
ARNALDO DE VILANOVA E OS ESPIRITUAIS FRANCISCANOS 

Nachnum F a/bel 
Pro f!! de História Medieval da USP 

Arnaldo de Vilanova por ser d tad d 
cio da profiSSão médica, co~se iu al~an ~ ! tale~t_ fora do ~omum para o exercí-
papas. E po~ isso encontramo-f:' na corteçde P~r~ tu ~e ~édi~ particular de reis 
Alfonso, Ja.une e Frederico; bem como dos p ~ ~agao e na de seus flllios 
Cl.emente V. Na corte de Pedro lli de Aragã afas B<?~áCJo :Vlli, Benedito XI e 
lítLca do reino, tomando parte no onselho d~ ~e· parhctpou atJvamen.te da vida po
ao monarca, por várias ve7..es recebeu privilé . t, ~em troca dos servJ os prestados 
infante D. Alfonso. Sua únportân . gJ se ;os ~nfmnados mais tarde pel 
conf"UUlça do rei, leva-o a estar 1él na corte, e mrus amda como pessoa de íntima 
1285 Ctl. Não foi diferente nemP~C:~fia elaboração .d- testamento real em flns de 
?e a documentação arnaldiana mostra I ICOU a sua I;X>Stçao. na corte de Jaime II, on-
11Dponantes por parte do reino (21. o quanto fOI agraciado de mercês e doaçõe 

Somente em 1299 é que tev de b d 
~ca que manteve com os domíniciano a an on~ a .Catalunha, devido a uma polê
cial Frei Bernardo de Pui certós que com atíam as suas dou trinas, em espe
ao b~po de Gerooa tal. cJ fato é ~~lra 0.~uaJ Am~do. apresentou ':árias denúrucas 
embéll.Xador de Jaime D à corte ~c F <trVJ o aB~te mctdente, ele fot enviado como 
tentar concertar um acordo entre ~ ~· o . e o, da França, com a finalidad de 
o incidente sem fazer uma terrfv 1 crfti~ r~m~ ·.Mas Arnaldo n -o deixou passar 
que apresentou ao arcebispo de T aos r g:Joso de seu tempo em um escrito 
spurcitiis pseudoreligiosorwn escrit~a~na e ue ~cvava o tftuJo de Confi ssio de 
ladas em outros, tais como o 'Piúlo ophia c~~f ~~petJa parte das ~ncepções já reve-

UJ tca , o De pervers1tate pseudotheoJo--

( I) Pou Y Marti J M v·· . . 
Vich 1930 ' · ·• 1$/0fi(Jnos, Beguwos Fracicelos catalanes (sig X/11-XJV) ed fi • 'P· 37. · . . era tCil, 

(2) Martf de BarcelQnn, P. Nous d w , . 
Sacra Tcrraconencia, )(, • 1935, pp. BB~'ff,~r a kJ bwgraf~a d' Amau de Vi/o nova, ln Anal cta 

(3) Menéndez Pelayo M Historio d kJ l 
pp. 494-495. As Óem;;.,IÚitiones G:rm:d ~eterO<Ioxo.s espanoles, B.A.C. , Madrid 1965 T l 

enses se uu:ontram nn Ms. Vat, 824, f. j ss. ' . • 
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gorum e o Eulogium. No dito orifessio ele enumera dczcn ve VI O( , r 

giosos de seu tempo, a começar pela nio-pe~ia nos convent : andar re 
ruas, praças e cortes seculares: não respeitar os direitos do8 outros: eKpl rar m 
pies e incautos; van~oriar-se com seus c6mpl.ices: fmgirem estar padoll qu nd 
estio vivendo na oetosidade; ambicionarem booras e di~oidades; envaidecer 
sua ci&lcia e linhagem; tosquiar o rebanbo alheio; es~~-se mutuamente; 8Cdu1.ir 
as vióvas; vender os objetos sagrados oo met"Cado pOblico; visitar cnferll"'IOI r 
codfcia c nfio por caridade; alegrar-se com a morte dos que mandam ser enten'ftd 
nas igrejas· mentirem dizendo que podem ressuscitar os mortos ou libertar os 
dores do purgatório; encherem-se de arrog4nci.a; arderem em luxúrias; serem ava
rentos; e, como causa das anteriores, afastarem-se das pegadas de seus fundad -
res <•l. 

Mas em 18 de dezembro de 1300, após ter examinado o escrito De adven/U 
Antichristi, e isto por solicitação do próprio Arnaldo, a Faculdade de Teologia de 
Paris declarou a obra ber6tica. Nesse tratado ele prediz a vinda do Anticristo para 
os meados do século XIV, basead em certas ~gens de Daniel e nas profecias da 
Sibila Eritréia, bem como em outros escatológtco . 

A sua desilusAo com a Universidade de Paris foi enorme. e onde esperava en
contr.u ouvidos abertos para as uas idéias eocontrou uma oposição obstinada, bem 
como perseguição pessoal, a ponte de se declarar a sua prisão. Somente com a inter
venção de Amalrico, Visconde de Narbona, de . No$aret c outros é que se conse
guiu impedir que fosse encarcerado, o que não impediu que seu tratado fosse con
denado e ele próprio fosse ridicularizado pelos "magistri" parisienses <5l. Com razão 
diz Pou Y Marti que advém daf seu ódio aos teólogos parisienses, contra os quais 
apresentou wna dcn6ncia à Santa é ao mesmo tempo em que enviava wna carta ao 
rei da França exigindo uma d ulpa oficial pela injúrias que havia sofrido, já que 
era um representante da oroa d Aragão e como tal é que havia sido ultrajado l&l. 
Em seu Protesto contra os magistri el investe violentamente contra eles, chaman
do-os de hipócritas e sucessore. d invejoso fariseus que perseguiram a Cristo (7), 

Em outro lugar <liz. que ele não t.êm aces o às verdades dos sacramentos divinos, que 
estão ligados ao conheciroent dos últim tempos, mas que estão inflados de ciência 
"professora!" e nã podem ntend r sacramentos de Deus tBl . 

Ao chegar em Rom encontrou-se com o Papa Bonifácio Vlli, que também 
havia sido informado, por outros, bre as opioiõe expressas por Arnaldo e por
tanto o recebeu com ameaça.~ e sr com rdcm de prisão. Mas com tudo isso o 
papa relaxou a sentença de Paris, al gand que era excessiva, ainda que Arnaldo ti
vesse que abjurar de suas idéias. A verdade é qu o prestígio cicntfiico do catalão 
a sua arte de curar fazia com qu o papa, que ofria de cólicas renais, desculpasse 
em boa ,Parte o que em relação a outro nunca seria tolerado, como bem sabemos. 
BonifáciO vm expressava bem o seu ntimento para com o seu médico parti
cular ao dizer- lhe: "Ocupa-te com a medicina e não com a teologia e assim serás 
honrado''. 

Bonifácio vm, que tinha oerto interesse pela alquimia, permitiu a Arnaldo 
inteira liberdade tamb6m nessa área de ioten:Me pessoal (11). O certo ~ que nesse 
tempo Arnaldo dedicou ao papa o De sigilli.s, um tratado de fórmulas utilizadas para 

(4) lbid., p. 496. 

(S) Arnaldo teve que liC retratar devido a suaa afirmações considcm~.das he~ticas expressas no 
IICu trabalho sobre o Aoticristo. 

(6) Haurúu, 8 :.> Arnaud de Villen.t!u~. in Historie Urúraire d~ la Franu, Pari , (vol. XXVllf), 
l88J,p. 120. 

{7) Mentndez Pclayo, op. cit.,. p. LXXV. 

(8) V. Apologia, oo Ms. Vat. 3824, f . 135: " qui sunt inflati scientia magistral i 

(9) V. Thomdik. L., A Hisro.ryofMagicandExperimenlaJscitmce, N,Y., 1934, T.UJ, p. 52-84. 
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amuletos curativos, um dos quais Bonifácio recebera de seu médico para aliviá-lo 
das dores que sofria nos rins. Cada "si.gillo" tinha um fim especffico do ponto de 
vis ta médico. Em 1301 , estando no palácio de Scurcola. perto de Aoagni, talvez sob 
o impacto de uma crise espiritual, escreveu o tratado De cymbt~lis Ecclesiae, dedica
do ao pior e aos monges de Scala Dei, onde combate os argumentos que o conde
naram. Posterionnente remeteu o trabalho ao papa, que o tecebeu sem condená-lo. 
Estimulado pelo fato, remeteu cópias do escrito ao rei de Aragão e ao da França, 
comunidades de domicianos e franciscanos de Paris e Mon tpellier, aos cânon~s 
ago:;tinianos de São Vitor, aos cistercienses de Valmanyae aos bispos de Aux, Bor· 
d6us Valência, Embrun c Auxerre. A 29 de agosto de 1302, um ano após o De 
cymbalis Ecclesiae, ele envia desde Nice, ao Papa Bonifácio e ao colégio cardinaU
cio, um escrito semelhante ao anterior pelas profecias sobre o fim do mondo e pelo 
caráter reformador que se propunha em relação à Igreja. Esse escrito foi intitulado 
Philosophia catholêca et di ina tradens a rtem annichiliandi verswias max ime Anti· 
christi et omnirun membrorum ipsius, e, igunlmeote ao tratado anterior, o De cymba
lis, ele tece os maiores elogios ao papa, tentando conquistá- lo às suas idéias e pro
mover uma efetiva refornl<l na Igreja. a começar do Vigário de Cristo. 

Em ua ingenuidade no tocante ao conhecimento da personalidade d Bonifá
cio Vlfl, ele denuncia ao papa o estado calamitoso em que se encontra a igreja e ad· 
verte-o sobre os males que cairá sobre ele, profetizando mesmo o atentado de 
Aoagni, o que novamente o fez levar à prisão (lO/ . 

Foi também durante a primavera de 1302 que Arnaldo teve qu enfrentar 
~ tempe~tuosa. polêiD;ica com ~s domini~s que já. ~am ouvido sobre as posi 
çoes teológicas do médtco catalao. Por oca5lao do ajJatre com os teólogos da OT· 
bonne ele havia sido criticado por um dominicano de nome P~re Massa. Arnald ti 
nha viJ;tdo· à Catalunha a pedido do Rei Jaime 11 ~a que .a~endesse ~ rài.~ha em uma 
moléstia grave. Na Proveoça ele era ataéado pelo donurucano Joao VJgorós, qu 
criticava e um opiisculo de De eymhalis Ecclesiae. e na Catalunha ele sofria nova
mente os a!Jlques de Bernardo de Puigcertós. Nesse .ínterim, uma assembléia de alto 
dignitários eclesiásticos reunidos em Tarragona ouviu certos aspectos ofensivos à 
doutrina da Igreja contidos em suas idéias. Em julho de J 305 um protesto do mesmo 
teor é levado perante uma assembléia palât na presidida por Jaime n. E, para com
pletar essa cadeia de ataques às suas doutrinas, Frei Marti de A teca, confessvr do res 
e anúgo pessoal de Arnaldo, não conseguindo deroovê-lo d uas opiolões teol.ógí· 
cas, escreve um opúsculo onde o recrimina iu1piedosamente. Arnaldo toma conhe· 
cimento do opúsculo d111rante a ua estada na Itália, através de seu amigo, o bispo de 
Maiorca, o que o leva a escrever uma resposta dirigida ao próprio bispo. A sua si 
tuação pessoal chega a um ponto perigoso quando, na cidade d~ Valência, o ínquisi 
dor Guilherme de Cotlliure proíbe as suas obras e excomunga um palaciano, Gom 
"au de Pili , na presença da rainha, por ter desobedecido à proibição. Mas o rei in 
tervirá em favor de Arnaldo e exigirá do inquisidor e~ Ordem Dominicana a revo
gação da condenação (11) . 

Mas assim como as d utrinas de Arnaldo causam repulsa aos donúnicanos. 
vB'm ao encontro e se casam em certos grupos de outra Ordem mendicante, ou seja, 
a dos franciscanos , em particular os ham.ados Espirituais. Em defesa dos Espirituais 
dedicará ele o restante dos anos de sua vida, pelo menos a: partir da celeuma levan
tada ~lo De advenm Antichristi e ·ua condenação. Tenha ou não sido motivado pe· 
los escritos de Joaquim de Piore, e as raizes das concepções de Arnaldo se encon
tram em escritos interpretativos da obra do abade calabrês, o fato é que em 2 de ju
nho de 1304 ele escreve um B.ahonement dirigido a Beoedito XI, ande inclui uma 
defesa d~ Espirituais. No Rahonemen.:t ele . descreve a situação da Igreja em seu 
tempo em tennos que já havia feito a Bonifácio Vlll, anteriormente. E este novo 
papa, que também adnnrava o talento méd1co de Arnaldo e se. deixara tratar dos cál
culos que sofria, além de aceitar um tratado alquúnico que ele lbe havia oferecido. 

( lO) Manselli. R., Ama/do dt• Vilanovo e i papi del uo tefTI{JO, In: tutlí Romoni, VIl, 1959. p. 
151 . 

( 11 ) Ctrrerns 1 A rUiu, T. , Prõt g, tn •scrlt.1' R •lígiosos, ed. Barcino, Barceluna, L947 p. 26. 
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• 11l()eil8ÇOC6 e pro• c;"·''...,"'" ...., .,... • - -, 
116Q se debtou imprc8810oar pelaB tw1 eo~ p8e81. 0 que levou Arnald . a se queUt 

~ue eles acabarllll tiCodo rcti~ na. havia reunido em Pcrt\ltla em 1 04 p d 
amarlenoo d. o Col6gio Cardinal~~- qucXIIIC pe ..... •neceria rouco tem tcslli " 

0 tífi 1,21 Beugu\10 ... _. F -_ d 

~lcgd~ ~I~sgo.:O~, c ·o ~rotesto de A~d~~ à~~~:o': de J~~ 
oif:varla novamente l pris~?· . e onde cock!fsguPcdro ~0, Landulfo Bnmcacc•.; 

esse fim se dirt u_ ~ car a sua Jibert.aÇio ele tena 
11, que coRro . Napoleão ~rslDl. Segundo Fmk~,p-..1 . UI ftlho .de Pedro m 
Mattco 0880 e trar na corte do Ret ,.,..enco • b.am8d de Jaime 
viajado A Sicflia para ~ e:'t. daquele reino para a~nde~ a um c do o uco tem· 
de AragAo, e em se~fenno PelaActa Aragonensza, tena ele p~s) ~Aperança 
l que se encontrava en . . M t~Uier e Narbonne . A f 
'após pelo Midi, ou seja, por Toulou.,e, ·B?n. rBerttando de Got, de llordius, se 

~Arnaldo de que o futuro pap~ fo ~· 0 aoastiono ponti:flcio Clemente V. Uma Jr 
realizou etn junho de 1305, quan o su lU 24 de a osto daquele mesmo ano Al:' _o 
1\,.A amizade o ligava àquele homem. e em "• rng a nroroessa de que os ex~anA 
uuo :of. seus escnLos, ~ ..-: . m ele 
lhe apresento~ u.ma M et~: dda àDta Sé para .que fossem ap:Vadsbi e ~~ Este 
~ ~~!S: ve~S:,ro a oposição e os a~u:S c~u: cb;!_da O:r~rs 'm.atio 
~·unto de escritos ~ acompanha. o. de uma on.g ar as suas idéias para o b<ml da 

Bu}degalen.yis , emol. qu~ afidtrmafi~ ~Tt~ 1egr:J~ ele, está assentada sog~~~ ~~::~ 
1 · e nAra a s vaçao • • .c..; A is os que querem se ...... 

gft'Jil c 1:'-t • o oriroeiro 6 a pobreza volun ....... ..... poé _ ... a~,. ... com o próximO 
fundamen os. ~ nq' ueza. por m compiU UllJ<U • "' • 
deiramente a Cnsto não devem amar '' . da à humildade do coração e ~ sunp ... J-

ssuem; e a pObrez.a ~~.e e ontra ~lll D como é do conhecunento do 

~q·;: ~;!;V:~~~ c~~~; o~~~ ~lrn;;;e~~~ ~~~j!taC:~~~d: :~s::;:~Jd~ 
..... , .. P 6 ·"""'· e r wum a r-:- : - . s~"agoga e amor de Deus e ao Jlf JU,,.~, . 1 . de Cristo não é se.oao uma ...... l 

qualquer um desses fuod~nt s, a r.r, 1! o de responder a alguém, ele comp etado 
Satanás. E coJnO se se senus~ o n gaça . la verdade evangélica é pru;te a 
que foi dito anteriormente dU ~<1. que o ~~~te instituídos, mas denuncs.ar as 

. 1 d e d 1m · canocu ....... u- • • . é (1e) 
autondade dos pre a os . ~ · d fiel ro cxclu11 a rungu m . · 
feridas desta verdade é obng ao ..• ~ ?á 1 ~~ uma posição amadurecida per~te _a 

Tudo indica que agora Amw o J e hado em refooná~ la, pretende JUStJ · 

Igreja e que, além de estar pes t r ·n. ll~~~~om o mesmo intento ~u ideal, e~e 
ficar todo .. 89ue~es qu :-e empen lat'l t ,';; ulr . . Arnaldo, nesse tempo, tinha cum ul ~= 
eles os E ptntualS fr~CIScaD e g com o dominicanos e os teólogo sec a 
do experiências oegatlvas c ro ~ap~ • . Min real e para o laicos a flro de receber 

daí devemos voltar-se para a tnRtttllly-
res ,. suas doutrinas- . f nna entre os laico e encontra 
apolo ~artir de 1305 ele se ~di a predica;: a re 0 pertenciam à Ordem Terce!n 

V•·dos atentos entre os begumos, u ero bo ·~zada Ullla doutrina sobre a vtch 
ou ~ . ~- re eles já en ntra eras al apre~ de São FranclliCO· nu~ . bfeza absoluta, inspirada pelos v ores . 
cristA voltada para afrb :~~""&.e l ~n possível que I!U8 n?va oricentação ePedroabt\1~~ 

oados pela Ordem anc......... · · twús UbertmO de asale e 
~venham da aps:oxlmaçâo corn ~ ~res e~ parte das idéias religiosas desse pe
Jo!o Olivi, que ps:ovavelmente •ns lfaratn 

~ (IJO().-JJ20) Pan, 1877,&P· 

(12) Haur6au B., Benwrd .DelicJeux er ri~~iiW6e ~~~~do Delicielllt 'pela morte o-
. 148-149. Arnaldo seria IICUN.ndo e c.r.,..mp 

nifAcio XI. 872 ~73 876-77 . 
n , . Le'pzg 1909-22. .n. pp. • • 

(13) 'Firikc, H., Acla Arogonenskl, .,er m· t , 

(14) caneras i Artau, op. cit., p. 26. . . F' ke H. AIU den 
. ~ntatío BurdegaleOS1S eooonli'8·SC em m ' • 

(lS) Manselli, ~·· 0P.;,'/c1 ~·1ts~: ~902 nn. CCU-CCXL. 
Tagen Bonifaz Vu , 1\11 • • r r 

vm CCVU-CClX. 
06) Fi.Rke, H., Aw den T<Jgett Bonijaz , pp. 
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no sentido de Viverem uma Vkf8-- -.-. -- -~·-- ....... .. .. .... u.. oua U<Us • 
rige a eles na lfngua romance do ~~tuaJ, ele deixa de lado a lm&W lanti'!ta e sfdj~ 

Para entendermos a com le ·~ade da 
relação aos Espirituais preci~s~nbece atuação e do pensamento de Amald9 em 
dem Franciscana e estudar as raú.es de s r? que se passou com essa facção da Or-

Tudo indica que os Es . . . . ~ ongem e fC>rlJlação. 
Franc~a ao tempo do gen::'i~ bv~ram sua origem como facção da Ordem 
Legalts narra que oesse tem l2 Elias de Cortooa. A Clvonologio Hlstorico
por Cesário de ~pira, bomerffu~m ~ ~:~levantou-se um gm~ de ~rades liderados 
pobreza evang~ca e da estrita obsfrvância ~ (fto, ~fpto e mtréptdo defi.en. sor da 
a ~r chama.dos Cesarenos (18) o use . egra . Estes frades, que passaram 
ent~ como ministro-geral. Mas ~~S:~se às extravagâncias de EliaS, que servia 
góno IX como .desertores da disciplina da ;;:nte os acusou perante o Papa Gre
~mas. consegwndo assim do · m c p~ovocadores de discussões in
~o deSpira. foi enviado ao cár: U:d~rev~ A~t6Iico para castigá-los (1 8/ , Cesá-
oram dispersos por várias provfocks ai vero a ecer em 1239, e seus segurdore 

outros as. d~as ~nas das prisões (20J. 'os~ sofrendo o desterro, bem como ainda 
~~ ~~}ári.os, VIVendo em eremitérios e aosf::.'d~s re~lao~es se refugiaram em lu -

o . pe re.onna da Ordem em sua 
. . Entre os primeiros Es_pirjtua.is esta v . . 

!"'r~co, aqueles que na literatura franc~ os ~mpanbetr?s mais íntimos de ão 
m~dade usada nas narrativas li ad - ~a ~ao Ct?nhecJdos pela expressão de 
q111. cum eo fuimus" (22) Eles é g , as aos pnmeaos dias de vida da Ordem· ''N. 
Bernardo de au· - . qu~ •ormavam o cfrculo Último de . . os 
da.s sem fun 1231, =~ef:J?=U.:ud~sc:v~o que seguiu o 88J?I.o 0~~ :::.!'.· 
enno, onde passou~ viver numa chou g m~ da.Orde'!l _!'Ctirou-se para um lugar 
mente oodom a deposição de Elias em '&a;; ~~lt~~~ solidao, no monte Sefro. So
~rr;" . em 1242. Giles. ·também um d~s rime. · r c:ontato com outros frades, 

. ranc~ passou a se dedicar à contem ~ U'OS_ discfp~os. após a morte de 
~ fiel !'flU80 do santo, seu confidente e l:crd ~ núsbctia; leão, pecorello de Dio. o 
VIveu mws longamente que os outro ar:é 1271 elo no ervor pelo,.s mesmos ideais 
~fr,~~ ~ Leçdaenda Triwn ~ociomm: tomand~- :'guartame:f- codasm An~elo e Ru~mo: 
he ~""""' :"1 e do esplrito dos prime· _ ao maJ.S verdadetras 

r~ou o ~ma do santo fundador. Estes~ ~mpos. ~. ~oden3mos dizer hoje, 
!o~~?littace•.ra;: as mud~ças ou adaptações da SO~;:!<;! ceonstítumun o primeiro g rupo 

• eratt , os quats uns ue . . . . a se opor aos " relax.ados" 
~lectual nas ins~tu.içfus da lpoc~lrns~égJOs e .seguraoç~ outros a influência in
nao possufa amb•ções seculares nem tão :ature~ es~ nacleo de amigos Últimos 
nesse grupo urna acentuada tendência del>f!fuco_ ~leSJásticas. Pelo contrário, nota -se 
gares enoo , em montanhas pouco acessive's grr o mundo'', de rcfugjac-se nos lu -

I ' ou em caverna.'! não visitadas, para vi-

( 17) Chronolo"in H;•to..J"O ·L~ga"-
23 " "' '... " ..., ero.plli i Ord' · F: 

• ltur rarrwn Minomm, NeannJi 1650 ·r I 
"'- ' • ,, • p. 

(18} Jbid. , p. 23: .. ab i p:K> P. Clesareo 
esateoj di c ti sunt . . . " 

(19) lbld., p . 23. 

(20) lbid. p 23· "fóc<::o p L 
dell 'A . d ' . . • . . , e d~ prinu' triiJoúai . tklf O . 

a ca em•~ deJ Lmcei, Roma, .1908, p. 7 .oru rdine Froru;esqcuw, ed. Rendie<mti 

(ZI) ~%13· ·, pp .. 42~j,.Oonzagae, Fmncísci, De Orioine 
J " <'raphicae R<'Uglonis Pronciscallae Ven t'JS· 

.. ' _ .u; I , 
(22) A ellpress§o a 

• p<ll;lX:e em vános escritos , . 
coto de Angelo Clareno, publicado por To~ ~·aJ ~ Lef{enda Tritun Sociorwn e n es-

. , ., op. c1t., p. 54. 
(23) V .F•oretti , c. 4, 5 e outros. 
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verem DO estilo de vida dOS crannu ~uww.,_ ......... - -·~--
vor era o uaço caract.crútico dcaaea ~ f~ freqOeo~te com.doe r 
via6cs em que se 1bea revelavam os aust«ios da criaçlo e do Criador. Aoa lermos u 
vidas dcsaea frades, Masaeo, Jun1pero, Bgfdio, além dos, mencionados, aentirnoe qu 
passariam com facilidade à oposição, pois~ diflcil conceber gue estivessem prepara· 
dos ~ viver nwna Ordem como instituiçlo ligada à estrutura da Igreja, com WIUI 
disciplina organizada em moldes administrativos, com co.nve:ntos estáveis e preen
chendo outras fmalidades que nio a da miss4o evaogelizadora. 

A esta primeira geraçlo de franci.scaoos ~ reconheciam .unicamente a Regra 
e o T estam.t!nlo como os docmnentos que resunuam o estilo de VJda da Ordem. suce
deu outra geraç~ que !tio chegou a c<_>nbecer São Fr~i.sco •. mas que provavel
mente sofreu a m.flueoo&A do cúculo mtimO de seus armgos. Tm frades sfio os que 
constituiriam o nócleo dos primeiros Espirituais propriamente dito, estJmdo entre 
eles Coorado Offida, lembrado em vários escritos como zelador da "est.ritJt obser
v4ocia" e adepto da simplicidade (25)_ Outros tam~m meocionados nos escritos so
bre os quais ~uco se coobcce como Jacobo· de Masa, João de La Vema, João Pc
oba 12111, 'pertencem à mesma geração que assumiu wna atitude contrária l "ampla 
obscnAricia". Nessa Jeraçáo temos que incluir como grupo um pouco divers~ 
os adeptos das doutrinas joaquimitas, tais como João de Parma. c Hugo de Dign.e, 
ambos liderando posições Espirituais, o primeiro da Itália e o segundo da França. 
Portanto, o berço dos E.spirituaís se encontra na Marca do Ancona, e quando se rea
lizou o Coocflio de Lyon, em l274, tempo em que surgiu w.n nunor de que o Papa 
Gregório X pre~odía. transformar ~. Or~ens mendicantes .de tal .modo que se~
sem o estilo de Vlda das Ordens tradiCIOorus e fossem possuidoras de bens e propne
dades, foi a Marca de Ancona que urgju uma oposição organizada. O rumor men
cionado decorria de uma situuçio criada com o próprio desenvolvimento das Ordeqs 
mendicantes, cuja existência Introduzia um novo fator na 'lida da Igreja med.icval. A 
medida que esse fator foi ae a1..cnd mais presente, mais ataques passaram a sofrer, 
vindos fundamentalmeote do ler secular. A princípio, a oposição se manifestou 
violentamente na Uoiversidad de Paris, contra os me tres franciscanos da Faculda
de ,de Teologia, o que levou a ·oi ~ em dtívida a legitimidade~ toda a Orde~. 
A partir da(, a oposição se e palhou lero paroquial, ·que se11t1u a concorrSnc1a 
dos frades quanto aos seus privilé . , direjto e ingresso . E este erocesso ~ 
acentuaria, na medida em que a rd m incorpor va a si mais e mais privilé~ios. Daf, 
oo ConcOio de Lyon, de 1275, a qu st.ão chegou a um p<>nto quase ex:plostvo, uma 
vez que bavia por parte do clero ulat uma disposição de levantar a questão das 
Ordens mendicantes. As mliltipJas que~as e acusações vindas do clero secular ale
gavam que ouvir confissões, nterrar s mortos, distribuir indulgências era privilé
gios tradicional seu que IAS novas Ordens mendicantes estavam usutpando. 

Contudo, do período que vai do apltulo de Lyon, em 1274, at.6 1295, afu
mar-ae-la a liderança dos Espirituais em vários g.ru~. Quanto ao rumor já mencio
nado, difundido entre os frades dur te o Coi)Cfiio de Lyon, que dizia ter o Papa 
Gregório X a intenção de obrigar todas Ordens mendicantes a aceitarem o prin
cípio da propriedade em COIJ:lUm, trouxe como conseqMncia o protesto dos l'elanti, 
dã Marca de Ancooa. Para An!(!lo Clareno líder dos EspirituatS, começava agora Jl 

(24) &ta k:odêneiu llt revela no pt!culum P<!rfeciWnb, • 4, bem como pelo esctitO do fundador 
da Ordem dedicado ~uel uo que~m habitar nos cremi~os. y. lltrcritos ompk:tos. th 
S011 Frandsco tk Assu, B.A •. , M nd, I 46, p. 32. Um sln$1 ev1deoto do que os ereJlUtas 
já nllo eram aceítos na Ordem ee cnoontm nlWia ~ol~llo do capftulo de ~ss~s de 1 ~69: "I
tem iohibcmus quod beremite o n recipi lllltur &.d ordinem nôl!trum nec aliqw de altqú or
d.ine mendicantium'', conJormo podemos verificar em Liule A.G., f)ecree;J of tM general 
chayters of the Friars Milwr, 1260 ro 1282 , In; Tl~e E"glishHistorlcal Revk:w, 13, 1898, pp. 
703-708. 

(25) V .Pioretti, c . 43. 

(26) Os nomes apan:.ccm em v4r:lll$ passa,gens do Fiorctli, c. 41 , 4~ , ~9. 
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'i.wul.fl moo~ao aa Urdem tõl1 1 Pois, logo após o Concilio, quando se reuniu um 
Capítulo provmcüü exigindo a retrataÇao dos frades que haviam protestado cont(a a 
:intenç_ão do Papa ~regório X, houve ~guns que IJác? concordaram em fazê-lo. An
gelo Clareno tneílc1ona o nome de tr~ frades zelantt- Tramundo, Tomás de Tolon
tino e Pedro de Macerata, este óltimo vindo a assumir um papel importante nesse 
grupo. Esses três, acusados de cismáticos, foram banidos e enviados aos eremitérios. 

Na l11ta entre as duas facções da Ordem, isto 6, entre a comunidade e os Espi
rituais, Celestino V, por sua disposição pessoal, sornent=-1 ·ria apoiar os llltimos, e 
a sua eleição como Papa (28) constituiu 11m motivo de · bilo para os. Espirituais. O 
novo Papa, antes chamado Pedro de Murrone, foi fuo or de uma Ordem, Eremi
rae Sancti Spíritus, de Magella, chamados Celestinos, que Urbano TV, em 1264, ha
via reconhecido como um ramo da Ordem Beneditina Alguns anos depojs Pedro d · 
Munone deixou a sua posição de superior da mencionada Ordem e se refugiou nu
ma célula de anacoreta, vivendo assim até que lhe viessem pedir para assumir a fun 
ção papal. 

Celestino V recebeu os representantes dos Espirituais com boa vontade. A pó 
ouvir o que se passavn coro eles, desobrigou-os de toda obediência devida à Ordem 
Franciscana, permitindo que viv~m nos eremitérios da própria Ordem dos Ceies
tinos. Assim surg.ia uma cisão, oficializada pelo Papa, na Ordem Franciscana e, com 
o nome de "Pobres Ennitas'', os EspiritllêUS fundavam wua nova Ordem derivada, 
tendo com,o protetor ~ car~ Napoleão Orsini e ~omo objetivo f:rincipal o viver 
segundo a Regra de Sao FancJSCO e seu Testamento, ISto em 1294 (2 ' · Pedro de ~a 
centa passaria a se chamar Liberato, e Ângelo de Fossombrone chamar-se-ia An· 
gelo Clareno e deixaria em sua Histório. septem Tribulatiomun Ordinem Minorum a 
narrativa mais comovente da luta dos Espirituais. 

Celestino V não duraria muito como chefe da Igreja Romana e abdicaria em 
13 de dezembro de 129~, .após um ~~o peóodo de tempo~ que reco~hec r.a. seu 
pouco talento pa.ra administrar e dingJ.r a grande orgaruzaçao eclesiásttca, anSJoso 
por voltar à sua vida de anacoreta, longe das disputas mundanas que .se aniobavam 
na cúria e no oolégio cardinalício. A reoflncia de Celestino V talvez tivesse sido ins 
pirada ~lo ambicioso cardeal Benedito Caetano, que seria eleito papa com o nome 
de Bonifácio VIII. A sua eleição, como a de Celestmo V, fez-se tendo como fundo a 
tradicional disputa entre as duas famílias, os Coloona e os Orsini, que ambici navam 
a sede papal. Bonifácio vm, seria acusado pelos Espirituais de conseguir a renúncia 
de seu antecessor pela fraude e pela violência, e de ter sido levado ao papado pela 
simonia. E mesmo a renúncia de Celestino V levantaria a delicada questão canôrnco
jurfdica de um Papa poder ou não renunciar, assim como sobre a legitimidade da 
eleição de Bon!fáao VITI. Em 27 de ~ezembro, este an~a os privilégios.outorga
dos por Celestino V e, em 8 de abril de 1295. colocana os Pobres EreiWtas sob a 
jurisdição do ministro-geral, revogando todas as dispensas dadas a eles. Membros da 
poderosa família Colonna, ligada ao Sacro Colé~, como Jacques e Pedro Colou na, 
JUIU)(ies amigos d?s Esp.irituais. atacariam a validade da eleição de Bonifáci~ '(lll. 
Õ Papa encootrana defensores como Gilles de R~ autor do De Renun.cuJtron.e 
Papae, em que tentava provar a legitimidade da eleição do papa. 

Uma outra parte dos Espirituais, na regiio de Toscana, da Úmbria e também 
da Marca de Ancooa, estava sob a influência do líder Ubertino de Casale. A partir 
de l285lcomeçou a lecionar em Florença, dedicando-se a tal mister até 1289. Entr 
1302 e 1304,1 pregou as idéias Espirituais com grande sucesso e muita influência SO· 
bre os seus ouvintes. 

(27) Hi.storia Tribu/oticrwm Orti1Mm Minorum in Archi11 ftir Uurarllr und Kirc~ngeschich.re ele:) 
Mitfe/n/Jer, T .ll, p. 290. 

(28) Hefele-Loélercq, Historie des Concili!s, eA.L Le10u.z.cy ct Ane, 1907'-38, T . Vl,l~re parti e, pp. 
336-7. 

(29) BaJthasar, K., Geschichte du Amw.tsstreite:r itn Franziskaru:r orden bis zum Konzil von 
Vienne, Münster, 1911. p. 186. V. tam~mHistorin Tribu/ntionum , In: op. cit., p. 09. 
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Ubertinó provinha da provmc~ ~idÊ:S da f~p()f vol de~ • UI 
de la represenw as mais v dedicoU tal esbldo para 

con= Pan\~ ru11ra estudar filosofia. m:as logç mando lltália em 1284. v 
env a r.- . d trina de CristO- Reto m(s · cemo o 
conhecimento da Vlda e. ~- Es . "tuais como Joio de hrma. e tidadc ooroo - 1 
mente sofreu a influêo~la ....., . pm . e de nomeos de grandes san 

~la de Foli~;_cdo~~-~ .:Pl'rf~\edro de Joio Olivi. Pe , . um 005 ui· 
ttinagno e ao""'" u~ . de Casale encontrou em J'(J.gUl maldo oiO 

Foi em 1304 gue Uberuoo catalão Amaldo 'de Vilano~ (~l. ~ ~ 
tuais mais ativos e inflo.e!'tes, 0 

..... rtido de ampla observ~ · roeJdade oo 
cansou de ac.usar a coDlumdade, o~c:;-dã regra assim como a uneosa c . r beoe«-
m<uneros abusos quan: .à.~~rvA campanba de Arn~d~ co~~~:td:..ryJeMI.a 
tTatrunento dado ~s pm sOOiaria à campanha anu.-•nq\llSl . ) (31\ 

cios aos seu par~~~~oru Dilicieux em earcassooa ~ ~~~ti-~tori.ll. e 
pelo ~~_!ltode ViJanova torn u -se. WXl ~r;a~dvoz ioquis.idores que pertubavam a 

1'\,LwoauO • sado em diroiDUif o ~r os F ul ues de Saint George-
Fe~pe, o Belo, tn~res destituiu ínquisidor. de Toul ~...:. .. !r ~o ioquísidor niO era 
wndade de seu .retno, •n-.po poiS 0 novo s~. _.._n...-.in de to-

tm. uou por cert ""''" · 0 1: · _ .... e .. •cnu a couo-.......--A agitaÇão coo . . r e Bernardo euCl.,....,. ""O' . da 1 uisiçáo, oo~-
menos ~p~~i'";o~ ~'?eU • o Be~:.~- volto~~t~ndo :carc:e.rado por 
dos os wqUJS~ ~ . U . . , e ()emard ~.JC;UCteUX E 1306. o Papa oo~ 
mente por razoes po ~a;án foram condenado e morto~ m dos mquisidores e 
Clemente V , e ~~ pcardinalfcia, fun de ap~~ ~ dem o 
rneou uma coTll1SS80 . b llUl a seus prlSJooeuos. . tarobbn 806 Es-
. um tratamento JJUU un d A aldo de ViJanOva servru .. -iA-.. 
unpor O clima criado pela 1i..-id rnb . fluência direta da Corouuau--• co-
. . . t4 tão 0 papado estava so · a m E.s iritu.ais· 

pmtualS e, sead~~ uma atitude nlâis ·usm Pij ~:. ü!a atitude protetota para 
meçou R~rto o Sábio, .suce r de . ~~que so. freram, o reinO de ~ãpoles ~ 
com os Zelanti e, durante as, pe :~e ·:.;sroo fonna. o rei Jaime 1, ~Ma~~ coJIJO 
viu~tbCs como lugard ~~.!,~0~ de lipe, acolheu aq~e." pe~~g'raças àativi-
da raillba S~ba, e . '"t"'ll • .. ..c- n'A .. ...-m ªprotege-los, tú 

. n:.. . I FredeOCO 1 latO•""" p----
na S&eiUA o re roald de Vilanova. . llier e Narbonoe.. oo-
dade poU~;g9 ~m ~ de wu.<~ inOmcr.as viagens pó;:~~~ de Pedro de João 

Em • · ·tu • · gumos adepw:c; la acusação de que as 
de se encontra 'Varo os trou ::n I in le gitação .. provocado~ daquele aoo ~2f. Ar-
Olivi, Aroaldo eocon . :lo . nsistóno a l 2 de dois cardeaiS 
doutrinas de Olivi haV1~!?10' A vlnlláo encontrando-se ~ C?Om 06 

t.etot" dos Po-
naldo de Vilanova -: u•upU ll 1 ~a e Napoleão OrSIDl. o pro . 
arni aos dos EspitttualS, J quell A viJ:lbio 
_......, . . ~ude momento em • 
bres Ereml~· ·•- Casale wn tn e nu:ava ........ dez. Pelayo (331. Amaklo 

UbertmO """ .... :ni conforme ..._.. --'- da (é; o càtdeal Napo uu•:' -'---'• censurou os UJIII'o"" r-
acoro . do .,ana.. que já o co~'="' ..-;...v. ue se lbcs . 
de V em P ~DÇ.a sorri'd&B pelo EspiritualS, .,.,....---.-A'L. ... a Ck:JncOte V 
deSCJeveu as perscgw<j de l309 bcguinos de NaJ"t)oODC ...,.....~ l Re
juatiça. Em 18. ~ agdb to r sobre ..; ras de Pc;dJo Olivi e ~ :~ para tal rep:re
que lbes ~mutiBse ~o Raimundo aufrifi e ~troS reL ao apolo dos ca:r
gra .~~;:to, a atividade de Arnaldo de VUanova. 
sen~ Ubo 

. . •tWJl au XJVtmullcle,lnule SIIT -

M ea. L' id~o1Jsm41 jrands aUit spm 
t)O) Callaey Fr O. . p. • I 4 

tin dt cásaie, L<>uvaín, 191 • p. , d du Frlru MiM!US aMXHlt. 
la rtdaliQn til (Ú f tyo/urion de ( OT U . 

(31) qratienp, ~., Hl~Jfep.'~48 . fo 
S~ick. aos. • 

(32) QJ:lltien, P., cp. cit., p. 436. 

M ., Pfl 506-7. 
{33) Meneodez. Pelayo, ., op. Cl • • . 

. . ~ibulariDnwn.ln op. cil., p. 129. 
(34) HIStOf1il 1 29 



deais já citados e ainda ao apelo real de Roberto de AnJOU, cor~ rea de Nápo~ 
em Avinhão, a I!! de agosto de 1309, fJ.ZCI1UD com que o Papa se mteressuse pela 
queatJo dos Espiri~s e verif"IC8S8e o que se pusava dentro aa Ordem_ ~a. 
jt que, ~ do Dl8ll, o clero secular nio se cansava de apontar u 111188 UTCgularida
des. Assim nasceu a idéia de se fazer wna in~tigaçlo objetiva sobre a situaçlo rei
nante na Ordem. 

Em setembro de 1309, Clemente V reuniu no priorato de Groseau, perto de 
Malaudoe, mn grupo de frades, incluiDdo o pr~rio ministro-~eral Oonçalvo de 
Balboa, que representava 08 conventuais (a comum~) e lJbertiDO, que rep,resen
tava 08 regário Frr6dol e Guilberme Ruffat, e o dominicano ingl& Tomás Jorz, fora 
encarregados de inquirir os dois partidos e veriiJCU as causas elos males que vinham 
a.fli,gindo a Ordem, pertubando a lgreja e dessemirando a discórdia. 

Os cardeais começaram pedindo a cada facção um informe sobre quatro 
pontos: a) a preseDÇa de elementos na Ordem franciscana que denominavam a si 
mesmo "Innb do Livre Bspfrito" (Secta spirltus libertatú) e sua relaçAo com a Or
dem (35) · b) a observ4Dcia da Regra e a interpret.açio da pobreza; c) a doutrina e os 
escritos de Pedro de I olo Olivi; d) as perseguições aos ~toais. 

Quanto à primeira questão, não havia nenhum motivo para divergências, ~is 
tantos os da comunidade quanto os Espirituais não aceitavam as posições herétiCas 
dos Irmãos do Uvre Espírito e os combatiam abertamente, como é o caso já men 
cionado de Ube.rtino de Casale. Tudo indica que a seita, em Provença. era pouco co
nhecida, e peJo menos foi o que disse Raimundo Gaufridi em sua resposta ao inq~
rito, ao se expressar, ••quod nullum pernitus scimus" 136J. Sete frades da. província de 
São Francisco aéusados de professar tais .idéias foram encarcera dos e mais tarde 
abjuraram suas convicções. 

Quanto às persegui ões sofridas pelos Espirituais, Ubertino de Casale, em sua 
primeira resposta às questões, lembra que foram perseguidos na Toscana por dese
.)IU"em a pobreza. Os repJ"eSentantes da comunidade não poderiam negar tais perse
guições, mas as justificaram como sendo para o bem da Ordem e feitas com justiça. 

As respostas que provocaram woa poiSmica mais árdua e longa foram aquelas 
relativas às questões concernente aos escritos de Pedro de João Olivi e à observân
cia da Regra e da pobr;e.za. 

Com razão observa P. Gratieo que representantes da comUnidade enfoca-
Vart\ toda a questão sob o ponto de vista canônico, enquanto o representantes dos 
Espirituais viam a questão sob o enfoque ascético. Evidentemente, os doi pontos de 
vista escond.iam duas intenções opostas quanto ao caráter que a Ordem framciscana 
deveria ter. A comunidade justificava: com as interpretações dadas pelos P~ no 
decorrer do tempo e a ampla observância na sua aplicação prática; os Espirituais 
somente se atinbam às intenções do santo fundador, transcritas na Regra e no seu 
Testamento, deixados à Ordem. Podemos adotar a divisão proposta por P. Gratien 
para as fases da polêmica sobre as questões acima mencionadas, indo a primeira até 
a primavera de 1311, em Melaucene, e o fllll de 1310, em Avinhão, estando com 
pnoridade os Espirituais; a segunda indo até maio de 1312, no tempo do Concilio de 
Vienne, com a conseq,iiente publicação da bula Exivi de Paradi.so pelo Papa Cle
mente V, aproximadamente um ano após a morte de Amaldo de Vllanova, quando 111 

.sorte dos Espirituais começará a declinar até a sua final perseguição, pelo Papa Jolio 
XXII, como heréticos declarados pela lgreja 

(35) Sobre eles v. Jundt, A"J.AHistoirt du panth4Jrne popuftlire oum moyendgll, Paris, 1875 (cóp. 
anast., 1964), pp. 42-111'1. 

(36) Ehrle, F., Zur Vorgllschlchte tks Condls 110n VíenM, !11: larchiv für Utuatur und Klrcht:nges· 
chiichiedesMiaelolter, T.m, p. 142. 
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REPENSAR O ANARQUISMO: UM CO~ENTÁRIO ACERCA DE 
"BELLA ClAO 

Regina Ho!UJ Duarte 
Deptg de r1ist6ria - AFICHJ\JFMG 

f cês Matcel Detieone 
d la Verité\11 o filólo~o ran láss" a socie-

Em sua. obra Les Maodftres euad da Or~ia, an .. tenor à épocadc ~afficos que 
um ....,0 o rec ... ~ . . dos moldes ' e""""'· 

conta-nos co~, ':'tuía r- de forma totalmente wvetsa . "biJidade da palavra 
dade helênica ~ d~~ul v a. . Nes~ época ~'!ie~~~fo:. os ~ma8 bomé
se aftriDIIID a P · ilé · . de utna arlstocraaa gue~tr ·da desta elite. Na ~ a 
e do falar era pnv gao ad" • ru stram a hist6Tlll e a vt ~ :ra demonstra a re-
ricos, incluídos nesta tr ~ • mero comum ousa tomard~ cul~des pareciam insu
ónica passagem, em que . nom momento m que as . . o gnndc herói 
pressão a este ?pode a~~ude;mandono d cerco de Tr6Ja. Ulis~'nas costas e nos 
peráveis T~rs1te~ propoc 0

0 
faz calar-se batend~-~ com 0 ~ - 08 mestreS da 

aristocrata, unedia~nt í ã do silêncio à ~810~a da pop -~~z em que uma 
orobtos. (2) Prent.e à J.IDpo lizar e ta 6lti.ma. Nao f~l e~ta a ~nciamento de outras 
verdade P~ó- r>o~red roinante em cooseqüênaa ~ .. riam nos mostrar ou
versão d_a hist na .e~~os e esquecidos que, entretanto, ~;""'""" 
falas. DISCursos rey:• rsões dos fatos. . ama noção de ver
tras facetaS e outras ve . s da ciência hist6nca desCartM dade não é sentida 

Há muito que os estudi~ ora. Esta relativização da. ver William pauJ.)cner 
dade absoluta. _neu:::x!i~ em 1930, o escritor ~?on~o condutor da tra
apenas nos me1os ~ 00 ~omance "Enquanto Agoo1ZO · ativa. Faullcner des
reflet:e sobre esta questíJ? de famllia. A cada I])OIDOnto -~= de cada membro da 
ma é a morte ded uma ~ento !Klb a penpcctiva e a sens• laro que nAo estamOs}'!
creve o decorrer esse . muibcr agonizante. Torna~~ c r árias maneiraS dife-
fanútia. incluin~ ~ mas 9ue aquela morte é ~Vlda :!e"ror de cinema ~ 
rante urna reali si Vmte e um anos depms, 0 fa1me ''Rasbomon · 
rentes .e COJJanbflitantes pe~ Leão .de Ouro em Ve~za :~;ante um julgamento, 
Kurosawa _g ou oA.-njmentos acerca de um a,ssassma 'J:OB}idade aparentemente 
Aqui, os diferen~~!"' 0 caráteT multifacetado de wna 
mostram ao especUIUVr 
una. 131 
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