
Regula franciscană: «fundamentum vitae et legislationis».  
Unele precepte care obligă  „sub gravi” * 

 
 

Introducere 

Conciliul al II-lea din Vatican, urmând tradiţia multiseculară a 
Bisericii, în Constituţia dogmatică despre Biserică, Lumen gentium, 
afirmă: «Ierarhia bisericească urmând cu docilitate impulsurile 
Duhului Sfânt, primeşte regulile propuse de oameni străluciţi, bărbaţi 
şi femei, şi după ce sunt revizuite, le aprobă în mod autentic; de 
asemenea, sprijină cu autoritatea sa vigilentă şi ocrotitoare Institutele 
înfiinţate în orice loc pentru edificarea Trupului lui Cristos, ca ele să 
crească şi să înflorească urmând spiritul întemeietorilor lor» (Lumen 
gentium, nr. 45). 

Plecând de la acest text conciliar putem individualiza în Regula 
sfântului Francisc de Assisi două componente esenţiale: carisma, dată 
de Dumnezeu sfântului Francisc de Assisi, ca fondator al Ordinului 
serafic şi, autentificarea din partea Bisericii. În acest sens, semnificative, 
sunt cuvintele din Testament:  „însuşi Cel Preaînalt mi-a revelat că trebuia să 
trăiesc după modelul sfintei Evanghelii. Şi eu am cerut ca aceasta să fie scrisă cu 
puţine cuvinte şi în mod simplu, iar domnul papă mi-a confirmat-o”1.  

Regula, în calitate de lege constitutivă a fraternităţii are menirea să 
determine natura, funcţionalitatea şi fizionomia proprie a Ordinului serafic. 
În Regulă Ordinul îşi găseşte propria identitate, perpetuează şi 
transmite ceea ce este şi ceea ce crede despre propria vocaţie şi 
misiune în lume2. 

                                                 
* TEXT PROVIZORIU, ADRESAT PARTICIPANŢILOR  LA SIMPOZION 

1 FRANCESCO D’ASSISI, Testamento, 15, în Fonti Francescane , 116. În citarea 
Izvoarelor Franciscane ne-am folosit de ediţia nouă tipărită de Editrice 
Francescane, Padova  2004. De acum înainte FF. Vezi, de asemenea, W.  
MALECZECK, Francesco, Inocenzo III, Onorio III e gli inizi dell’Ordine minoritico. 
Una nuova riflessione su una questione antica, în Frate Francesco, 69 (1/2003), p. 
171.  
2 A. BONI, Lettura biblica della Regola francescana, Ed. Antonianum, Roma 1977, 
p. 17. 
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Din punct de vedere al evoluţiei legislative, în Regulile sfântului 
Francisc de Assisi găsim un termen a quo, care indică forma de viaţă 
aprobată verbal de papa Inocenţiu al III-lea,  vivae vocis oraculo, şi un 
termen ad quem, care indică confirmarea, dată în scris, a Regulii de 
către papa Hnorius al III-lea3. 

A confirma, nu înseamnă a crea o lege nouă ci, a da putere şi 
consistenţă a ceea ce exista deja4. Întreaga evoluţie legislativă a 
Ordinului de la Proto-regulă până la confirmarea definitivă a Regulii 
este însoţită de conceptul de confirmare. În acest sens, putem înţelege 
mărturia pe care ne-a lăsat-o Giacomo de Vitry: „Fraţii se întruneau în 
capitolul general, o dată pe an şi, folosindu-se de sfatul persoanelor 
experte, formulau şi promulgau legi sfinte după care le supuneau 
aprobării papei”5. Acelaşi Giacomo da Vitry va afirma, mai târziu, că 
papa a confirmat Regula autorizându-i pe fraţi să predice în orice 
biserică6.  

1. Regula: o formă de viaţă adecvată şi eficientă  

Prima formă de viaţă, scrisă de Francisc, pentru sine şi pentru 
fraţii săi, prezenţi şi viitori, apare în jurul anului 1209/10. Textul ne 
este necunoscut pentru că a fost inclus în Regula din 1221, alcătuit în 
mare parte din fragmente evanghelice ascultate de sfântul Francisc la 
Porţiuncula, care relatau despre trimiterea apostolilor în misiune şi din 
trei pericope evanghelice pe care le-a citit împreună cu Bernardo da 
Chintavalle în biserica Sfântul Nicolae şi care vorbeau despre urmarea 
lui Cristos. În baza acestor date, putem conclude, că nucleul central al 

 
3 HONORIUS III PP. Solet annuere, 29 noiembrie 1223, în U. HÜNTERMANN, 
Bullarium Franciscanum nova serie continens Constitutiones, Epistolas, Diplomata 
Romanorum Pontificum ad tres Ordines S. P. N. Francisci spectantia, vol. I, ad 
Claras Aquas 1929, de acum înainte BF, pp. 12-19; A. GHINATO, Una Regola 
in cammino, Ed. LIEF, Roma-Vicenza 1973, p. 24; L. HARDICK, Storia della 
Regola e sua osservanza agli inizi dell’Ordine minoritico, în AA.VV., Introduzione alla 
Regola francescana, Ed. Francescane “Cammino”, Milano 1969, p. 24. 
4 UGUCIONE, Summa super decretum, c. 10: „Quod est confirmare nisi quod 
est infirmum firmare et firmius reddere?” 
5 GIACOMO DA VITRY,  Scrisoarea de la Genova din 1226, în FF, p. 2208. 
6 GIACOMO DA VITRY, Historia Occidentalis, în FF, p. 2219. 
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primei forme de viaţă cuprinde urmarea lui Cristos, trimiterea 
ucenicilor în misiune, practicarea penitenţei şi să trăirea în sărăcie. 

La aceste fragmente se adaugă promisiunea lui Francisc ca fraţii 
să trăiască în totală ascultare şi supunere faţă de Pontiful Roman 
precum şi unele norme necesare pentru desfăşurarea vieţii 
comunitare: trăirea sfaturilor evanghelice de ascultare, sărăcie şi 
castitate. De asemenea, fraţii să postească în fiecare miercuri şi vineri 
şi cu permisiunea sfântului Francisc, lunea şi sâmbăta. În celelalte zile, 
fraţii nu erau ţinuţi să postească. 

În această primă formă de viaţă, distingem cu claritate două 
elemente: primul, inspiraţia Sfântului Francisc şi a primilor fraţi de a-l 
urma pe Cristos după modelul apostolilor în opera de evanghelizare şi 
al doilea, de a realiza propria vocaţie a Ordinului. Primul element, 
fiind imutabil, a trecut de la o faza la alta a legislaţiei franciscane fără 
să sufere modificări, în schimb cel de-al doilea element, a fost supus 
mereu modificării în funcţie de timp, ambient şi condiţiile oferite de 
societate. 

De la aprobarea primei forme de viaţă până la confirmarea 
definitivă a Regulii, fraternitatea franciscană parcurge un drum de 
credinţă lung şi laborios. Numărul crescând al fraţilor pune noi 
probleme pe plan comunitar, în special, probleme cu caracter 
formativ şi organizatoric. Normele conţinute în prima regulă, se arată 
a fi inadecvate pentru a promova viaţa şi activitatea apostolică a unui 
grup mereu în expansiune numerică şi geografică. Însăşi personalitatea 
sfântului Francisc, care până în acel moment devenise normă vie, 
model de viaţă şi regulă pentru fraţi, nu putea să ajungă la fiecare frate 
în parte şi să exercite asupra lui o influenţă formativă şi unitară. În 
acest sens, era necesară o nouă restructurare a Ordinului prin 
stabilirea competenţelor. Reîntorşi din misiunea apostolică, fraţii se 
întrunesc în capitol pentru a examina împreună problemele pe care 
viaţa şi mandatul apostolic le pun în fiecare zi. În felul acesta se 
formează noi dispoziţii care în parte vor intra în Regula definitivă şi 
care în parte vor alcătui tradiţia genuină a Ordinului. 

Fraternitatea se organizează în provincii. Se aleg miniştrii 
provinciali şi custozii pentru diferite circumscripţii ale Ordinului cu 
misiunea de a stimula activitatea de grup. Se înfiinţează primele case 
sau convente ca centre de iradiere apostolică, primele case de formare 
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şi şcoli teologice ale Ordinului cu scopul de a-i forma pe fraţi şi a-i 
pregăti pentru misiunea apostolică. 

Experienţa de viaţă a sfântului Francisc şi a confraţilor săi 
codificată în Regulă rămâne imutabilă, însă, ceea ce variază, în diferite 
perioade de organizare a Ordinului, sunt normele de viaţă comună. 
Acestea sunt înlocuite cu alte norme care corespund unui grup aflat 
mereu în ascensiune şi a cărui prezenţă o găsim în Europa şi în 
Orient.  

În acest sens: 

1. Ordinul trece de la o structură descentralizată la o structură 
comunitară centralizată: superior local, provincial, sub directa 
jurisdicţie a Pontifului Roman: Fratele Francisc promite 
ascultare şi supunere papei. După modelul Regulii franciscane, 
legislaţia canonică codificată în Cod va prevedea ca toate Ordinele 
şi Congregaţiile religioase, în virtutea votului de ascultare, să 
asculte de Pontiful Roman, (CIC, can. 590/2). 

2. În Ordinul serafic, fraţii, oameni apostolici, străini şi pelegrini pe 
acest pământ, trăiesc expropriaţi de orice titlu de proprietate, atât 
în privat, cât şi în comun. În această formă de viaţă, sărăcia, nu 
înseamnă numai îndepărtarea deliberată de bunurile materiale, dar 
asumă semnificaţia profetică a Predicării Cuvântului lui 
Dumnezeu. 

3. Organizarea vieţii comunitare are dimensiuni universale: ea este o 
fraternitate apostolică destinată lumii întregi, fraternitate, care nu 
este legată de teritoriul unei dieceze sau a unei naţiuni ci, se află 
sub directa jurisdicţie a Pontifului Roman. 

4. Fraţii primesc misiunea de a predica Evanghelia direct de la papa, prin 
medierea ministrului general şi a miniştrilor provinciali. 

5. Puterea de conducere a Ordinului este transmisă direct de 
Episcopul Romei. 
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6. Preoţii sunt hirotoniţi sine titulo provisionis şi sunt puşi în slujba 
Bisericii Universale7. 

Această Regulă confirmată de papa Honoriu al III-lea,  în mod 
definitiv, menţine conţinutul esenţial al primei legislaţii: 

a) În ea se afirmă cu putere vocaţia evanghelică a Ordinului, menţine 
cu fermitate spiritul de libertate cu privire la post, (cap. III); 
interzice în mod riguros şi absolut ca fraţii să nu primească bani: 
„poruncesc cu fermitate tuturor fraţilor ca în nici un chip să nu 
primească bani, direct sau prin persoane intermediare. (cap. IV). 
Munca nu este considerată o valoare socială, ci normă etică cu 
scopul de a evita lenea, duşmanul sufletului: „să muncească cu 
fidelitate şi dăruire, în aşa fel încât să alunge lenea, duşmanul 
sufletului, dar fără să stingă spiritul sfintei rugăciuni şi devoţiuni” 
(cap. V)  

b) Capitolul VI, bine structurat, formează nucleul Regulii: „fraţii să 
nu-şi însuşească nimic, nici casă, nici locuri, nici vreun alt lucru. 
Dar precum peregrinii şi străinii în această lume, slujind Domnului 
în sărăcie şi umilinţă, să meargă să cerşească cu încredere; şi nu 
trebuie să se ruşineze, căci Domnul s-a făcut sărac pentru noi în 
această lume. Aceasta este măreţia supremei sărăcii, că v-a făcut pe 
voi fraţii mei preaiubiţi, moştenitori şi regi ai Împărăţiei cerurilor, 
v-a făcut săraci în bunuri şi bogaţi în virtuţi. Aceasta să fie 
moştenirea voastră care duce în pământul celor vii. Fraţilor 
preaiubiţi, aderând întru totul la această sărăcie, pururi nimic 
altceva să nu doriţi să aveţi sub cer,... şi dacă unul dintre ei s-ar 
îmbolnăvi, ceilalţi fraţi trebuie să-i slujească aşa cum şi-ar dori ei 
înşişi să fie slujiţi”. 

c) Păcatele rezervate pot fi dezlegate numai de ministru provincial: 
„Dacă unii dintre fraţi, ispitiţi de vrăjmaşul cel rău, păcătuiesc de 

 
7 Cfr. CIC 1983, can. 146: Un oficiu ecleziastic nu poate fi obţinut în mod 
valid fără atribuire canonică (provisio canonica). Despre modalităţile prin 
care se atribuie un oficiu ecleziastic vezi, can. 147. De asemenea, consultă: 
A. BONI, Tres Ordines hic ordinat, Collectio Assiensis 26, Santa Maria degli 
Angeli-Assisi 1990, p. 27; P. ETZI, Iuridica francescana. Percorsi monofragici di 
storia della legislazione dei tre Ordini francescani, Ed. Messaggero di  Sant’Antonio, 
Padova 2005, pp. 34-35.  
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moarte, pentru acele păcate pentru care a fost rânduit între fraţi să 
se recurgă numai la miniştrii provinciali,…să apeleze la ei fără 
întârziere (cap. VII). 

d) Regula stabileşte conducerea Ordinului: „Toţi fraţii să fie ţinuţi să 
aibă pe unul dintre fraţi ca ministru general şi slujitor al întregii 
fraternităţi şi să-l asculte cu fermitate”, ministru, care rămâne în 
funcţie până la moarte afară de cazul când capitulul – autoritatea 
supremă – formată din miniştrii şi custozi, care se întrunesc la 
fiecare trei ani, nu hotărăsc altfel. Capitulile provinciale şi 
custodiale se celebrează în fiecare an cu participarea tuturor 
fraţilor, (cap. VIII). 

e) Permisiunea de a predica rămâne rezervată ministrului general. Se 
interzice fraţilor de a intra în mănăstirile surorilor (cap. XI) şi se 
impune obligaţia de a avea un cardinal protector al Ordinului care 
să guverneze, să protejeze şi să corecteze fraternitatea pentru a 
garanta fidelitate faţă de Biserica Romană şi faţă de credinţa 
catolică şi prin ea, fidelitate faţă de viaţa evanghelică şi faţă de 
votul sărăciei (cap. XII).   

Putem observa, deci, că Ordinul, încă de la început a urmat o 
cale juridică specifică prin care a canonizat propria experienţă de viaţă 
evanghelică. Odată cu aprobarea oficială a Regulii (1223), această 
experienţă de viaţă evanghelică devine în mod definitiv autentificată, 
iar Regula nu face altceva decât să instituţionalizeze această experienţă 
realizată de sfântul Francisc şi de primii fraţi ai Ordinului având ca 
punct de plecare dreptul comun al epocii medievale. 

Majoritatea autorilor sunt de acord atunci când afirmă că 
redactarea textului final a Regulii nu-i aparţine sfântului Francisc8; el  
s-a bucurat de colaborarea sigură a lui Ugolino şi a unor jurişti din 
ambientul său, deoarece găsim în Regulă multe referinţe la legislaţia 

 
8 Sfântul Francisc este un dictator Regulae şi nicidecum un mandator, adică 
legiuitor canonic. Ceea ce el propune fraţilor în regulă intră în sfera voturilor 
pioase şi a dorinţelor oneste. Nefiind legiuitor, nimic nu poate impune 
fraţilor nici  sub grave, nici sub levi. Cfr. A. MATANIĆ, Introduzione allo Studio 
della Spiritualità francescana, Roma 1971, pp. 63-65; A. BONI, Lettura biblica 
della Regola francescana, cit., p. 69. 
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canonică a vremii9. Până la aprobarea definitivă, Regula a suporta mai 
multe modificări însă, în momentul în care cancelaria papală a sigilat-o 
cu plumb, evoluţia Regulii îşi încheie cursul. Ea a devenit din acel 
moment lege canonică ce va fi inclusă în Corpul de drept canonic (Corpus 
juris canonici). Din acel moment, Regula devine suverană, normă de 
viaţă pentru întreaga fraternitate, confirmată de Autoritatea Bisericii; 
evoluţia legislativă a textului încetează şi începe o nouă etapă, cea a 
interpretărilor şi a comentariilor10. 

Suveranitatea Regulii nu poate fi compromisă în nici un mod: 
nici, de ministru general şi nici, de capitulul general. 

În ordinea ierarhică a valorilor există o legătura strânsă între 
autoritatea Regulii şi autoritatea capitulului, între autoritatea 
capitulului şi autoritatea ministrului general, care trebuie să fie 
respectată cu rigoare canonică. În acest sens, capitulul general are 
misiunea să tuteleze fidelitatea Ordinului faţă de propria carismă 
instituţionalizată.  

În baza principiilor care au fost puse la baza obligativităţii 
regulii, comentatorii Regulii sfântului Francisc au individualizat două 
dintre ele: 1) primul principiu: Regula obligă în virtutea voturilor 
emise în momentul profesiunii religioase; 2) al doilea: Regula obligă 
prin însăşi profesiunea religioasă11.  

Conform acestor două principii, primii comentatori ai Regulii 
franciscane recunoşteau în mod indirect voinţa Sfântului Francisc ca 
bază a obligativităţii Regulii, deoarece ar fi dorit ca prin profesiunea 
religioasă fraţii să se oblige cu vot în a observa normele conţinute în 
Regulă12. În acest sens, voinţa lui Francisc ar rămâne ineficace, 

 
9 I. J. LIPINSKI, Rapporti fondamentali tra la regola di San Francesco e la legislazione 
dei Frati minori nel secolo XIII, Roma-Vicenza 1957, p. 49; A. BONI, La novitas 
franciscana nel suo essere e nel suo divenire, Roma 1998, pp. 206-213. 
10 L. ILIARTE, Storia del Francescanesimo, ediţia italiană cu bibliografia 
actualizată, Napoli 1982, p. 80. 
11 Cfr. P. ETZI, Iuridica franciscana…, cit. p. 75. 
12 Cfr. L. OLIGER, Expositio Quatuor Magistrorum, Ed. Quaracchi, Ad Claras 
Aquas 1912, p. 125: „ Regula et vita Minorum Fratrum haec est, scilicet 
Domini nostri Jesu Christi sanctum Evangelium observare etc. Super hoc in 
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întrucât este lipsită de capacitate juridică de a impune fraţilor obligaţii 
morale, şi cu atât mai mult, principii care să oblige sub gravi în 
conştiinţă.  La fel ar fi rămas ineficientă voinţa lui Francisc în a 
impune fraţilor, prin profesiunea religioasă, să observe anumite 
prescrieri, dacă Regula nu ar fi fost confirmată de autoritatea 
Scaunului Apostolic, care a ratificat şi a impus ca, fiind proprii, 
normele redactate de sfântul Francisc13. 

Teologia scolastică precizează că cine îmbrăţişează o regulă de 
viaţă prin profesiunea religioasă nu este obligat prin vot să observe tot 
ceea ce  regula prevede, doar să observe prescrierile ei sub formă de 
precept. Totuşi, aceeaşi doctrină nu exclude faptul, că profesiunea 
religioasă ar putea cuprinde şi alte obligaţii - pentru care, aşa cum 
observa sfântul Toma de Aquino - în unele ordine, din prudenţă, 
nimeni nu promite să trăiască regula, ci conform regulii şi, alte 
ordine, şi cu mai multă prudenţă, promit ascultarea conform 
regulii14. 

Deoarece, la începutul Regulii franciscane se afirmă cu tărie că 
regula şi viaţa Fraţilor minori aceasta este de a observa sfânta Evanghelie a 
Domnului Nostru Isus Cristos, trăind în ascultare, sărăcie şi castitate şi în 
încheiere se reafirmă cu tărie acest angajament: „ca mereu supuşi la 
picioarele aceleaşi sfinte Biserici, neclintiţi în credinţa catolică, să observăm 
sărăcia, umilinţa şi Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după cum am 
promis cu fermitate”15, fraţii au început să se întrebe dacă nu cumva sunt 
obligaţi, ca în afara sfaturilor evanghelice cuprinse în Regulă să 
observe toate sfaturile evanghelice. 

 
expositione apostolica determinatur quaestio facta a fratribus, utrum ad alia 
consilia evangelii, quae in regula non ponuntur, fratres ex professione regulae 
teneatur”, apud P. ETZI, Iuridica franciscana, cit., nota 269. 
13 Idem, pp. 76-77. 
14 TOMA DE AQUINO, Summa theologica, 2, 2, q. 186, a. 9.  Ad primum: „Unde 
et in quibusdam relşigionibus cautis aliqui profitentur, non quidem regulam, 
sed,  vivere secundum regulam: idest, tendere ad hoc quod aliquis mores suos 
informet secundum regulam sicut secundum quoddam exemplar. Et hoc 
tollitur per contemptum”. 
15 Regula bullata, cap. I şi XII, în FF, pp. 171-172, 181. 
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Papa Gregoriu al IX-lea în Declaraţia Quo elongati din 28 
septembrie 1230 a precizat că au putere de lege numai acele sfaturi 
evanghelice cuprinse în Regulă, pentru care, fraţii s-au angajat să le 
trăiască, prin profesiunea religioasă. Celelalte sfaturi evaghelice să fie 
trăite, aşa cum, credincioşii de rând, le trăiesc16. 

Un alt dubiu, pe care fraţii au trebuit să-l rezolve, a fost acela al 
valorii juridice al Testamentului. Din Declaraţia Quo elongati reiese că 
fraţii s-ar fi îndoit de observarea Testamentului sfântului Francisc, nu 
atât, prin faptul că şi l-au asumat prin profesiunea religioasă, ci, prin 
faptul, că Testamentul a devenit o lege particulară a Ordinului17. 
Intervenţiile Pontifilor Romani cu privire la Regulă a fost benefică 
deoarece, papii legiferând sau clarificând unele chestiuni ce s-au ivit în 
decursul veacurilor, Declaraţiile lor devin izvoare de drept canonic din 
care se va inspira mai târziu legislaţia comună a Bisericii. Legislaţia 
canonică codificând structura juridică a Ordinelor religioase şi a 
Institutelor de Viaţă Consacrată iau ca model Regula franciscană. Este 
suficient să analizăm izvoarele din care s-au inspirat aceste canoane 
pentru a vedea influenţa Regulii asupra Codului18. 

 

2. Preceptele Regulii şi obligativitatea lor sub gravi 
Principiul obligativităţii sub gravi a Regulii franciscane stabilit de 

papa Clement al V-lea în Declaraţia Exivi de paradiso din 6 mai 131219 
a dat loc la interpretări divergente care au uimit, atât teologii, cât şi 

 
16 GREGORIUS IX PP.  Quo elongati, în BF,  cit. vol. I, p. 68. 
17 Idem, p. 69. 
18 Cfr. CIC 1917; 1983, Fontes, în special Cartea a II-a, partea a III-a care 
tratează despre Institute de viaţă consacrată. În acest sens, consultă J. D. 
ANDRES, Il diritto dei religiosi. Commento al Codice, versione della seconda 
edizione spagnola, Ed. CpR, Roma 1984.  
19 CLEMENT V, PP. Exivi de paradiso, 6 mai 1312, în C. EUBEL, Bullarium 
Franciscanum Romanorum Pontificum Constitutiones, Epistolas ac Diplomata continens 
tribus Ordinibus S. P. N. Francisci spectantia, vol. V, Romae 1898-1904, pp. 80-
86. Această Declaraţie o găsim în Corpus Juris Canonici, sub titlul: De verborum 
significatione 
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canoniştii, şi care, vedeau în aceste polemici o ameninţare a păcii şi a 
unităţii Ordinului20. 

De fapt, definite de papa, precepte care obligă sub gravi, timp de 
câteva veacuri s-a discutat despre temeiul juridic al obligativităţii 
acestora, aprinzând spiritele comentatorilor Regulii, care au formulat 
cele mai variabile opinii. În realitate, problema obligativităţii 
preceptelor nu a fost pusă în relaţie cu natura juridică a profesiunii 
religioase: nu este posibil, afirmau ei, să individualizăm temeiul juridic 
al obligativităţii unei reguli religioase, dacă mai întâi, nu am definit 
care este natura juridică a profesiunii. De cele mai multe ori, s-au 
analizat, mai întâi, consecinţele şi apoi, cauzele. Astfel, Congregaţia 
pentru Institutele de Viaţă Consacrată, prin Scrisoarea din 2 februarie 
1970, a abrogat precedentele Decretalii pontificale, care aveau putere 
de lege şi a stabilind că rămân în vigoare, numai acele dispoziţii, care 
sunt prevăzute de dreptul comun şi în Constituţiunile Ordinului21.  

 
20 După confirmarea Regulii, semnificative sunt comentariile care au urmat 
în ordine cronologică pentru a face lumină asupra conţinutului ei. În acest 
sens, vezi:, Expositio Quatuor Magistrorum, cit.; UGO DE DIGNE, Expositio 
Hugonis; BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Expositio super Regulam; IOAN 
PECKAM, Canticum pauperis. Consultă, de asemenea, Declaraţiile Pontifilor 
Romani cu privire la Regula sfântului Francisc: INOCENŢIU IV PP., Ordinem 
vestrum din 11-XI-1240; NICOLAE III PP., Exiit qui seminat, din 14-VIII-
1249, prin care papa apără Ordinul şi clarifică Regula; MARTIN IV PP., 
Exultemus in Domino, din 28-I-1283; BONIFACIU VIII PP., Super cathedram, 
din 18-2-1300. Papa BONIFACIU al VIII-lea, în Declaraţia Super cathedram 
reglementează relaţiile Ordinului cu clerul diecezan: a) fraţii pot predica, în 
mod liber, în bisericile proprii şi în pieţele publice, afară de cazul, când 
prelaţii vor să predice în acelaşi timp; b) pentru celebrarea sacramentului 
spovezii, fraţii trebuie să obţină autorizaţia din partea Ordinariului: 
examinarea şi alegerea fraţilor va depinde de judecata superiorilor, care 
trebuie să-i prezinte Ordinariului un număr suficient de fraţi pentru binele 
clerului şi al credincioşilor. Confesorii au acelaşi drepturi ca şi parohii; c) 
fraţii pot celebra înmormântările credicioşilor în propriile biserici şi îi pot 
îngropa în biserică cu condiţia să-i plătească parohului ¼ parte din suma 
încasată la înmormântare; CLEMENT al V-lea, Exivi de paradiso, din 6-V-1312 
prin care stabileşte care precepte din Regulă obligă sub gravi.   
21 Cfr. Litterae S. Congregationis pro Religioasis de S. Regula eiusque interpretatione 
necnon de paupertate franciscana, în Regula et Constitutiones Ordinis Fratrum 
Minorum, Romae, Ed. Curia Generalis Ordinis, 1973, p. 150. 
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În mod inutil s-a căutat în terminologia Regulii anumite cuvinte 
şi expresii care să aibă  putere de lege, însă aceste cuvinte le găsim în 
toate regulile ordinelor religioase inclusiv în Testamentul sfântului 
Francisc şi în alte scrieri dar, care nu comportă o obligaţie gravă în 
ceea ce priveşte observarea lor. 

În funcţie de această incertitudine terminologică, existentă deja 
la începutul Ordinului serafic, problema s-a agitat mult şi cu privire la 
numărul de precepte care obligă sub gravi. 

După mărturia lui Ugo din Digne nu au lipsit persoane, care 
considerau ca fiind grave, numai acele precepte, care se refereau la 
voturile esenţiale ale profesiunii religioase. Alţii, în schimb, afirmau că 
sunt considerate grave, toate preceptele conţinute în Regulă, iar, alţii 
considerau că, sunt precepte grave, numai acele propoziţii, care conţin 
unele expresii, cum ar fi: „fraţii sunt ţinuţi”, sau „le poruncesc cu 
fermitate fraţilor”. 

Aceste divergenţe au dat loc la polemici cu rezultate inutile. De 
aceea s-a crezut de cuviinţă să se solicite intervenţia papei Clement al 
V-lea, care prin renumita Declaraţie Exivi de paradiso a căutat să pună 
capăt polemicilor stabilind în mod taxativ numărul preceptelor 
conţinute în regulă care obligă în conştiinţă sub gravi. Papa Clemente al 
V-lea împarte preceptele în trei categorii: precepte eminente, 
echivalente şi virtuale. 

 
A) Precepte eminente: 
 

1. Nici unui frate să nu i se permită să iasă din Ordin după 
profesiunea religioasă căci aşa cum spune sfânta Evanghelie: 
„cine pune mâna pe plug şi priveşte înapoi nu este vrednic de 
Împărăţia lui Dumnezeu” (cap. II). 

2. Ca fraţii să nu primească bani (cap. IV) 
3. Ca fraţii să nu-şi însuşească nimic (cap. VI) 
4. Fraţii să asculte de miniştrii lor în toate cele pe care le-au promis 

Domnului şi care nu sunt contrare sufletului şi Regulii. (cap. X) 
5. Fraţii să nu aibă relaţii sau conversaţii suspecte cu femei (cap. 

XI) 
6. Ca fraţii să nu intre în mănăstirile călugăriţelor (cap. XI) 
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7. Să nu se facă naşi la bărbaţi sau femei, pentru a nu se ivi cu 
această ocazie scandal între fraţi sau în privinţa fraţilor. (cap. XI) 

8. Le poruncesc miniştrilor prin ascultare, să ceară domnului Papă 
unul dintre cardinalii Bisericii Romane care să fie guvernatorul, 
protectorul şi îndrumătorul acestei fraternităţi (cap. XII). 

 
B) Precepte echivalente 
 

1. Fraţii care au promis deja ascultare, să aibă o tunică cu capuciu 
şi dacă vor, o alta fără capuciu (cap. II) 

2. Cei constrânşi de nevoie pot purta încălţăminte (cap. II) 
3. Toţi fraţii să se îmbrace cu haine simple (cap. II) 
4. Fraţii să recite oficiul divin după ritul roman (cap. III) 
5. Fraţii să postească de la Sărbătoarea Tuturor sfinţilor până la 

Sărbătoarea Naşterii Domnului şi toate vinerile din an (cap. III) 
6. Să nu li se îngăduie să călărească, decât în cazul în care sunt 

nevoiţi de o evidentă necesitate sau infirmitate (cap. III) 
7. Superiorii să poarte conştiincios de grijă confraţilor bolnavi şi 

să-i ajute în caz de nevoie (cap. IV) 
8. Şi dacă unul dintre ei s-ar îmbolnăvi, ceilalţi fraţi trebuie să-i 

slujească aşa cum şi-ar dori ei înşişi să fie slujiţi. (cap. VI) 
9. Fraţii să nu predice împotriva voinţei episcopului (cap. IX) 
10. Nici un frate să nu îndrăznească să predice poporului dacă 

înainte nu a fost examinat şi aprobat de către ministrul general al 
acestei fraternităţi şi nu i-a fost acordat oficiul de a predica (cap. 
IX) 

11. Fraţii care îşi dau seama şi recunosc că nu pot observa spiritual 
Regula, trebuie şi pot să recurgă la miniştrii lor (cap. X). 

12. Miniştrii să observe toate prevederile pentru acceptarea şi 
profesiunea novicilor (cap. II) 

 
C) Precepte virtuale: 
 

1. Daca vreun frate ar cădea în cazuri rezervate sau cenzuri să 
recurgă cât mai grabnic la miniştri provinciali (cap. VII) 

2. Toţi fraţii să aibă pe unul dintre ei ca ministru general (cap. 
VIII) 

3. Miniştrii şi custozii să intervină în capitolul general (cap. VIII) 
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4. Şi dacă vreodată comunitatea miniştrilor provinciali şi a 
custozilor va fi de părere că ministru general nu corespunde 
serviciului şi binelui comun al fraţilor, fraţii sus numiţi, cărora 
le-a fost dată alegerea, sunt ţinuţi în numele Domnului să-şi 
aleagă un altul (cap. VIII)22.  
 
Intervenţia papei Clement al V-lea a rezolvat o chestiune 

practică cu scopul de a restabili pacea în interiorul Ordinului. Cu toate 
acestea, disputele au continuat până la Conciliul al II-lea din Vatican23. 

Obligativitatea Regulilor şi a Constituţiunilor nu pot fi susţinute 
în baza votului emis prin profesiunea religioasă, pentru că, o 
asemenea doctrină este contrară Conciliului. De aceea, este necesar să 
urmăm o altă cale, pentru a găsi fundamentul juridic al obligativităţii 
Regulilor şi Constituţiunilor Institutelor de viaţă consacrată, în 
general, şi, a Regulii franciscane, în special. 

Viaţa consacrată, aşa cum învaţă Conciliul, este o dăruire totală 
şi intimă a creştinului, care prin profesiunea sfaturilor evanghelice, se 
consacră mai intim lui Dumnezeu, îl reprezintă mai mult pe Cristos, 
ascultător, sărac şi curat şi este legat de Biserică printr-o legătură 
indisolubilă (Lumen gentium, nr. 44; Perfectae caritatis, nr. 5).  

De aici rezultă că obligativitatea Regulilor şi a Constituţiunilor 
nu trebuie căutată în profesiunea religioasă ci în putere pastorală pe 
care Biserică a dobândit-o asupra fiecărei persoane consacrate în 
virtutea votului de ascultare emis în cadrul profesiunii religioase şi în 
consecinţă, prin aprobarea Regulii şi a Constituţiunilor din partea 
autorităţii bisericeşti. Prin această nouă putere pastorală şi în virtutea 
intervenţiei papei Honoriu al III-lea, Biserica are asupra Ordinului 
serafic întreaga jurisdicţie şi în consecinţă se poate susţine că Regula 

 
22 P. ETZI,  Iuridica franciscana, cit., pp. 92-94. 
23 Cfr. SILVESTRO PRIERAS, Summa Sylvestrina; E. RODRIGUES, Questiones 
regulare set canonicae, Venetiis 1611; F. SUAREZ, De statu religioso, în Opera 
omnia, tomul XVI, Parisiis 1877; E. MIRANDA, Manuale praelatorum regularium, 
tomul I, Romae 1612; SANTI DA ROMA, Esposizione sopra la Regola del serafico 
Padre san Francesco, Roma 1614; BRUNO CHASSAING, Sanctus Franciscus 
redivivus, Regulae Minorum, quam Christo dictante condiderat, interpres, Paris 1652; 
VIATORE DA COCCAGLIO, Tracce di tradizione sopra la Regola de’ Frati Minori, 
Venezia 1780.   
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franciscană obligă în conştiinţă24. Fiecare frate, care doreşte să-şi 
trăiască propria vocaţie, se simte obligat să observe Regula după 
modalităţile fixate de Constituţiunile Ordinului şi în consecinţă, poate 
să se realizeze pe sine însuşi, în conformitate cu darul primit de la 
Dumnezeu şi în deplină comuniune cu ceilalţi fraţi ai Ordinului din 
care, nu numai că face parte, dar împărtăşeşte acelaşi ideal de viaţă 
apostolică25.  

Vă mulţumesc! 
 

 
 

Maximilian Pal, OFMConv.  

 
24 Cfr. A. BONI, Lettura biblica della Regola francescana, cit., p. 68. 
25 Cfr. A. BONI,  Lettura biblica della Regola francescana, cit. p. 81. 
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