišla za njim in mu poiskala oblačila. Ampak 
berač ni bil zelo vzdržljiv, rekel je, da bo zmrznil. Videti je bil tako 
klavrno, da je Katarino preplavilo sočutje. Z rokami je segla pod 
svojo tuniko pri vratu in slekla spodnjo tuniko, pustila je, da ji je 
padla k nogam: »Pa vzemi to.« Ampak berač še ni bil zadovoljen. 
»Hvala za tuniko, ampak potrebujem tudi srajco.«

Ja, potem bo pa moral k njej domov, je rekla Katarina, pa mu bo 
kaj poiskala. Pustila je berača pri vratih, medtem pa je hitro  preiskala 
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moške sobe in vrnila se je s srajco in hlačami, ki so bile last njenega 
očeta. Ampak berač še ni odnehal: »Tunika je brez rokavov, mene 
pa tako zebe v roke.«

Katarina je vljudno odgovorila: »Ne jezi se, ker moraš malo 
počakati, kmalu bom nazaj.«

Ampak tokrat v celi hiši ni našla ničesar, dokler ni odkrila 
tunike, ki je bila last njihove služkinje; visela je na obešalniku zraven 
njenih vrat. »V svetem zaupanju,« piše Tommaso Caffarini, da je 
odparala rokave in jih prinesla beraču, ki je rekel: »Zdaj si mi zelo 
pomagala, ampak v bolnišnici imam tovariša, ki je prav tako slabo 
oblečen, kot sem bil jaz, moraš mi dati oblačila še zanj.«

Še enkrat je Katarina preiskala vso hišo, ampak našla ni dobe
sedno niti ene reči, razen tunike od služkinje in te si ni upala vzeti. 
Ampak ko je prišla nazaj, se je berač nasmehnil: »Zdaj vidim, da si 
sočutna in te ne bom več nadlegoval – pojdi z Bogom.«

Pozneje ponoči, ko je Katarina molila, se ji je prikazal bla
goslovljeni Jezus, oblečen v njeno tuniko, a zdaj se je bleščala od 
okrasja. Rekel ji je: 

»Hči, včeraj si oblekla mojo goloto s to srajco in zdaj bom jaz 
oblekel tebe« – in iz svoje srčne strani je potegnil krvavo rdečo in 
bleščečo tuniko: »To plemenito oblačilo ti dajem, ki ga ne bo videl 
nihče razen tebe, in zelo pripravno in koristno je, kajti varovalo te 
bo pred mrazom vse do dne, ko boš skupaj z angeli in svetniki odeta 
v večni nebeški sijaj in slavo.«

Odtlej Katarina nikoli več ni nosila več kot ene tunike, a vse
eno je nikoli ni zeblo. Naj je še tako pihalo ali snežilo, nikoli ni 
občutila tegob zaradi slabega vremena, pa naj so drugi ljudje še tako 
tarnali, kako mrzlo je. 

Spet drugič je srečala na cesti berača, ki je prosil za miloščino. 
Zaman ga je Katarina prosila, naj gre z njo domov, bil je tako ne
potrpežljiv, da mu je morala nekaj dati takoj. Edino, kar je Katarina 
lahko našla, je bil srebrn križec, ki ga je imela na rožnem vencu. 
Odpela ga je in ga dala beraču. A ponoči se ji je prikazal Jezus in 
ji podal križec, prekrit z biseri in dragimi kamni: »Ga prepoznaš?« 
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»Ja, Gospod, ampak ko sem ga imela jaz, ni bil tako lep.« Jezus 
je rekel, da ji bo spravil dragoceni križec do takrat, ko bo prišla k 
njemu domov v nebesa. 

V resnici Katarina ni dolgo živela v hiši svojega očeta in marlji
vo služila svojim sosedom, medtem ko je bila njena duša popolnoma 
zatopljena v razmišljanje o skrivnostih njenega nebeškega zaročenca. 
A ko sta blažena Raimondo in Tommaso Caffarini nekaj let po
zneje, ko je bila Katarina že mrtva, zbirala pričevanja o tem delu 
njenega življenja, so imeli vsi njeni prijatelji, ki so ji bili blizu med 
njenimi leti v Sieni, toliko povedati o čudežnih dogodkih, da se 
je zdelo, da se je prav vsak dan, ki so ga preživeli s svojo angelsko 
materjo, zgodilo kaj čudežnega. Po meniških pravilih o urejanju 
dokumentov sta zbrala pričevanja po skupinah glede na vrsto čude
ža – kako je Katarina dosegla, da so mrtve stvari služile njenemu 
delu usmiljenja, kako je negovala bolne, skrbela za revne in prisilila 
demone, da so zapustili telesa in duše obsedenih. Manj pa ju je 
zanimala kronologija – ta ni pregledna, dokler ne pridemo do tis
tih let, za katera so na voljo tudi Katarinina pisma. A gotovo je, da 
jo je njena skrb za bolne, ki je tako zelo plašila Lapo in ji zbujala 
gnus, vodila v mestne bolnišnice in na domove, v katerih so ležali 
ljudje, ki so trpeli za strašnimi boleznimi, vse od prvih dni njenega 
življenja Kristusove odposlanke med Sienčani. 
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M ed letoma 1369 in 1370 je Katarina, medtem ko je bilo 
njeno domače mesto podobno kotlu sovraštva in je bilo 
vzdušje v njenem domu gotovo napeto zaradi izredno 
negotove prihodnosti njenih bratov, tudi sama doživlja

la izjemne izkušnje. Na zunaj je bilo njeno življenje tekanje med ce
lico, cerkvami in bolnišnicami. A potem, ko se je njen sloves razširil 
iz Siene in dosegel sosednja mesta, se zdi, da sploh ni več imela tiste 
samotnosti, ki se ji je zdela tako dragocena, ko je bila še mlada de
klica. Njena duhovna družina je svoji ljubljeni »mami« želela slediti 
na vsakem koraku, ljudje, ki so hoteli govoriti z njo, so silili v njeno 
spalnico, berači in zaskrbljeni ljudje so ji bili za petami, ko je hodila 
po mestnih ulicah. In kritiki, sovražniki in obrekovalci so imeli kup 
dela z vsem nenavadnim, kar se je govorilo o Katarini di Monna 
Lapa, kot so jo pogosto imenovali zdaj, ko je bil njen oče mrtev. 

Mlada spokorna sestra je neutrudno služila vsem, ki so prihaja
li k njej s svojimi skrbmi in tegobami. Ves čas je bila umirjena, dobre 
volje in potrpežljiva je sprejemala obiskovalce, za katere je vedela, da 
prihajajo k njej samo zato, da bi jo zapletli v herezije ali jo razkrili 
kot prevarantko. Menihi so prihajali in jo zmerjali in oštevali na 
način, ki je bil daleč od krščanske ljubezni – Katarina se jim je z vso 
resnostjo zahvalila, ker so pokazali svojo skrb za blagostanje njene 
duše. Mladeniči, ki so bili po vsem mestu razvpiti zaradi svojih 
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norčij in divjega življenja, so vdirali k njej, da bi izrazili svoj prezir 
do nje in bes, ker je ta ali oni prijatelj zaradi nje zapustil njihovo 
skupino in se odkradel proti temni cerkvi, v kateri je potem klečal 
pred razpelom in tem ali onim spovednikom. Drobna mlada ženska 
jim je prišla nasproti v svojem grobem črnem in belem oblačilu, 
prijazna in sproščena, kot da bi bila njihova sestra – nemogoče jo je 
bilo prestrašiti. Pogosto se je zgodilo, da so jo zapustili – in poiskali 
spovednika, pozneje pa so se vrnili, da bi prosili Katarino, naj bo 
tudi njihova mati in naj jih podpira pri njihovih prvih negotovih 
korakih v novo življenje. 

A možnost biti sama, tako da se je njena duša lahko prosto 
dvignila proti obrazu tistega, ki je bil vir njene moči nad ljudmi, vir 
vsega njenega veselja in brezkončne potrpežljivosti, možnost izliti 
vso gorečo ljubezen, ki je je bila polna njena duša, viru življenja, 
viru vsega, kar je ljubila zaradi njega – od cvetja, ki ga je rada vezala 
v šopke in križe, do »razumnih bitij,« za katera bi umrla, če bi le 
lahko bila prepričana, da bodo odrešena – to je bila sreča, ki jo je 
Katarina zdaj lahko okusila le še, kadar je njeno dušo zajela ekstaza 
in je njeno telo togo obležalo, mrtvo za svet okoli sebe. Zato se zdi 
preprosto naravno in v skladu z urejenostjo duhovnega sveta, da so 
bile Katarinine ekstaze zdaj pogostejše in daljše in da je jasnovidka 
lahko prodirala čedalje globlje v skrivnosti vere. 

b
Ko je blagi Raimondo Capuanski po Katarinini smrti pisal življe
njepis svetnice, ki je bila njegova spovedanka in mati v Kristusu, 
je zapisal: »O, Gospod, tvoja milost je brez dna. Kako dober si do 
tistih, ki te ljubijo. Kako ljubeč za tiste, ki te znajo okusiti. A le 
kakšen si do tistih, katerih žejo tešiš na tako čudovit način! Gospod, 
mislim, da tisti, ki jih niso doživeli, takšnih čudežev ne morejo res
nično razumeti – vem, da jih jaz ne morem. Tako slabo jih poznamo, 
kot slepi pozna barve in gluhi melodije. A da ne bi bili popolnoma 
nehvaležni, razglabljamo in občudujemo po svojih najboljših močeh 
velikanske darove milosti, ki jih tako velikodušno poklanjaš svojim 
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svetim, in kolikor je v naši moči, izrekamo svojo ubogo hvaležnost 
tvoji veličini.«

Seveda je brezplodno poskušati razumeti, kaj so svetniki res
nično doživeli, če tudi sami ne uzremo nevidne lepote in veličine, 
v katero so smeli zreti, dokler so še bili ujeti v okvire vidnega sve
ta. Tudi Katarina sama je morala odnehati, ko je nekoč poskusila 
razložiti – in za razlago je imela na voljo svojo bogato in prelepo 
toskansko materinščino – Tommasu della Fonteju, kaj je dožive
la med ekstazo: »Nemogoče je, tako je, kot da bi namakala biser 
v blato.«

Pripovedi očividcev o čudežih, ki so obdajali svetnike, ko so še 
živeli, so enako zanesljive in razumljive kot vsa druga pričevanja, ki 
jih imamo o zgodovinskih dogodkih. Nobenega drugega razloga ni, 
da jih zavržemo, kot načelno prepričanje, da ne obstaja vsemogočni 
Bog, ki posega v življenje posameznikov. Noben življenjepisec ni 
bil bolj vesten od Raimonda. Vedno navede vir za vse, kar zapi
še – kaj je slišal neposredno iz Katarininih ust, kaj je doživel sam, 
kaj je slišal od drugih in kdo je kaj povedal, ali so priče še žive ali 
ne. A ko je z veliko skrbnostjo in ljubeznijo pregledal in uredil vse 
svoje gradivo, je moral ugotoviti, da resnično razumeti Katarinino 
življenje presega njegove sposobnosti. 

V najboljšem primeru lahko dosežemo približno razumevanje 
načina, kako je svetnikovo notranje življenje vplivalo na njegovo 
telo. Seveda dandanes vemo več o tem, kako naše čustveno stanje 
vpliva na telesne funkcije pri popolnoma navadnih ljudeh, ki živijo 
navadno vsakdanje življenje, kot pa so vedeli stari hišni zdravniki, 
ki so skrbeli za zdravje naših starih staršev. Vemo, da so lahko 
krvni pritisk, prebava in motnje čutnih zaznav povezane z duševno 
potrtostjo ali preobremenjenostjo. Vemo, da občutek podrejenosti 
in pomanjkljiva zmožnost obvladati situacijo lahko povzročita te
lesno bolezen, ki pacientu da izgovor, da se izogne spoprijemanju 
s težavami. Vse to nam pove, da je delovanje našega telesa v veliki 
meri odvisno od delovanja uma, čeprav nam to seveda ne pove nič 
o našem duševnem bitju – namreč, ali je to posledica neumrljive 
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duše. Za to težavo moramo poiskati druge vire in se vprašati: kaj 
sploh je človek?

Kot številne druge svetnike je tudi Katarino bremenila člo
veška nezadostnost, ko je poskušala soljudem prenesti sporočilo, 
ki ga je njen Gospod zaupal njej. Vse obilje zaznav, ki jih dobimo 
s čutnimi vtisi, nehote postane sredstvo za tistega, ki poskuša iz
raziti, kaj je njegova duša odkrila, ko se ji je odprla neskončna res
ničnost. Vizionar mora uporabljati podobe in primerjave, ki si jih 
sposoja iz skupne človeške izkušnje. Uporabljati mora primerjave 
z gledanjem, poslušanjem, vohanjem, tudi kadar njegova videnja 
in postopki, kako se je mistično znanje prelilo v njegovo dušo, ne 
sledijo »prikazovanjem«, kot je Julijana iz Norwicha imenovala svoje 
vizije, ali kadar Božje besede v njegovi duši niso oblikovane kot 
besede, ki bi jih slišali. Cilj Katarinine nenehne kontemplacije je 
bil Bog, ki je postal človek in je iz ljubezni do vseh duš umrl na 
okrvavljenem križu – to je po vseh poteh, po katerih je takrat hodi
la, polnilo njen um s podobami krvi in ognja, ki kakor naliv padata 
na zemljo, ožgano od nesvetih plamenov strasti. Zaradi svojega 
trdnega prepričanja, da se izvir večnega življenja neskončno preliva 
iz prebodene prsne strani Jezusa Kristusa, je z gorečo hvaležnostjo 
sprejela njegovo povabilo, naj položi svoje ustnice na to rano in spije 
pijačo, zaradi katere bo postala nepremagljiva v boju za nebeško 
kraljestvo in za Cerkev, ki je Kristusovo mistično telo na zemlji. 
Da bi ljudem lahko izpovedala, kako goreče ljubi Boga in kako 
dobro ve, da je ljubezen, kakršna je njena, kljub vsemu le majcena 
iskra v gorečem kresu Božje ljubezni do ljudi, si je morala izposo
diti ljubezensko govorico ljudi – govorico ljubezni med moškim in 
žensko ali med materjo in otrokom – kajti vsa ljubezen na zemlji so 
le odbojni žarki neskončnega ognja ljubezni, ne glede na to, kaj se 
zgodi z njimi: ali osvetlijo dušo, da zrcali Boga kakor mirna in čista 
voda zrcali nebo, ali pa se izgubijo kakor sončni žarki, ko zaidejo 
v blatno močvirsko vodo, ki je posvetnost. Nenavadni naravni dar 
je toskanskemu dekletu morda pomagal, da je o neizrekljivih rečeh 
govorila jasneje in bolj dostopno od večine mistikov, a vseeno smo 
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lahko prepričani, da je Raimondo govoril resnico, ko je trdil, da je 
bilo življenje Katarinine duše neskončno lepše in bolj ognjevito, kot 
je lahko razkrila v besedilih, ki so bila njeno darilo vsem kristjanom. 

Ker je njena duša neizbežno segala onstran meja telesnega živ
ljenja in se je tja vračala po vsakem izletu v večno z novim breme
nom nalog ljubezni in milosti, ki jih je morala izpolniti s pomočjo 
svojega ubogega telesa, je seveda naravno, da je bilo telesno življenje 
Katarine Benincasa drugačno od tistega, kar je naravno za navadne 
ljudi. 

Čedna mladenka, za katero je družina upala, da se bo poročila 
tako, da bo imela od tega korist vsa rodbina, je bila močna in zdrava. 
Dolga leta silnih duševnih naporov, strogega samokaznovanja in 
spokornosti so ji omogočala telesno vzdržljivost, tako da je zdaj, ko 
je imela nekaj čez dvajset let, z nadnaravno milostjo lahko opravlja
la naloge – bodisi nočno gospodinjsko delo bodisi nego bolnikov 
ali potovanje peš ali na oslovem hrbtu po vseh tistih slabih cestah 
srednjeveške Italije – česar ne bi moglo posnemati veliko žensk na
šega časa, ne glede na to, kako zelo bi skrbele za svoje zdravje. Vse 
do zadnjih tednov svojega življenja se je Katarinino izčrpano telo 
podrejalo njeni močni volji vsakokrat, ko je dobila navdih, da je 
vstala iz svoje bolniške postelje in šla po opravkih svojega božanske
ga Gospodarja. 

V tem času, okoli leta 1370, ni mogla niti jesti, če pa je že 
jedla, ni nič ostalo v njej. Obdobja, ko ni mogla sprejeti ničesar 
razen Gospodovega telesa z evharistijo, so postajala vse daljša. »Naš 
Gospod me nasiti v svetem obhajilu, ne morem jesti druge hrane.« 
Brat Tommaso della Fonte, ki je bil še vedno njen spovednik, je bil 
zaskrbljen zaradi tega stanja svoje spovedanke. Dvomil je, da je to 
nenaravno odklanjanje hrane resnično Božja želja – lahko bi bila 
hudičeva skušnjava, uničujoča za zdravo življenje v veri. Zato ji je 
naročil, naj vsak dan nekaj poje, ampak kmalu je moral priznati, 
da tako neznosno trpi, ko poskuša jesti, da bi ga ubogala, da je 
odnehal: »Potem pa delaj tako, kot ti naroča Sveti Duh.« Ampak 
brat Tommaso je tudi poznal Katarino, odkar je bila majhna, in je 



120

 pogosto videl, da je imela praviloma ona prav, kadar se ni strinjala, 
da ji daje dobre nasvete – oziroma nasvete, ki niso dobri zanjo. 
Gospod jo je izbral za posebne namene – moral je samo pogledati 
zapiske, ki jih je sam naredil skozi leta o napredovanju svoje spove
danke, da se je o tem prepričal. 

Bili pa so drugi, katerih dvom o Katarinini svetosti, o kateri 
se je veliko govorilo, je bilo težje izkoreniniti. In ko so se po Sieni 
razširile govorice, da Katarina sploh ne uživa nobene hrane, je bilo 
veliko izvrstnih duhovnikov in menihov, ki niso mogli razumeti, za 
kaj naj bi bilo to dobro. Je hotela postati bolj sveta od našega Gos
poda, saj je splošno znano, da je ta tako pil kot jedel in je celo hodil 
na obiske k dobrim in manj dobrim ljudem? Mar niso številni sve
tniki, ki jih je kanonizirala sveta Cerkev, svarili pred »čudaštvom« 
in to Katarinino »čudaštvo« je bilo najverjetneje navadna ošabnost. 
Nekateri so momljali, da se mogoče posti samo v javnosti, skrivaj 
pa se do sitega naje. Pozneje se je Katarina včasih pritožila, da si 
z vsem srcem želi, da bi lahko jedla kot drugi ljudje, že zato, da ne 
bi nikogar jezila. Ko ji je požiranje povzročalo hude bolečine in 
njen želodec ni mogel obdržati ničesar, kar je na silo spravila vanj, 
je rekla, da misli, da je to kazen za njene grehe, posebej za greh 
požrešnosti, kajti v otroštvu je zelo rada jedla sadje.

Nekatere je motilo, da je šla tolikokrat k obhajilu. To v tistih 
časih ni bilo običajno, mnogi so se bali, da bi se strah in spoštova
nje do velike skrivnosti, kakršna je oltarni zakrament, zmanjšala, 
če bi ga duša sprejemala prepogosto. Celo pobožni redovniki so le 
redko sprejeli obhajilo pogosteje kot enkrat do dvakrat na teden, 
takrat še ni bilo v navadi, da bi duhovniki vsak dan maševali. Več 
njenih sester in tudi veliko dominikancev se je po najboljših močeh 
trudilo, da bi Katarino odvrnili od prepogostih obhajil – nekaj zato, 
ker so mislili, da tako neznanska lakota po zakramentu ne more 
biti pristna, nekaj pa zato, ker niso marali vsega hrupa okoli njenih 
ekstaz, ki so sledile obhajilu. Radovedneži so prihajali, da so strmeli 
v zamaknjeno devico, sovražniki vere so se norčevali, preproste in 
dobre pobožne ljudi pa je vse to motilo pri njihovi molitvi. 
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Gotovo je Katarinino pronicljivo vest zmotilo, ker je pri svojih 
bratih in sestrah v dominikanskem redu našla tako malo razume
vanja. Ne glede na to, kaj so storili ali rekli, pa jih nikoli ni štela za 
kaj drugega kot svoje zveste prijatelje in v njihovi neprijaznosti ni 
videla nič razen skrbi za zdravje svoje duše. 

Na večer pred dnevom sv. Alekseja 17. julija se je Katarina 
pripravljala, da bo naslednje jutro sprejela sveto obhajilo, če ji bodo 
to seveda dovolili menih, ki je bral mašo, in sestre. V odgovor na 
svoje molitve, naj se njeno srce očisti, je glas v njeni duši rekel, da 
bo jutri lahko sprejela Gospodovo telo, in ko je potem še bolj goreče 
prosila, naj ga bo vredna, je začutila, da na njeno dušo lije dež ognja 
in krvi in jo polni z nadnaravno ljubeznijo in žarom. Bilo je, kot da 
se čistijo najbolj skriti kotički njenega bitja. Ko pa je prišlo jutro, 
je bila na videz tako zelo bolna, da nihče ne bi verjel, da bo lahko 
naredila en sam korak. A Katarina je brezpogojno verjela obljubi, 
ki ji jo je dal njen Odrešenik med molitvijo prejšnji večer. In ob 
globoki osuplosti vseh prijateljev, ki so bili ob njej, je vstala in odšla  
v cerkev. 

Prepovedano ji je bilo sprejeti obhajilo od katerega koli duhov
nika razen od njenega spovednika. A ko je prišla v Capello della 
Volte, ni bilo nobenega znaka, da bo tisti dan tam maša, niti ni vi
dela brata Tommasa. Pozneje je priznal, da se tistega dne ni počutil 
razpoloženega za mašo in ni vedel, da je Katarina prišla v cerkev – 
vedel je, da leži doma in da je hudo bolna. Nenadoma pa je začutil, 
da se je Kristus dotaknil njegovega srca in preplavilo ga je goreče 
hrepenenje, da bi daroval mašo. Ko je Katarina sprejela hostijo iz 
njegove roke, je brat Tommaso videl, kako je njen obraz zažarel in 
zdelo se mu je, da ga prekrivajo drobni biseri solza in znoja, in du
hovnik je začutil, da je njena zavzetost ogrela tudi njegovo srce. Po 
obhajilu je dolgo ležala v ekstazi. A tudi, ko je spet prišla k zavesti, 
še ves dan ni mogla nikomur reči ničesar. 

Ko se je Tommaso pozneje poskušal pogovarjati z njo o tem, 
kar je doživela tistega dne, je Katarina zatrdila, da je to nemogoče 
opisati. Ne, ne ve, kakšna je bila videti, ali je bila bleda ali zardela. 
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Ne, človeške besede ne morejo izraziti, kaj je videla in občutila, 
bogokletno bi bilo sploh poskušati. Lahko pove samo, da je oku
sila sladkost, ki je bila tako neizrekljivo čudovita, da so bile vse 
zemeljske stvari v primerjavi s tem kot saje in blato, ne le zaznavne 
stvari, ampak celo duhovna uteha, takšna, za kakršno je navadno 
molila. »Molila sem, da bi mi bilo to odvzeto, če bi le lahko dobila 
dar, da bi lahko ugajala svojemu Gospodu in ga na koncu dobi
la v last. Zato sem prosila svojega Gospoda, naj mi odvzame vso 
lastno voljo in jo nadomesti s svojo. In tako je bil milosten, da mi 
je odgovoril: ‘Poglej, draga hči, dal ti bom svojo voljo in zaradi nje 
boš postala tako močna, da se te nič, kar se ti bo zgodilo, ne bo več 
dotaknilo in nič te ne bo spremenilo.’«

In tako se je tudi zgodilo, je rekel brat Tommaso in brat Ra
imondo pritrjuje, da je bila od tistega dne naprej Katarina ves čas 
vesela in zadovoljna, ne glede na to, kaj je preživljala. 

Istega dne je Katarina premišljevala o prerokovih besedah: 
»Cor mundum crea in me, Domine« in je prosila Boga, naj ji odvza
me njeno srce, v katerem korenini njena samovolja. Takrat je pred 
sabo gledala podobo: njen nebeški ženin je prišel k njej, odprl je 
njeno levo stran in vzel ven njeno srce, ki ga je odnesel v svoji roki. 
Ta vtis je bil tako močan, in telesni simptomi, ki so ga spremljali, 
so bili takšni, da je Katarina pri spovedi bratu Tommasu zaupala, 
da zdaj nima več srca v telesu. Menih se je lahko le nasmejal: »To 
pa ne, nihče ne more živeti brez srca.« Ampak Katarina je vztrajala: 
»Ampak je res, oče, saj bi morala dvomiti o pričevanju svojih čutov, 
če bi dvomila v to, da v telesu nimam več srca. Dokazano je, da za 
Boga nič ni nemogoče.«

Čez nekaj dni je bila Katarina pri maši v Capelli della Volte in 
je po maši ostala, da bi še malo molila, dolgo potem, ko so drugi že 
zapustili cerkev. Nenadoma se ji je prikazal Jezus. V roki je držal 
človeško srce, rdeče barve in svetlikajoče. Ko je videla sijaj, je padla 
na obraz. A spet je njen Gospod odprl njeno levo stran in je vstavil 
goreče srce v njeno telo. »Draga hči, oni dan sem vzel tvoje srce. 
Danes ti dajem svoje srce, ki ti bo dalo večno življenje.«
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Njene najtesnejše prijateljice so zagotovile njenima življenjepi
scema, da so na lastne oči videle brazgotino pod njeno levo dojko, 
kjer je prišlo do zamenjave srca. Od takrat naprej Katarina ni več 
molila: »Gospod, predajam ti svoje srce,« ampak »Gospod, predajam 
ti tvoje srce.« In pogosto, ko je sprejela hostijo, je srce v njenih prsih 
bilo tako močno in nekako navdušeno, da so ga slišali tudi tisti, ki 
so stali v njeni bližini, in se čudili. 

b
Preden je prejela sveto obhajilo, je Katarina pogosto videla, kako se 
je hostija spremenila, ko jo je duhovnik posvetil: neizmerno lep otrok 
je bil poslan iz nebes in položen v duhovnikove roke, za trenutek je 
uzrla sijočo moško postavo ali pa je z neba padal samo ogenj. Zdi 
se, da so ta videnja prišla, preden je padla v ekstazo – medtem ko je 
nekako lebdela na meji med zavednim in nezavednim stanjem. Ko 
je prejela Gospodovo telo, jo je vedno potegnilo v tisto kraljestvo, 
v katero noben vtis od zunaj ni imel vstopa in ni mogel zmotiti 
njenega sobivanja z ljubljenim. Mirno kot kip je klečala Katarina, 
ampak včasih so njeni prijatelji slišali, da je šepetala »Vidi arcana 
Dei« – videla sem Božje skrivnosti. 

Raimondo pripoveduje, da jo je tudi sam slišal, ampak ko jo je 
pozneje, ko je prišla k zavesti, prosil, naj pove kaj več, ga je prosila, 
da naj je ne sprašuje – ni mogla. Čeprav je z Raimondom pogosto 
govorila o svojih mističnih doživetjih, tudi kadar je ni posebej vpra
šal, tokrat ni šlo – bilo je nemogoče. 

Odločilnega leta 1370 se je nekoč zgodilo tudi, da je Katarina 
stopila k oltarju, duhovnik se ji je približal s posvečeno hostijo v roki 
in rekel običajne besede v imenu tistih, ki bodo prejeli obhajilo: 
»Gospod, nisem vreden, da prideš k meni,« Katarina pa je zaslišala 
glas, ki je odgovoril: »Ampak jaz, jaz sem vreden, da vstopim vate.« 
Ko je pogoltnila zakrament, se ji je zdelo, da je njena duša vstopila 
v Boga in Bog v njeno dušo, »kot se riba potopi v vodo in voda 
v ribo«. Ta njen občutek, da je eno z Bogom, je bil tako močan, da 
ji ni uspelo oditi domov v svojo celico, in ko je končno zdrsnila na 
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klop, je dolgo negibno ležala, ljudje, ki so stali okoli nje (zdi se, da 
v tem času Katarina ni mogla biti niti za trenutek sama, vsaj ne čez 
dan), pa so videli, da se je njeno telo dvignilo in je nekaj časa lebdelo, 
ne da bi ga karkoli zadrževalo. Ko je spet ležala na trdi klopi, so sli
šali, kako je Bogu zašepetala besede ljubezni, tako nežne in ljubeče, 
da so zvenele kot čudež. Čez nekaj časa je začela moliti za celo vrsto 
ljudi, še posebej za svojega spovednika. Brat Tommaso je Raimondu 
pozneje povedal, da je vedno vedel, kdaj Katarina moli zanj. Zgodilo 
se je, da je imel občutek mlačnosti ali duhovne izčrpanosti, potem pa 
je bila njegova duša nenadoma spet do roba polna pobožne radosti 
in ljubezni. In vedno je izvedel, da prav takrat Katarina moli zanj. 

Prav v času, ko je molila za druge, je tistega poletja Katarina 
dobila prve stigme našega Gospoda. Rotila je Kristusa, naj ji obljubi, 
da bo Tommasu in njenim prijateljem dal večno življenje, in odgo
voril ji je, da bo uslišal to molitev. Ne zato, ker bi dvomila, ampak 
da se bo ves čas spominjala, da ji je poklonil ta dar, ga je prosila, naj 
ji da opomnik, da bo odrešil vse, ki jih ima rada. Kristus ji je rekel: 
»Iztegni roko.« Položil je konico bleščečega žeblja na sredino njene 
desne roke in ga potisnil v meso, dokler se ji ni zdelo, da je predrl 
njeno dlan. Stigma, ki je nastala pri tem, ni bila vidna, a vedno je 
čutila bolečino, ker je bila njena dlan predrta. 

b
Tisto poletje leta 1370 ni minil niti en dan, da ne bi videnja in raz
kritja preplavila vsega Katarininega bitja z nadnaravno ljubeznijo in 
hrepenenjem, da bi služila svojemu Gospodu – tem močneje, čim 
bolj je bilo telo utrujeno od silovitosti duševnih doživetij. Njena 
zavest o večni prisotnosti Kristusa v njegovi Cerkvi se je izobliko
vala v skoraj nepretrgano videnje – videla ga je, slišala je njegov glas 
v srcu. Videla je njegovo ljubezen do vseh ljudi, kako lije kakor kri iz 
rane na prsni strani, videla je njegovo hrepenenje po odrešitvi vseh 
duš, kako žari kakor plamen, videla je sijaj njegove nebeške veliči
ne. Včasih se ji je pokazal sam, drugič v spremstvu svoje blažene 
matere in nekaterih svetnikov. Prikazala sta se ji Marija Magdalena 
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in sv. Dominik. »Dominikov obraz je zelo podoben Odrešenikove
mu, ovalen, resen in poln nežnosti, ima svetle lase in brado.« Ko je 
bratu Bartolommeu de Dominicu opisovala videz sv. Dominika, je 
iz cerkve odhajal eden od njenih bratov. Katarina se je za trenutek 
obrnila in pogledala za njim. Podoba je takoj izginila in Katarina 
je grenko zajokala in si očitala, kako jo je lahko nekaj zmotilo prav 
takrat, ko ji je Bog naklonil videnje.

A vse te ekstaze so po vsem sodeč vendarle izčrpavale njene te
lesne moči in na koncu je bilo vsega preveč. Na praznik Marijinega 
vnebovzetja se je odločila, da bo šla v stolnico, kjer je bila maša še 
posebno slovesna, saj si je Siena že davno sv. Devico izbrala za svojo 
zaščitnico. A ko je dan prišel, Katarina ni mogla vstati iz postelje. 
Ležala je in se ni mogla premakniti, a po čudežu je lahko slišala 
petje iz stolnice in v videnju jo je obiskala naša Gospa. 

Več dni je bila tako slabotna, da se sploh ni mogla premakniti. 
A večino časa je bila v ekstazi in prijateljice, ki so poslušale nje
no počasno šepetanje, so pozneje povedale, da se jim je zdelo, da 
je popolnoma prevzeta od sreče: smehljala se je in počasi smejala, 
njene ustnice pa so zaročencu izrekale ognjevite ljubezenske besede 
o neizmernem hrepenenju, da bi jo poklical in bi lahko odšla v svoj 
nebeški dom, kjer bo Kristus vedno njen in je nobena ločitev ne bo 
več potegnila nazaj v čutni svet. 

Tako utrujena je bila od tega telesa, ki jo je ločevalo od vsega, 
po čemer je hrepenela. A ko ji je njen Gospod rekel, da ne sme biti 
sebična, ker ima še precej dela zanjo, ki ga mora opraviti med so
ljudmi na zemlji, se je ponižno podredila njegovi volji. Prosila ga je 
le, da bi dobila ta dar, da bi okusila malo – samo čisto malo, samo 
toliko kot lahko prenese – tistih bolečin, ki jih je on telesno pretrpel 
za odrešitev ljudi na zemlji. Kajti ve, da bo potem tudi sama bolj 
voljno trpela in vzdržala zavoljo ljudi. Ustregel ji je. A ko se je na ta 
način poučila, kako strašno je bilo njegovo trpljenje, kako brezdanja 
ljubezen, ki se je tolikšnemu trpljenju prepustila, ker je njegovo srce 
čutilo usmiljenje do ljudi, je bilo, kakor da se ji je zlomilo srce in 
duh življenja je zapustil njeno telo. 
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V cerkev so poslali po brata Bartolommea de Dominica, naj 
čim prej pride h Katarini, kajti njeni prijatelji so bili prepričani, da 
umira. Skupaj z drugim dominikancem, bratom Giovannijem, si 
je moral brat Bartolommeo s komolci utreti pot skozi gnečo pred 
njenim domom, kajti ko se je razvedelo po mestu, da njihova sveta 
devica umira, so se ljudje zbrali v velikem številu. Okrog Katari
ninega ležišča so klečali njeni najbližji prijatelji, jokali so in tožili. 
Tam so bili brat Tommaso della Fonte, brat Tommaso Gaffarini, 
madonna Alessia in madonna Lisa, ter še nekaj drugih. Žalujoči 
Italijani so verjetno izražali svojo bolečino s silnim tarnanjem in 
glasnimi kriki in to je na mladega in tuberkuloznega brata Gio
vannija naredilo tak vtis, da je dobil hud napad krvavitve iz pljuč. 
Tommaso della Fonte pa je poln zaupanja do Boga in njegove svete 
neveste, prijel Katarinino roko in jo položil na prsi bolnega meniha. 
Takrat se je krvavitev takoj ustavila. Trenutek pozneje je Katarina 
odprla oči, pogledala okoli sebe z izrazom, ki bi ga lahko opisali kot 
strašno razočaranje – potem pa se je obrnila proti zidu in zajokala. 

Dolge dni ni mogla drugega kot jokati. A čez čas je povedala 
Tommasu della Fonteju nekaj o tem, kar je doživela, ko je ležala 
in je bilo videti, da je mrtva. Sama je bila sicer prepričana o tem – 
njena duša je bila izpuščena iz ječe mesa in kosti, za trenutek je 
uzrla trpljenje in goreče hrepenenje duš v vicah, ki vedo, da bo prišel 
čas, ko bodo izkusile Boga, kakršen je, a jih pri tem, da bi videli to 
podobo, ki je blaženost, še vedno ovirajo njihove misli in dejanja. 
Videla je muke pogubljenih duš v peklu in za trenutek je okusila 
radost blaženih v nebesih. 

A pri vhodu v raj jo je čakal Jezus in ji naročil, naj se vrne nazaj 
na svet in pove, kaj je videla. Pripovedovati o teh rečeh, kakršne so 
v resnici, je človeškemu jeziku sicer nedosegljivo – nimamo besed, 
ki bi lahko izrazile tako velike skrivnosti. Lahko je oznanila vsemu 
svetu, kako velika je ljubezen našega Gospoda do nje in do vseh duš, 
kako strahovite so peklenske muke in kako vroče vice žgejo duše, 
ki se kesajo svojih grehov in si želijo, da bi postale eno s tistim, za 
katerega zdaj vejo, da je edini vreden hrepenenja. Zato je  ljubila 
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svoje trpljenje, je veliko pozneje Katarina povedala Raimondu, kajti 
njegov namen je, da jo bo pripeljalo do še globlje enotnosti s Kris
tusom. 

Končno ji je Kristus rekel: »Odrešitev mnogih je odvisna od 
tebe. Življenje, kakršnega si živela do zdaj, se bo spremenilo – za
voljo odrešitve duš boš celo morala zapustiti domače mesto, a vedno 
bom ob tebi: odpeljal te bom stran, a te bom tudi pripeljal nazaj. 
Oznanjala boš slavo mojega imena bogatim in revnim, laikom in 
klerikom, kajti dal ti bom besede in modrost, ki se jim nihče ne bo 
mogel upreti. Poslal te bom k papežem in k voditeljem svoje Cerkve 
in k vsemu krščanskemu ljudstvu, kajti s krhkimi orodji hočem 
osramotiti napuh mogočnih.«

In Katarina je vprašala svojega spovednika: »Oče, ali ne vidite, 
da sem postala nekdo drug? Ali ne vidite, da vaša Katarina ni več 
takšna, kot je bila?«

b
Avgusta 1370 so trije Katarinini bratje, Benincasa, Bartolommeo in 
Stefano, zapustili Sieno in se preselili v Firence. Tam so se prijavili 
kot meščani in so še naprej delali v svoji stari družinski obrti, a men
da ne več s kakšnim večjim uspehom. Nekaj dni pozneje je morala 
Katarina prositi svojega firenškega prijatelja Niccola Soderinija, da 
jim je pomagal s posojilom. A zdi se, da so ves čas ustvarjali dolgove. 
Katarina je morala pisati Benincasu, naj ne prosi ostarele matere za 
pomoč: »Dala ti je telo svojega telesa, dojila te je in zate in vse nas je 
prenašala hude skrbi.« Da je morala z Bartolommeom v Firence tudi 
njegova žena Lisa – edina sorodnica, s katero si je bila Katarina po 
očetovi smrti resnično blizu – in da je s sabo vzela otroke, je Katarini 
gotovo povzročilo veliko žalosti. 

Tudi tisti člani družine, ki so ostali v Sieni in so poskušali 
ohraniti obrt v starem kraju – vsaj en brat in morda kateri od sva
kov –, niso imeli posebne sreče. Ni trajalo dolgo, ko so se morali 
Benincasovi preseliti iz svojega starega doma na Vii dei Tintori. Zdi 
se, da je odtlej Katarina stanovala pri svojih različnih prijateljicah, 
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dokler ni prišel čas, na katerega jo je med njeno mistično smrtjo 
pripravil njen ženin, ki jo je pognal, da je potovala po širnem svetu.

Ampak ko se je srečala s frančiškanom bratom Lazzarinom, je 
verjetno še vedno stanovala doma. Bil je profesor teologije v kolegi
ju, ki ga je imel njegov red v Sieni, in bil je zelo priljubljen pridigar. 
Morda je bilo vse skupaj povezano tudi s poklicno zavistjo med dve
ma ubožnima rodovoma – brat Lazzarino je vsekakor tudi poklicno 
zavidal bratu Bartolommeu de Dominicu, ki je bil profesor v domi
nikanskem samostanu. Brat Lazzarino je bil besen zaradi vsega tega 
cirkusa z Benincasovo punco, ki naj bi bila takšna svetnica. V svojih 
pridigah je grmel proti Katarini in prijateljskemu krogu, ki se je 
zbral okoli nje – meščani so jim nadeli ime katarinati. Pripravljal je 
zadnji obsežnejši napad na prevarantko, kajti prepričan je bil, da je 
prevarantka, in zato se je odločil, da jo bo obiskal. Ni dvomil, da 
bo zlahka pripravil nevedno mlado dekle, da se bo razkrila – ali kot 
licemerka ali pa kot krivoverka. 

Tako predrzen je bil, da je celo prosil brata Bartolommea, naj 
ga seznani s Katarino. In lahkoverni dominikanec je mislil, da mo
goče frančiškan počasi začenja razumeti, da Katarini dela krivico. 
Zato je z veseljem prišel z njim po Vii dei Tintori. Bilo je pozno 
popoldne, ampak Katarina ju je vljudno povabila, naj sedeta. Tujec je 
sedel na njeno skrinjo, brat Bartolommeo na rob postelje, Katarina 
pa se je usedla na tla pred noge svojega novega gosta. 

Brat Lazzarino je začel s kopico laskavih fraz: »Slišal sem o 
tvoji svetosti – o tem, kako je naš Gospod tvoji duši vdihnil globoko 
razumevanje svetih spisov, zato sem prišel sem, da bi te prosil, da 
mi nakloniš nekaj besed v spodbudo in uteho.«

Zagotovo takrat na svetu ni bilo nobenega človeka, ki bi bil 
manj dovzeten za laskanje kot Katarina. Razumno in skromno mu 
je vrnila vabilo – prosila je, naj govori z njo in okrepi in pouči 
njeno ubogo dušo. Dolgo sta se tako dvobojevala. Frančiškan ni 
mogel ujeti mlade laične sestre na laži ali vsaj na kakšni sumljivi 
trditvi, in tudi sam očitno ni niti posumil, da vidi skromno dekle 
naravnost skozenj. Ko so zazvonili cerkveni zvonovi, sta se morala 
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ubožna meniha posloviti od svoje gostiteljice. Katarina ju je vljudno 
pospremila do vrat, padla na kolena in prosila brata Lazzarina, naj 
jo blagoslovi: »In iz usmiljenja molite zame.« Samozavestni menih je 
z roko živčno naredil nekakšno znamenje križa nad klečečo žensko 
in odsotno zamomljal: »Tudi ti moli zame, sestra.«

Ponoči je brat Lazzarino slabo spal, in ko je zjutraj zgodaj vstal, 
da bi pripravil predavanje, je bil nenavadno žalosten in nerazpolo
žen. Ta občutek se je še okrepil in nenadoma je planil v jok – kar 
ga je neznansko presenetilo. Ker je iz srca sovražil vsakršno raz
čustvovanost, ga je bilo neskončno sram – ampak ni mogel nehati 
jokati. Moral je odpovedati predavanje in ostati v svoji celici, in ko 
so solze še kar naprej lile, je poskusil ugotoviti, kaj bi lahko bil vzrok 
tega nenaravnega napada otožnosti. Morda je prejšnji dan predobro 
jedel in pil ali pa se ga loteva prehlad, kajti prejšnji večer, ko je šel 
spat, si je pozabil povezniti kapuco čez glavo. Morda pa je bil ta 
napad sporočilo od zgoraj, da prihajajo slabe novice iz njegovega 
rojstnega mesta Pise – sta bila morda njegova mati in brat mrtva ali 
v nevarnosti? In nazadnje se je začel spraševati, ali morda ni, ne da 
bi se zavedal, užalil Boga na kak drug način?

Ves dan ni zapustil celice. In proti večeru se mu je posveti
lo – spomnil se je Katarinine male gole celice, mladega dekleta, ki 
je skromno sedelo na tleh pri njegovih nogah in spomnil se je, da 
je pokleknila in prosila njegovega blagoslova. In kako hladno in 
vzvišeno ji je vrgel nekakšen blagoslov in zamomljal nekaj, česar ni 
mislil: »Moli zame, sestra.« In Katarina je molila zanj. 

Pogledal je okoli sebe. Njegova celica je bila v resnici dve pove
zani celici, tako da je imel udobno delovno sobo, opremljeno s knji
žnimi policami, udobno posteljo in stole. Ker ni imel na vesti najbolj 
vpadljivih stvari, s katerimi so številni mestni duhovniki vernikom 
odkrito mahali pred očmi, se mu je zdelo, da je dober in pravičen 
menih. Svojemu Gospodu in Gospodarju je služil z ustnicami – 
ampak Katarina je živela, tako kot je on pridigal. Prav res, čutila je 
ljubezen – gorečo ljubezen do Boga in zaradi njega do vseh njegovih 
stvaritev. Trpela je za grehe vseh ljudi – tudi za njegove – bila je 
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revna, tako kot je bil njegov oče Frančišek, bila je krepostna, bila je 
odkrita in poštena, sveta … Zdaj jo je videl, kakršna je bila v resnici. 

In kmalu se je vihar v njem pomiril. Priznal si je resnico o 
sebi in zdaj jo je lahko pogledal umirjeno, brez nemoškega joka. 
Ob prvem svitu je brat Lazzarino pohitel k hiši v Vii dei Tintori. 
Katarina mu je odprla vrata in ko se je pred njo vrgel na kolena, je 
tudi sama pokleknila. Skupaj sta šla v njeno celico, skupaj sta sedela 
na tleh in govorila o svojem skupnem Gospodarju in menih ji je pri
znal, da je dotlej v svojih rokah držal le lupino vere, ona pa je imela 
jedro. Medtem ko je Katarina, prijazno in nežno kakor s sinom, 
govorila z njim, je dušo brata Lazzarina napolnil mir. Spomnila ga 
je na zaobljube, ki jih je opravil, ko je bil mlad, na njegovo grobo 
tkano kuto, na vrv okoli pasu in na njegove gole noge. »Stopaj za 
svojim očetom, sv. Frančiškom, njegova pot je pot tvoje odrešitve,« 
je rekla sestra. 

Brat Lazzarino je odšel domov in razdal vse nenujne stvari 
revnim – knjige je prodal, pohištvo je oddal. Obdržal je najnujnejša 
oblačila in nekaj knjig, ki jih je resnično potreboval. Seveda so ga 
doletele kritike in norčevanje – zdaj kar ni vedel, kako naj še hvali 
to malo spokorno sestro, ki jo je še včeraj tako zelo preziral. Brat 
Lazzarino se za vse to ni zmenil. A nekoliko pozneje je zapustil 
Sieno in se umaknil v samoto. Kdaj pa kdaj je prišel in pridigal – 
in njegove pridige so bile še boljše kot prej. In brat Lazzarino in 
Katarina sta ostala zvesta prijatelja. 
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K atarina je v Avignon pripotovala 18. junija. Zadnji del po
tovanja je opravila na majhni ladji, ki je njo in njene spre
mljevalce pripeljala po Roni. V množici, ki jo je pričakala 
na bregu, so bili brat Raimondo, brat Giovanni Tantucci in 

njen dragi sin Neri di Landoccio. A niti Raimondo niti Stefano Ma
coni, ki je potoval z njo, nam nista povedala, kaj si je sienska devica 
mislila, ko je prvič videla papeško mesto ob francoski reki. Avignon 
je bil za mestnim obzidjem eno najbolje utrjenih mest svojega časa, 
njegovi stolpi, zvoniki in stolpiči so se ponosno vzpenjali proti nebu. 
Zraven stolnice, Nôtre Dame des Doms, je stala velika papeška 
palača, ki je bila hkrati palača in trdnjava. Še danes stare zgradbe 
izžarevajo lepoto in eleganco – so velikanski spomenik eni najte
mačnejših in usodnih mediger v dolgi zgodovini Katoliške cerkve. 

A Italijanka je videla že dovolj lepih in elegantnih zgradb 
v svoji domovini. Tisto, kar se nam danes zdi romantična zapu
ščina iz obdobja, polnega srhljive groze in bojevitih strasti, a tudi 
ustvarjalnosti in veselja do lepote brez primere v evropski zgodovini, 
je Katarini pomenilo vsakdanje ozadje njenega življenja v zaupnem 
odnosu z nevidnim svetom in trdega dela v svetu konkretnih moš
kih in žensk. Morda so si njene velike bleščeče oči v svoji globoki 
ganjenosti odpočile na zgradbah ob Roni. Na drugi strani slovi
tega avignonskega mostu pa se je dvigal stražni stolp francoskega 
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 kralja – ja, tam je bila Francija – in VilleneuvelezAvignon je že 
stal v njegovem kraljestvu. V sovražni deželi, saj so francoski vpliv 
uporabljali za to, da so papeža zadrževali v tej prelepi deželi Pro
vansi. Tam so stanovali tudi nekateri francoski kardinali. 

Italijane so odpeljali v gostišče, ki ga je papež ukazal pripraviti 
za sprejem Katarine Sienske. Bilo je v palači, ki je bila v lasti ne
davno umrlega kardinala. A Katarina je našla sobico, ki je ustrezala 
njenemu asketskemu okusu, in tam je bil tudi oratorij, v katerega 
se je lahko umaknila in molila. Kajti med delom, ki je bilo pred 
njo, bi lahko potrebovala nenehno podporo svojega nebeškega že
nina, ki je svojo nevesto popeljal po dolgi poti od barvarjeve hiše ob 
Fontebrandi do vznožja prestola njegovega namestnika na zemlji. 
In slabotna in ponižna mlada ženska je lahko s tem namestnikom 
govorila po pooblastilu Jezusa Kristusa.

Dva dni po Katarininem prihodu v Avignon jo je sprejel papež. 
Raimondo je šel z njo kot tolmač, kajti Katarina je govorila samo 
svojo materno toskanščino, Francoz pa latinščino. Katarina je razu
mela dovolj latinščine, da je lahko brala brevir, ni pa se v latinščini 
mogla pogovarjati. A Gregor je že iz njenih pisem dobil jasen vtis 
o njeni zdravi pameti in globokem duhovnem uvidu ženske, ki mu 
je pošiljala tista pogumna pisma, zato ji je, še preden se je pogovor 
končal, prepustil celotno zadevo s Firenčani. Prosil jo je, naj mu 
verjame, da si tudi sam želi konec te nesrečne vojne. Vendar pa naj 
»ne pozabi na dostojanstvo Cerkve«.

A odposlancev, ki bi morali priti takoj za Katarino, ni bilo. 26. 
junija je pisala vsem osmim članom vojne vlade in jim svetovala, naj 
dokažejo resnost želje, da bi se nehali vojskovati s papeštvom. Da 
so pravkar uvedli davek na duhovščino, se ji je zdel na poti miru 
korak v napačno smer. »Govorila sem s svetim očetom in v svoji 
veliki dobroti me je poslušal – dokazal je, da srčno ljubi mir in da 
je kot dober oče pripravljen prezreti žalitve, ki so mu jih prizadejali 
njegovi sinovi, a nujno je, da se sinovi ponižajo, tako da jim lahko 
oče popolnoma odpusti. Ne morem vam povedati, kako srečna sem 
bila, ko je na koncu, potem ko se je dolgo pogovarjal z mano, rekel, 
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da je glede na to, da so stvari takšne, kot sem mu jih pojasnila, 
pripravljen sprejeti svoje otroke in storiti tisto, kar se meni zdi naj
boljše.« A čudi jo, da odposlanci še niso prišli – brez njih ne more 
biti odločitve. Zato morajo pohiteti in priti.

Gregor ji je med enim od pogovorov povedal: »Firenčani se 
norčujejo iz mene in iz tebe. Ali sploh ne bodo poslali nikogar, ali 
pa bo tisti, ki bo prišel, brez pravih pooblastil.« Imel je prav. 6. julija 
je oblast v Firencah prevzela nova vlada. In ta vlada si v resnici ni 
želela miru. Poslali so tri sle samo zato, da bi zakrili svoje prave 
namene. 

Medtem se je tudi Gregor uklonil Katarinini moči nad člo
veškimi dušami. Popolnoma je bil prepričan, da je mlada ženska 
ena izmed Božjih svetnikov. Ko je odkritosrčno govorila z njim o 
zlorabah, ki jih zakrivijo duhovniki in prelati in ki znotraj Cerkve 
povzročajo tolikšno uničenje, je obsodila tudi razkošje papeškega 
dvora in pregrehe, ki se mirno bohotijo prav pred papeževimi očmi. 
Tukaj, kjer bi morale cveteti vse nebeške kreposti, je vohala smrad 
peklenske gnilobe. Gregor jo je prekinil: »Kako lahko ti, ki si tukaj 
šele kratek čas, veš vse, kar se dogaja tukaj?« Katarinina drža pred 
Kristusovim namestnikom na zemlji je izražala najglobljo poniž
nost. A zdaj se je nenadoma vzravnala, pogledala ga je v obraz in 
mu rekla kot vladar vladarju: »Vsemogočnemu Bogu v slavo si upam 
reči, da sem zavohala smrad grehov, ki se bohotijo po rimskem 
dvoru, dokler sem še bila v rojstnem mestu, jasneje kot tisti, ki so 
se tukaj predajali tem grehom in se jim še vedno predajajo prav vsak 
dan.«

Govorice o sveti Sienčanki so seveda zbujale radovednost tudi 
na papeškem dvoru. Nič manj niso bile radovedne ženske, ki so se 
potikale po krajih, kjer niso imele česa iskati – sestre, nečakinje, 
daljne sorodnice in ljubice kardinalov. Nekatere so ji trdno verjele 
in so se ji pustile prepričati, naj postanejo boljše kristjanke. Druge 
niso skrivale, da se bojijo njenega vpliva. Tretje so se norčevale iz 
nje. Nekaterim se je zdelo vse skupaj preprosto zanimivo – hodi
le so jo gledat v kapelo, kadar je bila v ekstazi. Papeževa sestra, 
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 valentinoiška kneginja je bila tako prevzeta, da je odtlej iskreno in 
prestrašeno skušala moliti z vso svojo dušo. Mlada Alys de Turenne, 
ki je bila poročena s papeževim nečakom, pa je Katarini v stopalo 
zapičila dolgo iglo, da bi videla, ali je res, da ne čuti ničesar. Ko je 
Katarina spet prišla k zavesti, jo je rana hudo bolela in še nekaj dni 
ni mogla stopiti na nogo. 

Katarina je imela dar (ki so ga imeli tudi številni drugi sve
tniki), da je lahko zaznala izžarevanje duše, ki je živela v smrtnem 
grehu, kot fizični vonj gnitja. V Avignonu je bil ta dar za njo pogo
sta nadloga. Nekoč je naletela na žensko, ki jo je prišla obiskat in je 
hlinila neznansko spoštovanje in pobožnost, a Katarina je ni hotela 
pogledati in je odvrnila obraz vsakokrat, ko je dama prišla v njeno 
bližino. Raimondo jo je zaradi nevljudnosti pograjal, a Katarina mu 
je rekla: »Če bi lahko zavohal smrad njenih grehov, bi storil isto.« 
Pozneje je Raimondo izvedel, da je bila ženska vlačuga in ljubica 
nekega duhovnika.

b
Obiskali so jo tudi trije izmed najbolj učenih prelatov, da bi pregle
dali in zmedli neuko žensko, ki so jo imeli za zelo nevarno franco
skim interesom. Na začetku so jo zelo nesramno zasliševali o njeni 
firenški misiji: »Ali je res, da jo je poslala vlada, tako kot trdi? Je 
mogoče, da nimajo nobenega moža, ki bi se bil sposoben pogajati 
zanje v tako pomembni stvari, ampak so se morali po pomoč obrniti 
na tako nepomembno ženskico, kot si ti?« Katarina jim je vljudno 
in potrpežljivo razložila, kako je prišlo do tega, da so poslali njo, in 
proti njihovi volji je na prelate vplivala s svojo ljubeznivostjo. A niso 
odnehali, spraševali so jo o njenem načinu življenja, o njenih vide
njih, postu – in o tem, kako je lahko prepričana, da ne gre za to, 
da jo preslepi hudič? Razprava se je razvila do najtežjih teoloških 
vprašanj in brat Giovanni Tantucci, ki je bil zraven in je v preteklosti 
tudi sam opravil dva doktorata, se je poskusil vmešati. Gostje so ga 
prekinili: »Naj sama odgovori, ker to počne veliko bolje od vas.« Po
govor je trajal od poldneva do noči, in ko so se učeni možje poslovili 
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od nje, so bili prepričani, da ima »nepomembna ženskica« jasnejši 
uvid v duhovne reči kot kateri koli doktor teologije. Ker so bili ve
stni, resnično učeni možje, so šli k papežu in mu to tudi povedali. 

Med člani rimske kurije si je pridobila še druge prijatelje. Eden 
je bil podkancler Bartolommeo Prignani, nadškof v Acerenzi. Bil 
je zgleden prelat, tako v kreposti kot v pravičnosti, goreče si je pri
zadeval izkoreniniti razkošje in korupcijo v Cerkvi. Bil je izjemen 
mož na podrejenem položaju – in njegova nepopustljivost in mašče
valnost sta postali grožnja njegovim prizadevanjem za reformo šele, 
ko je Gregorja XI. nasledil kot Urban VI.

b
Medtem ko so firenški odposlanci še vedno zbujali pozornost s svojo 
odsotnostjo, je papež še nekajkrat sprejel Katarino in imela je obilo 
priložnosti, da se je pogovarjala z njim o tistem, kar jo je najbolj 
težilo – o njegovi vrnitvi v Rim in o pozivu celotnemu krščanstvu 
na novo križarsko vojno. Gregor je kdaj pa kdaj govoril o svojem 
hrepenenju, da bi prestavil sveti sedež nazaj v mesto sv. Petra in 
ljudje okoli njega so s strahom opazovali, kako je bil vedno bolj 
prepričan, da ga Božji Sveti Duh kliče s Katarininimi usti. Papež 
je tudi rimski škof in na dvoru so se spominjali, kako se je zgodilo, 
da je papež nekoč nekega škofa grajal, ker ga nikoli ni bilo v njegovi 
škofiji, ta pa mu je odgovoril: »Kaj pa vi, najsvetejši oče, zakaj pa vi 
ne dopotujete nazaj k svoji nevesti, ki je tako bogata in lepa?« Papež 
je bil vidno pretresen.

Ampak Katarina, ki je brala človeške duše, je vedela še več. 
Nekoč, ko je papež, ki je bil zdaj strašno živčen, vprašal, kaj si 
misli o tej stvari – kot da tega ne bi izvedel že iz njenih pisem –, 
je ponižno odgovorila, da se ne spodobi, da bi ona svetovala Kris
tusovemu namestniku. Odgovoril je, precej razdraženo, da je ni 
prosil za nasvet, prosil jo je, naj mu sporoči Božjo voljo. Katarina 
je odgovorila: »Le kdo bi lahko bolje poznal Božjo voljo kot vaša 
svetost, vi ste se ji vendar zavezali s prisego.« Gregor je pretreseno 
strmel v devico. Res je obljubil, da se bo vrnil v Rim, če bo kdaj 
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izvoljen za papeža – to je bilo, ko je bil še kardinal. In nikoli ni tega 
povedal živi duši. Od tistega trenutka je vedel, da mora zapustiti 
Avignon. A vedel je tudi, koliko ovir mora premagati, preden bo to 
lahko storil. To je mučilo njegovo plašno naravo, ki se je tako bala 
raniti čustva sorodnikov in prijateljev. 

Katarina se je dala prepričati, da je obiskala ženo vojvode An
žujskega na njunem gradu v VilleneuevelezAvignon in ko je bila 
tam, je pisala Gregorju in ga prosila, naj ne posluša kardinalov, ki 
ga hočejo odvrniti od selitve v Rim. »Prosim vas v imenu križanega 
Jezusa, naj vaša svetost hitro ukrepa. Čim hitreje boste to storili, tem 
manj boste trpeli. Če je Bog z vami, ne more biti nihče proti vam.«

Nazadnje so le prišli tudi firenški veleposlaniki. A ko jim je 
Katarina v Raimondovi prisotnosti povedala, da ji je papež zaupal, 
da se pogaja z njimi o miru, so ji nesramno odgovorili, da nimajo 
pooblastil, da bi se pogajali z njo: v Avignon so prišli, da se bodo 
pogovarjali s papežem, ne z nekakšno žensko. Kljub temu je Ka
tarina spet poskusila prositi za Firenčane. Papež je imenoval dva 
francoska kardinala kot pogajalca. Toda kljub usodnim posledicam 
interdikta za trgovino republike, veleposlaniki niso prišli z dobrimi 
nameni. Pogajanja so propadla in septembra so firenški veleposlaniki 
dobili poziv, naj zapustijo Avignon. Doma v Firencah so poročali o 
svoji misiji iz svojega zornega kota in firenška signoria se je odločila 
nadaljevati vojno, da bi uničila cerkveno posvetno moč. Zdaj so si 
želeli okrepiti protipapeško zvezo tako, da bi k priključitvi prepričali 
Benetke in Genovo.

Tako je zdaj edina Katarinina naloga postala prepričati papeža, 
naj odpotuje v Rim in spravi v pogon križarsko vojno. Pridobila je 
vojvodo Anžujskega, tako da je obljubil, da bo sodeloval kot vojsko
vodja, če bo prišlo do križarske vojne, in z njegovega gradu je pisala 
tudi francoskemu kralju Karlu, naj se pridruži. 

Prišlo je še do zadnjega poskusa, da bi papeža pripravili, da 
bi si premislil, ko so francoski kardinali pridobili človeka, ki so ga 
imeli za svetnika, da je pisal papežu in ga posvaril: če bo odpotoval 
v Rim, bo zagotovo umrl. Gregor je pismo posredoval Katarini, ki 
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ga je označila za delo hudiča v človeški preobleki, in glede nevarnos
ti, da ga bodo zastrupili, če pride v Rim, je strupeno pripomnila, da 
je strup mogoče kupiti kjer koli in v Avignonu je gotovo vsaj toliko 
strupa kot v Rimu. 

b
Nekaj dni potem, ko se je Katarina odpravila na pot proti Italiji, 
je tudi Gregor za vedno zapustil Avignon. To je bilo 13. septembra 
in s papežem so odšli tudi vsi kardinali razen šestih. Upošteval 
je Katarinin nasvet in se je odpravil na hitro. Francoski kardinali 
v njegovem spremstvu so jokali in njegovi sorodniki, ki jih je pustil 
za sabo, so tarnali in se pritoževali. Papežev stari oče, Guillaume 
de Beaufort, je klečal na vratih v palačo, obupan, ker ga sin zapušča. 
Papež Gregor je šel molče mimo njega.

Drugega oktobra se je vkrcal na ladjo, ki ga je iz Marseilla 
odpeljala v Genovo. Papež je jokal, njegovo francosko spremstvo 
je jokalo in tarnalo, a poti nazaj ni bilo več. Besede, ki jih je Je
zus Kristus pred dolgimi leti izrekel Katarini, ko ji je rekel, da bo 
uporabil šibke ženske kot svoje sle pri nadutih in mogočnih možeh 
tega sveta, so se uresničile na način, zaradi katerega je postala usoda 
Katarine Sienske edinstvena v svetovni zgodovini. 



b

Sveti Duh, pridi v moje srce,Sveti Duh, pridi v moje srce,

pritegni ga k sebi s svojo močjo, o moj Bog,pritegni ga k sebi s svojo močjo, o moj Bog,

in daj mi ljubezen s sinovskim strahom.in daj mi ljubezen s sinovskim strahom.

Obvaruj me, o neizrekljiva Ljubezen, pred vsako zlo mislijo,Obvaruj me, o neizrekljiva Ljubezen, pred vsako zlo mislijo,

ogrej me, vžgi v meni svojo drago ljubezenogrej me, vžgi v meni svojo drago ljubezen

in vsaka bolečina se mi bo zdela lahka.in vsaka bolečina se mi bo zdela lahka.

Oče, dobri Gospod, pomagaj mi pri vsem mojem delu.Oče, dobri Gospod, pomagaj mi pri vsem mojem delu.

Jezus, ti si Ljubezen.Jezus, ti si Ljubezen.

Amen.Amen.

(molitev sv. Katarine Sienske)(molitev sv. Katarine Sienske)
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