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PREFAŢĂ
 
Este interesant să privim experienţa sfinţilor Francisc 

și Clara ca o mărturie a bogăţiei și a forţei întregii tradiţii, 
occidentale și răsăritene, a Bisericii nedespărţite1. Regula lor 
supremă constă în trăirea sfintei Evanghelii. Afirmaţia sfântului 
Ioan Crisostomul referitoare la viaţa creștină poate fi însușită 
foarte bine atât de Pahomie, Vasile cel Mare, Pseudo‑Macarie, 
Teodor Studitul, cât și de Francisc: „Îţi voi arăta acum în ce 
constă viaţa creștină: sărăcie în duh, lacrimi de pocăinţă, 
blândeţe, pace, milostivire, înălţarea minţii către Dumnezeu 
prin contemplaţie, atitudine de dispreţ faţă de bani și faţă de 
lume, sobrietate, abstinenţă, să îl iubești pe Dumnezeu, care 
ne‑a creat și a murit pentru noi, mai mult decât orice, decât pe 
soție, copii, părinţi și fraţi. Ar fi o greșeală enormă să se creadă că 
numai cei din mănăstire trebuie să ducă o viaţă desăvârșită, pe 
când ceilalţi nici măcar nu ar trebui să se preocupe de așa ceva 
[...]. Atât călugării, cât și oamenii din lume au aceeași obligaţie, 
de a tinde spre culmea sfinţeniei”2.
 „Misterul sărăciei” și‑a lăsat amprenta în mod evident 
asupra vieţii franciscane; acest mister, revelat de Francisc sub 
toate aspectele în Îndemnuri, e generat de aceeași intuiţie 
a părinţilor deșertului care meditează misterul întrupării, 
putând fi exprimat, împreună cu Nicola Cabasilas, astfel: 
„Sărăcia în spirit […] cui poate să aparţină, dacă nu acelora 
care cunosc sărăcia lui Isus? El, Domnul, a împărtășit natura și 
viaţa slujitorului; fiind Dumnezeu, s‑a făcut trup, a ales sărăcia, 

1 Cf. Y. Spiteris, Francesco e l’oriente cristiano. Un confronto, Roma 1999. 
2 Giovanni Crisostomo, Contro i detrattori della vita monastica, III, 14, 
PG 47, 372C.
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el, care ne face bogaţi; regele slavei a suferit ticăloșia, pentru 
eliberarea neamului omenesc s‑a lăsat pus în lanţuri […]”3.
 Sărăcia a fost îmbrăţișată de sfântul Francisc și sfânta 
Clara în toată radicalitatea sa, interioară și exterioară, astfel 
încât au devenit „nebuni” pentru Cristos, slujitori și supuși 
oricărei creaturi umane din dragoste pentru Dumnezeu (cf. 
Scred 45‑47). Orientul îi iubește pe acești „nebuni” datorită 
dragostei lor infinite pentru Cristos umil și răstignit, pentru 
profeţia lor escatologică despre Împărăţia Cerurilor și pentru 
demascarea înșelăciunii și confuziei lumii acesteia; ei se 
identifică cu nenorociţii acestei lumi, sunt solidari cu aceștia în 
suferinţele lor și au o inimă simplă și curată asemenea copiilor. 
Aceștia sunt oameni ai rugăciunii continue (cf. Rnb XXIII 11; 
2Cel 95: FF 682), asemenea lui Francisc, capabili de a‑l vedea 
pe Dumnezeu în interioritatea clară și luminoasă a inimii (cf. 
Rnb XXII 26; Înd XVI 2), cufundaţi cu totul în Dumnezeu 
prin meditarea fără încetare a numelui lui Isus, învăluiţi de 
strălucirea divină, după cea mai ortodoxă tradiţie isihastă.
 Francisc ilustrează prin două aspecte originalitatea sa 
și vitalitatea tradiţiei Bisericii nedespărţite: puterea cuvântului 
teologic și viziunea fraternităţii universale faţă de creaţie.
 A) Francisc, în Scrisoarea către întreg Ordinul, se 
definește pe sine „ignorant și incult” (SOrd 38), iar în Regula 
confirmată îi invită pe „cei care nu știu carte să nu caute să 
înveţe” (Rb X 8). Teologia lui Francisc e rezultatul experienţei 
prezenţei Duhului Sfânt: „Dumnezeu este duh (In 4,24) și 
nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu (In 1,18). De aceea 
nu poate fi văzut decât numai în duh, căci duhul este acela care 
dă viaţă; trupul nu foloseşte la nimic (In 6,64)” (Înd I 5‑6). 
Conform celei mai pure tradiţii patristice, după cum afirmă 
Pseudo‑Macarie, „cele ce sunt ale lui Dumnezeu sunt cunoscute 
în adevăr, numai datorită experienţei, de aceia în care misterele 

3 N. Cabasilas, La vita in Cristo, ed. U. Neri, Torino 1981, 308.
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lucrează în mod vrednic”4. Ele lucrează cu toată înţelepciunea 
și simplitatea (cf. SalVir) în inima lui Francisc, unde forţa 
Duhului Sfânt acţionează cu putere: „Să fim convinși că nu 
ne aparţine nimic, decât numai viciile și păcatele. Dimpotrivă, 
trebuie să ne bucurăm când suntem supuși la diferite încercări 
(cf. Iac 1,2) și când, pentru viaţa veșnică, îndurăm orice fel de 
suferinţe sau mâhniri ale sufletului sau ale trupului.
 De aceea, noi, toţi fraţii, să ne ferim de orice orgoliu și 
mândrie deșartă; să ne păzim de înţelepciunea acestei lumi și de 
dorinţa trupului (cf. Rom 8,6‑7). Spiritul trupesc se preocupă 
mult de frumuseţea cuvintelor, dar mai puţin de fapte; nu caută 
evlavia și sfinţenia în suflet, ci vrea și dorește să aibă o evlavie și o 
sfinţenie exterioară, vizibilă oamenilor. Aceștia sunt cei despre 
care Domnul spune: Adevăr vă spun: şi-au primit răsplata (Mt 
6,2). Duhul Domnului, însă, vrea ca trupul să fie mortificat, 
dispreţuit și înjosit. Și caută umilinţa și răbdarea, simplitatea 
și adevărata pace a duhului. Și întotdeauna dorește, mai presus 
de orice, frica de Dumnezeu, înţelepciunea și dragostea divină 
a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt” (Rnb XVII 7‑16).
 Experienţa religioasă a sfinţilor Francisc și Clara, se 
înscrie în aceea a Orientului creștin în ceea ce privește viziunea 
asupra Sfintei Treimi – a Tatălui, ca mister al Iubirii, a Fiului, 
după a cărui imagine omul a fost creat și prin intermediul căruia 
a fost răscumpărat, astfel încât a devenit în toate asemenea lui 
Cristos, a Duhului Sfânt, în care Tatăl, prin intermediul lui 
Cristos, încetează de a mai fi mister de nepătruns și devine 
Dumnezeu‑cu‑noi. Acest Duh Sfânt nu numai că a inspirat 
Sfintele Scripturi, dar le face vii și actuale pentru noi, cei care le 
citim astăzi, realizând mântuirea noastră; același Duh Sfânt ne 
unește cu Cristos și continuă să ne transforme în Cristos prin 
misterul Euharistiei, geme cu suspine negrăite și face ca inima 

4 Omilia 10, 3. Cf. Macario/Simeone, Discorsi e Dialoghi/ 1, ed. Moscatelli, 
196.
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omului sfânt să devină glasul tuturor creaturilor în lauda adusă 
Creatorului.
 B) Al doilea aspect constă în acel mod nou de a se 
relaţiona cu creaţia. Pentru Francisc, după cum menţionează 
Toma de Celano, termenul de „frate” sau „soră” este apelativul 
privilegiat cu care se adresează fiinţelor create: „Se adresa 
tuturor creaturilor, numindu‑le frate și soră, intuindu‑le în mod 
admirabil esenţele ascunse, nebăgate în seamă de alţii, pentru că 
dobândise libertatea slavei ce e rezervată fiilor lui Dumnezeu. 
Iar acum în cer, o, Doamne, te laudă împreună cu îngerii acela 
care pe pământ te predica, vrednic de iubirea infinită a tuturor 
creaturilor” (1Cel 81: FF 461). 

Această percepţie a fraternităţii universale, care include 
atât fiinţele însufleţite cât și pe cele neînsufleţite, este proprie 
creștinismului răsăritean și ne e familiară nu numai prin textele 
patristice, dar și datorită faimoaselor povestiri ale pelerinului 
rus care mărturisește: „Când mă rugam în profunzimea inimii, 
având astfel de lucruri în minte, toate din jurul meu căpătau 
o înfăţișare admirabilă: copacii, iarba, păsările, aerul, lumina, 
totul părea să‑mi spună că există doar pentru om, că sunt 
mărturie a iubirii lui Dumnezeu, și toate se rugau și cântau lui 
Dumnezeu și slavei sale. Astfel am înţeles că ceea ce Filocalia  
numește cunoaşterea limbajului tuturor creaturilor constă 
în posibilitatea omului de a dialoga cu toate creaturile lui 
Dumnezeu”5. Infinita dorinţă a mântuirii universale a lui Isac 
Sirul – atât de solidar cu creaturile, încât credea că nu se poate 
mântui dacă nu e în comuniune cu întreaga creaţie6 –, nu se 
oglindește oare în viziunea lui Francisc, de fraternitate cu toate 
creaturile?
 O astfel de fraternitate derivă din trăirea binomului 
5 Racconti di un pellegrino russo, tr. di Martinelli, Milano 19732, 57.
6 Cf. Isaac le Syrien, Oeuvres spirituelles, trattato 81, unde se arată ce este o 
nimă compătimitoare: „Este o inimă care se înflăcărează de iubire pentru 
întraga creaţie, pentru oameni, păsări, animale [...]”.
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umilinţă‑sărăcie, căutat cu mai multă fervoare decât revendicarea 
oricăror altor drepturi pentru a putea gusta plinătatea darului 
lui Dumnezeu, a dragostei sale pentru oameni manifestată 
în Isus Cristos, precum spune și Francisc: „Să înapoiem 
Domnului Dumnezeului Preaînalt și Atotputernic tot binele și 
să recunoaștem că toate bunurile sunt ale sale și pentru toate să 
aducem mulţumire lui, de la care vine tot binele. Și numai Cel 
Preaînalt și Atotputernic, singurul și adevăratul Dumnezeu, să 
aibă și să primească toată cinstea și preamărirea, toată lauda și 
binecuvântarea, toată mulţumirea și slava, El, căruia îi aparţine 
tot binele și care singur este bun (cf. Lc 18,19)” (Rnb XVII 17‑
18). Astfel sfinţenia lui Dumnezeu poate să strălucească în lume, 
iar lumea devine locul proclamării sfinţeniei lui Dumnezeu. 
Împărăţia lui Dumnezeu se revelează inimii omului.
 Dacă Dumnezeu este sfânt, după cum cântă Biserica 
în liturghia sacră, atunci sfinţenia este locul revelaţiei lui 
Dumnezeu. Omul sfânt, adevărată icoană a lui Dumnezeu, 
în toate asemenea lui Cristos, după cum îl definește tradiţia 
bizantină, este fereastra prin care lumina lui Dumnezeu 
strălucește asupra lumii, o lumină care transformă totul și care 
dă strălucire unei inimi capabile să privească într‑un mod nou 
fericirea evanghelică: „Fericiţi cei curaţi cu inima, căci ei îl vor 
vedea pe Dumnezeu” (Mt 5,8). Numai o astfel de inimă devine 
un lăcaș al lucrării harului, unde cărările interioare nu sunt 
sufocate, putând astfel răspândi în lume strălucirea luminii lui 
Dumnezeu, eliberată de orizonturi restrânse și rigide: „Fericiţi 
cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul” (Mt 5,8). 

Blândeţea și curăţia formează bunele dispoziţii ale 
omului, când eul devine capabil să primească acea măsură 
„plină și îndesată” (Lc 6,38); acesta e rezultatul final și matur al 
unei asceze care tinde să genereze un om nou care nu caută să 
se afirme, ci să slujească. Sfinţenia e bazată pe credinţă și pusă 
în slujba comuniunii, nu a exercitării puterii, după cum afirmă 
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sfântul Francisc: „[Fraţii] să se îngrijească mai presus de toate 
de ceea ce trebuie să dorească: să‑și însușească Duhul Domnului 
și lucrarea sa sfântă” (Rb X 8). Dumnezeu Tatăl vrea să‑l vadă 
pe om învestit cu puterea Duhului său, angajat în lucrarea sa 
de a împlini acel mister al reconcilierii care ne‑a fost revelat în 
Cristos. Sfinţenia omului constă în dorinţa de a îndeplini acea 
misiune, iar Francisc e prin excelenţă martorul unei astfel de 
sfinţenii, Clara urmându‑l îndeaproape.
 Itinerarul propus de Francisc fraţilor săi – și de Clara 
surorilor ei –, dar valid pentru toţi creștinii, privește îndeosebi 
asumarea sărăciei, o sărăcie ce nu trebuie înţeleasă numai ca 
o alegere radicală a sărăciei sociale (refuzul oricărei forme de 
proprietate, a banilor etc.) pe care, de altfel, nici nu o propune 
creștinilor din lume. Sărăcia, înainte de a se manifesta într‑o 
formă materială, care e partea ei vizibilă, constă în:  

1) a recunoaște că toate bunurile îi aparţin lui Dumnezeu;
2) a conștientiza că nouă ne aparţin doar păcatele;
3) a purta zilnic crucea lui Isus, adică a accepta dispreţul, 

suferinţa și moartea.
Adevărata și sublima sărăcie constă în a poseda totul 

ca dar al lui Dumnezeu, fără să ne aparţină de fapt nimic sub 
aspectul proprietăţii7. 

Acest itinerar anevoios trebuie străbătut însufleţiţi 

7 „Slujitorului lui Dumnezeu nu trebuie să-i displacă nimic în afară de 
păcat. De aceea, în orice mod ar păcătui o persoană, dacă slujitorul lui 
Dumnezeu s-ar tulbura şi s-ar mânia din cauza acelui păcat şi nu din 
dragoste faţă de ea, îşi însuşeşte acea vină ca pe o comoară (cf. Rom 
2,5). Însă acel slujitor al lui Dumnezeu care nu se mânie şi nu se tulbură 
pentru nimic trăieşte într-adevăr fără nimic propriu. Şi este fericit 
pentru că nu-i rămâne nimic, căci dă cezarului ce este al cezarului, şi lui 
Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu” (Înd XI); „Fericit acel slujitor (Mt 
24,46) care nu se preamăreşte mai mult pentru binele pe care Domnul 
îl spune şi îl face prin el, decât pentru cel pe care îl spune şi îl face prin 
altul. Păcătuieşte omul care vrea să primească de la aproapele său mai 
mult decât vrea să dea el de la sine Domnului Dumnezeu” (Înd XVII).
10



fiind de răbdare, umilinţă și de  bucuria care îl caracterizează 
pe Dumnezeu, experimentată prin meditarea Cuvântului său; 
astfel, bucuria este însoţitoarea fidelă a sărăciei (cf. Înd XXVII). 
Ea e atât de puternică, încât îl poate stăpâni tot timpul pe om 
și îl poate menţine în pace chiar și atunci când e părăsit de 
toţi. Francisc își invită fraţii „să fie bucuroși în Domnul (cf. Fil 
4,4), veseli și binevoitori după cum se cuvine” (Rnb VII 16). 
Omul, însufleţit de sfintele virtuţi, care prin harul și iluminarea 
Duhului Sfânt au fost revărsate în inimile credincioșilor (cf. 
SalFM 6), poate să privească lumea cu ochi purificaţi, asemenea 
sfântului Francisc care, spre sfârșitul vieţii, a compus Cântecul 
Creaturilor în momente de suferinţă.

Sărăcia, împreună cu umilinţa și bucuria care o însoţesc, 
mai mult decât o simplă renunţare la bunuri, se manifestă ca 
absenţă a revendicărilor și a drepturilor tocmai pentru a putea 
trăi în mod fratern cu oamenii și cu întreaga creaţie. Francisc 
îndeamnă astfel: „Tot ceea ce te împiedică să‑l iubești pe 
Domnul Dumnezeu și oricine ţi‑ar fi obstacol, fie că e vorba de 
fraţi sau de altcineva – chiar de te‑ar lovi –, trebuie considerat 
drept un har. Asta trebuie să dorești, și nu altceva. Iar asta să fie 
pentru tine adevărată ascultare faţă de Domnul Dumnezeu și 
faţă de mine, căci eu știu cu toată certitudinea că aceasta este 
adevărata ascultare. Iubește‑i pe cei care se comportă astfel cu 
tine. Să nu vrei altceva de la ei, decât ceea ce‑ţi va da Domnul. 
Cu toate acestea, iubește‑i, și să nu pretinzi ca ei să fie creștini 
mai buni” (Smin 2‑7). Sfinţenia iubirii îi vorbește omului la 
inimă și îl face să se simtă vrednic de a fi iubit, nu doar un obiect 
de iubit.

Dacă e adevărat că experienţa iubirii lui Dumnezeu, 
revelată în Cristos și împărtășită de discipolii săi, a revoluţionat 
percepţia interioară a primelor generaţii creștine și i‑a 
determinat să fie solidari, atunci experienţa capitală a vieţii 
se dovedește a fi tocmai cunoașterea acelui Fiu preaiubit care 
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ne deschide orizontul unei satisfacții nemărginite, primite și 
împărtășite cu ceilalţi. 

 Această nouă ediţie a Scrierilor sfântului Francisc și ale 
sfintei Clara este binevenită. Strădania înţeleaptă a părintelui 
Ștefan Acatrinei va fi răsplătită chiar și numai dacă o scânteie 
a incendiului ce a cuprins odinioară inimile acestor doi sfinţi 
se va aprinde și în inima cititorului, prin intermediul Scrierilor 
lor, făcându‑l să devină vas ales al Duhului Sfânt, prin umilinţă 
și blândeţe8.

 Pr. prof. univ. dr. Guglielmo Spirito, OFMConv.
 Istituto Teologico di Assisi

8 După cum scrie Francisc în Scrisoarea către credincioşi aceştia „sunt 
lipsiţi de înţelepciunea spirituală pentru că nu-l au în ei pe Fiul lui 
Dumnezeu, care este adevărata înţelepciune a Tatălui” (2Scred 67).
12



CUVÂNT ÎNAINTE

 Pe firmamentul  fiecărui secol, sfinţii au o strălucire 
aparte; asta nu înseamnă că ei se nasc astfel, ci, doar conlucrând 
cu harul lui Dumnezeu, pe parcursul vieţii lor reușesc să dezvolte 
acele caracteristici și trăsături ce sunt în măsură să dea frumuseţe 
vieţii. Ei captivează astfel atenţia semenilor lor și devin pentru 
mulţi dintre ei o invitaţie irezistibilă de a reflecta iubirea 
nemărginită a lui Dumnezeu, chiar și numai prin frânturi de 
raze. 

Opera biografică Actus beati Francisci et sociorum eius 
relatează un episod din viaţa sfântului Francisc ce dezvăluie 
secretul puterii sale extraordinare de a fascina și de a se face 
iubit de cei din timpul său, și nu numai. Fratele Masseo, om de 
mare sfinţenie și discreţie, pe când se afla odată în așezământul 
de la Porţiuncula, l‑a abordat pe sfântul Francisc adresându‑i‑se 
astfel: „De ce pe tine, de ce pe tine, de ce pe tine?” Sfântul Francisc 
îi răspunse: „Ce vrei să spui?” Fratele Masseo a continuat: 
„Spune, de ce pe tine toată lumea te urmează şi orice persoană pare 
să dorească să te vadă şi să te audă şi să asculte de tine? Tu nu ai 
un trup frumos, nu eşti un învăţat, nu eşti de rang înalt; şi cum se 
face atunci că toată lumea te urmează? ” 

Sfântul Francisc, auzind asta, și‑a ridicat faţa spre cer 
și vreme îndelungată a rămas cu mintea înălţată la Dumnezeu; 
apoi, revenindu‑și, a îngenuncheat, îl lăuda pe Dumnezeu și îi 
mulţumea; apoi, plin de ardoare, s‑a adresat fratelui Masseo: 
„Vrei să ştii de ce pe mine? Vrei să ştii de ce pe mine? Vrei să ştii de 
ce pe mine toată lumea mă urmează? Aceasta se datorează ochilor 
lui Dumnezeu preaînalt, care contemplă pretutindeni pe cei buni 
şi pe cei răi, căci acei ochi preasfinţi nu au văzut printre păcătoşi pe 
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unul mai josnic, nici mai nepriceput, nici mai mare păcătos decât 
mine;  pentru opera minunată, pe care vrea să o realizeze, nu a 
găsit o creatură mai mârşavă pe pământ; şi, de aceea, m-a ales 
pe mine pentru a face de ruşine nobleţea, grandoarea şi puterea, 
frumuseţea şi înţelepciunea lumii, pentru ca să se ştie că orice 
virtute şi orice bine îi aparţin Lui, şi nu creaturii, şi nicio persoană 
să nu se poată lăuda înaintea sa; dar cine se laudă, în Domnul 
să se laude (cf. Ier 9,22; 1Cor 1,31), căci a lui este toată cinstea şi 
mărirea în vecii vecilor”9.

Răspunsul lui Francisc l‑a impresionat pe fratele 
Masseo; el a rămas edificat de originalitatea și autenticitatea 
de care Francisc dădea dovadă pășind pe urmele lui Cristos. 
Printre cei care i‑au urmat exemplul, un rol deosebit a avut Clara 
Offreduccio; ea și‑a însușit aceeași carismă și a transpus‑o într‑o 
formă feminină. Prin aportul ei, forma sa de viaţă a devenit 
parte integrantă a spiritualităţii franciscane, iar ea, una dintre 
coloanele ei. Acesta este motivul pentru care s‑a dorit publicarea 
Scrierilor lor într‑un singur volum.

Scrierile sfântului Francisc și ale sfintei Clara, în 
comparaţie cu biografiile lor, reprezintă un material mai puţin 
complex și schiţează ceea ce ei au elaborat sau și‑au însușit; 
este vorba, îndeosebi, de texte cu un caracter exortativ și de 
materiale care celebrează măreţia lui Dumnezeu. Ele ne permit 
să întrezărim cu mai multă ușurinţă ceva din personalitatea, 
experienţa și intenţiile lor.

Aceste două personalităţi ale spiritualităţii creștine au 
fost cunoscute până în al șaptelea deceniu al secolului trecut 
doar prin intermediul câtorva opere biografice, cum ar fi: 
Fioretti, Leggenda Maior și lucrările lui Toma de Celano. Dintre 
Scrierile sfântului Francisc, chiar și în ambientul franciscan, cele 
9 Actus beati Francisci et sociorum eius X 2-9, în Fontes Franciscani, ed. E. 
Menestò – St. Brufani – G. Cremascoli – E. Paoli – L. Pellegrini – S. da 
Campagnola, Porziuncola, Assisi 1995, 2109-2110; acest episod este relatat 
şi de Fioretti X: FF 1838.
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mai cunoscute erau Regula confirmată și Testamentul. Motivele 
acestei neglijenţe se găsesc fără îndoială printre filele istoriei 
franciscane, atât de zbuciumate. Chiar și în aceste condiţii, în 
ultimele opt secole personalitatea lui Francisc nu a încetat să 
fascineze, iar numele său a devenit tot mai răsunător. Acest fapt 
a fost confirmat de altfel și de săptămânalul american Time, 
care în 1992, în urma unor cercetări, a numit zece dintre cele 
mai importante personalităţi ale mileniului trecut; acestea sunt: 
Gutenberg, Columb, Michelangelo, Luther, Galileo, Shakespeare, 
Jefferson, Mozart, Einstein și sfântul Francisc de Assisi10.

Scrierile sfântului Francisc, care ne arată sensibilitatea sa 
poetică, ne dezvăluie atât limitele pregătirii sale scolastice, cât 
și simplitatea vocabularului său. Cu toate acestea, ele se bucură 
de un loc privilegiat printre izvoarele franciscane, pentru că ne 
permit să ascultăm însăși vocea sfântului Francisc. „Astfel de 
Scrieri, în care se pot întâlni deseori cuvinte și expresii personale, 
reprezintă, fără îndoială, gândirea sa, învăţăturile sale, influenţate 
de mediul în care a trăit și de limbajul religios pe care și l‑a 
însușit foarte bine în timpul vieţii sale. Cu toate acestea, Scrierile 
sale nu pot fi văzute ca un șablon exclusiv pentru înţelegerea 
nivelului său cultural, a intenţiilor sale, a voinţei sale de acţiune, 
fără a lăsa spaţiu liber unei utilizări prudente a celorlalte izvoare 
care ne‑au fost transmise de tradiţie. O întreagă serie de cuvinte, 
fapte, gesturi, alegeri și propuneri ulterioare nu pot fi omise fără 
riscul de a face imposibilă înţelegerea deplină a Scrierilor care 
revendică paternitatea lui Francisc”11.

10 Cf. „The Greateast People of the Millenium”, Time, Fall, 1992 (Special 
Issue: „Beyond the Year 2000”), 25.
11 Stanislao da Campagnola, Francesco d’Assisi nei suoi scritti e nelle sue 
biografie dei secoli XII-XIV, Movimento Francescano Editore, Assisi 1977, 
17; cf. E. Grau, „Die neue Bewertung der Schriften des heiligen Franziskus 
von Assisi seit den letzten 80 Jahren”, în San Francesco nella ricerca storica 
degli ultimi ottanta anni (Convegni del Centro di studi sulla spiritualità 
medievale, IX), Accademia Tudertina, Todi 1971, 33-73.
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De reţinut este faptul că Scrierile – cu excepţia 
testamentelor – nu oferă informaţii despre factorii externi 
ce au stat la baza evenimentelor și întâmplărilor din viaţa lor, 
ele nu constituie o autobiografie propriu‑zisă, ci, cel mult, o 
autobiografie spirituală şi morală, care ne ajută să putem întrezări 
aspiraţiile, credinţa, speranţele, temerile, tulburările și, în unele 
cazuri, chiar eșecurile lor. Scrierile nu conţin definiţii sau 
programe de asimilat la nivel intelectual, nici dogme religioase 
de crezut în mod abstract, ci sunt, în primul rând, proclamarea 
activă și trăirea cu bucurie a credinţei; în ele se conturează 
un program autentic de viaţă și au o deosebită importanţă în 
perceperea și schiţarea adevăratei lor personalităţi, căci ne 
dezvăluie preocupările și intenţiile lor. „Pe cât de imposibilă 
se dovedește a fi înţelegerea sfântului Francisc de Assisi fără 
cunoașterea și aprofundarea Scrierilor sale, la fel de imposibilă 
este și înţelegerea în mod profund a oricăreia dintre aceste 
Scrieri dacă nu se recurge la ajutorul și la iluminarea celorlalte. 
Francisc de Assisi, fiind un om care a ajuns la o concretizare 
admirabilă a trăirii Evangheliei în viaţa de zi cu zi, chiar și în 
Scrierile sale pretinde să fie înţeles pe deplin și fără ocolișuri; era 
mereu pregătit să le repete tuturor că a înţelege nu este suficient, 
ci trebuie să trăim înainte de toate ceea ce cunoaștem”12.

Scrierile sfintei Clara, care au ajuns până la noi, deși 
puţine la număr, ocupă un loc important nu doar în ambientul 
franciscan, ci și în cadrul literaturii medievale căci îmbogăţesc 
catalogul literaturii religioase feminine13; Forma vitae este prima 
regulă de viaţă scrisă de o femeie pentru o comunitate religioasă 
feminină. 

În volumul de faţă sunt redate mai întâi Scrierile 
sfântului Francisc, apoi Scrierile sfintei Clara. 
12 C. Paolazzi, Lettura degli Scritti di Francesco d’Assisi, Edizione O.R., 
Milano 1987, 6.
13 Cf. Boccali I., Claire D’assise, Écrits. Introduction, texte latin, traduction, 
notes et index par M.F. Becker - J.F. Godet - Th. Matura OFM, Paris 1985, 31.
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După cum indică și titlul de faţă, Scrierile sfântului 
Francisc şi ale sfintei Clara de Assisi. Texte şi prezentare, acest 
volum nu poate constitui o operă unitară, concepută după o 
ordine prestabilită, căci Scrierile însumează mai multe opuscule 
de sine stătătoare; în timp ce unele sunt spontane, altele au 
căpătat formă numai în urma unei perioade îndelungate de 
meditaţie, muncă și experienţă personală. În astfel de situaţii, 
ordinea distribuirii acestora rămâne la aprecierea fiecărui editor, 
ea putând urma diferite criterii. Desigur, cea mai recomandată 
clasificare ar fi cea cronologică, însă deoarece datarea multora 
dintre ele este nesigură, am optat pentru una tematică: 

- texte legislative;
- exortaţii; 
- scrisori: acestea sunt împărţite în funcţie de 

destinatari: scrisori ad extra, ad intra ‑ adică 
adresate persoanelor ce nu sunt implicate în idealul 
franciscan și celor ce sunt implicate în mod direct –, 
și scrisori personale; 

- laude și rugăciuni: mai întâi cele scrise în latină, 
apoi cele în italiană, urmate de rugăciunile în proză;

- fragmente și dictări: în această categorie intră 
îndeosebi textele ce sunt menţionate sau transmise 
de operele biografice.   

Pentru Scrierile sfântului Francisc ne‑am folosit de 
ultima ediţie critică îngrijită de Carlo Paolazzi – Francesco 
d’Assisi, Scritti. Edizione critica, ed. C. Paolazzi, Quaracchi, 
Grottaferrata, 2009 –, însă în unele cazuri am optat pentru 
varianta propusă de Esser: K. Esser, Gli Scritti di S. Francesco 
d’Assisi. Nuova edizione critica e versione italiana, Messaggero, 
Padova 1995. 

Pentru Scrierile sfintei Clara am folosit varianta propusă 
de Fonti Francescane. Nuova edizione. Scritti e biografie di san 
Francesco d’Assisi. Cronache e altre testimonianze del primo 
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secolo francescano. Scritti e biografie di santa Chiara d’Assisi. 
Testi normativi dell’Ordine Francescano Secolare, ed. E. Caroli, 
Editrici Francescane, Padova 2004; totodată, a fost consultat 
și Opuscula Clarae Assisiensis, în Fontes Franciscani, ed. E. 
Menestò‑S. Brufani, Porziuncola, Assisi 1995.

Pentru citatele luate din Vechiul Testament am folosit 
Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1988; iar 
pentru textele Noului Testement am folosit Noul Testament, 
Sapienţia, Iași 2002.

În Addenda am introdus Cântecul fratelui soare în 
variantele versificate de Eta Boeriu, Adrian Popescu, Daniel 
Barbu și Pr. Ioan M. Gârleanu, OFMConv, ca și alte câteva 
Scrieri versificate de același poet franciscan. 

Aceste texte, de o bogăţie spirituală inedită, sunt o 
mărturie elocventă a dorinţei fierbinţi ce l‑a însufleţit pe sfântul 
Francisc și planta sa firavă14, sfânta Clara, de a trăi Evanghelia. 
Contemplând misterele lui Cristos la începutul secolului al 
XIII‑lea, ei s‑au lăsat cuprinși de focul iubirii divine; văpaia 
acestei iubiri, pe care nu contenesc să o transmită prin Scrierile 
lor, este în măsură să ne încălzească sufletul și să lumineze pașii 
peregrinării noastre.

Pr. conf. univ. dr. Ștefan Acatrinei, OFMConv.

14 Cf. 1Cel X 16: FF 524; RsC I 3: FF 2751; Test 37. 49: FF 2838. 2842; BsC 6: 
FF 2855.
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TABEL CRONOLOGIC

1181/82
• Se naşte în Assisi fiul lui Pietro Bernardone, un 
negustor înstărit. La Botez, în lipsa tatălui care se afla 
într‑o călătorie de afaceri în Franţa, primește numele de 
Giovanni; după întoarcerea tatălui i se schimbă numele în 
Francesco. Învaţă să scrie și să citească la școala parohială 
San Giorgio (cf. 1Cel 23; LM 15,5).

1193/94
• În Assisi, într‑o familie aristocratică, se naște Clara, fiica 
lui Favarone Offreduccio și a Ortolanei.

1198
• 8 ianuarie: Lotario dei conti di Segni este ales papă, cu 
numele de Inocenţiu al III‑lea.

1198-1200
• După moartea împăratului Henric al VI-lea (septembrie 
1197), locuitorii de condiţie modestă din Assisi (homines 
populi), asediază și distrug fortăreaţa orașului, semnul 
puterii imperiale, și iau cu asalt casele nobililor (boni 
homines); mulţi dintre aceștia se refugiază la Perugia.

1202
• 30 martie: moare Gioachino da Fiore.
• Noiembrie: izbucneşte războiul între Perugia şi Assisi; 
trupele din Assisi sunt înfrânte la Collestrada.

1202-1203
• Francisc este prizonier la Perugia; este eliberat după un 
an.

1204 
• Perioada de convalescenţă;

1205 
• Primăvara: Francisc decide să meargă în Puglia pentru 
a lupta alături de Gualtiero de Brienne. La Spoleto are 
o viziune ce‑l determină să‑și schimbă planul; începe 
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procesul convertirii sale. 
• Iunie: Francisc participă la ultima petrecere cu prietenii 
săi. Întâlnind un lepros, coboară de pe cal și, împreună cu 
pomana pe care o așteaptă, îi oferă sărutul păcii. 
• Primeşte mesajul crucifixului din bisericuţa San 
Damiano (cf. 3Comp 6‑14).

1206
• Primăvara: Francisc, fiind chemat la judecată înaintea 
episcopului de Assisi, renunţă la moștenirea părintească și 
chiar și la hainele tatălui său. 
• La Gubbio, îmbrăcat cu o haină primită de la un prieten, 
se îngrijește de leproșii dintr‑o leprozerie. Apoi se întoarce 
la Assisi, purtând o haină de eremit.
• La Montpellier se desfăşoară conciliul împotriva 
catarilor; sfântul Dominic vine cu propunerea de a 
combate erezia cu arme spirituale.

1206-1208
• Repară bisericile San Damiano, San Pietro și Santa 
Maria degli Angeli (Porţiuncula) (cf. 3Comp 16‑24). 

1208 
• 24 februarie: ascultând Evanghelia în sărbătoarea 
sfântului Matia, rămâne impresionat de cuvintele lui 
Isus prin care își trimitea apostolii în lume; renunţă 
la haina de eremit și îmbracă o haină de pocăinţă, se 
încinge cu o funie și, desculţ, începe să invite lumea la 
pocăinţă.
• 16 aprilie: i se alătură primii însoţitori: Bernardo di 
Quintavalle și Pietro Cattani.
• 23 aprilie: i se alătură şi fratele Egidio. 
• Fraţii merg în prima misiune, la Marca (Ancona).
• Li se alătură alţi trei fraţi, printre care şi Filippo Longo.
• A doua misiune se desfăşoară în valea Rieti; ajung şi la 
Poggio Bustone.
• Fraţii merg în a treia misiune, la Florenţa, la care 
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participă fraţii Bernard și Egidiu.
1209 

• Li se alătură alţi patru fraţi; Francisc pleacă la Roma 
unde primește aprobarea verbală a Regulii sale, din partea 
papei Inocenţiu al III‑lea care le dă permisiunea de a 
predica pocăinţa (cf. 3Comp 51; AnPer 36). 

1209 -1210 
• Constrânşi să părăsească Rivotorto, îi cer abatelui 
mănăstirii de la Subiaco permisiunea de a se stabili la 
Porţiuncula.

1211 
• Francisc se îmbarcă pentru a merge în Siria; planul 
eșuează din cauza vântului potrivnic.
1212 
• De Duminica Floriilor, la bisericuța Sfânta Maria a 
Îngerilor, Francisc o acceptă pe Clara să urmeze stilul său 
de viaţă, și îi dă haina pocăinţei.

1213 
• Contele Orlando de Chiusi îi dăruieşte lui Francisc 
muntele Verna.

1213 -1215
• Francisc vrea să ajungă în Maroc, prin Spania; călătoria 
e întreruptă din cauza bolii, iar el e nevoit să se întoarcă 
la Porţiuncula unde primește în Ordin un grup de fraţi, 
format din tineri nobili și culţi printre care se află și Toma 
de Celano.

1215
• Noiembrie: la Roma are loc Conciliul al IV-lea din 
Lateran; Francisc îl întâlnește probabil pe Sfântul 
Dominic de Guzman, întemeietorul Ordinului Fraţilor 
Predicatori. Considerat splendissimum Medii Aevi 
Concilium Occidentale, acest conciliu condamnă ereziile 
epocii (cap. I: De fide catholica. Definitio contra Albigenses 
et Catharos. Cap. II: De errore abbatis Joachim. Cap. III: 
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De haereticis Waldensibus), abordează problema unităţii 
Bisericii (De superbia Graecorum contra Latinos) ca și a 
eliberării Ierusalimului și a Ţării Sfinte.

1216
• 6 iulie: moare papa Inocenţiu al III-lea, la Perugia; în 
locul lui este ales Honoriu al III‑lea.

1217
• Mai: în capitulul general de la Porţiuncula se decide ca 
fraţii să plece în misiune peste Alpi și dincolo de mare.

1219 
• Mai: în capitulul de la Rusalii se decide ca fraţii să 
meargă în Germania, Franţa, Ungaria, Spania, Maroc.
• 11 iunie: Honoriu al III-lea, prin bula Cum dilecti, îi 
asigură pe episcopi de catolicitatea Fraţilor Minori. 
• Iunie: Francisc pleacă spre Orient şi ajunge la Damietta; 
îl vizitează pe sultanul Melek‑el‑Kamel.

1220
• Ianuarie: sunt ucişi primii cinci fraţi în Maroc; aceştia 
sunt protomartirii franciscani.
• Alertat de situaţia Ordinului, Francisc se întoarce 
în Italia; obţine de la papa un protector  al Ordinului 
în persoana cardinalului Ugolino. Francisc renunţă la 
conducerea Ordinului și îl numește pe Pietro Cattani; 
după moartea acestuia, 10 martie 1221, conducerea e 
preluată de fratele Ellia.
• 22 septembrie: papa impune perioada de noviciat prin 
bula Cum secundum.

1221
• 30 mai: în capitulul de la Porţiuncula, se ia decizia de a 
merge din nou în Germania și se dezbate textul Regulii.
• Honoriu al III-lea aprobă Memoriale propositi, text 
considerat prima Regulă a Ordinului Franciscan Secular.

1221-1222 
• Francisc efectuează o călătorie misionară prin Italia 

22



Centrală și Meridională.
1223

• Francisc se retrage la Fonte Colombo unde, împreună 
cu fratele Leon și fratele Bonizio, redactează textul final 
al Regulii ce a fost luată în discuţie în capitulul general din 
iunie și înaintată spre aprobare papei.
•  29 noiembrie: papa Honoriu al III-lea aprobă Regula, 
prin bula Solet annuere.
• 24-25 decembrie: celebrează sărbătoarea Crăciunului la 
Greccio.

1224 
• 2 iunie: se decide ca fraţii să meargă în Anglia.
• 15 august - 29 septembrie: în timpul postului de 
dinaintea sărbătorii Sfântului Mihail, Francisc primește 
sfintele stigmate pe muntele Verna.
• 10 septembrie: fraţii debarcă în Anglia, la Dover.
• Octombrie - noiembrie: Francisc se întoarce la 
Porţiuncula.

1224-1225 
• În perioada decembrie-februarie, Francisc efectuează o 
călătorie misionară în Umbria și Marche.

1225 
• Aprilie-mai: Francisc se află la San Damiano, unde 
compune Cântecul creaturilor.
• Iulie-august: la Fonte Colombo se supune unei 
intervenţii chirurgicale; i se cauterizează tâmplele cu 
fierul roșu, în speranţa de a i se salva vederea, însă fără 
rezultate favorabile.

1226
• Merge la Siena pentru un alt tratament. În  timpul 
călătoriei, fiind foarte slăbit, dictează Testamentul de la 
Siena. 
• Iulie-august: perioada verii o petrece la grotele de la 
Cortona, la Bagnara, lângă Nocera; apoi este transferat în 
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palatul episcopal din Assisi.
• Septembrie: simţind că i se apropie sfârşitul, cere să fie 
dus la Porţiuncula; în timpul călătoriei se oprește pentru 
a binecuvânta orașul Assisi.
• 3 octombrie: după ce şi-a binecuvântat fraţii, Francisc 
moare în seara zilei de sâmbătă, întins pe pământul gol. 
• 4 octombrie: trupul neînsufleţit este dus la Assisi şi 
înmormântat în biserica San Giorgio.

1227 
• 18 martie: moare papa Honoriu al III-lea.
• 19 martie: cardinalul Ugolino este ales papă, cu numele 
de Grigore al IX‑lea.
• 30 mai: în capitulul celebrat la Assisi, fratele Giovanni 
Parenti este ales ministru general.

1228
• 29 aprilie: papa Grigore al IX-lea, prin bula Recolentes, 
cere ajutoare întregii creștinătăţi în vederea construirii 
unei bazilici în cinstea sfântului Francisc.
• 16 iulie: Grigore al IX-lea celebrează la Assisi 
canonizarea sfântului Francisc; trei zile mai târziu, prin 
bula Mira circa nos, s‑a făcut cunoscută ridicarea sfântului 
Francisc la cinstea altarelor și celebrarea sărbătorii sale în 
întreaga Biserică în ziua de 4 octombrie.
• 17 septembrie: Clara obţine de la Grigore al IX-lea 
Privilegium paupertatis pentru mănăstirea ei.

1228-1229 
• Toma de Celano, din porunca papei Grigore al IX-lea, 
scrie prima biografie a sfântului Francisc.

1230
• 28 septembrie: are loc transferarea moaştelor sfântului 
Francisc din biserica San Giorgio în noua bazilica ridicată 
în cinstea sa.
• 28 septembrie: Grigore al IX-lea, prin bula Qua elongati, 
rezolvă îndoielile fraţilor cu privire la interpretarea Regulii 
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și a Testamentului sfântului Francisc.
1232 

• Fratele Ellia este ales ministru general al Ordinului.
1234

• 11 iunie: Agneza, fiica regelui Otocar I, regele Boemiei, 
face cunoscută alegerea ei de a îmbrăţișa viaţa de mănăstire.

1239
• 15 mai: în prezenţa papei Grigore al IX-lea, fratele Ellia 
este destituit din slujirea de ministru general, iar în locul 
lui capitulul general îl alege pe Alberto de Pisa.

1253
• 9 august: papa Inocenţiu al IV-lea aprobă Regula sfintei 
Clara.
• 11 august: Clara moare în mănăstirea San Damiano.
• 18 octombrie: papa cere deschiderea procesului de 
canonizare.

1255 
• 15 august: Clara e canonizată de papa Inocenţiu al IV-
lea.

1289
• 18 august: papa Nicolò al IV-lea, cu bula Supra montem, 
instituie în mod oficial Ordinul Franciscan Secular.
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SIGLE ȘI ABREVIERI 

1. Vechiul Testament

Gen Cartea Genezei
Ex Cartea Exodului
Lev Cartea Leviticului
Num Cartea Numerilor
Dt Cartea Deuteronomului
2Rg Cartea a doua a Regilor
3Rg Cartea a treia a Regilor
Esd Cartea lui Esdra
Iob Cartea lui Iob
Ier Cartea profetului Ieremia
Ps Cartea Psalmilor
Prov Cartea Proverbelor
Tob Cartea lui Tobia
Ab Cartea profetului Abacuc
Qoh Cartea lui Qouhelet
Ct Cartea Cântarea Cântărilor
Is Cartea profetului Isaia
Lam Cartea Lamentaţiunilor (Plângerii)
Ez Cartea profetului Ezechiel
Dan Cartea profetului Daniel
Înţ Cartea Înţelepciunii
Sir Cartea lui Ben Sirah
2Mac Cartea a doua a Macabeilor
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 2. Noul Testament

Mt Evanghelia după sfântul Matei
Mc Evanghelia după sfântul Marcu
Lc Evanghelia după sfântul Luca
In Evanghelia după sfântul Ioan
Fap Faptele Apostolilor
Rom Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani
1Cor Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni
2Cor Scrisoarea a doua sfântului apostol Paul către Corinteni
Gal Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni
Ef Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni
Fil Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni
Col Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni
1Tes Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către   
 Tesaloniceni
2Tes Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către   
 Tesaloniceni
1Tim Scrisoarea întâi sfântului apostol Paul către Timotei
2Tim Scrisoarea a doua sfântului apostol Paul către Timotei
Tit Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit
Evr Scrisoarea sfântului apostol Paul către Evrei
Iac Scrisoarea sfântului apostol Iacob
1Pt Scrisoarea întâia a sfântului apostol Petru
2Pt Scrisoarea a doua a sfântului apostol Petru
1In Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan
Ap Apocalipsul sfântului Ioan

3. Scrierile sfântului Francisc

Abucur   Despre adevărata și desăvârșita bucurie
BBern   Binecuvântarea dată fratelui Bernard
BLeon  Binecuvântarea dată fratelui Leon
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CântC    Cântecul creaturilor
CântÎnd   Cântec de îndemn pentru doamnele sărace
Fv    Forma di viaţă
Înd    Îndemnuri
ÎndLD   Îndemn pentru lauda lui Dumnezeu
LaudD    Laude aduse lui Dumnezeu cel Preaînalt
Lore    Laude pentru toate orele
OpD    Oficiul patimii Domnului
Rb    Regula confirmată cu bula papală Solet annuere
Rcruce    Rugăciune înaintea crucifixului din bisericuţa       

  San Damiano
Rnb    Regula neconfirmată cu bulă papală
Rsih   Regula pentru sihăstrii
SalFM   Salut adresat Preasfintei Fecioare Maria
SalVir    Salutul Virtuţilor
SAnt    Scrisoarea adresată fratelui Anton
SBol   Scrisoarea adresată cetăţenilor din Bologna
SClara    Scrisoarea despre post adresată Clarei și   

 surorilor ei
1Scler   Scrisoarea către clerici – prima redactare
2Scler   Scrisoarea către clerici – a doua redactare
1Scred    Scrisoarea  către credincioși – prima redactare
2Scred    Scrisoarea către credincioși – a doua redactare
1Scust    Scrisoarea întâi către custozi
2Scust    Scrisoarea a doua către custozi
Scp    Scrisoarea către conducătorii popoarelor
SFran   Scrisoarea adresată fraţilor din Franţa
SJacopa   Scrisoarea adresată doamnei Jacopa
SLeon   Scrisoarea adresată fratelui Leon
Smin    Scrisoarea către un ministru
SOrd    Scrisoarea către întreg Ordinul
Tatăl    Parafrazarea rugăciunii Tatăl nostru
Test    Testamentul sfântului Francisc
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1Test    Testamentul de la Siena
Udor    Ultima dorinţă

 4. Scrierile sfintei Clara

BsC      Binecuvântarea sfintei Clara
1SAg    Scrisoarea întâi către Agneza
2SAg    Scrisoarea a doua către Agneza 
3SAg    Scrisoarea a treia către Agneza
4SAg    Scrisoarea a patra către Agneza
SErm    Scrisoarea către Ermenentrude de Bruges
RsC    Regula sfintei Clara
TestsC    Testamentul sfintei Clara

 5. Opere biografice

AnPer  Anonimo perugino
CompAss Compilazione di Assisi
1Cel  Vita del beato Francesco (Vita prima)   
  di Tommaso da Celano
2Cel  Memoriale nel desiderio dell’anima   
  (Vita secunda) di Tommaso da Celano
3Cel  Trattato dei miracoli di san Francesco,   
  di Tommaso da Celano
3Comp  Leggenda dei tre Compagni
Fior  I Fioretti
LegM  Leggenda maggiore di Bonaventura da   
  Bagnoregio
Legm  Leggenda minore di Bonaventura da   
  Bagnoregio
Spec  Specchio di perfezione
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 6. Reviste şi alte opere

AF -Analecta Franciscana sive Chronica aliaque varia documenta 
ad historiam Fratrum Minorum spectantia, edita a Patribus 
Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas, Quaracchi – 
Grottaferrata (Roma) 1885‑.

AFH - Archivum Franciscanum Historicum, Quaracchi 1908‑
1970, Grottaferrata 1971‑.

Ant - Antonianum. Periodicum Philosophico‑theologicum 
trimestre, Roma 1926 CollFranc – Collectanea 
Franciscana, Assisi 1931‑1940, Roma 1941‑.

DF - Dizionario Francescano, Padova 1995.
FF - Fonti Francescane. Nuova edizione. Scritti e biografie di 

san Francesco d’Assisi. Cronache e altre testimonianze del 
primo secolo francescano. Scritti e biografie di santa Chiara 
d’Assisi. Testi normativi dell’Ordine Francescano Secolare, 
ed. Ernesto Caroli, Editrici Francescane, Padova 2004.

Mthz - Münchener Theologische Zeitschrift für das Gesamtgebiet 
der katholischen Theologie, München 1950‑.

FranzStud Franziskanische Studien, Werl/Westfalen, 1914 ‑ 
1993.

Laur - Laurentianum. Comentarii quatrimestres cura Collegii  
Internazionalis S. Laurentii a Brindisi Fratrum Miorum 
Capuccinorum in Urbe, Roma 1960‑.

EtudFranc - Études Franciscaines. Revue trimestrielle publiée 
par un groupe de fréres mineurs franciscains et capucins, 
Paris 1899‑1977.

L’Aurora Serafica  Periodico Cappuccini S. Fara a Bari, Puglia.
WissWeis Wissenschaft und Weisheit. Zeitschrift für 
augustinisch‑franziskanische Theologie und Philosophie 
in der Gegenwart, Mönchengladbach‑Düsseldorf 
1934‑. 

SelFr - Selecciones de Franciscanismo. Revista cuatrimestal, 
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Valencia 1972‑.
RSEc - Rivista di studi ecumenici, Verona, I, 1983‑.
MiscFranc Miscellanea Francescana, Foligno 1886‑1913, Assisi 

1914‑1930, Roma 1931‑.
ItFr  - L’Italia Francescana, Roma 1926‑.
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SCRIERILE 
SFÂNTULUI FRANCISC DE ASSISI
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Introducere

Pare să fie o glumă a istoriei faptul că de la anumite 
persoane erudite ale secolului al XIII‑lea, cum este de exemplu 
sfântul Dominic de Guzman, om de o vastă cultură care a 
întemeiat Ordinul predicatorilor, nu ne‑au rămas Scrieri (cu 
excepţia câtorva scrisori cu tentă birocratică), în timp ce de la 
Sărăcuţul din Assisi, în ciuda formării sale culturale modeste, 
care îl determina să afirme adesea: ignorans sum et idiota15, 
avem aproximativ 30 de Scrieri. Acestea, chiar dacă sunt de 
dimensiuni reduse, ne oferă o viziune a gândirii sale profunde 
și posibilitatea de a înţelege inspiraţia sa fundamentală16. Mai 
mult decât atât, cea mai bună garanţie a autenticităţii și a 
credibilităţii documentelor ulterioare, cum sunt de exemplu 
operele biografice, depinde de ceea ce sfântul Francisc a spus 
despre el însuși17. 

Păstrarea multora dintre aceste Scrieri se datorează 
insistenţelor cu care Francisc îi invita pe toţi care luau contact 
cu ele să le copieze și să le pună în practică. Astfel a fost posibilă 
formarea acelor colecţii de codice și manuscrise care, de‑a lungul 
secolelor, au devenit obiectul nenumăratelor cercetări. 

În paginile imediat următoare se dorește doar o scurtă 
trecere în revistă a celor mai importante codice care conţin 
Scrierile sfântului Francisc și menţionarea câtorva ediţii ale 
acelorași Scrieri.
 

15 EpOrd 39: FF 226; cf. Test 19: FF 118.
16  Cf. R. Manselli, San Francesco d’Assisi, Roma 1980, 313.
17 Cf. T. Lombardi, Introduzione allo studio del Francescanesimo, 
Porziuncola, Assisi 1975, 20.
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I. Cei mai vechi martori 

a) Scrierile autografe
 Este minunat faptul că două/trei Scrieri autografe ale 
sfântului Francisc au fost găsite și se păstrează până astăzi. Una e 
așa‑numita Chartula sancti Francisci, ce conţine Binecuvântarea 
dată fratelui Leon și Laude aduse lui Dumnezeu cel Preaînalt, și 
se păstrează la Assisi, în capela relicvelor din Bazilica sfântului 
Francisc; iar a doua e Scrisoarea adresată fratelui Leon, care e 
păstrată în catedrala din Spoleto.  

Considerând cele două Scrieri, Binecuvântarea dată 
fratelui Leon și Laude aduse lui Dumnezeu Preaînalt, ca 
fiind distincte (deși sunt scrise pe cele două părţi ale aceluiași 
pergament), unii autori vorbesc de trei Scrieri autografe precum: 
Binecuvântarea dată fratelui Leon, Laude aduse lui Dumnezeu 
cel Preaînalt, și Scrisoarea adresată fratelui Leon. Oricum, este 
semnificativ faptul că păstrarea celor două pergamente – de 
dimensiuni mici – se datorează fratelui Leon, „secretarul”, 
confidentul și confesorul lui Francisc. Fratele Leon a fost primul 
„arhivar” al Ordinului serafic, dacă putem să‑l numim astfel, iar 
rasa pe care o purta, prima „arhivă”, deoarece el a fost acela care a 
purtat cu sine acest pergament până la moartea sa (între 1271 și 
1278). Aceste documente au o importanţă inestimabilă pentru că 
toate cercetările cu privire la capacitatea și modalitatea sfântului 
Francisc de a scrie se inspiră din aceste Scrieri autografe18.

18  Cf. M. Faloci Pulignani, „Tre autografi di San Francesco”, MiscFranc 6 
(1895) 33-39; Idem, „La calligrafia di San Francesco”, MiscFranc 7 (1898) 
67-71; Idem, „Un autografo di San Francesco d’Assisi a Spoleto”, MiscFranc 9 
(1902) 106; A. Gargano, „La personalità di San Francesco emersa dall’analisi 
«grafo-psicologica»”, L’Aurora Serafica (Bari) 43 (1972) 23-25; G. Moretti, I 
santi dalla loro scrittura. Esami grafologici, Roma 1975, 45-48; D. Lapsanski, 
„The autographs on the «Chartula» of St. Francis of Assisi”, AFH 67 (1974) 
18-37. A. Pratesi, „L’autografo di san Francesco nel Duomo di Spoleto”, 
în San Francesco e i francescani a Spoleto, Spoleto 1984, 17-26. E. Pasztor, 
„Frate Leone testimone di San Francesco”, CollFranc 50 (1980) 35-84.
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 Scrisoarea adresată fratelui Leon, de fapt, este un „bilet” 
ce a fost scris în grabă; conţinutul său exprimă, înainte de toate, 
o anumită neliniște în a‑i oferi un ajutor imediat fratelui Leon. 
Valoarea sa constă și în faptul că oferă un exemplu concret și 
preţios al modului în care Francisc scria și se exprima în scris, 
utilizând o formă simplă a limbii latine, impulsivă și incorectă; 
nu numai că silabele par să se încâlcească între ele, dar chiar și 
obișnuinţa instinctivă de a se exprima aduce cu sine unele erori 
gramaticale19. Scrisul mare al lui Francisc pare a fi puţin incisiv, 
dar nesigur din punct de vedere gramatical și caligrafic. În urma 
cercetărilor efectuate asupra acestor Scrieri autografe s‑a dovedit 
că forma lingvistică a celorlalte Scrieri de dimensiuni mai mari a 
fost revăzută de mai mulţi redactori, din moment ce nu prezintă 
greșeli.

Scrierile autografe au fost redactate în limba latină, 
folosindu‑se limba latină biblico‑liturgică cu unele influenţe 
evidente ale limbii italiene vorbită de lumea de rând. În aceste 
Scrieri autografe, în comparaţie cu celelalte Scrieri redactate 
în limba latină, se pot găsi unele italienisme, precum Francisco 
tuo în loc de Franciscus tuus (SLeon), Pater sante în loc de Pater 
sancte (LaudD 2).

Scrierile autografe, în ciuda faptului că sunt foarte 
scurte, dezvăluie că Francisc poseda cunoștinţe satisfăcătoare 
în materie de limbă latină, ceea ce îi permitea să dicteze unui 
„secretar” capabil să corecteze imediat erorile gramaticale.

b) Codicele B 24 
Acest codice se găsește în Biblioteca Vallicelliana20 de 

la Roma; el provine de la mănăstirea benedictină de la Subiaco 
și constă într‑un Liturghier; între 1219 și 1238 pe una din 

19 Cf. A. Vicinelli, Gli scritti di san Francesco e I „Fioretti”, Verona 1955, 
159.
20 Biblioteca se găseşte în Piazza della Chiesa Nuova, 18, 00186 Roma.
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paginile goale, a fost transcrisă Scrisoarea către clerici. Faptul că 
această Scrisoare a fost transcrisă înainte de anul 1238, face ca 
acest Liturghier să fie cel mai vechi codice care atestă existenţa 
unei Scrieri a lui Francisc21. În acest codice, căruia renumitul 
cercetător Kajetan Esser i‑a dat siglele RV 2, la sfârșitul exortaţiei 
se află semnul Tau (T), un desen asemănător cu cel din Scrierea 
autografă Binecuvântarea dată fratelui Leon. 

Pe lângă Chartula, avem, așadar, în RV 2, singura 
mărturie cunoscută până în prezent, care confirmă ceea ce 
primul biograf al sfântului Francisc, Toma de Celano, (3Cel 
XVII: FF 159), și sfântul Bonaventura (LegM IV 9: FF 1070; 
Legm II 9: FF 1347), au scris despre obișnuinţa lui Francisc 
de a‑și semna scrisorile cu semnul Tau22. Francisc obișnuia să 
traseze acest semn pe Scrierile sale mai ales în ultimii ani ai vieţii 
sale, fiind însemnat cu stigmate și marcat de o orbire aproape 
totală. Folosirea acestui semn drept semnătură nu era numai 
o practică religioasă, așa cum au interpretat biografii săi, care 
vedeau în semnul Tau un semn simbolic și misterios al celor aleși, 
amintiţi în cartea profetului Ezechiel (Ez 9,4), sau al îngerului 
apocaliptic, care avea în mână cea de a șasea pecete (Ap 7,2), 
ci o exigenţă practică, probabil inseparabilă de conștientizarea 
vocaţiei sale de om nesemnificativ și de o cultură modestă, în 
comparaţie cu mulţi dintre discipolii săi experţi în litere sacre 
și umane.

21  Cf. L. Oliger, „Textus antiquissimus Epistolae s. Francisci de reverentia 
corporis Domini in Missali Sublacensi (cod. B. 24 Vallicellanus)”,  AFH 6 
(1913) 3-12.
22  Cf. D. Vorreux, Un symbole franciscain: le Tau. Histoire, théologie et 
iconographie, Editions Franciscaines, Paris 1977; trad. italiană Tau. Simbolo 
francescano. Storia, teologia e iconografia, Messaggero, Padova 1988; M.V. 
Trivino, Le Tau, signo de salvación en la Bibbia y en los escritos franciscanos, 
Valencia 1988; H. Schneider, Leben im Zeichen des Tau, Aschaffenburg 
1989. L. Lehmann, Francesco maestro di preghiera, Edizioni Collegio San 
Lorenzo da Brindisi, Roma 1993, 284-289.
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c) O predică

O altă mărturie în favoarea autenticităţii Scrierilor 
sfântului Francisc o găsim în predica unui frate dominican care, 
pe 13 iulie 1231, înaintea studenţilor Universităţii din Paris, 
citează al șaselea Îndemn și‑l atribuie în mod explicit sfântului 
Francisc23.

II. Colecţiile Scrierilor

Colecţia actuală a Scrierilor are propria sa istorie; ea 
nu s‑a format numai o singură dată și nici într‑un singur loc. 
Ne găsim de fapt în faţa mai multor colecţii de Scrieri al căror 
conţinut diferă. După părerea unor cercetători ca Paul Sabatier 
(1858‑1928) și Sophronius Clasen OFM, se pot distinge patru 
colecţii:

a) Codicele 338 din Assisi

 Colecţia cea mai veche și mai preţioasă a Scrierilor se 
găsește în Codicele 338 de la Sacro Convento, din Assisi; în el 
se găsesc, printre alte documente, unsprezece dintre Scrierile 
sfântului Francisc. Datarea sa urcă până în a doua jumătate a 
secolului al XIII‑lea și, cu siguranţă, a fost scris de către fraţii 
de la Sacro Convento în timpul ministrului general Alberto din 
Pisa, sau, mult mai probabil, al lui Haymo din Faversham.  

23 Cf. M.M. Davy, Les sermons universitaires parisiens de 1230-1231, Paris 
1931, 346. Cf. François d’Assisi, Écrits. Texte latin de l’édition K. Esser, 
introduction, traduction, notes et index par Th. Desbonnets, Th. Matura, 
J.F. Godet, D. Vorreux, (Sources Chrétiennes nr. 285), Paris 1981, 10.
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b) Compilaţia de la Avignon

 În jurul anului 1340, la Avignon, un frate a adunat mai 
multe mărturii ale anumitor fapte din viaţa sfântului Francisc, 
care fuseseră omise de sfântul Bonaventura în Legenda Maior. 
Sursa acestor informaţii au fost documentele folosite de către 
Toma de Celano pentru redactarea operei Vita Secunda; ulterior, 
ele au furnizat textele de bază pentru realizarea operei Speculum 
Perfectionis. 

 În această colecţie se găsesc cincisprezece dintre Scrierile 
sfântului Francisc, a căror datare istorică se încadrează între cea 
de‑a doua jumătate a secolului al XIV‑lea și sfârșitul secolului al 
XV‑lea. Cel mai vechi codice al acestui grup este Cod. theol. Lat. 
quarto 196, de la Statsbibliotek din Berlin, scris înainte de anul 
1342.

c) Grupul de la Porţiuncula
 Acest codice conţine numai opt manuscrise ce provin 
de la conventele fraţilor de strictă observanţă; acest codice se 
mai numește și Il libro delle province dell’Italia Centrale24. Fraţii 
care au transcris aceste manuscrise nu au fost copiști de profesie. 
Anumite trăsături și modalităţi de a scrie, din unele părţi ale 
manuscriselor, sunt comune tuturor celor opt codice, care, pe 
lângă anumite Scrieri, mai conţin și Legenda Trium Sociorum și 
Speculum Perfectionis. Codicele cel mai vechi este cod. F 19 din 
biblioteca conventului25 Ognissanti din Florenţa, scris înainte 
de anul 1370.
24 S. Clasen, Legenda antiqua. Untersuchungen über die 
nachbonaventurianischen Franziskusquellen, Leiden 1967.
25 Termenul „convent” desemnează locuinţele fraţilor ce aparţin Ordinelor 
mendicante; adoptarea acestei terminologii s-a impus chiar de la început, 
pentru a se face diferenţă între casele locuite de fraţi şi mănăstiri; chiar 
dacă în limbajul popular conventele sunt numite şi mănăstiri, din punct de 
vedere juridic şi structural, diferenţele sunt enorme. 
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d) Grupul din Nord sau din provincia Köln
 Acest grup cuprinde unsprezece manuscrise ce au fost scrise 
de copiști profesioniști; ele provin de la conventele Canonicilor 
regulari, sau ale Ordinului Sfintei Cruci (Cruciferi) din Ţările de 
Jos sau din Renania. Manuscrisul R 491, de la biblioteca de stat din 
Bratislava, pare a fi cel mai vechi dintre ele din moment ce a fost 
scris la sfârșitul secolului al XIV‑lea; vechimea celorlalte manuscrise 
ce aparţin acestui grup este ceva mai recentă, fiind datată cu 
aproximaţie în jurul secolului al XV‑lea.

 Aceste codice constituie baza colecţiilor care pot fi 
considerate a fi complete, în timp ce toate celelalte manuscrise 
fac referinţă la una dintre aceste colecţii, deși variantele propuse 
de ele sunt adesea remarcabile.

 Toate colecţiile menţionate mai sus conţin Îndemnurile, 
Scrisoarea a doua către credincioşi, Scrisoarea către întreg Ordinul 
și Salutul Virtuţilor. Regula confirmată și Testamentul lipsesc 
numai din Grupul din Nord; asta se datorează faptului că aceste 
texte legislative nu prezentau prea mare interes pentru canonicii 
care copiau Scrierile.

 Divergenţele cu privire la toate celelalte Scrieri sunt 
următoarele: trei colecţii (cod. As 338, Avignon și Grupul din 
Nord), conţin Regula pentru sihăstrii și Laude pentru toate orele; 
două colecţii (Avignon și Porţiuncula), conţin Binecuvântarea 
dată fratelui Leon și Salutul adresat Preasfintei Fecioare Maria; 
la două colecţii (cod. As 338 și Avignon), se adaugă Oficiul 
Patimii Domnului și Cântecul Creaturilor. Numai colecţia de la 
Avignon conţine Rugăciune înaintea crucifixului din bisericuţa 
San Damiano și Scrisoarea adresată fratelui Anton. În colecţia de 
la Porţiuncula se găsește Scrisoarea către un ministru și Regula 
neconfirmată, în timp ce colecţia de la Avignon conţine numai 
un extras al capitolului 16 din Regula neconfirmată. 
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e) Colecţii care nu aparţin unui grup determinat
 Există unele colecţii care cu greu ar putea fi incluse 
în vreunul dintre grupurile menţionate; este vorba de codice 
ale căror datare urcă până în secolul al XIV‑lea și al XV‑lea. 
Cea mai importantă colecţie dintre acestea este cod. 1 An, al 
Bibliotecii Universităţii Pontificale Antonianum din Roma, 
care datează de la jumătatea secolului al XIV‑lea și conţine 
Regula neconfirmată, Testamentul, Îndemnurile, Scrisoarea 
către întreg Ordinul, Scrisoarea către clerici, Salutul Preasfintei 
Fecioare Maria, și Laude aduse lui Dumnezeu cel Preaînalt. Un 
alt codice important se găsește în Biblioteca Institutului Sfântul 
Isidor din Roma; el datează din secolul al XIV‑lea/XV‑lea (cod. 
1/142: Is 4) și conţine Regula neconfirmată 21‑23, Cântecul 
Creaturilor, Îndemnurile, Regula pentru sihăstrii, Scrisoarea 
către clerici, Scrisoarea către întreg Ordinul și Scrisoarea a doua 
către credincioşi.

 În Biblioteca Bodleian din Oxford se găsește codicele 
Can. Misc. 525, scris în anul 1384/85, care conţine următoarele 
Scrieri: Îndemnurile, Scrisoarea către întreg Ordinul, Salutatul 
Virtuţilor, Cântecul Creaturilor și Oficiul patimii Domnului.

 Pentru istoria textului Scrierilor, o oarecare importanţă 
prezintă și codicele 225 (din a doua jumătate a secolului al XIII‑
lea) din Biblioteca Guarnacci din Volterra, care conţine sfârșitul 
Scrisorii către credincioşi, Scrisoarea către întreg Ordinul și Scrisoarea 
către custozi, care lipsește în celelalte colecţii mai sus amintite.

 Codicele B 131 (secolul al XIV‑lea/XV‑lea) din 
Biblioteca Vallicelliana din Roma conţine Regula neconfirmată 
(incompletă), Laude aduse lui Dumnezeu cel Preaînalt, Salutul 
Virtuţilor, Salutul Preasfintei Fecioare Maria, Scrisoarea către 
întreg Ordinul, Binecuvântarea dată fratelui Leon, Testamentul 
și Parafrazarea rugăciunii „Tatăl nostru”.
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 Sunt foarte numeroase manuscrisele care conţin numai 
una sau două Scrieri ale sfântului Francisc, în general Regula 
neconfirmată și Testamentul. În schema de mai jos încercăm să 
rezumăm datele deja amintite, arătând în plus și numărul de 
manuscrise în care se găsesc Scrierile respective26.

DIFERITE

MANUSCRISE
Porţiuncula Avignon 338 Nord

Nr. de

manuscrise

Rnb Da - - - 24
Smin Da - - - 14

BLeon Da Da - - 18

SalFM Da Da - - 17
Lore Da Da Da - 25
Rb Da Da Da - 96
Test Da Da Da - 125
Rsih Da Da Da - 22
Înd Da Da Da Da 58 

Scred Da Da Da Da 41 
SOrd Da Da Da Da 53 
SalVir Da Da Da Da 37 
Scler - Da Da Da 27 
OpD - Da Da - 6 
CânC - Da Da - 11 
Rcruce - Da - - 15 
SAnt - Da - - 9 

26 Cf. Écrits, 10-13; H. Boehmer, Analekten zur Geschichte des Franciscus 
von Assisi, Tübingen und Leipzig 1904.
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 Asupra întregii colecţii de manuscrise, care a fost scoasă 
la lumină, avem informaţii în volumul care a pregătit ediţia 
critică a lui Esser27.

III. Primele ediţii tipărite

a) Incunabule și post‑incunabule
 Scrierile sfântului Francisc au fost date spre tipărire 
încă de la inventarea tiparului de către Gutenberg (+1468). În 
urma cercetărilor efectuate de doi preoţi franciscani, Esser și 
Oliger, s‑au semnalat două incunabule și aproximativ zece post‑
incunabule28. 

 b) Ediţia princeps a lui Lucas Wadding (1623)

 Până în secolul al XVII‑lea nu se poate vorbi de o 
culegere sistematică a Scrierilor sfântului Francisc, deoarece 
primul istoriograf al Ordinului Franciscan, care a tipărit prima 
ediţie în anul 1623 la Anversa, a fost fratele minor irlandez 
Lucas Wadding29. Denumirea de Opuscula, dată Scrierilor 
sfântului Francisc, a fost adoptată de mulţi editori ce au urmat 
lui Wadding până la ediţia critică a lui Esser. 

 Stanislao da Campagnola afirmă, de exemplu, că 
denumirea de Opuscula nu se potrivește multora dintre ele; e 
de preferat mai degrabă apelativul de Scrieri pentru că cel de 

27 Cf. K. Esser – R. Oliger, La tradition manuscripte des Opuscules de saint 
François d’Assise. Préliminaires de l’édition critique, Roma 1972.
28 Cf. Ibidem., 124.
29 Cf. B.P. Franscisci Assisiatis opuscula nunc primum collecta tribus tomis 
distincta, noti et commentariis asceticis illustrata per fr. Lucam Waddingum, 
Antverpiae, ex officina Plantiniana, MDCXXIII. O analiză mai detaliată 
a acestei culegeri se poate găsi la J. Cambell, „Écrits et paroles de saint 
François d’après les Opuscules de Wadding”, FranzStud 48 (1965) 73-104. 
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Opuscula – opere mici – ne duce cu gândul la un gen literar 
ascetico‑moral, ceea ce îi determină pe mulţi să caute în ele, la 
fel ca în trecut, în mod exclusiv norme de viaţă și nu aspectele 
relevante ale personalităţii lui Francisc, model admirabil pentru 
toţi30.

 În această ediţie preţioasă Wadding a strâns, pe lângă 
Scrierile autentice, chiar și discursuri, alocuţiuni, îndrumări 
și rugăciuni ce sunt menţionate de cele mai vechi mărturii ale 
biografilor sfântului Francisc. Munca pe care au trebuit să o facă 
redactorii moderni a constat în a discerne și a separa în opera 
lui Wadding ceea ce era autentic de ceea ce aparţinea literaturii 
apocrife și în a examina din nou colecţiile manuscriselor. O 
mare parte din această muncă a fost făcută de către celebrul 
pastor Paul Sabatier – începând cu sfârșitul secolului al XIX‑lea 
–, care a condus la o apreciere știinţifică foarte înaltă a Scrierilor 
sfântului Francisc, chiar dacă ediţiile critice au fost îngrijite 
ulterior de alţii31.

 Timp de aproape trei secole, ediţia lui Wadding a rămas 
textul de bază la care au făcut referinţă aproape zece retipăriri 
și multe alte ediţii minore. Volumul lui Wadding, îmbogăţit 
cu multe note și lungi comentarii, numără 710 pagini (format 
mare). 

 Ţinând cont de dimensiunea acestui volum, se poate 
înţelege insistenţa miniștrilor generali și provinciali de a se 
edita cât mai repede „manuale”. Unul dintre acestea, îngrijit de 

30 Cf. S. Da Campagnola, Francesco d’Assisi nei suoi scritti e nelle sue 
biografie dei secoli XIII-XIV, Porziuncola, Assisi 1981, 20.
31 Cf.  Ibidem, 29. P. Sabatier, Études inédites sur saint François d’Assise, 
Paris 1932, 70-72, îşi revendică meritul redescoperirii acestor Scrieri. Cf. 
L. Pellegrini, „La «Vie de Saint François d’Assise» e gli studi francescani 
tra impegno critico e tensione ideologica”, RSEc 12 (1994) 11-30; L. 
Lehmann, „Il cattolicesimo di san Francesco nella lettura del protestante 
Paul Sabatieri”, RSEc 12 (1994) 89-118. 
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către Antonio de Gaieta, a apărut în anul 1635 la Napoli, iar 
un altul, îngrijit de Ludovicus Cavalli, a apărut în anul 1637, la 
Lyon. În dorinţa de a oferi o ediţie mult mai practică, amândoi 
au reprodus numai textul Scrierilor, eliminând introducerile, 
comentariile și notele critice. 

 O retipărire integrală a ediţiei princeps a lui Wadding, 
căreia i s‑au adăugat mai multe note biografice și chiar scrierile 
sfântului Anton, s‑a datorat fratelui minor francez Jean de 
la Haye32. Acest volum masiv, tipărit în 1641, a avut parte de 
numeroase reeditări: în anul 1653, la Lyon, în anul 1738, la 
Regensgurg și în anul 1739, la Augsburg. 

IV. Primele traduceri
 

Interesul pentru Scrierile sfântului Francisc este 
foarte vechi, aproape contemporan cu întemeierea Ordinului. 
Francisc își îndemna fraţii să păstreze Scrierile sale și invoca 
binecuvântarea lui Dumnezeu asupra celor care le răspândeau 
cu credinţă. Numărul mare de manuscrise, atât cele medievale, 
cât și cele de la începutul epocii moderne, deși conţin lacune 
textuale care reclamă lipsa legăturii cu tradiţia, pare să fie o 
punere în practică a dorinţei fondatorului. 

 Printre primele traduceri de la sfârșitul Evului Mediu 
amintim pe cele realizate de: Ubertino de Casale (1485), 
Bartolomeo de Pisa (1395), Floreto de San Francesco (1492) și 
mai ales traducerea italiană, rămasă ca fiind un exemplar inedit, 
a toscanului Antonio Bruni (1503), care – cu excepţia câtorva 
texte particulare (îndeosebi Rb și Test) – este prima traducere 
aproape integrală a Scrierilor și s‑a păstrat în mai multe codice: 

32  Cf. S. Francisci Assisiatis, Minorum patriarchae, et s. Antonii Patavini 
eiusdem Ordinis opera omnia,  labore R.P. Joannis de Haye, Parisiis 1641.
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2697, în Biblioteca Universităţii din Bologna; C 5. 1194, 
în Biblioteca Naţională din Florenţa; 1407, în Biblioteca 
Riccardiana din Florenţa și cod. 313, în biblioteca Guarniacci 
din Volterra33.

 Prima traducere anonimă în limba franceză apare în 
anul 1632 la Lüttich; două versiuni în italiană văd lumina 
tiparului spre sfârșitul secolului al XVIII‑lea34.

 În secolul al XIX‑lea au apărut numeroase traduceri; 
probabil că prima a fost una germană, în 1828 la München, a lui 
Herenäus Haid35; după puţin timp, apar trei traduceri în Franţa, 
care fac referinţă la lucrarea lui Lucas Wadding36; apoi un frate 
minor capucin, pe nume Bernardo de Fivizzano, în anul 1880, 
a tipărit prima ediţie bilingvă a textului lui Wadding, așa cum 
a fost transmisă de către fratele minor Jean de la Haye37. Este 
foarte probabil ca el să fi fost primul care, prin redactarea sa, 
a căutat să mărească sfera de cercetare, definind scopul lucrării 
sale astfel: „…în beneficiul spiritual al credincioșilor și mai ales 
al fiilor preaiubiţi ai Seraficului Părinte”. 

33 Cf. S. Da Campagnola, Francesco d’Assisi nei suoi scritti, 27.
34 Cf. Le vray S. Reliqvaire de l’Ésprit Séraphique du B.P.S. François fidelment 
recueilli par de R.P. Lucas Wadingus Religieux Reccollect de l’ordre de saint 
François; Edoardo Da Torino, Opuscoli di S. Francesco d’Assisi recati in 
volgare con alcune annotazionii, Vercelli 1781; Bernardino Pianzola 
OFMConv, Opuscoli del Serafico Patriarcha San Francesco di Assisi dal testo 
latino tradotti in italiano con un compendio della vita del medesimo, Venezia 
1782.
35 Cf. HerenÄus Haid, Leben und Regel des heiligen Franziskus von Assis, 
München 1828; Idem, Die kleinen Werke des heiligen Franziskus von Assis, 
München 1829.
36 Cf. Raymond Des Tourettes, Opuscules de saint François dîapres le Père 
Lucas Waddingi, Avignon 1859; AbbÉ Berthaumier, Oeuvres de s. François 
d’Assise suivies des oeuvres du Bx Egide d’Assise, de celles du Bx. Jacques de 
Todi, Paris 1863; Opuscules complets de S. François d’Assise, Paris-Leipzig-
Tournai 1864.
37 Cf. Opuscoli del Serafico Patriarcha S. Francesco d’Assisi, volgarizzati col 
testo a fronte, Firenze 1880.
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 Traducerea în limba engleză a operei Opuscola, a lui 
Wadding, a apărut în anul 1885 la Londra38; tot în perioada 
respectivă a apărut și în limba polonă39.

a) Două ediţii critice
 Cercetările lui Paul Sabatier, în mod deosebit celebra și 
sugestiva sa operă Vie de saint François d’Assise, publicată la Paris 
spre sfârșitul anului 1893, retipărită și tradusă de mai multe ori 
până acum, au stimulat un nou interes pentru Scrierile sfântului 
Francisc și au creat premizele apariţiei unei ediţii critice mai 
îngrijite a operei lui Wadding. 

 În 1904 au apărut două ediţii critice, la o distanţă de 
numai trei luni una de cealaltă. Prima, care i se datorează Pr. 
Leonard Lemmens (1864‑1929), a apărut la editura Quaracchi 
(Florenţa), unde se găsea sediul Institutului de Istorie al OFM 
(astăzi se găsește la Grottaferrata), și a fost retipărită în anii 1941, 
1943 și 194940. Pr. Lemmens s‑a bazat mai mult pe codicele As 
338 și pe un număr foarte restrâns de manuscrise care aparţineau 
grupului de la Porţiuncula. Din păcate, limitându‑se numai la 
Scrierile în limba latină, a exclus Cântecul Creaturilor, deși acesta 
se afla în codicele As 338.

 Cealaltă ediţie a fost îngrijită de către Heinrich Boehmer 
(1869‑1927), care a fost unul dintre cei mai de seamă cercetători 
ai Universităţii din Tübingen41, și conţine o introducere 
semnificativă care prezintă tradiţia Scrierilor și a ediţiei princeps 
a lui Wadding, făcând apoi o distincţie între Scrierile autentice, 

38 Cf. Writings of St. Francis, transleted by a Religious of the Order, London 
1885.
39 Cf. K. Esser, Gli Scritti, 40. 
40  Cf. Opuscola sancti patris Francisci Assisiensis, sec. codices mss. emendata 
et denuo edita a PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas, Quaracchi 
1904.
41  Cf. Stanislao Da Campagnola, Francesco d’Assisi nei suoi scritti, 29.
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Scrierile care prezintă dubii și Scrierile pierdute42. 

 Se poate afirma că efortul lui Boehmer a fost 
semnificativ; el a utilizat, înainte de toate, manuscrisele colecţiei 
de la Avignon  (în total 60 de codice).

 După apariţia noilor ediţii critice, dintre care în general 
era de preferat aceea a lui Boehmer, numărul traducerilor a 
crescut semnificativ în toată lumea43. Amintim numai câteva 
dintre primele ediţii tipărite în diferitele limbi europene: în anul 
1905, a apărut o traducere în limba franceză44; a urmat aceea în 
limba engleză45 și cea în germană46. În limba poloneză, Scrierile 
apar în anul 191247; în anul 1921, în limba italiană și catalană48; 
în același an apar și în limba olandeză49; în limba cehă, în anul 
1926, iar în 1927, în limba portugheză50; apoi, în anul 1929, 
apare o traducere în limba maghiară51; și, nu în ultimul rând, 

42 Cf. H. Boehmer, Analekten zur Geschichte des Franziscus von Assisi. 
Mit einer Einleitung und Regesten zur Geschichte des Franciskus und der 
Franziskaner, Tübingen und Leipzig 1904, 146.
43 Cf. K. Esser, Die Opuscula, 24-29; Idem, Gli scritti..., 42-47.
44 Cf. Ubald D’alençon, Les Opuscules de saint François d’Assise, Paris 
1905.
45 Cf. Paschal Robinson, OFM, The Writings of Saint Francis of Assisi, 
Philadelphia 1906.
46 Cf. Maternus Rederstoff, OFM, Die Schriften des heiligen Franziskus 
von Assisi. Neue deutsche Übersetzung nebst Einleitung und Anmerkungen, 
Regensburg 1910.
47 Cf. Florentyn Szczepanik, OFM, Pisma ‚sw. Franziszka z Asyzu, 
Krakovia 1912.
48 Cf. Vittorino Facchinetti, OFM, Gli scritti di San Francesco d’Assisi 
con introduzione e note critiche, Milano 1921; Antoni M. De Barcelona 
OFMCap, Els Escrits autentics del P. S. Francisco, Barcelona 1921.
49 Cf. Engelbertus Van Delft, OFMCap, Geschriften van st. Franziskus 
von Assisi, Bussum 1921, Turnhout 1946.
50 Cf. Leander Brejcha, OFM, Spisy svatého Franitzka z Assisi, Praze 1926; 
Julio Edoardo Dos Santos, Sao Francisco de Assis, versâo dos seus poemas 
e opúsculos, Lisboa 1927.
51 Cf. Innocentius Takacs, OFM, Assisi Sz. Ferenc iratai, Budapest 1929.
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traducerile în limbile indoneziană, slovacă și vietnameză52.

 La sfârșitul acestei treceri în revistă, putem constata că, 
de‑a lungul istoriei, mai înainte de apariţia ediţiei critice a lui 
Esser, Scrierile sfântului Francisc se bucurau deja de o mare stimă 
în toată lumea. Totuși, trebuie să spunem că apariţia unui interes 
cu adevărat știinţific se manifestă numai începând cu secolul al 
XIX‑lea53.

b) Un studiu minuţios
 Cele două ediţii din anul 1904 s‑au bazat pe un număr 
foarte restrâns de codice, deoarece în acel timp nu exista un interes 
prea mare la nivel știinţific cu privire la originile franciscane. În 
următoarele decenii, cercetătorii au găsit aproape în fiecare lună 
câte un manuscris sau unele Scrieri, biografii și legende antice, 
astfel încât se credea că, prin descoperirea noilor codice, s‑ar 
fi ajuns la găsirea unei soluţii pentru dificila și provocatoarea 
Chestiune franciscană ‑ Questione francescana54. Dacă această 
ultimă dorinţă nu a fost satisfăcută, s‑a putut ajunge, în schimb, 
la o lectură mai sigură și bine fondată a Scrierilor, iar prin acestea 
la o cunoaștere mai profundă a gândirii sfântului Francisc.

 Kajetan Esser (28.02.1913 – 10.07.1978), frate minor 
din provincia de Köln, a fost acela care s‑a ocupat timp îndelungat 
de Scrierile sfântului Francisc și de originile franciscane. El își 

52 Cf. Redempto Wahjosudibjo, OFM, Wedjangan Santu Fransiskus 
dari Assisia, Djakarta 1959; Regula a stanovy tretieho rádu sv. Frantiska, Z 
latinskej povodiny prelozil P. Teodorik J. Zubek, OFM, Passaie 1960; Bùt 
Tich cha thánh phanxic, Saigon 1968.
53  Cf. E. Grau, „Die neue Bewertung der Schriften des heiligen Franziskus 
von Assisi seit den letzten 80 Jahren”, în San Francesco nella ricerca storica 
degli ultimi ottanta anni [Convegni del Centro di studi sulla spiritualità 
medievale, IX], Todi 1971, 33-73. S. Da Campagnola, Francesco d’Assisi nei 
suoi scritti, 27-30; C. Paolazzi, Lettura degli scitti, 4-6.
54 Cf. La „Questione francescana” dal Sabatier ad oggi [Atti del I Convegno 
internazionale, Assisi 1973], Assisi 1974; F.X. Bischof, „Die «Franziskanische 
Frage» - ein ungeröstes Problem”, MThz  41 (1990) 355-382; F. Uribe, „Cien 
años de la Cuestión Franciscana”, Ant 68 (1993) 348-374.
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începuse cercetările asupra unor manuscrise încă înainte de cel 
de‑al doilea război mondial. Apoi a trebuit să le întrerupă, din 
cauza serviciului militar, dar după sfârșitul războiului și‑a reluat 
studiile, terminându‑le cu o teză de doctorat despre Testamentul 
sfântului Francisc, care, mai târziu, a fost studiul de bază pentru 
cercetările sale ulterioare. Colecţionând numeroasele codice 
care conţineau Testamentul, Esser a reușit să individualizeze un 
fir călăuzitor ce arăta interdependenţa dintre codice și a elaborat 
un text de bază, urmat de o ediţie critică, cu unele indicaţii 
privind diferitele variante55. După această capodoperă, care a 
fost primită cu satisfacţie de către experţii în materie, Esser a 
continuat să studieze fiecare Scriere a lui Francisc, dar mai ales 
acele Scrieri a căror autenticitate era pusă la îndoială. Aceste 
cercetări, care au apărut mai întâi în diferite reviste, au fost 
adunate într‑un volum îngrijit de către Edmund Kurten OFM 
și de Isidoro de Villapadierna OFMCap de la Institutul Istoric 
Capucin din Roma56.

 Capitulul57 general OFM din anul 1968 a fost acela care 
a stabilit în mod oficial o comisie pentru pregătirea unei ediţii 
care să poată satisface noile exigenţe ale criticii moderne. Prima 
responsabilitate a acestei comisii, care avea drept conducător 
pe K. Esser, a fost recenzarea manuscriselor. Rezultatul acestei 
munci minuţioase a constat în tipărirea unui volum mic, dar 
foarte preţios, în anul 1972, care a fost ulterior completat în 

55  Cf. K. Esser, Das Testament des heiligen Franziskus von Assisi. 
Eine Untersuchung über seine Echtheit und seine bedeutung 
(Vorreformationsgeschichtliche Forschungen, 15), Münster 1949; o traducere 
parţială există atât în limba italiană, cât şi în limba spaniolă.
56 Cf. K. Esser, Studien zu den opuscula des heiligen Franziskus von Assisi 
(Subsidia scientifica franciscalia, 4), Roma 1973. Aici se poate găsi chiar şi o 
bibliografie despre K. Esser îngrijită de către Oktavian Schmucki OFMCap. 
57 Capitulul este organul legislativ suprem în cadrul unui Ordin sau al unei 
Congregaţii religioase; el este de mai multe feluri: capitul general – se 
celebrează la nivel de Ordin sau Congregaţie; capitul provincial – are loc la 
nivel de provincie religioasă; capitul conventual (sau local) – se celebrează 
în fiecare convent pentru luarea de decizii ce privesc realitatea respectivă. 

51



anul 197558. Comisia se găsea astfel în faţa a 196 de codice 
care conţineau Scrierile sfântului Francisc, fără a mai număra 
celelalte 56 de codice, care cuprindeau numai Rb și Test.

 Oportunitatea apariţiei unei noi ediţii critice s‑a 
datorat faptului că în ediţiile lui Lemmens și Boehmer lipsea 
o justificare suficient de critică, din cauza numărului limitat 
de codice cunoscute până atunci, lipsă la care au încercat să 
facă faţă ediţiile speciale ale lui V. Branca și G. Contini pentru 
Cântecul Creaturilor59, ale lui D. Flood (1967) și ale lui K. Esser 
(1974) pentru Regula neconfirmată60 și, bineînţeles, studiul 
fundamental al lui Esser și Oliger despre tradiţia manuscriselor 
(1972). Această ultimă lucrare oferă o viziune de ansamblu, clară 
și convingătoare a întregii tradiţii de manuscrise și a mărturiilor 
despre vechile traduceri și primele ediţii tipărite. 

 Între timp, Esser și‑a continuat studiul asupra fiecărei 
Scrieri în parte, reușind să publice noua ediţie critică a Scrierilor61 
în 1976, cu ocazia comemorării a 750 de ani de la moartea 
sfântului Francisc. Tot în același an, Giovanni Boccali, OFM, 
a tipărit o altă ediţie critică; deși depășită de aceea a lui Esser, 
totuși ea continuă să fie folositoare pentru trimiterile biblice și 

58 Cf. K. Esser – R. Oliger, La tradition manuscrite des Opuscules de saint 
François d’Assise. Préliminaires de l’édition critique (Subsidia scientifica 
franciscalia, 3), Rome 1972; E. Kurten, „Weitere Textzeugen für die 
Opuscula des heiligen Franziskus von Assisi”, CollFranc 45 (1975) 251-267.
59  Cf. V. Branca, Il cantico di frate Sole. Studio delle fonti e testo critico, Firenze 
1950; cf. AFH 41 (1948) 3-87. G.F. Contini, Poeti dell’200, I, Milano 1960, 29.
60 Cf. D.E. Flood, Die Regula non bullata der Minderbrüder (Franziskan 
Forschungen, 19), Werl 1967; K. Esser, Textkritische Untersuchungen zur 
Regula non bullata der Minderbrüder (Spicilegium Bonaventurianum, 9), 
Grottaferrata 1974.
61 Cf. K. Esser, Die Opuscula des hl. Franziskus von Assisi. Neue  
textkritische Edition, Editiones Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas,  
Grotaferrata (Romae) 1976.
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pentru concordanţa sa62. 

 Ultima și cea mai recentă ediţie critică a apărut în 
decembrie 2009, fiind îngrijită de Carlo Paolazzi, OFM. 
Canonul Scrierilor, considerate autentice, rămâne același. 
Paolazzi prezintă textele într‑o manieră directă și clară; el 
evită dispunerea lor în ordine alfabetică, după cum făcuse 
predecesorul său, și încearcă să urmeze un criteriu plauzibil din 
punct de vedere istoric. Diferenţa esenţială dintre cele două 
ediţii e de tip știinţific și filologic. 

 Prin expunerea acestor consideraţii am dorit să‑i oferim 
cititorului câteva informaţii pertinente pentru a‑și putea face o 
imagine generală despre istoria Scrierilor sfântului Francisc. Iar 
referitor la textul propriu‑zis al Scrierilor, am încercat să venim 
în întâmpinarea dorinţei seraficului nostru părinte, sfântul 
Francisc, manifestată în concluzia Regulii neconfirmate: „nimeni 
să nu scoată sau să adauge ceva la cele scrise în această formă de 
viaţă”. În speranţa de a nu fi denaturat sensul cuvintelor sale și al 
mesajului său, vă ivităm să faceţi cunoștinţă, prin intermediul 
Scrierilor, mai întâi cu Sărăcuţul din Assisi, apoi cu planta sa 
firavă. Distribuirea Scrierilor urmează ordinea următoare:

•	 Texte legislative
•	 Exortaţii
•	 Scrisori

o Scrisori ad extra 
o Scrisori ad intra

62  Cf. Concordantiae verbalis opusculorum S. Francisci et S. Clarae 
Assisiensium. Editio textus aliaenque multae adnotationes cura et studio 
fr. Joannis M. Boccali, OFM dispositae, S. Mariae Angelorum, Assisi 
1976. Cf. de asemenea L. García Aragón, Concordancias franciscanas, 
Guatemala, Ciudad 1976. 
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o Scrisori personale
•	 Laude şi rugăciuni

o Laude şi rugăciuni în latină
o Laude şi rugăciuni în italiană
o Laude şi rugăciuni în proză

•	 Fragmente şi Dictări
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Texte legislative

Din această categorie fac parte Regula neconfirmată 
(1221), Regula confirmată (1223), Regula pentru sihăstri și două 
texte scurte adresate sfintei Clara pe care ea le‑a introdus în 
Regula ei din anul 1253; este vorba de Forma de viaţă și Ultima 
dorinţă. Numai primele două texte trebuie considerate reguli. 
Regula pentru sihăstrii este practic un supliment la Regula în 
vigoare, iar Forma de viaţă este o directivă pentru „a trăi după 
desăvârșirea Sfintei Evanghelii” (v. 1), dată de Francisc Clarei, 
probabil în anul 1213. Udor este mai degrabă un testament, în 
care Francisc promite mai întâi că „vrea să urmeze viaţa și sărăcia 
preaînaltului nostru Domn…”, după care recomandă surorilor să 
trăiască „mereu în această [formă de] viaţă și sărăcie preasfântă” 
(Udor 1‑2). Tonul și conţinutul celor două bilete date Clarei 
sunt în concordanţă cu celelalte sfaturi ale lui Francisc (cf. Test, 
Rnb, Înd; OpD).

 Francisc vorbește în Testamentul său (vv. 14‑15) de 
Proppositum vitae pe care el însuși l‑a înmânat domnului Papă și 
a primit confirmarea acestuia. Din păcate, nu avem posibilitatea 
de a citi acel text, numit și Protoregulă. Tentativele de până acum 
de a reface în mod critic textul original al Protoregulii au eșuat, 
pentru faptul că au ajuns la rezultate contrastante. Majoritatea 
cercetătorilor sunt de părere că Protoregula s‑a dezvoltat treptat, 
până ce a ajuns ca, la redactarea finală din anul 1221, să ia forma 
Regulii neconfirmate pe care o cunoaștem noi astăzi. Textul 
original al Protoregulii, ce a fost înmânat papei Inocenţiu al III‑
lea, este integrat și păstrat, cel puţin în punctele sale esenţiale, 
în Rnb. Ea a avut o evoluţie progresivă; acest fapt e confirmat 
de introducerea expresiilor negative fraţii să se ferească – caveant 
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fratres –, cauzate de abuzurile din perioada primelor fraternităţi 
și de pericolele ce ameninţau „Regula și viaţa fraţilor, adică 
trăirea în ascultare, în castitate și fără nimic propriu” (Rnb I 
1)63. Mărturii în favoarea unei „Reguli în curs de dezvoltare”, 
adică pentru o Regulă puţin diferită de actuala Rnb, se pot găsi 
în codicele bibliotecii catedralei din Worcester și în Expunerea 
asupra Regulii făcută de Ugo de Digne.

 Regula neconfirmată, numită astfel pentru că a fost 
aprobată verbal doar în esenţa sa, în 1209/1210, și nu de o 
bulă papală, este textul ce oferă cele mai multe elemente pentru 
înţelegerea primei fraternităţi, dar este și cel mai discutat. 
Asta se datorează problemelor inerente ce privesc geneza sa și 
aportul altor fraţi; un astfel de exemplu este acela al fratelui 
Cesario din Speyer, căruia Francisc i‑a încredinţat „sarcina de 
a orna prin cuvinte din Evanghelie Regula pe care el tocmai 
o concepuse prin cuvinte simple”64. Care sunt fragmentele 
biblice originale? Care sunt adăugirile propuse de însuși 
Francisc de‑a lungul anilor și care sunt cele făcute de alţii? 
Care era hermeneutica lui Francisc și cum înţelegea el textul 
biblic? Care sunt fragmentele sale preferate? Aceste întrebări 
și altele asemănătoare au dat naștere la multe cărţi și studii, a 
căror evaluare revine specialiștilor în domeniu65.

 Insistenţa cu care tradiţia scrisă a primilor însoţitori îi 
atribuie lui Francisc introducerea și în Rb a textelor evanghelice, 

63  Cf. D. Flood, Die Regula non bullata der Minderbrüder, Werl 1967; 
K. Esser, Textkritische Untersuchungen zur Rnb, Grottaferrata 1974; O. 
Schmucki, „Gli scritti legislativi di San Francesco”, în Approccio storico-
critico alle Fonti Francescane, ed. G. Carderopoli – M. Conti, Roma 1979, 
73-98.
64 Giordano Da Giano, Cronaca, 15: FF 2338; B. Vollot, „Cèsaire de Spire 
et la Règle de 1221”, Laur 32 (1991) 3-28.
65 Vreau să citez numai o singură carte în care se găseşte bibliografia 
necesară: D. Dozzi, Il Vangelo nella Regola non bullata di Francesco d’Assiai, 
Roma 1989.
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menţionate în Rnb I și XIV, și a pasajelor care fac referinţă la 
părăsirea lumii și la misiunea apostolilor, impune căutarea 
normelor originale în acele capitole. Alte fragmente, îndemnuri 
și interdicţii au fost introduse ulterior cu asistenţa unor 
persoane experte în materie; nici adunările capitulare anuale, 
care au început să se ţină încă din anul 121666, nu au fost străine 
de aceste completări.

 Forma actuală a Rnb reprezintă efortul fraternităţii 
din perioada 1210‑1221, textul definitiv fiind redactat în 
capitulul de la Rusalii din 1221. Acest document nu formează 
un corp legislativ care să se poată numi regulă, ci este mai 
degrabă exprimarea în scris a unei „forme de viaţă” în care sunt 
folosite multe expresii și fraze din Evanghelie, ca și experienţa 
revoluţionară a lui Francisc și a primei sale fraternităţi, elanul său 
mistic (XXIII) și meditaţii ascetice foarte profunde (XXII)67.

 Documentul definitiv, care este și astăzi în vigoare 
pentru toate cele trei familii ale primului Ordin Franciscan, este 
Regula confirmată, denumită astfel pentru că a fost aprobată în 
mod solemn, prin bula Solet annuere, de către papa Honoriu 
al III‑lea, la 29 noiembrie 1223. Într‑adevăr, originalul Regulii 
este inserat în această bulă și păstrat într‑o stare bună, la fel ca 
o relicvă preţioasă, la Sacro Convento, în Assisi. Mai există o 
copie, și ea considerată autentică, aflată actualmente în arhiva 
Vaticanului. Problematica autenticităţii privește mai mult forma 
conţinutului decât forma textuală. 

 Care este aportul miniștrilor, al cardinalului Ugolino și 
al Curiei Romane la reelaborarea Rnb? În ce măsură Francisc era 
disponibil să reducă și să reorganizeze textul Rnb? Se mai poate 
spune că Rb este opera sa? Istoricii propun ca principiu două 
soluţii, care, în bună parte, coincid cu acelea care au caracterizat 

66  Cf. S. da Campagnola, Francesco nei suoi scritti, 33.
67  C. Paolazzi, Lettura, 203-206.

57



evoluţia iniţială a fraternităţii. Pentru unii – îl amintim aici pe 
Esser – în toată munca deosebit de dificilă, din care a ieșit Rb, 
predomină tensiunile interne ale fraternităţii, întrucât nu toţi 
reușeau să înţeleagă și să urmeze idealurile lui Francisc, care 
dădeau peste cap toate categoriile tradiţionale68. Alţii însă, 
urmându‑l pe Paul Sabatier, consideră predominantă și negativă 
influenţa ierarhiei bisericești, astfel încât descriu începuturile 
Ordinului ca pe o „capturare în mod gradual a mișcării creată de 
Francisc prin structurile bisericești rigide și mortificatoare, care 
are drept urmare stingerea  prospeţimii și vigorii spirituale”69. 

 Această ultimă interpretare are tendinţa de a accentua 
în mod negativ influenţa unor oameni ai Bisericii și a miniștrilor 
asupra Rb și încercarea de a separa Rb de Test. Atunci când Rb este 
interpretată ca fiind o operă străină de Francisc, nu se reușește să se 
explice rigoarea evanghelică a anumitor pagini și nici formulările 
făcute la persoana I singular (Rb IV 1; V; IX 3; XI 1; XII 3). Și 
mai puţin s‑ar putea înţelege forţa cu care Francisc, încheind 
Testamentul, îi îndeamnă pe toţi să înţeleagă „cu simplitate” Rb și să 
o respecte „prin fapte sfinte, să le păstraţi până la sfârșit” (Test 39).

 Regula confirmată nu este un simplu rezumat al Regulii 
anterioare; nu este nici o Regulă nouă în întregime, care nu ar avea 
nicio legătură cu Regula precedentă (așa cum susţine Sabatier), 
dar este stadiul final al unei lungi evoluţii. Elementele dezvoltării 
legislative, pe care Francisc și colaboratorii săi le considerau încă 
vii, au fost încorporate într‑o nouă redactare, în timp ce altele, 
dovedindu‑se a fi dăunătoare sau depășite, au fost eliminate. 

68 Cf. K. Esser, Origini e inizi del movimento e nell’Ordine Francescano, 
Milano 1975, 192.
69 P. Zerbi, „San Francesco d’Assisi e la Chiesa Romana”, în Francesco d’Assisi 
nell’ottavo centenario della nascita, Milano 1982, 90. Cf. S. da Campagnola, 
Francesco nei suoi scritti, 36; O. Schmucki, Gli scritti legislativi, 90-96; 
C. Paolazzi, Lettura, 206-211; G. Miccoli, Francesco d’Assisi: Realtà e 
memoria di un’esperienza cristiana, Torino 1991.
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 Experienţa practică a vieţii și necesitatea de a adapta 
organizarea Ordinului la canoanele Bisericii cereau noi 
elemente. În această formă finală a Regulii s‑au pierdut multe 
ecouri ale experienţei personale a lui Francisc: așa cum nu se 
mai face referinţă la slujirea leproșilor, tot astfel, în cap. XII, 
care vorbește despre „misiunea printre sarazini”, sunt lăsate 
deoparte indicaţiile profetice despre comportamentul fraţilor 
printre necreștini (cf. Rnb XVI 5‑19). Tot astfel s‑a întâmplat și 
cu ecourile vieţii comunitare primare. Rb V, de exemplu, rezumă 
în mod minunat idealul franciscan al unei munci făcute „cu 
fidelitate și evlavie”, însă indicaţiile modeste, dar concrete, ale 
Rnb VII nu mai apar aici.

 Pentru Francisc, cu siguranţă, există doar o singură 
Regulă, aceea în curs de desăvârșire, iar Rb este scrisă „cu 
simplitate și puritate”, întocmai ca prima forma vitae care a fost 
scrisă de el cu „puţine cuvinte și în mod simplu” (Test 15. 39). 
Atât una, cât și cealaltă conţin „esenţa Evangheliei” (2Cel 208); 
condiţia este ca acela care se apropie de ele să fie unul dintre cei 
curaţi cu inima „care dispreţuiesc lucrurile pământești, caută 
cele cerești și cu inima și sufletul curat nu încetează să‑l adore și 
să‑l vadă pe Domnul Dumnezeul cel viu și adevărat” (Înd XVI). 

Esser observă pe bună dreptate că „Regula noastră nu 
numai că descrie viaţa exterioară a fraţilor, dar și atitudinea 
interioară din care trebuie să ia formă faptele exterioare. Iată 
motivul pentru care ea rămâne pentru fraţi izvor limpede de 
viaţă spirituală; ea se maturizează în viaţa de zi cu zi, trăită fiind 
în prezenţa lui Dumnezeu și în interiorul Bisericii”70.
 Regula pentru sihăstrii este rodul unei îndrăgite 
70 K. Esser, Introduzione alla Regola francescana, Milano 1969, 110. Pe lângă 
acest manual mai există unele comentarii ale lui J. Garrido, La forma di 
vida franciscana. Introduccion teológica ala Regola de san Francisco de Asis, 
Aránzazu 1975; M. Conti, Lettura biblica della Regola francescana, Roma 
1977; G. Racca, La Regola dei Frati Minori, Assisi 1986; A. Quaglia, La 
Regola francescana. Lettura storico-esegetica, Assisi 1987.
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experienţe, care l‑a însoţit pe sfântul Francisc tot restul vieţii sale, 
iar el s‑a străduit să o împărtășească fiilor săi. Textul oferă norme 
valide pentru o experienţă de „deșert”, îmbinând într‑un mod 
armonios contemplaţia și dialogul fratern. În baza menţionării 
„miniștrilor provinciali” și a „custozilor”, slujiri ce au fost stabilite 
în capitulul di 1217, datarea ei e între 1217‑1221.

 Forma de viaţă și Ultima dorinţă au fost păstrate chiar 
de Clara, care le‑a introdus în capitolul al VI‑lea al Regulii ei. 
Despre primul bilet se crede că este doar un fragment din textul 
pe care Francisc l‑a dat surorilor de la San Damiano, text ce 
conţinea norme de viaţă asemănătoare celor după care el și fraţii 
săi își călăuzeau viaţa. De aici se vede experienţa franciscană de 
la început. Al doilea bilet conţine o mărturisire și o invitaţie 
adresată Clarei și surorilor ei de a persevera mereu în sărăcie, 
care aici e prezentată ca fiind sinteza vieţii evanghelice.
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Scrisorile

Există aproximativ 10 scrisori ale căror texte s‑au păstrat 
până astăzi; cu privire la celelalte scrisori, avem doar informaţii 
despre ele. Această probabilitate cantitativă se datorează faptului 
că unele scrisori au două redactări, ce diferă puţin între ele, iar 
unii cercetători vorbesc de o singură scrisoare, alţii de două. 

Cunoaștem faptul că Francisc a scris scrisori, de exemplu, 
Clarei, cardinalului Ugolino, fratelui Elia și altor persoane (cf. 
1Cel 100; 2Cel 163, SpecPerf 108). Scrisorile care au ajuns până 
la noi într‑o formă autentică pot fi regrupate în trei categorii:

a)Scrisori circulare, adresate destinatarilor din afara 
Ordinului

Aceste scrisori sunt: 1Scler, 2Scler, 1Scred, 2Scred și 
Scp; ele au apărut după anul 1220. După ce s‑a întors din Egipt, 
Francisc a lansat o „cruciadă epistolară”. Atunci când, epuizat 
fiind din cauza oboselii și a multor călătorii, însemnat cu 
stigmate, slăbit și aproape orb, simte că nu mai poate continua 
propovăduirea sa itinerantă, se angajează cu toate forţele sale 
în desfășurarea unui apostolat prin intermediul scrisului. Este 
semnificativ faptul că Francisc, adresându‑se între 1221‑1224 
„tuturor creștinilor, religioși, clerici și laici, bărbaţi și femei, 
tuturor locuitorilor din lumea întreagă” (2Scred 1), a dat scrisorii 
sale următoarea motivaţie: „întrucât sunt slujitorul tuturor, sunt 
obligat să‑i slujesc pe toţi și să le administrez cuvintele frumos 
mirositoare ale Domnului meu. De aceea, gândindu‑mă că din 
cauza bolii și a slăbiciunii trupului meu nu vă pot vizita personal 
pe fiecare în parte, mi‑am propus să vă comunic prin scrisoarea 
și mesajul de faţă cuvintele Domnului nostru Isus Cristos …” 
(2Scred 2‑3). La sfârșitul aceleiași scrisori, care este mai lungă 
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decât prima recenzie, folosește un limbaj mai juridic, și trebuie 
să fie considerată drept „regulă” a Ordinului al treilea secular93, 
citim următoarele: „Iar cei care nu știu să citească să ceară 
altora să le citească în mod frecvent; și să le înveţe pe de rost,  
punându‑le în practică până la sfârșit, căci sunt duh şi viaţă (In 
6,64). Iar cei care nu vor face astfel, vor da socoteală în ziua 
judecăţii înaintea scaunului de judecată al Domnului nostru 
Isus Cristos (cf. Rom 14,10). Și toţi bărbaţii și femeile care le vor 
primi cu bunăvoinţă, le vor medita, le vor copia și le vor trimite 
altora, și vor rămâne statornici până la sfârşit (Mt 24,13) în 
trăirea lor să‑i binecuvânteze Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin” 
(2Scred 87‑88; cf. 1Scred 20‑22;). La fel se termină Scrisoarea 
către clerici (1Scler și 2Scler), Scrisoarea către conducătorii 
popoarelor și Scrisoarea către custozi (1Scust). 

Aceste concluzii dovedesc că Francisc avea o mare 
stimă faţă de cuvântul său, identificându‑l aproape cu cuvântul 
Domnului. Se numește pe sine în scrisorile sale „mic și vrednic 
de dispreţ” (Scp 1), „slujitor și supus” (2Scred 1), și este 
conștient că misiunea sa apostolică îi include și pe necreștini. 
Acest ultim fapt este mult mai evident în Scp, ea fiind adresată 
„tuturor autorităţilor, consulilor, magistraţilor și dregătorilor 
lumii, dar și acelora la care va ajunge…”. Adresarea universală 
este ceea ce surprinde cel mai mult când se citesc aceste scrisori 

93 Cf. K. Esser, „La lettera di san Francesco ai fedeli”, CollFranc 43 (1973)  
65-78. Pentru toată problematica celui de-al Treilea Ordin cf. F. Costa 
L’Ordine della Penitenza nell’Italia meridionale del Due e Trecento, în I frati 
penitenti di San Francesco nella società del due e del Trecento (Atti del II 
Convegno di Studi Francescani, Roma 1976), Roma 1977; La „Supra montem” 
di Nicolò IV (1289): genesi e diffusione di una regola (Atti del V Convegno di 
Studi Francescani, Ascoli Piceno 1987), a cura di R. Pazzelli – L. Temperini, 
Roma 1988; P. Rivi, Le origini dell’O.F.S. Risveglio religioso e coscienza del 
laicato nella Chiesa dei secoli XII-XIII: il contributo di Francesco d’Assisi, 
Roma 1988; O. Schmucki, „Der franziskanische Buβorden im Lichte 
der biographischen Quellen des 13. Jahrhunderts”, WissWeish 53 (1990) 
157-184.
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circulare. Acestui fapt îi corespunde strategia lui Francisc pentru 
a răspândi mesajul său: el se folosește de destinatari, și mai ales 
de fraţii săi, pentru a‑și multiplica scrisorile. Martor al acestei 
strategii este a doua Scrisoare către custozi, în care Francisc scrie 
și se adresează tuturor responsabililor din Ordin: „vă rog cât îmi 
stă în putere, înaintea Domnului Dumnezeului nostru, să daţi 
episcopilor și celorlalţi clerici acele scrisori în care se vorbește 
de preasfântul trup și sânge al Domnului nostru …Cealaltă 
scrisoare, care conţine invitaţia de a vesti oamenilor în mod 
public, în pieţe, laudele lui Dumnezeu, pe care v‑o trimit ca s‑o 
daţi autorităţilor, consulilor și conducătorilor [popoarelor], 
transcrieţi‑o degrabă și înmânaţi cu multă grijă destinatarilor 
copiile făcute” (2Scust 4‑7). 

Se poate constata aici referinţa evidentă care se face 
la Scler și la Scp. Modul de a uni în scrisorile sale umilinţa și 
conștiinciozitatea, respectul și insistenţa, grija faţă de fiecare 
persoană și păstorirea tuturor categoriilor sociale, fermitatea în 
credinţa catolică și deschiderea faţă de necreștini sunt specifice 
sfântului Francisc94. 

Din lumea islamică, Francisc învaţă că laudele aduse 
Dumnezeului Preaînalt, pentru a fi publice și pentru a se putea 
bucura de participarea credincioșilor, au nevoie de vestitori. 
Fiind impresionat de către muezin, care de cinci ori pe zi 
invita lumea la rugăciune, Francisc i‑a solicitat pe guvernanţi 
să devină apărătorii și promotorii laudei aduse lui Dumnezeu 
prin vestirea de seară: „Și să aduceţi Domnului atâta cinste în 
mijlocul poporului încredinţat vouă, încât, printr‑un sol sau 
printr‑un alt semn, tot poporul să fie îndemnat în fiecare seară 
să‑i aducă laude și mulţumiri Atotputernicului Dumnezeu” 
(Scp 7). Probabil, Francisc voia să instituie un semn ecumenic 
care să‑i unească pe creștini și musulmani în lauda adusă lui 

94 Cf. L. Lehmann, „Der Mensch Franziskus im Licht seiner Briefe”, 
WissWeish 46 (1983) 108-138.
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Dumnezeu, căci amândouă religiile îl venerează pe Dumnezeu 
ca fiind cel Preaînalt. Este semnificativ faptul că Sărăcuţul se 
exprimă în termeni ce au un caracter universal: ab universo 
populo – tot poporul (Scp 7), semper ab universo populo… per 
totam terram (1Scust 8). 

În prima Scrisoare către custozi, Francisc își face 
cunoscută dorinţa sa arzătoare: „iar cu privire la lauda adusă 
Lui, trebuie să vestiţi și să predicaţi tuturor neamurilor ca, la 
fiecare ceas, și când bat clopotele, să se aducă întotdeauna laude 
și mulţumiri atotputernicului Dumnezeu de tot poporul de pe 
întreaga faţă a pământului” (1Scust 8). Termenul de „lauda” 
presupune deja un ritual anume (cel al rugăciunii din lumea 
islamică: shalat) despre care fraţii minori ar trebui să predice, 
pentru ca toţi – creștini și musulmani – să se unească pentru a‑l 
lăuda pe cel Preaînalt95.
 Pe lângă lauda adusă lui Dumnezeu, în aceste scrisori 
este accentuată și mai mult tema veneraţiei și a primirii Sfintei 
Euharistii: „să‑i imploraţi cu umilinţă pe clerici, când vi se pare 
potrivit și de folos, să venereze mai presus de orice preasfântul 
trup și sânge al Domnului nostru Isus Cristos ca și numele 
și cuvintele sale sfinte scrise, care consacră trupul. Potirele, 
corporalele96, feţele de altar și toate cele necesare pentru jertfă să 
fie din materiale preţioase. Și dacă preasfântul trup al Domnului 
s‑ar găsi undeva așezat într‑un loc sărăcăcios, ei să‑l așeze și să‑l 
păstreze, după prescrierile Bisericii, într‑un loc preţios; să fie 
purtat cu mare cinste și să fie distribuit celorlaţi cu o deosebită 
grijă” (1Scust 2‑4; cf. Test 10‑12). Cultul Euharistiei și al 

95 Cf. L. Lehmann, „Der Brief des heiligen Franziskus an die Lenker der 
Völker. Aufbau und missionarische Anliegen”, Laur 25 (1984) 287-324; 
Idem, „Die beiden Briefe des heiligen Franziskus an die kustoden. Ansätze 
für eine christlich-islamische Ökumene im Loben Gottea”, FranzStud 69 
(1987) 3-33.
96 Corporalul este pânza peste care preotul aşază potirul cu sângele lui 
Cristos şi patena cu trupul lui Cristos.
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cuvântului lui Dumnezeu, recuperat ulterior de Conciliul al 
II‑lea din Vatican, este atât de important pentru Francisc, încât 
el îi dedică un tratat întreg, De reverentia corporis Domini, un 
îndemn adresat tuturor clericilor, în care se include și pe sine: 
„să luăm aminte, noi toţi clericii…” (1Cler 1). Mai înainte de a fi 
scrisă, această așa‑zisă Scrisoare către clerici a fost, fără îndoială, 
o predică asemănătoare cu aceea care este amintită în 1Scred. 
Există două redactări a acestei scrisori adresată celor „care 
administrează taine atât de sfinte”, ce diferă, ce‑i drept, foarte 
puţin una de cealaltă, (1Scler 4): una este păstrată numai în 
Liturghierul de la Subiaco (RV2: cod. B 24) și are semnul T la 
sfârșit, iar a doua, e transmisă de mai multe manuscrise97.

b) Scrisori adresate fraţilor

 Este vorba de: 1Scust, 2Cust și SOrd. Chiar și dintre 
aceste scrisori, majoritatea sunt circulare; ele vorbesc despre 
dorinţa lui Francisc de a institui un nou semn care să‑i cheme 
pe toţi credincioșii să‑l laude pe cel Preaînalt și despre campania 
sa epistolară, de care s‑a amintit deja mai înainte în cele două 
scrisori adresate custozilor. 2Scust este în mod evident o scrisoare 
de însoţire și, datorită acestui fapt, a pierdut mult din valoarea 
ei. Drept consecinţă, astăzi există o tradiţie de manuscrise foarte 
săracă. Scrisoarea a fost atestată pentru prima dată de Wadding; 
el a tradus textul, în posesia căruia se afla, din spaniolă în 
latină. Datorită faptului că originalul a fost tradus din latină în 
spaniolă iar apoi retradus din nou în latină, scrisoarea a pierdut 
mult din forma lingvistică originală, dar gândirea și expresiile 
ei corespund pe deplin Scrierilor lui Francisc. El amintește aici 
încă de alte trei scrisori (1Scust, Scp, Scler), care ar trebui să fie 

97  Cf. K. Esser, Gli scritti, 188-197. Cf. L. Lehmann, „Das schriftliche 
Mahnwort des heiligen Franziskus an alle Kleriker”, WissWeis 52 (1989) 
147-178.
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distribuite cu multă sârguinţă. 

 Atât în prima, cât și în a doua scrisoare, Francisc se 
adresează „tuturor custozilor fraţilor minori”, denumire ce 
desemnează toţi superiorii locali și regionali ai Ordinului. 
Mai mult, 1Scust 9 vorbește despre fraţii qui habent officium 
praedicationis et custodiam fratrum, o formulare ce face referinţă 
la Rnb XVI 4. După organizarea juridică a „ierarhiei” Ordinului 
nu se mai întâlnește o expresie asemănătoare care să pună 
aceste două oficii împreună. Acest indiciu, ca și conţinutul 
scrisorii care reflectă în mod evident prevederile documentului 
pontifical Sane cum olim (22 septembrie 1219), ca de altfel și 
experienţa pe care Francisc o făcuse între 1219‑1220 cu privire la 
rugăciunea islamică, permit datarea 1Scust în jurul anului 1220. 
Dorinţa lui Francisc de a institui un semn, care la toate orele 
canonice să invite oamenii la a‑i aduce laude lui Dumnezeu, 
dorinţă exprimată deja în mod insistent în 1Scust, din câte ne 
putem da seama din istorie, nu a primit un răspuns imediat din 
partea fraţilor. Abia în Constituţiunile din Narbonne (1260), 
pe când sfântul Bonaventura era ministru general, se va stabili 
ca în fiecare seară să bată clopotul în amintirea întrupării lui 
Dumnezeu. Acesta este de fapt începutul practicării rugăciunii 
Angelus98, ai cărei promotori vor fi ulterior fraţii franciscani. 

 Una dintre scrisorile cele mai frumoase și mai 
emoţionante este SOrd; codicele Q 27, din biblioteca catedralei 
Worcester, îi menţionează titlul: Littera beati Francisci toto (!) 
Ordini missa. Versetul 2 arată, de fapt, că destinatarii scrisorii 
sunt toţi fraţii: „Tuturor venerabililor și preaiubiţilor fraţi, 
fratelui [Elia], ministru general… și celorlalţi miniștri generali 
care îi vor succeda, și tuturor miniștrilor, custozilor și preoţilor 
acestei fraternităţi, umili în Cristos, și tuturor fraţilor simpli și 

98 În Biserica Catolică, printr-o rugăciune specială, evenimentul bunei 
vestiri se comemorează de trei ori pe zi.
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ascultători, primilor și ultimilor [sosiţi], fratele Francisc, om 
neînsemnat și slab, slujitorul vostru cel mai mic, vă dorește 
sănătate în Acela care ne‑a răscumpărat și ne‑a spălat prin 
sângele său preapreţios” (SOrd 2‑3). De aici rezultă că Francisc 
este autorul scrisorii și că el se adresează tuturor fraţilor din 
toate timpurile, așa cum confirmă în mod și mai explicit sfârșitul 
aceleiași scrisori: „Eu, fratele Francisc, om inutil și creatură 
nevrednică, …îi spun fratelui [Elia], ministrul întregii noastre 
familii religioase, și tuturor miniștrilor generali ce vor veni după 
el, celorlalţi custozi și guardieni ai fraţilor, care sunt și care vor 
fi, să aibă asupra lor această Scriere, să o pună în practică și să o 
păstreze cu grijă. Îi rog insistent pe aceștia să păstreze cu râvnă 
cele scrise în ea și să facă astfel încât să fie practicate cu sârguinţă 
după bunul plac al Atotputernicului Dumnezeu, acum și pururi, 
până ce va dura această lume” (SOrd 47‑48). 

 Se pare că Francisc prevede că Ordinul său va dura 
până la sfârșitul lumii. Așa cum în altă parte insistă asupra 
respectării Regulii și a Testamentului (Rb II 11; XII 4; Test 34‑
40), la fel și aici, în mod umil, insistă ca să se respecte conţinutul 
scrisorii. Întrucât SOrd e transmisă de toate cele patru colecţii, 
autenticitatea sa nu a fost niciodată contestată, cu atât mai puţin 
cu cât Francisc însuși este amintit la început și la sfârșit (v. 3. 47). 

 Referitor la dată, Esser tinde să o plaseze „împreună 
cu 1Scust, puţin după călătoria lui Francisc în Orient, atunci 
când amintirea experienţei sale era încă vie. Din punct de 
vedere al conţinutului, această scrisoare are afinitate cu cele 
în care Francisc vorbește despre Euharistie; în timpul șederii 
sale la curtea papală de la Viterbo, el a cunoscut și și‑a însușit 
intenţiile papei Honoriu al III‑lea cu privire la Euharistie”99. 
Din motive bine întemeiate (un stil mai rafinat, bolile Sfântului, 
clericalizarea Ordinului, așezări stabile prevăzute cu biserici 
proprii, tonalitate și tematică asemănătoare celei din Test), 
99 K. Esser, Gli scritti, 330.
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Ottaviano Schmucki, într‑un comentariu istorico‑spiritual bine 
documentat, a schimbat datarea scrisorii spre ultimii ani ai vieţii 
Sfântului Francisc100.

 SOrd recomandă venerarea Sfintei Scripturi și mai ales 
a Euharistiei; Francisc, abordând aceste argumente, izbucnește 
într‑o bucurie nespusă care se transformă într‑o cerere (vv. 26‑
29). Imediat după acest imn îndeamnă „ca în locurile unde fraţii 
sălășluiesc să se celebreze numai o singură liturghie pe zi după 
prescrierile Sfintei Biserici. Dacă într‑un loc vor fi mai mulţi 
preoţi, să se mulţumească, din dragostea faţă de Dumnezeu, să 
participe la celebrarea celuilalt” (SOrd 30‑31). Această dorinţă 
intimă a lui Francisc, fiind neobișnuită pentru timpul său, a dat 
naștere la diferite interpretări101. Motivele acestei cereri sunt 
fără îndoială sărăcia și fraternitatea. Francisc refuză celebrarea 
mai multor liturghii pentru intenţii speciale, care ar aduce cu 
sine avantaje financiare, și renunţă și la celebrările de la altarele 
laterale, așa cum se făcea în mănăstiri, evitând astfel acele abuzuri 
care au dus la inovaţia de a celebra mai multe liturghii într‑una 
singură, repetându‑le până la ofertoriu102, în funcţie de numărul 
ofertelor primite; este vorba de acea practică a missae bifaciatae 
aut trifaciatae103. 

 De aici se poate vedea motivul principal pentru care 
Francisc îi roagă pe fraţi ca, în orice loc să se celebreze o singură 
liturghie pe zi. Ea trebuie, de altfel, să‑i unească pe fraţi, risipiţi 
în timpul zilei din cauza activităţilor lor, în dragostea care este 
100  Cf. O. Schmucki, „La lettera a tutto l’Ordine di San Francesco”, ItFr 55 
(1980) 245-286.
101  Cf. Ibidem, 262-269; P. Beltrame, „La Eucaristia en la vida de los 
hermanos Menores. Carta a toda la Orden”, Cuadernos Franc. 20  (1987) 
69-80.
102 Parte a liturghiei catolice, în ritul roman, în care preotul oferă lui 
Dumnezeu pâinea și vinul pentru consacrare.
103 Cf. A. Mayer, Triebkräfte und Grundlinien der Entstehung des 
Meβstipendiums, St. Ottilien 1976, 197-270; cf. O. Schmucki, La lettera, 
256.
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Dumnezeu și care se realizează în mod tangibil în comunitatea 
fraţilor, uniţi în jurul unicului altar, oferind unica jertfă a lui 
Cristos, care întemeiază adevărata comunitate religioasă.

 Un alt fragment care a ridicat mai multe discuţii este 
versetul 41; aici se poate observa o referinţă, dacă nu chiar 
o opoziţie, la Regula benedictină, unde în cap. XIX 7 se 
menţionează: … et sic stemus ad psallendum, ut mens nostra 
concordet voci nostrae. Francisc vrea să corecteze atitudinile 
greșite din timpul său și să prevină astfel pericolul ca, nu cumva, 
fraţii dotaţi cu o voce frumoasă să încerce să se dea în spectacol, 
în loc să‑l preamărească pe „cel Preaînalt căruia îi aparţine tot 
binele” (Înd 7,4). Lasciva vocum, un rău deplorabil și reproșat 
de mulţi scriitori spirituali contemporani lui Francisc, ar trebui 
evitat prin intermediul devotio și puritas cordis (vv. 41‑42)104.

 De altfel, SOrd, ca și celelalte scrisori euharistice, insistă 
asupra venerării „preasfântului trup și sânge” și ale „cuvintelor și 
numelor sacre” pentru că, în aceste mistere, Francisc îl vede pe 
Domnul în mod fizic și îi oferă tot respectul și toată iubirea sa.

c) Scrisori private

 Pe de o parte, Scrisoarea către un ministru îi privește pe 
toţi fraţii, iar pe de altă parte este o scrisoare privată. În partea 
a doua (vv. 12‑20) există unele referinţe explicite la Rnb V, 
XIII și XX – referitor la corectarea fraţilor, permiţând astfel 
datarea sa între anii 1222‑1223. Determinarea destinatarului 
nu e posibilă; nu se știe dacă e vorba de fratele Elia, ministrul 
general sau de un alt ministru provincial. Cert este faptul că 
104 Cf. K. Esser, Gli scritti, 322; O. Schmucki, La Lettera, 278; B. de 
Boer, „La soi-disant opposition de saint François d’Assise à saint Benoît”, 
EtudFranc 8 (1957) 149-181; F. Uribe Escobar, Strutture e specificità della 
vita religiosa secondo la regola di S. Benedetto e gli opuscoli di S. Francesco, 
Roma 1979, 287-290. 353-355.
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avem de a face cu un răspuns concret oferit unei cereri precise, 
înaintată de un ministru care era pe punctul de a ceda ispitei de 
a demisiona și de a se retrage într‑o sihăstrie; atitudine motivată 
de comportamentul incorect și necorespunzător al unuia 
dintre fraţii săi. Este un text foarte semnificativ ce ne ajută să 
înţelegem ceva din răbdarea, umanitatea și realismul lui Francisc 
în formarea discipolilor săi105: „Iubește‑i pe cei care se comportă 
astfel cu tine. Să nu vrei altceva de la ei decât ceea ce‑ţi va da 
Domnul. Cu toate acestea, iubește‑i și să nu pretinzi ca ei să fie 
creștini mai buni. Iar aceasta să fie pentru tine mai mult decât 
[retragerea într‑o] sihăstrie” (vv. 5‑8).

 Importanţa Smin este mai degrabă de ordin spiritual 
decât juridic, chiar dacă furnizează primele informaţii sigure 
referitor la structura ierarhică a Ordinului, la funcţionalitatea 
legislativă a capitulilor și a schiturilor.

 Celelalte trei scrisori private, din cauza dimensiunilor 
reduse, pot fi numite bilete. Primul, în ordine cronologică și 
în ceea ce privește importanţa, este Scrisoarea adresată fratelui 
Leon; este o Scriere autografă și se păstrează în trezoreria 
domului din Spoleto. Pentru a descrie deplina afinitate 
spirituală dintre Francisc și fratele Leon, preot, confidentul 
său și împreună cu el protagonistul unor întâmplări de neuitat 
(ne gândim la Adevărata şi desăvârşita bucurie), este suficientă 
menţionarea: „fratele tău Francisc”; acest fapt e confirmat atât 
de conţinutul, cât și de tonul biletului scris într‑o latină ce 
resimte influenţa italienismelor. Adevărul evanghelic, căutat, 
iubit și trăit i‑a făcut liberi pe amândoi; Francisc nu mai simţea 
nevoia de a da indicaţii concrete cu privire la modul cel mai 
bun „de a‑i plăcea Domnului Dumnezeu și de a păși pe urmele 
sale, urmându‑i sărăcia”, iar lui Leon îi era suficient să dea curs 
inspiraţiilor interioare. Francisc era sigur că alegerea este pe 

105 Cf. S. da Campagnola, Francesco nei suoi scritti, 50.
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deplin conformă cu spiritul evanghelic dacă responsabilitatea 
e asumată în semn de ascultare. Francisc nu poruncește, ci 
sfătuiește, nu impune, ci încurajează.

 Spre deosebire de SLeon, a cărei tradiţie de manuscrise 
nu prezintă probleme, s‑a discutat mult asupra puţinelor rânduri 
adresate Fratelui Anton de Padova. Foarte probabil, este vorba 
de un răspuns la cererea unei autorizaţii scrise pentru a preda 
fraţilor teologia, solicitat, poate, chiar de fratele Elia. Cunoscând 
atitudinea sa de umilinţă, Francisc îi încredinţează misiunea – 
cerută chiar și de Conciliul Lateran IV – de a ţine fraţilor cursuri 
de teologie. Singura condiţie era aceea a prevederilor stabilite 
deja de Regula confirmată V. Plecând de la acest indiciu, datarea 
SAnt se încadrează între sfârșitul anului 1223 și 1224, timp în 
care Anton începuse deja să predea. 

 Apelativul „episcopul meu”, atestat și de 2Cel 163, 
arată aprecierea și respectul lui Francisc faţă de teologi, care ne 
„împărtășesc duh și viaţă” (Test 13). 

A treia scrisoare, întrucât o privește doar pe doamna 
Jacopa, este una personală, însă deoarece ea a fost dictată 
de Francisc, face parte dintre Scrierile dictate și se găsește în 
secţiunea respectivă.
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SCRISOAREA ADRESATĂ SFÂNTULUI ANTON
 

1Fratelui Anton, episcopul meu, fratele Francisc îi 
dorește sănătate.  

2Îmi face plăcere ca tu să predai fraţilor sfânta teologie, 
numai să nu stingi duhul rugăciunii și al evlaviei, prin această 
îndeletnicire, după cum prevede Regula.

Laude şi rugăciuni 

a) Laude în limba latină
 Francisc iubea mult cântecul și poezia. După ce a 
renunţat la moștenirea părintească, se plimba prin păduri 
„cântând laudele Domnului” (1Cel 16). Biografii săi dau 
mărturie despre acest caracter al său (cf. 3Comp 21. 33; 2Cel 
214) iar Scrierile îl confirmă. S‑a amintit deja de laudele ce se 
găsesc în Înd XXVII, Rnb XVII, XX, XXI, XXIII și în Rb VI. 
Ar fi suficiente doar aceste fragmente pentru a arăta spiritul 
poetic al lui Francisc, în cazul în care n‑ar fi ajuns până la noi și 
unele laude ale sale, sub formă de compoziţii de sine stătătoare 
și Scrieri în proză, care imită ritmul rugăciunilor liturgice118.

 Vorbind despre Exortaţii, s‑a amintit deja Salutul 
Virtuţilor. Toma de Celano citează de acolo numai primul verset 
(cf. 2Cel 189), întărind astfel autenticitatea sa, care nu a fost 
pusă niciodată la îndoială. „Acest elogiu poetic adus virtuţilor 
franciscane… s‑ar părea că a fost compus numai după sejurul său 
în Orient. Referinţa finală la docilitatea și supunerea faţă de toţi 
oamenii, și chiar faţă de animalele sălbatice, astfel încât să poată 
face cu el orice ar vrea, este un concept oriental, dacă nu chiar al 
spiritualităţii islamice”119.

118 Cf. S. da Campagnola, Francesco nei suoi scritti, 54.
119 Ibidem, 55; cf. M. Steiner, „El «Saludo a las virtudes»”, SelFr 16 (1987) 
129-140. 
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 Salutul Virtuţilor este poemul prin care Francisc le 
vorbește fraţilor de virtuţile caracteristice vieţii pe care ei 
au îmbrăţișat‑o, și anume a unei vieţi trăite în conformitate 
cu învăţătura Sfintei Evanghelii; noul stil de viaţă devenise 
alternativa celui precedent, pe care, prin inspiraţie divină, îl 
abandonaseră. Amintirea acestor virtuţi devenise o exigenţă, 
îndeosebi în timpul ultimilor ani de viaţă ai lui Francisc, căci 
prezenţa și activitatea fraţilor „învăţaţi” ameninţa în mod 
continuu originalitatea opţiunii fraţilor, expunând fraternitatea 
riscului de a fi infestată de păcatele și viciile societăţii în care 
trăiau. Francisc vedea prezenţa acestui pericol. El este și un 
îndemn la modul general, care îi arată fratelui cum poate să ducă 
o viaţă virtuoasă într‑o formă foarte concretă, amintindu‑i ceea 
ce i‑a promis Domnului atunci când a părăsit lumea și valorile 
ei, și a pornit la drum în noua fraternitate către o nouă societate, 
guvernată și dominată de alte valori. E interesant cât de legate 
sunt aceste virtuţi între ele; sau, așa cum spune Francisc, „cine 
posedă una, acela le posedă pe toate” (v. 6).

 Salutul adresat Preasfintei Fecioare Maria este o 
rugăciune ritmică, împărţită în trei părţi, plină de invocaţii, 
atât biblice, cât și patristice, adresate Sfintei Fecioare Maria. O 
analiză mai precisă arată că SalFM este o abordare meditativă 
a rugăciunii Ave Maria120. În favoarea autenticităţii sale vine și 
mărturia lui Celano care vorbește de obișnuinţa lui Francisc de 
a o cinsti pe Mama lui Dumnezeu: „Arăta o nespusă iubire faţă 
de Mama lui Isus, pentru faptul că ni l‑a dat ca frate pe Domnul 
măririi. În cinstea ei cânta laude speciale, înălţa rugăciuni…” 
(2Cel 198: FF 786). Această rugăciune arată devoţiunea mariană 
a lui Francisc, care vede și cântă în Preasfânta Fecioara Maria 
începuturile Bisericii, a cărei misiune este aceea de a transforma 
lumea în locuinţă a lui Dumnezeu.

120 Cf. L. Lehmann, Tiefe und Weite, Werl 1984, 99-119. Această carte oferă 
o analiză structurală şi un comentariu teologic cu privire la toate rugăciunile 
autentice ale lui Francisc.
158



 Și Laude pentru toate orele aparţine contextului liturgic; 
și această rugăciune se poate împărţi foarte ușor în trei strofe. 
Această liturghie cosmică în cinstea Preasfintei Treimi este 
caracterizată de refrenul „Să‑l lăudăm și să‑l preamărim în 
veci” și de alternarea versetelor luate din cartea Apocalipsei, din 
profetul Daniel și din imnul Te Deum. Rugăciunea finală, cu 
tentă extatico‑mistică, se dezvoltă în jurul cuvintelor lui Isus, 
„Dumnezeu singur este bun” (Lc 18,19), meditând și gustând 
astfel din bunătatea lui Dumnezeu. Laude pentru toate orele, adică 
pentru toate orele canonice, îl pregătesc pe cel care se roagă și îl 
predispun pentru oficiul divin, arătându‑i maiestatea, sfinţenia și 
bunătatea Domnului și Dumnezeului nostru, care este vrednic 
de a primi lauda, slava și cinstea și binecuvântarea (cf. v. 2). 

 În Îndemn pentru lauda lui Dumnezeu, ca și în Lore, 
este prevestit Cântecul Creaturilor. Ambele texte ne arată modul 
în care sfântul Francisc se simţea unit cu toate creaturile care 
erau invitate de el să‑l laude pe Domnul. Trebuie să mai amintim 
cuvântul „toate”, prezent în cel puţin 17 versete din ÎndLD, care, 
împreună cu conţinutul, revelează universalismul patronului 
ecologiștilor. Autenticitatea acestei Scrieri, astăzi, nu mai este 
pusă la îndoială. Tradiţia spune că e vorba de un autograf121, scris 
de Francisc pe o lespede ce se găsea înaintea altarului capelei din 
sihăstria Cesi di Terni (în Umbria). Mariano da Firenze scrie în 
cronica sa că el însuși a văzut această lespede la începutul sec. al 
XVI‑lea.

 Dacă pentru laudele enumerate până acum nu este 
posibilă stabilirea unei date care să arate când au fost compuse, 
se știe că ultima laudă în limba latină, Laude aduse lui Dumnezeu 
cel Preaînalt, a apărut în septembrie 1224, după primirea 
stigmatelor de pe muntele Verna. LaudD ne‑a fost transmis pe 
un pergament îndoit în patru de fratele Leone, care l‑a ţinut 

121 Scrierile autografe au fost scrise de mâna Sfântului Francisc.
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la el până la moartea sa. Francisc stigmatizat, adresându‑se lui 
Dumnezeu cel Atotputernic, îl exaltă pe Dumnezeu Unul și 
Întreit printr‑o succesiune de atribute pline de gingășie. Așadar, 
este rodul experienţei mistice a primirii stigmatelor.

 Binecuvântarea fratelui Leon e scrisă pe reversul 
pergamentului care conţine LaudD. Francisc, revenindu‑și 
din experienţa sa mistică, se adresează fratelui Leon. Propria 
sa persoană rămâne pe locul al doilea; ceea ce îl interesează e 
doar Dumnezeu și fratele Leon. Francisc nu‑i dă nicio sugestie 
practică, dar îl binecuvântează și îl încredinţează grijii lui 
Dumnezeu pentru ca El, care l‑a iluminat pe el în bisericuţa San 
Damiano, să îndepărteze întunericul dinaintea fratelui Leon.

b) Laude în limba italiană
 Cântecul creaturilor este Scrierea cea mai cunoscută a 
lui Francisc; a fost scris în limba italiană, în dialectul vorbit în 
Umbria și e structurat în 14 strofe și 33 de versete122. S‑a vorbit 
mult cu privire la locul și timpul când a fost compus (cel mai 
probabil la San Damiano, spre sfârșitul anului 1224 și începutul 
anului 1225), dacă a fost compus în mod unitar sau nu, dacă 
a fost dictat în mod spontan sau s‑a revenit de mai multe ori 
asupra ei; despre adăugarea ulterioară a renumitelor strofe 
referitoare la iertare și la moarte; despre structura poetică și 
refacerea critică a textului; despre semnificaţia prepoziţiilor 
per, cum și a binomului frate și soră; despre simbolismul și 
fundalul biblic, etc. Această Scriere, piatră preţioasă a literaturii 
italiene, care tocmai se năștea, este o rugăciune sublimă și o 
compoziţie lirică preţioasă în același timp. Ea fascinează și astăzi, 

122  Este încă validă ediţia lui V. Branca, „Il Cantico di frate Sole. Studio delle 
fonti e testo critico”, AFH 41 (1948) 3-87. Bibliografia sa este foarte amplă; 
citez numai: A. Oxilia, Il Cantico di frate Sole, Genova 1992; Nicolo 
Pasero, Laudes creaturarum. Il Cantico di Francesco d’Assisi, Parma 1992; L. 
Lehmann, Francesco maestro di preghiera, Roma 1993, 325-359.
160



interpelează și invită, trezește creativitatea celui care o ascultă și, 
drept consecinţă, transpune în timp laudele creaturilor pe care 
le conţine. Textul are capacitatea de „a vrăji”; există mărturii din 
partea evreilor, musulmanilor și a hinduiștilor care apreciază 
această operă și o consideră ca o poartă de acces spre creștinism. 
Ea nu a fost compusă într‑un moment de exaltare, ci, după 
mărturia biografilor săi, a răsărit din suferinţă.   

c) Rugăciuni în proză
 Rugăciunea înaintea crucifixului din bisericuţa San 
Damiano ar putea fi inclusă în categoria Laudelor, din moment 
ce prezintă anumite caracteristici poetice, cu asonanţe și 
rime, și a fost transmisă în limba populară. Aceasta este prima 
rugăciune a lui Francisc pe care o cunoaștem; ea datează 
din perioada convertirii sale (1205/1206). Deoarece a fost 
transmisă de codice a căror datare e cam târzie, textul, foarte 
scurt, nu se bucură, din punct de vedere al autenticităţii, de 
aprecierea tuturor cercetătorilor123. Conţinutul corespunde însă 
cu celelalte Scrieri ale lui Francisc și chiar obișnuinţei sale de a 
nu‑i cere lui Dumnezeu lucruri materiale sau haruri speciale, 
ci virtuţile teologale: credinţa, speranţa, dragostea (cf. LaudD 
7). La sfârșitul cererii sale, își arată disponibilitatea de a împlini 
porunca sfântă și plină de iubire a lui Dumnezeu.

 Parafrazarea rugăciunii Tatăl nostru a fost obiectul mai 
multor discuţii. Ea nu este în totalitate o lucrare originală a 
lui Francisc, dar corespunde spiritualităţii sale. Dintre titlurile 
sugerate de tradiţia textuală, Esser l‑a ales pe acela de Expositio 
in Pater noster. Nu este vorba de o explicare a Oratio dominica, 
așa cum au făcut Ciprian, Tertulian și Origene, ci de o rugăciune 
care îmbină ecourile și bogăţiile personale și tradiţionale. 
123 Se îndoieşte de ea de exemplu S. da Campagnola, Francesco nei suoi 
scritti, 61; cf. C. Paolazzi, Lettura, 34; I. Rodriguez, „La primera oración 
de San Francisco”, Naturaleza y Gracia 29 (1982) 7-39.

161



Francisc comentează rugăciunea Tatăl nostru, meditând‑o 
cuvânt cu cuvânt printr‑o rugăciune profundă a inimii124. 

 Unele codice, de o datare mai târzie, unesc Tatăl cu Lore, 
fuziune care s‑a mai repetat și în traducerile moderne. Esser a 
restituit textului amintit autonomia faţă de Lore și a arătat în ce 
fel și în ce măsură s‑ar fi folosit Francisc de unul sau mai multe 
texte precedente; comentariile asupra rugăciunii Tatăl nostru 
erau în acel timp la modă, mai ales pentru combaterea catarilor și 
a valdezilor. Niciuna dintre numeroasele comentarii, cunoscute 
până astăzi, nu se prea aseamănă cu aceea a lui Francisc. Ea este 
considerată ca fiind unică125.

 Oficiul Patimii Domnului are un caracter cu totul 
aparte. Este un mozaic compus, în mare parte, din psalmi. 
La prima vedere, s‑ar părea că îi lipsește originalitatea însă, 
printr‑o cercetare mai aprofundată, se poate vedea că Francisc 
a luat numai doi psalmi în mod integral (Psalmul VIII = Ps 
69 și Psalmul XIII = Ps 12), în timp ce toţi ceilalţi psalmi ai 
lui Francisc sunt texte mixte: versete luate din diferiţi psalmi, 
citări neo‑testamentare și adăugiri personale. Această operă este 
rezultatul meditării anumitor scene din viaţa lui Isus cu ajutorul 
cuvintelor psalmistului, printre care introduce citate biblice și 
cuvinte personale. 

 Francisc meditează în OpD misterul mântuirii în 
totalitatea sa, de la întrupare până la a doua venire a lui Cristos, 
trecând prin patimă, moarte, înviere și înălţare. Această operă, 
în ansamblul său, e distribuită în cinci scheme, în funcţie de 
timpul liturgic. Prima schemă, pentru sfântul triduum pascal și 
zilele feriale, constă din 7 compoziţii psalmodice (Psalmii I‑VII). 
Apoi urmează schema pentru timpul Pascal cu alţi doi psalmi. A 

124 Cf. C. Paolazzi, Lettura, 39-47; L. Lehmann, „«Venga a nosotros tu 
reino». El Padre nuestro con Francisco”, SelFr 17 (1988) 269-299.
125 Cf. K. Esser, Gli scritti, 341-347.
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treia schemă mai introduce alte trei compoziţii (Psalmii X‑XII) 
pentru duminici și sărbătorile principale. La a patra schemă, 
pentru timpul Adventului, se mai adaugă încă doi psalmi (XIII‑
XIV). A cincea schemă, pentru timpul cuprins între Sărbătoarea 
Nașterii Domnului și octava Epifaniei, cunoaște numai un singur 
psalm ce trebuie recitat la toate orele canonice (Ps XV)126. 

 OpD „este un text important, nu atât pentru 
originalitatea sa absolută, din moment ce a fost compus aproape 
în totalitate din texte luate din altă parte, cât datorită faptului 
că Francisc, folosindu‑se de rugăciunile din Vechiul Testament, 
omite în mod deliberat tot ceea ce este contrar spiritului creștin 
și compune astfel psalmi în perfectă armonie cu învăţătura 
Evangheliei. Uneori, Francisc reorganizează și dispune 
materialele biblico‑liturgice după criteriile exigenţelor sale 
interioare, pregătind astfel niște Laude originale în semnificaţia 
lor complexă și, de aceea, folositoare pentru a lumina sensul și 
structura altor Laude ale sale”127.

126 Cf. L. Lehmann, „Ein Psalm des heiligen Franziskus für die weihnachtliche 
Zeit”, Geist und Leben 63 (1990) 5-15; trad. în limba spaniolă în SelFr 20 
(1991) 251-263; trad. în limba italiană în Forma Sororum 29 (1992) 268-278.
127 C. Paolazzi, Lettura, 83; L. Gallant, „Dominus regnavit a ligno”. 
L’Officium Passionis de saint François d’Assise, édition critique et étude, I-III, 
Paris 1978. 
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Fragmente şi Dictări

În afară de Scrierile deja menţionate, despre care există 
o bogată tradiţie de manuscrise, avem o altă categorie, numită 
de Esser Scrieri dictate. De fapt, e vorba de fragmente dictate, a 
căror formă scrisă nu poate fi abordată din moment ce existenţa 
lor e atestată doar de izvoarele biografice; acestea, uneori redau 
textul, alteori se limitează doar să le menţioneze.

Expresia Scrieri dictate este într‑o oarecare măsură 
echivocă și improprie din moment ce aproape toate Scrierile au 
fost dictate de Francisc unui așa‑zis secretar. Singura diferenţă 
dintre aceste două categorii, constă doar în raportul pe care îl au 
cu tradiţia de manuscrise, care pentru Scrieri e directă în timp ce 
pentru Scrierile dictate e indirectă. Acestea din urmă, întrucât 
nu dispun de o tradiţie de manuscrise, ci au fost transmise pe 
cale orală (iar ulterior absorbite sau menţionate de operele 
biografice), sunt considerate autentice doar din punct de vedere 
al conţinutului și nu al formei. 

Din moment ce textul Testamentului de la Siena, care 
este o Scriere dictată, l‑am prezentat deja, în cele ce urmează 
redăm celelalte două texte – Scrisoarea adresată doamnei Jacopa, 
Despre adevărata şi desăvârşita bucurie – ca și pasajele în care se 
menţionează că Francisc a scris episcopului Ugolino, fraţilor din 
Franţa, cetăţenilor din Bologna, sorei Clara și fratelui Bernard.

Destinatara Scrisorii adresate doamnei Jacopa este o 
doamnă de origine nobilă din Roma, numită Jacopa (Iacobina), 
discipola sa fidelă. Francisc îi scrie pentru a‑i comunica iminenta 
sa plecare și pentru a‑i cere câteva lucruri: „ia cu tine o pânză 
aspră în care să se înfășoare trupul meu și ceara de care e nevoie 
pentru înmormântarea mea. Te mai rog să‑mi aduci să mănânc 
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acele dulciuri pe care obișnuiai să mi le dai pe când eram bolnav la 
Roma” (SJacopa). Existenţa acestei scrisori e menţionată de mai 
multe opere biografice (cf. 3Cel 37‑38: FF 860‑862; Fioretti: FF 
1945‑47; Spec 112: FF 1812); datorită sosirii în mod miraculos 
a destinatarei, cu cele cerute de Francisc în scrisoare, ea nu a mai 
fost expediată. 

Scrisoarea arată atât calităţile umane a lui Francisc, cât și 
capacitatea sa de a trăi prietenia în mod profund, în ciuda unei 
vieţi ascetice riguroase; de asemenea poate fi admirat curajul de 
a o privi pe sora moarte în faţă cu seninătate.

Despre adevărata şi desăvârşita bucurie – o ficţiune 
literară, o istorie simulată sau o poveste133 –, vrea să fie răspunsul 
pe care sfântul Francisc îl oferă atât sieși cât și întrebărilor fraţilor 
Ordinului, personificaţi în figura fratelui Leon. Chiar dacă 
povestirea începe cu un timp nedefinit – într-o zi –, referinţa la 
maeștrii Universităţii din Paris arată că este vorba de ultimii ani 
ai vieţii lui Francisc. Prezenţa în Ordin a celor învăţaţi vroia să 
schimbe ierarhia iniţială a valorilor: simplitatea, sărăcia și viaţa 
itinerantă se pare că trebuiau să cedeze locul valorilor culturale, 
unei vieţi mai sedentare în convente bine structurate și prevăzute 
cu biblioteci pentru studiu. Însă Francisc, „plin de duhul lui 
Dumnezeu, era gata să înfrunte orice neliniște a sufletului, orice 
tortură a trupului, cu condiţia să i se acorde ceea ce dorea: să se 
împlinească în el în totalitate voinţa Tatălui ceresc”134.  

În prima parte, povestirea se desfășoară într‑o formă 
negativă, arătând ceea ce nu este adevărata bucurie; ea descrie 
patru evenimente importante, capabile de a oferi bucurie și 
un prestigiu enorm Ordinului în ochii oamenilor Bisericii și 
ai lumii; acestea, de fapt, se dovedesc a fi patru tentaţii subtile, 
capabile de a devia Ordinul de la urmarea umilinţei şi a sărăciei 

133 Cf. O. van Asseldonk, Lo Spirito dà la vita, Chiara, Francesco e i 
Penitenti, Collegio S. Lorenzo da Brindisi, Roma 1994, 232.
134 1Cel, 92: FF 481.
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Domnului nostru Isus Cristos. 
În a doua parte a operei e prezentat un eveniment care 

îl privește pe Francisc în prima persoană, lăsând să se întrevadă 
situaţia dificilă din sânul Ordinului; de aici reiese răspunsul la 
întrebarea: Dar care este adevărata bucurie? Adevărata bucurie 
constă în suportarea cu răbdare a jignirilor, a insultelor și a 
persecuţiilor din dragoste faţă de Dumnezeu.

SCRISORI ADRESATE LUI UGOLINO, 
EPISCOP DE OSTIA

De fapt, pe când familia religioasă a fraţilor și mai apoi 
Ordinul, susţinut de harul lui Dumnezeu, a început să crească 
și, asemenea unui cedru din raiul lui Dumnezeu, să‑și înalţe 
până în ceruri coroana meritelor sale, și precum o vie aleasă  
să‑și întindă mlădiţele sale sfinte pe toată suprafaţa pământului, 
sfântul Francisc s‑a dus la papa Honoriu al III‑lea, care în acea 
perioadă era întâistătătorul Bisericii Romane, implorându‑l 
cu umilinţă să‑l numească pe Ugolino, episcop de Ostia135, 
părintele și stăpânul său și al fraţilor săi. Pontiful a ascultat 
cererea sfântului și, cu mare plăcere, i‑a oferit lui Ugolino 
jurisdicţia asupra Ordinului. Acesta a primit‑o cu umilă 
reverenţă și, precum slujitorul credincios și prudent pus peste 
casa Stăpânului (cf. Mt 24,45; Ps 144,15), s‑a angajat în toate 
felurile să distribuie deopotrivă hrana vieţii veșnice tuturor celor 
care au fost încredinţaţi grijii sale.

135 O astfel de cerere a fost probabil prezentată şi primită în a doua jumătate 
a anului 1220, după întoarcerea lui Francisc din Orient (cf. AF, X, 77, nota 
16). 
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SCRIERILE 
SFINTEI CLARA DE ASSISI

1 Scrisorile sfintei Clara

 Cartoteca Clarei trebuie să fi fost mult mai consistentă 
decât aceea pe care o cunoaștem noi. Se cunosc două scrisori 
una a cardinalului Ugolino, respectiv a papei Grigore al IX‑lea, 
adresate Clarei, dar lipsește răspunsul ei (cf. Vita di santa Chiara 
vergine 27: FF 3208). La fel se întâmplă și în cazul corespondenţei 
dintre Clara și sora ei de sânge, Agneza, fondatoarea și 
superioara mănăstirii Monticelli din Florenţa. Avem o scrisoare 
de la Agneza, dar niciun răspuns din partea Clarei, deși putem 
presupune că și‑au scris referitor la păstrarea Regulii și a sărăciei. 
Tot din aceleași motive, trebuie să fi existat o corespondenţă 
și cu surorile plecate de la mănăstirea San Damiano pentru a 
întemeia noi mănăstiri: la Vallegloria (Spello), Siena, Cortona, 
Arezzo etc.

 Mai târziu s‑a dezvoltat un dialog epistolar mai amplu 
între Clara și fiica regelui Ottocar I al Boemiei, Agneza, care, la 
Rusaliile din anul 1234, după ce a refuzat mai multe cereri în 
căsătorie, a îmbrăcat haina religioasă în mănăstirea din Praga, 
întemeiată chiar de ea142. Agneza (canonizată de papa Ioan Paul 
al II‑lea pe 12 noiembrie 1989), se pare că i‑a scris Clarei de mai 
multe ori, dar, din păcate, niciuna dintre aceste scrisori nu a 
mai rămas până astăzi. La noi au ajuns patru dintre răspunsurile 
Clarei. Cel mai important, codicele, scris între anii 1283 și 1322 

142 Cf. J. Polc, Agnes von Böhmen 1211-1282. Königstochter, Äbtissin, Heilige, 
München 1989; A. Marini, Agnese di Boemia (Bibliografia Serafico – 
Capucina, 38), Roma 1991. 
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la Praga (acuma se află în biblioteca Sant’Ambrogio din Milano), 
conţine o biografie despre viaţa Agnezei (+ 1282) și cele 4 
scrisori ale sfintei Clara143. Aceste scrisori, compuse într‑o latină 
elegantă și vibrantă, uneori poetică, sunt astăzi recunoscute în 
mod unanim ca fiind autentice144.

 Scrisoarea I adresată Agnezei datează cu aproximaţie 
din anul 1234. Ea are ca temă schimbul (commercium):  
„Într‑adevăr, măreţ și lăudabil schimb: să părăsești bunurile 
vremelnice pentru cele veșnice, să le meriţi pe cele cerești în locul 
celor pământești, să primești [răsplată] însutită și să dobândești 
viaţa fericită fără de sfârșit” (1SAg 30)145.

 Scrisoarea a II-a, scrisă între anii 1234 și 1238, în timpul 
mandatului de general al fratelui Elia (1232‑1239), aduce laudă 
Agnezei, care este numită și „imitatoarea plină de iubire a Tatălui 
desăvârșit” (v. 4) și o încurajează să continue pe calea pe care a 
ales‑o. Poate din cauza propunerilor, venite din partea papei, de 
a mai diminua din austeritatea vieţii și a presiunilor exterioare 
și a dificultăţilor interne, Clara îndeamnă: „Să nu dai crezare, 
nici nu te lăsa sedusă de vreunul care ar vrea să te convingă să dai 

143 Cf. A. Ratti, „Un codice pragense a Milano con testo inedito della vita di 
Agnese di Praga”, Rendiconti dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, ser. 
II, 29 (1896) 392-396; W. Seton, „The letters from Saint Clare to Blessed 
Agnes of Boemia”, AFH 17 (1924) 509-519. Ediţia critică definitivă a fost 
făcută de către J.K. Vyskočil, Legenda Blashoslavené Anežky a čytri listy Sv. 
Kláry, Praha 1932.
144 Cf. E. Grau, Die Schriften der heiligen Klara und die Werke ihrer 
Biographen, în Movomento religioso femminile e francescanesimo nel secolo 
XIII (Atti del VII Convegno Internazionale), Assisi 1980, 194-238; Idem, 
Leben und Schriften der heiligen Klara von Assisi, Werl 1980; I. Boccali, 
Textus opusculorum S. Francisci et S. Clarae Assisiensium, Assisi 1976; 
Claire D’assise, Ecrits. Introduction, texte latin, traduction, notes et index 
par M.F. Becker-J.F. Godet-Th. Matura OFM, Paris 1985 (trad. în limba 
italiană Vicenza 1986). 
145 Cf. S. López, Lectura teológica de la Carta I de santa Clara, în SelFr 19 
(1990) 14-32.
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înapoi în faţa acestei propuneri, sau ţi‑ar pune obstacole în cale 
(cf. Rom 14,13), pentru a te împiedica să împlineşti făgăduinţele 
făcute Celui Preaînalt (Ps 49,14) în acea desăvârșire la care te‑a 
chemat Duhul Domnului” (2SAg 14)146.

 Scrisoarea a III-a, scrisă la începutul anului 1238, se 
pare că face aluzie la unele experienţe triste trăite de Agneza. 
Prin bula Angelis gaudium (1238), nu a fost confirmată Regula 
ei, mai apropiată stilului de viaţă de la San Damiano. Probabil 
Agneza și‑a destăinuit durerea, iar Clara i‑a răspuns printr‑o 
invitaţie repetată la bucuria: „Preaiubită [soră], bucură‑te, 
așadar, și tu întotdeauna în Domnul (cf. Fil 4,4), și să nu te 
învăluie pâcla amărăciunii (cf. Iob 3,5), o, doamnă preaiubită în 
Cristos, bucuria îngerilor și coroana surorilor” (3SAg 10‑11).

Scrisoarea a IV- a ne duce spre sfârșitul vieţii Sfintei 
Clara (1253), care, profitând de faptul că doi fraţi mergeau în 
Boemia, îi scrie din nou Agnezei exaltând viaţa contemplativă și 
exprimându‑și speranţa și nespusa bucurie de a se revedea în cer: 
„lasă‑te aprinsă tot mai puternic de această ardoare a iubirii, o, 
regină a Regelui ceresc! Contemplând în continuare desfătările 
sale de nespus, bogăţiile și onorurile veșnice, și suspinând cu toată 
dorinţa și iubirea inimii, strigă: atrage‑mă la tine…” (4SAg 27‑30).

 Cele patru scrisori adresate Agnezei de Praga, în ciuda 
diferenţei de timp ce le separă una de cealaltă, conţin un program 
ascetic‑contemplativ care o susţine pe Agneza în trăirea alegerii ei.

 „Acestor scrisori le‑a fost încredinţat într‑un mod 
deosebit secretul Clarei; mesajul ei e atât de simplu, încât pare să 
fie ca o revelaţie: rugăciune, sărăcie, bucurie. O  invitaţie de a ne 
146 Cf. S. López, „Lectura teológica de la Carta II de sancta Clara”, SelFr 20 
(1991) 299-320; G. Cremaschi – A. Acquadro, Scritti di santa Chiara 
d’Assisi, I, Bologna 1994; această carte scrisă de două clarise oferă o analiză 
foarte profundă şi un comentariu bine documentat despre Testament, 
Binecuvântare şi despre Scrisorile sfintei Clara.
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apropia, în mod umil și sărac, de persoana lui Cristos sărac și umil, 
pentru a fi în El și împreună cu El susţinători ai Bisericii, trupul 
său inefabil, și a ne bucura împreună cu El de fericirea făgăduită 
celor săraci: plinătatea Tatălui și a Fiului, în Duhul Sfânt”147.

 Scrisoarea adresată Ermentrudei de Bruges. Lucas 
Wadding, care face referinţă la ea în Annales Minorum (1257), 
prezintă în mod amplu viaţa Ermentrudei, căreia i se datorează 
răspândirea clariselor în Flandra, și vorbește de două scrisori 
ale Clarei adresate Ermentrudei. Fără a menţiona originea 
acestor informaţii, el prezintă doar o singură scrisoare în care 
pare să le fi unit pe ambele. Cercetătorii moderni, întrucât nu 
au reușit să găsească sursa informaţiilor lui Wading, au pus la 
îndoială autenticitatea acestei scrisori. Cu toate acestea, ea a fost 
considerată încă din secolul al XVI‑lea ca fiind o moștenire a 
Ordinului sfintei Clara, și astfel e prezentată și aici. Ea trădează 
totuși un paralelism de gândire cu celelalte scrisori ale sfintei 
Clara, ale căror autenticitate nu este pusă la îndoială.

2. Regula 
 Deși Conciliului Lateran IV (1215) interzisese 
introducerea de noi Reguli, Clara a luptat timp de mai 
mulţi ani pentru a avea aprobarea Regulii ei, pentru a obţine 
„Privilegiul sărăciei”, și pentru păstrarea legăturii spirituale 
cu fraţii. Ea și‑a scris Regula între anii 1247 și 1252, având ca 
punct de referinţă Regula confirmată, Regula pentru sihăstrii și 
Forma vivendi, pe care o primise de la însuși Francisc (1213); 
se folosește, de asemenea, de Regula sfântului Benedict și de 
Regulile impuse de către Ugolino (1219) și mai târziu de 

147 Ch. A. Lainati, „Le Fonti riguardanti il secondo Ordine francescano 
delle Sorelle Povere di santa Chiara”, în Approccio storico-critico alle Fonti 
Francescane, Roma 1979, 139-154; a fost reluată în mod literar de către R. 
Zavalloni, La personalità, 52.
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către Inocenţiu al IV‑lea (1247)148.

 RsC datorează mult și „altor învăţături orale și scrise ale 
lui Francisc” (TestsC 34‑35), precum Fv și Udor, la care uneori 
ea face referinţă, alteori le preia în mod literal. Aceste texte 
formează cap. VI, care este considerat inima Regulii. A face 
pocăinţă, a trăi după desăvârșirea sfintei Evanghelii (cf. RsC VI 
1. 3), într‑o sărăcie absolută (cf. RsC II 14; IV 5; VI; VIII 1‑6; 
XII 13), în fraternitate (cf. RsC IV) și în fidelitate faţă de Biserica 
Catolică (cf. RsC I 3; XII 13) sunt principiile de bază ale Regulii 
sale. Iar acolo unde Rb arată „cum trebuie fraţii să meargă prin 
lume”, RsC vorbește de ceea ce este specific și propriu chemării 
Surorilor Sărace: tăcerea și clauzura ca mijloc de apărare a vieţii 
contemplative. 

 „În sinteză, Regula sfintei Clara este interpretarea pe 
care ea însăși o face despre Francisc; un mod de a se regăsi vie și 
originală în carisma lui Francisc, un mod de a se vedea o reflexie 
a lui Francsic, într‑o dimensiune originală și proprie, adică de a 
fi planta firavă gândită și voită de Francisc în Duhul Domnului, 
ca să trăiască într‑o manieră absolută și exclusivă dimensiunea 
contemplativă a unicei familii franciscane”149.

148 Este fundamental studiul lui L. Oliger, „De origine Regularum Ordinis 
S. Clarae”, AFH 5 (1912) 181-209; 413-447. E. Grau, „Die Regel der heiligen 
Klara (1253) in ihrer Abhängigkeit von der Regel der Minderbrüder (1223)”, 
FranzStud 35 (1953) 211-273; Henri De Sainte-Marie OSB, „Présence de 
la Règle Bénedictine dans la Règle de sainte Claire”, AFH 82 (1989) 3-20.
149 Ch. A. Lainati, Le fonti, 150; cf. M. BARTOLI, Chiara, 115-151; C.P. 
Jeannet, Sainte Claire d’Assise, Paris 1989 (trad. în italiană Padova 1990). 
Un comentariu asupra RegCl se datorează lui L. Iriarte, La Regola di 
Santa Chiara, Milano 1976; J. Garrido, La forma di vida de Santa Chiara, 
Aranzazu 1979 (trad. în italiană Milano 1989). A. Marini, „Gli scritti di S. 
Chiara e la Regola”, în Chiara di Assisi. Atti del XX Convegno internazionale, 
Spoleto 1993, 107-165.
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3. Testamentul
 Acest document se aseamănă mult cu Testamentul 
sfântului Francisc; atribuirea sa sfintei Clara a fost pusă la 
îndoială la începutul secolului trecut, însă descoperirea a trei 
codice, la Messina, Madrid și Upsala, a înlăturat orice îndoială 
asupra autenticităţii sale150. TestsC exprimă, printr‑un limbaj 
adesea greoi și confuz, sufletul sfintei Clara în raport cu Francisc 
și cu activităţile sale în favoarea Surorilor Sărace. Ea, la sfârșitul 
vieţii sale, își amintește cu emoţie și recunoștinţă de vocaţia sa, 
de prietenia sfântă cu Francisc și cu fraţii săi, de iubirea sa faţă 
de sfânta simplitate, umilinţă și sărăcie, și de onestitatea acelei 
vieţi sfinte pe care a învăţat‑o de la Francisc încă de la începutul 
convertirii sale (cf. TestsC 56‑57). În această Scriere exortativă 
Clara încredinţează fiicelor sale spirituale lucrurile cele mai 
dragi, le dezvăluie preocupările și luptele sale pline de suferinţă, 
cuceririle sale obţinute prin perseverenţa în idealul ales și, în 
sfârșit, le îndeamnă și le binecuvântează cu toată dragostea151.

4. Binecuvântarea
 Binecuvântarea Sfintei Clara se găsește în aceleași codice 
care transmit și TestsC, așa încât astăzi nu mai există nici o 
îndoială cu privire la autenticitatea sa. Ea este în mod substanţial 
identică cu celelalte două binecuvântări din scrisorile adresate 
Agnezei și Ermentrudei, numai că acelea sunt formulate la 
singular și diferă în ceea ce privește încheierea152. Astăzi, pe 

150 Cf. E. Grau, Die Schriften, 213-219; J. F. GODET, Présentation, în Claire 
d’Assise, 21-27; M. BARTOLI, Chiara, 22.
151 Cf. S. López, „Lectura teológica del Testamento de santa Clara”, SelFr 11 
(1982) 299-312; Ch. A. Lainati, Testamento di s. Chiara, DF, Padova 1984, 
1827-1846.
152 Cf. W. Seton, „Some new sources for the life of Blessed Agnes of Prague 
includung some chronological notes and a new text of the Benediction of St. 
Clare”, AFH 7 (1914) 185-197; D. De Kok, „S. Clarae Benedictionis textus 
neerlandici”, AFH 27 (1934) 387-389.
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baza codicelor în limba latină, care transmit un text cu puţine 
variante, este acceptată formula binecuvântării la plural153. Ca o 
mamă spirituală, Clara binecuvântează pe toate fiicele sale, atât 
pe cele prezente, cât și pe cele care vor veni.

Pentru Introducerea binecuvântării, Clara se inspiră din 
cartea Numerilor (Num 6,24‑26) sau din Binecuvântarea fratelui 
Leon. Este interesant să vedem cum Clara în BsC folosește deseori 
genul feminin, fiind conștientă că omenirea nu este formată 
numai din bărbaţi, ci și din femei. Ea, de altfel, cheamă în ajutor 
„sfinţii și sfintele” Bisericii triumfătoare, vorbește despre servi et 
ancillae în Biserica militantă (v. 9) și binecuvântează pe fiicele 
sale de omnibus benedictionibus – cu toate binecuvântările.
 Această binecuvântare subliniază legătura pe care Clara 
a vrut să dăinuie între fraţii și surorile unicului părinte și ai 
unicei mame: sfântul Francisc și sfânta Clara.

153 J.F. Godet, Présentation, 27-28; trebuie completat cu G. Boccali, 
„Testamento e benedizione di S. Chiara. Nuovo codice latino”, AFH 82 
(1989) 273-305; L. Lehmann, „La benedictión de sancta Clara”, SelFr 23 
(1994) 359-372. 
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