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1. Introducere

În această cercetare doresc să luăm în analiză o 
temă importantă din gândirea franciscană: valoarea 
experienței practice şi vom căuta să surprindem 
existența acestei teme în gândirea Sfântului Francisc și 
în gândirea filosofilor franciscani.

Între gânditorii şcolii franciscane se poate percepe 
imediat un câmp inteligibil comun tuturor, care îi 
caracterizează nu pentru originalitatea temelor, care 
sunt comune şi celorlalte şcoli, ci prin modul particular 
de a proceda. Se găseşte în toţi, un mod specific de a 
trata eternele probleme ale lumii, ale omului şi ale lui 
Dumnezeu. Ei posedă un sens practic acut al filosofării; 
gândesc şi reflectează plecând de la viaţă şi pentru viaţă. 
Pleacă de la existenţă şi conclud în acţiune. Totuşi, în 
acest salt, se folosesc de revelaţia creştină, precum o 
garanţie a unui adevăr care nu înşală1.

Scriitorii franciscani medievali nu sunt pur erudiţi, 
care scriu pentru a satisface dorinţa intelectuală a 
unei logici vide, ci sunt gânditori activi şi angajaţi în 

căutarea, în înţelegerea, în transmiterea şi în experienţa 
trăită asupra adevărurilor creştine, umane şi mondene 
care reflectă şi oglindesc marele Adevăr divin. Acest 
adevăr nu este încă posedat. Pentru acest motiv omul 
este pus într-o stare de nelinişte şi tensiune. Omul, aflat 
in această stare existenţială, prin gândirea şi acţiunea 
lui, dă un caracter misionar întregii existenţe umane2.

2. Franciscanismul și știința

Școala de gândire franciscană poate prezenta 
răspunsuri la preocupările actuale ale culturii noaste. 
Astfel, apărarea de către Bonaventura de Bagnoregio 
a drepturilor și primatului credinței în raport cu 
o rațiune prezumțioasă ridicată la rangul de zeița-
Rațiune; o zeiță-Rațiune incapabilă să înțeleagă 
condiția de creatură a ființei umane și, deci, să se 
deschidă experienței religioase; apărarea atotputerniciei 
și a libertății lui Dumnezeu și totodată a autonomiei 
și libertății individului în interiorul orizontului 
voluntarist a lui Duns Scotus; apărarea libertății, 
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b) Sfântul Bonaventura
La moartea sfântului Francisc, Ordinul crește 

puternic și prezența sa se extinde asupra diferitelor 
sectoare ale societății și, bineînțeles, chiar și asupra 
domeniului universitar. Diferența dintre cei simpli 
și învățați este accentuată și subliniată prin diferite 
tensiuni interne și externe ale familiei religioase. La 
douăzeci de ani de la moartea fondatorului (1226), 
generalul ordinului Giovanni da Parma (care guvernează 
între 1247 și 1257) susține că fundamentul ordinului se 
bazează pe doi piloni: „bunele obiceiuri și știința”15. 

Succesorul său, Sf. Bonaventura, care dă un 
impuls puternic studiilor din cadrul fraternității, nu 
are nici o suspiciune față de studiu și nici nu vede nici 
o contradicție între idealul sărăciei și posesia cărților. 
Neîncrederea lui Francisc față de știință dispare în 
Bonaventura, care vede în studii un bun mijloc de a fi 
mai bun și un mijloc inevitabil de a transmite mesajul 
Evangheliei prin cuvântul scris16.

Noul câmp de prezență la care se deschide Ordinul 
nu compensează o imagine absentă în fondator, așa 
cum acuză unii. Dinamismul franciscanului autentic 
este prelungit și extins în domeniul studiilor, ca 
extensie și articulare mentală a aceluiași misticism 
prezent în Sfântul Francisc. Franciscanii de frunte 
din acest sector nu sunt transformați în consumatori 
de culturi sau simpli transmițători, ei sunt operatorii și 
creatorii unei noi culturi, gândiri și interpretări, atât în 
teologie, cât și în filosofie, care are un mare impact asupra 
vieții reale. Francisc continuă să fie imaginea actuală 
și configuratoare a sistematizării filosofico-teologice 
realizată de principalii gânditori ai familiei franciscani17.

Bonaventura afirmă că mintea Sfântului Francisc 
de Assisi pătrundea secretele misterelor, și acolo unde 
știința înțelepților nu putea pătrunde, el intra cu 
afecțiunea celui care iubește18.

Pentru Sfântul Bonaventura, întreaga realitate 
creată constituie o sinteză ontologică grandioasă, care 
exprimă prezența Creatorului ei. Lumea și Dumnezeu, 
omul și Dumnezeu nu sunt realități în antagonism sau 
ființe rivale între ele, ci constituie o armonie în ordinea 
ființei, a cunoașterii și a trăirii. Această armonie este 
distrusă numai atunci când omul, prin libertatea sa, 
modifică ordinea stabilită19.

Starea ontologică a omului constă în a fi „homo 
viator”, care este calea începută de la existențialitatea 
sa concretă, până când ajunge la Dumnezeu ca ultimul 
său scop. Numai bazându-se pe credință, omul știe 
de unde vine, cine este și față de cine este înclinat. 
Dacă acest lucru este admis, el face filosofie prin 
interpretarea rațională a faptului că este în lume, face 
teologie plecând de la revelație și face mistică trăind-o 
în dinamismul său interior. Această uniune de filosofie, 
teologie și misticism nu este rezultatul confuziei 
mintale, așa cum a fost adesea blamată, ci expresia unei 
experiențe personale trăite ca o armonie20. 

Bonaventura știe bine că cele trei domenii sunt 
distincte, din punctul de vedere științific și hermeneutic; 
și el știe, de asemenea, că sunt simple medieri ale unui 
fapt real: existența umană. Homo viator, creștinul, 
trăiește în lume ca fiind animat de credință și merge spre 
transcendență. De aceea, are nevoie de medierea filosofiei 
și a teologiei. Cunoscând bine diferența dintre filosofie, 
teologie și misticism, el folosește distincția obiectelor 
formale, chiar dacă recurge adesea la genuri literare pentru 
a exprima dinamismul existenței cu o vivacitate mai mare, 
interpretat ca o vocație și trăit cu pasiune21.

Sursa filosofiei bonaventuriene este aceeași 
experiență personală și comunitară. Experiența care 
formează gândul lui Bonaventura este experiența 
creștină și franciscană, în care vedem un mod concret 
și plin de viață de interpretare a lui Dumnezeu, un stil 
specific de a trata cu alții care se traduce în termenii 
fraternității și o viziune optimistă a lumii și a vieții ca 
un orizont mare al prezenței lui Dumnezeu22.

Pe cât de înaltă și sublimă, știința filosofică, dacă 
își ține privirea ațintită spre sine și nu o ridică spre o 
știință mai înaltă, teologică sau mistică, devine izvor de 
erori. Așadar, Bonaventura nu este împotriva filosofiei în 
general, ci împotriva acelei filosofii incapabilă să primească 
tensiunea de la finit la infinit, de la om la Dumnezeu, ce se 
află în ființa noastră concretă care năzuiește spre mântuire, 
dar care este expusă constant răului23. 

Propunerea lui Bonaventura nu este aceea de a 
elimina folosirea rațiunii și a întregii filosofii, ci de a 
face deosebirea dintre o rațiune și o filosofie sau teologie 
creștină și o filosofie necreștină, dintre o rațiune care 
este mijloc al credinței pentru viziunea beatifică și o 
rațiune care, prin închiderea în propria autosuficiență, 
neagă supranaturalul în sine24.

Experiența trăită de Bonaventura se transformă 
într-o cultură caracteristică de a vedea, de a asculta, 
de a participa, de a transcende, de a comunica. 
Astfel, opera Doctorului Serafic se organizează şi se 
articulează după triada dinamică şi interdependentă: a 
ascultării, reflecţiei şi transmiterii. Este în acelaşi timp 
intelectuală, misionară şi mistică. În aceasta constă 
măreţia personală, care în acelaşi timp devine cauză 
de scandal pentru raţiunea pură. R. Guardini spune 
că Bonaventura „este un logician, un arhitect dar şi 
un maestru al expresiei”. Bonaventura este mai mult 
un dialectician al sintezei decât al antitezei, mai mult 
uneşte decât să separe25.

Bonaventura este un gânditor care-şi orientează 
propria reflecţie pe planul practic. Gândea plecând de la 
viaţă şi pentru viaţă, însă pentru o viaţă creştină. Urmând 
stilul Sfântului Francisc de Assisi, el avea o personalitate 
dotată de o mare sensibilitate prin care a ştiut să unească 
teoria cu practica, plecând de la o experienţă în mod 
profund creştină. Prin urmare, se poate afirma că etica 
nu era pentru el un argument în mod exclusiv speculativ, 
dar exigenţa intrinsecă a unui sistem global ce are ca 
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dinamică a lui Dumnezeu, a omului şi a lumii, în 
perfectă sintonie cu spiritul fondatorului ordinului 
din care face parte, Sfântul Francisc din Assisi. Sf. 
Bonaventura a fost definit ca „cel de-al doilea principe 
al Scolasticii”, Duns Scotus este considerat ca cel care 
o perfecţionează şi reprezentantul calificat prin excelență, 
al Şcolii franciscane”38.

Doctorul Subtil valorizează momentul experienței 
din punct de vedere obiectiv, dar mai ales și în 
particular din punct de vedere subiectiv. Rolul 
subiectivității dobândește cu Scotus acele caracteristici 
care vor fi fundamentale pentru dezvoltarea științelor 
contemporane și a fizicii în particular39.

Duns Scotus este un suflet solitar, dar în relație 
continuă și constantă cu societatea civilă și legătura 
ei cu legea naturală. Omul ca o creatură a naturii este 
fundamental o creatură într-un anumit sens liberă și 
în același timp dependentă de acea conviețuire umană 
care este rodul unei decizii consensuale a indivizilor40.

Toată gândirea sa este ancorată în viaţă, deoarece 
în precedenţă a examinat tot ceea ce se întâmplă în ea şi 
a mai examinat tot ceea ce nu poate fi prezentat în mod 
exhaustiv de principiile generale şi abstracte, Doctorul 
Subtil ne oferă o splendidă articulaţie a unui umanism 
creştin unde ştiinţa este în slujba trăirii bine şi în slujba 
unei conviețuiri bune41.

Giovanni Duns Scotus nu era un gânditor al 
rătăcirilor subtile, nici al unor subtilități distractive, 
ci un geniu plin de intuiții radicale, care a știut să 
înfrunte cu profunzime și originalitate tema omului, 
a lui Dumnezeu, a lui Cristos, a Mariei, a lumii și a 
ființelor contingente. Un geniu luminos al cunoașterii 
metafizice, el a avut, de asemenea, un sentiment 
pătrunzător al realității concrete42.

Scotus a înțeles marea problemă universitară a 
timpului său, cea a relației dintre filosofie și teologie, 
dintre rațiune și credință. Fiind, filosof și teolog, în același 
timp, a reușit să distingă perfect obiectul rațiunii de cel 
al credinței și metodele corespunzătoare ale filosofiei și 
ale teologiei, chiar dacă este foarte dificil să le distingi 
în mod clar fără a le separa sau a le separa astfel încât să 
le faci să nu se întâlnească. Trebuie să căutăm unirea lor 
fără să cădem în nicio mistificare; domeniile specifice ale 
cunoașterii trebuie respectate fără exclusivitate43.

Aprofundând argumentul asupra practicității 
unei științe, Scotus consideră, în general, că științele 
sunt speculative deoarece tind să cunoască pentru a 
cunoaște, pentru a ști cum stau lucrurile; sunt practice 
acele științe care tind să cunoască pentru a acționa. 
Scotus gândește că practicitatea unei științe nu derivă 
în mod principal și, deci, esențial de la faptul că ea 
este orientată la acțiunea voinței, dar de la faptul că ea 
afirmă rectitudinea sau conformitatea conținutului sau 
obiectului ca un bine a celui care acționează44.

Scotus face filosofie și teologie în interiorul 
acelei experiențe concrete, care se numește experiența 

franciscană. El își dezvoltă filosofia și teologia cu o mare 
originalitate personală, dar cu un stil franciscan. În 
esență, concentrică, gândirea scotistă se învârte în jurul 
nucleelor pentru ca apoi, de acolo, să vadă realitatea cu 
plinătatea perspectivei. Aceste centre importante sunt 
Dumnezeu, Cristos, omul și lumea. Scotus descrie 
universul într-o formă piramidală, în care atât ordinea 
logică cât și ordinea ontologică se desfășoară în grade 
începând de la cel inferior la cel superior. Omul, în 
afară de a face o legătură între natura sensibilă și natura 
inteligentă, este compendiul întregii creații, care prin 
intermediul lui se ridică la Dumnezeu prin forța de 
acțiune a Cuvântului Întrupat45.

e) William of Ockham
Ultimul protagonist (cu siguranță nu în ordinea 

importanței) al călătoriei noastre este probabil cel 
mai cunoscut gânditor printre exponenții filosofiei 
franciscane: William of Ockham. El înalță metoda 
experimentală și determinarea concretului până la un 
nivel superior celui propus de predecesorii săi. Lumea 
este în prezent un grup de ființe unice irepetabile care nu 
au esență, dar care sunt esențe. Fiecare singular este un 
anumit absolut indivizibil, justificabil și condiționat nu 
de altceva decât de el însuși. Singularul / particularul este 
cauza primă și imediată a cunoașterii, condiția originală 
a cunoașterii, în care conceptele care se relaționează între 
obiect și obiect, nu sunt altceva decât medieri abstracte 
care complică și încurcă problema gnoseologică46.

Prin intuiție, omul se deschide la experiența 
singularității, care la rândul său este o demonstrație 
a tuturor facultăților ființei umane. Sfera intuiției 
sensibile și intelectuale cuprinde toată experiența umană. 
Efectuarea unei fenomenologii a intuiției implică o filosofie 
întreagă a experienței lumii trăite, atât în ceea ce privește 
partea empirică dar și intelectualul și afectivul, personalul și 
comunitar, prezentul și trecutul, realul și posibilul47.

Primatul individului poartă către primatul 
experienței pe care se bazează cunoașterea. Cunoașterea 
intuitivă, prin urmare, se referă la existența unei ființe 
concrete și se mișcă în sfera contingenței, deoarece 
atestă existența cel puțin a unei realități. Importanța 
cunoașterii intuitive constă înainte de toate în faptul că 
este cunoașterea fundamentală fără de care alte forme 
ale cunoașterii nu ar fi posibile. Intuitivă este acea 
cunoaștere de la care începe cunoașterea experimentală 
(experimentalis notitia). Drept urmare, acela care 
poate să experimenteze un adevăr contingent și, prin 
intermediul acestuia, adevărul necesar, are câteva 
cunoașteri simple a unui termen sau ființe, cunoaștere 
pe care nu o posedă cei care nu pot să facă experiență48.

Pentru Ockham, precum și pentru gânditorii 
anteriori ai școlii franciscane, experiența este condiția 
de neînlocuit a adevărului filosofic. În el, experimentul 
este prima și ultima condiție a adevărului, singura 
posibilitate de a determina și de a demonstra realitatea 
care vine din intuiție49.
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