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SIGLE ŞI ABREVIERI 

 

1. Vechiul Testament 

 

Gen Cartea Genezei 

Lev Cartea Leviticului 

Num Cartea Numerilor 

Dt Cartea Deuteronomului 

Ios Cartea lui Iosue 

Jud Cartea Judecătorilor 

1Rg Cartea întâi a Regilor 

2Rg Cartea a doua a Regilor 

Est Cartea Esterei 

Iob Cartea lui Iob 

Ps Cartea Psalmilor 

Prov Cartea Proverbelor 

Ecl Cartea Eccleziastul 

Ct Cartea Cântarea Cântărilor 

Înț Cartea Înțelepciunii 

Sir Cartea lui Ben Sirah (Eccleziasticul) 

Is Cartea profetului Isaia  

Ier Cartea profetului Ieremia 

Lam Cartea Lamentaţiunilor (Plângeri) 

Ez Cartea profetului Ezechiel 

Dan Cartea profetului Daniel 

Os Cartea profetului Osea 

Am Cartea profetului Amos 

Zah Cartea profetului Zaharia 

Mal Cartea profetului Malahia 

Tob Cartea lui Tobia 

Idt Cartea Iuditei 

Bar Cartea profetului Baruh 

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 

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 

1Tim Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 

2Tim Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 

Tit Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit 

Evr Scrisoarea sfântului apostol Paul către Evrei 

Iac Scrisoarea sfântului apostol Iacob 

Iud Scrisoarea sfântului apostol Iuda 

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 

 

Rb    Regula confirmată cu bula papală Solet annuere 

Rnb    Regula neconfirmată cu bulă papală 

Test    Testamentul sfântului Francisc 

2Test    Testamentul de la Siena 

1SCust   Scrisoarea întâi către custozi 

1SCler   Scrisoarea întâi către clerici 

SOrd    Scrisoarea către întreg Ordinul 
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 4. Opere biografice 

 

1Cel   Viața Fericitului Francisc (Vita prima) de 

    Toma de Celano 

2Cel   Memorial întru dorința sufletului (Vita  

   secunda) de Toma de Celano 

3Cel   Tratatul despre minunile Sfântului Francisc,  

   de Toma de Celano 

4Cel   Legenda ad usum chori 

3Comp   Leggenda dei tre Compagni 

AnPer   Anonimo perugino 

CompAss Compilazione di Assisi  

Fior   Fioretti (Florilegiul faptelor minunate ale 

   Sfântului Francisc de Assisi) 

Fior. Cons. Fioreti. Considerații despre stigmatele sfântului 

    Francisc 

LM   Leggenda maggiore di Bonaventura da 

    Bagnoregio 

M  Alcuni miracoli mostrati dopo la sua morte, în 

LM 

SpecP   Specchio di perfezione 

Scris. fr. Elia Scrisoarea fratelui Elia 

 

 

5. Reviste și alte opere 

 

AF    Analecta Franciscana 

AFH  Archivum Franciscanum Historicum  

CF    Collectanea  Franciscana 

FF    Fonti Francescane 
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Prefaţă 
 
Pentru foarte mulţi oameni ai lumii contemporane, indi-

ferent de convingerile lor religioase, Sărăcuţul din Assisi 

continuă să fie unul dintre creştinii exemplari ai tuturor 

timpurilor şi una dintre primele zece personalităţi de seamă ale 

mileniului trecut
1
. De fapt, puţini sfinţi din perioada Evului 

Mediu se bucură de o documentare atât de numeroasă şi 

diversificată ca Sfântul Francisc de Assisi. 

În volumul de faţă, Sfântul Francisc de Assisi. Oglinda 

desăvârşirii, am inclus traducerea a trei dintre operele 

Izvoarelor Franciscane cunoscute sub numele de: Compilatio 

Assisiensis, Speculum Perfectionis şi Sacrum Commercium 

Sancti Francisci cum Domina Paupertate. Alegerea noastră, 

de a publica toate cele trei opere într-un singur volum, a fost 

motivată de cantitatea însemnată a materialului ce constituie 

izvorul primelor două opere şi dimensiunea redusă a ultimei. 

Traducerea s-a realizat după ultima ediţie a operei Fonti 

Francescane. Nuova edizione. Scritti e biografie di san 

Francesco d’Assisi. Editrici Francescane, Padova 2004. 

 

 

1. Compilaţia de la Assisi 

 

Compilatio Assisiensis este documentul ce a avut o mare 

importanţă pentru „controversa franciscană” şi care a fost 

studiat de critici cu un deosebit interes, datorită informaţiilor 

oferite cu privire la primii ani ai fraternităţii franciscane şi la 

idealul Sfântului Francisc. 

                                                 
1
 Cf. „The Greatest people of the Millennium”, Time, Fall, (Special Issue: 

„Beyond the Year 2000”), 25. 
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Referitor la autorul acestei opere, s-au emis mai multe 

ipoteze; unele în favoarea unui singur autor, altele în favoarea 

mai multor autori. Argumentele ce susţin existenţa mai multor 

autori iau în consideraţie faptul că opera nu urmează o ordine 

clară şi se foloseşte adesea persoana I-a plural. 

Ipoteza în favoarea unui singur autor este motivată de 

prezenţa frecventă a anumitor fraze (de exemplu: nos cum eo 

fuimus şi altele) şi atribuirea paternităţii textului fratelui Leon. 

Problema derivă, însă, din faptul că numele fratelui Leon este 

menţionat de puţine ori şi apare în pasaje polemice, care 

probabil au fost introduse ulterior. Totuşi, după cum sunt 

prezentate anumite episoade se presupune prezenţa unui 

martor ca fratele Leon, care l-a însoţit pe Sfântul Francisc în 

ultimii săi ani de viaţă. De fapt, textul prezintă bolile, 

gesturile, obiceiurile şi alte detalii din viaţa Sfântului Francisc, 

care, cu siguranţă, nu puteau fi menţionate de cei care au 

folosit informaţii indirecte. Amprenta fratelui Leon în acest 

document este pentru unii atât de evidentă încât, chiar dacă nu 

este autorul direct al operei, cu siguranţă, el este cel ce a 

inspirat o parte însemnată a ei. 

Critica externă ne oferă multe date în favoarea fratelui 

Leon.  

Arbor vitae de Ubertino de Casale, scrisă în 1305, conţine 

transcrierea aproape literală a intenţiei Regulii, aşa cum se 

găseşte în Compilatio Assisiensis
2
, introdusă printr-o frază în 

care autorul afirmă că reproduce cuvintele Sfântului Francisc 

întocmai cum le-a scris fratele Leon
3
. 

În faimoasa declaraţie a lui Ubertino de Casale, pe care a 

dat-o în timpul procesului din 1311, când a fost acuzat că se 

împotriveşte comunităţii (el făcea parte din grupul 

spiritualilor), există câteva fraze care se referă la fratele Leon 

                                                 
2
 Cf. CompAss 66-67. 

3
 Arbor: FF 2074. 
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şi merită să fie luate în seamă. În una spune: „Am citat 

cuvintele şi faptele fericitului Francisc, aşa cum se găsesc în 

legendele pe care le-am auzit de la însoţitorii părintelui sfânt şi 

pe care le-am citit în ţidulele fratelui Leon, de fericită amintire, 

scrise de mâna sa, aşa cum el le-a auzit de la fericitul 

Francisc”
4
. Mai departe, continuă: „Toate acestea apar datorită 

cuvintelor sale (ale Sfântului Francisc) transmise de omul sfânt 

Leon, însoţitorul său, care au fost scrise în mod solemn atât 

din porunca părintelui sfânt, cât şi din devotamentul acestui 

frate, într-o carte ce se găseşte în dulapul fraţilor din Assisi şi 

în sulurile scrise de mâna aceluiaşi frate Leon, pe care le am 

cu mine”
5
. 

Codicele 1046 a fost copiat, cum se deduce chiar din 

conţinutul său, la Assisi la Sacro Convento. Referitor la dată, 

trebuie făcută deosebire între Compilatio Assisiensis şi restul 

codicelui 1046. 

Stabilirea datei scrierii codicelui se poate face în baza 

bulelor pontificale emise, ce conţin declaraţii referitoare la 

Regulă, şi care se găsesc chiar la început; ultima este Ex 

frequentibus a papei Clement al V-lea, scrisă în data de 

21.03.1310. Este interesant faptul că lipseşte bula Exivi de 

paradiso, dată tot de Clement al V-lea, în data de 13.05.1312. 

Asta înseamnă că transcrierea respectivelor documente în acest 

codice s-a făcut între aceste două date; adică, în jurul anului 

1311. 

Nu se poate stabili, cu aceeaşi uşurinţă, data redactării 

Compilaţiei de la Assisi, căci, chiar prin natura ei, opera 

prezintă multe probleme de natură cronologică. Trebuie ţinut 

cont de faptul că: 

                                                 
4
 F. EHRLE, „Zur Vorgeschichte des Concils von Vienne”, ArchLitKirc 3 

(1887) 85. 
5
 F. EHRLE, art.cit., ArchLitKirc, 3 (1887) 168. 
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- textul acestei compilaţii exista înainte de redactarea 

codicelui 1046, 

- opera nu dispune de o structură clară, 

- este vorba de o operă care are mai multe nuclee 

redacţionale de origine diferită, 

- trebuie să se distingă data când a fost scris materialul şi 

data scrierii operei. 

Din aceste motive părerile cercetătorilor sunt împărţite; 

unii propun anii 1246-1247 sau perioada dintre 1247 şi 1260, 

iar alţii o consideră posterioară operelor Sfântului Bona-

ventura, probabil la sfârşitul sec. al XIII-lea. Pentru fiecare 

text (nucleu redacţional) ar trebui stabilită data când a fost 

scris; se pare că data unora dintre acestea conduce spre 

perioada de început. 

Referitor la studiile făcute în acest scop, se pot spune 

următoarele: 

- nucleul iniţial trebuie să fi fost materialul dat lui Toma 

de Celano, de Crescențiu de Iesi, pentru Vita secunda, 

sau Florilegiul celor trei însoţitori (1246); 

- acest material a rămas în „dulapul” (arhiva) de la Sacro 

Convento probabil până în 1266, când s-a poruncit 

distrugerea operelor anterioare; 

- între 1246-1266, unii fraţi, pentru a satisface devoţiunea 

personală, au copiat unele paragrafe atât din 2Cel cât şi 

din alt material; aceste notiţe, fără să constituie o 

Legendă, au scăpat de decretul de distrugere emanat de 

capitulul din Paris (1266); 

- capitulul general din Padova (1276) a luat o decizie 

contrară hotărârii capitulului de la Paris, şi anume de a se 

face cercetări referitoare la operele scrise despre Sfântul 

Francisc (iar materialul trebuia trimis ministrului 

general); astfel, paragrafele copiate din 2Cel şi dintr-un 

alt material, între sfârşitul secolului al XIII-lea şi 

începutul secolului al XIV-lea, au fost valorificate şi 
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îmbogăţite cu elemente noi. Acestor „notiţe” li s-a dat 

numele de Legenda Antiqua pentru a contrasta cu 

Legenda Maior, care era Legenda Nova; 

- una dintre aceste „notiţe” este şi Compilatio Assisiensis, 

care, între 1310 şi 1312, a fost ataşat documentelor ce se 

găsesc astăzi în codicele 1046. 

Individualizarea logicii distribuirii informaţiilor oferite de 

această operă este foarte anevoioasă. Ea conţine un material 

despre viaţa Sfântului Francisc, compilat fără o structură 

specifică. Dacă se priveşte opera din punct de vedere al 

conţinutului, se observă că nu face nicio referinţă la anii 

tinereţii lui Francisc, iar primele episoade, din câte s-ar părea, 

se referă la primii ani ai fraternităţii, apoi se prezintă ultimii 

anii de viaţă ai lui Francisc. El este prezentat ca o persoană 

bolnăvicioasă, însă cu o personalitate vie şi convingătoare. În 

orice caz, această presupusă ordine tematică nu este bine 

definită şi poate fi rezultatul unei simple întâmplări. 

Deşi există doar un singur manuscris cu această operă, 

totuşi, aproape în aceeaşi perioadă, au circulat şi alte 

compilaţii asemănătoare, ca un amestec de texte luate din 2Cel 

şi alte paragrafe asemănătoare celor din Compilatio 

Assisiensis. Asta face să se creadă că au existat compilaţii 

anterioare care, în mod direct sau indirect, au fost folosite 

drept izvoare. Două codice de acest fel se găsesc în Biblioteca 

Centrală din Barcelona, unul în Biblioteca Naţională din 

Florenţa, altul în Biblioteca Naţională din Napoli, patru la 

Roma, iar un altul la Oxford. 

Compilatio Assisiensis a rămas necunoscută timp de mai 

multe secole; ea a început să prezinte interes pentru cercetători 

abia la sfârşitul secolului al XIX-lea. Prima ediţie critică a fost 

realizată de Ferdinand Delorme în 1922. 

Această operă conţine texte de o mare valoare pentru 

cunoaşterea vieţii şi a idealului Sfântului Francisc; ele 

completează informaţiile oferite de alte izvoare biografice. Ea 
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oferă o imagine spontană a lui Francisc şi mai puţin 

condiţionată de normele cerute de o biografie; conţine 

episoade ce nu sunt povestite în alte documente cu aceeaşi 

claritate ca aici, îndeosebi referinţa la suferinţele lui Francisc, 

cauzate de grupul miniştrilor şi al fraţilor docţi, numită marea 

ispită spirituală
6
. Opera oferă şi informaţii ce nu se găsesc în 

alte izvoare; de exemplu: circumstanţele în care a fost compus 

Cântecul Creaturilor şi Cântecul de îndemn pentru doamnele 

sărace, ca şi dragostea Sfântului Francisc pentru creaturi şi 

originea bolii sale de ochi. 

 

2. Oglinda desăvârşirii 

 

Opera hagiografică Speculum Perfectionis ocupă un loc 

important în rândul izvoarelor franciscane şi s-a bucurat de o 

deosebită atenţie din partea cercetătorilor. 

Una dintre problemele cele mai arzătoare la începutul 

„controversei franciscane” a fost aceea a autorului acestei 

opere. Ea a luat fiinţă datorită ipotezei lui Paul Sabatier, care 

atribuia această operă fratelui Leon. 

Ipoteza lui Sabatier se bazează pe critica internă a textului, 

îndeosebi pe caracterul unitar pe care îl prezintă opera. El 

insistă asupra faptului că menţionarea anumitor evenimente, 

cum ar fi redactarea Regulii la Fontecolombo, descrierea 

perioadei de la Rivotorto, descrierea ultimilor ani de viaţă ai 

Sfântului Francisc, presupune prezenţa unui martor ocular. 

Critica externă ia în consideraţie declaraţiile făcute de unii 

scriitori de la începutul secolului al XIV-lea ca Angelo 

Clareno şi Ubertino de Casale; aceştia fac referinţă la scrierile 

fratelui Leon şi vorbesc de o operă biografică scrisă de el, dar 

nu menţionează numele de Speculum Perfectionis.  

                                                 
6
 Cf. CompAss 22. 
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Reacţiile împotriva acestei ipoteze nu au întârziat să apară 

din partea mai multor cercetători. Argumentele lor pot fi 

sintetizate astfel: 

- repetarea anumitor fraze nu se explică dacă opera ar fi 

fost scrisă de un singur autor; 

- se poate observa diversitatea stilurilor şi, dacă se 

compară anumite pasaje cu alte scrieri ale fratelui Leon, 

diferenţa este evidentă; 

- fratele Leon este menţionat de trei ori în această operă, 

însă mereu la persoana a treia şi nu ca un martor ocular; 

una dintre menţionări apare în descrierea portretului 

fratelui ideal, unde Leon este propus ca model de 

simplitate şi puritate
7
; fratele Leon, cu siguranţă, nu ar fi 

menţionat nimic asemănător despre sine însuşi; 

- opera Speculum Perfectionis nu este menţionată de 

scriitorii secolului al XIII-lea, nici nu-l indică pe fratele 

Leon ca autorul operei. Se ştie că Bernardo de Bessa şi 

Salimbene de Parma, în jurul anului 1280, au făcut lista 

biografiilor Sfântului Francisc, cunoscute până în acel 

moment; Salimbene l-a cunoscut personal pe fratele 

Leon şi, referitor la observarea Regulii, chiar a împărtăşit 

unele idei ale sale. 

Ţinând cont de toate acestea, redactarea acestei opere nu 

poate fi atribuită fratelui Leon; totuşi, nici nu se poate nega 

faptul că, în mod indirect, a contribuit la redactarea ei, căci 

unele dintre scrierile sale au fost folosite drept izvoare. În 

orice caz, problema autorului rămâne încă deschisă, îndeosebi 

pentru a explica anumite forme redacţionale, dintre care unele 

apar la singular
8
 iar altele la plural

9
. Pentru moment, plecând 

de la analiza textului, se pot emite doar ipoteze. Una dintre 

                                                 
7
 Cf. SpecP 85. 

8
 Cf. SpecP 22; 6; 58. 

9
 Este vorba de expresia Nos qui cum eo fuimus şi altele asemănătoare: cf. 

Spec 2; 9; 11; 16; 27; 33; 38, etc. 
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acestea este că opera aparţine cu siguranţă grupului 

spiritualilor, căci limbajul folosit este foarte apropiat de modul 

lor de a gândi. Autorul cunoaşte bine celelalte opere 

hagiografice şi se poate presupune că, dacă s-a născut între 

1255 şi 1260, a cunoscut pe unii dintre însoţitorii Sfântului 

Francisc, ale căror istorisiri l-au influenţat. 

Paul Sabatier a susţinut până la moarte că această operă a 

fost scrisă în 1227; aşadar, înaintea primei opere a lui Toma de 

Celano. Acest fapt l-a determinat s-o numească Legenda 

Antiquissima. Poziţia sa se bazează pe data celor două 

manuscrise consultate de el; amândouă provin din secolul al 

XV-lea
10

. Anul indicat de aceste manuscrise este 1227. 

Ipoteza lui Sabatier a fost respinsă aproape de toţi criticii. 

Prima obiecţie, ţinând cont de critica externă, are la bază 

manuscrisul din conventul Ognisanti din Florenţa, text ce 

provine din a doua jumătate a secolului al XIV-lea şi are ca 

dată anul 1318. S-a demonstrat vechimea acestui codice şi s-a 

ajuns la concluzia că a fost folosit pentru copiile ulterioare. 

Descoperirea în 1922 a codicelui 1046 a ajutat la 

clarificarea suspiciunilor referitoare la pasajele comune din 

2Cel şi Speculum Perfectionis, arătând că ele provin dintr-un 

izvor comun: Florilegiul folosit atât de Celano, cât şi de 

compilatorul operei Speculum Perfectionis.  

După o analiză atentă, s-a observat că cele 124 de capitole 

ale operei Speculum Perfectionis au următoarea provenienţă: 

 

- 90 de capitole au acelaşi izvor ca şi Compilatio 

Assisiensis, probabil Florilegiul; 

- 29 de capitole provin din 2Cel; 

- un capitol provine din 1Cel
11

.  

                                                 
10

 Este vorba de codicele 989 din biblioteca Mazarine din Paris, şi codicele 

6 F 12, din biblioteca seminarului din Liegi. 
11

 1Cel 106 = SpecP 83. 
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Capitolele care nu au legătură cu alte opere biografice sunt: 

- cap. 71-72: pedepsele date de Dumnezeu pentru cei 

infideli Ordinului; răsplata celor fideli; 

- cap. 73: virtuţile necesare predicatorilor şi superiorilor; 

- cap. 79: patru privilegii date Ordinului; acestea se găsesc 

şi în Cronica lui Tommaso de Eccleston; 

- cap. 84: importanţa Porţiunculei; 

- cap. 85: descrierea fratelui minor; 

- cap. 119: elogiul adus soarelui şi focului; 

- cap. 120: Cântecul creaturilor; se găseşte şi în alte 

manuscrise. 

 

Analiza literară a materialului folosit pentru redactarea 

operei Speculum Perfectionis a permis criticilor să ajungă la 

următoarea concluzie: compilatorul nu a reelaborat materialul, 

aşa cum s-a întâmplat cu 2Cel, ci s-a limitat să-l structureze 

după intenţia sa; chiar dacă a adus şi modificări, izvorul a 

rămas intact.  

Din punct de vedere tematic, Speculum Perfectionis se 

poate împărţi în 12 capitole. Această structură nu este chiar 

întâmplătoare, căci are o semnificaţie simbolică şi face 

referinţă la cele 12 capitole ale Regulii confirmate. Se poate 

observa disproporţia existentă între aceste capitole, 

disproporţie ce scoate în relief predilecţia pentru anumite 

teme, cum ar fi: umilinţa, sărăcia, caritatea. Această 

disproporţie este un indiciu asupra finalităţii operei.  

În rubrica de la începutul operei, ce se găseşte aproape în 

toate manuscrisele, este indicată finalitatea operei şi motivaţia 

autorului: „Începe oglinda desăvârşirii stării fratelui minor, 

adică fericitul Francisc. Această operă a fost compilată sub 

formă de legendă …
”12

. Această frază arată natura operei şi 

metoda folosită de compilator. Este vorba de o oglindă. 

                                                 
12

 SpecP. Incipit.  
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Această oglindă trebuia să reflecte modelul desăvârşirii, adică 

pe Francisc, care este călăuză pentru fiecare frate. 

În ceea ce priveşte metoda, se arată că această operă a fost 

compilată după modelul unei legende
13

. Asta înseamnă că 

autorul a trebuit să ţină cont de nişte canoane pentru a organiza 

structura tematică. Autorul nu a vrut să scrie o biografie a 

Sfântului Francisc, dar a ales anumite episoade din viaţa sa, cu 

ajutorul cărora a încercat să facă o oglindă, care să reflecte 

idealul fratelui minor; aşadar, fraţii sunt destinatarii operei. 

Chiar dacă menţionarea de la începutul operei (din incipit) 

a fost adăugată de copişti, ea îşi găseşte confirmarea în 

conţinutul operei. Intenţia autorului este legată de exigenţele şi 

interesele destinatarilor (a fraţilor) care trebuie să-şi 

revizuiască trăirea lor înaintea acestei oglinzi a desăvârşirii, 

care este Francisc. 

Dat fiind faptul că, la sfârşitul secolului al XIV-lea, 

Speculum Perfectionis este menţionată între operele literaturii 

hagiografice franciscane, s-ar părea că ea s-a răspândit destul 

de repede.  

Prima ediţie critică a fost întocmită în 1898 de Sabatier. 

Multe dintre ipotezele emise de Sabatier, astăzi, nu mai au 

valoare. 

A doua ediţie a fost pregătită tot de Sabatier, dar nu a 

reuşit să o termine din cauza morţii. Andrew George Little a 

terminat lucrarea şi a publicat-o în două volume; primul în 

1928, iar al doilea în 1931. 

Speculum Perfectionis este o operă ce reflectă, direct sau 

indirect, folosirea Scrierilor Sfântului Francisc, îndeosebi a 

celor două Reguli. Din punct de vedere istoric, ea nu schimbă 

datele istorice, ci le prezintă în aşa fel încât par să fie 

manipulate şi reelaborate, fiind orientate să susţină opinia 

                                                 
13

 Termenul „legendă” nu are valoare de „poveste”, „basm”, ci este un gen 

literar.  
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spiritualilor. De fapt, reflectă o perioadă polemică şi dificilă a 

evoluţiei Ordinului, privită prin optica spiritualilor. Se poate 

spune că această operă ia fiinţă la Porţiuncula în grupul 

spiritualilor, ce se simţea atacat de autoritatea eclezială. Pentru 

a demonstra că Francisc – oglinda desăvârşirii fratelui minor – 

a primit Regula chiar de la Dumnezeu, spiritualii reacţionează 

pentru a-şi apăra idealul, recurgând la argumente istorice. 

Acesta este motivul pentru care nu se putea face o interpretare 

a Regulii, ci trebuia să fie observată întocmai, adică ad 

litteram.  

 

3. Legământul Sfântului Francisc cu domniţa Sărăcie  

 

Opera intitulată Sacrum Commercium Sancti Francisci 

cum Domina Paupertate este unul dintre cele mai 

semnificative texte ale mişcării franciscane de la început, 

„unicul şi cel mai strălucit exemplu al unei simple dar lapidare 

alegorii ce urma să devină una dintre formele majore de 

exprimare ale scrierilor spirituale din ultima perioadă a evului 

mediu”
14

. Această operă alegorică ne oferă posibilitatea de a 

pătrunde în viziunea Sfântului Francisc asupra sărăciei prin 

intermediul unui mozaic bogat de imagini biblice şi concepte 

teologice. Asemenea unui meşter iscusit, autorul ştie să 

combine astfel umbrele şi luminile încât frumuseţea vocaţiei 

Sfântului Francisc să nu atragă doar atenţia cititorului ci chiar 

să-l fascineze pe acesta.  

În ciuda nenumăratelor încercări de a afla numele 

autorului, el rămâne încă necunoscut ca şi anul când a fost 

                                                 
14

 Cf. J. V. FLEMING, An Introduction to the Franciscan Literature of the 

Middle Ages (Chicago: Franciscan Herald Press, 1977), 78. K. ESSER, 

„Untersuchungen zum Sacrum commercium beati Fmncisci cum Domina 

Paupertate” în Miscellanea Melchor de Pobladura,tom. I, (Roma, 1964), l-

33. 
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scrisă opera. Printre personajele menţionate ca posibili autori 

au fost amintite numele fraţilor Anton de Padova, Giovanni 

Parenti, Giovanni de Parma, Creşcenţiu de Iesi şi Cezar din 

Speyer. Însă în ceea ce priveşte data redactării, dacă în urmă 

cu 40 de ani anul 1227 era considerat de majoritatea 

cercetătorilor ca fiind cea mai plauzibilă, astăzi se dovedeşte 

contrariul.  

În această operă se reflectă unele dintre problemele ce 

încep să se contureze pe la jumătatea secolului al XIII-lea, şi 

anume polemica dintre clerul secular şi Ordinele Mendicante. 

Acestea din urmă apărau cu tot mai multă râvnă valoarea 

sărăciei, considerată de ei drept fundamentul propriei alegeri şi 

un element important al superiorităţii lor spirituale.     

Scopul acestei alegorii este acela de a-i încuraja pe fiii 

Sfântului Francisc de a trăi sărăcia biblică într-o formă 

autentică. Personajul principal este Domniţa Sărăcie, 

personificarea Înţelepciunii biblice şi, uneori, a Bisericii. 

Istoria Sărăciei se transformă într-o critică a modului în care a 

fost trăită sărăcia fie de-a lungul istoriei monastice cât şi în 

scurta perioadă a istoriei fraţilor. 

 

Studiul acestor trei opere, sau chiar şi o lectură mai mult 

sau mai puţin atentă, sunt în măsură să-l surprind pe cititor 

prin incredibila actualitate a temelor abordate. În timp ce 

imaginaţia rămâne fascinată înaintea simplităţii şi profunzimii 

mesajului transmis de autorii medievali, ambiţia este puternic 

provocată.  

 

Pr. Conf. univ. dr. Ştefan Acatrinei 
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INTRODUCERE 
 

Ferdinando Delorme a descoperit această operă în 1922 în 

Biblioteca Augusta din Perugia (ms. 1046) şi a denumit-o 

Leggenda antica di san Francesco - Legenda veche a sfântului 

Francisc; ulterior, însă, a prevalat denumirea de Legenda 

perugina, adică Legenda perugină (după numele locului în 

care se păstrează manuscrisul). Au existat şi alte propuneri, 

până la ultima, aceea a lui Marino Bigaroni, care – îngrijindu-

se de ediţia integrală – a intitulat-o Compilazione di Assisi - 

Compilaţia de la Assisi. Acest titlu, mai bine decât oricare 

altul, ia seama de conţinutul şi de originea lucrării; de fapt, nu 

este vorba despre o biografie, ci de o operă ce are 

caracteristicile unei compilaţii. Ţinând cont de singurul 

manuscris existent, se pare că opera a fost copiată şi, într-o 

primă perioadă, păstrată la Assisi, la Sacro Convento. Datorită 

acestui fapt, în a doua ediţie a Izvoarelor Franciscane nu 

numai că se adoptă titlul propus de Bigaroni, ci se face 

trimitere la ediţia integrală şi la numerotarea făcută de el, de 

altfel singura ce ţine seama de codicele respectiv, ce are la 

începutul fiecărui capitol o majusculă de culoare roşie sau 

albastră (în schimb, Delorme, Campbell şi Brooke îi dăduseră 

acestui izvor o numerotare arbitrară). Din păcate, cu toate că, 

între anii 1922 şi 1975, textul a fost editat de cinci ori, încă nu 

dispunem de o adevărată ediţie critică. 

Aşadar, opera se găseşte într-un codice de 127 file, care la 

început se afla la Assisi, fiind păstrat în biblioteca publică, în 

al şaselea raft dinspre răsărit; aşa reiese din inventarul redactat 

de Giovanni de Iolo în 1381. Este vorba despre un codice 

format din materiale eterogene, copiate de mai multe mâini şi 
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introduse în aceeaşi perioadă printre documentele de la Sacro 

Convento (majusculele de la începutul capitolelor au fost 

desenate, pentru aproape tot codicele, de aceeaşi mână). În 

starea actuală, diferite fascicule sunt mutilate (de fapt, lipsesc 

extrasele 11, 12, 15, 20, 21); sunt prezente, înainte de toate, 

Regula confirmată cu bula papală Solet Annuere a Fraţilor 

Minori şi alte bule adresate Ordinului; urmează bula Supra 

montem a papei Nicolae al IV-lea, ce conţine Regula Ordinului 

al Treilea, Legenda maior a Sfântului Bonaventura şi, în cele 

din urmă, Compilaţia de la Assisi. Fasciculul 15 fiind pierdut, 

ne privează de partea iniţială a textului, în timp ce ultimele 

coloane ale fasciculului 19, rămase goale, ne fac să credem că 

lucrarea a rămas neterminată. 

Codicele a ieşit la lumină în perioada dintre primăvara 

anului 1310 şi prima jumătate a anului 1312; de fapt, conţine 

bula Ex frequestibus a papei Clement al V-lea, din 21 martie 

1310, şi îi lipseşte Exivi de paradiso, publicată de acelaşi 

pontif la 6 mai 1312, care cu siguranţă ar fi apărut în culegere, 

dacă acest codice ar fi fost copiat după acea dată. Amplasarea 

lucrării în cuprinsul unui codice care conţine şi material 

juridic, ne determină să punem în discuţie calificativul său de 

„scriere privată”; în schimb, aceasta ar fi trebuit să se alăture – 

şi într-un fel să o completeze – operei oficiale a Sfântului 

Bonaventura, spre folosul comun (de aceea, volumul în care s-

a păstrat textul era expus în sectorul public al bibliotecii). De 

fapt, în 1276, capitulul general adunat la Padova, contrazicând 

hotărârile luate în urmă cu zece ani de capitulul de la Paris, 

invita din nou fraţii, din toate provinciile, să caute amintiri 

vrednice de crezare despre viaţa lui Francisc şi a primilor fraţi. 

Însuşi conţinutul Compilaţiei trimite spre aceste concluzii, 

întrucât pune împreună materiale trimise lui Crescențiu de Iesi 

după anul 1244, fragmente pe care autorii ulteriori – precum 

Ubertino de Casale şi Angelo Clareno – i le vor atribui fratelui 

Leon (CompAss 15-18, 20, 102-105) şi o colecţie de texte 
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extrase din Memorialul lui Toma de Celano (CompAss 1-3, 19, 

23-49); în sfârşit, o pericopă povesteşte o viziune a fratelui 

Leon (CompAss 21). O mare parte din fragmente – potrivit 

studiului efectuat de Raul Manselli – pe bună dreptate, sunt 

considerate drept copie fidelă a materialelor trimise lui 

Crescențiu de Iesi, în anul 1246, de prietenii Sfântului, însoţite 

de celebra scrisoare semnată de frații Leon, Rufin şi Angelo; 

în schimb, fragmentelor „leonine” (după cum reiese din 

studiile efectuate de Edith Pasztor) li se va atribui o datare 

ulterioară. 

Merită să fie luate în consideraţie extrasele din 

Memorialul întru dorinţa sufletului; după cum bine ştim, 

Bonaventura s-a folosit din abundenţă de operele lui Toma de 

Celano, preluându-le adesea „ad litteram”; ei bine, aceste texte 

ale lui Toma de Celano conţinute în Compilaţie nu se găsesc în 

Legenda maior, şi e greu de crezut că acest fapt este o pură 

întâmplare. Aşadar, este logic să ne gândim că au fost selectate 

pentru a fi integrate în ea după publicarea operei 

bonaventuriene, aproape sigur după anul 1266, dacă nu, cu o 

bună probabilitate, după anul 1276. Aşa cum s-a mai spus, asta 

ne determină să datăm întreaga Compilaţie în epoca post-

bonaventuriană. 

Opera a fost concepută oare, chiar de la început, ca un text 

care trebuia să se alăture Legendei maior? Aş spune că da. O 

asemenea abordare, de fapt, sintetiza bine hotărârile luate la 

capitulele de la Paris şi Padova: pe de o parte, salvgarda 

specificul operei lui Bonaventura, care continua să fie singura 

operă despre viaţa lui Francisc aflată în circulaţie; pe de altă 

parte, răspundea mandatului de a căuta ceea ce era vrednic de 

a fi amintit din viaţa lui Francisc şi a altor fraţi sfinţi. 

Compilatorul a fost, fără îndoială, un frate care a putut 

avea acces la arhiva în care materialele folosite erau păstrate, 

ceea ce ne determină că considerăm că a lucrat la Assisi. Între 

anii 1310-1312, textul său – nu ştim dacă pornind de la 
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original sau de la o copie – a fost reprodus în biroul din Assisi, 

de către un copist (acelaşi care a copiat ms. assisan 342, 

codicele cel mai important al Revelaţiilor Angelei de Foligno) 

foarte exact în efectuarea muncii sale; această copie, ajunsă 

până la noi, este cea descoperită în anul 1922 de Delorme. 

Totuşi, trebuie menţionat faptul că deja compilatorul îşi 

executase cu fidelitate scrupuloasă munca sa, aşa încât cea mai 

mare parte a fragmentelor din Compilaţie sunt considerate – 

după cum s-a mai spus – copie fidelă a mărturiilor date de 

însoţitorii lui Francisc, între care iese în evidenţă, fără 

îndoială, figura fratelui Leon; acestea ne conduc, aşadar, la un 

stadiu precedent al Memorialului lui Toma de Celano, care a 

folosit aceleaşi materiale pentru a-şi scrie opera sa (totuşi, nu 

trebuie să uităm că însoţitorii, în amintirile lor, au operat – 

chiar într-o manieră inconştientă – distorsiuni: ca atare, 

mărturia lor trebuie evaluată întotdeauna cu atenţie şi în mod 

critic). 

De aici, fascinaţia acestui text, care, în virtutea unei forme 

simple şi puţin elaborate din punct de vedere literar, îi 

transmite îndată cititorului senzaţia că se află în faţa unor 

mărturii autentice şi directe; sunt exemplare, în acest sens, 

fragmentele în care apare formula de mărturie „noi, care am 

fost împreună cu fericitul Francisc”, sau una asemănătoare
1
, 

chiar dacă multe alte fragmente, deşi lipsite de o asemenea 

formulă, pot fi considerate ca scrise de aceeaşi martori; se 

observă, cu uşurinţă, nostalgia pentru primele timpuri, când 

fraţii, urmându-l pe părintele lor, se străduiau să meargă cu 

bucurie şi generozitate pe urmele lui Cristos, în sărăcie şi 

umilinţă. Amintirile se bazează cu precădere pe ultimii ani de 

viaţă ai lui Francisc (nimeni nu se referă la perioada din 

                                                 
1
 Cf. CompAss 11, 14, 50, 56, 57, 67, 82, 84, 86, 88, 89, 93, 101, 106, 111, 

117. 



Pr. prof. dr. Felice Accrocca 

27 

 

tinereţe), ani în care el a fost adesea bolnav
2
; însoţitorii lui 

dezvăluie tensiunile dintre Francisc şi mulţi dintre fraţii săi (se 

putea întâmpla chiar ca cineva să i se adreseze într-un mod 

nerespectuos: CompAss 11), mai ales în privinţa stilului de 

viaţă şi a respectării Regulii, şi ies la iveală, în mai multe 

rânduri, chiar contrastele dintre Francisc şi fraţii mai apropiaţi 

de el, care, în unele cazuri, l-ar fi vrut mai aspru cu cei 

recalcitranţi (CompAss 106). 

Oricum, tensiunea cea mai intensă a fost aceea trăită 

lăuntric de Sfânt: într-o luptă neîncetată, el s-a străduit să dea 

exemplu fraţilor săi (este adesea amintită voinţa de a fi „model 

şi exemplu”
3
, manifestând nu de puţine ori o asprime extremă 

faţă de el însuşi; în schimb, cu confraţii, se arăta foarte 

înţelegător
4
, chiar dacă atunci când intuia rea credinţă sau rea 

voinţă devenea rigid, uneori devenea chiar aspru
5
; în rest, erau 

ani pe care el însuşi îi percepea ca fiind sub semnul unor mari 

schimbări, lucrurile păreau să-i scape din mână şi nu 

întotdeauna reuşea să găsească un echilibru între 

consimţământ şi rigoare. 

Acest izvor poate da, la prima vedere, o impresie de 

dezordine, ca şi cum ar fi rodul unei culegeri întâmplătoare; în 

realitate, chiar fără să ţinem seama de fragmentele luate din 

Toma de Celano, o lectură atentă ne îngăduie să descoperim 

grupuri de pericope ordonate în jurul unor nuclee tematice 

specifice sau ţinute împreună prin legături spaţio-temporale, 

aspect care ne poate conduce direct la mărturia însoţitorilor; 

aceştia ne vorbesc despre un Francisc pătruns de o dragoste 

inepuizabilă pentru oameni şi pentru orice creatură, atent la 

soarta celor aflaţi în mizerie (foarte frumos este episodul cu 

                                                 
2
 Cf. Referinţele cu privire la boala sa de ochi: CompAss 5, 66, 68, 77, 83, 

86. 
3
 Cf. CompAss 50, 56, 79, 97, 108, 111. 

4
 Cf. De exemplu, CompAss 50, 53, 89. 

5
 Cf. CompAss 20, 62, 97. 
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femeia săracă şi bolnavă de ochi: CompAss 89), în stare să 

aducă laudă lui Dumnezeu şi la bine şi la greu. Peste toate 

prevalează regretul lor că au pierdut un asemenea frate şi 

părinte, îmblânzit oricum de certitudinea că familiaritatea pe 

care au avut-o cu el a constituit un privilegiu rezervat nu 

multor fraţi. 

Pr. prof. dr. Felice Accrocca 

 



29 

 

 

 

 

COMPILAŢIA DE LA ASSISI 
 

SULIŢA ASCULTĂRII
1
 

 

1. Fericitul Francisc era convins că rareori trebuie 

poruncit motivând ascultarea, căci nu trebuie aruncată mai 

întâi suliţa, ce trebuie folosită doar ca ultima soluţie. „Nu 

trebuie – spunea – să punem îndată mâna pe sabie!”. Şi 

adăuga: „Cel ce nu ia în seamă porunca ascultării cu 

promptitudine, acela nu-i respectă pe oameni şi nici de 

Dumnezeu nu-i este teamă (cf. Lc 18,4)”. Nimic mai adevărat 

decât aceste cuvinte, căci ce este autoritatea ascultării pentru 

cel care porunceşte cu îndrăzneală, dacă nu o sabie în mâna 

unui nebun? Iar, pe de altă parte, cine este mai disperat decât 

un călugăr care dispreţuieşte ascultarea? 

[2Cel 153; SpecP 49] 

 

VREMEA ÎNCERCĂRII  

ŞI MĂRTURIA CELOR ALEŞI 

 

2. Sfântul Francisc obişnuia să spună: „Va veni vremea 

când reputaţia acestui Ordin
2
 iubit de Dumnezeu va fi atât de 

proastă, datorită exemplului rău al unor fraţi (cf. Ez 7,12), 

încât le va fi ruşine fraţilor să se arate în public. Însă cei care 

în perioada respectivă vor îmbrăca haina Ordinului vor fi 

                                                 
1
 Vrem să menţionăm faptul că titlurile nu se găsesc în manuscris, ci au 

doar valoare redacţională. Numărătoarea progresivă dintre parantezele 

pătrate se referă la numerotarea pe care acelaşi fragment o avea în ediţia 

precedentă. 
2
 În textul original este folosit cuvântul Religio. 
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INTRODUCERE 
 

Oglinda desăvârşirii, deşi cunoscută în mare parte încă 

din 1504, prin intermediul lucrării Speculum vitae beati 

Francisci, ca izvor autonom este descoperită şi publicată abia 

în 1898 de către Paul Sabatier. Pentru a înţelege valoarea pe 

care cercetătorul francez, în cele din urmă, a atribuit-o acestei 

opere, este necesar să ţinem cont de modul în care el ia în 

considerare biografia lui Toma de Celano; după părerea lui, 

aceasta avea un rol funcţional pentru interesele instituţiei 

ecleziastice; în definitiv, potrivit lui Sabatier, punându-şi pana 

în slujba papei Grigore al IX-lea şi a fratelui Elia, Toma nu a 

fost în măsură să restituie chipul adevăratului Francisc. În 

schimb, el i-a rezervat fratelui Leon rolul de păstrător al unei 

amintiri nealterate, binecuvântată de privilegiul unei lungi 

comuniuni de viaţă cu Francisc. 

Sabatier cunoştea bine mărturiile acelor fraţi – precum 

Giovanni de Pietro Olivi, Ubertino de Casale sau Angelo 

Clareno – care în perioada dintre secolul al XIII-lea şi al XIV-

lea au invocat în mod repetat mărturia fratelui Leon, făcând 

referinţă la mărturiile sale scrise, faimoasele „rotuli” – suluri – 

pe care Ubertino a susţinut că le-a văzut şi despre care, la un 

moment dat, a declarat că au ajuns în posesia sa. Iată, aşadar, 

că atunci când a regăsit izvorul, atribuit îndată fratelui Leon şi 

intitulat Leggenda Antichissima - Legenda foarte veche -, 

Sabatier a considerat că a găsit o confirmare definitivă a 

intuiţiilor sale; printre altele, două dintre manuscrisele pe care 

a avut prilejul să le consulte indicau drept dată anul 1227, dată 

anterioară  compunerii primei opere de Toma de Celano. A 

urmat o dezbatere foarte aprinsă, din care n-au lipsit tonurile 

polemice; a fost hotărâtoare descoperirea de noi manuscrise 
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(printre care, foarte preţios, acela din conventul „Toţi sfinţii” 

din Florenţa), care au îngăduit o evaluare îmbunătăţită a 

textului. În realitate, opera apăruse în 1318, data mai veche 

fiind cauzată de o greşeală de transcriere; de fapt, un copist, 

scriind un X în loc de un C (MCCXXVIII în loc de 

MCCCXVIII), a generat o întreagă familie de manuscrise care 

în „colophonul” lor sfârşeau prin a face din Oglinda 

desăvârşirii opera cea mai veche despre viaţa lui Francisc. Cu 

toate acestea, Sabatier s-a menţinut cu tenacitate fidel 

poziţiilor sale, după cum rezultă din a doua ediţie a operei, 

publicată postum de Andrew George Little. 

Studiile contemporane consideră anul 1318 drept 

element sigur (găsim opera menţionată pentru prima oară într-

o predică a lui Giacomo de Tresanti: cf. AFH 86 [1993], 122, 

nota 20) şi, exceptând unele voci izolate, de-acum nimeni nu-i 

mai atribuie paternitatea fratelui Leon. În realitate, redactorul 

utilizează aceleaşi materiale care formează actuala Compilaţie 

de la Assisi; dintre cele 125 de pericope ce compun Oglinda 

desăvârşirii, 115 se regăsesc de fapt în Compilaţie: o parte 

dintre cele rămase (SpecP 6, 47, 48, 78, 79, 83, 85) au fost 

aproape sigur prezente în aceleaşi materiale din care s-a 

inspirat copistul Compilaţiei, în timp ce alte două (SpecP 84, 

120) sunt compoziţii poetice (a doua dintre acestea este 

Cântecul fratelui Soare), introduse de redactor în corpul 

naraţiunii. 

Autorul se menţine, în general, fidel izvoarelor sale. 

Spre deosebire de Toma de Celano, nu a avut intenţia să 

redacteze o nouă operă despre Francisc; de aceea, chiar 

utilizând în mare parte aceleaşi materiale, a intervenit asupra 

lor mai puţin decât Toma de Celano. Totuşi, spre deosebire de 

cel care a realizat compilaţia şi de copistul manuscrisului de la 

Perugia, dovedeşte că are un plan redacţional precis, un cadru 

în care să introducă diferitele elemente ale mozaicului; pe cât 

i-a fost cu putinţă, a menţinut forma şi ordinea în care le-a 
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aflat, însă când a constatat că este nevoie, le-a dezmembrat, le-

a încorporat, le-a cizelat fără scrupulozitate, lăsându-se condus 

de propriul proiect, precum şi de nevoia de limpezime şi 

liniaritate. Ba mai mult, nu rareori, aceleaşi exigenţe l-au 

determinat să integreze, să explice, să limpezească ceea ce în 

izvoarele sale se găsea numai implicit sau lăsa loc cu uşurinţă 

confuziei. 

În unele ocazii, reorganizând cu înţelepciune materialul 

avut la dispoziţia sa, el oferă noi chei de lectură în privinţa 

unor momente cruciale din viaţa Sfântului. A se lua în 

considerare, de exemplu, pericopa nr. 99, care are ca temă 

„marea ispită” a lui Francisc; Compilaţia de la Assisi, care 

menţine ordinea existentă în izvorul din care s-a inspirat şi 

redactorul nostru, o conţine în întregime, chiar dacă 

dezmembrată în două puncte diferite (CompAss 63; 118); cu 

toate că a avut la dispoziţie acelaşi material documentar, Toma 

de Celano a vorbit numai despre ispita foarte gravă depăşită de 

Francisc în timp ce se ruga la Sfânta Maria (2Cel 115); în 

schimb, Oglinda desăvârşirii, punând împreună fragmente 

distincte, este singurul text ce face legătura între Sfânta Maria 

şi ispitele şi greutăţile trăite de Francisc pe muntele Verna, 

oferind noi posibilităţi de interpretare. 

O examinare atentă a operei ne îngăduie să înţelegem că 

cel care a scris-o este un frate care păstra o legătură deosebită cu 

Porţiuncula (SpecP 84) şi dă dovadă de o bună cunoaştere a 

mediului de la Assisi. Unele dintre notele sale, ce aduc 

limpezime pentru integrarea izvorului, apar fără îndoială ca 

fiind semnificative: precizează că Rivotorto este „în apropiere 

de Assisi” (SpecP 27); Sfânta Maria a Îngerilor era denumită 

astfel pentru că, „după cum se spune, acolo s-au auzit adesea 

cântări îngereşti” (SpecP 55); când Francisc muribund a cerut să 

fie dus la Porţiuncula şi a poruncit să se oprească cu targa 

aproape de spital, redactorul precizează că acesta „se află [era 
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încă în plină activitate în perioada aceea] la jumătatea drumului 

dintre Assisi şi Sfânta Maria” (SpecP 124). 

Memorialul lui Toma de Celano poate fi considerat un 

răspuns implicit la Ordinem vestrum, prin care Inocenţiu al IV-

lea a intervenit cu comentarii la Regula franciscană, operând 

modificări la aproape toate capitolele; potrivit lui Toma de 

Celano, Francisc, „oglinda preasfântă a sfinţeniei Domnului şi 

imaginea desăvârşirii sale” (2Cel 26), a fost întotdeauna 

modelul valabil pentru a traduce cu fidelitate în practică 

Regula fraţilor minori; redactorul nostru radicalizează într-un 

fel o asemenea perspectivă. Înainte de toate, prin însăşi 

structura operei: după capitolul I, introductiv, în care se 

reafirmă limpede capacitatea idealului franciscan de „a fi 

trăit”, codificat în Regulă, care, aşa cum spune cuvântul lui 

Cristos, trebuia să fie respectată „întocmai, întocmai, 

întocmai”, textul se desfăşoară în douăsprezece părţi (după 

numărul capitolelor Regulii!), în care fraţilor le este arătat felul 

în care Francisc a respectat-o în întregime, fără să cedeze, până 

la capăt. 

Primele trei părţi – dedicate, respectiv, sărăciei (I), 

iubirii, compasiunii şi condescendenţei faţă de aproapele (II), 

umilinţei şi ascultării (trăite de Francisc şi de fraţii săi: III) –  

capătă fără îndoială o nuanţă particulară (de fapt, adună la un 

loc 74 de pericope dintr-un total de 124; 125, dacă luăm în 

calcul şi pericopa 71a); este vorba despre aspecte 

fundamentale care, deja în mărturia însoţitorilor, jucaseră un 

rol primordial. Urmează apoi: râvna lui Francisc în profesarea 

Regulii şi faţă de întreaga sa „religio” (IV); modul lui de a 

acţiona pentru desăvârşirea fraţilor (V); fervoarea sa continuă 

în iubirea şi participarea la pătimirea lui Cristos (VI); râvna sa 

în rugăciune, în recitarea oficiului divin şi în păstrarea bucuriei 

spirituale în el însuşi şi în ceilalţi (VII); ispitele pe care 

Domnul i le-a îngăduit (VIII); duhul său profetic (IX); ajutorul 

primit din partea Providenţei în unele necesităţi exterioare (X); 
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iubirea lui pentru creaturi şi iubirea creaturilor pentru el (XI); 

moartea sa şi bucuria pe care a simţit-o atunci când a ştiut 

sigur că este aproape (XII). 

Chiar titlurile capitolelor arată o evidenţiere deosebită: 

Francisc este aprins de râvna pentru desăvârşirea evanghelică, 

este un imitator desăvârşit al Învăţătorului. Redactorul nostru, 

de fapt, ajunge la asimilări faţă de care Toma a ţinut distanţă. 

Trecuseră de-acum şaptezeci de ani de la redactarea 

Memorialului şi domina cu şi mai multă putere şi insistenţă 

tema prezentării lui Francisc ca un alter Christus: în Oglinda 

desăvârşirii, Sfântul este prezentat de mai multe ori drept 

imitatorul desăvârşit al lui Cristos (SpecP 14, 73, 88), pentru 

ca fraţii, „chemaţi să îl imite” pe Cristos (SpecP 72) să poată 

trăi „imitarea preablândului Răstignit” (SpecP 87). Este 

interesant tratamentul la care redactorul supune un fragment pe 

care îl cunoaştem, prin intermediul Compilaţiei de la Assisi 

(CompAss 22), într-o formă mai degrabă fidelă originalului: 

înainte să moară, Francisc a binecuvântat pâinea, împărţind-o 

fraţilor prezenţi. Ei bine, cu mici intervenţii, redactorul operei 

Oglinda desăvârşirii face referinţă clară la tema imitării lui 

Cristos (SpecP 88). 

El face, totuşi, un pas înainte faţă de Toma de Celano: 

de fapt, dacă Francisc este un alt Cristos, Regula sa este adusă 

într-un fel pe acelaşi plan cu Evanghelia. Un alt exemplu ne 

ajută mai mult decât cuvintele: unul dintre extrasele din 

Compilaţia de la Assisi, ce provenea de la Toma de Celano, 

era centrat pe respectarea Regulii (CompAss 46); redactorul 

nostru îl foloseşte, aducându-i adăugiri semnificative: înainte 

de toate porneşte de la premiza că Francisc a fost un „râvnic 

desăvârşit al respectării sfintei Evanghelii”; el râvnea la 

respectarea Regulii, „care [încă o adăugire semnificativă] nu 

este altceva decât respectarea desăvârşită a Evangheliei” 

(SpecP 76). Aşadar, trăind Regula, Francisc a pus în practică 

Evanghelia, căci şi una şi alta sunt echivalente; rezultă că 
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Regula, precum Evanghelia, nu poate fi atinsă. A fost o luare 

de poziţie semnificativă într-o perioadă în care dezbaterea pe 

această temă a fost foarte aprinsă. La doar câţiva ani după 

aceea (1321-1322), Angelo Clareno, comentând Regula 

franciscană, va face dintr-un asemenea argument unul de atac. 

Aşadar, privind la Francisc, „oglinda desăvârşirii stării 

fratelui minor”, orice frate putea vedea reflectându-se în mod 

clar „desăvârşirea vocaţiei şi a profesiunii sale” (SpecP, 

Epilog); acestea sunt ultimele aluzii ale operei, cu care 

redactorul sintetizează, pur şi simplu, munca sa. 

 

Pr. prof. dr. Felice Accrocca 
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Începe Oglinda desăvârşirii 

a stării de viaţă a fratelui minor
1
 

 

 

Capitolul 1 

 

 [CUM LE-A RĂSPUNS FERICITUL FRANCISC 

MINIŞTRILOR CARE VOIAU SĂ EVITE 

OBLIGATIVITATEA RESPECTĂRII REGULII 

 PE CARE O COMPUNEA] 

 

[Fericitul Francisc a compus trei Reguli: cea confirmată 

numai verbal, fără a avea bula pontificală din partea papei 

Inocenţiu al III-lea
2
; o alta mai scurtă, care s-a pierdut; şi, în 

sfârşit, cea pe care papa Honoriu al III-lea a aprobat-o printr-o 

bulă
3
, din care au fost eliminate multe lucruri, la iniţiativa 

miniştrilor, împotriva voinţei lui Francisc.] 

                                                 
1
 Unele codice adaugă înaintea titlului următoarea notă: „Această lucrare a 

fost compilată sub formă de legendă din amintiri vechi ce au fost scrise în 

diferite locuri fie de însoţitorii lui Francisc, fie la cererea lor”. De fapt, 

lucrarea este, cu cea mai mare probabilitate, o reelaborare a operei 

Compilaţia de la Assisi. 
2
 Evenimentul a avut loc în vara anului 1210 (cf. 1Cel 32-33). 

3
 La 29 noiembrie 1223, prin bula papei Honoriu al III-lea. Această parte 

introductivă a fost eliminată din noua ediţie critică a lui Paul Sabatier, din 

1928. 
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În această mică operă alegorică a unui frate minor 

necunoscut şi cu o datare controversată, care poate fi 

amplasată probabil în primele decenii din a doua jumătate a 

secolului al XIII-lea, semnele de întrebare apar încă din titlu.  

Vreme îndelungată titlul a fost interpretat în cheie 

sponsală („căsătorie sfântă”, „căsătorie mistică”), dar, cu 

siguranţă, trebuie înţeles în sens mai larg („commercium” = 

schimb, contract, relaţie, pact ...) şi cu puternice conotaţii 

biblice, istorice şi teologice. Ca şi în istoria mânturii, 

întâlnirea „pe vârful muntelui”, schimbul de daruri şi de 

promisiuni şi angajamentul reciproc de credinţă au, cu 

precădere, un nume: „legământ” intre „domniţa” Sărăcie şi 

„săracii” care îi sunt fideli ei. În contextul unei „cristologii 

pauperiste absolute şi absolutizante” (S. Brufani) ies la iveală 

puncte comune cu Francisc, dar şi diferenţe. Sfântul 

„analfabet” a pus în fruntea virtuţilor pe „regina 

înţelepciune” (SalVir 1), în timp ce în „Sacrum Commercium” 

vorbeşte un om care nu numai că i-a dat sărăciei „primul loc 

printre celelalte virtuţi evanghelice” (nr. 1), ci, în funcţie de 

sărăcie, interpretează cu ochi profetic întreaga istorie a 

mântuirii. 

În contextul unei asidue reconstruiri istorice, care nu 

ezită să descalifice ca fiind „pământeşti” marile promisiuni 

făcute patriarhilor (nr. 30) iar pacea constantiniană (nr. 34) 

„mai dăunătoare decât un război”, Francisc împreună cu 

însoţitorii săi merge în căutarea Sărăciei (nn. 5-24), prietena 
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lui Adam şi indisolubil legată de Cristos şi de apostoli (nn. 25-

33); ea devine astfel criteriu infailibil pentru evaluarea 

progresului şi a regresului în viaţa religioasă (nn. 36-55). 

După ce Sărăcia încheie un pact de alianţă cu Francisc şi 

fraţii săi (nn. 56-58), mesajul cel mai înălţător se află în 

paginile finale, unde sărăcia absolută a mesei se traduce în 

bucurie şi pace a duhului (nr. 59-62), iar renunţarea la o curte 

interioară făcută de mâna omului prevesteşte cucerirea lumii 

ca spaţiu deschis deplinei libertăţi a fiilor lui Dumnezeu, 

cărora li s-a spus: „Fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este 

împărăţia cerurilor”. Utopia evanghelică a lui Francisc 

devine apel la speranţă pentru întreaga istorie. 

Bazată pe ediţia critică Sacrum Commercium S. Francisci 

cum domina Paupertate, ex. Typ. Colegii S. Bonaventurae, 

Florenţa – Quaracchi 1929, versiunea a fost revizuită în mai 

multe locuri în noua ediţie Sacrum Commercium sancti 

Francisci cum domina Paupertate, sub îngrijirea lui S. 

Brufani, Porziuncola, S. Maria degli Angeli – Assisi 1990.  
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PROLOG 
 

1. Printre celelalte virtuţi semnificative şi strălucitoare, 

care pregătesc în om un loc potrivit locuinţei lui Dumnezeu şi 

arată o cale mai bună şi mai rapidă pentru a merge şi a ajunge 

la El, sfânta Sărăcie, prin natura sa, se înalţă deasupra tuturor 

şi printr-un har deosebit precede meritele celorlalte, deoarece 

este temelia şi păzitoarea fiecărei virtuţi şi, pe bună dreptate, 

numele ei ocupă primul loc printre virtuţile evanghelice. 

Celelalte, de fapt, nu se vor teme nici de căderea ploii, nici de 

revărsarea râurilor, nici de suflarea ameninţătoare şi 

devastatoare a vânturilor (cf. Mt 7,24-27), când sunt bine 

aşezate pe temelia sărăciei
1
. 

 

2. Asta pe bună dreptate, din moment ce Fiul lui 

Dumnezeu, Domnul virtuţilor şi Împăratul slavei (Ps 23,10) a 

iubit Sărăcia cu o dragoste deosebită; a mers în căutarea ei, a 

găsit-o şi a îmbrăţișat-o, înfăptuind mântuirea pe pământ (Ps 

73,12). La începutul predicării sale, a pus Sărăcia drept flacără 

în mâna celor care treceau pragul credinţei şi a aşezat-o drept 

prima piatră la temelia casei şi, pe când celelalte virtuţi 

primesc de la el împărăţia cerurilor numai ca promisiune, 

Sărăciei îi este oferită fără întârziere: Fericiţi, spune el, cei 

săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor (Mt 5,3). 

                                                 
1
 Este evident, încâ din primele pagini, că autorul vorbeşte despre sărăcie, 

dar are în vederea întreaga „predică de pe munte”, noua lege promulgată de 

Cristos: cel care împlineşte prima poruncă fundamentală („Fericiţi cei 

săraci cu duhul...”, Mt 5,3) este omul înţelept care îşi clădeşte pe stâncă 

propria mântuire (Mt 7,24-27). 
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