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JACQUES LE GOFF, SaINtFRaNCISOFaSSISI, 
London, New York (Routledge) 2004. (prevela Christine Rhone)

пет го ди на на кон фран цу ског 
из да ња (Sa int François d’As si se, Édi-
ti ons Gal li mard, 1999) из да вач ка ку ћа 
Routledge је об ја ви ла пре вод Ле Го фо-
вог де ла о све том Фра њи на ен гле ски 
је зик, оства рив ши ти ме ко му ни ка ци ју 
са ши рим кру гом чи та ла ца. као ре-
зул тат ду го го ди шњег ис тра жи ва ња, 
књи га је на ста ла об је ди ња ва њем ра-
ни је об ја вље них Ле Го фо вих сту ди ја 
у јед ну це ли ну, за о кру же ну и ме то до-
ло шки ујед на че ну. за ми сао ауто ра 
је би ла да пред ста ви лич ност све тог 
Фра ње, за др жа ва ју ћи се на нај ва жни-
јим ета па ма у жи во ту овог све ти те ља, 
ко је по сма тра у окви ри ма фе у дал ног 
дру штва 12. и 13. ве ка. раз ма тра ју ћи 
ути цај све тог Фра ње на ду хов ни пре-
по род ка то лич ке цр кве и на чин ње го-
вог укла па ња у дру штве не струк ту ре 
13. ве ка, ана ли зи ра фра ње вач ко уче ње 
са ста но ви шта во ка бу ла ра и пре о вла-
ђу ју ћих кул тур них мо де ла вре ме на. 
Ле Гоф је при ме нио је дан дру га чи ји 
ме то до ло шки при ступ пи са ња исто риј-
ске би о гра фи је, про во ци ра ју ћи ма шту 
чи та о ца осо бе ном пер цеп ци јом сред-
њо ве ков ног све та, ње го ве кул ту ре и 
дру штва.

кон цеп ци ја књи ге је за ми шље на 
да пре глед но и вр ло са же то (на 159 
стра на) пред ста ви те ме ве за не за 
жи вот све тог Фра ње, ус по ста вља ње 
фра ње вач ког ре да и ње го ве те о ло ги је, 
али и да пред ста ви сред њо ве ков но дру-
штво 12. и 13. ве ка. Мо же се ре ћи да 
је ово Ле Го фо во де ло оства ри ло дво-
стру ки циљ: за чи та о це ко ји же ле да се 

упо зна ју са осно ва ма ових про бле ма 
то је из у зет но ди дак тич ка књи га, док 
се на уч ној јав но сти обра ћа са јед ног 
дру гог ни воа, пре те жно ме то до ло шке 
при ро де. Са ова квог гле ди шта, књи га 
би се мо гла по де ли ти на две це ли не 
- пр ва два по гла вља се ти чу углав ном 
би о граф ских и исто риј ских по да та ка, 
те пред ста вља ју од лич ну осно ву за 
њи хо во упо зна ва ње, док у тре ћем и 
че твр том по гла вљу Ле Гоф ана ли зи ра 
раз ли чи те аспек те по ја ве све тог Фра-
ње у од но су на дру штве не струк ту ре у 
од ре ђе ном вре мен ском и про стор ном 
кон тек сту. ипак, це ли на де ла ни у ком 
слу ча ју ни је на ру ше на, те пр ви део 
књи ге оста је у функ ци ји нео п ход ног 
уво да за де таљ ну ана ли зу про бле ма 
ко ја по том сле ди.

на кон пред го во ра сле ди хро но-
ло шки пре глед ва жних до га ђа ја у 
жи во ту све тог Фра ње, али и зна чај-
ни јих исто риј ских де ша ва ња ко ја 
су се од и гра ва ла од ње го вог ро ђе ња 
(1181. или 1182. го ди не), па до 1266. 
го ди не, ка да је Legendamajor све тог 
Бо на вен ту ре про гла ше на је ди ном 
ка нон ском би о гра фи јом све ти те ља, 
а све оста ле уни ште не. из у зет но ко-
ри стан за ис тра жи ва че је сте спи сак 
из во ра -  пи са них де ла све тог Фра ње 
(пра ви ла, те ста мент, ад мо ни ци је, пи-
сма, мо ли тве, дик ти ра ни спи си), као 
и спи сак из во ра за по зна ва ње жи во та 
све ти те ља. књи га са др жи из дво је ни 
део са ше сна ест ква ли тет них илу стра-
ци ја у бо ји. на по ме не су да те на кра ју 
књи ге, а ода бра на би бли о гра фи ја об-
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у хва та пр вен стве но сту ди је из во ра, 
као и мо дер не би о гра фи је и сту ди је о 
жи во ту све ти те ља. као ку ри о зи тет ва-
ља на по ме ну ти да је у би бли о гра фи ју 
увр шће на и му зи ка (опе ра из 1983. г. 
O. Mes si aen, SaintFrançoisd’assise:
scènes franciscanines) и ро се ли ни јев 
филм  Цветићи светогФрање из 
1950. го ди не, што све до чи о јед ном мо-
дер ни јем при сту пу на уч ном де лу, ко је 
тре ба да ука же на кон ти ну и тет за пад-
но е вроп ске кул ту ре кроз сто ле ћа, од 
Бо на вен ту ре и Дан теа до са вре ме ног 
умет нич ког ства ра ла штва ин спи ри са-
ног све ти те љем из аси зи ја.

Ле Гоф је у пред го во ру ис та као ка-
ко га је то ком из у ча ва ња сред њег ве ка 
фи гу ра све тог Фра ње фа сци ни ра ла из 
два раз ло га: пр во, као исто риј ска лич-
ност ко ја је има ла огро ман ути цај на 
ре ли ги ју, ци ви ли за ци ју и дру штво, а 
дру ги раз лог је сте све ти те ље ва ха ри-
зма. Упра во због то га, ка ко сам аутор 
ка же, по ку шао је да ис при ча ње гов 
жи вот и учи ни га су бјек том исто ри је 
по сма тра не у це ли ни. као осо бе на  
исто риј ска фи гу ра, све ти Фра ња је 
у вре ме про цва та двор ске кул ту ре 
до нео но во зна че ње и сми сао си ро-
ма штву, по ни зно сти и про по ве да њу. 
пред ста вљао је у сво је вре ме са свим 
но ви тип све ти те ља, аутен тич ног у 
мно гим по гле ди ма. Ужи вља ва ње у 
Хри стов жи вот, чу да и пат ње до ве ле 
су га до за до би ја ња стиг ма та; био је 
мар ги на лан у од но су на цр кву, а да 
ни је за пао у је рес; у по е зи ји је ви део 
исти ну; обо га тио је хри шћан ство јед-
ном но вом ди мен зи јом - ин тим ним и 
емо тив ним до жи вља јем при ро де. 

У пр вом по гла вљу Francisofassi
siBetweentheRenewalandRestraints
ofFeudalSociety (стр. 1-12) аутор из-
два ја нај ва жни је од ли ке фе у дал ног 
дру штва и но ви не ко је су усле ди ле у 
вре ме по ја ве све тог Фра ње. Сва ка ко 
нај ва жни ја про ме на је сте ур ба ни за-
ци ја дру штва, на ста ла као по сле ди ца 
де мо граф ског и еко ном ског про гре са. 

раз вој гра до ва пра ти ла је и ре фор ма 
цр кве, зап че та у дру гој по ло ви ни 11. 
ве ка, за вре ме па пе Гр гу ра VII. У вре-
ме ро ђе ња све тог Фра ње ур ба на се ди-
шта, по себ но у ита ли ји, до сти гла су 
сте пен сво је вр сне ин сти ту а ли за ци је. 
као град ско де те и син бо га тог тр гов-
ца, ни је нео бич но да је Фра ња свој 
по чет ни апо стол ски пут усме рио на 
гра до ве. Же лео је да гра до ви ма до-
не се осе ћај за си ро ма штво, на ме сто 
осе ћа ја за но вац, као и да по вра ти 
мир ме ђу за ва ђе ним стра на ма, ка кве 
су у то вре ме би ле ње гов род ни град, 
аси зи, и пе ру ђа. на гла ша ва ју ћи да 
је Фра ња био са вре ме ник на сме ја ним 
го тич ким ан ђе ли ма, Ле Гоф ис ти че 
да је он сво јим про по ве ди ма ка ко се 
бо жан ско при су ство на ла зи у свим жи-
вим би ћи ма, по ка зао сво је оза ре но и 
на сме ја но ли це ко је је спо зна ло да је 
Бог ра дост. на тај на чин је све ти Фра-
ња до при нео ства ра њу јед ног бит но 
дру га чи јег сен зи би ли те та у ита ли јан-
ским град ским сре ди на ма.

У дру гом по гла вљу, ко је је на-
сло вље но InSearchof thetrueSaint
Francis (стр. 13-62), аутор ис тра жу је 
кључ не мо мен те у жи во ту све тог Фра-
ње, али раз ма тра и про бле ме ко ји су 
пра ти ли пи са ње ха ги о гра фи ја овог 
све ти те ља. У увод ном де лу по гла вља 
Ле Гоф је кроз исто риј ско пред ста вља-
ње на ра ста ју ћих по де ла уну тар са мог 
ре да, за по че тих још за вре ме жи во та 
све тог Фра ње, раз ма трао пр во бит ну 
фра ње вач ку исто ри о гра фи ју. Сход но 
исто риј ским при ли ка ма ко је су за де си-
ле фра ње вач ки ред, из во ри за жи вот 
све тог Фра ње мо гу се свр ста ти у две 
гру пе - де ла ха ги о гра фа кон вен ту а-
ла ца и пи са на де ла оних ко ји ма су 
по гле ди спи ри ту а ла ца би ли бли жи. 
ко ри сте ћи пи са не из во ре, Ле Гоф 
раз ма тра кључ не ета пе у Фра њи ном 
жи во ту.  под на сло ви, ка кви су нпр. 
пре о бра ће ње, Фра ња и ино ћен ти је 
III, Све та кла ра, Че твр ти ла те ран ски 
кон цил, омо гу ћа ва ју пре глед ност. као 
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су ве ре ни по зна ва лац сред њег ве ка, Ле 
Гоф ста вља ак цен те на по је ди не до га-
ђа је ко ји нам омо гу ћа ва ју да по ја ву 
све ти те ља са гле да мо из раз ли чи тих 
угло ва. Та ко се по себ но за др жа ва на 
ту ма че њу сим бо лич ког зна че ња сна 
све тог Фра ње, у ко јем је он ви део свој 
дом пун вој нич ке оде жде и оруж ја. 
као јед на од на ја ва Фра њи ног пре о бра-
ћа ња, сан је го во рио о ње го вом но вом 
жи во ту и уло зи ко ју ће пре у зе ти - не-
ће се оства ри ти као ве ли ки рат ник, а 
мла да лач ку нео б у зда ност и стра сти 
усме ри ће ка ду хов ном ци љу. про фа ну 
по е зи ју, ра дост и ужи ва ње за ме ни ће 
ре ли ги о зном, а ве ли ко ду шност да ва-
ња нов ца, пре ра шће у ве ли ко ду шност 
у пру жа њу мо рал не сна ге. 

на кон исто риј ског и би о граф ског 
раз ма тра ња, Ле Гоф у тре ћем и че-
твр том по гла вљу иде ко рак да ље и 
до но си је дан по се бан по глед на по ја-
ву све тог Фра ње. У тре ћем по гла вљу 
theVocabularyofSocialCategoriesin
SaintFrancisofassisiandhisthirte
enthCenturyBiographers (стр. 63-96) 
ис тра жу је во ка бу лар со ци јал них 
ка те го ри ја у спи си ма све тог Фра ње 
и ње го вих би о гра фа из 13. ве ка. ово 
пи та ње Ле Гоф раз ма тра са два аспек-
та - во ка бу лар у од но су на ре ал ност 
ко ју осли ка ва, као и во ка бу лар у од-
но су на мен тал ни свет оних ко ји су 
га ко ри сти ли. Де ла све тог Фра ње и 
ње го вих би о гра фа предствља ју ри-
зни цу за фра ње вач ку ми си ју ко ју су 
оства ри ва ли ре чи ма и при ме ри ма. 
Сто га Ле Гоф по ста вља пи та ње че му 
та ри зни ца пи са них ре чи мо же да нас 
на у чи о та да шњем дру штву. Да би дао 
од го вор, аутор раз ма тра еле мен те во-
ка бу ла ра ка те го ри ја ко је се по ми њу 
у пи са ним из во ри ма. Те ка те го ри је 
су: не бе ско дру штво, фра ње вач ко дру-
штво, зе маљ ско хри шћан ско дру штво, 
со ци јал не ка те го ри је (rusticus,artifex,
latrones,miles,mercator). на кон њи хо-
вог ис тра жи ва ња Ле Гоф ис тра жу је 
ка ко се фра ње ва чи во ка бу лар од но си 

пре ма основ ним со ци јал ним во ка бу ла-
ри ма сред њег ве ка, од но сно пре ма фе-
у дал ном, по ли тич ком и ре ли ги о зном 
во ка бу ла ру.  

У ду ху струк ту ра ли стич ког ис тра-
жи ва ња исто риј ских по ја ва, Ле Гоф 
у че твр том по гла вљу Franciscanism
andCulturalModelsof thethirteenth
Century (стр. 97-131) раз ма тра од нос 
фра ње ва ца и кул тур них мо де ла, од но-
сно кључ них иде ја ка рак те ри стич них 
за пре о вла ђу ју ћи мен та ли тет и сен-
зи би ли тет 13. ве ка. ис црп на струк-
ту ра ли стич ка схе ма од но са по кри ва 
ви ше мо де ла: мо де ле ко ји се од но се 
на про стор и вре ме, раз вој еко но ми-
је, струк ту ре оп штег или град ског 
дру штва, мо де ли ко ји се од но се на 
струк ту ре ре ли гиј ског дру штва, кул ту-
ре у ужем сми слу, мо де ле по на ша ња 
и сен зи би ли те та, етич ке и ре ли гиј ске 
мо де ле у ужем сми слу и, ко нач но, раз-
ма тра тра ди ци о нал не мо де ле са крал-
ног. Та ко је при ли ком ис тра жи ва ња 
мо де ла ко ји се од но се на про стор и 
вре ме, Ле Гоф из дво јио град, цр кву, 
дом, но ви ну и се ћа ње, као кључ не 
мо де ле са ко ји ма су се фра њев ци су-
сре та ли у сво јој ми си ји ко ја је би ла 
усме ре на на се ку лар но дру штво. као 
мо де ли ко ји се од но се на струк ту ру 
гло бал ног или град ског дру штва, за 
фра ње вач ки ред у 13. ве ку од ва жно-
сти су би ли: ста тус, ла и ци, же не, де ца 
и ми ло ср ђе. по себ но ин спи ра тив но 
Ле Гоф пред ста вља мо де ле по на ша ња 
и сен зи би ли те та (двор ску уч ти вост, 
ле по ту, ра дост, смрт) и зна че ње ко је 
су они има ли у уче њу све тог Фра ње. 
основ не ка те го ри је фра ње вач ке те о-
ло ги је Ле Гоф по сма тра у од нсу на 
етич ке и ре ли гиј ске мо де ле: по ка ја ње, 
си ро ма штво, по ни зност, од нос пре ма 
те ле сном, мо ли тва, све тост.

 У за кључ ку аутор је ис та као 
три ва жне иде је ко је су из дво ји ле 
фра ње вач ки ред - иде ју ко лек тив ног 
спа се ња, иде ал при хва та ња све та као 
из во ра ра до сти и брат ства, али и од би-
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ја ње све та као из во ра гре ха. ко нач но, 
фра њев ци су по ну ди ли вер ни ци ма 
исто риј ски мо дел хри шћа ни на ко ји 
тре ба да сле ди Хри стов пут - стиг ма-
ти зи ра ног све тог Фра њу.

Са фи ном ме ром из ме ђу уче но сти 
и одр жа ва ња на пе то сти ро ма на, Жак 
Ле Гоф је по ну дио за ни мљи ву при чу 

чи та о ци ма, али и из у зет но ин спи ра-
тив ну сту ди ју за струч ну пу бли ку, ко ја 
отва ра но ве мо гућ но сти и пу те ве раз-
ми шља ња о овој те ми. Ле Гоф је ус пео 
да у са же тој пи са ној фор ми при ка же 
ве о ма осо бе ну лич ност све тог Фра ње, 
али и ње гов удео у исто ри ји ре ли ги је, 
ци ви ли за ци је и, на ро чи то, про ме ну 
сен зи би ли те та дру штва. 

ВалентинаЖивковић

СТа ри Срп Ски ар ХиВ,
Фи ло зоф ски фа кул тет Бе о град, Фи ло зоф ски фа кул тет Ба ња Лу ка, 

Фи ло зоф ски фа кул тет Срп ско Са ра је во, исто риј ски ин сти тут Ба ња Лу ка, Ме-
ђу оп штин ски исто риј ски ар хив Ва ље во, исто риј ски ар хив Ча чак

про у ча ва о ци ма на ше про шло сти, 
по себ но ме ди е ви сти ма, до бро је по зна-
та по тре ба за об ја вљи ва њем је дин стве-
ног кор пу са срп ских сред њо ве ков них 
до ку ме на та, пре свих -  по ве ља. С 
об зи ром на ве ли ки зна чај ове вр сте 
из ворâ за ис тра жи ва ње ствар них осно-
ва дру штве них од но са у сред њем ве ку 
(пра во, со ци јал не и еко ном ске струк ту-
ре, де мо гра фи ја, при вре да), а у до број 
ме ри и исто ри је иде ја (књи жев ност, 
бо го слов ска ми сао, по ли тич ка иде о-
ло ги ја), мо же се ре ћи да си сте мат ски 
рад на из да ва њу по ве ља тре ба да бу де 
пре вас ход ни за да так исто ри ча ра (у 
ши рем сми слу) и фи ло ло га. ква ли-
тет на об ра да до ку мен тар не гра ђе је 
уоста лом нео п хо дан пред у слов за сва-
ку исто ри о граф ску син те зу. ко нач но, 
срп ски сред њи век је оста вио да ле ко 
ви ше до ку мен тар них не го на ра тив них 
из во ра: ле то пи си, ме мо а ри, би о гра-
фи је итд. ма ло број ни су у од но су на 
по ве ље.

и док је у мно гим зе мља ма већ 
одав но са ста вљен ма ње-ви ше пот пун 
codexdiplomaticus са кри тич ким из да-
њи ма по ве ља, на ше на уч не уста но ве 
на том пла ну још увек ни су да ле оче-
ки ва ни ре зул тат. ис тра жи ва чи су и 
да нас упу ће ни на ста ре и не пот пу не 
збир ке ко је су об ја ви ли по је дин ци и 
ко је, уз рет ке из у зет ке, не за до во ља-
ва ју зах те ве са вре ме не ме то до ло ги је 
из да ва ња. Та кво ста ње не би тре ба ло 
још ду го да по тра је, јер од ше зде се тих 
го ди на XX ве ка Са нУ при пре ма про-
је кат срп ског Дипломатара. оче ку је 
се да пр ви том овог збор ни ка, у ко ме 
ће се на ћи кри тич ка из да ња до ку ме на-
та из пе ри о да пре 1321. го ди не, уско ро 
бу де спре ман за штам пу. не до ста так 
ме то до ло шког обра сца и прак се у 
си сте мат ском и кри тич ком из да ва њу 
по ве ља сва ка ко је је дан од глав них 
раз ло га што се још увек че ка на срп-
ски codexdiplomaticus. Ја сно је да кле 
да је на шој ди пло ма ти ци по тре бан 


