UNIVERZA V LJUBLJANI
TEOLOŠKA FAKULTETA

Sašo Komes

SVETOPISEMSKI ELEMENTI V
NOVOODKRITEM ČELANOVEM
ŽIVLJENJEPISU SVETEGA
FRANČIŠKA ASIŠKEGA
DIPLOMSKO DELO

Ljubljana – Maribor, 2020

UNIVERZA V LJUBLJANI
TEOLOŠKA FAKULTETA
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM TEOLOŠKI IN
RELIGIJSKI ŠTUDIJI

Sašo Komes
SVETOPISEMSKI ELEMENTI V NOVOODKRITEM
ČELANOVEM ŽIVLJENJEPISU SVETEGA FRANČIŠKA
ASIŠKEGA
DIPLOMSKO DELO

Mentor:
doc. dr. Miran Špelič

Ljubljana – Maribor, 2020

ZAHVALA

Zahvaljujem se svojemu mentorju doc. dr. Miranu Špeliču za pomoč pri izbiri teme in
strokovne napotke pri pisanju.
Hvala prijateljem (predvsem Gaji, Aniti, Nini in Alešu) ter sorodnikom za spodbude,
podporo in pomoč.

III

IV

SEZNAM KRATIC IN OKRAJŠAV

1 FPKu

–

Frančišek Asiški, Pismo vsem kustosom (I)

2 FPKr

–

Frančišek Asiški, Pismo vsem kristjanom (kasnejša redakcija)

3Soc.

–

Legenda Trium Sociorum (Legenda treh tovarišev)

Bon.

–

Bonaventura, Legenda Maior

Fior.

–

Rožice sv. Frančiška (Fioretti)

VBF

–

Tomaž Čelanski, Vita Brevior B. Francisci
(novoodkriti življenjepis)

V

VI

KAZALO
SEZNAM KRATIC IN OKRAJŠAV

V

UVOD

1

1.

3

2.

SVETI FRANČIŠEK: ŽIVLJENJE IN DOBA
1.1

Kratek biografski oris

3

1.2

Sv. Frančišek in njegovo obdobje

6

FRANČIŠKOVI ŽIVLJENJEPISI (QUAESTIO FRANCISCANA)
2.1

3.

4.

Paul Sabatier: Življenjepis Sv. Frančiška in Quaestio Franciscana

NOVOODKRITI ŽIVLJENJEPIS

8
9
14

3.1

Najdenje

14

3.2

Vsebina

16

3.3

Vrednotenje

20

Svetopisemski elementi v novoodkritem življenjepisu

22

4.1

Vloga Svetega pisma v življenju in v spisih sv. Frančiška

22

4.2

Obseg in izvor svetopisemskih elementov v novoodkritem življenjepisu

23

4.3

Predstavitev izbranih citatov

27

ZAKLJUČEK

31

POVZETEK

33

REFERENCE

35

KAZALO TABEL IN GRAFOV
Tabela 1: Seznam svetopisemskih citatov ...................................................................... 25
Graf 1: Odstotni prikaz starozaveznih in novozaveznih citatov ..................................... 25

VII

VIII

UVOD

Da sem si za svoje diplomsko delo izbral lik svetega Frančiška Asiškega, pravzaprav ni
veliko naključje, saj o njem prebiram že skoraj poldrugo desetletje. Kakor na mnoge med
nami je tudi name napravil velik vtis. Če sem na začetku odkrivanja njegove figure nova
spoznanja in dognanja črpal predvsem iz biografskih filmov in nekaterih hagiografij, sem
v zadnjih petih letih želel globlje razumeti njegovo ljubezen do Boga in Božjega stvarstva
na zemlji. Pri tem sta mi bila vsekakor v veliko pomoč pridobljeno znanje italijanščine in
študij v Milanu med brati kapucini.
Že kaj hitro sem spoznal, kakšen ugled uživa asiški ubožec na Apeninskem polotoku, saj
mu še dandanes mnogi učenjaki namenjajo svoje misli ter razprave. Omenjeno ne velja
le za tiste bolj učene, tudi med t. i. preprostim, a vernim ljudstvom je Frančišek še zmeraj
med tistimi svetniki, ki nam kažejo pot, kako slediti Kristusu. Kratek in jedrnat oris
njegovega življenja bomo predstavili v prvem poglavju diplomskega dela.
Za lažje razumevanje protagonista ter dogajanja okoli njega so nam v veliko pomoč Fonti
Francescane (Izviri frančiškanstva, op. p.), ki so temelj za vse, ki želijo tako ali drugače
bolje spoznati Frančiška. Tej temi in nekaterim ključnim dogodkom v prvih desetletjih
po njegovi smrti bomo namenili drugo poglavje, v katerem bomo predstavili tudi in vedno
aktualno Quaestio Franciscana.
Fonti Francescane med drugim vsebujejo vse do zdaj poznane življenjepise, katerih
navdih je umbrijski svetnik. Čeprav so še do nedavnega mnogi menili, da so uspeli
razvozlati in prepoznati vse hagiografije, spisane po njegovi smrti, se je v letu 2015
pojavil tekst, ki je že od začetka postal predmet širših analiz. Le-temu bomo posvetli
celotno tretje poglavje.
V četrtem poglavju se bomo osredotočili na svetopisemske elemente v novoodkritem
Čelanovem življenjepisu svetega Frančiška Asiškega. Na začetku poglavja smo opravili
kvantitativno analizo biblijskih citatov v Vita Beati Patris Nostri Francisci. Nato smo
poskušali ugotoviti, katere vrstice so najpogosteje uporabljene ter podati subjektivno
razlago slednjih. Kasneje smo namenili prostor tudi Aleksandru Horowskemu in njegovi
1

kritični študiji Dalarunovih biblijskih referenc. Slednje smo poskušali podpreti oziroma
jim oporekati tudi z osebnimi pripombami.
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1. SVETI FRANČIŠEK: ŽIVLJENJE IN DOBA

1.1 Kratek biografski oris

Sveti Frančišek se je rodil leta 1181 oziroma 1182 (Grande Dizionario Enciclopedico
1968, 305) v Assisiju očetu Pietru Bernardoneju, trgovcu s suknom, in mami Piki
Bourlement, plemkinji iz Provanse v Franciji1. Svoje bogato otroštvo in mladost je
preživel v družbi, ki jo je zelo zaznamovala tedanja francoska kultura iz Provanse. V tem
času je bilo mnogo napetosti med posvetno oblastjo in Cerkvijo, ki sta se vojskovali za
prevlado nad mesti v umbrijski pokrajini. V enih izmed teh bitk je bil udeleženec tudi
mlad Frančišek.
V letu 1202 je potekal boj med prebivalci Assisija in Perugie, v katerem je bila slednja
zmagovalec (Bon. 1030). Na srečo je naš protagonist preživel. Po enem letu ujetništva se
je vrnil v rodno mesto z »boleznijo«, ki mu je popolnoma spremenila življenje. Slednje
je želel posvetiti vojaški karieri. V tem času se je v Assisiju na bojni pohod pripravljal
Valter Brienski2, ki se mu je Frančišek tudi pridružil; čeprav je bil namenjen vse tja do
Apulije, so se njune poti razšle nedaleč od Spoleta. Prav tukaj je znova zbolel in dobil
videnje3, ki mu je začrtalo nadaljnje življenje. Na poti v domači Assisi se je ustavil v
Rimu pri sv. Petru. Pri vratih bazilike je revežem podaril svoje imetje ter si nadel beraška
oblačila. Ob prihodu domov je bil deležen velikega posmeha someščanov; tudi oče ni
ostal ravnodušen ter mu je zagrozil s hišnim zaporom in mu postavil ultimat, da ga bo
razdedinil, če si ne bo premislil. A Frančišek je vztrajal pri svojem ter se tako pred

1

Iz njegovega krstnega imena Janez v Frančiška ga je preimenoval oče.
Valter Brienski je bil prvorojenec Erarda II. Brienskega in Neže iz Montfaucona. Papež Inocenc III. ga je
imenoval za kneza Taranta, plemiča Apuliie in grofa Lecca. Prav tako mu je rimski škof podelil nalogo, naj
ponovno vzpostavi red in mir v Kraljevini Sicilije. Umrl je leta 1205 med bojem, na katerem se mu je delno
pridružil tudi Frančišek.
3
Bon. 1031-32: »Cumque, paulo post iter aggressus, ivisset usque ad proximam civitatem, audivit in nocte
Dominum familiari sibi allocutione dicentem:”Francisce, quis potest melius facere tibi, dominus aut
servus, dives aut pauper?”. Cui cum Franciscus respondisset, quod tam dominus quam dives facere melius
potest, intulit statim:”Cur ergo relinquis pro servo Dominum et pro paupere homine divitem Deum?”. Et
Franciscus:”Quid me vis, Domine, facere?”. Et Dominus ad eum:”Revertere in terram tuam, quia visio,
quam vidisti, spiritualem praefigurat effectum, non humana sed divina in te dispositione complendum.”«.
2

3

obličjem tedanje cerkvene oblasti4 in očeta ter ostalih prisotnih odrekel družinski
dediščini (Bon. 1041-43).
Dve leti pozneje so njegovemu načinu življenja začeli slediti še drugi mladi možje iz
Assisija: Bernard Kvintalski (plemič), Peter Katani (doktor prava), Egidij (človek iz
ljudstva), Sabatin Morik. Vsem tem se kasneje pridružijo tudi ostali, med njimi Leon,
Masej in Juniper (pogosto omenjeni v Rožicah). Raznolik nabor prvih bratov nam
prikazuje Frančiškovo sposobnost, da je lahko pritegnil ljudi iz vseh slojev. Da bi si lažje
organizirali življenje in sledili preprostim evangeljskim idealom, je v letu 1210 Frančišek
odšel k papežu Inocencu III (Bon.1061-64), ki mu je ustno odobril vodilo za novonastali
red.
V kratkem času je število novih članov reda oziroma bratov naraslo do te mere, da je
Frančišek leta 1217 pripravil prvo srečanje vseh bratov pri Porciunkuli; zbralo se jih je
približno pet tisoč (Fior. 18). Vsa ta srečanja, ki so potekala na dve leti, so vedno bolj
dopolnjevala in oblikovala vodilo. Zaradi velikega števila bratov in evangeljskega zagona
so bratje pričeli z misijoni izven Italije, še posebej med Francozi in germanskimi narodi.
Zaradi neprepoznavnosti so jih na začetku večkrat zamenjevali in zmerjali s heretiki,
zaradi česar je moral papež Honorij III. posredovati ter izdati dekret, ki jih je ščitil na
misijonskih potovanjih.
Svoje poslanstvo s širjenjem veselega oznanila je Frančišek želel ponesti tudi izven
Apeninskega polotoka. Večkrat, a neuspešno, je želel prečkati Jadransko morje. Ko je bil
v Španiji, je nekaj svojih bratov poslal v Maroko, da bi tam spreobračali nevernike. Kljub
njihovim naporom seme ni bilo posejano. A vendar so ti prvi misijonarji novonastalega
in hitro rastočega reda postali prvi mučenci, ki so dali svoje življenje za Kristusa.5
V letu Gospodovem 1219 se je Frančišku uresničila velika želja, saj se je končno napotil
proti Sveti deželi. Najprej se je ustavil na afriški celini, kjer je v Egiptu pridigal

4

Škof Gvido je prvič omenjen kot asiški škof 31. 8. 1197, kjer je predsedoval zboru duhovnikov pri
posvetitvi samostanske cerkve S. Croce di Fonte Avellana. Bil je v tesnih odnosih z Inocencem III., ki mu
je 26. 5. 1198 podelil privilegij oziroma popolno oblast na imetjem njegove škofije. “Guido”, Dizionario
biografico,
Treccani
(http://www.treccani.it/enciclopedia/guido_res-67ba21c1-87ee-11dc8e9d0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/).
5
Berard, Peter, Oton, Akurzij in Adjut. Prav krvi prvih mučencev je navdušila za Frančiškov red mladega
in nadobudnega avguštinca s Portugalske, kasneje znanega kot Anton Padovanski.
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tamkajšnjemu sultanu (Bon. 1172-74).6 Čeprav je pri vladarju Malek-Al-Kamilu užival
visoko spoštovanje, za razliko od njegovih teologov, ga vendarle ni uspel spreobrniti.
Zavoljo relativno slabih rezultatov misijonarjenja in predvsem zaradi vedno večjih
nesoglasij znotraj reda se je Frančišek odločil za vrnitev v Italijo. Njegovo prvo dejanje
je bilo sklic celotnega reda v Benetkah, kjer je na svoje mesto imenoval br. Petra
Katanija,7 a kljub vsemu ohranil svoj primat.
V letih, ki so prihajala, je po več prošnjah bratov in drugih cerkvenih dostojanstvenikov
napisal vodilo, ki ga je v letu 1223 potrdil papež Honorij III. (Bon. 1082-84). Od tega leta
naprej so se pripadniki njegove skupnosti imenovali manjši bratje.
Naslednje leto se je Frančišek umaknil na toskansko goro La Verno,8 kjer je svoj čas
preživel v molitvi in postu. V tem obdobju je od Gospoda prejel veliko milost, saj je dobil
pečat Kristusovih ran – stigme (Bon. 1225-26).9 Jesen istega leta, tj. 1224, se je z gore
spustil nazaj v rodno Umbrijo, kjer je znova pričel z oznanjevanjem. Ko se je mudil v
domačem mestu, se je poslabšala njegova bolezen na očeh, ki so bile še posebej občutljive
na dnevno svetlobo.
Iz Assisija se je umaknil v Rieti, kjer se je nahajal Honorij III. s svojim spremstvom. Tam
so mu mnogi želeli pomagati in ga ozdraviti telesnih muk, a vse je bilo zaman. Ko se je
še zadnjič vrnil s svoj ljubi Assisi, je križ postal še težji. Ob tem je tudi spoznal, da se
njegovo zemeljsko popotovanje bliža koncu. Na večer svoje smrti je še zadnjič v slovo
pomahal sv. Klari in jo blagoslovil pri sv. Damijanu. V procesiji so ga bratje prinesli v
kapelico sv. Marije Angelske, kjer je v noči s 3. na 4. oktober 1226 zaključil zemeljsko
življenje (Bon. 1086-1102).

6

V tem opisu nam Bonaventura predstavi vladarjevo veliko spoštovanje do Frančiška, saj ga je rade volje
poslušal in z njim izmenjeval različne poglede na svet in duhovnost.
7
Peter Katani (latinsko: Petrus Cattanii). Rodil se je v Assisiju okoli leta 1180. Bil je eden izmed prvih, ki
so se pridružili sv. Frančišku iz Assisija. Umrl je 10. 3. 1221.
8
Svoje posestvo na gori mu je podaril Orlano dei Cattani.
9
Nekaj o tem lahko tudi najdem v Rožicah, »Considerazioni sulle stimmate di San Francesco«.
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1.2 Sv. Frančišek in njegovo obdobje

Časovno obdobje, v katerem je živel sv. Frančišek, je eno izmed plodnejših na duhovni
ravni v srednjem veku. Družba in kultura se nahajata na veliki prelomnici, saj gre za
obdobje velikih sprememb, še posebej v Cerkvi.
Izpostaviti velja dve veliki ustanovi, Sveto rimsko cesarstvo s težiščem v Nemčiji in
papeško državo, ki se soočata z izgubo svoje moči. Prvo načenjajo notranji spori med
mestnimi skupnostmi,10 medtem ko druga vedno bolj vstopa na politični oder in na neki
način zanemarja svoje duhovno poslanstvo. In prav posledica tega je vedno večje
nezadovoljstvo med verniki. Slednje se kaže tako na moralnem kot na duhovnem
področju. Med verniki pričenjajo krožiti herezije, različna duhovna gibanja, ki pa si v prvi
vrsti želijo ponovne vrnitve k evangeljskemu duhu prvotne Cerkve: uboštvu, nesebični
pomoči bližnjemu ter preprostemu načinu življenja (Baldi 2006, 102).
Vse to seveda ni ravno želo odobravanja tedanje cerkvene oblasti, ki je bila dokaj daleč
od evangeljskih idealov. Njeno ogrodje je načenjala korupcija in hlepenje po zemeljskih
dobrinah. In ravno izprijena drža cerkvenih dostojanstvenikov je pripomogla k velikemu
uspehu novonastalih duhovnih gibanj, ki so doživljala relativno dober odziv med
preprostim ljudstvom.
Način življenja, ki bo botroval nastanku Frančiškovega reda, je vpet v burno dogajanje
okoli vseh gibanj, ki se pojavljajo na cerkvenemu zemljevidu. Za razliko od slednjih, ki
so bila ničkolikokrat sovražno nastrojena do cerkvene oblasti, si je Frančišek prizadeval,
da bi bil vedno v soglasju s papežem ter da bi mu bil v pomoč pri notranji prenovi in
vrnitvi k evangeljskih vrednotam (Bon. 1061-64 in 1082-85). Od tukaj tudi njegova velika
želja po osebni potrditvi vodila, ki ga je najprej predstavil papežu Inocencu III. in kasneje
ponovno njegovemu nasledniku, papežu Honoriju III.
Asiški ubožec in njegovi bratje so bili velik »hit« med ljudmi, saj so na neki način
odgovarjali vsemu temu, po čemer je že dalj časa hrepenel preprosti vernik: po duhovnem
očiščenju in sledenju Kristusovemu nauku. Kljub velikemu uspehu in hitri rasti novih
10

Cesarstvo je doživelo velik udarec, saj so ga načeli boji med italijanskimi mesti in Friderikom
Barbarossom, ki so se končali leta 1183. Z mirovnim sporazumom, ki so ga sprejeli v Konstanci, je bil
Barbarossa prisiljen priznati njihovo avtonomijo.

6

redovnih poklicev se bratje niso mogli izogniti nekaterim razhajanjem med seboj. V drugi
polovici 13. stoletja se oblikujeta dve večji smeri: tisti, bolj naklonjeni samostanskemu
načinu življenja (t. i. »konventualci«); ter tisti, bolj zagreti za vodilo in radikalen način
življenja (t. i. »spiritualci«).
V družbi, kjer sta nasilje in izkoriščanje najbolj ubogih nekaj vsakdanjega, je vabilo po
spoštovanju do vseh, ki bivajo na tem planetu, tisti poziv, ki ločuje Frančiška od ostalih.
Ustanovitelj reda manjših bratov pogosto pridiga o miru in ljubezni do vseh, še posebej
do najbolj zapostavljenih, kot so bili v 13. stoletju denimo gobavci. Način in model
oznanjevanja je dokaj preprost in pogosto posega po prilikah iz Svetega pisma (Baldi
2006, 104).
V Evropi na prehodu v drugo polovico 13. stoletja lahko zasledimo že več kot tisoč
samostanov manjših bratov (Baldi 2006, 104). So znamenje, ki pričuje o tem, kako dobro
novonastali red oziroma bratje s svojim načinom življenja odgovarjajo na duhovne
potrebe tistega časa.
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2. FRANČIŠKOVI

ŽIVLJENJEPISI

(QUAESTIO

FRANCISCANA)

Posebnost figure sv. Frančiška so številne biografije, ki se pojavijo že takoj po njegovi
smrti. Seznam vseh relevantnih besedil je zelo bogat, saj nam ponujajo verodostojen
prikaz svetnikove zemeljske poti.
Dovolj je že kratek sprehod skozi nekatere kronološke mejnike:
-

1226

Frančiškova smrt

-

1228

kanonizacija

-

1228-29

Vita Beati Francisci Tomaža Čelanskega

-

1246

Pismo iz Greccia11

-

1246

Legenda Sancti Francisci Janeza Peruškega

-

1246

Legenda trium sociorum

-

1246-47

Memoriale in Desiderio Animae (Vita Secunda) Tomaža

Čelanskega
-

1247-57

Tractatus de miraculis Sancti Francisci

-

1263

Legenda Maior sv. Bonaventura

-

1310

Compilatio Assisiensis

-

1318

Speculum perfetionis

-

1327-37

Rožice sv. Frančiška (Fioretti)

11

Pismo lahko najdemo na začetku Legende treh tovarišev, ki je nastala na prelomu 13. in 14. stoletja.
Čeprav se besedilo nahaja na začetku zgoraj omenjene pripovedi, pa obstaja velika verjetnost, da je bilo
napisano
in
namenjeno
za
Čelanov
drugi
življenjepis.
Prim.:
http://www.ofsmonza.it/files/letteradigreccio.pdf.
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Pri vseh teh biografijah12 je skoraj neizbežno postaviti vprašanje njihove pristnosti
oziroma avtentičnosti samega obdobja ter besedil. Problem ni samo v zgodovinski
dokazljivosti, ampak tudi s teološkega vidika. In tako se sedaj lahko lotimo t. i. Quaestio
Franciscana, ki ga bom skušal podrobneje predstaviti v naslednjih odstavkih.

2.1 Paul Sabatier:
Franciscana

Življenjepis

Sv.

Frančiška

in

Quaestio

Prva velika revolucija na področju študij o sv. Frančišku Asiškem se je zgodila ob
publikaciji irskega manjšega brata Luca Waddinga leta 1623. Naslednja se je zgodila leta
1768 ob publikaciji Costantina Suyskensa, kjer lahko najdemo Vita Beati Francisci (Vita
Prima) Tomaža Čelanskega, Primordia in Legenda trium sociorum. Leta 1806 je Stefano
Rinaldi izdal Memoriale Tomaža Čelanskega (Vita Secunda) in leta 1822 je Niccolo
Papini izdal Legenda ad usum chori (Dalarun 2015, 11-12).
Leta 1894 je luč sveta zagledal sodoben Frančiškov življenjepis13 Paula Sabatierja, ki je,
lahko bi se tako tudi reklo, dodobra pretresel katoliški in frančiškovski svet (Cusato 2008,
479).
To monumentalno delo je bilo presenetljivo že zaradi tega, ker je pod vprašaj postavilo
vse (za)pisane tradicionalne vire, njegove brate in red, ki so več stoletij služili za
pripovedovanje zgodbe o Frančišku. Sabatier je podvomil v kredibilnost t. i. »uradnih«
virov, ki jih je naročil papež ali sam red, kot so na primer obe Vitae, katerih avtor je
Tomaž Čelanski, in Legenda maior, katere avtor je Bonaventura. V njih je dvomil zaradi
hagiografskega in teološkega ozadja avtorjev,14 ki so zaradi pristranskosti nezanesljivi
zgodovinski viri, ter zaradi domnevne skrite agende, da predstavijo Frančiška in red bolj
v sklopu načel papeštva in družbe pod vodstvom duhovnikov. Sabatier se je zato raje oprl
12

Poleg vseh biografij so tudi pridige in druga umetniška dela (npr. freske v asiški baziliki) o svetem
Frančišku pripomogle k večji popularnosti asiškega ubožca (Dalarun 2015, 12).
13
P. Sabatier, Vie de S. François d’Assise, 1894, zadnja verzija 1931. V svojem delu sem se nanaslanjal na
delo v angleščini Louise Seymour Houghton (2006).
14
Quaestio franciscana se je pojavila tudi kot filološki problem, ki se mu je še na poseben način posvetil
Menestò v svojem kratkem delu pod naslovom: »La questione francescana come problema filologico«
(1997).
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na zgodovinsko zanesljivejše vire, kar so po njegovem mnenju viri (ali zapisi ali
pripovedi) zgodnjih sopotnikov samega svetnika; najpomembnejši med njimi je bil brat
Leon.
Te Sabatierjeve predpostavke so sprožile živahne razprave med učenjaki, ki so se po
večini delili na dve skupini. Ena skupina je bila na strani bratov vseh treh vej Frančiškove
družine, ki so zagovarjali hagiografskega Frančiška in pristnost zapisov frančiškanske
zgodovine in identitete. Druga skupina pa so bili učenjaki izven vej frančiškanske
družine, ki so zagovarjali Sabatierjev pristop do virov in humanističnega Frančiška
(Cusato 2008, 479-480).
Zaradi tega se je postavilo vprašanje z imenom frančiškansko vprašanje. Gre za vprašanje
o historični kredibilnosti virov o Frančišku in njegovem redu ter razmerje teh virov med
seboj. Pojavili so se številni preobrati, dopolnitve in ponovne ocenitve. A vsak nov večji
razvoj v iskanju odgovora na frančiškansko vprašanje je izhajal iz kakega novo najdenega
rokopisa.
Quaestio franciscana se najprej postavlja kot zgodovinski problem, šele nato je filološke
in teološke narave. Problem je neizogibna potreba po natančni definiciji terminov. Le-ta
ni posledica okrnjenih namenov raziskav, ki so omejene na poznavalce stroke, ampak na
vzpostavitev natančnega kriterija za interpretiranje virov in dokumentov. Takšen kriterij
nam bi/bo omogočil ponovno raziskavo življenja Frančiška Asiškega ter verskih in
ustanovitvenih resnic, ki so na toliko različnih načinov črpale navdih prav pri tem
svetniku.
Najprej je potrebno razumeti termin »frančiškanska zgodovina« ali »zgodovina
frančiškanstva«. Vsak, ki se je kdaj poglobil v raziskavo življenja Frančiška Asiškega na
eni in v zgodovino frančiškanskega reda na drugi strani, je hitro ugotovil, da se teh
pojmov ne razlikuje. Z drugimi besedami: ali obstaja objektivni kriterij za določanje
frančiškanske identitete? Ali ta objektivni kriterij opredeljuje osebe in ustanove, ki so,
zgodovinsko gledano, svoj navdih dobile pri Frančišku Asiškem? Ali pa je termin
vendarle subjektiven, saj povzema spekter posameznikov, resnic in naukov, ki zase trdijo,
da so zvesti religioznemu idealu, ki se identificira kot frančiškanski.
V desetletjih na prehodu med 19. in 20. stoletjem so bili znanstveniki, ki so se ukvarjali
z religioznimi in teološkimi študijami, navdušeni nad zgodovinsko-kritičnimi pobudami.
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Tudi sam Paul Sabatier je bil leta 1902 zaslužen za ustanovitev Mednarodne družbe za
frančiškanske študije (International Society of Franciscan Studies) v Assisiju. Kljub
močnemu prizadevanju tega francoskega zgodovinarja, pisatelja in znanega novinarja, je
takrat prej imenovana družba imela le malo vpliva na debate glede frančiškanskega
vprašanja.15 Šele leta 1972 je ponovna ustanovitev Družbe na pobudo Univerze v Perugii
aktivno pomagala pospešiti pomembne zgodovinsko-kritične študije na temo
frančiškovstva (Rusconi 1997, 196).
Prva naloga Kolegija sv. Bonaventura v Quaracchiju pri Firencah (Collegio di San
Bonaventura) leta 1879 je bila predstaviti moderno-kritično izdajo spisov cerkvenega
učitelja, po katerem nosi šola ime. Leta 1908 si je ustanova zadala nalogo objavljati
najboljše raziskave v Archivium Franciscanum Historicum. Po zaslugi tega je med letoma
1926 in 1941 izšla večina legend svetega Frančiška.16
Vse te publikacije in tudi mnoge druge podobne (v Italiji in po svetu) delijo skupno
lastnost, in sicer da so pod vplivom dejstva, da njihova prvotna motivacija (religiozno in
teološko gledano) izhaja iz vprašanja verodostojnosti in zvestobe. Zaradi tega je v njih
vse v širšem smislu “frančiškansko”.
V prvih sodobnih pričevanjih o Frančišku in ostalih bratih je razvidna anonimnost tega
moža, ki bo kasneje označen kot ustanovitelj reda, še posebej po kanonizaciji, ki jo je
izvedel papež Gregorij IX. v letu 1228. Prvi dokument, ki ga omenja, je pismo Jakoba
Vitryjskega iz Genove, oktobra leta 1216, naslovljeno prejemnikom v severni Evropi, ki
govori o fratres minores in sorores minores, ki jih je spoznal v Perugii lansko poletje.
Kronisti pete križarske vojne, kot je na primer avtor Ernoulske kronike, omenjajo “dva
klerika” na Frančiškovem potovanju v Damietto leta 1219-20. Drugo pismo Vitryjskega
iz Damiette leta 1220 ga omenja kot “vodjo bratov, ki je tudi ustanovil red”. V Historia
Occidentalis v delu, ki govori o “redu pridigarjev, ki jih imenujemo manjši bratje” je
Frančišek imenovan kot “ustanovitelj in gospodar”, njegovo ime pa je popačeno in ga
razberemo kot “Francinum”. Proti koncu 13. stoletja je notar in kronist Ogerij Alfieri iz
Astija v Religiones novae popisal vse redove, ki so bili ustanovljeni v tistem času na
področju Padove. Njegov seznam je vključeval red pridigarjev, puščavnikov sv.
15

Slednje je postalo žrtev antimodernističnega vala, ki je bila sprožen v Katoliški Cerkvi leta 1907.
Leta 1930 je bil ustanovljen Kapucinski zgodovinski inštitut, ki je urejal Monumenta Historica
kapucinskega reda in ki je izdal Collectanea Franciscana. Iz slednjih izvira Bibliographia Franciscana, ki
je bila nepogrešljiva zbirka vseh začetnih raziskav pred nastopom modernejše tehnologije.
16
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Avguština, manjših bratov, ubogih sester sv. Klare in mnogih drugih skupnostih.
Frančišek Asiški je relativno anonimen v kronikah. Pomankanje uradne prepoznavnosti
ustanoviteljev raznih redov pomeni, da v dobi njihovega nastajanja temu niso namenjali
pozornosti. Posledično pridemo do položaja, ki se zelo razlikuje od geografskega in
kronološkega stališča ter pravnih danosti. V takšnem položaju se je znašel tudi red
manjših bratov in seveda je to vplivalo na vlogo samega Frančiška. Po tem takem nas ne
presenečajo razni termini, ki so bili uporabljeni za poimenovanje bratov - fratres minores
- v dokumentih rimske kurije. Označeni so kot življenjski slog ali religija ali red. Zgodnji
dnevi reda so omenjeni tudi v hagiografskih legendah, vendar pod nazivi, kot so
“spokorniki iz mesta Assisi”, “manjši bratje” in “red manjših bratov”. Razlike in
protislovja so manj nenavadna, če jih gledamo izven omejene perspektive
frančiškanizma. Znotraj tega sveta pa jih presojamo po navezanosti na krščanski pogled
Frančiška Asiškega. Za klerike in laike sta to dve različni stopnji obravnave problema.
V zgodnjem 13. stoletju se je namreč pojavil proces »frančiškanizacije«, 17 ki je vplival
tudi na preoblikovanje prvotnega bratstva v red. Med najpomembnejšimi dejanji
frančiškanizacije je bila sprememba spomina in podobe spokornikov. V obdobju
zgodovinske rekonstrukcije je bila ustvarjena legenda o Frančišku Asiškem, ki je bil
prisiljen dajati pravila »redu bratov pokore«. Njihovo Memoriale propositi je odobril
Honorij III. v letu 1221, leta 1289 pa so bili s papeškim pismom Supra montem Nikolaja
IV. preimenovani v frančiškanski tretji red.
Pomemben je bil še proces asimilacije, ki je sledila kanonizaciji Klare Asiške leta 1255.
Tudi dogodki, ki so se v vseh pojavih zdeli kot manjše lokalne polemike, dobijo nov
pomen, če nanje gledamo kot na še en poskus frančiškanske asimilacije. Omenjeno se je
zgodilo s predelavo fresk Klare iz Montefalca na stenah stare cerkve Santa Croce v
Montefalcu – brez vrvi ali z njo, ki je ikonografski znak pripadnosti frančiškanskemu
redu. Ne smemo pozabiti na sodobnejši poskus prirejanja kapuce sv. Frančiška,
ilustriranega na lesenem stenskem opažu iz 13.stoletja. Trudili so se, da bi bil prikazan
po standardih, ki so jih zagovarjali kapucini. Vso to dogajanje samo ponovno potrdi
pomembnost ikonografije za prenos verskih sporočil in podob. Hagiografija sv. Frančiška
se je začela dan po njegovi kanonizaciji in je trajala vsaj do konca 14. stoletja od dela
Vita (Prima), ki ga je napisal Tomaž Čelanski, do De Conformitate Vitae Beati Francisci
17

Izraz uporablja Rusconi (Rusconi 1997, 200).
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ad Vitam Domini Iesu, ki ga je napisal Jernej iz Pise. Odražala je naraščajoče število
vprašanj, na katera ni bilo, tudi če so bila različno postavljena, nikoli podanih odgovorov.
Obsežnost hagiografije je v bistvu posledica potrebe po identiteti frančiškanov. Zato so
se začeli vrstiti zapisi, ki so jih prenašali in beležili sami bratje; ti so radikalne izseke
življenja svetnika iskali še globje v zgodovini.
Enakomerno naraščanje članov reda manjših bratov, ki se je počasi širil iz Umbrije v
Italijo in vse do Alp, je povzročilo veliko prilagajanj in vprašanj o identiteti frančiškanov.
Skupina še živečih prvih bratov in njihovih naslednikov je te označila kot (le) »spomin«
na prvotni/pravi namen Frančiška. Zato so se podali na nemogoče iskanje drugega
Frančiška, kar je močno vplivalo na pisanje frančiškanske zgodovine, kasneje pa tudi
navduševalo učenjake, ki so prebirali Sabatierjevo delo, ki nam je prineslo že omenjeno
frančiškansko vprašanje oziroma quaestio franciscana.
V letih, ko je le-to navidezno stalo, je doživelo nov nenačrtovani preporod. Jacques
Dalarun je leta 2007 objavil svoje novo delo, ki je predstavljalo pomemben razvoj v
razumevanju teksta zgodnje Frančiškove zgodovine. Njegovo delo nosi naslov Toward a
Resolution of the Franciscan Question: the Umbrian Legend of Thomas of Celano.
Knjiga govori o besedilu Umbrijska legenda, ki so ga priznani učenjaki Frančiškove
zgodbe prezrli. Tekst vsebuje kratko pripoved izbranih dogodkov iz zadnjih dveh let
Frančiškovega življenja (stigme, smrt, kanonizacija …), ki ji sledi seznam čudežev, ki
potrjujejo svetnikovo svetost.
Tekst je bil objavljen v okrnjeni obliki, saj so bili uredniki mnenja, da je v zapisu
navedenih dovolj splošno znanih dejstev in čudežev o Frančiškovem življenju, ki jih je
moč razbrati tudi iz drugih zapisov oziroma legend. Zaradi tega je bila Umbrijska legenda
pahnjena v pozabo in si ni nihče vzel časa raziskati in razčleniti njenih izvorov, avtorja,
namena ali zgodovine prenosa besedila, dokler ni prišel omenjeni Jacques Dalarun.
Njegovega dela in pomena samega teksta se bom podrobneje dotaknil v naslednjem
poglavju.
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3. NOVOODKRITI ŽIVLJENJEPIS

Frančišek Asiški je umrl v noči med 3. in 4. oktobrom 1226, kot sem že omenil na začetku
diplomskega dela. Dve leti za tem, tj. 16. julija, ga je slovesno kanoniziral papež Gregor
IX.,18 ki je ob tej priložnosti naročil Tomažu, manjšemu bratu iz Čelana v Abrucih, naj
napiše življenjepis o novo razglašenem svetniku.
Vita (prima) je papež potrdil leto kasneje, 25. februarja 1229. Skoraj dvajset let kasneje
so na generalnem kapitlju reda prosili vse brate, naj zbero vse zapise in spomine na
ustanovitelja. Naloga za pripravo življenjepisu je bila znova zaupana Tomažu
Čelanskemu in bila dokončana konec leta 1250 pod naslovom Memoriale in desiderio
animae.

3.1 Najdenje

Leta 2007 je avtor knjige,19 ki je osrednje besedilo za nastanek diplomskega dela,
preučeval različne fragmente, ki so opisovali Frančiškovo življenje od bivanja na La
Verni leta 1224 do prenosa njegovega telesa leta 1230 ter zbirk čudežev. Delo je
poimenoval Umbrijska legenda.
Glede na slog pisanja jo je pripisal Tomažu Čelanskemu, ki je, to so bile njegove prve
hipoteze, dobil naročilo s strani takratnega generalnega ministra reda.20 Prav tako je med
raziskavo odkril različne arhaične brevirje,21 ki so pri molitvenem bogoslužju vsebovali

18

Papež Gregor IX. se je osebno udeležil in predsedoval obredu kanonizacije, ki jo je Tomaž Čelanski
podrobno opisal. Tudi Paul Sabatier pritrjuje dejstvu, da ni dvoma, da je bil Tomaž prisoten na slovesnosti,
saj je opis poln podrobnosti, kot jih lahko navede samo nekdo, ki je bil tam navzoč.
19
Jacques Dalarun, strokovnjak za sredni vek. Trenutno je direktor pri raziskovalnem inštitutu CNRS
(Inštitut za raziskovanje zgodovinskih tekstov) v Parizu.
20
Brat Elija je bil generalni minister od 1232 do 1239.
21
Hranjeni so bili v Biblioteca Apostolica Vaticana.
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nekatere spise iz življenja sv. Frančiška. Tudi za ta liturgična besedila se je predvidevalo,
da so nastala izpod peresa Tomaža Čelanskega.
Prvi velik premik na tem področju pa je prišel sedem let kasneje, ko je Dalarun po namigu
svojega kolega Seana L. Fielda opazil, da se na spletu22 prodaja biografija asiškega
ubožca, ki je bila zelo podobna zgoraj omenjenim delom za bogoslužno branje, ter
Umbrijska legenda.23
Tako je leta 2014 luč zagledalo besedilo, ki opisuje življenje sv. Frančiška. Nemudoma
je postalo predmet raziskovanj, ki so pripeljala do sklepa, da je govor o do zdaj neznanem
življenjepisu, ki ga lahko z gotovostjo pripišemo Tomažu Čelanskemu. Dalarun ni
dvomil, da je govor o italijanskem rokopisu. Accrocca predstavi rokopis kot značilno delo
za srednji del Italije v 13. stoletju. Tukaj cilja predvsem na tipične začetnice, ki so se
uporabljale kot okrajšave. Dalarun je uspel določiti poreklo rokopisa, ki naj bi pripadal
enemu izmed samostanov v Umbriji; samo delo pa sega v čas, ko je bil br. Elija generalni
minister. Kot zanimivost lahko izpostavim, da je ortografija teksta zelo podobna tisti v
besedilu, ki ga je Frančišek napisal za br. Leona (pismo je hranjeno v stolnici v Spoletu).
V tem pismu, ki ima izreden pomen, asiški ubožec doda dvojni »s« v svojem imenu –
Francissco – kar nakazuje, da ni bil ravno vešč v slovnici. Prav tako po isti metodi posega
avtor novoodkritega življenjepisa. V delu, ki je rezerviran za čudeže, lahko opazimo, da
se njegovo ime pojavlja kot Francissi namesto kot Francisci, kot bi se bil moral pravilno
sklanjati v rodilniku. Accrocca citira tudi preostale podrobnosti, povezane s pismom: npr.
»disimus«, kar bi se bilo moralo glasiti »diximus«. Prav tako se v rokopisu na več mestih
pojavi t. i. slovnična napaka, ki pa v bistvu nakazuje, da se je tako govorilo v umbrijski
pokrajini. In če je tako, lahko govorimo o dejanski povezavi med pismom iz Spoleta ter
rokopisom (Accrocca 2017, 231-233). Že na prvi strani tega dela lahko zasledimo
naslednje besede: »Častitljivemu in prečastitemu očetu br. Eliju, generalnemu ministru
manjših bratov. Življenje slavljenega našega očeta Frančiška, ki sem ga po naročilu
gospoda papeža Gregorja ter po Vašem navodilu že pred časom sestavil v celovito delo,

22

Galerija Les Enluminures, ki jo je leta 1991 ustanovila dr. Sandra Hindman. Bolj podrobne informacije
so dostopne na:https://www.lesenluminures.com/.
23
Že Laura Light je med svojo raziskavo prepoznala ista besedila kot Dalarun, vendar ni bila prepričana o
njihovem izvoru (Dalarun 2015, 6).
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ki ga je bilo potrebno zaradi obsega besed po Vašem naročilu skrajšati do te mere, da sem
ohranil bistvene in nujne izseke njegovega življenja.« (Op. p.)24
Očitno je bilo, da so raziskovalci imeli pred seboj delo, ki se je naslanjalo na Vita prima,
a ga je avtor skrajšal po navodilu br. Elije, takratnega generalnega ministra.
Velikost rokopisa je dokaj drobna: njegove dimenzije so 120x82 mm. Brez platnice
obsega sto enaindvajset slabo ohranjenih strani, ki so bile zagotovo izdelane v tridesetih
letih 13. stoletja. Na prvi pogled je v vidno slabem stanju, večkrat prepognjen, kar nam
daje jasno sliko, da je bil redno rabljen ter da njegovo stanje odraža frančiškansko
preprostost in uboštvo.
Dalarun je sam rokopis predstavil 16. januarja 2015 na L'Academie des inscriptions et
belles lettres, v navzočnosti Bruna Racina in Isabelle Le Masne de Chermont.
Novoodkriti življenjepis je požel veliko pozornost, tudi L'Osservatore Romano mu je
namenil medijski prostor z naslovom: »San Francesco ritrovato«.25 Potrebno je poudariti,
da najdbe, kot je ta, niso ravno pogoste; zadnja na tem področju sega v leto 1992.26 S tem
se je tudi ovrglo mnenje, da je korpus takšnih in drugačnih besedil na temo Frančiška
Asiškega zaključen.

3.2 Vsebina

Prvi fragmenti, ki so bili odkriti v začetku, so vsebovali samo 40 % celotnega teksta.
Čeprav sem že prej omenil, da je novoodkriti življenjepis neke vrste skrajšana Vita prima,

24

Originalni tekst: »Venerabili et reverendo patri fratri Helie, minorum fratrum generali ministro.
Gloriosissimi patris nostri Francisci vitam quam, domino papa Gregorio iubente, sed te, pater, edocente,
aliquantisper olim opere pleniori digessi, propter eos qui de verborum multitudine forte merito
causabantur, te precipiente, nunc opusculo breviori perstrincxi et summa dumtaxat et expedientia queque,
pluribus obmissis, sermone succincto et compendiose scribere procuravia«.
25
Jacques Dalarun, “Il san Francesco ritrovato” [pogovor s Silvio Guidi], L'Osservatore Romano (26–7
gennaio 2015).
26
Compilatio Assisiensis.
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je kljub vsemu še vedno dovolj dolg, da je daljši npr. od Vita Sancti Francisci Julijana iz
Speyerja,27 Legende treh tovarišev ter Bonaventurove Legende Minor.
Kot sem že omenil v prejšnjih poglavjih, nam v novoodkritem življenjepisu samo Tomaž
Čelanski nakaže, da je navodilo za okrajšave Vita prima dobil od takratnega papeža.
Vendar nad to biografijo niso bili vsi navdušeni; tukaj mislim predvsem člane reda, ki jih
je zlasti bodla v oči dolžina knjige. Tako se je porodila ideja oziroma želja bratov, da se
pripravi krajša redakcija, ki pa bo v prvi vrsti namenjena molitvi v koru, tj. molitvenemu
bogoslužju. Zatorej lahko zasledimo, da je vsebina razdeljena na devet poglavij, ki so
oštevilčena (Sedda 2017, 221 in 226-27).
Lahko predvidevamo, da Tomaž Čelanski ni bil ravno navdušen nad idejo,28 da bi moral
ponovno spisati in skrajšati življenjepis ustanovitelja reda. Sam osebno je bil mnenja, da
je dokaj težko zaobjeti vse pomembne dogodke, če se ozira na merilo števila strani.
Naposled je vseeno sprejel nalogo. Na tej točki bi rad poudaril dejstvo, da novoodkriti
življenjepis kronološke ne pride za Legenda ad usum chori, marveč je ta zapis v bistvu
okrajšava okrajšave: torej, Legenda ad usum chori je pravzaprav kasnejšega nastanka, saj
je abreviatura na novo odkritega življenjepisa (Dalarun 2015, 11). Iz tega lahko sklepam,
da je bil pisec Frančiškove biografije znova prisiljen odstraniti vrstico ali dve, da je ugodil
prošnji nadrejenih.
Če povzamem, smemo brez dvoma trditi, da je novoodkriti rokopis drugi zapis življenja
sv. Frančiška (Dalarun 2015, 11). Za razliko od Legenda ad usum chori, ki je bila
neposredno sestavljena za uporabo manjših bratov, je splošne narave.
Velja omeniti tudi, da je bil že v prvih letih njegov obstoj relativno ogrožen, saj je od leta
1239, ko je bil odstavljen br. Elija kot generalni minister, obstajala težnja, da se vse, kar
je povezano z njim, na neki način očisti oziroma pozabi. Vendar se žarek upanja za
preživetje pojavi ob liturgični reformi reda, leta 1244, ko so pričeli obhajati osmino po
prazniku sv. Frančiška Asiškega. Bilo je namreč potrebno pripraviti več kot šestdeset
beril, tako da je tudi to delo znova postalo relevantno (Dalarun 2015, 12; Sedda 2017,
226).

27

Na žalost to delo ni bilo deležno večje pozornosti zgodovinarjev, saj so ga označili kot »breviator
Thomae«; tej sodbi sta še posebej dodala negativni prizvok François van Ortroy in Michael Bihl (Accrocca
2017, 230).
28
Njegova ravnodušnost se lahko opazi tudi v zaključku Memoriale.
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Toda, ko je Bonaventura postal generalni minister, je leta 1266 pozval brate, naj uničijo
vse tedaj poznane Frančiškove biografije, saj jih bo nadomestila njegova Legenda
minor.29 Seveda je dandanes razvidno, da niso bili vsi bratje poslušni navodilom
predstojnikov. Kljub temu je bilo ohranjeno besedilo v slabem stanju, težko berljivo in
neprepoznavno. Zanimivo je slediti hipotezi, ki jo je predočil Sedda, da je ravno pariški
kapitelj izdal navodila, kako ravnati s starimi besedili. Na tem mestu poda primer rabe
dveh latinskih glagolov delere in amovere. Prvi je mišljen kot nekaj zbrisati, spraskati
(kakor hitro srečko); medtem ko drugi preprosto pomeni, da se nekaj odstrani oziroma,
da se več ne napiše (Sedda 2016, 12-13). Bila je sreča, če se lahko tako izrazim, da se je
nekaj ohranilo, saj je bilo del zasebne zbirke, in tako na neki način zavarovano pred
zunanjimi vplivi.
Čeprav je rokopis sorazmerno hitro prešel v pozabo, je vendarle pustil svoj pečat in
vplival na nekatera biografska dela, ki so nastala med leti 1246 in 1250 izpod peresa brata
iz Čelana. To tezo je že pred časom predstavil Dalarun (Dalarun 2015, 13), ki je menil,
da manjka del sestavljanke za lažje razumevanje dogajanja v prvi polovici 13. stoletja.
Poraja se tudi vprašanje, kaj točno prinaša na novoodkriti rokopis za svoje časovno
obdobje. Prvo, kar je vredno omeniti, je triintrideset novih čudežev, ki jih ne zasledimo v
zgodnejših biografijah. Le-ti nosijo še večjo težo, saj spadajo v čas po Frančiškovi smrti,
in tako na neki način še bolj osvetlijo in povzdignejo svetniški lik asiškega ubožca. Avtor
izpostavi dejstvo, da seznam novih čudežev za nas ni ravno velika pridobitev, saj so le-ti
zapisani v Memoriale iz leta 1250. Kljub vsemu prispevek novoodkritega življenjepisa ni
ravno nepomemben, saj je prva verzija teh čudežev natančnejša in pristnejša kakor
kasnejši zapis/i (Dalarun 2015, 16). Naj omenim le nekaj izmed čudežev: starša, ki sta
mislila, da je njun sin utonil v reki, sta se z molitvijo obrnila na sv. Frančiška; potem je
opisan primer moža, ki je bil v Rimu obtožen herezije, a je na Frančiškovo priprošnjo

29

Iz tega dela bom citiral naslednje besede s pariškega kapitlja: »Item precipit generale capitulum per
obedientiam quod omnes legendae de beato Francisco, olim facte, deleantur et, ubi inveniri poterunt extra
ordinem, ipsas fratres studeant amovere, cum illa legenda, que facta est per generalem, sit compilata prout
ipse habuit ab ore illorum qui cum beato Francisco quasi semper fuerunt et cuncta certitudinaliter
sciverunt, et probata ibi sint posita diligenter.« Prevod: Enako naroča generalni kapitelj pod pokorščino,
da je treba vse legende o blaženem Frančišku, ki so bile nekoč zapisane, uničiti, in, kjer jih je bilo moč najti
zunaj reda, naj si bratje prizadevajo za njihovo odstranitev, saj je tista legenda, ki jo je napisal general,
sestavljena tako, kakor je sam slišal iz ust tistih, ki so bili tako rekoč vedno z blaženim Frančiškom in so
vse zanesljivo vedeli, vse to pa je bilo preverjeno skrbno postavljeno skupaj.
C. C., Le Definizioni del Capitolo Generale di Parigi nel 1266, FF 69 (2003) 311. Na Tomaževo nesrečo je
na to temo Filippo Sedda napisal obsežen članek (2016, glej literaturo).
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uspel pobegniti; vredno je omeniti tudi nezgodo neke samotarke, ki je ob padcu utrpela
hude poškodbe, a ni bilo nikogar, ki bi ji pomagal, zato se je z molitvijo zatekla k sv.
Frančišku …
Poleg novih čudežev nam novi rokopis prikaže nekatere dogodke iz življenja
protagonista, ki so bili prej nepoznani. Marco Guida je postavil hipotezo, da niso vsi novi
segmenti v biografiji odvisni od volje avtorja, saj je konec koncev vso vsebino pregledal
in potrdil br. Elija, kakor je zapisano v predgovoru: »Placeat igitur, venerande pater,
secundum sapientiam tibi datam ex hoc opere succidere et amputare que inpediunt.
Placeat in eo colere ac servare que prosunt«. Prevod: »Blagovoli torej, častitljivi oče, v
skladu z modrostjo, ki ti je bila dana, iz tega dela odrezati in odstraniti vse, kar je v napoto.
Blagovoli pa v njem negovati in ohraniti tisto, kar je koristno.« (Guida 2017, 194.)
Guida je pripravil zelo natančno t. i. sinoptično primerjavo med Vita prima in
novoodkritim življenjepisom, kjer se je predvsem poglobil v besedne in stavčne zveze. V
bistvu nimajo kakšnega posebnega drugega pomena kakor to, da nam bolje orišejo čas in
prostor svetnikovega bivanja oziroma vsakdanjika, njegove zemeljske eksistence, ki se
odraža v t. i. igri med življenjem in smrtjo, med strahom in upanjem, med dvomom in
vero. So epizode iz njegovega življenja, ki so bile rabljene za lažjo razlago Frančiškove
spreobrnitve, ter druge epizode, ki želijo aktualizirati njegovo figuro.30
Velja izpostaviti dogajanje v Rimu, ki se razlikuje od tistega, kar je omenjeno v Legendi
treh tovarišev. Slednja opisuje, da je bil Petrov prvorojenec na romanju v večno mesto s tem pridobi bolj duhoven pomenu (3Soc. III, 1406). V novoodkritem življenjepisu avtor
poda bolj realno sliko samega dogodka. Pravzaprav je bil Frančišek na službenem
potovanju v karavani kolegov trgovcev (§61). Ko se je nahajal v Rimu, je pred baziliko
sv. Petra videl uboge, ki so prosili vbogajme. Ob tem prizoru se je v njem prebudila želja
po izkušnji revščine, za katero si je menjal svoja oblačila ter skupaj z reveži delil hrano,
ki so jo pridobili ob miloščini. V tem primeru je pomemben pomen latinskega izraza, ki
ga uporabi Tomaž: zapisal je, da je Frančišek to storil »volens miserias experiri« (želel je
izkusiti bedo, op. p.). Latinski glagol nakazuje na dejansko fizično izkušnjo, resnično
doživetje (Dalarun 2015, 21). In zakaj je ta razlika tako pomembna? Ker nam jasneje
30

Na primer epizode iz prenosa njegovih posmrtnih ostankov iz cerkve sv. Jurija v zanj zgrajeno baziliko
(§96): le-to ni bilo zabeleženo v Vita prima, saj se je zgodilo po njenem nastanku. Je pa že omenjeno v
novoodkritem življenjepisu. Enako velja tudi za kanonizacijo Antona Padovanskega, ki je bila leta 1232
(§25).
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poda kronološki vpogled, kdaj in kako se je v notranjosti sv. Frančiška začelo nekaj
spreminjati do te mere, da je kasneje privedlo v spreobrnjenje srca itd.

3.3 Vrednotenje

Ni naključje, da je Tomaž Čelanski v obravnavanem besedilu dodal oziroma odstranil
nekatere dogodke v primerjavi z Vita S. Francisci. Kot skupni imenovalec bi izpostavil
povabilo k življenju po evangeliju. V kratkem obdobju po Frančiškovi smrti, ko so bratje
pričeli z gradnjo samostanov - na sploh so doživljali duhovni razcvet - je bila nevarnost,
da bi lahko zanemarili prvinsko idejo o preprostem in skromnem življenju. V ospredju so
torej evangeljski temelji, evangeljski sveti, za katere si je tako močno prizadeval sveti
Frančišek.
Lahko bi rekli, da je prisotno tudi nekaj političnega duha. V novoodkritem življenjepisu
ne zasledimo več zgodbe o Frančiškovem slačenju pred očetom, škofom ter ostalimi
prebivalci Assisija. Morda na videz nedolžna škofova gesta, ko s svojim plaščem ogrne
golega Frančiška, je v očeh nekaterih pomenila neko pravno dejanje, cerkveno
jurisdikcijo. Ne Tomaž Čelanski ne br. Elija nista želela, da bi lahko ta dogodek bil povod,
da bi se škofje sklicevali, da manjši bratje spadajo pod njihovo pristojnost, marveč sta
želela, da le-ta ostane samo v papeževi domeni.
Tako v Vita S. Francisci kot v novoodkritem življenjepisu Tomaž piše o Sončni pesmi
oziroma Hvalnici stvarstva. Vendar ji v slednjem nameni več prostora in pozornosti. Ob
pisanju prve biografije je avtor poznal samo besedilo pesmi, medtem ko je pri pisanju
naslednje že bolje poznal tudi ozadje in stanje, v katerem se je nahajal Frančišek.31 Asiški
ubožec je bil namreč že proti koncu svojega zemeljskega življenja, skoraj slep in v telesni
agoniji, zaradi »dotrajanosti« svojega telesa.32 Lepot stvarstva, ki so opisane v sami
pesmi, ni več zmogel dejansko videti ali doživeti. A vendar jih ob pisanju poezije doživlja
neke vrste kot osebe: npr. brat ogenj, sestra Luna, itd. Poleg naštetega je pomembno

31
32

Opis stanja lahko zasledimo pri br. Leonu med leti 1244 in 1246 v Compilatio Assisiensis.
»Brat osel«, kot ga je Frančišek rad poimenoval.
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razumeti, da pisec biografije ne izpusti nobene zgodbe o Frančišku in živalskem svetu
(glede na to, da je moral pri pisanju drugega dela skrajšati prvo verzijo, je kljub temu
ohranil vso vsebino), saj želi poudariti, da ta svet njegov junak dojema in z njim govori
»velud rationis participes«, da živali namensko poimenuje bratje in sestre. Dalarun na
tem mestu postavi hipotezo, da Frančišek ni bil več dobro sprejet med svojo družino in
svojimi nekdanjimi prijatelji iz otroštva, zato je na neki način čutil večjo bližino z
lepotami stvarstva (Dalarun 2015, 25-26). Poleg estetskega pogleda na lepote narave je
prisotna tudi teološka sfera. Ob tem, ko Božje stvaritve Frančišek poimenuje sestre in
bratje, želi poudariti, da vse izhaja iz Enega, da so vse ustvarjene po Božji volji. Skozi
kontemplacijo Božjih kreatur smemo zaznati ljubezen, ki jo premore asiški ubožec do
stvarstva,33 saj so vse stvari manifestacije Boga.
Z zgoraj navedenimi razlikami pri pisanju prve in druge biografije lahko opazimo, da se
v slednji ne pojavljajo samo nepoznani izseki iz življenja, marveč so na neki način
redakcija prvega dela.34 Seveda je skrajšano besedilo primerljivo z Vita S. Francisci,
vendar je prisotna v njem tudi želja, da se izpostavi izvirni in nepopačen frančiškanski
duh, frančiškanska miselnost in pristop k življenju, skratka, da pride do vrnitve k
temeljem reda manjših bratov. In do iskanja navdiha tudi v življenju svetega Frančiška,
ki je hrepenel po hoji za Kristusom. Še enkrat, izbira besed oziroma poimenovanja
izhajajo od pisca biografije, da bi lažje razumeli sporočilo ter vabilo, kdo ali kaj naj bo
na prvem mestu. Topmaž Frančiška poimenuje kot »Kristusov prijatelj«, »Kristusov
služabnik«, »Kristusov svetnik«, kakor da bi želel poudariti duhovnost, ki jo je v sebi
nosil asiški ubožec – in ki bi ji naj sledil tudi red.

33

Temu pritrjuje tudi sam Tomaž Čelanski, ko napiše, da Frančišek »omnes denique creaturas propter
unum principium fraterno nomine nominabat«. Te misli ne zasledimo v Vita prima; iz tega lahko sklepamo
na duhovno in intelektualno dozorelost avtorja. Dalarun vztraja pri teološki dimenziji Hvalnice stvarstva.
34
S teološkim izrazoslovjem novoodkriti življenjepis postane reductio ad unum, reductio ad Christum.
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4. Svetopisemski elementi v novoodkritem življenjepisu

Praksa pisanja življenjepisja svetnikov je že od nekdaj imela tesno povezavo s Svetim
pismom. Svetopisemske aluzije so bile zmeraj sestavni del besednjaka ter konceptov pri
sestavljanju različnih hagiografij. Zatorej lahko svetopisemske citate najdemo tudi pri
Tomažu Čelanskem.

4.1 Vloga Svetega pisma v življenju in v spisih sv. Frančiška

Nekako ne moremo mimo dejstva, da je imelo v Frančiškovem življenju Sveto pismo
osrednjo vlogo. Nenazadnje je sam zmeraj govoril, da ves njegov pogled na življenje
izhaja iz evangelijev. Zanj so bila svetopisemska besedila zares »knjiga življenja«. Prav
tako ne smemo pozabiti njegovega zakramentalnega življenja, še posebej pobožnosti do
svete evharistije. V Pismu vsem kristjanom (kasnejša redakcija), kjer je Božja beseda
neločljivo povezana s Kristusom in Svetim Duhom, zapiše: »Vsem kristjanom… Ker sem
služabnik vseh, sem dolžan vsem služiti in oznanjati blagodišeče besede svojega
Gospoda. … S tem sem se torej odločil, da vam s tem pismom in sporočilom podam
besede našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je Očetova beseda, in besede Svetega Duha,
ki so duh in življenje. […] Trdno se vsi zavedajmo, da se nihče ne more zveličati, razen
po svetih besedah in po krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa. To kleriki izrekajo,
oznanjajo in delijo. Samo oni morajo opravljati to službo in ne kdo drug.« (2 FPkr.)35
Sveti Frančišek ima zakramentalni koncept Božje besede. Kakor evharistija je tudi
Beseda nosilka žive Kristusove navzočnosti. V Prvem pismu vsem kustosom naroča:
»Prosim vas bolj kot sam zase, da – kadarkoli se spodobi in se vam bo zdelo koristno –

35

Štefan Kožuh, Vodilo in življenje: spisi sv. Frančiška Asiškega in sv. Klare (Ljubljana: Slovenska
kapucinska provinca, 1998), 55.
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ponižno prosite klerike, naj nadvse častijo presveto telo in kri našega Gospoda Jezusa
Kristusa in tudi njegova zapisana imena in besede, ki posvečujejo telo.« (1 FPKu.)36
Že asiški ubožec sam je večkrat pokazal svoje natančno poznavanje Svetega pisma, še
posebej pri rabi svetopisemskih citatov. Le-te je pregledal in uredil br. Emil Kumka.37 V
Frančiškovih spisih zasledimo 248 starozaveznih in 426 novozaveznih citatov; od
slednjih jih je 268 iz evangelijev.38 Že bežen pogled na dane podatke nam kaže pogostost
rabe novozaveznih navedkov, še posebej evangeljskih, ki so pravzaprav bistven
pokazatelj.
Poleg tega Frančišek, kadar uporablja Sveto pismo, ne rabi ravno intelektualnih metod ter
znanstvenih prijemov in eksegeze, marveč je njegov pristop bolj življenjski, bolj
participativen: kar bere, poskuša živeti, temu slediti.39 Njegova interpretacija se kaže v
načinu bivanja: Božja beseda je razumljena in živeta skozi življenje.

4.2 Obseg in izvor svetopisemskih elementov v novoodkritem
življenjepisu

Omenjena predpostavka je bolj ali manj potrebna za osrednje razumevanje
svetopisemskih citatov, ki jih navaja Tomaž Čelanski. Očitno jih ne uporablja zgolj kot
»modno muho« pri pisanju hagiografije, temveč daje biografiji globljo svetopisemsko
vrednost.
Pri pregledu svetopisemske vsebine novoodkritega rokopisa se bom ravnal po dveh
smereh. Najprej bom opravil t. i. statistično analizo navedkov in njihove postavitve; nato
pa se bom osredotočil na reference akademika Aleksandra Horowskega. Slednje bom

36

Štefan Kožuh, Vodilo in življenje: spisi sv. Frančiška Asiškega in sv. Klare (Ljubljana: Slovenska
kapucinska provinca, 1998), 73.
37
Podatki so bili pridobljeni iz članka na spletnem naslovu: bibbiafrancescana.org.
38
Frančišek pogosto uporablja termin sicut dicit Dominus (tako govori Gospod), ali nekatere druge
sinonime (dicit Dominus in evangelio, dicit Dominus), ko navaja evangeljske izreke.
39
Dovolj je že omeniti samo nekatere pomembne življenje odločitve, pri katerih Frančišek uporablja Sveto
pismo, npr. ko z naključnim odpiranjem evangelijev poskuša prepoznati Božjo voljo, §70.
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poskušal tudi komentirati ter ugotoviti njihovo pomembnost in relevantnost v očeh
Tomaža Čelanskega.
Dovolj je samo hiter vpogled v besedilo, da ugotovimo veliko prisotnost starozaveznih in
novozaveznih referenc.40 Ni strani, ki ne bi vsebovala samih citatov; le-ti sestavljajo tesno
povezavo z dogodki iz svetnikovega življenja, ki jih navaja pisec življenjepisa.

Na podlagi poglobljene analize sem dobil naslednje podatke:
STARA ZAVEZA
Psalmi

37

Evangelij po Mateju

38

Prva Mojzesova knjiga (Geneza)

14

Evangelij po Luku

28

Izaija

6

Apostolska dela

22

Jozue

5

Evangelij po Marku

14

Daniel

5

Evangelij po Janezu

10

Ezekiel

4

Drugo pismo Korinčanom

5

Četrta Mojzesova knjiga (Numeri)

3

Pismo Hebrejcem

4

Tobit

3

Prvo pismo Korinčanom

4

Knjiga modrosti

2

Razodetje

2

Druga Mojzesova knjiga (Eksodus)

2

Pismo Galačanom

1

2

Drugo pismo Tesaloničanom

1

Estera

2

Pismo Kološanom

1

Job

2

Drugo pismo Timoteju

1

Sirah

2

Pismo Rimljanom

1

Žalostinke

2

Pismo Filipljanom

1

Jeremija

2

Pismo Efežanom

1

Druga kroniška knjiga

2

Ruta

1

Peta Mojzesova knjiga
(Devteronomij)

40

NOVA ZAVEZA

Za analizo sem uporabil latinski izvirnik, ki ga je leta 2015 pripravil in uredil Jacques Dalarun.
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Visoka pesem

1

Judita

1

Baruh

1

Tretja Mojzesova knjiga (Levitik)

1

Mihej

1

Prva knjiga kraljev

1

Druga kroniška knjiga

1

Tabela 1: Seznam svetopisemskih citatov

Na podlagi podatkov dobimo naslednji grafični prikaz:

Stara zaveza
43%
Nova zaveza
57%

Graf 1: Odstotni prikaz starozaveznih in novozaveznih citatov

Iz zgoraj navedenih podatkov vidimo, da Tomaž Čelanski navaja več novozaveznih
svetopisemskih elementov kakor starozaveznih. Seveda pri prvem velja izpostaviti
dejstvo, da prednjačijo evangeljski navedki. Iz tega lahko izpeljem naslednji dve
subjektivno izpeljani hipotezi. V prvi menim, da avtor biografije preprosto upošteva
oziroma nadaljuje Frančiškovo pogosto sklicevanje na evangelije, medtem ko v drugi
hipotezi predpostavljam, da je avtor namenoma uporabil več novozaveznih sklicev, saj,
25

ko sem že v omenil v prejšnjih poglavjih, besedilo ni bilo namenjeno samo članom reda.
Tako je bilo na neki način lažje berljivo in dojemljivo za bralca in občudovalca svetega
Frančiška Asiškega.
Prav tako je pomembno izpostaviti dejstvo, da velika večina novozaveznih
svetopisemskih citatov prihaja iz Evangelija po Mateju. Iz tega je vidno, da je bil le-ta
evangelij med bolj »priljubljenimi«, saj je bil skozi stoletja največkrat uporabljen in
citiran, kar potrjujejo različne študije.41 Kot zanimivost se mi na tem mestu poraja
vprašanje, zakaj Dalarun ne navaja nobenih citatov iz Petrovih in Janezovih pisem.
Pravzaprav sem v samem besedilu uspel najti en citat iz Prvega Petrovega pisma (1 Pt
4,14)42, ki se nahaja v 41. poglavju Vita Beati Patris Nostri Francisci, ampak ga
Horowski (Horowski, 2016, 288) popravi z Lk 7,1243, saj dejansko ni nobene smiselne
povezave z navedkom iz 1 Pt 4,14. Vsekakor je za lažje razumevanje vzrokov zadeva
vredna nadaljnjih raziskovanj.
Še eno zanimivo ter pomembno dejstvo izhaja iz preučevanja pogostosti in razporeditve
citatov. Možno je opaziti, da je večina evangeljskih elementov nakopičena v poglavjih,
ki so posvečena življenju protagonista. Nato sledi rahlo zmanjšanje števila navedkov v
delih, ki opisujejo transitus in kanonizacijo. Na koncu se stopnja njihove rabe znova
poveča, predvsem v sklepnem delu rokopisa, ki je posvečen čudežem, kjer Dalarun
večkrat uporabi opombo »prvotni čudež«.
Kakšne so posledice te razporeditve, ki se ne drži povsem vseh pravil? Še enkrat bom
posegel po subjektivnih hipotezah. Ena izmed verjetnejših razlag je, da so svetopisemski
elementi bolj pogosti, kadar vidimo asiškega ubožca v t. i. »akciji«, saj ga želi pisec
svetnikovega življenjepisa predstaviti kot nekoga, ki zares sledi Kristusovim stopinjam.
Morda ena izmed bolj relevantnih novosti, ki jih prinaša novoodkriti življenjepis, je ravno
del, ki je namenjen čudežem po Frančiškovi smrti (kot sem že argumentiral tudi v
prejšnjih poglavjih). Morda je preko njih želel Tomaž Čelanski poudariti novost pri
Frančiškovem liku. Kljub temu, da še ni bil uradno razglašen za svetnika, so se dogajali
čudeži, kadar se je kdo v molitvi obrnil nanj s prošnjo za posredovanje. In ravno tu se
pojavi neke vrste novost za tisto obdobje, saj ti čudeži, ki so posebej poimenovani
41

V tem primeru se sklicujem na študijo Dina Dozzija z naslovom: Matteo. Il Vangelo della Chiesa, 2013.
Blagor vam, če vas zaradi Kristusovega imena sramotijo, saj nad vami počiva Duh slave, Božji Duh.
43
Prav tedaj, ko se je približal mestnim vratom, so nesli ven mrliča, edinega sina matere, ki je bila vdova.
Spremljala jo je precej velika množica iz mesta.
42
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»prvotni čudež«, poudarjajo izjemnost Frančiškove figure. Svetopisemski elementi so v
tem sklepnem deli rokopisa znova pogostejši, saj lahko ponovno vidimo asiškega ubožca
v t. i. »akciji«, tokrat iz onostranstva.

4.3 Predstavitev izbranih citatov

Svetopisemske elemente, ki jih je pripravil in opredelil Dalarun, je ponovno vzel pod
drobnogled Horowski (Horowski, 2016, 287-288). Ta jih je pozorno pregledal ter
predlagal nekaj sprememb in korekcij. Njegove predpostavke v prvi vrsti obogatijo
svetopisemski pridih, ki ga je vnesel Tomaž Čelanski, po drugi strani pa predlagajo
možnost novih biblijskih asociacij pri nekaterih epizodah iz svetnikovega življenja. Lete zatorej smemo uvideti tudi v drugačni luči.

•

Vita Beati Patris Nostri Francisci (v nadaljevanju VBF) 30: »Cumque venisset ad

portas civitatis«44
V tem primeru Horowski ohrani biblijski citat Lk 7,12 (»Cum autem appropinquaret
portae civitatis …«45), ki pa mu ne pripiše velike pomembnosti, saj se nanaša samo na
dve besedi: portae civitatis (mestna vrata, op. p.). Osebno se ne strinjam s Horowskim in
njegovim osredotočenjem samo na del citata, saj je potrebno upoštevati celotnega, in še
to v luči konteksta Frančiškovega prihoda v Assisi in srečanja z meščani. Tukaj imam v
mislih Frančiškovo ozdravljenje po eni izmed telesnih tegob, ko si v želji, da si povrne
moči ter ozdravi, zaželi piščančje meso.
V tem poglavju nam Tomaž skuša pokazati primerjavo med Jezusovim prihodom v Nain
in Frančiškovim vstopom v rodno mesto. Če Jezus vstopa v mesto kot učitelj, kot nekdo,
ki je obdan z učenci in mu sledi velika množica, na drugi strani Frančišek vstopi v Assisi
v želji, da se poniža in pokesa pred someščani. Na neki način ne eden ne drugi ne pusti
44

Ko je prispel do mestnih vrat (op. p.).
Prav tedaj, ko se je približal mestnim vratom, so nesli ven mrliča, edinega sina matere, ki je bila vdova.
Spremljala jo je precej velika množica iz mesta (op. p.).
45
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ravnodušnih ne prebivalcev Naina ne Asižanov. Prvi so priča čudežu obuditvi mladeniča,
medtem ko se drugim dogaja spreobrnjenje srca ob pogledu na svetnikov vzor. Tako je
tudi v tem primeru Frančišek učitelj in pričevalec za Kristusov nauk skozi svoja dejanja.

•

VBF 31: »Magnificatus ab hominibus«

V enaintridesetem poglavju Horowski predlaga naslednji popravek, ki se nanaša na
latinsko verzijo besedila. Sama vsebina nam osvetli Frančiškovo priljubljenost in skoraj
pretirano poveličevanje protagonista. Dalarun v svojem delu pusti izvirni prevod iz
Svetega pisma,46 tj. Magnificatus ab hominibus (in ljudje so ga poveličevali, op. p.),
medtem ko Horowski predlaga, naj se hominibus (ljudje, op. p.) spremeni v omnibus (vsi,
op. p.).47 Kakor Jezus, je tudi Frančišek deležen velikega občudovanja in slave s strani
množice. A vendar se temu želi na vsak način izogniti. To je tudi ena izmed njegovih
posebnih kreposti. Sam osebno se ne čudi nič kaj posebnega. Ravno nasprotno (!), šel je
celo tak daleč, da je enemu izmed svojih manjših bratov naročil, naj prične s sramotenjem
in žalitvami, kadarkoli mu bo kdo izkazal kašno slavo.

•

VBF 39: »nomen Domini benedicens«48

Frančiškova dobrota in ljubezen se nanašata na vse Božje stvarstvo. Besedilo nam opiše
dogajanje ob ribolovu, ko pravkar ulovljene ribe Frančišek vrne v vodo. Psalm 122,2,49
ki ga Dalarun uporabi pri pričujočem poglavju v Tomaževem rokopisu, ni ravno posrečen,
saj ne zmoremo najti nobene povezave. Pri tem nam na pomoč priskoči Horowski, ki
poda primernejšo navezavo na tekst, in sicer s Psalmom 112,2: »Sit nomen Domini
benedictum«.50 Osebno menim, da je Frančišek te besede uporabil z namenom, da poudari
tisto posebno vez z živalskim svetom, ki smo ji priča skozi vse njegovo življenje. V tem
poglavju lahko znova zasledimo poimenovanje »fratello (pesce)« (brat riba, op. p.). Ni

46

Učil je po njihovih shodnicah in vsi so ga slavili (Lk 4,15).
Obstaja možnost napake pri transkripciji.
48
Blagoslavljal je Gospodovo ime (op. p.).
49
Naše noge so se ustavile ob tvojih vratih, Jeruzalem.
50
Mogočen bo v deželi njegov zarod, rod iskrenih bo blagoslovljen.
47
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potrebno ponovno pojasnjevati Frančiškove povezanosti z Božjim stvarstvom, za
katerega rad uporablja samostalnika »brat« oziroma »sestra«.

•

VBF 68: »a quodam viro virtutis mirabilis visio cernitur«51

Čeprav ne obstajajo trdni dokazi ali dokument, ki bi eksplicitno potrdil Frančiškov prejem
prve stopnje svetega reda (tj. diakonata), lahko iz božičnih dogodkov v Grecciu
ugotovimo, da nekaj vseeno je na tem, saj nam opiše Frančiška v diakonski opravi, ko je
med bogoslužjem bral evangelij in kasneje tudi pridigal. In med tem, ko je nagovarjal
srca zbranih vernikov, so bili nekateri med njimi deležni posebnih videnj.
Popravki, ki jih predlaga Horowski, se zdijo na mestu, saj predvidevam, da se je Dalarunu
pripetil lapsus v zapisu in je namesto svetopisemskega citata Mr 5,50 (ki ne obstaja) želel
navesti 1 Mkb 5,50: »Et applicuerunt se viri virtutis«.52 Motiv za vzporednico bi lahko v
tem primeru bila moč oziroma oblast. Juda zavzame uporniško mesto, medtem ko
Frančišek osvoji srca ljudi, ki so zbrani okoli njega.
Spet druga obrazložitev bi se lahko nanašala na Božjo milost, ki jo premorejo tako vojaki,
zbrani okoli Jude, kot poslušalci evangelija okoli Frančiška. Če so prvi deležni obilice
kreposti, ker se bojujejo ob boku voditelja, so spet drugi v moči njihovih duhovnih vrlin
deležni posebnih videnj sv. Frančiška, ko obudi mrtvorojenega otroka v jaslih. Tako se v
prebivalcih Greccia prebudi vera v Božje usmiljenje, Božjo ljubezen.

V drugih primerih Horowski ne popravlja več Dalarunovih napačno zapisanih
svetopisemskih citatov, temveč poda svoj pogled, kateri biblijski navedki bi bili
primernejši. Tak primer lahko najdemo v VBF 53 (»seminat semen vite, recolligens
fructum«53), ko Dalarun uporabi Mt 13,3: »Ecce exiit qui seminat«,54 medtem ko
Horowski predlaga Lk 8,5.8: »Exiit qui seminat seminare semen suum… et ortum fecit
fructum centuplum«,55 saj je Frančišek predstavljen kot sejalec, ki pobere seme sadov, ki
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Neki izjemno kreposten mož je imel videnje (op. p.)
Bojevniki so se utaborili.
53
Seje seme življenja in pobira sad (op. p).
54
Takrat jim je veliko povedal v prilikah. Dejal je: »Sejalec je šel sejat …
55 5
Sejalec je šel sejat svoje seme. […] 8in pognalo ter obrodilo stoteren sad.
52
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jih zasadi v ljudeh. Je tisti Božji (so)delavec, ki med svojimi »misijonskimi« potovanji
neumorno prinaša veselo oznanilo. Čelanski mu zato v tem primeru pripiše izjemno
prispodobo nekoga, ki orje ledino z plugom Božje besede, ki zasadi seme Življenja in
žanje sadove mnogih duš, ki jih vabi k hoji za Kristusom.
Razlage in interpretacije, ki jih je podal in predstavil Horowski, po mojem mnenju niso
nepomembne, zato sem jim tudi namenil prostor v svojem diplomskem delu. Osebno
menim, da nas opozarjajo ter vabijo k novi izdaji in redakciji novo odkritega Čelanovega
življenjepisa svetega Frančiška Asiškega. Le-ta bi tako lahko dobila tudi komentar
svetopisemskih elementov, ki jih lahko zasledimo v hagiografiji.
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ZAKLJUČEK

Že med zbiranjem gradiva in pripravo vsebine za diplomsko delo sem spoznal, da bom
med pisanjem prišel do zanimivih dognanj. Ko sva skupaj z mentorjem br. Miranom
Špeličem OFM dorekla končni naslov, si nisem natančno predstavljal, kaj neki bi lahko
bili ti svetopisemski elementi. Šele kasneje, ko sem dodobra preštudiral novoodkriti
življenjepis in ostalo gradivo, sem si laže ustvaril celotno sliko.
Najprej sem obnovil ter dopolnil vedenje o življenjski poti, ki jo je prehodil sveti
Frančišek Asiški od mladosti preko t. i. spreobrnjenja do njegove smrti. V veliko pomoč
pri širšem spektru poznavanja epizod iz časa njegovega zemeljskega bivanja so bila ravno
poglavja iz rokopisa, ki jasneje orišejo njegovo človečnost in duhovno plat. Tukaj
predvsem ciljam na do takrat še nepoznane posmrtne čudeže, ki so se zgodili v obdobju
pred kanonizacijo in niso zabeleženi v Vita prima. Na tem mestu velja tudi izpostaviti
dejstvo, da se čudeži po navadi dogodijo po posredovanju svetnikov, zatorej je bil
Frančišek velik priprošnjik, še preden je bil uradno razglašen za svetnika.
Branje rokopisa nam skozi svetopisemsko prizmo jasneje osvetli tiste svetopisemske
elemente, ki izpostavljajo predvsem Frančiškovo ponižno držo in podobnost s Kristusom.
Morda ni naključje, da je Čelanski pri pisanju imel v mislih tudi željo, da bi se Frančiškovi
bratje vrnili k evangeljskim idealom, za katere si je asiški ubožec srčno prizadeval že od
rane spreobrnitve srca.
Rdeča nit pisanja diplomske naloge je bila želja, da poskušam izpostaviti relevantne
svetopisemske izseke, ki skušajo vzpostaviti povezavo oziroma most med Jezusovim ter
Frančiškovim življenjem. Tako Dalarun kot Horowski sta tlakovala pot vsem nam, ki nas
tako ali drugače privlači lik umbrijskega svetnika. Njuno delo je pomembno prispevalo k
ustvarjanju Frančiškove imago Christi.
Pri analizi samih svetopisemski citatov sem prišel do zaključka, da se je Frančišek zares
trudil živeti po evangeliju. Navsezadnje temu pritrjujejo tudi pogosta sklicevanja na
Evangelij po Mateju. V tem oziru brez težav trdim, da je bil evangelij za svetnika
osrednjega pomena pri prepoznavanju Božje volje.
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Prav tako nas Vita Beati Patris Nostri Francisci na drugi strani vabi k ponovnemu
preučevanju povezav med biografijami, ki so se zvrstile v 13. stoletju: tj. k iskanju
soodvisnosti v kronološkem, teološkem in tudi »političnem« smislu. Svojo sklepno misel
bi zaključil z besedami: »Iter tantum inceptum est«.56

56

Pot se je šele pričela.
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POVZETEK

V diplomski nalogi je predstavljena splošna analiza Vita Beati Patris Nostri Francisci
Tomaža Čelanskega, ki jo je odkril francoski znanstvenik Jacques Dalarun v letu 2015.
Prvo poglavje je posvečeno kratkemu povzetku življenja svetega Frančiška in njegovi
vlogi v obdobju, v katerem je bival, v razmerju do srednjeveške Katoliške Cerkve. Drugo
poglavje je osredotočeno na t. i. quaestio franciscana oziroma na kronološke in filološke
probleme, ki zadevajo biografske vire o svetem Frančišku. Osredotočeni smo na
Frančiškov življenjepis, ki ga je leta 1894 objavil Paul Sabatier in je pomenil prelomnico
pri vprašanju hagiografij in pomembnosti Čelanovih biografij. Vita Beati Patris Nostri
Francisci, ki jo je našel Dalarun, je ponovno odprla debato: temu je namenjeno celotno
tretje poglavje, v katerem je govor o odkritju t. i. Vita brevior, kjer analiziramo njegovo
vsebino ter zgodovinsko-biografski in teološki pomen. Vita brevior se prične s pismom,
ki je naslovljeno na brata Elija, ki je bil tudi naročnik Vite (povzetka prejšnjih Čelanovih
hagiografij). Najpomembnejše pri tem je, da Vita brevior ni bila samo preprosta
okrajšava, ampak sinteza, usmerjena k avtentičnemu duhu frančiškanstva. V sklepnem
dejanju smo analizirali svetopisemske citate v Tomaževem rokopisu, kjer prednjači Nova
zaveza (zlasti iz Evangelija po Mateju), kar nazorno kaže, da je Frančišek prepoznal
osrednji pomen evangelijev.

Ključne besede: Sveti Frančišek, Vita Beati Patris Nostri Francisci, Vita brevior,
Quaestio Franciscana, Tomaž Čelanski, Jacques Dalarun, svetopisemski citati, evangelij.
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SUMMARY

The thesis presents a global analysis of the Vita Beati Patris Nostri Francisci by Thomas
of Celano, discovered in a manuscript by the French scholar Jacques Dalarun in 2015.
The first chapter is dedicated to a short biographical summary on Saint Francis and the
role played by the saint in his era, with particular reference to the situation of the Catholic
Church in the Middle Ages. The second chapter focuses on the so-called quaestio
franciscana, that is, on the chronological and philological problems that concern the
biographical sources on Saint Francis. We focus on the Life of Saint Francis published in
1894 by Paul Sabatier, who marked a turning point in the question of hagiographies and
re-evaluated the pre-eminent importance of Thomas of Celano's works in the
hagiographic panorama related to Saint Francis. The Vita Beati Patris Nostri Francisci
found by Dalarun has naturally reopened the question: the whole chapter three is
dedicated to it, in which we talk about the discovery of the so-called Vita brevior and we
analyse its content and its historical-biographical and theological value. Vita brevior
opens with a letter addressed to Brother Elias, by whom this Vita (an abbreviation of the
previous biographies written by Thomas) was evidently requested: the most significant
data is that Vita brevior, however, does not seem a simple abbreviation, but a synthesis
aimed at focusing attention on the authentic Franciscan spirit. Finally, in the last chapter,
the biblical quotations in the text by Thomas are analysed: it is noted that the quotations
from the New Testament prevail (in particular from the Gospel of Matthew), which can
be explained with the centrality recognized to the Gospel by Saint Francis himself.

Key words: Saint Francis, Vita Beati Patris Nostri Francisci, Vita brevior, quaestio
franciscana, Thomas of Celano, Dalarun, biblical quotations, Gospel.
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