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A FRANCISCAN GALLERY  

FROM THE CUSTODY OF YORK (1224-1539) 
 

Prof. univ. dr. Michael ROBSON,  

Saint Edmund‘s College, Cambridge 

 
Abstract  
This paper provides a brief introduction to the friars' lives and ministries in the 

custody of York. The sample of sketches of individual materials demonstrates the type 

of information that lurks in various archives, despite the destruction of the order's 

teeming archives as a result of the suppression of the friaries in the sixteenth century. 
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Introduction 
The followers of St Francis, known as the Greyfriars, reached England in 

the late summer of 1224. Two Franciscan chronicles offer variant dates for 

their arrival: 24 August
1
 and 10 September

2
. The friars introduced a new 

form of the religious life that revitalised the Church at various levels, injecting 

new vigour and energy to its mission and institutions. Their voluntary poverty 

based on the example of the apostolic community in Jerusalem (Acts 2.42-47) 

revived images of the halcyon days of the Church and gained the admiration 

of monastic neighbours, such as Roger of Wendover, the chronicler of St 

Albans abbey
3
. The order spread quickly throughout England and firmly 

established itself in the principal cities and major boroughs. It was present in 

                                                           
1
 J.I. CATTO - L. MOONEY, ―The Chronicle of John Somer, OFM,‖ in Chronology, 

Conquest and Conflict in Medieval England (Camden Society, Miscellany, 34, Fifth Series, 

10), Cambridge, 1997, 198-285; 265. 
2
 Fratris Thomae vulgo dicti de Eccleston Tractatus de adventu Fratrum Minorum in 

Angliam, ed. A.G. Little, Manchester, 1951, 3. 
3
 Rogeri de Wendover liber cui dicitur Flores Historiarum ab anno domini MCLIV 

annoque Henrici Anglorum regis secondi primo, ed. H.G. Hewlett, 3 vols (Rolls Series, 84), 

London, 1886-89, II, 35. 
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all the cathedral cities, except Bath, Durham, Ely and Rochester. Many of the 

foundation dates are unknown and few are as specific as the announcement 

that the friars arrived at Carlisle around 15 August 1233, when they were 

accommodated inside the city walls, unlike the Dominicans who arrived a 

few weeks later
4
. In some cases the founder of a friary is known, such as 

Ralph Fitz Ranulph, the seventh lord of Middleham, who founded the friary at 

Richmond, Yorkshire, in 1258
5
. Friaries ringed the country, ranging from 

Newcastle in the north of England to Chichester in the south and from 

Canterbury in the south-east to Bodmin in the south-west.  

The friars were predominantly laymen who initially engaged in manual 

or charitable work, associating themselves with the vicissitudes of the urban 

communities. Their purpose was to bear witness to the principles of the New 

Testament by their personal example
6
, encouraging the people to repent of 

their failings. While there was a solitary priest among the nine friars who 

landed at Dover, early recruitment from the ranks of the secular clergy 

strengthened the order‘s pastoral focus. For example, the fifth indigenous 

vocation was Philip of London, a priest who exercised the office of preaching 

with some distinction
7
. Among the clerics from Yorkshire and northern 

Lincolnshire to enter the order was William of Pocklington, a member of the 

episcopal familia of Robert Grosseteste, bishop of Lincoln
8
. He was also a 

canon of Lincoln
9
, rector and prebendary of Langford Ecclesia, Oxfordshire

10
, 

                                                           
4
 Chronicon de Lanercost M.CC.I.-M.CCC.XLVI., ed. J. Stevenson, Edinburgh, 1839, 42. 

5
 Early Yorkshire Charters, vol.5, The Honour of Richmond, Part II, ed. C.T. Clay, 

Yorkshire Archaeological Society, Record Series, Extra Series II, Wakefield, 1936, 303-04. 

He was buried in the choir of Premonstratensian abbey of Coverham, but his heart was buried 

in the friary. 
6
 Hugh of Digne’s Rule Commentary, ed. D. Flood (Spicilegium Bonaventurianum, 14), 

Grottaferrta, Rome, 1979, 176-77: omnes autem fratres praedicare debent sanctae conversationis 

exemplo, prout sanctus prius in regula hortabatur dicens: omnes fratres operibus praedicent. 
7
 Fratris Thomae vulgo dicti de Eccleston Tractatus de adventu Fratrum Minorum in 

Angliam, 15. 
8
 Cf. K. MAJOR, ―The Familia of Robert Grosseteste‖, in Robert Grosseteste Scholar 

and Bishop: Essays in Commemoration of the Seventh Centenary of his Death, ed. D.A. 

Callus, Oxford, 1955, 216-41; 219; 233-234. 
9
 The letters of Adam Marsh, ed. C.H. Lawrence, 2 vols (Oxford Medieval Texts), 

Oxford, 2006-10, 44-45; 72-73; 96-97; 102-03; 256-57, Rotuli Roberti Grosseteste episcopi 

Lincolniensis A.D. MCCXXXV–MCCLIII necnon Rotulus Henrici de Lexington episcopi 

Lincolniensis A.D. MCCLIV-MCCLIX, ed. F.N. Davis (Lincoln Record Society, 11), 

Horncastle, 1914, 92; 93; 104; 111; 112; 113; 118; 156; 221; 229; 237; 286; 289; 323; 325; 

328; 331; 423; 425; 428; 475; 482; 484; 487. 
10

 The Registrum Antiquissimum of the Cathedral Church of Lincoln, ed. C.W. Foster 

and K. Major, 7 vols (Lincoln Record Society, 27; 28; 29; 32; 34; 41; 42; 46), 1931-53, II, no. 

382, pp.86-8. 



PREZENȚA ȘI ACȚIUNEA DUHULUI SFÂNT 

ÎN REVELAȚIA SFINTEI SCRIPTURI

Pr. Daniel FECHETĂ,
Independent Scholar, Padova 

Abstract 

Tutt‘altro che essere un argomento scritturistico oppure dogmatico comodo, 

l‘aspetto pneumatologico della dottrina cattolica richiede uno speciale approfon-

dimento. Spesso si dice che lo Spirito Santo è un ―illustro ignoto‖. Tra le Persone 

della Santissima Trinità, sicuramente, Lo Spirito Santo è meno conosciuto, pur è 

vero che non è mica facile parlarsene di Lui.  

Ricorrendo alla Sacra Scrittura come strumento fondamentale di conoscenza 

dello Spirito Santo, scopriamo le sue caratteristiche essenziali. Ci troviamo di fronte 

a una Persona senza un volto ben preciso, nascosto, indescrivibile. Ciò nonostante è 

quanto più evidente il fatto che la sua presenza e la sua azione non sono qualcosa di 

marginale nell‘economia della salvezza di Dio. Sin dall‘inizio, da quando aleggiava 

sulle acque e fino al giorno della sua effusione nella gloria della Pentecoste, lo 

Spirito Santo si rivela come uno protagonista della salvezza. La Sacra Scrittura ci 

offre degli abbondanti elementi per conoscerlo.  

Keywords: Spirito Santo, Sacra Scrittura, profetismo messianico, consacrazione 

regale, anima, spirito, missione, evangelizzazione, effusione, peccato contro lo 

Spirito Santo, Pentecoste, carisma, Regno di Dio.  

Introducere 

„Isus le-a zis din nou: Pace vouă! Așa cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit 

și eu pe voi. Și, spunând aceasta, a suflat asupra lor și le-a zis: Primiți pe 

Duhul Sfânt. Cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate, cărora le veți ține, 

vor fi ținute‖ (In 20,21-23). 

Ziua de Rusalii (cf. Fap 2) reliefează imaginea unei Biserici vii, dina-

mice, curajoase și plină de Duhul Sfânt. Mai presus de orice, surprinde 

imensa bucurie a apostolilor în a anunța evenimentul central al credinței lor, 

patima, moartea și învierea lui Cristos. Aceștia, cu puține zile înainte, stăteau 

închiși în Cenacul, înspăimântați și nesiguri asupra a ceea ce trăiau. Forța 

Duhului Sfânt îi împinge să învingă propriile temeri și angoase pentru a 

mărturisi mântuirea realizată de Cristos prin misterul pascal.  

Așadar, încă de la început Biserica atribuie foarte multe roluri și funcțiuni 

Duhului Sfânt, a treia Persoană a Preasfintei Treimi. Duhul Sfânt, marea 
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promisiune făcută de Cristos apostolilor, învață și amintește (cf. In 14,26), 

introduce la cunoașterea Adevărului (cf. In 16,13), dă mărturie (cf. In 15,26-27), 

susține și inspiră orice operă bună a omului. Între multele roluri pe care Duhul 

Sfânt le are în viața Bisericii și în lume, în viața credincioșilor și a oricărui om 

de bunăvoință, vom încerca în acest articol să aprofundăm un aspect funda-

mental: prezența și acțiunea Duhului Sfânt în Sfânta Scriptură. Vom încerca 

să oferim o perspectivă și un răspuns. În acțiunea Biserici, evanghelizarea 

este o activitate esențială. Totuși, fără Duhul Sfânt nu există evanghelizare, la 

fel cum apostolii nu aveau puterea de a-l mărturisi pe Cristos înainte de 

Rusalii. Duhul Sfânt acționează în viața oricărei persoane și cheamă la cre-

dință, însă de multe ori nu realizăm cui aparține această inițiativă. Elementele 

pentru a recunoaște rolul Duhului Sfânt sunt numeroase, însă el va rămâne 

întotdeauna prezent și ascuns, operativ dar imperceptibil, deoarece El se as-

cunde sub chipul lui Cristos, al apostolilor, al martirilor, al sfinților, al pro-

feților, sub chipurile deformate ale celor persecutați ca și sub chipul celor care 

suferă. Aceasta nu trebuie să ne descurajeze, mai mult, trebuie să suscite în 

noi dorința de a descoperi semnele prezenței sale, deoarece timpul Bisericii 

este timpul Duhului și El ne face să descoperim „germenii cuvântului‖ (AG 11) 

semănați oriunde în lume
1
.

Dumnezeu însuși suscită în inima omului dorința de a-l cunoaște și de a-l 

iubi, dar persoana trebuie să se deschidă pentru a primi acest dar. Duhul Sfânt 

ajută omul pentru a depăși incapacitatea sa de a-l cunoaște pe Dumnezeu. Prin 

urmare, vom încerca în dezvoltarea temei noastre să recunoaștem și să 

înțelegem rolul Duhului Sfânt în istoria umanității, în special prin intermediul 

Sfintei Scripturi, în poporul lui Israel și în întâlnirea sa cu alte popoare. 

Așadar, vor fi fundamentele biblice ce ne vor ajuta să recunoaștem prezența 

Duhului Domnului în carisma profeților și în carisma regilor, în cărțile 

sapiențiale și în deschiderea poporului Israel spre alte culturi. 

În întruparea lui Cristos, fără nici o îndoială, un rol fundamental aparține 

Duhului Sfânt. Vom încerca să aprofundăm rolul său și în activitatea de evan-

ghelizare a lui Cristos și de predicare a Împărăției lui Dumnezeu. Cristos a 

fost prevestit de profeți ca Eliberator din diferitele sclavii umane. În activitatea 

sa de evanghelizare, Cristos manifestă iubirea și milostivirea lui Dumnezeu 

pentru oameni și vine pentru a-l elibera de păcat și de rău, așadar, devine 

esențial în activitatea sa anunțarea Împărăției lui Dumnezeu și a mântuirii 

omului, pe care el o realizează. Metoda apostolico-evanghelizatoare a lui 

Cristos, care a fost Uns cu puterea Duhului Sfânt, va deveni, în consecință, 

1
 Cf. L. SARTORI, ―Lo Spirito Santo all‘opera nella storia: il fecondatore dei doni di 

Dio‖, în Credere oggi, 3/39 (1987), 99. 



DIMENSIUNEA UMANĂ ȘI CREȘTINĂ

A CONȘTIINȚEI 

Pr. lect. univ. dr. Bernardin DUMA, 

Institutul Teologic Franciscan, Roman 

Abstract 

The conscience is intimately linked to the person by the choices we make every 

day. For this reason it needs a vision that includes the human and religious dimen-

sion of moral conscience. The proper formation of conscience has an important role 

in this process, both at a personal and communitarian level. This is the starting point, 

we believe, for a responsible education and to moral values which guides us in our life. 

Keywords: conscience, value, person, community, theology, Holy Spirit, 

moral discernment 

Introducere 

Tema conștiinței revine adesea pe scena preocupărilor omului contem-

poran, în confruntarea sa conștientă și responsabilă cu sfidările din partea 

societății care amenință siguranțele sale. În orice situație care presupune 

luarea unei decizii, cumpănirea propriilor acțiuni în balanța valorilor morale, 

persoana face referință la propria conștiință și la conștiința celorlalți, deși nu 

toți au aceeași înțelegere a acesteia, nu împărtășesc același grad de norma-

tivitate și de moralitate în domeniul comportamentului uman, nu au aceeași 

deschidere din punct de vedere uman și religios. Chiar dacă nu vizează în 

mod direct dimensiunea religioasă a existenței sale, conștiința, în deschiderea 

ei orizontală, dialogică, este strâns legată de dimensiunea verticală, trans-

cendentală, care îi poate furniza o repoziționare corectă față de ceilalți și față 

de Dumnezeu. În miezul acestei problematici se inserează reflecția noastră, 

pentru a arăta că, în fenomenul conștiinței, aceste două dimensiuni nu sunt 

doar prezente, ci interacționează și se întrepătrund în mod continuu, în relația 

omului cu tot ceea ce îl înconjoară. Modul de abordare pe care îl propunem 

este preponderent teologic și urmărește să evidențieze dinamica relației 

omului cu Dumnezeu asupra formării conștiinței sale. 
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1. Se poate defini conștiința?

În pofida multor autori care încearcă să definească conștiința pornind de 

la etimologia ei, inspirându-se după metoda heideggeriană
1
, există alții care

consideră că nu ea este definibilă, mai precis, „un proces intrinsec indefi-

nibil‖, deoarece participă din „natura neliniștită a ne-finitului, din ceea ce 

limbajul și gândul nu reușesc să circumscrie în limitele unei definiții‖
2
. Unii

vorbesc despre negarea conștiinței, un fenomen pur subiectiv care nu poate fi 

obiect al științei, sau un „epifenomen‖, o abstracție care poate fi sustrasă 

vieții psihice. Negarea conștiinței se referă și la reducerea conștiinței la 

vigilență, la pierderea ei în generalitatea vieții psihice sau la pierderea ei în 

rețeaua relațiilor existențiale și a structurilor impersonale
3
.

Conștiința este un cuvânt cheie în cadrul filosofiei moderne, al culturii, 

iar în creațiile spirituale ale modernității s-a făcut saltul la o conștiință a eului 

și a universului său
4
. Considerăm că există o pluralitate de opinii despre

conștiință, deoarece nu toți oamenii înțeleg același lucru atunci când vorbesc 

despre ea. Deci, există mai multe înțelesuri ale conștiinței. Unul dintre 

acestea se folosește pentru a desemna spiritul și gândirea în general, sens care 

are la bază ideea potrivit căreia orice spirit este conștient. În al doilea rând, 

adjectivul conștient desemnează stările mentale care au calități percepute sau 

fenomenale, cu un conținut intențional. Termenul conștiință se referă și la 

capacitatea noastră de a avea stări mentale despre propriile noastre stări 

mentale. Același termen desemnează și perspectiva subiectivă despre stările 

noastre mentale calitative (senzații, experiențe) sau intenționale (dorințe, 

credințe). Termenul conștiință se referă și la conștiința de sine, adică con-

știința subiectului care posedă stările mentale și la eu (substanța gânditoare). 

Aici, conștiința de sine include și aspectul moralității
5
. Originea acestei

instanţe suverane a personalităţii este descrisă explicit de Freud în cadrul 

teoriei despre aparatul psihic (format din Eu, Sine şi Supraeu), care urcă până 

1
 În capitolul intitulat Semnificația originară a conștiinței, Ioan Țiplea propune modul 

heideggerian de înțelegere a conștiinței pentru „a redescoperi și recupera adevăruri și sensuri 

originare, înțelesuri ascunse și uitate‖ ale conștiinței, în I. ȚIPLEA, Stigmatizarea conștiinței. 

Schiță pentru un „manual” de înțelegere a conștiinței, Edit. Galaxia Gutenberg, 

Târgu-Lăpuș 2011, 23.  
2

G. LIOTTI, La dimensione interpersonale della coscienza, Edit. Carocci, Roma 2007,

17. 
3
 Cf. H. EY, Conștiința, Edit. Științifică și Enciclopedică, București 1983, 34. 

4
V. POSSENTI, „La coscienza nella filosofia d‘ispirazione cristiana‖, în Coscienza.

Storia e percorsi di un concetto, sub îngrijirea lui L. Gabbi, V. Ugo Petruio, Edit. Donzelli, 

Roma 2000, 3-4. 
5
 G.G. CONSTANDACHE, „Argument‖, în Există oare conștiința?, ediție îngrijită de 

G.G. Constandache, Edit. ALL, București 2000, 15-17. 



LETTING OUR LIGHT SHINE INTO THE HEAVENS: 

EVAGRIUS ON THE SPIRITUAL LIFE* 

Dr. Monica Luisa TOBON, 

Franciscan International Study Centre, Canterbury 

Abstract 
This paper introduces the spiritual theology of Evagrius of Pontus. It includes a 

description of how he understands the knowledge of God that is our beginning and 

end, and is prefaced by a reflection on the relevance of Evagrius‘ spiritual theology 

to our ecological crisis. 

Keywords: Evagrius of Pontus, Evagrius Ponticus, spiritual theology, asceti-

cism, nous, pathos, passion, impassibility, contemplation, nonduality, restoration, 

Laudato Si‘. 

Preamble 
What might a fourth-century monk of the Egyptian desert steeped in the 

‗wisdom of the Greeks‘ and the speculative theology of Origen‘s De 

Principiis have in common with St Francis of Assisi, and what might he have 

to say to us today? Fourteen years ago I was called to research the spiritual 

teachings of Evagrius of Pontus, a vocation which fitted well with my 

longstanding conviction that if we wish to change the world we must first 

change ourselves. Evagrius is a consummate guide to the human heart in both 

its vulnerability to sin and its capacity for God. For him the first stage of the 

spiritual life is devoted to loosening the grip upon us of the pathē, addictive 

habits of thought and affectivity which imprison us in cramped, shadowy and 

solipsistic worlds and prevent us from seeing clearly or living authentically as 

members of the Body of Christ. He describes with great insight and some 

gentle humour the patterns of moral blindness and self-deception that afflict 

us all. As we attain a measure of freedom from these through the gift of 

impassibility
1
, we awaken to the created order as a love letter from God, the

reading of which will restore our broken relationship to both Creator and 

creation.  

* This essay has its roots in a paper first published in Ex Corde: Franciscan Studies in

Theology, no. 2 (2011) by the Franciscan International Study Centre, Canterbury, UK. 
1
 EVAGRIUS, Scholion 199, Proverbs 19,17, GÉHIN P, Évagre le Pontique: Scholies 

aux Proverbes, Paris 1987. 
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The recent publication of the encyclical Laudato Si’ brings such reflec-

tions into sharp focus. In two short centuries of industrialisation we have, 

through our intemperate consumption and dissociative understanding of pro-

gress, brought ourselves and the rest of God‘s creation to the brink of 

destruction, meaning that it has never been more imperative that with 

Evagrius we search within our hearts for the hidden springs of our collective 

malaise. If we would be free of them we must first surrender them to the 

Physician of Souls, and if we are to surrender them we must first recognise 

them. For Evagrius the unity-integrity of the created order reflects, through 

the richly variegated wisdom of God, the unity-simplicity of the Creator, and 

is mediated through his Judgment (understood in therapeutic rather than 

punitive terms) and Providence. Were Evagrius alive today he would regard 

the belief that we can be separated ontologically from the natural world, and 

that the natural world is itself a collection of separate parts which can be 

independently manipulated without consequences for the whole, as part of the 

epistemic fragmentation consequent upon the Fall. He is a consummately 

holistic thinker, while the ecological crisis
2
 is the consequence of our failure

to think holistically. But Evagrius would also recognise that, in virtue of the 

Providence which is the root structure of creation, our ecological crisis is a 

great spiritual opportunity since it demands of us that in order to seek and 

implement solutions we move beyond all barriers of race, gender, class and 

religion into the love by which ‗there is neither Greek nor Jew, circumcision 

nor uncircumcision, barbarian nor Scythian, slave nor freeman, but Christ is 

all in all‘
3
. In doing so we must learn also to extend that love beyond our own

species to the natural world as a whole so that our relationship with it might 

become fraternal as it was for St Francis. Not only does the whole of creation 

bear the stamp of its Creator, but our ecosystem is our life support system, 

and in that sense our extended body, and through us the extended body of 

Christ. In Evagrius‘ terms this expansion of our capacity to love beyond all 

putative barriers is a corollary of impassibility.  

The state of soul that Evagrius calls impassibility is the foundation for 

the contemplative life, the life lived in conscious relationship with God, and it 

finds one of its greatest exemplars in Francis of Assisi, whose poverty is to all 

2
 I prefer to avoid the term ‗environment‘ since in this context the concept of ‗the 

environment‘ is itself an abstraction from the reality it purports to refer to, and a profoundly 

misleading abstraction: the natural world is not simply our environment but our life-support 

system and extended body. In contrast, the concept of ‗ecology‘ is by definition holistic: see, 

e.g., Leonardo Boff, Cry of the Earth and Cry of the Poor, Maryknoll, New York 1997, 3 ff.
3
 Col 3,9; cf. EVAGRIUS, On Thoughts 3, R.E SINKEWICZ, Evagrius of Pontus: The 

Greek Ascetic Corpus, Oxford 2003. 



THE CONTRIBUTION OF BROTHER ELIAS TO  

THE FIRST MISSIONS OF THE FRANCISCAN ORDER 

Pr. conf. univ. dr. Ştefan ACATRINEI, 

Institutul Teologic Franciscan din Roman, 

Franciscan International Study Centre, Canterbury 

Abstract 

The article wants to emphasise, very briefly, the intuition of Francis of Assisi 

and, particularly, the development of the Franciscan Order under Brother Elias. 

Francis brought his charism into the Catholic Church and participated in a new way 

for her evangelical mission during a very difficult period of history. Brother Elias, 

the second vicar and continuer of the work initiated by Francis, tried to develop the 

intuition of his seraphic father and organized the missions of the young Franciscan 

Order in order that it might bear good fruits and become more significant in the 

Church and the world of the XIII century. 

Keywords: Saint Francis, Brother Elias, ecumenism, Franciscan order, mission, 

pagan, unfaithful, study, school, university. 

Introduction 

Throughout history there have been many people whose name has 

undergone a minor change, being enriched with the preposition "of" - or the 

corresponding word specific to each language: di, von, de, etc. - either just for 

the duration of a specific mandate or throughout their lives. In this latter case, 

we know very well, that the motivation was down to their "blue blood", their 

noble origin.  

However, there are not so many cases where posterity itself wanted to 

remember the personality of somebody by adding this preposition to their 

existing name only after their death. Among these great men are both Saint 

Francis and Brother Elias, because they have not remained in history as 

Francis Bernardone, and Elias Buonbarone, but as Saint Francis of Assisi and 

Brother Ellias of Assisi
1
. Although it's about two lovers of poverty, which has

been promoted in other ways, posterity has changed their names and enriched 

1
 Cf. L. LEMP, Frère Eliae de Cortone. Etude Biographique (Collection d‘Etudes et de 

Documents sur l‘Histoire Religieuse et Litterarie du Moyen Âge. Vol. III), Libraire 

Fischbacher, Paris 1901. 
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them with the preposition "of", which did not happen with all the companions 

of Francis. 

Francis was aware of his father‘s wish to see his son introduced into the 

high society of the nobility, where Francis was not a stranger. I dare to say 

that this dream of Peter Bernardone that he longed for and strove hard to 

transpose into reality, eventually was fulfilled in this way; not, of course, as 

had been intended, but following the tortuous paths of the Lord.  

I wanted to mention this fact, which may seem insignificant, simply 

because placing Brother Elias alongside Saint Francis, in whose honour the 

erection of a great basilica was planned even before his canonisation, was not 

only unthinkable for many centuries, but it also would have been regarded as 

an insult to the Poverello of Assisi. If we look today at these brothers from the 

perspective of their name, we can even say that Brother Elias surpassed his 

father, for posterity was generous with him giving him both appellatives "of 

Cortona" and "of Assisi" as well. 

I consider it necessary to mention this small detail not to emphasise the 

closeness and appreciation these two brothers enjoyed, but rather to highlight 

the esteem Brother Elias managed to win. If Saint Francis‘ intentions and 

achievements were never overshadowed by feelings contrary to the Christian 

spirit, not the same happened to Brother Elias, who, unfortunately, had to 

wait until the twentieth century for the restoration of his image. For many 

people along the centuries he was the cursed brother, excommunicated twice, 

a rebel who stood against the Church, an apostate of the Order, a scandal for 

the faithful
2
. However, if we take into consideration the original and impartial

sources of Franciscanism and analyse them, then the image of Brother Elias is 

not shrouded by the mist that fell unfairly upon him. Modern critics have 

rehabilitated Brother Elias, taking him out of the darkness into which he had 

been thrown, unfortunately, by hatred, jealousy and envy, and replacing him 

in the light of the objective truth. 

1. The role of Saint Francis

At the beginning of the thirteenth century, the Church, aware of the 

spreading of heretical ideas, hardly let herself be challenged to direct her gaze 

toward the non-Christian world, not as a goal to be conquered, but to be 

evangelised. Christianity, encircled by Muslims from the east, west and 

south, invested its forces and a lot of money for more than a century in 

crusades, but without achieving the desired result. After the first two decades 

2
 Cf. S. ATTAL, Frate Elia, Compagno di S. Francesco, Roma, 1936, 200. 
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Abstract 

Core topic of this work is ―conjugal love‖, whose origins are divine because it 

is God Himself who calls people to meet in a couple, and this will is enhanced in 

former times in the Holy Scripture. The historical genesis of the legal concept of 

―conjugal love‖ will be treated starting with analysis of the Old and New Testament 

and considering the Jewish, Greek tradition and the Roman Law. 

Keywords: Human couple, Bible, woman, St. Paul, marriage, affectio maritalis. 

Premessa 
L‘unione tra l‘uomo e la donna ha origine divina, e fu voluta e bene-

detta da Dio per la conservazione e diffusione del genere umano e per il 

reciproco completamento e perfezionamento dell‘uomo e della donna
1
. Di

qui, la coppia umana e l‘amore che spinge gli individui a legarsi, rivestono 

un ruolo fondamentale nella Bibbia ed è proprio attraverso la narrazione 

della Genesi che viene descritto quell‘amore che nasce dalla magia divina 

dell‘incontro. Ogni amore umano, in particolar modo quello coniugale, è 

*
Federica Viola, dottoressa in Giurisprudenza, Università degli studi di Cassino, Italia.
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Seconda Università di Napoli - Facoltà di Studi Politici e per l‘Alta formazione europea e

mediterranea Jean Monnet], 2006, 11-12; Z. GROCHOLEWSKI, Fondamenti teologici del
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Abstract 

It is right to analyze the relation with the Holy See, in particular the reaction of 

Pope Pio XI toward the anti-Semite legislation. Although no-one, nor the Church, 

was able to foresee the consequences of the ethnic hatred. 

Keywords: Pope Pius XI, racial laws, Vatican, German Church, Mit Brennender 

Sorge, Holocaust. 

1. Il manifesto della razza: la nascita della legislazione razziale e i timori

di Pio XI

Nel 1938 venne emanato il Manifesto della razza
1
. Questo fu il primo

documento da cui scaturirono le leggi razziali italiane nonché il primo in cui il 

fascismo iniziava e prendere delle concrete e reali ―posizioni nei confronti dei 

problemi della razza‖
2

. Inizialmente, la stampa di regime descrisse il

Manifesto come quel documento attraverso il quale si proclamava non 

l‘esistenza di razze inferiori o superiori, ma solo l‘esistenza di razze fra loro 

diverse, ognuna con le proprie caratteristiche
3
. Così, lo scopo principale

risiedeva unicamente nel far avvicinare gli italiani al problema della razza e 

*
Gaia Pinto, dottoressa in Giurisprudenza, Università degli studi di Cassino, cultrice

della materia sulle cattedre di Diritto ecclesiastico e Diritto Canonico 
1
 Cf. G. SALE, Le leggi razziali in Italia e il Vaticano, Jaca Book, Milano 2009, 64. Il 

Manifesto era composto da 10 punti: 1. Le razze umane esistono; 2. Esistono grandi razze e 

piccole razze; 3. Il concetto di razza è concetto puramente biologico; 4. La popolazione 

dell‘Italia attuale è di origine ariana e la sua civiltà è ariana; 5. È una leggenda l‘apporto di 

masse ingenti di uomini in tempi storici; 6. Esiste ormai una pura razza italiana; 7. È il tempo 

che gli italiani si proclamino francamente razzisti; 8. È necessario fare una netta distinzione 

fra i mediterranei d‘Europa occidentale, da un parte, gli orientali e gli Africani dall‘altra; 9. 

Gli ebrei non appartengono alla razza italiana; 10. I caratteri fisici e psicologici puramente 

europei degli Italiani non devono essere alterati in alcun modo.  
2
 Ibidem.  

3
 Nel quotidiano Il Messaggero, del 15 luglio 1938, si leggeva: ―esula dalla concezione 

fascista della razza qualsiasi intenzione polemica di natura filosofica o religiosa allo stesso 

modo che esula da essa il vecchio mito tanto discusso nell‘Ottocento delle razze superiori o 

inferiori. Essa si limita ad affermare che esistono razze umane ―differenti‖, con caratteri 

propri fino a costituire un tipo a sé, inconfondibile‖. 
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della purezza di quest‘ultima. I Cattolici, dal canto loro, iniziarono ad interro-

garsi sulle reali motivazioni che avessero condotto il regime ad attuare una 

vera e propria legislazione razziale. Così, la Segretaria di Stato Vaticana 

affermò: ―lo scopo vero di questa politica razziale non lo si conosce: apparen-

temente sembra quello di salvaguardare la razza italiana da ogni ibridismo e 

contaminazione"
4
. La propaganda razziale veniva considerata dalla Santa

Sede in modo a dir poco diffidente. La Segreteria di Stato Vaticana affermò 

che ―tale indirizzo non sembra giustificato dai fatti, perché un vero e proprio 

problema ebraico non pare esistere in Italia, dove gli ebrei sono 50.000 e 

sarebbe forse bastato eliminare quelli che maggiormente danno noia e 

impedire l‘immigrazione di nuovi elementi‖
5
.

Ma le reali motivazioni che condussero all‘adozione delle leggi razziali 

sono essenzialmente due. La prima si sostanzia nella volontà di attribuire 

nuove basi ideologiche al regime stesso, imperniate queste sulla cultura della 

razza e sulla volontà di appartenere ad essa. Su tali basi saranno quindi, 

formati i giovani al fine di creare il ―fascista integrale‖, orgoglioso di tale 

appartenenza
6
. La seconda risiede nel desiderio di Mussolini di intensificare

sempre più il suo rapporto con Hitler. A tal fine la scelta di adottare una 

legislazione antisemita e razzista, proprio in armonia con l‘ideologia del 

Fuhrer, si presentava quasi come un obbligo
7
. Pertanto Mussolini introdusse

l‘antisemitismo di Stato al fine di eliminare ogni contrasto esistente fra i due 

regimi totalitari
8
. Tuttavia, l‘introduzione in Italia di un dottrina dichiarata-

mente razzista, con delle sue peculiari caratteristiche, non assimilabili a 

quelle proprie di altri regime, ed in particolare a quelle della Germania Nazio-

nalsocialista resta figlia di un‘autonoma scelta di Mussolini
9
. Il comporta-

mento della Chiesa, di fronte a tale scelta, si presentò non univoco. Difatti, se 

4
 Cf. ASV-AES, Italia, 1054, 732, 11. 

5
 Ibidem., 730, 22.  

6
 Cf. M. MAIOCCHI, Scienza italiana e razzismo fascista, Firenze 1999.  

7
 Cf. R. DE. FELICE, Mussolini il Duce. Gli anni del consenso (1929-1936), Einaudi, 

Torino 2007. Influì largamente sull‘adozione della legislazione razziale la visita di Hitler a 

Roma. ―Quello era per Mussolini il momento di imboccare a bandiere spiegate la strada 

dell‘antisemitismo di Stato‖. Ibidem. 
8
 L‘antisemitismo, secondo il Fabre, fu una parte fondamentale della formazione 

politico-culturale di Mussolini. Il problema ebraico era già nella testa di Mussolini prima 

ancora dell‘alleanza con la Germania Nazista. Quest‘ultima lo intensificò fino al punto di 

farlo sfociare nella promulgazione delle leggi razziali e antisemite del 1938. Cf. G. FABRE, 

Mussolini razzista. Dal socialismo al fascismo: la formazione di un antisemita. Garzanti, 

Milano 2005. 
9
 Cf. M. BONUCCI, L’Italia fascista e la persecuzione degli ebrei, il Mulino, Bologna 

2008. 
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Abstract 

Orientalium Ecclesiarum is noteworthy primarily for its exaltation of the equal 

dignity and relative autonomy of the Eastern patriarchates and its specific pres-

criptions for increased communion with the separated Orthodox. While this brief 

document lacks the extensive ecclesiological discussion of Lumen Gentium and 

Unitatis Redintegratio, its treatment of these two matters gives insight into how the 

Council interpreted and applied its ecclesiology. The decree‘s treatment of the 

patriarchates makes clear that the particular Churches are essential to the Church‘s 

constitution. They exist by right, not by concession, and on equal terms as regards 

dignity and jurisdiction, being answerable to none but the supreme authority in the 

Church. The Pope is considered only in his role as Supreme Pontiff, not as Latin 

patriarch, to avoid giving any impression that the Latin Church enjoys any jurisdic-

tional superiority over the Eastern Churches. The relative autonomy of the Eastern 

Churches would be matched by that of future patriarchates, as envisioned by the 

Council. Thus the Church might adapt to the diversity of the world‘s cultures by 

organizing herself in the ancient system of patriarchates and autonomous eparchies. 

In the post-Conciliar period, only the second aim of Orientalium Ecclesiarum 

was effectively implemented. There is increased communion in sacramental and 

extra-sacramental practices between Eastern Catholics and Orthodox, mainly to 

meet the pastoral needs occasioned by geographic dispersion. Yet the expected res-

toration of patriarchal status never really occurred, as the Eastern patriarchates tend 

to be governed under a common rule imposed by the supreme authority through the 

Congregation for the Oriental Churches, which imposes even the norms of ecume-

nism and other reforms.  

Keywords: Orientalium Ecclesiarum, Council Vatican II, Eastern Catholic 

Church, canon law legal principles, equal dignity, practices sacramental. 

Introduzione 

Il testo Orientalium Ecclesiarum, promulgato il 21 novembre 1964, è un 

Decreto del Concilio Vaticano II sulle Chiese orientali cattoliche. Il decreto 

fu votato da 2149 Padri conciliari: 2110 furono i voti favorevoli e 39 contrari. 
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Il titolo Orientalium Ecclesiarum deriva dalle prime parole del decreto stesso 

«La Chiesa cattolica ha in grande stima le istituzioni, i Riti liturgici, le 

tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita cristiana delle chiese orien-

tali». Il Decreto ha uno schema semplice e consta di trenta numeri. Dopo il 

Proemio (n. 1), affronta le Chiese particolari o Riti (n. 2-4), il Patrimonio 

spirituale delle Chiese orientali che deve essere conservato (n. 5-6), i Pa-

triarchi orientali (n. 7-11), la disciplina dei sacramenti (n. 12-18), il culto 

divino (n. 19-23), i rapporti con i fratelli delle chiese separate (n. 24-29), e 

una conclusion (n. 30).  

Il testo è molto bello, ricco e richiama sia la Costituzione sulla Chiesa, la 

Lumen gentium, che il Decreto sull‘ecumenismo Unitatis redintegratio pro-

mulgati nella stessa sessione pubblica, la V, il 21 novembre 1964. La prima 

operazione che va fatta, quindi a distanza di cinquanta anni, è quella di 

leggerli insieme, congiuntamente, come una grande «revisione» ecclesio-

logica, come una trilogia non scindibile. I tre documenti, anche se di livello 

magisteriale diverso, una costituzione e due decreti, vanno letti insieme; 

insieme si arricchiscono, si illustrano, rendendo più comprensibile quanto i 

Padri conciliari hanno espresso. 

Il nostro Decreto interpreta e rende attuali alcune innovazioni presenti 

nella Costituzione sulla Chiesa, e in particolare vuole riproporre, alla 

riflessione teologica e canonistica, come all‘impegno pastorale, l‘enorme 

patrimonio delle chiese d‘Oriente. Un patrimonio fatto di secoli di storia, di 

riti, di tradizioni che non solo non possono essere perse, ma devono diventare 

ricchezza per la Chiesa universale. L‘unità, nella diversità, fra la Chiesa 

occidentale e quella orientale è alla base del Decreto, così come lo sono la 

realtà pastorale e quella dottrinale, come preoccupazione per un rinnovato 

cammino. Il Decreto completa quanto scritto nella Lumen gentium e in Uni-

tatis redintegratio.  

Già nel Proemio il testo è chiaro quando afferma che «la Chiesa cattolica 

ha in grande stima le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita 

cristiana delle Chiese orientali»
1
. Perché? A questa domanda Renato Buri-

gana risponde individuado due motivi:  

Il primo. Esse derivano dagli «Apostoli, attraverso i Padri della Chiesa», 

sono quindi testimoni viventi, che hanno ancora oggi una freschezza e 

un‘autenticità per l‘annuncio del Vangelo.  

1
 OE, n. 1. 
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Abstract 
Defining the "person" is not an easy task and not even a direct possibility. One 

cannot generate a definition with tremendous implications without properly 

understanding the ontological makeup of "person". From this point of view 

philosophy and science have more or less proven that they aren‘t able to share the 

same conclusions regarding the ontological features of ―person‖. In part because 

philosophy and science do not share the same general concept of reality. As long as 

there is a debate regarding the nature of reality and, inevitably, of what can be 

incorporated within such reality it is almost impossible to find a common ground. 

But disagreements with respect to the ultimate nature of reality occur within the field 

of philosophy for here too, there isn‘t one, but multiple accounts of reality. On their 

turn philosophical accounts of reality differ dramatically and in some cases are 

fundamentally opposed. To some extent, the same can be claimed about science. 

Psychology is certainly under different epistemological constraints than cosmology. 

Therefore, when one speaks about ―persons‖ he has first to account that the divide 

between fields and within the fields is already a serious obstacle in defining the 

‗person‖. Ideally, a definition of ―person‖ should emerge from a unified conceptual 

paradigm but that is an epistemological ambition almost impossible to fulfill in the 

current context. In the absence of a common epistemological ground the task of 

identifying and describing the features of ―person‖ is almost impossible to 

accomplish. If however we put aside the debate regarding the ultimate nature of 

reality while adopting at the same a phenomenological realistic attitude, we could at 

least begin to formulate some of the epistemological qualifiers which may be 

beneficial for our task. It is certainly the absence of such qualifiers that blocks a 

coherent philosophical investigation into the ontological makeup of ―person‖. I 

believe that in order to overcome such conceptual crisis we should first identify its 

philosophical origins and sketch some of the premises which will later lead not only 

to the conception of proper qualifiers, but also to a proper epistemological approach 

on ―person‖.  

Keywords: features, cognition, consciousness, person, qualifiers, 

phenomenology 
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Preliminarily remarks 

I do not have enough room to address all the problems which should be 

accounted when explaining the nature of person. Given their complexity each 

of the pertaining problems should be taken separately and only then to 

reassemble the pieces into a whole. But that entails a full theory of person 

which for very obvious reasons cannot be provided here. I think though it is 

safe to say that in order to explain what a ―person‖ is, we must first identity 

and describe the ontological features an entity must display to be defined as 

such. The simplest way is to point out that a ―person‖ is a natural entity 

situated in the natural world which is certainly accurate but vague. This 

however is the traditional philosophical manner to think and speak about 

―persons‖ or what Husserl would have called ―the natural attitude‖
1
. Consider

though that in the natural world there are other natural entities, i.e. rocks, 

rivers, plants, animals. Some of these entities might qualify, at least on a first 

view, for the above description. Animals, especially mammalians, exhibit 

numerous features which would qualify them as ―persons‖ not only because 

they are situated in the natural world along with those entities we assume to 

be ―persons‖, but also because mammalians exhibit person-like bio-psycho-

logical features. Mammalians reproduce and are instinctually driven, have 

emotional experiences which explains their sociability, and so on. These are 

ontological similarities we cannot deny so we could put an end to the iden-

tification-description process at this level. But qualifiers such as ―natural‖, 

―animal‖, ―emotional experiences‖, ―sociability‖ can assist only if willing to 

operate with global integrative descriptions. These qualifiers do not suffice to 

detect behavioral variability in a sense that not all mammalians exhibit the 

same emotional amplitude and it is not very clear to what extent such quali-

fications satisfy their own built-in epistemological conditions. More 

precisely, it is not clear to what extent the conceivability of such qualifiers is 

the expression of an initial comprehensive epistemological belief which for 

some reasons fails to properly surface, or the consequence of an already narrow 

epistemological approach. Keep in mind that the identification-description 

process of the ontological features of any phenomenon depends to great 

extent of the psychological processes of the observer as a number of philo-

sophers have accurately pointed out. Consequently, we can doubt, which is 

not say that we are necessarily correct, that the mapping of a set ontological 

features, especially ontological features encapsulated by complex living 

1
 I intentionally confer to naturalism some sort of epistemological primacy. In part 

because, as Husserl points out, there is a general primer inclination towards describing the 

universe and all its features in natural perceptual terms.  
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Abstract 

Doctor Subtilis talks about freedom and contingency of the world. If we act, we 

act either out of need or contingently. If one‘s actions are entirely guided by external 

standards, then his actions cannot be considered free. One can be considered ―free‖ 

when being able to choose between various alternatives.  

Keywords: freedom, free choice, will, free will, liberum arbitrum, contingency, 

causality, rationality, causality, individuality, necessary. 

Introducere 

Din al doilea sfert al secolului al XIII-lea, manualul teologic central a 

fost Sententiae a lui Petru Lombardul, însă de la aproximativ anul 1300, în 

multe cazuri, conceptualizarea a fost „în principal scotistă‖, ceea ce înseamnă 

în particular augustiniană, în combinaţie cu o voinţă bazată pe doctrina lui 

Dumnezeu, incluzând o contingenţă adevărată şi o poziţie centrală pentru 

voinţă, individualitate şi libertate. În secolul al XVI-lea, opera lui Toma de 

Aquino, Summa Theologiae, înlocuieşte opera Sententiae a lui Lombard, dar 

în multe cazuri conceptualizarea a devenit din ce în ce mai mult scotistă
1
.

Libertatea şi contingenţa constituie un binom a cărui explorare califică 

lumea şi însăşi existenţa noastră. Pentru Scotus acest binom devine axa în 

jurul căreia să se rotească proiectul său teoretic, convins că de acesta este 

legat temperamentul persoanei umane, adică dispoziţia noastră faţă de fiinţa 

şi de gândirea noastră
2
.

Scotus prezintă două experienţe pentru a demonstra libertatea şi, de 

asemenea, contingenţa. Mai întâi, el spune simplu că ori de câte ori noi vrem 

ceva, de asemenea, avem şi credinţa că am putea să nu vrem acel ceva. În al 

doilea rând, Scotus afirmă că atunci când oferim ceva bun, chiar dacă ştim 

că acel ceva este bine să fie considerat şi ales, chiar şi atunci noi putem să 

1
A. VOS, The philosophy of John Duns Scotus, Edinburgh University Press, Edin-

burgh, 2006, 7. 
2

O. TODISCO, Giovanni Duns Scoto, filosofo della libertà, Edizioni Messaggero,

Padova, 1996, 16. 
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refuzăm acel lucru bun şi să nu facem vreo acţiune de-a voinţei cu privire la 

oricare
3
.

Această cercetare o vom structura în două secțiuni: în prima secțiune 

vom prezenta viziunea lui Scotus cu privire la libertatea și contingența lumii; 

în cea de-a doua secțiune constatând existența a două logici, logica naturii și 

logica voinței, vom căuta să înțelegem implicațiile celor două. 

1. Libertatea şi contingenţa lumii

Înainte de a începe cercetarea, el se grăbeşte să evoce existenţa contin-

genţei ca un fapt al experienţei comune. În Chestiunile metafizice, operă 

scrisă în tinereţe, el invită să se reflecteze asupra a ceea ce fiecare experi-

mentează şi anume: atunci când vrem, putem să nu vrem sau să vrem diferit. 

„După ceea ce s-a demonstrat posterior. Se experimentează, prin urmare, 

că cel care vrea poate de la sine să vrea sau să nu vrea, pentru că la fel cu 

privire la libertatea voinţei avem o răspândire mai largă‖
4
. Această afirmaţie

va fi reluată de către Scotus chiar şi în operele din perioada matură. În partea 

concluzivă a operei Ordinatio, Scotus confirmă că toţi experimentează 

posibilitatea de a suspenda o judecată, de a primi sau de a respinge, chiar 

binele ca bine.  

De aceea, orice obiect poate să fie primit sau să nu fie acceptat de către voinţă, şi orice 

acţiune în particular poate să fie suspendată cu privire la aceasta sau aceea. Şi aceasta 

poate să o experimenteze de la sine, mai ales cel căruia îi este oferit chiar binele, 

desigur dacă i se înfăţişează ca ceva bun şi acesta este binele considerat şi dorit; poate 

să dorească opusul acestuia şi să nu provoace nicio acţiune a voinţei cu privire la acel 

(bine)
5
.

A constrânge libertatea între anumite limite înseamnă a o anula. Este un 

orizont ce nu poate fi definit cu uşurinţă; este vorba despre o intuiţie, mai 

mult decât de o demonstraţie, aşa cum are loc în cazul lucrurilor originare şi 

simple
6
.

Aşadar, cum provine contingenţa din această libertate a voinţei? Spun că dubla 

contingenţă şi dubla posibilitate urmează această libertate; căci nu există libertate în 

voinţa noastră îndată ce vrea obiectele opuse, fiindcă ele nu sunt limite, în acelaşi 

timp, ale unei singure puteri, ci din acest lucru care are libertate pentru actele opuse, 

din analiza obiectelor opuse, derivă dubla posibilitate şi contingenţa
7
. 

3
 TH. A. SHANNON, The etical theory of John Duns Scotus, Franciscan Press, Quincy 

University, Illinois, 1995, 31. 
4

I.D. SCOTI, Quaest. in Metaph., lib. 10, q. 15, n. 5 (Wadding, IV, p. 798).
5

I.D. SCOTI, Sent., IV, d. 49, q. 10, n. 10, (Vivés, XXI, p. 333).
6

O. TODISCO, Giovanni Duns Scoto, filosofo della libertà, 17.
7

I.D. SCOTI, Lect., I, d. 39, q. 1-5, 47, (Civitas Vaticani, XVII, p. 493).
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Abstract 

Nell‘intento di costruire una storia della musica all‘interno dell‘Ordine fran-

cescano, viene presentato di seguito, uno studio che illustra il fenomeno musicale 

agli inizi dell‘Ordine. Si dirà che la musica eseguita nelle chiese francescane, 

nonostante tutte le direttive che la regolamentavano, sarà influenzata dal naturale 

evolversi del linguaggio musicale.  

Keywords: musica, francescano, canto gregoriano, polifonia, prassi esecutiva. 

1. Francisc din Assisi şi muzica

Dragostea şi pasiunea pentru muzică în rândul franciscanilor îşi găseşte

originea la fondatorul ordinului lor. Din lectura diferitelor cărţi care alcă-

tuiesc Izvoarele franciscane, rezultă că Francisc din Assisi acorda o mare 

importanţă muzicii şi cântecului. Exegeţii franciscani spun că acest lucru se 

datorează faptului că, înainte de a se converti, Francisc făcea parte dintre 

tinerii trubaduri (prezenţi în Duecento-ul italian, după modelul şi influenţa 

franceză), care se adunau în mijlocul cetăţii din Assisi în faţa templului zeiţei 

Minerva, pentru a-şi afirma individualitatea artistică şi a-şi etala calităţile 

poetice şi muzicale. Din punct de vedere istoric, este ştiut faptul că în secolele 

XII şi XIII, în Europa occidentală se dezvoltă această mişcare artistică a tru-

badurilor şi a truverilor având drept caracteristici afirmarea hotărâtă a pro-

priei personalităţi artistice (spre deosebire de anonimatul călugărului din 

spatele zidurilor mănăstirii), invenţia a noi melodii în stil monodic, indepen-

dente de cântul gregorian, şi folosirea dialectului regional în locul limbii 

latine.  

După convertire, cântecul va continua să facă parte din viaţa Sf. Fran-

cisc, dar sub o nouă inspiraţie, şi va fi una din trăsăturile specifice al itine-

rariului său spiritual. 

Tradiţia concordă în a-l prezenta pe Francisc cântând laude lui Dum-

nezeu în limba franceză: „Domino laudes in gallica lingua decantans‖, scrie 

Giuliano da Spira
1
; la fel se exprimă Sf. Bonaventura în Leggenda major:

1
 Citat de A. ZIINO, în Francesco d’Assisi. Storia e arte, Electa, Milano, 1982, 127. 
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„laudes Domino lingua Francorum vir Dei Franciscus decantaret cum iubilo‖
2
.

Mărturia cea mai vie, însă, este cea a lui Tommaso da Celano în Vita secunda: 

„Când melodia suavă a spiritului îi ieşea din inimă, se manifesta în exterior cu 

cuvinte franceze, iar intuiţia inspiraţiei divine, pe care urechea sa o percepea 

subtil, o exterioriza în mod jubilant. Uneori – aşa cum am văzut cu ochii mei 

–, lua un vreasc de pe pământ şi, în timp ce îl ţinea pe braţul stâng, cu mâna 

dreaptă lua un arc îndoit cu ajutorul unui fir şi-l trecea deasupra, acompaniind 

cu mişcări caracteristice, ca şi cum ar fi fost o vièle (denumirea strămoşului 

medieval al violei), şi cânta în franceză laudele Domnului‖
3
.

În imaginea Sf. Francisc pe care tradiţia ne-a transmis-o, elementul 

muzical este deseori pus în evidenţă. Anonimul perugin oferă şi o evaluare 

estetică a vocii sale: „Francisc cânta în limba franceză, lăudându-l şi bine-

cuvântându-l pe Domnul, cu o voce foarte limpede‖
4
. La fel şi Tommaso da

Celano, când îl descrie pe Francisc, care, în timpul liturghiei „cântă Evan-

ghelia cu o voce sonoră, vibrantă, clară şi dulce încât îi transportă pe auditori 

în dorinţe cereşti‖
5
. „Gallicum erumpebat in iubilum‖, spune biograful.

Iubilum, după Augustin de Ipona, în muzică, este maxima trăire emoţională. 

Fiind diacon, intonează psalmii şi îi cântă lui Dumnezeu cântece de bucurie şi 

de laudă în inima sa, invitându-i şi pe ceilalţi din jurul lui, oameni sau alte 

vieţuitoare, să facă la fel. Un exemplu elocvent în acest sens este celebra 

noapte de Crăciun de la Greccio: „Mulţimile aleargă ... pădurea se umple de 

cântece, iar văile răsună de corurile în sărbătoare. Fraţii cântă Domnului 

laude alese şi toată noaptea a fost petrecută în bucurie‖
6
.

Francisc a avut o înaltă şi profundă concepţie despre muzică, cunoscând 

bine funcţia şi efectele sale, chiar din punct de vedere terapeutic. Nu trebuie 

să-l imaginăm pe sfântul din Assisi doar ca pe un om euforic, sentimantalist, 

stând de vorbă cu păsărelele şi mereu entuziast, după cum unele biografii din 

perioada romantică, în mod eronat, îl prezintă. Au existat şi zile obscure în 

viaţa sa, momente în care, abătut de suferinţe fizice şi morale, a căzut pradă 

tristeţei, abandonului şi neliniştii sufleteşti. În acele momente de descurajare, 

pe lângă rugăciune, el recurgea şi la cântec pentru a dezrădăcina din sufletul 

său „răul Babilonului‖, cum îl numea el. „Împotriva miilor de şiretlicuri şi 

vicleşuguri ale celui rău, remediul cel mai sigur este bucuria interioară‖
7
.

Bucuria prin intermediul cântecului, care în acele momente devenea o armă 

2
 Cf. LegM 2,5: FF 1044. 

3
 Cf. 2Cel 127: FF 711. 

4
 Cf. AnPer 15: FF 1503. 

5
 Cf. 1Cel 86: FF 470. 

6
 Cf. 1Cel 85: FF 469. 

7
 Cf. 2Cel 125: FF 709. 
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Fig. 1: Codicele 338, f. b0033, recto 

Biblioteca Bazilicii Papale San Francesco din Assisi (Italia) 
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Fig. 2: Lauda n. 1 din Laudario di Cortona (Codicele 91) – transcriere 

Biblioteca Comunală din Cortona (Italia) 

Cu timpul, lauda a evoluat, a devenit polifonică sau s-a transformat, în 

Quattrocento şi Cinquecento, în dramă liturgică, culminând, datorită simbi-

ozei cuvânt-muzică, în marile oratorii. 

Lauda spirituală, ce îşi are rădăcinile în mişcarea franciscană, rămâne, 

însă, un exemplu important în procesul de emancipare a muzicii de supre-

maţia cântului gregorian. 

4. Liturgia franciscană după modelul Romei

Că franciscanii au practicat cântecul sacru, încă din timpul fondatorului

lor, nu există nicio îndoială. Însuşi Sf. Francisc, într-o scrisoare adresată 

capitulului general, afirmă, în mod explicit, că regula Ordinului său presupune 

existenţa cântecului liturgic. Sub rubrica De regula et de modo dicendi et 

etiam de modo fratrum minorum cantandi, el recomandă confraţilor săi să fie 
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Fig. 3: Codicele 695 (Il Cantorino di Reims), f. 2, recto – transcriere 

Biblioteca Bazilicii Papale San Francesco din Assisi (Italia) 




