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Consideraţii introductive 
Tema pe care ne-o propunem în această prezentare a Regulii franciscane nu 

este un subiect nou. Regula Fraţilor minori a fost şi este subiectul multor studii 
aprofundate; e drept în limba română sunt puţine publicaţii care acordă spaţiu 
acestei tematici, dar acest fapt nu înseamnă numaidecât un dezinteres, ci mai 
degrabă lipsa posibilităţilor afirmării studiilor sau cugetărilor în această privinţă. 

În următoarele pagini vom îndrepta atenţia noastră asupra genezei Regulii 
franciscane, asupra formării sale progresive până la textul final şi aprobarea 
oficială din anul 1223, asupra excepţionalităţii sale, precum şi asupra noutăţii sale 
în istoria Bisericii. 

  
 

1.  Geneza Regulii Fraţilor minori 

 Ideea unei reguli de viaţă se naşte în mod simplu şi concret, fără o 
premeditare, dar ca un răspuns la o exigenţă de viaţă comună încadrată în dorinţa 
trăirii unui mod de viaţă în fraternitate în conformitate cu Evanghelia lui Cristos. 
De fapt, Regula franciscană, ca şi formarea şi evoluţia întregului Ordin franciscan, 
a cunoscut un dinamism progresiv continuu.  

Prima orientare către o regulă de viaţă, sfântul Francisc a avut-o în 
momentul în care Domnul i-a dăruit primii fraţi. Despre acest moment Sântul 
spune în Testamentul său: „Domnul mi-a dăruit fraţi, nimeni nu mi-a spus ce 
trebuie să fac, dar însuşi cel Preaînalt mi-a revelat că trebuie să trăim după forma 
sfintei Evanghelii”1. 

După ce Bernardo da Quintavalle şi Pietro Cattani s-au alăturat sfântului 
Francisc cu dorinţa de a trăi asemenea lui, voind să înţeleagă care trebuie să fie 
                                                 

1 Testamentum sancti Francisci (Test.), 14; în Fontes Franciscani (FF), Assisi 1995, p. 228. 
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stilul lor de viaţă, în ziua de 16 aprilie 1208, Francisc îi invită şi pe cei doi 
discipoli să consulte voinţa lui Dumnezeu pentru viaţa lor; astfel, împreună, merg 
în biserica „Sf. Nicolae” unde Evanghelia li se deschide la pasajul asupra misiunii 
Apostolilor2. În misiunea Apostolilor, Francisc şi primii săi urmaşi recunosc 
misiunea lor şi de aici i-a naştere prima formă de viaţă a Ordinului Fraţilor minori. 

Ceea ce este de observat la formarea Regulii franciscane este spontaneitatea 
cu care cei trei urmaşi ai lui Cristos îşi dau o normă de viaţă: Evanghelia lui 
Cristos. Odată ce fraternitatea lor avea să crească, aveau să apară şi primele 
exigenţe concrete care dau naştere primelor indicaţii explicite de viaţă, şi astfel s-a 
deschis o cale spre o nouă regulă de viaţă consacrată în Biserica lui Cristos. 

 
 

2.  Formarea Regulii franciscane 

Cât priveşte formarea Regulii franciscane trebuie, deci, să notăm ca a avut 
un lung proces de maturizare; la început a fost doar o simplă Regulă pentru primii 
fraţi, mai apoi, odată cu creşterea fraternităţii, ea a fost dezvoltată şi completată 
până în anul 1221, când a fost aprobată, în Capitolul general, Regula non bullata; 
după care a avut loc cizelarea acesteia şi aprobarea ei de către Papa Honoriu al 
III-lea, în anul 1223. 

 

2.1  Prima Regulă sau Proto-Regula 

Această Regulă nu a ajuns până la noi, dar, aşa cum observa şi Karl Suso 
Frank, ea a caracterizat viaţa primitivei comunităţi care, în anii succesivi, a crescut 
foarte mult în număr3. Asupra conţinutului acestei prime Reguli, aprobată verbal de 
Papa Inocenţiu al III-lea, TOMMASO DA CELANO ne informează:  

„Văzând fericitul Francisc că Domnul Dumnezeu în fiecare zi înmulţea 
numărul fraţilor, a scris pentru sine şi pentru fraţii săi, prezenţi şi pentru cei ce 
vor veni, în mod simplu şi în puţine cuvinte, forma şi regula vieţii, compusă mai 
ales din expresii din Sfânta Evanghelie, la a cărei observare perfectă năzuia. La 
acestea a adăugat puţine alte directive, care erau indispensabile pentru o viaţă 
sfântă în comun”4. 

Această informaţie, care ne este transmisă şi de sfântul BONAVENTURA5, ne 
informează despre conţinutul şi forma Proto-Regulii; conţinutul său nu putea fi 
altul decât câteva pasaje evanghelice care, aşa cum supune Antonio Ghinato, au 
                                                 

2 Cf. Mt 10, 7-10; Mc 6, 8-9; Lc 9, 1-9. 
3 K. S. FRANK, Francescani, în G. SCHWEIGER, La vita religiosa – dalle origini ai nostri giorni – 

(Dizionario), Milano 1997, p. 217/2. 
4 TOMMASO DA CELANO, Vita prima sancti Francisci (1Cel), 32; în FF, p. 305. 
5 BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Legenda maior sancti Francisci (LegMag), III, 8; în FF, p. 800. 
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fost decisive pentru el şi pentru primii săi discipoli6; probabil era vorba de pasajele 
evanghelice care descriu chemarea Apostolilor7 şi trimiterea lor în misiune8, la care 
se adaugă câteva explicaţii; şi această Regulă a fost scrisă, aşa cum ne informează 
sfântul Francisc în Testamentul său, şi apoi aprobată verbal de către Papa Inocenţiu 
al III-lea. 

Unii specialişti pun în evidenţă o posibilă identificare a acestei Reguli atât 
cu Prologul cât şi cu primul capitol al Regulii non bullata. În acest sens David 
Flood consideră că este foarte probabili ca prologul Regulii să fi fost redactat în 
timpul pontificatului lui Inocenţiu al III-lea (1198-1216), putând să fie vorba chiar 
de o parte a propositum-ului prezentat Papei în 1209/1210. Acelaşi lucru se poate 
spune şi despre primul capitol9.  

De fapt, în la începutul Regulii non bullata citim: «Aceasta este prima 
Regulă pe care fericitul Francisc a compus-o, şi pe care domnul Papă Inocenţiu a 
aprobat-o sine bulla»10; însă se ştie că redactarea finală a Regulii non bullata a fost 
realizată, la Capitolul general din anul 1221, pe când papă era Honoriu al III-lea. 
Astfel, se poate deduce, fără îndoială, că Prologul amintit mai sus nu poate fi nici a 
Regulii non bullata şi nici a Regulii bullata care a fost aprobată de Honoriu al 
III-lea, însă poate fi atribuită Proto-Regulii de care ne vorbesc biografii sfântului 
Francisc. 
 

2.2  Regula non bullata (Rnb)11

În ceea ce priveşte datarea Rnb în mod general, observă Antonio Ciceri, se 
poate susţine ceea ce de mai mult timp susţinea David Flood, adică Rnb se prezintă 
ca un text compus într-un timp destul de îndelungat12. De asemenea, Kajetan Esser 
sublinia că, după studiile convingătoare ale lui David Flood, este clar că această 
Regulă nu a fost scrisă «di getto» (toată odată), ci a fost reluată de mai multe ori şi 
re-elaborată, completată şi corectată13.  

Oricum, ştim cu siguranţă că textul acestei Reguli, aşa cum îl avem astăzi, a 
fost aprobat şi definitivat la Capitolul general de la Rusalii, din anul 1221. 

                                                 
6 Cf. A. GHINATO, Una Regola in cammino, Roma-Vicenza 19733, p. 27. 
7 Cf. Mt 16, 24; Lc 14, 26; de asemenea Mt 19, 29; Mc 10, 29; Lc 18, 28. 
8 Cf. Mt 10, 7-10; Mc 6, 8-9; Lc 9, 1-6. 
9 Cf. D. FLOOD, Die Regula non bullata der Minderbrüder (Franziskanische Forschungen, 19), 

Werl in Westfallen 1967, p. 125-133; în A. CICERI, La Regula non bullata, în F. ACCROCCA – A. CICERI, 
Op. cit., p. 136.  

10 Regola non bollata, 1; în Fonti Francescani (FF2). Nuova edizione a cura di E. CAROLI, Milano 
– Padova – S. Maria degli Angeli (PG) – Vicenza 2004, p. 61. 

11 Asupra scestei Reguli s-au făsut diferite studii, mai recente A. CICERI, Op. cit., pp. 127-264, 
opera căruia este rezultatul unui studiu pregătit pentru Settimana Francescana di Studio (2-7 septembrie 
1996), pregătit de Studio Teologico S. Bernardino di Verona, care avea ca temă Regola non bollata. În 
continuare vom fave mai multe referiri la acest studiu.    

12 Cf. D. FLOOD, Die Regula non bullata…, op. cit., pp. 105-121; în A. CICERI, Op. cit., pp. 134-
135. 

13 Cf. K. ESSER, Gli scritti di S. Francesco d’Assisi, Padova 1982, p. 531. 
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Formarea şi dezvoltarea acestei Reguli a fost influenţată fără dubiu de 
creşterea rapidă a noii fraternităţi în jurul lui Francisc. Dacă la început micului grup 
adunat în jurul «Sărăcuţului din Assisi» îi ajungeau doar câteva pasaje evanghelice 
pentru organizarea vieţii fraterne, şi aceasta deoarece şi Francisc era mereu cu ei şi 
avea o cunoaştere directă a fiecărui frate, acest lucru nu a mai fost posibil atunci 
când fraternitatea a crescut şi s-a răspândit în diferite zone ale Italiei şi, mai apoi, în 
afara Italiei; lui Francisc nu-i mai era posibil să-i cunoască pe toţi fraţii, aşa cum nu 
mai era posibil nici tuturor fraţilor să-l cunoască direct pe el. De asemenea, odată 
cu creşterea numărului fraţilor, s-au ivit şi diferite necesităţi, aşa cum se întâmplă în 
sânul oricărui Ordin religios, astfel încât atât dificultăţile cât şi necesităţile 
extinderii Ordinului cereau mereu o amplificare a Regulii primare. În acest sens 
putem spune că Rnb a avut rolul de a organiza Fraternitatea franciscană pe 
parcursul dezvoltării ei iniţiale. 

În ceea ce priveşte genul literar, putem fi induşi să considerăm că Rnb ar 
aparţine genului literar juridico-legislativ, tipic unei Reguli. Dar, la printr-o lectură 
atentă, constatăm că genul juridico-legislativ nu-l găsim în întregime în Rnb. De 
fapt, deoarece întâlnim o intensă folosire a conjunctivului, acest text poate fi 
considerat mai mult exortativ-sapienţial cu finalitate pedagogică, tipică 
Avertizărilor. 
 

2.3 Capitolul Rogojinilor sau al Regulii14

Între aprobarea Regulii non bullata şi redactarea textului final al Regulii 
trebuie să amintim de aşa numitul «Capitol al Rogojinilor» sau «Capitolul 
Regulii», deoarece la acest capitol general discuţiile principale s-au axat tocmai 
asupra acestei tematici. 

De fapt, unul dintre Capitolele cele mai discutate şi studiate din timpul 
sfântului Francisc este tocmai acest. Pe lângă semnificativul număr de participanţi, 
5.000 de fraţi15, importanţa acestui Capitol reiese şi din discuţiile aprinse ce s-au 
iscat şi care au dat naştere noii orientări a Ordinului. Această nouă stare de spirit l-a 
convins pe Francisc să reflecteze asupra necesităţii unei noi Reguli, pe care avea să 
o scrie după puţin timp. În ceea ce priveşte numărul fraţilor prezenţi la acest 
Capitol, deşi această cifră poate fi exagerată, totuşi ea, ca şi în cazul Capitolului din 
1217, oglindeşte evoluţia rapidă a Ordinului. 

Biografiile ne informează în mod destul de clar asupra discuţiilor de la acest 
Capitol şi, aşa cum relatează Compilatio Assisiensis, se pare că încă de la 
deschiderea Capitolului discuţiile s-au axat asupra textului Regulii. Aceeaşi 
biografie, precum şi altele16, ne ajută să înţelegem că discuţia cea mai aprinsă s-a 

                                                 
14 Pentru un studiu mai amplu să se consulte L. DI FONZO, Il famoso capitolo delle stuoie O.Min. 

nel 1223, în Miscellanea francescana 98 (1998). 
15 Cf. Compilatio Assisiensis (CompAss), 18; în FF, p. 1497. 
16 Cf. ibidem; cf. de asemenea Speculum perfectionis (SpecPerf), 68; în FF, pp. 1961-1962. 
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iscat din cauza propunerii aşa-numiţilor «fraţi înţelepţi» sau «de cultură», care, prin 
cardinalul Ugolino, i-au cerut lui Francisc să accepte una dintre Regulile deja 
aprobate de Sfântul Scaun: Regula Sf. Vasile, a Sf. Benedict, a Sf. Augustin sau a Sf. 
Bernard. O propunere similară i-a mai fost făcută lui Francisc de către cardinalul 
Giovanni Episcop de Sabina, câţiva ani înainte, atunci când s-a prezentat prima 
dată la Roma pentru a primi consensul Sfântului Scaun. Şi în această împrejurare, 
ca şi atunci, Francisc a refuzat cu fermitate această propunere, deoarece el se simţea 
chemat la ceva diferit, la un alt mod de viaţă, un mod întemeiat exclusiv pe Sfânta 
Evanghelie. 

Cu toate că sfântul Francisc iniţial s-a opus cu rigurozitate propunerilor cu 
privire la Regulă, totuşi, aceste propuneri au avut o mare influenţă asupra lui în 
scrierea Regulii definitive, şi mai ales asupra stringentei necesităţi de a scrie această 
Regulă; tocmai de aceea, acest Capitol, pe lângă denumirea de «Capitolul 
Rogojinilor», a fost numit şi «Capitolul Regulii». 

Asupra datării acestui Capitol, specialiştii ne propun diferite date:  
- Théophile Desbonnets situează acest Capitol în anul 1219, înainte de 

plecarea lui Francisc în Orient17. 
- Giovanni Miccoli propune anul 122218, deoarece, în opinia sa, este dificil 

de gândit, dacă se acceptă situarea Capitolului Rogojinilor în anul 1219, că, la 
distanţă de doar câteva săptămâni de la discuţiile atât de aprinse în Capitol, 
Francisc ar fi putut pleca pentru o perioadă care se anunţa destul de lungă. Apoi, 
afirmă acelaşi studios, în anul 1220 acest lucru nu ar fi fost posibil deoarece 
Francisc este încă absent; la fel şi în 1221, nu ar fi fost posibil deoarece cardinalul 
Ugolino nu putea să fie prezent, căci era ocupat într-o importantă legaţie19 în 
Nordul Italiei.  

- Lorenzo di Fonzo, bazându-se, mai mult sau mai puţin, pe aceleaşi 
argumente aduse de Miccoli, consideră drept imposibile propunerile care se axează 
asupra anilor 1219 sau 1221; şi, mai mult decât atât, el subliniază că anii 1219 şi 
1221 trebuie să fie excluşi deoarece această perioadă era prematură pentru nişte 
discuţii precum cele avute la acest Capitol, dar şi din cauza numărului fraţilor şi a 
absenţei cardinalului Ugolino; nu poate să fie admis nici anul 1222, deoarece 
Capitolul de la Rusalii din acest an nu a fost general, ci numai cismontan, rezervat 
numai provinciilor italiene cu Miniştri lor, Custozi şi alţi fraţi, aşa cum prevedea 
Regula din anul 1221, cap. 18. De asemenea, se cunoaşte cu certitudine absenţa de 
la Capitolul de la Rusalii din anul 1222 a Provincialilor, Custozilor şi fraţilor din 
Germania, Franţa de Nord sau Paris, deoarece în Germania, aşa cum notează 
GIORDANO DA GIANO20, în acest an s-a ţinut Capitolul provincial convocat de      
                                                 

17 Cf. T. DESBONNETS, Dalla intuizione…, op. cit., p. 59. 
18 Cf. G. MICCOLI, Francesco d’Assisi. Realtà e memoria di un’esperienza cristiana (Einaudi 

Paperbacks, 217), Torino 1991, p. 75. 
19 Provincie condusă de un legat (delegat) al papei. 
20 Cf. GIORDANO DA GIANO, Cronaca, 26-27; în FF2, pp. 1542-1543. 
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Fr. Cesar von Speyer; apoi, în ceea ce priveşte Franţa, THOMAS OF ECCLESTON21 ne 
informează că Francisc, în acel Capitol din anul 1222, a scris Ministrului şi fraţilor 
din această ţară o scrisoare prin care, printre altele, îi invita să-l laude pe Domnul. 
În aceste împrejurări Lorenzo di Fonzo susţine că data Capitolului Rogojinilor este 
anul 1223, bazându-se în special pe mărturia lui GIORDANO DA GIANO22, care 
aminteşte activitatea exemplară a primului Provincial de Germania, Fr. Cesar von 
Speyer; cât priveşte anul 1223, aminteşte dorinţa acestuia de a se reîntoarce la 
Assisi, iar mai apoi, în Capitolul care s-a celebrat în acelaşi an (1223) la „Santa 
Maria degli Angeli” de la Porziuncula, a fost dispensat de misiunea de Ministru 
provincial, pe care a exercitat-o între ani 1221-1223, fiind înlocuit de Fr. Alberto da 
Pisa23.  

Cert este faptul că, după acest Capitol, Francisc se retrage la Fonte 
Colombo şi scrie textul definitiv a Regulii. 

 

2.4  Regula bullata (Rb) 

Aşadar, atât sfântul Francisc, cât şi Ordinul care se forma în jurul lui, au 
cunoscut o evoluţie treptată. Astfel, putem considera că, aşa cum convertirea lui 
Francisc s-a perfecţionat prin întâlnirea sa cu leprosul, la fel Ordinul întemeiat de el 
s-a perfecţionat odată cu scrierea textului definitiv al Regulii şi cu aprobarea de 
către Papa Honoriu al III-lea prin bula «Solet annuere», din 29 noiembrie 1223, 
acest pas însemnând intrarea Regulii franciscane în rândul marilor Reguli, adică a 
sfântului Vasile, a sfântului Benedict şi a sfântului Augustin24. 

Biografiile oficiale şi cele neoficiale fac mai multe referinţe la această 
Regulă; sfântul BONAVENTURA, referindu-se la Regula aprobată de Papa Honoriu 
al III-lea, în al VIII-lea an al pontificatului său, ne informează că Francisc ar fi 
scris-o pe un munte (muntele Fonte Colombo) în prezenţa altor doi fraţi25. 

Originalul acestei Reguli se găseşte în bună stare la „Sacro Convento” din 
Assisi. Iar o altă copie a sa, considerată autentică, după cum notează Kajetan Esser, 
se găseşte în Catalogul Registerband din Arhivele Vaticane26. 

Este aşadar cert că textul Regulii a fost definitivat şi aprobat pe data de 29 
noiembrie 1223; însă, după cum văzut deja, Francisc a discutat textul, «cum 
consilio fratribus», la Capitolul de la Rusalii, din anul 122327, definind apoi 
structura finală în cursul aceluiaşi anul, mai ales cu ajutorul cardinalului Ugolino28, 

                                                 
21 Cf. TOMMASO DA ECCLESTON, L’insediamenti dei Frati minori in Inghilterra, cap. IV; în FF2, 

pp. 1582-1587. 
22 Cf. GIORDANO DA GIANO, Op. cit., 31; în FF2, p. 1544. 
23 Cf. DI FONZO, Il famoso Capitolo…, op. cit., pp. 383-384. 
24 Cf. G. RACCA, La Regola dei frati minori, Assisi 1995, p. 17. 
25 Cf. LegMag IV, 11; în FF, p. 812. 
26 Cf. K. ESSER, Gli scritti…, op. cit., p. 459.  
27 Cf. Cronica fratris Jordani, n. 31; în K. ESSER, Gli scritti…, op. cit., p. 476. 
28 K. ESSER, Gli scritti…, op. cit., p. 476. 
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care avea să devină apoi papa Grigore al IX-lea. De aceeaşi părere este şi 
specialistul conventual Lorenzo di Fonzo, pentru care acest Capitol se poate 
identifica cu «Capitolul Rogojinilor»29. 

Această Regulă definitivă, care conţine doisprezece capitole, cu un Prolog şi 
un Epilog ce aparţin Papei Honoriu al III-lea, este o emblematică reprezentare, nu 
numai a Ordinului Fraţilor minori, dar şi a noii forme / norme canonice de viaţă a 
Ordinelor mendicante (cerşetoare) din secolul al XIII-lea şi secolele următoare30. 
 
 
3. Excepţionalitatea Regulii franciscane 

Poate că această expresie ne miră, însă trebuie să recunoaştem că aprobarea 
Regulii Fraţilor minori de către papa Honoriu al III-lea, în anul 1223, a făcut o 
excepţie la hotărârile luate, doar cu câţiva ani mai înainte, mai precis în anul 1215, 
la Conciliul Lateran IV, şi anume de a nu mai fi aprobată nici o nouă Regulă şi nici 
un nou Ordin în Biserică:  

„Pentru ca varietatea excesivă a ordinelor religioase să nu fie cauza confuziei 
grave în Biserica lui Dumnezeu, se interzice cu rigurozitate instituirea unor noi 
ordine în viitor. 

Aşadar, dacă cineva doreşte să îmbrăţişeze o formă de viaţă religioasă, să 
aleagă una dintre cele aprobate deja. De asemenea cine doreşte să înfiinţeze o casă 
religioasă să-şi însuşească regula şi instituţiile ordinelor religioase aprobate 
deja”31. 
 

Aşadar, conform acestor prevederi conciliare, care au rămas în vigoare, după 
anul 1215 în Biserică nu s-a mai aprobat vreo regulă de viaţă consacrată, şi totuşi în 
anul 1223, Honoriu al III-lea aprobă Regula franciscană. A făcut Biserica o 
derogare, un compromis sau o excepţie? La o primă vedere şi superfluă constatare 
am putea fi de acord cu toate cele trei posibilităţi. Însă, în realitate, iniţiativa papală 
are un fundament uşor de susţinut. Şi anume, la Conciliul al IV-lea din Lateran, 
Fraţii minori se numărau deja printre Ordinele recunoscute de Biserică, iar modul 
lor de viaţă, precum şi regula lor, deşi în formare, primise deja o aprobare, deşi 
doar verbală, din partea Bisericii prin papa Inocenţiu al III-lea. Astfel, papa 
Honoriu nu a făcut altceva decât să confirme Regula de viaţă redactată într-o formă 
definitivă de sfântul Francisc, la inspiraţia divină. 

Prin urmare, putem considera Regula franciscană o excepţie în faţa 
prevederilor de la Conciliul Lateran IV, însă această excepţie are fundamente bine 
determinate. Oricum, Regula franciscană este penultima regulă de viaţă consacrată 
aprobată de Biserică, şi asta deoarece, în condiţii similare, acelaşi papă Honoriu al 
                                                 

29 Cf. L. DI FONZO, Il famoso capitolo…, op. cit., pp. 382-389. 
30 Cf. ibidem. 
31 Conciliul Lateran IV (1215), Constituţia XII. 
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III-lea, în anul 1226, a confirmat Regula carmelitană, care apoi a fost reconfirmată 
şi adaptată condiţiilor de trai din Occident de papa Inocenţiu al IV-lea, în anul 
1247. 

Astfel, tocmai în această perioadă medievală, s-au definit, de fapt, cele cinci 
reguli pentru ordinele religioase: Regula sfântului Vasile, a sfântului Benedict, a 
sfântului Augustin, a sfântului Francisc şi a Carmelitanilor. 

Trebuie să mai notăm că regula proprie unui ordin religios este una dintre 
caracteristicile principale care deosebesc ordinele religioase de congregaţiile şi 
institutele de viaţă consacrată ce au fost aprobate de Biserică în secolele succesive. 
 
 
4.  Noutăţi ale Regulii Fraţilor minori în Biserică 

În întregimea sa Regula franciscană a însemnat o noutate în istoria Bisericii 
şi nu numai. De fapt, această Regulă vine cu nişte noutăţi aproape de neconceput în 
vremea respectivă. 

Înainte de toate trebuie să observăm în Regula franciscană motivaţiile 
spirituale din care se nasc anumite atitudini pe care trebuie să le aibă fratele minor, 
astfel Regula nu este doar un document ce conţine anumite norme de viaţă, dar mai 
cu seamă un document plin de conţinut spiritual care prezintă identitatea fratelui 
care îşi însuşeşte acest stil de viaţă. 

Fără să intrăm în detaliu, acest lucru cu siguranţă îl vor face ceilalţi relatori, 
vreau să indic doar câteva noutăţi ale Regulii franciscane. 

În primul rând se prezintă scopul principal al fratelui franciscan: „trăirea 
sfintei Evanghelii a Domnului nostru Isus Cristos” (Rb I). De aici se naşte idealul 
franciscan: a merge pe urmele lui Cristos, trăind o viaţă de pocăinţă ca şi convertire 
a inimii. 

Refuzul categoric al banilor: „în nici un fel să nu primească bani” (Rb IV). 
Totuşi, aici Francisc prevede o mică excepţie, şi anume: pentru fraţii „bolnavi şi 
pentru îmbrăcămintea celorlalţi, doar miniştrii şi custozii prin intermediul 
prietenilor spirituali”, în funcţie de locuri şi circumstanţe pot accepta bani. Această 
excepţie, prin intervenţiile pontificale avea să se extindă mult dea lungul secolelor. 

Munca ca şi o alegere de viaţă, Francisc le cere fraţilor săi să muncească aşa 
cum i-a înzestrat Dumnezeu pentru a-şi dobândi cele necesare lor şi fraţilor lor (cf. 
Rb V). 

Itineranţa şi cerşitul: „Fraţii să nu-şi însuşească nimic, nici casă, nici locuri, 
nici vreun alt lucru. Dar, ca şi pelerini şi trecători în această lume, să-l slujească pe 
Domnul în sărăcie şi umilinţă, să meargă la cerşit cu încredere” (Rb VI). 
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Noutatea cea mai mare, în opinia mea, se găseşte însă în capitolul al VIII-lea 
al Regulii, pe care îl redau aproape în întregime: 

„Toţi fraţii sunt obligaţi a avea totdeauna pe un frate al acestui Ordin, ca 
Ministru general şi slujitor al întregii fraternităţi, căruia sunt datori cu tărie a-i da 
ascultare. La moartea acestuia, alegerea urmaşului se va face ce către Miniştri 
provinciali şi de Custozi la Capitolul de la Rusalii, la care Miniştri provinciali sunt 
datori totdeauna să se prezinte, oriunde va fi hotărât de către Ministrul general; şi 
aceasta odată la trei ani, sau la un termen mai lung, ori mai scurt, după cum va 
orândui suszisul Ministru general. 

Iar dacă la un moment dat s-ar părea tuturor Miniştrilor provinciali şi 
Custozilor, că amintitul Ministru general nu mai poate sluji, sau nu mai poate fi de 
folos comunităţii, fraţii de mai sus, cărora le este încredinţată datoria de a face 
alegeri în numele Domnului, sunt datori să aleagă pe un altul ca şi Custode” (Rb 
VIII). 
 

În acest text observăm în primul rând că se vorbeşte doar de «miniştri», 
adică «slujitori», şi niciodată de „superiori”, cum de altfel în nici o scriere a 
sfântului Francisc nu găsim termenul de superior. De fapt, vedem aici un lucru 
important: în concepţia franciscană toţi fraţii sunt consideraţi egali şi nici unul nu 
trebuie să se considere superior celorlalţi. 

Dincolo de această concepţie, în acest capitol al VIII-lea al Regulii bullata, 
este definit, pentru prima data un principiu democratic. Adică, în momentul în care 
„supuşii” îşi dau seama că cel aflat în fruntea instituţiei lor nu mai poate conduce 
instituţia respectivă sunt obligaţi să îl elibereze din această responsabilitate şi să îl 
înlocuiască prin vot. 

Această idee era cu totul revoluţionară într-o lume medievală imperialistă şi 
regalistă, condusă de succesori stabiliţi deja de predecesori. Societatea civilă a 
trebuit să aştepte încă multe secole până să ajungă la a accepta acest principiu 
democratic atât de evocat astăzi. 
 
 
Consideraţii conclusive 

Încheiem aceste consideraţii asupra evoluţiei Regulii franciscane 
reconfirmând constatările că această Regulă de viaţă religioasă consacrată a 
cunoscut o creştere progresivă, a fost concepută ca şi câteva principii de viaţă 
comună în fraternitate, principii iniţiale care aveau să se amplifice odată cu 
creşterea numărului şi exigenţelor fraţilor care îşi însuşeau stilul de viaţă al 
sfântului Francisc de Assisi. 

Această Regulă este penultima aprobată de Biserică şi, tocmai această 
aprobare, cronologic a însemnat o excepţie de la prevederile Conciliului Lateran al 
IV-lea, însă o excepţie care are fundamentele sale bine determinate. 
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Noutăţile cuprinse în această Regulă au definit şi un nou stil de viaţă 
consacrată în Biserica lui Cristos, şi anume: stilul «mendicant» (cerşetor), aşa 
cum este denumit în istoria Bisericii. 

În fine, reamintim unul dintre principiile de bază ale democraţiei definit în 
Regula noastră, acela cu privire la alegerea Ministrului. 
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