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T r e ś ć :  Wstęp. I. Przyczyny powstania III zakonu, II. Data pow
stania III zakonu, III Pierwotna organizacja III zakonu, IV. Reguła za
twierdzona przez pap. Mikołaja IV, V. Znaczenie i wpływ III zakonu 
franciszkańskiego w X III wieku.

Wstęp

W XIII w ieku pod wpływem: a) nowych potrzeb Kościoła, b) do
tychczasowych w ypraw  krzyżowych, c) zmian zachodzących 
w ustroju społecznym (dochodzą do głosu w arstw y wzbogacone 
w miastach, zwłaszcza włoskich), d) działalności św. Franciszka 
z Asyżu i św. Dominika — powstaje nowa forma zrzeszeń katoli
ków świeckich, trzecie zakony.

Początki trzecich zakonów na ogół odnosi się do 1209 roku, kie
dy to św. Dominik stworzył nowe stowarzyszenie, m ające na celu 
obronę w iary we Francji, ze względu na sektę albigensów. Nazwa 
stowarzyszenia brzmiała: F ratres et sorores M ilitiae Christi.

Jednak nie był to jeszcze III zakon. Dopiero został przekształ
cony w III zakon przez generała zakonu Munion di Zamora w 1285 
roku, a papieskie uroczyste zatw ierdzenie otrzym ał w 1405 roku.

Trzecie zakony innych zakonów męskich zostały zorganizowane 
później, jedynie III zakon franciszkański już w X III w. otrzym ał 
formę praw ną wykończoną i on służył na wzór dla organizowa
nia trzecich zakonów w Kościele.

W h i s t  o r  ii III zakonu franciszkańskiego możemy rozróżnić 
t r z y o k r e s y :

1) Okres I od św. Franciszka z Asyżu do w ydania bulii „Supra
m ontem ” pap. M ikołaja IV dnia 18. VIII. 1289 r. Jest to okres:
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■organizowania się i rozkw itu III zakonu, ustalenia jego formy 
praw nej, utrw alenia cech różniących go od innych stowarzyszeń 
ludzi świeckich w Kościele. W tym okresie wyszło wiele dokum en
tów papieskich odnoszących się do III zakonu franciszkańskiego.

2) Okres II od pap. Bonifacego VIII (1294—1303) aż do pap. 
Ъеопа X (1513—1521) charakteryzuje się dążeniem do ustalenia 
życia wspólnego, powolna przem iana coraz liczniejszych grup te r- 
cjarskich w zakony, dodanie ślubów. Więc skrzywienie linii roz
wojowej III zakonu świeckiego.

3) Okres III od pap. Klemensa VII (1523—1534) do czasów n a j
nowszych — znowu usiłowania, aby III zakon franciszkański był 
dla świeckich — a inną drogą poszedł rozwój życia zakonnego na 
podstawie reguły III zakonu franciszkańskiego.

W ielkie zasługi ma tu  pap. Leon XIII przez zreformowanie re
guły III zakonu franciszkańskiego świeckiego w 1883 r.

S t a n  b a d a ń .

Badania nad historią III zakonu franciszkańskiego i jego stanem 
praw nym  w różnych epokach i krajach nie są przeprowadzone ani 
wszechstronnie, ani wyczerpująco. Najczęściej przy historii posz
czególnych gałęzi zakonu franciszkańskiego mówi się też o III za
konie świeckim, jako o formie apostolstwa i oddziaływania I zako
nu franciszkańskiego, ale nie są to studia wyczerpujące i pogłębio
ne. Wobec tego trudno jeszcze w obecnym stanie badań napisać 
wyczerpującą i krytyczną historię III zakonu franciszkańskiego 
świeckiego.

Przyczyny takiego stanu  rzeczy:
1) Różni autorzy badali głównie początki ruchu franciszkańskie

go i ruchu pokutnego wśród świeckich, nie posunęli się poza XIII 
wiek.

2) B rak dokumentów: albo zaginęły już bezpowrotnie, albo spo
czywają w  mało dostępnych archiwach, nie są wydane.

3) Sama organizacja III Zakonu świeckiego przyczyniła się do 
tego, że trudno o ogólniejszą historię i syntezę. Poszczególne grupy 
(kongregacje) terc jarsk ie były niezależne od siebie, brakowało 
centrów  organizacyjnych — stąd właściwie trzeba przebadać stan 
poszczególnych kongregacji w  w ielu miejscowościach, aby sobie 
w yrobić pojęcie o ruchu terc jarskim  w danym  kraju . Nawet do
kum enty  papieskie nieraz odnosiły się do miejscowych w arunków  
i rozstrzygały konkretne sprawy.

Posiadam y w różnych językach wielką ilość podręczników praw 
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no-praktycznych, są też krótkie wprowadzenia historyczne, ale 
prawdziwej historii III zakonu franciszkańskiego nie ma.

W P o l s c e  badania nad rozwojem III zakonu świeckiego były 
raczej sporadyczne, na m arginesie prac odnoszących się do histo
rii pierwszego zakonu franciszkańskiego.

L i t e r a t u r a

1) Antonino d-а S an t’ Elia a Pianisi OFMCap., M anuale storico- 
giuridico-pratico sul T erzO rdine Franceseano, Roma 1947.

2) M atteo da Coronata OFMCap., II T erzO rd ine Franceseano, le- 
gislazione canonica, 2 ed. Torino 1937.

3) Il Terzo ordine franceseano, lezioni di storia, legislazione, apo- 
stolato (Studi e testi sul T.O.F., 1), Roma 1967.

4) Tertius Ordo, com m entarium  Secretariatus Generalis pro T.O.F. 
Ord. Min. Cap. Romae 1940 — czasopismo wychodzące od 1940 
roku, zawiera liczne artykuły  praw ne i historyczne.

5) Do historii początków III zakonu pożyteczne są życiorysy św. 
Franciszka z Asyżu, liczne we wszystkich językach.

6) Fanfani L.OP. De tertio  ordine s. Dominici, commentarium 
iuridicum , Romae 1942.

I. Przyczyny powstania III zakonu

Wiele przyczyn 1 złożyło się na powstanie w XIII w ieku trzecie
go zakonu, jako nowej form y stowarzyszeń ludzi świeckich w Koś
ciele.

1) Przede wszystkim trzeci zakon odpowiadał pragnieniom  tych 
w iernych, którzy chcieli prowadzić głębsze życie duchowne w  świę
cie, a nie mogli z różnych powodów wstąpić do jakiegoś zakonu, 
zwłaszcza z powodu zaw artych już związków małżeńskich.

Życie w III zakonie przedstawiało się tym  osobom jako ideał 
życia według zasad Ewangelii, zasad tak  mocno podkreślanych n a
w et przez licznych heretyków  i kaznodziejstwo wędrowne.

Było to przeniesienie ideału życia zakonnego do rodzin, do śro
dowisk robotniczych, ludowych. Złagodziła się granica między 
ekskluzywnością życia zakonnego a życiem doskonałym dostępnym 
również osobom żyjącym poza klasztorem.

‘ A n t o n i n o  da Sant’Elia, Manuale storico-giuridico-pratico sul 
TerzO rdine Franceseano, Roma 1947, s. 41—45, 74—76.
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Jako skutek w tórny takiego postawienia spraw y — to rozbudze
nie pobożności w masach, co sprzyjało szybkiemu wzrostowi III 
zakonu.

To pragnienie życia doskonalszego pośród niektórych ludzi świe
ckich nie było czymś nowym z X III wieku, bo i przy dawniejszych 
klasztorach spotykamy różne form y współpracy ludzi świeckich 
z klasztorem, aby nawzajem  otrzymać wskazówki i pomoc du
chowną — ale nie był to do XIII w ieku ruch masowy, dostępny 
dla większej liczby ludności.

2) Życie pokutne i oddane dobrym  uczynkom pierwszych naśla
dowców św. Franciszka z Asyżu żyjących poza klasztorem — to 
dalsza przyczyna powstania ruchu franciszkańskiego i organizowa
nia się trzeciego zakonu. Był to niejako nacisk z zewnątrz, aby na
dać praw ną formę ruchowi, powstałem u na skutek nauk św. F ran 
ciszka.

Dobroczynne skutki, jakie płynęły z grupy tercjarskiej w  jed
nym mieście, zachęcały do zakładania podobnych grup w  innych 
miastach. Widziano, że łatw iej zachować sprawiedliwość, miłość, 
pokój — a za tym  wzdychały szlachetniejsze osoby owych czasów, 
gnębione w arunkam i życia w społecznościach miejskich, tak b a r
dzo ze sobą skłóconych.

3) Dalej trzeba zaznaczyć, że już w XII w ieku spotykamy w Ko
ściele i poza Kościołem silniejszą tendencję do tworzenia stowa
rzyszeń, zespołów, aby w zajem nie sobie pomagać i łatw iej osiąg
nąć wspólne cele. Zwłaszcza takie tendencje zaznaczały się w pół
nocnych Włoszech (Lombardii), gdzie wśród robotników oddanych 
tkactwu, powstał specjalny, zorganizowany ruch hum iliatów,
0 charakterze religijno-świeckim. Insty tucja ta  pow stała w 1159 r.
1 według wskazań reguły benedyktyńskiej prowadziła swych człon
ków do życia doskonalszego. Do stowarzyszenia hum iliatów nale
żeli nie tylko robotnicy (mężczyźni i kobiety), ale także niektórzy 
członkowie rodzin szlacheckich i kapłani. Specjalny sta tu t uło
żony przy końcu X II w ieku (1198—1201), wskazywał stowarzysze
niu sposób życia wśród św iata i środki do osiągnięcia doskona
łości.

4) N astroje i dążenia gorliwszych katolików świeckich wyczuł 
św. Franciszek z Asyżu i p ragnął swoim naśladowcom, pobudzo
nym do życia ewangelicznego kazaniam i oraz przykładem, stwo
rzyć jakąś stałą form ę życia doskonalszego, bez odryw ania ich od 
obowiązków rodzinnych i zawodowych.

Widząc w ielki skutek kazań swoich i swych braci zakonnych 
wśród ludu m iast i wsi, zrozumiał św. Franciszek, że nie wszys
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cy mogą wstąpić do zakonu, aby prowadzić życie doskonalsze, d la
tego radził, aby w domu, przy swych obowiązkach, czynić pokutę 
i w ierniej zachowywać przykazania Boże. Gdy zobaczył wielką 
liczbę osób pragnących życia doskonalszego, był niejako zmuszony 
ustalić pew ne stałe norm y życia. Tak powstał trzeci zakon fran 
ciszkański będący wyrazem  pełnego zrozumienia przez św. F ran 
ciszka ówczesnych aspiracji ludu, którym  to aspiracjom  nadał 
on formę nowej instytucji praw nej (życie ubogie i pokutne).

II. Data powstania III zakonu franciszkańskiego

Wśród b iografów 2 św. Franciszka panuje zgodne przekonanie, 
:że trzeci zakon franciszkański powstał w  1221 r. i w tedy otrzym ał 
ustne zatw ierdzenie papieża, głównie dzięki w staw iennictw u lega
ta  papieskiego i przyjaciela św. Franciszka, kardynała Hugolina, 
późniejszego papieża Grzegorza IX. Datę powyższą przyjm ują rów 
nież au to rz y 3, którzy specjalnie zajm ują się historią i prawem  
trzeciego zakonu.

M i e j s c a ,  w którym  powstał trzeci zakon franciszkański, nie 
da się dokładnie ustalić. W każdym razie pierwsze grupy terc jar- 
skie zorganizowały się w Um brii i Toskaniii, począwszy od Canna- 
ra  w okolicy Asyżu, aż do Florencji włącznie.

Według W addinga4 w 1221 r., po zakończeniu kapitu ły  gene
ralnej, oddał się św. Franciszek głoszeniu kazań. Przem aw iał 
z wielkim zapałem, wzbudzał entuzjazm  zgromadzonych tłumów. 
W C annara na skutek jego kazań wielu mężczyzn i kobiet goto
wych było opuścić naw et swe domy i wstąpić do zakonu, aby pro
wadzić życie pokutne i tak  uniknąć przeszkód w życiu doskonal
szym.

Św. Franciszek widząc ten zapał do życia według ewangelii k a 
zał ludziom pozostać w  swych domach, obiecując im, że poda im 
dokładniejszego w skazania jak m ają służyć Bogu na sposób zakon
ników.

Podobne w skazania dał i w innych miejscowościach. W tym  
czasie przyjął do trzeciego zakonu pierwszych znanych w historii

2 Zob. np. S p а г а с i o Domenico, Storia di S. Francesco d’Assisi, 
Assisi 1928 s. 271—272; A t t a l  Franc. Salvatore, San Francesco 
■d’Assisi, 2 ed. Padova 1947 s. 366.

3 Por. np. A n t o n i n o  da Sant’Elia, Manuale storico-giuridico- 
pratico sul Terz’Ordine Francescano, Roma 1947 s. 77—91.

4 Annales Minorum  t. II η. XII—XIII, Quaracchi 1931 s. 8—10.
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tercjarzy, bł. Luchezjusza i jego żonę Bonadonnę, dając im jako- 
strój prostą tunikę przepasaną sznurem.

Pod wpływem nauk św. Franciszka i jego konkretnych wskazań 
odnoszących się do życia w ubóstwie i pokucie, zaczęły się tw o
rzyć grupy „braci pokutników ”. Przyjm ow ały one jednolity cha
rakter, bo chociaż reguła jeszcze nie była całkowicie wykończona,, 
przepisy te daw ał ten  sam Założyciel, mający już ustaloną ideę 
życia ewangelicznego, odpowiedniego dla osób żyjących w świecie.

Dzisiaj, po w ydaniu licznych źródeł odnoszących się do życia 
i działalności św. Franciszka, po przeprowadzeniu gruntow nych 
badań historycznych, m ających za przedmiot ruch franciszkański, 
należy odrzucić 5, jako przestarzałą opinię K arola M ullera popar
tą przez Paw ła Sabatier i rozwiniętą przez o. M andonnet O.P. 
przy końcu XIX wieku, że trzeci zakon franciszkański w  swych po
czątkach nie był tworem  św. Franciszka, ale był to tylko świecki 
ruch pokutny wywołany działalnością św. Franciszka. Był to ruch 
nie zorganizowany, a z tego dopiero rozwinął się I zakon dla męż
czyzn, potem II zakon dla kobiet, a ci którzy się nie zorganizowali 
w zakon, pozostali dalej w świecie i później zostali nazwani III 
zakonem.

Tymczasem do 1220 r. nic nie słyszymy o III zakonie, a istn ia ł 
już zorganizowany zakon I braci mniejszych i zakon II ubogich 
pań z pierwszym klasztorem  przy kościele św. Dam iana w Asyżu. 
Natom iast o III zakonie m am y wzmianki dopiero od 1221 r. Wszys
tk ie źródła franciszkańskie i obce mówią o św. Franciszku jako 
o fundatorze trzech zakonów.

Trzeci zakon franciszkański rozwinął się z nadzwyczajną szyb
kością zwłaszcza we Włoszech, a to dzięki sprzyjającym  w arun
kom, o których była mową wyżej i dzięki poparciu najwyższych 
władz kościelnych, które przyznały członkom III zakonu udział 
w przyw ilejach stanu duchownego i wyjęcie spod jurysdycji 
świeckiej.

III. Pierwotna organizacja III zakonu

Ogólnie można scharak teryzow ać6 trzeci zakon franciszkański 
jako życie według ewangelii (vita evangelica). „Fratres et sorores 
de Poenitentia” pozostają w życiu świeckim, ale to życie świeckie

5 Streszczenie argumentów za i przeciw podaje A n t o n i n o  da 
Samt’Elia, Manuale s. 86—90.

6 Por. A11 a 1 Fr. Salvatore, San Francesco d’Assisi, 2 ed. Padova. 
1947 s. 366—367.
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m ają przypoić duchem ewangelicznym, tak  jakby nie należeli do 
świata. Zaraz po w stąpieniu do stowarzyszenia m ają napraw ić 
krzyw dy i zwrócić dobra niepraw nie nabyte, oraz zrobić testa
ment. W ten sposób ukazują swą „śmierć dla św iata” — a także 
przyczyniają się do większego pokoju między ludźmi, unikając na  
przyszłość nieporozumień i procesów w rodzinach. Jako um arli 
d la  świata, m ają uwolnić się. i od innych więzów, a więc nie skła
dać przysięgi feudalnej, nie nosić broni. Ten przepis reguły wywo
łał sprzeciw panów feudalnych, ale- m iał ogromne znaczenie spo
łeczne. Zadawał cios zależności człowieka od człowieka w syste
mie feudalnym , w prow adzał równość i braterstw o, obalał b arie ry  
wytworzone między poszczególnymi stanami.

O trudnościach, na jakie napotykali „bracia i siostry od po
ku ty” zaraz po zorganizowaniu się, świadczy brew e pap. Hono
riusza III z 16. XII. 1221 r. odnoszące się do stowarzyszenia w mie
ście F aen za7.

Trzeci zakon franciszkańsk i8 powstał w 1221 i w tedy została 
ułożona reguła III zakonu, przynajm niej w  swoich zasadniczych 
rysach.

„List do wszystkich w iernych” pisany około 1214 r., uważają 
historycy za pewnego rodzaju szkic czy pobieżny zarys przyszłej- 
reguły trzeciego zakonu. Był to okólnik skierow any do całego 
świata, wzywający ludzi do ściślejszego praktykow ania Ewan
gelii 9.

Właściwą regułę dla „braci i sióstr pokutujących” ułożył św. 
Franciszek przy pomocy kardynała Hugolina w 1221 r. Właśnie 
w tym  roku kard. Hugolin baw ił jako legat papieski w  Lom bardii 
i tam  zapoznał się z życiem i ustaw am i humiliatów. Po zakoń
czeniu legacji spotkał się kard. Hugolin ze św. Franciszkiem 
i miał możność wykorzystać swą wiedzę praw ną i niedawno zdo
byte w Lom bardii doświadczenie.

Oryginalny t e k s t  reguły trzeciego zakonu z 1221 r. zaginął,, 
lecz uczeni zgodnie przyznają, że dokum enty o kilka lat później
sze odtw arzają ją wiernie.

Dzisiaj znane są zwłaszcza trzy kodeksy z XIII wieku, zawie
rające regułę p ie rw o tn ą10, wydanie drukiem  przez odkrywców  
tych kodeksów.

7 A 1 1 a 1, tamże s. 367.
8 A 11 a 1, tamże s. 366.
9 E n g l e b e r t  Omer, Zycie św. Franciszka z Asyżu, Niepokalanów 

1951 s. 227—230.
10 Por. A n t o n i n o  da Sant’Elia, Manuale s. 94—95 i 471—484.
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W 1901 r. Paw eł Sabatier odkrył tekst reguły w klasztorze fran 
ciszkańskim  w Capestrano we Włoszech 41. Reguła ta  jest zaty tu
łowana: Incipit regula et vita fratrum  et sororum poenitentium. 
In  nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Am en. Memoriale pro
positi fra trum  et sororum de poenitentia in domibus propriis 
existentium , inceptum  anno Domini 1221.

Kodeks pochodzi, prawdopodobnie z 1228 r., tekst reguły zawie
ra  13 rozdziałów.

W 1913 r. o. Leonard Lemmens OFM odnalazł drugi tekst re 
guły w bibliotece w K ró lew cu12 (codex Regiomontanus). Jest to 
nieco inna redakcja pierw otnej reguły, zaw iera 8 rozdziałów.

Najstarszy tekst zaw iera kodeks wenecki, który odkrył w 1921 r.
o. Benwenuty Bughetti OFM w Bibliotece Landau we F lo ren c ji13.

Co do treści te  trzy  teksty są ze sobą zgodne, różnią się między 
sobą tylko nieistotnym i dodatkami. Znawcy spraw  franciszkań
skich są zdania, że tak  w yglądała co do istoty reguła napisania 
w  1221 r. W poszczególnych miejscowościach dodawano do reguły 
w yjaśnienia i stosowne zarządzenia m ające charak ter statutów.

Odnośnie do t r e ś c i 14 reguły pierw otnej trzeba zauważyć, że 
reguła zaw ierała przepisy dotyczące osobistego uświęcenia tercja- 
rzy, ich życia w społeczeństwie i wreszcie organizacji bractw.

a) O o s o b i s t y m  u ś w i ę c e n i u  s i ę  t e r c j a r z y .  Bracia
i siostry — przepisywała reguła — będą skromnie odziani, zgod
n ie z pokutniczym stanem, jaki na się przyjęli. Rozdział I okre
ślał rodzaj, krój, barw ę i cenę tej odzieży. Z fu ter wolno było no
sić tylko kożuchy. Sakiewki i pas miały być zrobione z pospolitej 
skóry, bez jedwabnych obrzeży. Mieli stronić od uczt, widowisk, 
tańców  i innych zbyt światowych rozrywek, poprzestawać na dwu 
posiłkach dziennie, pościć cztery razy w tygodniu, suszyć w każdy 
piątek, a ponadto jeszcze przez sto innych dni w  roku. W izytator 
m iał zresztą prawo udzielania dyspens chorym, robotnikom i nie
w iastom  przy nadziei.

Jeśliby umieli czytać, terc jarze zobowiązani byli do codziennego 
odm awiania siedmiu godzin kanonicznych. Jeżeli czytać nie um ie

11 Ogłosił drukiem w zbiorze: Opuscules de critique historique, t. I 
Paris 1903 s. 17—30.

12 Ogłoszony drukiem w czasop. Archivum franciscanum historicum 
6 (1913) 242—250.

13 Ogłoszony drukiem: Archivum franc, hist. 14 (1921) 109—121.
14 Teksty reguły pierwotnej przedrukował A n t o n i n o  da Sant’Elia, 

Manuale s. 471—484. Przytaczam streszczenie zawarte w dziele: E n- 
g  1 e b e r t, Życie św. Franciszka s. 231—232.
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li, obowiązywało ich odmówienie pięćdziesięciu czterech „Ojcze 
nasz” i „Chwała O jcu”. Podczas Wielkiego Postu mieli wszyscy — 
chyba, że wstrzym yw ały ich ważne przeszkody — uczęszczać na 
jutrznię. Co wieczór mieli robić rachunek sumienia, a spowiadać 
się i przyjmować Komunię św. co najm niej trzy razy do roku. Co 
miesiąc mieli się zbierać razem, wysłuchać Mszy św. i kazania 
oraz odprawić wspólne modlitwy.

b) Ż y c i e  s p o ł e c z n e .  Pokutnicy będą skrzętnie wpłacali 
przepisane daniny, spłacali zaciągnięte długi, zwracali dobro nie
praw nie nabyte. Obowiązkiem ich jest pouczać rodzinę jak ma 
służyć Bogu, chorych zachęcać do czynienia pokuty, oraz dono
sić ministrom, lub wizytatorowi, gdyby który z członków bractw a 
sta ł się powodem zgorszenia. Będą obecni na pogrzebie każdego 
ze zm arłych współbraci, oraz za jego duszę odmówią pewną licz
bę psalmów, „Ojcze nasz” i „Wieczny odpoczynek”. Na każdym 
zebraniu miesięcznym będą urządzali składki na chorych i ubo
gich, nie pozostawiając ich przy tym  bez należytej opieki, albo
wiem obowiązkiem m inistrów  jest odwiedzać ich, krzepić na du
chu i zaopatrywać we wszystko, czego by potrzebowali.

Ponadto zalecono każdemu z członków, by w przeciągu trzech 
miesięcy sporządzić testam ent, pojednać się ze wszystkimi w roga
mi i nie nabawić się nowych. Wreszcie nie wolno było braciom 
bez zgody Ojca św. używać broni, ani składać jakiejkolwiek uro
czystej przysięgi.

c) O r g a n i z a c j a  b r a c t w a .  Zarząd bractw a stanowią: je 
den wizytator, dwu m inistrów  i kilku radnych.

W izytator spraw uje najwyższą władzę. Rozpatruje uchybienia 
przeciwko regule, udziela potrzebnych dyspens i decyduje o usu
nięciu niepoprawnych.

Obaj m inistrowie są w ybierani przez ustępujących m inistrów 
i radnych. Obowiązkiem ich jest zbadać prawomyślność postulan
tów, od nowych profesów w obecności notariusza odbierać ślubo
wanie wiernego przestrzegania reguły aż do śmierci, zwoływać 
pokutników  na miesięczne zebrania, rozdzielać jałm użny i mieć 
staranie o chorych.

Radni wreszcie m ają za zadanie pomagać m inistrom  i razem 
z nim wyznaczać braci na niższe urzędy.

Pow staje pytanie, kiedy reguła pierw otna otrzym ała z a t w i e r 
d z e n i e  Stolicy Apost. Nie przechował się żaden tekst św iad
czący o w ydaniu zatw ierdzenia na piśmie, nie wspom inają też 
o tym  biografowie św. Franciszka. Natom iast przyjm uje się ogól

14 — Praw o K anoniczne
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nie w nauce, że reguła pierw otna trzeciego zakonu otrzym ała 
ustne zatw ierdzenie pap. Honoriusza III. Stolica Apost. traktow ała 
tercjarzy jako instytucję kościelną istniejącą legalnie, b ra ła  te r- 
cjarzy pod swą opiekę, udzielała im przywileje itd.

Do spraw  organizacyjnych w pierwszym okresie istnienia te r- 
cjarstw a należy kw estia s t o s u n k u  tercjarzy  d o  I z a k o n u ,  
czyli do braci mniejszych.

W początkowym o k resie15 nie ma wyraźnego przepisu, żeby 
zakonnicy I zakonu franciszkańskiego mieli być w izytatoram i 
albo m inistram i tercjarstw a. Tercjarze prosili o pomoc duchowną 
braci mniejszych, korzystali niekiedy z kaplic lub kościołów za
konu, ale wszystko to było zależne ód miejscowych warunków, 
dobrej woli braci zakonnych czy tercjarzy. Skoro jednak wnet 
tercjarstw o stało się w ielką siłą w walkach między stronnikam i 
cesarza i papieża, zaczęły się trudności dla tercjarzy  z powodu 
ich przywiązania do Stolicy Apost. i przywilejów, musieli znosić 
różne szykany ze strony niechętnych im wizytatorów, branych ze 
stanu świeckiego albo duchownego. W tedy na prośbę tercjarzy 
z Włoch środkowych i południowych pap. Innocenty IV pismem 16 
Vota devotorum  z dnia 13 czerwca 1247 r. postanowił, aby urząd 
w izytatora tercjarzy  sprawowali bracia mniejsi. To zarządzenie pa
pieża sprowadzało wiele przykrości na I zakon, niedogodności 
w rozw ijaniu prac apostolskich itp., więc I zaikoin bronił się przed 
podejmowaniem tej funkcji.

Pap. Mikołaj IV w b u l l i17 Supra m ontem  z dnia 18 sierpnia 
1289 r. u jął spraw ę tę kompromisowo, mianowicie zakazał powo
ływania osób świeckich na wizytatorów a równocześnie radził 
(nie zobowiązywał), aby wizytowali tercjarzy bracia mniejsi. Taki 
kompromisowy przepis doprowadził do ułożenia stosunku mię
dzy trzecim  a pierwszym zakonem franciszkańskim  w rozmaity 
sposób, dostosowany do miejscowych w arunków  1S.

15 Zob. A n t o n i n o  da Sant’Elia, Manuale s. 109—112.
16 Bullarium franciscanum  vol. I s. 464.
17 Bull, franc, vol. IV s. 94—97. Nowe krytyczne wydanie: Seraphi- 

cae legislationis textus originales, Ad Claras Aquas 1897 s. 77—94. 
Polskie tłum. zob. np. B o g d a l s k i  Cz. o., Organizacja i działalność 
U l zakonu św. O. Franciszka, Kraków 1926 s. 344—353.

18 Później prawo wizytowania III zakonu zostało przez prawo cał
kowicie zarezerwowane I zakonowi.
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IV. Reguła zatwierdzona przez papieża Mikołaja IV

Z biegiem czasu, z powodu rozwoju trzeciego zakonu francisz
kańskiego i w arunków  życia, odczuwano potrzebę lepszego zre
dagow ania reguły i uroczystego zatw ierdzenia zakonu ze strony 
Stolicy Apostolskiej.

Dokonał tego papież M ikołaj IV w 1289 r. uroczyście ogłaszając 
nowy tekst reguły w bulli Supra montem .

Reguła zaw arta w powyższej bulli jest nieco obszerniejsza od 
reguły pierw otnej, dzieli się na 20 rozdziałów, wskazuje już na 
znaczny rozwój III zakonu. Jednak co do istotnej treści pokrywa 
się jej tekst z tekstem  reguły pierw otnej, słusznie więc możemy 
powiedzieć, że reguła z 1289 r. w iernie oddaje myśl św. F ran 
ciszka.

Tekst reguły stara  się zachować porządek logiczny, dlatego roz
dział I mówi „o sposobie badania tych, którzy do tego zakonu 
chcą w stąpić”, a rozdział II ,,o sposobie przyjm owania chcących 
wstąpić do zakonu”. Przepisuje więc reguła, aby kandydaci do za
konu byli wierzącymi katolikam i, posłusznymi Kościołowi. Nie 
wolno przyjmować heretyków  i podejrzanych o herezję. Przed 
obłóczynami m ają kandydaci pogodzić się z bliźnimi i w ynagro
dzić krzywdy wyrządzone komuś na m ajątku. Po roku próby,
0 ile okażą się odpowiednimi, złożą profesję.

Dalsze rozdziały trak tu ją  o sposobie życia, a więc rozdział III 
,,0 kształcie i jakości odzienia”, rozdz. IV „żeby nie chodzili na 
nieuczciwe zabawy i w idow iska”, rozdz. V „O poście i w strze
mięźliwości”. Rozdział VI zawiera przepis o przystępowaniu do 
spowiedzi i Komunii św. trzy razy w roku, rozdz. VIII „O odma
w ianiu godzin kanonicznych”.

Przepisy posiadające doniosłe znaczenie społeczne są zaw arte 
w rozdziale VII („że nie powinni nosić broni zaczepnej”), w roz
dziale IX („niechaj ci, którzy według praw a mogą, robią testa
m ent”), w rozdziale X („o przywróceniu pokoju między braćm i
1 innym i nienależącymi do n ich”) i w rozdziale XII („mają się 
strzec o ile mogą przysiąg uroczystych”).

Od rozdziału X III są podane przepisy odnoszące się do życia 
i działalności kongregacji tercjarskiej, czyli miejscowej grupy 
tercjarzy, więc o zarządzie, zebraniach, trosce o chorych, nakła
daniu pokut, o wzajem nej zgodzie i o w izytacji kongregacji. 
Ostatni czyli XX rozdział postanawia, że reguła nie obowiązuje 
pod grzechem, ale za przekroczenie jej przepisów trzeba wypełnić 
nałożoną pokutę.
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Tak więc reguła w  formie ogłoszonej przez papieża M ikołaja IV 
ujęła w jasnych i prostych słowach podstawowe przepisy życia 
ewangelicznego, w prostocie, pokucie, ubóstwie, wzajem nej m i
łości i zgodzie. Chociaż została ogłoszona 60 lat po śmierci św. 
Franciszka z Asyżu, w iernie jednak podaje to czego żądał od 
swych naśladowców Założyciel trzeciego zakonu.

V. Znaczenie i wpływ  III zakonu franciszkańskiego w  XIII wieku

Jak  już wyżej wspomniałem, tercjarstw o franciszkańskie odpo
wiadało ówczesnym dążeniom i pragnieniom  ludzi, dlatego szyb
ko się przyjęło i rozszerzyło. Zwłaszcza w m iastach i osiedlach 
włoskich w ielu mężczyzn i kobiet zapisywało się do trzeciego za
konu. Miejscowe grupy terc jarskie były od siebie niezależne, 
realizowały cel swój zgodnie z przepisami reguły i w  zależności 
od dynam izm u i gorliwości osób należących do tercjarstw a.

Tercjarstw o franciszkańskie wpływało na zachowanie zgody, 
osłabienie walk między stronnictw am i i poszczególnymi stanami, 
wprowadzało poczucie bra terstw a i równości.

W m iastach wybierano terc jarzy  na różne urzędy i powierzano 
im funkcje, ważne dla życia gospodarczego i społecznego, gdzie 
potrzebna była szczególna uczciwość i obowiązkowość19.

Zwykle na dowód ogromnego rozszerzenia się tercjarstw a i je 
go wpływ u społecznego i politycznego w XIII w. przytacza się 
list P io tra della Vigna, pierwszego sekretarza (kanclerza) cesarza 
F ryderyka II. List ten  krążył w licznych odpisach. W prawdzie 
nowsze badania 20 przyznają autorstw o listu jednem u z duchow
nych francuskich, ale list był znany ok. 1235 r. i jest przynajm niej 
pośrednim  dowodem, że koło połowy XIII w. liczono się z ter- 
cjarstw em , jako znaczną siłą społeczną.

W net ujaw niły się w tercjarstw ie franciszkańskim  tendencje do 
działania wspólnego, do organizowania się i wzajemnego wspie
rania. Zew nętrznym  znakiem tych tendencji to wspólne odpraw ia
nie kapituł generalnych, obejm ujących grupy tercjarskie znaczne
go regionu, np. Włoch północnych, południowych itp. Było to na
śladowanie kapituł generalnych I zakonu franciszkańskiego, b a r

19 Tak np. w Bolonii, Imoli, Perugii, zob. A n t o n i n o  da Sant’Elia, 
Manuale s. 10,7.

20 Relacjonuje A n t o n i n o  da Sant’Elia, Manuale s. 108.
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dzo zresztą pożyteczne dla życia duchownego i działalności te r- 
c jarstw a 21.

Równolegle do działalności społecznej i charytatyw nej rozwijało 
się życie duchowne w ośrodkach tercjarskich. Różne dodatki do 
pierw otnej reguły i sta tu ty  miejscowe a także przyjęcie w  wie
lu ośrodkach życia wspólnego świadczą o trosce tercjarzy o pogłę
bienie życia według Ewangelii. To wszystko oddziaływało na in 
nych wiernych, tak  że tercjarstw o przyczyniło się w tym  okre
sie do odnowienia pobożności i gorliwości w Kościele.

ARGUMENTUM

Novae formae associationum Christifidelium XIII saeculo

Saeculo XIII novae formae fidelium ortae sunt, sic dicti tertii ordi
nes. Qui propter multas rationes conditi sunt: imprimis tertius ordo 
desideria implebat fidelium, qui vitam vere ' spiritualem in mundo 
ducere cupiebant; deinde res gestae S. Dominici et S. Francisci pie
tatem  inter Christianos excitaverunt, eosque ad vitam poenitentiae iuxta 
Evangelium protraxerunt.

Conditor tertii ordinis franciscalis anno 1221 S. Franciscus Assisien- 
sis exstitit. Ad instar te rtii ordinis franciscalis alii etiam tertiii ordi
nes penes diversos ordines regulares conditi sunt.

Regulam tertii ordinis franciscalis S. Franciscus cardinale Hugolino 
adiuvante composuit. Textus primitivus periit, tres tamen varii textus 
reperti sunt. Ab anno 1289 textus regulae tertii ordinis usitatus hac in 
forma fuit, quam Nicolaus IV Papa in bulla „Supra montem” confir
mavit.

Simplex modus vitae, concordia, amor proximi, honestas in con
versatione cotidiana tertiariorum  multa effecerunt magnaque ad hu
manitatem et urbanitatem  morum et Evangelium in vitam laicorum 
inducendas pars fuerumt.

21 Por. A n t o n i n o  da Sant’Elia, Manuale s. 119—120.


