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У статті аналізуються причини та витоки світоглядного розколу в середовищі Ордену францисканських 
міноритів, що призвів до боротьби між протилежними релігійними течіями. Особлива увага приділяється дог-
матичним засадам вчення Петра Іонна Оліві, яке стало ідеологічною основою опозиційного руху спірітуалів 
в Ордені францисканців. Ключовим аспектом публікації є боротьба спірітуалів з Римською Курією.
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Постановка проблеми. Опозиція політиці 
папства впродовж другої половині ХІІІ – 

початку ХІV ст. у Франції розвивалася не лише 
ззовні, а й в інституціях самої Католицької Церк-
ви. Найнебезпечнішою для Церкви і папства, ради-
кально налаштованою течією виявились спірітуали, 
очолювані Петром Іоанном Оліві, котрі сформува-
лись в середовищі Ордену францисканців.

Важливим джерелом в питанні виникнення 
та дільності руху спірітуалів та протистояння 
в середовищі Францисканського ордену з кон-
вентуалами займають твори засновника ордену 
Св. Франциска Ассізького (1181-1226) [3]. Проте, 
найважливішим джерелом слугують твори само-
го Оліві. Серед значної кількості його великих 
за обсягом творів, варто відзначити його опуси 
«Постиллу на Апокаліпсис» [10] та «Постиллу на 
Євангеліє від Матвія» [7]. Цікаві свідчення міс-
тять матеріали допитів інквізиторами єретиків. 
Зокрема, тритомна збірка документів під назвою 
«Інквізиційні протоколи Жака Фурньє, єпископа 
Пам’єрського (1318-1325)» [12] та свідчення до-
мініканця Бернара Гі (1261-1331) – «Практику 
розслідування єретичних оман» [8].

Переходячи до висвітлення й комплексного 
аналізу тематичної історіографії, присвяченої 
проблемі народно-релігійних рухів у Франції 
ХІІІ-XIV ст., у першу чергу необхідно відзна-
чити, що вона на сьогоднішній день є достатньо 
обширною та повною, оскільки збереглося багато 
автентичних писемних джерел означеної епохи. 
Разом з тим, доречно підкреслити, що ґрунтов-
них, фахових монографічних робіт, де глибоко 
досліджуються аспекти й особливості саме тео-
логічних та догматичних засад, які містилися у 
програмах єретиків, не так багато.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З іншого боку, окреслена проблематика тією чи 
іншою мірою аналізується, характеризується й 
оцінюється в цілому ряді публікацій – наукових 
статей, концептуальних праць і т.п. Зокрема, пи-
тання виникнення й поширення єретичних ру-
хів у своїх роботах досліджували М. Осокін [38], 
Л. Карсавін [20; 21], С. Котляревський [34], В. Кє-
ров [22-33], Н. Сідорова [41], Е. Гутнова [17]. Так 
само концептуальністю і високим методологічним 
рівнем відзначені наукові студії західноєвропей-
ських (французьких, англійських, італійських) 
фахівців XX – початку XXI ст., серед яких вар-
то виділити дослідницький доробок Г. Лі [35], 
Д. Бурр [43, 44, 45], Н. Керол [46], Е.В. Макдон-
нелл [47], Р. Манселлі [48, 49].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Актуальність теми публікації 
зумовлена необхідністю висвітлення причин ідео-
логічного розколу в середовищі Францискансько-
го ордену в ІІ половині ХІІІ ст., який призвів до 
появи опозиційної течії спірітуалів та їхнього по-
дальшого зближення з єретичним рухом бегінів.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є до-
слідження ключових аспектів вчення про «єван-
гельську бідність» Петра Іоанна Оліві, як фун-
даментальної основи ідеології бегінізму та руху 
спірітуалів. 

Виклад основного матеріалу. Переходячи до 
безпосереднього висвітлення окресленої пробле-
матики, доречно відзначити, що за духом соці-
ального протесту рання францисканська громада 
початку ХІІІ ст. була наближеною до поширених 
на той час єретичних сект, що викликало істотне 
занепокоєння Римської Курії. Характерна риса, 
яка відрізняла францисканців від інших черне-
чих орденів, – це відмова від будь-якого майна, 
як особистого, так і спільного [33, с. 83]. Церк-
ва, природно, не поділяла таку точку зору, тим 
більше, що Статути старих католицьких орденів, 
починаючи з Бенедиктинського, санкціонували 
існування колективної власності [33, с. 85]. Пе-
тро Іоанн Оліві гостро засуджував «розпусту», 
яка поширилась в ордені, зокрема, вишуканість 
та пишність будівель, де проживали монахи. Він 
піддавав осуду також тих, хто таємно накопичу-
вав гроші, хто надто піклувався про збільшення 
прибутків і забезпечував себе великими припа-
сами харчів «на майбутнє» [33, с. 97]. Основою 
власної концепції щодо «способу життя у біднос-
ті» Оліві вважав відповідну вказівку у Єванге-
лії від Матвія [29, с. 370]. Коментуючи Главу Х, 
Оліві наголошував на заклику, який забороняв 
володіння навіть рухомим майном – золотом, 
сріблом, грішми та великою кількістю вбрання 
(Матв. 10:9-10) [29, с. 372]. 

Відомий дослідник францисканства С. Кот-
ляревський писав, що у 60-х рр. ХІІІ ст. чле-
ни ордену, які були незадоволені негативними 
тенденціями його розвитку, почали іменуватися 
«спірітуалами», що походило від слів «Spiritus 
Sanctus» («Святий Дух»), – тобто задекларували 
себе прихильниками ідей встановлення «Царства 
Святого Духа» на землі, згідно з концепцією тео-
лога та містика Йоахіма Флорського (1132-1202) 
[34, с. 117]. До невдоволених членів ордену пап-
ством використовувався також термін «zelatores» 
(«поборники»), що означало суворе дотримання 
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«борцями» настанов Св. Франциска, і перш за 
все – обітниці бідності [35, с. 4]. Однак, як під-
креслював дослідник бегінізму В. Кєров, немає 
підстав вважати, що всі невдоволені станом 
справ в ордені були опозиційно налаштовані до 
Церкви загалом [33, с. 86]. По мірі збагачення ор-
дену та зростання його могутності, серед братів 
почали виникати ідеологічні розбіжності; розви-
нулась схильність до містицизму. Францисканці 
нового покоління, які продовжували поділяти по-
гляди засновника ордену на необхідність дотри-
мання абсолютної бідності, відкидали софізми, 
котрими керівництво намагалося примирити на-
явний матеріальний добробут чернечої спільноти 
зі статутним «зреченням» від мирського майна 
[34, с. 121].

Другою за впливом постаттю після Св. Фран-
циска у заснованому ним ордені був Ілія Кор-
тонський (1180-1253). Саме він головував на пер-
шому Генеральному капітулі 1221 р. у зв’язку з 
хворобою фундатора. Відчувши себе нездатним 
підтримувати власний авторитет і дисципліну, 
Франциск відмовився від звання «Генерала», до-
бровільно відійшов від справ, й Ілія став вікарним 
Генералом ордену. 3 жовтня 1226 р. Франциск 
помер. У лютому 1227 р. новим Генералом був об-
раний Джованні Паренті (1191-1250) з Флоренції, 
але на практиці саме Ілія й надалі продовжував 
залишатись фактичним орденським главою. Ілія 
відрізнявся світським і честолюбним характером; 
він вважався одним з найталановитіших політи-
ків сучасного йому італійського суспільства. На 
капітулі 1232 р. бездіяльного Джованні брати 
змістили, а Ілію вже офіційно обрали Генералом. 

Необхідно відзначити, що майже від самого 
заснування в ордені виникли суперечки з при-
воду вимоги Статуту дотримання братами-міно-
ритами практики «абсолютної бідності» [35, с. 2]. 
У першій біографії Св. Франциска, складеної 
його улюбленим учнем, братом Леоном близько 
1227 р., констатується, що фундатор не був задо-
волений першим орденським Статутом і розро-
бив другий, який з невідомих причин було втра-
чено; при цьому Св. Бонавентура (1221-1274), 
майбутній сьомий Генерал ордену і його другий 
організатор, у зникненні документу звинувачу-
вав саме Ілію. В ситуації, що склалась (інтриги 
Ілії), Франциск написав третій Статут, де вимо-
га «абсолютної бідності» залишалась ключовою. 
Багато монахів ордену, незадоволених суворістю 
регламентації Правил, на чолі з Ілією просили 
хворого святителя, щоб той не обтяжував їхній 
побут цим надто «важким» пунктом [35, с. 3]. Од-
нак він рішуче відмовився послабити статутні 
вимоги.

Як наслідок, «світська» партія в ордені почала 
прагнути звільнення від «жебрацьких» обмежень, 
які накладалися Правилами засновника. Навесні 
1230 р. капітул звернувся до Папи Григорія IX 
(1227-1241) з питанням, чи має Заповіт Францис-
ка обов’язкову силу для ордену. Папа відповів 
негативно, оскільки, на його думку, Франциск 
не мав права обмежувати своїх послідовників 
у прийнятті нових рішень. Брати поцікавилися 
також, чи має правову силу статутна заборона 
володіти грішми або землями. 28 вересня того ж 
року Папа, в буллі «Quo elongati» надав перше 
тлумачення Статуту й Заповіту Св. Франциска 

Ассізького, відзначивши, що Заповіт має лише 
духовне, а не юридичне значення. За даних об-
ставин понтифік наказував використовувати у 
майнових справах послуги терціаріїв, яким він 
дозволив зберігати орденські гроші й виплачу-
вати борги братів-міноритів. Відповідальними за 
фінансово-економічну діяльність ордену Григо-
рій ІХ призначив спеціальних «прокураторів» з 
числа тих самих терціаріїв. Ці папські «доповне-
ння», що спотворювали аскетичний сенс Статуту 
Св. Франциска, були прийняті лише після запе-
клих суперечок, котрі загрожували остаточним 
розколом францисканської спільноти [35, с. 3-4]. 
Однак, як виявили наступні події, розколу уник-
нути все ж вдалося.

У 1237 р. Ілія відрядив у різні провінції місі-
онерів, поведінка яких (тяжіння до розкоші та 
розпуста) викликала загальне обурення. У 1239 р. 
францисканці скликали Генеральний капітул, на 
якому були присутні Григорій ІХ і дев’ять кар-
диналів. Римський первосвященик повідомив 
Ілії, що готовий прийняти його відставку. Проте 
останній заручився підтримкою німецького імпе-
ратора Фрідріха II Штауфена (1220-1250), став-
ши на той час близьким другом монарха, і від-
мовився виконувати волю понтифіка. Почалась 
боротьба Папи з норовливим й владолюбним 
Генералом францисканців, який зухвало проіг-
норував власну відставку. Григорій ІХ у відпо-
відь звинуватив Ілію в тому, що той, без дозволу 
первосвященика, відвідав у Кортоні «з невідомою 
метою» кількох бідних жінок [35, с. 2]. Понтифік 
зажадав появи Генерала в Латеранському палаці 
з поясненнями щодо своєї «сумнівної» поведінки, 
і навіть віддав наказ про його затримання. За пе-
рекірливого францисканця, прибічника «черне-
чої світськості», «полегшеної аскези» та «орден-
ського добробуту» очікувано заступився Фрідріх 
ІІ, але імператорське заступництво не допомогло. 
Оскільки Генерал не з’явився до Папи за викли-
ком, його позбавили посади керівника ордену та 
відлучили від Церкви; Ілія так і помер відлуче-
ним. Через декілька місяців настоятель монас-
тиря Сакро-Конвенто в Ассізі наказав вирити й 
кинути на шкуродерню його рештки. Орденський 
хроніст, брат Салімбене де Адам, у свою чергу 
зафіксував багато подробиць ганебної поведінки 
Ілії Кортонського, зокрема тиранії, яку той за-
провадив у керівництві орденом [2, с. 106-118].

Означені події, зрештою, призвели до утво-
рення у Францисканському ордені двох проти-
лежних течій, відомих як «обсерванти» (від лат. 
«observantio», тобто «дотримання») та «конвен-
туали» (від лат. «conventum», тобто «монастир»). 
Перші, від яких невдовзі відокремились «спіріту-
али», суворо дотримувалися всіх пунктів третього 
Статуту й вимоги «досконалої бідності» – відмо-
ви від будь-якого майна; другі уникали виконан-
ня низки базових приписів фундатора, й у пер-
шу чергу – перебування в стані «євангельської 
бідності», посилаючись на потреби «людської 
природи» та умови оточуючого мирського жит-
тя. Після вимушеного зречення Ілії керівні по-
зиції у францисканській спільноті перейшли до 
спірітуалів. 1242 р. вони здійснили спробу узго-
дити Статут із вищезгадуваною буллою Григорія 
ІХ. Чотири найбільш авторитетних у той період 
теологів-францисканців оприлюднили т. зв. Ви-
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словлювання чотирьох Магістрів, де обґрунту-
вали для ордену доречність володіння майном 
на «тимчасових» умовах [35, с. 5]. У 1244 р. пе-
ремогу здобули конвентуали шляхом обрання 
Генералом Крещенціо Гріцці з Ієзі (1244-1247), 
який виявився прибічником методів врядування 
Ілії Кортонського. Тоді ж, на капітулі, незважа-
ючи на опозицію майже усього собору, спірітуа-
ли, разом з обсервантами, домоглися скасуван-
ня «суперечливої» папської булли від 1230 р. За 
цих обставин Генерал Крещенціо й конвентуали 
звернулися по допомогу до Папи Іннокентія III 
(1198-1216). У 1245 р. понтифік підтвердив рі-
шення Григорія IX і оголосив, що нерухомість та 
земельна власність, якими було заборонено воло-
діти францисканцям, повинні належати Святому 
Престолу й перебувати у розпорядженні жебру-
чих монахів «тимчасово» [35, с. 6].

Рух спірітуалів, як окреме церковно-релігійне 
угрупування, остаточно сформувався в середині 
80-х рр. ХІІІ ст. Соціальне походження його членів 
було різним. Керівники руху значною мірою зали-
шались вихідцями з міського нобілітету. «Рядові» 
спірітуали у свою чергу належали до всіх про-
шарків населення міст, за виключенням плебсу, а 
також до різних категорій селянства, з яких чер-
нечі ордени зазвичай набирали учнів для монас-
тирських шкіл. Одним з головних шляхів поши-
рення впливу францисканців на населення стало 
створення ними вже згадуваного Третього орде-
ну (тобто «терціаріїв»), котрий об’єднував мирян. 
«Другим орденом» була жіноча частина францис-
канства, яка носила назву Ордену Св. Клари (або 
кларисинок) [40]. Вагомим досягненням Ордену 
Св. Франциска виявилось зростання його автори-
тету серед більшості терціаріїв, ідейно близьких 
до бегінів. Незважаючи на соціальне розмаїття 
прибічників спірітуалізму, основу руху становили 
саме ремісники та селянство [32, с. 56].

Відчуваючи небезпеку від зближення спі-
рітуалів та єретиків-бегінів, Папа Миколай IV 
(1288-1292) в одному з листів до Генерала Ор-
дену братів-міноритів наказував вжити заходів 
«проти бегінів, які об’єдналися у провінції Про-
ванс із сектою брата Петра Іоанна» [29, с. 101]. 
З подібним проханням до Генерала звернувся й 
король Франції Філіп IV. Іоанн де Муро (1296-
1304), який згідно волі Папи, очолив Францис-
канський орден, посилив переслідування прован-
сальських спірітуалів. Обрання Боніфація VIII 
(1294-1303) новим понтифіком співпало з активі-
зацією репресій проти спірітуалів; вони стосува-
лися й цивільного населення регіону [29, с. 102]. 
Значне занепокоєння у Оліві викликали гоніння 
на його прибічників, але він не міг вжити жодних 
заходів, щоб допомогти їм, оскільки залишався 
ізольованим у монастирі в Нарбонні, де і помер 
14 березня 1298 р. 

На церковному Соборі у В’єнні 1311 р. були 
засуджені три найнебезпечніші, на думку Церк-
ви, богословські тези Оліві: заперечення таїнства 
хрещення дітей, таїнства шлюбу і таїнства при-
частя [29, с. 88]. Очевидною є схожість цих тез 
Оліві з поглядами єретичних сект, що діяли про-
тягом ХІІІ-XIV ст. у Франції. Ідеї Оліві та спірі-
туалів щодо історії людства та Церкви зокрема, 
значною мірою визначалися їхнім ставленням 
до існуючого суспільства, політичних відносин 

та формувалися відповідними філософсько-істо-
ричними концепціями. Основним джерелом для 
аналізу цих ідей є опус Петра Іоана Оліві «По-
стилла на Апокаліпсис». Бегінська періодизація 
історії Християнської Церкви та людства викла-
дена саме в ній. Оліві поділяв історію Церкви на 
низку етапів – сім послідовних стадій або «ста-
нів» («status»), через які повинне пройти люд-
ство; при цьому кожна наступна стадія була до-
сконалішою за попередню. 

Перша стадія, за твердженням Оліві, почина-
лася від заснування Ранньої Церкви, а шоста – від 
часів проповідницької діяльності Св. Франциска 
Ассізького. Отже, шостий період відкривався із 
сучасної для Оліві епохи та мав продовжува-
тися надалі. Автор Постилли підкреслював, що 
шоста стадія бере свій початок із засудження 
«Вавілонської блудниці», тобто Римської Церк-
ви, котра, як вже акцентувалось, перебувала в 
«царині гріхів». Оліві також писав про розпусту, 
жадібність, пихатість, ненажерливість кліриків 
та симонію, – явища, характерні для тогочасного 
церковного середовища [29, с. 373-374]. Разом з 
тим, він вважав, що шостий «стан» є підсумком 
попередніх та водночас початком ліквідації ста-
рої, гріховної Церкви, яка буде замінена новою 
«Духовною Церквою». Заключний етап людської 
історії почнеться зі знищення Антихриста та на-
стання Страшного Суду [28, с. 25].

Прелатам існуючої Церкви Оліві протистав-
ляв Св. Францика Ассізького та його послідов-
ників – спірітуалів, на початковому етапі їхньої 
діяльності, коли ідеологія спільноти Франциска 
була близькою до секти бегінів і дотримувалась 
морально-етичних принципів раннього християн-
ства. Обурення теологів та керівництва ордену ви-
кликали й філософсько-теологічні концепції Оліві. 
Бог, на його думку, – це лише «Вищий координа-
тор» всієї діяльності створеної ним «істоти» (тобто 
людини). Остання отримує, таким чином, певну 
свободу дій. «Хоча наше бажання, констатував 
Оліві, залежить від Божої волі, однак воно пере-
буває в наших руках» [33, с. 89]. Теза Оліві про те, 
що Католицька Церква – це «не Христова Церк-
ва», а «обитель демонів», прослідковується в його 
концепції про антихристів, яку використовували 
бегіни [29, с. 373]. Антихристом Петро вважав і 
Папу Римського [28, с. 16].

Аналіз філософсько-історичних поглядів Олі-
ві демонструє їхній відверто єретичний та анти-
церковний характер з точки зору католицької 
догматики. Ідеї єресиарха, які стосувалися не 
просто вдосконалення, а навіть заміни Католиць-
кої Церкви, й рішучої боротьби з прелатами, мо-
нахами і самим понтифіком, аж до їхнього фізич-
ного знищення, – виявились радикальніші ніж у 
катарів. Разом з тим, простежується певна схо-
жість його концепції з поглядами бегінів. Отже, 
можна констатувати взаємовплив релігійних по-
глядів єретиків-бегінів та спірітуалів на чолі з 
Оліві. Рух спірітуалів, як відомо, не припинився 
після смерті Петра Іоанна Оліві. Навпаки, його 
послідовники розширили цей рух та зміцнили 
зв’язки з бегінами. Продовжувачами справи Олі-
ві стали італійські та французькі спірітуали й 
відомі світські діячі – Убертіно де Казале (1259-
1338), Анджело Кларено (1247-1337), Арнольд із 
Віланови (1240-1312) та Бернар Делісьо [29, с. 98]. 
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На межі ХІІІ-ХIV ст. на півдні Франції роз-
горнулась справжня війна проти Інквізиції, в 
якій об’єдналися різні соціальні верстви, пере-
важно – міського населення. Активний спротив 
Інквізиції чинили мешканці Безьє. В Каркассонні 
міщани вигнали з міста інквізитора, спалили всі 
документи трибуналу та розгромили абатство, 
де засідав інквізиційний суд. Спірітуали, за під-
тримки городян, вигнали з тамтешніх обителів 
представників Францисканського ордену, зокре-
ма у Нарбонні й Безьє, які в 1314-1316 рр. стали 
оплотом для місцевих єретиків з усього Прован-
су та сусідніх провінцій [33, с. 102]. Становище 
Церкви ускладнювалося конфліктом папства з 
королівською владою і частиною галлікансько-
го духовенства, яке підтримувало французь-
кого монарха. Королівські чиновники стежили 
та опікувались тим, щоб завадити надмірному 
зростанню впливу папства та Інквізиції, й одно-
часно зміцнити централізовану владу в країні. 
У зв’язку з цим, у розпал переслідування єре-
тиків на Півдні, 27 квітня 1287 р. Філіп IV за-
здалегідь попередив сенешаля Каркассонна про 
те, щоб той утримувався від надмірної підтримки 
місцевих інквізиторів. У подальшому король ви-
користав спірітуалів у боротьбі проти Папи Боні-
фація VIII: останні повинні були виступити свід-
ками на організованому проти понтифіка процесі. 
Однак невдоволення королівської влади політи-
кою Римської Курії не заважало самому монарху 
так само переслідувати єретиків [33, с. 103].

Бегіни та спірітуали, як вже підкреслювалось, 
у різних формах вели послідовну боротьбу з Ка-
толицькою Церквою. Діяльність спірітуалів після 
смерті Оліві викликала велике занепокоєння у 
папства та королівської влади. Церква і держава 
використовували усі можливі засоби для приду-
шення релігійної опозиції. Разом з тим, Церква 
не могла знищити спірітуалів, не скомпромен-
тувавши Орден францисканців у цілому, оскіль-
ки це нашкодило б політиці Римської Курії та 
авторитету понтифіка на Заході. Тому папство 
змушене було лавіювати. Папа Климент V не на-
важився відкрито засудити спірітуалів. Однак, 
очевидним виявився той факт, що ні папство, ні 
керівництво ордену не могли миритися з існу-
ванням потужної опозиційної сили, пов’язаної з 
єретичним рухом [33, с. 105]. 

У 1311 р. Папа вирішив винести на обгово-
рення питання про необхідність боротьби проти 
Оліві на черговий Собор у В’єнні. Постанови Со-
бору щодо бегінів й бегардів стали сигналом до 
початку їхніх переслідувань по всій Західній Єв-
ропі. Одночасно, період підготовки до відкриття 
Собору виявився новим етапом у боротьбі з бегі-
нами та спірітуалами. Тоді ж діяльність Інквізи-
ції сконцентрувалась на «бегінському полюван-
ні»; почалися арешти й допити єретиків та їхніх 
прибічників. Місцевий клір й інквізитори спира-
лися на підтримку королівської влади. Значна 
кількість єретиків зазнала спалення на вогнищі 
(т. зв. акт аутодафе) напередодні відкриття Со-
бору. Серед них були й катари, зокрема, один з 
відомих їхніх лідерів – П’єр Отьє. У 1312 р. лише 
в Тулузі Інквізиція засудила понад тисячу осіб, 
звинувачених у єретизмі [13, с. 245]. 

Обраний у червні 1313 р. генералом Фран-
цисканського ордену Александр з Александрії  

(1313-1314), за підтримки Климента V відразу 
ж почав активні дії проти спірітуалів. Проте у 
1314 р. і Генерал, і Папа померли, а вибори на-
ступників відбулися значно пізніше. У цій ситу-
ації спірітуали вирішили скористатися посла-
бленням позицій ордену і папства для посилення 
власних дій у боротьбі з ворогами. Активізувало-
ся єднання послідовників Оліві з опозиційно на-
лаштованими мешканцями південнофранцузьких 
міст. Так, у 1314 р., спірітуали Нарбонна і Безьє, 
за підтримки городян вигнали з домініканських 
й францисканських монастирів насельників-па-
пістів. Упродовж 1315-1316 рр. абатства Безьє та 
Каркассонна перетворились на осередки опози-
ційного руху проти Церкви; навколо них концен-
трувалось усе невдоволене політикою папства 
населення сусідніх провінцій. У підсумку по-
встання було придушене, однак цей радикальний 
епізод викликав неоднозначну реакцію з боку 
французького духовенства. Становище Римської 
Церкви у Франції в даний період ускладнилося 
цілим рядом великих антифеодальних повстань; 
окремі з них мали й релігійну спрямованість, зо-
крема, згадуване вище повстання «пастушків» 
1320 р., яке охопило Фландрію, Шампань, Бур-
гундію, Лангедок та сусідні регіони [33, с. 171]. 

Позиції ворогів спірітуалів зміцнили-
ся у червні 1316 р., коли Мікеле Чезенський  
(1316-1328) був обраний новим Генералом Фран-
цисканського ордену, а в серпні того ж року кар-
динал Жак Дюез став Папою під ім’ям Іоанна 
ХХІІ. Вони відразу посилили тиск на спірітуалів. 
Головна мета папства і францисканства співпа-
дала – перешкодити налагодженню зв’язків між 
спірітуалами та єретиками, а також не дозво-
лити спірітуалам виділитися в окрему релігійну 
організацію; це загрожувало б внутрішній ста-
більності Католицької Церкви. Акцент боротьби 
з внутрішньоорденськими реформаторами був 
зроблений на нейтралізацію керівників спіріту-
алів. Папа чітко усвідомлював небезпеку, яку 
несла в собі діяльність Убертіно де Казале, ак-
тивного проповідника ідей Оліві. Тому Уберті-
но змусили, по-перше, залишити лави ордену, 
по-друге – ізолювали його від активної місіо-
нерської діяльності. Одним з лідерів спірітуалів 
на той час став також Анджело Кларено, якого 
Римська Курія відлучила від Церкви і, зрештою, 
ув’язнила [29, с. 367]. Навесні 1317 р. до активно-
го протистояння папству долучився один з най-
впливовіших спірітуалів – Бернар Делісьо, ко-
трий перебував у монастирі в Безьє. У підсумку 
він так само зазнав арешту та ув’язнення. Після 
тривалого розслідування і суду Делісьо, як «во-
рог Інквізиції та короля Франції», у 1319 р. був 
засуджений до довічного ув’язнення та помер 
навесні 1320 р. [32, с. 53].

Ставлення Римської Курії до руху спірітуа-
лів було вкотре зафіксоване у папській буллі від 
7 жовтня 1317 р., де містилася повна відмова ке-
рівництва Церкви від виконання вимог і прохань 
спірітуалів, зокрема – про їхнє виділення з орде-
ну в окрему монашу общину. У загрозливій формі 
понтифік закликав спірітуалів до суворого вико-
нання усіх настанов Римської Курії та Генерала 
Францисканського ордену. Буллою Іоанна ХХІІ 
від 30 грудня 1317 р. були засуджені спірітуали 
та їхні численні симпатики – миряни, які входили 
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до Третього ордену францисканців, – тобто фрат-
тічелли, бізокки, бегіни й інші єретики, котрі ді-
яли в Італії, на Сіциліїї, у Нарбонні, Тулузі та ін-
ших провінціях, що перебували під інквізиційною 
юрисдикцією францисканців. До заборонених єре-
тичних сект входила також конгрегація «Бідних 
єремітів», яка діяла в Італії під керівництвом Ан-
джело Кларено [35, с. 7]. Таким чином, папською 
буллою засуджувалися не лише спірітуали та їхні 
прибічники з лав терціаріїв, а й «небезпечні» єре-
тики – миряни, які підтримували спірітуалів та 
дотримувалися поглядів Оліві.

Булла Римського первосвященика від 23 січня 
1318 р. засудила й відлучила від Церкви спірі-
туалів з Тоскани, котрі переховувалися на Сі-
цилії. Характерним є той факт, що в буллі так 
само згадуються вальденси; це є підтвердженням 
продовження їхнього існування як сили, ворожої 
Римському Апостолату [13, с. 247]. Окрема булла 
засудила «Постиллу на Апокаліпсис», що дало 
початок кампанії інквізиційного переслідування 
цього твору. Офіційна заборона Постилли ста-
ла частиною загальної боротьби папства проти 
ідей та «культу» Петра Іоанна Оліві. У 1318 р. 
відбулася ексгумація та спалення Інквізицією 
його тіла. Буллою від 18 серпня 1318 р. понти-
фік наказував єпископам Магелона і Безьє по-
силити боротьбу проти «бегінів та інших єрети-
ків» [33, с. 82]. У 1319 р. спалення зазнала група 
бегінів, які дотримувались теології Оліві. Однак 
переслідування не змогли знищити спірітуалів 
та бегінів, яких сучасники вважали ідентичними 
рухами. Один з тогочасних католицьких хроніс-
тів, після спалення в травні 1318 р. 4 спірітуалів, 
повідомляє: «Ця єресь настільки зміцнилася в 
провінції Нарбонн, що мінорити і бегарди з Тре-
тього ордену францисканців публічно називали 
Папу та усіх його мирян (католиків – А. П.) єре-
тиками, що належать до секти Антихриста, не 
до Христової Церкви, а до синагоги Сатани, які 
служать Великій блудниці, Вавілону» [29, с. 368]. 

Римську Курію також турбувала поведінка 
терціаріїв, тісно пов’язаних з бегінами. 26 люто-
го 1322 р. Іоанн ХХІІ видав бреве архієпископам 
і єпископам півдня Франції й Арагона, де пре-
латам рекомендувалося ретельно вивчати спосіб 
життя та світогляд «братів і сестер Третього ор-
дену Святого Франциска», які мешкали у їхніх 
діоцезах [13, с. 248]. Буллою від 1 серпня 1322 р. 
Папа віддав наказ кліру та інквізиторам Сіцилії, 
Італії, Провансу, Нарбонна і Тулузи здійснюва-
ти суворі каральні заходи в рамках дотримання 
виконання булли, виданої ще 30 грудня 1317 р., 
яка засуджувала бегінів, фраттічеллів та інших 
єретиків.

На початку 20-х рр. XIV ст. діяльність різних 
єретичних угрупувань залишалася досить інтен-
сивною; з іншого боку, у південнофранцузького 
населення зростали антифеодальні та антицер-
ковні настрої. За підтримки королівської влади, 
природно, активізувалась і діяльність Інквізиції. 
Наприклад, у 1323 р. в Лангедоці було спалено 
114 фраттічеллів [33, с. 110]. В межах означених 
реалій з’явилась необхідність збільшення кіль-
кості інквізиторів, які б займалися розслідуван-
ням справ єретиків. Одним з найбільш «актив-
них» інквізиторів того часу став Мене де Робекур, 
відомий своєю жорстокістю. «Наполегливістю» 

й «принциповістю» на службі Інквізиції так 
само відзначився Жак Фурньє, який протягом  
1334-1342 рр. обіймав Папський престол під ім’ям 
Бенедикта ХІІ (1334-1342). Разом з тим, необхід-
но констатувати, що у першій третині XIV ст. 
папство систематично заохочувало інквізиторів 
до масштабної боротьби з єретичними проявами 
серед місцевого населення. Наприклад, окремою 
буллою Іоанна ХХІІ від 20 вересня 1325 р. від-
значалися «заслуги» інквізитора Тулузи П’єра 
Брюна у боротьбі з південнофранцузькими єре-
тиками [13, с. 250].

Папство, як вже наголошувалося вище, нада-
вало особливого значення засудженню «Постилли 
на Апокаліпсис». Іоанн ХХІІ уважно вивчив цей 
опус і в 1317 р. доручив спеціальній комісії тео-
логів проаналізувати його з точки зору відповід-
ності до фундаментальних доктрин католицизму. 
У висновку цієї поважної комісії наголошувалося 
на «єретичному» та «ворожому» католицькому 
віровченню змісті твору й відзначалося: «Єресь 
[брата Петра Іоанна – А. П.] небезпечна і для 
багатьох простих людей приваблива внаслідок 
своєї лицемірної святості, яка проявляється у 
словах, їжі та одязі» [33, с. 101]. 8 лютого 1326 р. 
понтифік знову (вже вдруге) засудив відповідною 
буллою цю Постиллу Оліві, що містила «єретич-
ну догматику, спрямовану проти єдності Церкви» 
[29, с. 367]. Очевидно, Папу найбільше непокоїв 
той факт, що твір Оліві відігравав роль ідейної та 
світоглядної основи для бегінів, яким Інквізиція 
приписувала приналежність до Третього ордену 
Св. Франциска. 

Засудженню також піддався не менш відомий 
твір Оліві «Постилла на Євангеліє від Матвія», 
суть якої зводилася до регламентації «способу 
життя в бідності». Проте, всупереч очікуванням 
Папи і прелатів, після офіційного засудження 
опусу вплив ідей Оліві у Лангедоці, незважа-
ючи на певну втрату позицій у регіоні, не був 
остаточно ліквідований. У 1327 р. інквізиційний 
вирок отримав один з керівників секти бегінів 
П’єр Тренкавель з Безьє та його донька, а також 
учень Тренкавеля Бернар Мартен з Нарбонна, 
який відверто оголосив, що є прихильником Оліві 
[32, с. 52]. Упродовж 1332-1334 рр. папство, разом 
з Інквізицією організували процес проти русси-
льонського дворянина Адемара де Моссе, звину-
ваченого в бегінізмі. Руссильон, як відомо, входив 
до володінь короля Майорки Хайме ІІІ Сміли-
вого (1324-1344), але підтримував тісні релігійні 
зв’язки з Лангедоком. Тому діяльність місцевої 
антипапської опозиції «суміщувалась» з анти-
церковною боротьбою в Окситанії. Процес проти 
Адемара де Моссе став черговим підтверджен-
ням глибокого впливу поглядів Оліві на тогочасне 
суспільство Південної Франції [29, с. 111].

Висновки і пропозиції. В межах узагальнен-
ня необхідно констатувати: незважаючи на те, 
що апогей діяльності спірітуалів та бегінів при-
падає на кінець ХІІІ – початок XIV ст., ці рухи 
продовжували загрожувати домінуванню Церк-
ви на терені Південної Франції й протягом пер-
шої третини XIV ст. У другій половині XIV ст. 
в актах інквізиційних трибуналів так само мали 
місце згадки про членів низки єретичних сект – 
катарів, вальденсів і особливо бегінів. Лише на-
прикінці XV ст. папство дозволило студентству 
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частково ознайомлюватися з окремими твора-
ми авторитетного духовного лідера спірітуа-
лів – Петра Іоанна Оліві. Всупереч тверджен-
ням представників Римської Церкви й Інквізиції, 
поширення ідей Оліві та діяльність єретиків не 

були придушені остаточно. Одночасно, боротьба 
бегінів й спірітуалів з латинською «ортодоксією» 
відіграла суттєву роль у подальшому розвитку 
ідеологічних і суспільно-політичних процесів на 
території Західної Європи. 
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Ключевые слова: Лангедок, обсерванты, конвентуалы, спиритуалы, Петр Иоанн Оливи, Орден фран-
цисканцев, Св. Франциск, папство.
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ORIGINS AND CONSEQUENCES OF DIVISIVE TRENDS  
IN THE FRANCISCAN ORDER IN THE FIRST HALF OF THE XIII-TH CENTURY

Summary
The article investigates the doctrinal principles, organizational structure and social nature of beguines 
religious communities in Languedoc in the first half of XIV-th century. Particular attention is paid to 
teaching dogmatic principles Petrus Johannis Olivi, which was the ideological basis of the spirituals 
opposition movement among the Franciscan Order. A key aspect of the study is the fight between spirituals 
and the Roman Curia. 
Keywords: Languedoc, observants, conventuals, spirituals, Petrus Johannis Olivi, Franciscan Order, papacy.


