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INTRODUKTION

»Jeg føler mig uværdig og uegnet til at beskrive livet af en mand, der i så
høj grad er værdig til ærbødighed og til efterfølgelse«.1 Så ydmygt og for-
sigtigt skriver Bonaventura i prologen til sin store biografi over Frans
af Assisi om de følelser, han har haft overfor opgaven med at skrive
biografien. Franciskanerne kunne næppe have valgt en mere kompe-
tent og velegnet kandidat til at udføre hvervet end deres veluddannede
og berømte ordensgeneral, som blev en af middelalderens største teolo-
ger. Når man læser biografien, er det tydeligt, at Bonaventura skriver
med en dyb hengivenhed og den største respekt for den mand, der blev
grundlægger af franciskanerordenen.

Biografien blev til som et bestillingsarbejde, idet franciskanernes
generalkapitel, der i 1260 samledes i Narbonne i Frankrig, bad
Bonaventura, som på det tidspunkt havde været ordenens leder i tre år,
om at sammenskrive de allerede eksisterende biografier over Frans af
Assisi til én god sammenhængende biografi. Bonaventura beskriver i
indledningen,2 hvordan han greb arbejdet med biografien an. Han
fortæller om, hvordan han samlede beretningerne om den hellige
Frans’ dyder, gerninger og ord, og at han rejste rundt i egnene omkring
Assisi, hvor Frans i ordenens første spæde start havde vandret rundt og
sammen med en lille gruppe af tilhængere forsøgte at leve et liv i streng
efterfølgelse af Kristus. Der var nogle få overlevende af Frans af Assisis
allerførste ledsagere. De boede stadig i de kirkeruiner og huler i nærhe-
den af Assisi, som havde været broderskabets opholdssteder i den første
tid. Ifølge indledningen opsøgte Bonaventura disse første ledsagere, og
1. Prolog 3.
2. Prolog 4.
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han talte med dem og forsøgte ved selvsyn at danne sig et indtryk af
det landskab og det miljø, det hele tog sin begyndelse i. På trods af det
store opsøgende arbejde indledningen giver indtryk af, vil man hurtigt
se, hvis man sammenligner hans biografi med de allerede eksisterende
biografier,3 at det ikke er mange nye informationer han bringer i sit
endelige værk, som lå færdigt i 1262. Det er tydeligt, at Bonaventura
har været meget inspireret af de allerede eksisterende biografier, ofte
bringer han lange ordrette gengivelser fra en af de andre biografier. Det
er således ikke selve indholdet i Bonaventuras biografi, der gør den til
et unikt og særligt skrift, derimod er det interessant at se den måde,
han vælger at disponere kildematerialet på. I sin opbygning af biografi-
en og den fortolkning, han giver begivenhederne, adskiller Bonaventu-
ra sig væsentligt fra de tidligere forfattere.

Bonaventura har skrevet sin biografi med en særlig strategi for øje.
Han skriver selv i indledningen, at han ikke altid følger den korrekte
kronologiske rækkefølge i begivenhederne, men, at han har bygget
skriftet tematisk op og samlet begivenheder, der er beslægtet med hin-
anden og beskrevet dem samlet i stedet for at holde sig strengt til den
rigtige historiske rækkefølge af begivenhederne. Bonaventura ønsker
ikke at give en videnskabelig og historisk korrekt gennemgang af Frans
af Assisi liv og levnede. Det er ikke en historiebog han skriver, men
derimod vil han vise, hvordan franciskanernes ordensfader livet igen-
nem voksede i nåde og dyder, og hvordan han gennem en stadig større
indsigt i Åndens gaver opnåede at blive mere og mere forenet med
Kristus. Biografien skildrer, gennem en ofte teologisk og spirituel tolk-
ning af de historiske begivenheder, Frans af Assisi som et menneske,
der livet igennem stræbte efter at forme sit liv i både ydre og indre lig-
hed med Kristus. Det er det billede af ordenens grundlægger, som Bo-
3. Man har kendskab til i hvert fald to af de tidligere forfattere til biografier over 
Frans af Assisi. Den ene hed Thomas af Celano, han har skrevet to biografier i hen-
holdsvis ca. 1230 og 1240, og derudover har han også skrevet en lille beskrivelse af 
en række mirakler, som Frans af Assisi skulle have udført. Den anden forfatter, man 
kender til hed Julian af Speyer, han skrev sin franciskusbiografi i ca. 1233.
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naventura gerne vil give videre til de franciskanerbrødre, hvis orden
han nu selv stod i spidsen for. 

Bonaventuras særlige sigte med biografien, er, udover at skrive en
meget smuk, poetisk og hengiven biografi over en mand han helt tyde-
ligt føler sig meget taknemmelig overfor og stærkt knyttet til, først og
fremmest at skrive en brugsbog, som skal tjene til opbyggelse og vej-
ledning af læseren. Ved at læse om Frans af Assisis vandring og vækst
hen imod foreningen med Kristus skal læseren selv blive i stand til at
foretage denne vandring. Brødrene havde ikke brug for en samling
anekdoter om ordensfaderen, men derimod en vejledning i hvordan de
ved at følge hans eksempel kunne leve det, som franciskanerne anså for
at være et sandt evangelisk liv. Derfor fremstår mange af afsnittene
også i en sådan form, at læseren inviteres til at fordybe sig i dem og
meditere over dem og derved forsøge at opnå spirituel vækst.

At biografien er tænkt som et skrift, der skal give anledning til spiri-
tuel vækst hos læseren eller tilhøreren, viser sig tydeligt i den opbygn-
ing Bonaventura har givet den. Når man læser biografien vil man se, at
Bonaventura benytter sig af to strukturelle mønstre i sin disponering af
fortællingerne. Det første mønster er en overordnet kronologisk
ramme, der angiver begyndelsen og afslutningen på Frans af Assisis liv
og til sidst hans helgenkåring (kapitel 1-4 og kapitel 14-15). Indenfor
denne kronologiske ramme er der ni kapitler (kapitel 5 – 13), der be-
skæftiger sig med Frans’ dyder, disse ni kapitler betegner det andet
strukturelle mønster. De ni dydskapitler har Bonaventura organiseret i
temaer, han samler begivenheder fra forskellige perioder i Frans af As-
sisis liv og lader dem beskrive, hvor standhaftig han med Kristus som
forbillede praktiserede dyder som fattigdom, ydmyghed og lydhørhed
overfor Guds vilje og krav. Der er en klar intensiverende stigning i
kapitlernes opbygning. Frans af Assisi vokser kapitlerne igennem til en
større og større lighed med Kristus. Denne vækst kulminerer i kapitel
tretten, hvor Bonaventura i et blomstrende og poetisk sprog beskriver,
hvordan Frans af Assisi under sin vision af den seksvingede seraf på Al-
vernerbjerget fik Jesu sårmærker på sin egen krop, det som kaldes for
stigmatisering. Stigmatiseringen tolker Bonaventura som et guddom-
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meligt tegn på, at Frans opnåede den fuldkomne efterfølgelse af Kris-
tus. Ved at tildele Frans af Assisi Kristi sårmærker, har Gud givet et
ydre og synligt tegn på at Frans havde opnået at blive ét med Kristus,
og fordi han opnåede denne lighed med Kristus er han blevet et ideal,
som enhver, der selv ønskede at blive ét med Kristus, kunne følge efter
og derved selv fuldbyrde vejen frem til endemålet. I indledningen be-
skriver Bonaventura Frans af Assisi som en ny Elias, der er blevet sendt
til at kalde de troende til et liv i bod og omvendelse, og til at vise dem
ved ord og eksempel vejen til foreningen med Gud.4 Det er den vej
biografien beskriver.

Bonaventura præsenterede sin biografi for franciskanernes generalka-
pitel i 1263, da det var samlet i Pisa. Kopier blev uddelt til hver af de
34 provincialministre, der var til stede ved generalkapitlet, og de tog
dem med hjem og fremlagde dem i deres provinser, hvor den blev
modtaget med stor begejstring. Biografien blev officielt godkendt og
autoriseret i 1266. Sammen med godkendelsen udsendte man et me-
get omdiskuteret og kontroversielt dekret, der krævede, at alle andre
biografier over Frans af Assisi end Bonaventuras blev fjernet fra klo-
strene og brændt. Ved samme lejlighed blev det besluttet, at samtlige af
ordenens klostre skulle forsynes med deres egne kopier af Bonaventu-
ras biografi. Da antallet af franciskanerklostre allerede her i midten af
det 13. årh. var stærkt ekspanderende, blev biografien et af middelal-
derens mest udbredte skrifter. Biografien fik som enerådende autorise-
ret hovedkilde til Frans af Assisi en enestående indflydelse på francis-
kansk litteratur, kunst, spiritualitet og selvforståelse. 

Siden slutningen af det 19. århundrede er der blevet rettet en række
kritiske spørgsmål mod Bonaventuras Frans af Assisi biografi. Det var
den franske Frans af Assisi-forsker Paul Sabatier, der med sit kontro-
versielle biografiske værk fra 1894 Vie de S. Francois d’Assise, åbnede
for en diskussion om værdien af Bonaventuras biografi. Hans syns-
punkter er siden blevet taget op af mange andre. Det, der især får de
kritiske blandt forskerne til at stille spørgsmål til biografiens kildevær-
4. Prologen 1.
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di, er at autoriseringen af biografien blev fulgt op af kravet om, at alle
andre biografier skulle ødelægges. Disse forskere mener, at generalkap-
itlets hensigt med biografien var at få et solidt, ensidigt ordenspolitisk
værk, hvis overordnede formål snarere har været at bringe ro og stabili-
tet i franciskanerordenen end at give et fuldstændigt loyalt og sandfær-
digt billede af Frans af Assisi. Denne problemstilling udspringer af, at
Franciskanerordenen på dette tidspunkt var inde i en meget turbulent
periode, der var præget af stærke indre splittelser og diskussioner, der
især gik på, hvordan man skulle forholde sig til det franciskanske ideal,
dvs. hvordan ordenen helt fundamentalt skulle tage sig ud. Kimen til
disse splittelser var blevet lagt allerede ved ordenens grundlæggelse og
skal findes i den enorme popularitet og vækst, som ordenen meget
hurtigt blev genstand for. Forskellige interesser og strømninger be-
gyndte at konkurrere indbyrdes, og der opstod to vidt forskellige fløje
med hver deres tolkning af det franciskanske ideal. 

Den ene fløj bestod af de såkaldte spiritualere, de frygtede, at det op-
rindelige franciskanske ideal var i fare for at blive ødelagt, og de mente,
at den skikkelse som ordenen efterhånden havde fået, var en udskrid-
ning i forhold til Frans af Asissis regler for ordenens opbygning og ind-
hold. Den største årsag til deres bekymringer fandt de i den rivende
udvikling, som ordenen havde gennemløbet i sin endnu unge alder.
Ordenen var på få årtier vokset fra, at være en lille samling fromme
lægmænd, der ydmygt vandrede rundt og forsøgte at leve efter en bog-
stavelig og radikal fortolkning af Jesu jordeliv, til nu at bestå af flere og
flere lærde og veluddannede brødre, der samledes i mægtige velorgani-
serede klostre i de store universitetsbyer som Paris og Oxford. Spiritua-
lerne ønskede at bevare det simple franciskanske ideal, sådan som de
endnu så det levet af de få overlevende af Frans af Assisis første ledsage-
re. De anså enhver form for udvikling og tilpasning af det franciskan-
ske ideal for at være forræderi mod ordensgrundlæggeren, de holdt
stædigt fast ved det meget strenge krav om fattigdom, afviste studier og
lærdom og de frygtede den organisatoriske og økonomiske struktur,
der var fulgt i kølvandet på ordenens enorme vækst.



INTRO DUKTION

12

Den anden fløj, kaldet konventualerne, antog en mere moderat posi-
tion og hævdede at det var nødvendigt med en tillempning og fortolk-
ning af den franciskanske regel, sådan at det var muligt at tilfredsstille
de krav, der fulgte med ordnens enorme succes. De mente, at det var
nødvendigt at have det store antal brødre samlet i klosteranlæg i de
større byer. Det var simpelthen fysisk umuligt at have dem boende
rundt omkring i kirkeruiner og huler, sådan som man havde praktise-
ret det på Frans af Assisis tid. Samtidig ville det være yderst vanskeligt,
at kontrollere om brødrene opretholdt ordensdisciplinen, hvis ikke
man havde dem samlet under velorganiserede og ordnede forhold.
Konventualerne havde et positivt syn på undervisning og lærdom, de
mente ikke at det stod i kontrast til Frans af Assisis ønsker for ordenen.
Desuden mente de, at det var vigtigt at besidde en vis portion viden
ikke mindst for at kunne give lægfolket en ordentlig forkyndelse, men
også fordi de således kunne gendrive og sikre sig mod de mange sekte-
riske og kætterske tanker, der var i netop den periode.

Spændingen de to fløje imellem blev yderligt intensiveret af, at nogle
af spiritualerne begyndte at tolke deres situation i lyset af »profeten«
Joachim af Fiores (d. 1202) profetier om, at Åndens tidsalder ville be-
gynde i 1260 og vare indtil verdens ende, og at denne tidsalder ville
blive indvarslet ved fremkomsten af en orden bestående af kontempla-
tive og spirituelle mænd. Disse profetier så spiritualerne opfyldt af
Frans af Assisi og dem selv. Det var en meget risikabel selvforståelse for
ordenen at have, idet Joachim af Fiores tænkning i 1215 var blevet er-
klæret for kættersk af det kirkelige hierarki. Fra kirkelig side var man
meget på vagt overfor kætteri og der blev slået hårdt og kontant ned på
elementer, der bevægede sig i afvigende retning. Derfor ville det være
yderst problematisk for franciskanerne, hvis det kirkelige hierarki be-
gyndte at mistænke dem for at nære kætterske tanker. Tiggermunkeor-
dener som franciskanerne og dominikanerne skulle vogte sig særligt
godt for ikke at komme til at træde ved siden af. De var allerede i den
kirkelige ledelses søgelys, fordi der i deres forståelse af det sande evan-
geliske liv, som et liv levet i streng fattigdom og ydmyghed, lå en latent
kritik af kirken og gejstlighedens organisation og livsførelse. 
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Bonaventuras position i striden mellem spiritualerne og konventua-
lerne er ofte blevet diskuteret. Mange mener, at han har stået for en
mellemposition, hvorfra han har forsøgt at mægle mellem de to stri-
dende parter. 

Kritikken af Bonaventuras Frans af Assisi biografi går på, at han med
vilje skulle have udeladt centrale passager fra de tidligere kilder. Nogle
hævder, at han bevidst har fravalgt at beskrive de hårde og primitive
vilkår, brødrene levede under i de første år, fordi han ønskede at for-
hindre anklager fra spiritualerne om, at ordenen var veget bort fra det
oprindelige ideal om total fattigdom. Andre mener, at han for at finde
plads til studier og teologisk arbejde indenfor ordnens mure, har set
bort fra passager fra de tidligste kilder, hvor Frans af Assisi udtaler en
stærk mistro til studier og lærdom, fordi han skulle have frygtet, at in-
tellektuel nysgerrighed kunne føre til hovmod, der ville bringe brødre-
ne væk fra det lægfolk, de var sat til at tjene og forhindre dem i lydhør-
hed overfor evangeliets krav om ydmyghed. Disse udeladelser vælger
de kritiske forskere at tolke som Bonaventuras forsøg på at legitimere
den skikkelse, ordenen havde antaget og derved lægge låg på spiritua-
lernes kritik og anklager om, at franciskanerne havde bevæget sig for
langt væk fra Frans af Assisis oprindelige ideal. Overfor kritikken hæv-
der andre, at udeladelserne ikke synes at være foretaget for at gøre bio-
grafien til et ordenspolitisk skrift ved bevist at dæmpe Frans af Assisis
strenge krav om fattigdom og ydmyghed, men derimod er en naturlig
og nødvendig konsekvens af, at Bonaventura for at få et rimeligt over-
skueligt og samlet resultat har været nødt til at prioritere og skære kraf-
tigt i det kildemateriale, han har haft til rådighed. 

Det er ikke let at gennemskue den egentlige årsag til, at generalkapit-
let bestilte biografien i 1260, og der foreligger heller ikke nogle præcise
forklaringer på, hvorfor autorisationen blev fulgt af dekretet om af-
hændelse af de andre biografier. Hvis formålet med biografien skulle
have været at forene de stridende parter, så klarede den ikke at løse op-
gaven. Striden mellem spiritualerne og konventualerne var uoprettelig
og endte med en varig opdeling af ordenen i disse to retninger. 
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For nutidens læser, der ikke er placeret midt i striden mellem de to
partier i franciskanerordenen, er det svært at afgøre om, Bonaventura i
biografien skulle have været ude i et ordenspolitisk ærinde. Derimod er
det tydeligt, at det er et skrift, der, som allerede skitseret, vil fremstille
Frans af Assisi som et menneske der opnåede den højst mulige fuld-
komne efterfølgelse af Kristus både i det ydre gennem gode dyder og i
det indre gennem spirituel vækst. Biografiens væsentligste anliggende
er at vise Frans af Assisi som et sandt forbillede for enhver, der med
ham som eksempel ville realisere efterfølgelsen af Kristus.

Det er et væsentligt skrift vi nu endelig får i en dansk oversættelse,
dels fordi det har haft så stor en betydning for den franciskanske tradi-
tion og næsten ikke er til at komme udenom, hvis man er interesseret i
Frans af Assisi og den betydning han har fået for eftertiden, dels fordi
den giver et dybt og indgående indblik i Bonaventuras tænkning, ikke
mindst hans spiritualitet og den centrale placering Frans af Assisi har i
hans teologiske system. Biografien er smukt og poetisk skrevet og værd
at læse for at blive betaget og hentet ind i dens særprægede univers af
en unik sammensmeltning af historier fra Frans af Assisis liv og de for-
dybende og forklarende meditationer over dem. 

Lisbeth Mannerup Nielsen




