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Bonaventurov priročnik  
Srednjeveške teologije: 
med parizom in aSSiSijem 

(ter ljubljano)

Jan Dominik Bogataj OFM

Vsakdo, ki je že obiskal slikovito starodavno vi-
terbsko mestece Cività di Bagnoregio (rojstni kraj 
Giovannija oz. Janeza Fidanze, poznejšega sv. Bo-
naventura), kraljujoče na ozkem osamljenem vrhu 
iznad strmih plazovitih pečin – ki jim erozija s 
spodjedanjem ne prizanaša –, si lahko predstavlja, 
kako je že sam pejsaž okolice vplival na domišljijo 
mladega Janeza. Nekateri razlagalci trdijo, da je 
prav topologija rodnega mesteca, v zaokroženosti 
tako vzvišena nad okolico, vplivala na njegovo po-
znejše teološko premišljevanje in ustvarjanje, ko je 
denimo Boga, najčistejšo in absolutno bit, razume-
val na način, da »zaobjema in vstopa v vsa trajanja 
in je hkrati njihovo središče in krožnica«:1 Najvišji, 
ki je začetek in konec vsega, je tako obenem cen-
trum in circumferens, središče in obod.

Morda ta slikovita podoba Bagnoregia lahko po-
maga razumevati tudi pričujoči spis Brevilokvij, ki 

1 Bonaventura, Potovanje duše k Bogu 5.8.

je bil med Bonaventurovimi deli poleg Potovanja 
duše k Bogu skozi stoletja deležen največ pozor-
nosti.2 Če je po eni strani res, da strmo pobočje 
mesteca iz zmesi gline, tufa in lave že stoletja na-
čenja erozija – Janezova rojstna hiša je že zdavnaj 
zgrmela v dolino –, kar lahko simbolizira apofatič-
ni vidik Bonaventurove teologije, saj se Bog vedno 
izmuzne našim poskusom umskega zaobjetja,3 po 
drugi strani impresivna zgradba tega osamelca, ki 
z vrha nudi spektakularen razgled, odraža trdno 
povezano organsko sestavo Brevilokvija, ki bralca 
s čudovito mogočno urejenostjo vodi v višave.

Poleg topografije rojstnega kraja igra pri razume-
vanju dela sv. Bonaventura, zlasti spisa Brevilokvij, 
še večjo simbolično vlogo »geografsko« razmerje 

2 Rektor pariške univerze Jean Gerson v začetku 15. stoletja denimo občudujoče opisuje te 
dve deli, ki naj bi ju večkrat prebral in pogosto premišljeval posamezne odlomke ali celo 
same besede. J. Gerson, De libris legendis a monacho 5–6, V: Opera J. Gerson, fol. XIX, G. 
Strasbourg, 1515.

3 Prim. Brevil. Prol. 1–5.
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med Parizom 13. stoletja kot najpomembnejšim 
evropskim univerzitetnim središčem (imenovanim 
tudi arx	catholicae	fidei, »trdnjava katoliške vere«) 
in Assisijem kot obrobnim umbrijskem mestecem, 
ki pa je svetu in Cerkvi dalo svetniški genij sv. 
Frančiška Asiškega (1181/82–1126).

Genialnost sv. Bonaventura, enega največjih 
duhov 13. stoletja, se razkriva v pomiritvi naspro-
tij: med velikim mislecem na položaju univerzite-
tnega profesorja v dobi, ko so se te šele vzposta-
vljale, in redovnikom, manjšim bratom, kateremu 
sv. Frančišek ni bil le velikanski navdih za teo-
loško delo, marveč je bil ravno na vrhuncu svoje 
akademske kariere poklican, da bi kot mož Cer-
kve in sedmi naslednik asiškega ubožca tudi de-
jansko upravno vodil njegov Red manjših bratov; 
med izredno novostjo Frančiškove karizme na 
eni in strukturiranjem porajajoče se institucije – 
skupaj s formiranjem v intelektualnem smislu – 
na drugi strani.

Okoliščine nastanka besedila

A nakazan posplošujoč ireničen pogled na se-
rafskega učitelja (doctor	seraphicus) – in na vlogo 
akademskega udejstvovanja med manjšimi brati – 
ni bil skupen vsem: Jacopone iz Todija (†1306) je 
denimo izjavil, naj bo preklet Pariz, ki je ubil nje-
gov Assisi. Pri razumevanju teh dveh (antinomič-
nih) tendenc in pri Bonaventurovem prizadevanju 
za njuno premoščanje zaseda Brevilokvij prav po-
sebno mesto, kar postane bolj jasno, če se ozremo 
na življenjsko pot tega učenjaka.

Janez Fidanza se je najverjetneje rodil leta 1217 
(ali 1221)4 in, kot poroča sam, je v otroštvu doživel 
posebno srečanje s sv. Frančiškom (ni znano, ali ga 
je srečal v živo ali ga je njegova mati zgolj klicala 
kot nebeškega zavetnika bodisi pred Frančiškovo 
kanonizacijo l. 1228 ali po njej), po priprošnji in za-
slugah katerega naj bi bil ozdravljen hude bolezni.5 
Že v mladih letih – po preteku šole v domačem sa-
mostanu manjših bratov kot puer	oblatus	– se je ok. 
l. 1235 kot laiški študent odpravil na študij v Pariz 
(facultas	artium), kjer je najprej dosegel naziv ma-
gister	artium.6 Zatem, okrog l. 1243, je bil sprejet 
med Frančiškove brate, v Red manjših bratov, kot 
član rimske province in po opravljenem noviciatu je 
v Parizu pod vodstvom frančiškanskih profesorjev 
Janeza de La Rochelle, Odona Rigaldija in Viljema 
Melitonskega, predvsem pa pod Aleksandrom Hale-
škim (†1245)7 študiral teologijo, kar je tedaj pome-
nilo predvsem komentiranje Svetega pisma in raz-
ličnih avtoritet (Sacra	scriptura/pagina	 in Glossa). 
V letih 1248–50 je Bonaventura kot baccalaureus	
biblicus razlagal svetopisemske knjige (Pridigar, Ja-
nezov in Lukov evangelij), naslednji dve leti pa kot 
baccalaureus	 sententiarius, nekakšen diplomirani 
teolog, razlagal Sentence Petra Lombardskega. Na-

4 Obe možni letnici rojstva sta zgolj sklepanje na podlagi let njegovega izobraževanja. Za te-
meljit pregled njegovega življenja, gl. Schlosser 2013.

5 Gl. Legenda maior Prol. 3–4; Legenda minor 7–8. Po tej legendi naj bi se srečal z živim Fran-
čiškom, ki je malemu Janezu tudi nadel ime Bonaventura, ki dobesedno pomeni dobro uso-
do, prihodnost (bona-ventura).

6 Gre za nekakšen ekvivalent diplomi na filozofski fakulteti. Študij je obsegal sedem svobod-
nih umetnosti (artes liberales), pri čemer posebej poudarjene artes sermocinales oz. trivium 
(gramatika, logika oz. dialektika, retorika), medtem ko so bile artes reales oz. quadrivium 
(aritmetika, geometrija, glasba, astronomija) slabše zastopane. Iz tega izhaja tudi Bonaven-
turova slabša podkovanost v Aristotelovih delih, posvečenih fiziki, metafiziki in etiki, saj za 
razliko od dominikancev frančiškanom ni bilo potrebno komentirati del Filozofa.

7 Aleksander je imel naziv magister regens (predstojnik katedre za teologijo).
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Enajsto poglavje: Stvarjenje človeka kot 
povezane celote

Dvanajsto poglavje: Izpolnjenost in urejenost 
celega dovršenega sveta
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Peto poglavje: Pokvarjenost izvirnega greha

Šesto poglavje: Prenašanje izvirnega greha

Sedmo poglavje: Zdravljenje izvirnega greha

Osmo poglavje: Izvor osebnih grehov

Deveto poglavje: Izvor in razlikovanje glavnih 
grehov

Deseto poglavje: Izvor in lastnost kazenskih 
grehov

Enajsto poglavje: Izvor dokončnih grehov, to je 
grehov zoper Svetega Duha

IV. Četrti del 
– o utelešenju Besede –  

ima deset poglavij

Prvo poglavje: Razlog, zaradi katerega je bilo 
potrebno ali se je spodobilo utelešenje Besede

Drugo poglavje: Utelešenje kot zedinjenje narav

Tretje poglavje: Način utelešenja

Četrto poglavje: Utelešenje glede na polnost 
časov

Peto poglavje: Polnost Kristusove milosti glede 
na karizme v čustvu

Šesto poglavje: Polnost modrosti v razumu

Sedmo poglavje: Polnost zasluge v učinku

Osmo poglavje: Kristusovo trpljenje glede na 
stanje tistega, ki trpi

Deveto poglavje: Trpljenje glede na način trpljenja
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V. Peti del 
– o milosti Svetega Duha –  

ima deset poglavij

Prvo poglavje: Milost kot od Boga podarjen dar

Drugo poglavje: Milost kot pomoč za pridobitev 
zaslug

Tretje poglavje: Milost kot zdravilo zoper greh

Četrto poglavje: Razvejanje milosti v stanja 
kreposti

Peto poglavje: Razvejanje milosti v stanja darov

Šesto poglavje: Razvejanje milosti v stanja 
blagrov in posledično v sadove in duhovne 
zaznave

Sedmo poglavje: Delovanje milosti glede na to, 
kar je treba verjeti

Osmo poglavje: Delovanje milosti glede na to, 
kar je treba ljubiti

Deveto poglavje: Delovanje milosti glede na to, 
kar je treba vršiti, in glede na zapovedi in svète

Deseto poglavje: Delovanje milosti glede na 
prošnje in molitev

VI. Šesti del  
– o zakramentalnem zdravilu –  

ima trinajst poglavij

Prvo poglavje: Izvor zakramentov

Drugo poglavje: Raznolikost zakramentov

Tretje poglavje: Število in razlikovanje 
zakramentov

Četrto poglavje: Postavitev zakramentov

Peto poglavje: Podeljevanje zakramentov

Šesto poglavje: Ponavljanje zakramentov

Sedmo poglavje: Ustanovitev in celovitost krsta

Osmo poglavje: Celovitost birme

Deveto poglavje: Celovitost evharistije

Deseto poglavje: Celovitost pokore/spovedi

Enajsto poglavje: Celovitost poslednjega 
maziljenja

Dvanajsto poglavje: Celovitost svetega reda

Trinajsto poglavje: Celovitost zakona
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VII. Sedmi del 
– o stanju poslednje sodbe –  

ima sedem poglavij

Prvo poglavje: Splošno o sodbi

Drugo poglavje: Kar je predhodno sodbi – 
kazen v vicah

Tretje poglavje: Kar je predhodno sodbi – 
priprošnje Cerkve

Četrto poglavje: Kar spremlja sodbo – izbruh 
ognja

Peto poglavje: Kar spremlja sodbo – vstajenje 
teles

Šesto poglavje: Kar sledi sodbi – peklenska 
kazen

Sedmo in zadnje poglavje: Rajska slava

i.

Božja Trojica

Prvo poglavje: 
Sedem tem teologije v povzetku

1. V začetku112 je potrebno razumeti, da sveti 
nauk, to je teologija, ki se poglavitno [principali-
ter] ukvarja s prvim počelom, se pravi s troedi-
nim Bogom, v splošnem govori o sedmih temah: 
prva je Božja Trojica, druga stvarjenje sveta, tre-
tja pokvarjenost zaradi greha, četrta utelešenje 
Besede,113 peta milost Svetega Duha, šesta za-
kramentalno zdravilo in sedma stanje poslednje 
sodbe.

112 In principio, prim. 1 Mz 1,1; Jn 1,1. Sveta Trojica je začetek oz. počelo vsega, kar sledi v na-
daljnji razpravi. Teologija se počelno/poglavitno (principaliter) ukvarja s troedinim Bogom 
in vse, kar sledi, je le eksplikacija tega prvotnega počela.

113 Izraz incarnatio (Verbi) slovenimo z »utelešenje«, čeprav je pomensko blizu tudi bolj razšir-
jen pojem »učlovečenje«, ki pa nima latinske ustreznice (prim. gr. ἐνανθρώπησις).
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