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Summary: Old Testament Passover has always been
the most important thing in Jewish service and spiri
tual and religious life. This holiday represents celebration
and remembrance of Jewish people crossing the Red Sea,
escaping from the slavery and death of Egypt, to a life
of freedom in the desert. Christ’s death and resurrection
was around / on Passover fulfilling its essence of being a
holiday of crossing, this time from death to eternal life.
Gospels are testimonies of this happening, but they give us
different information about the date when Christ celebra
ted Passover. This article has a goal to draw attention to
certain facts to help solve Passover’s problem. First, these
are some general facts about the holiday of Passover, with
particular reference to the problem of sloughing paschal
lamb and start of the time counting. This may supplement
details of Passover from Gospel, as well as trying to de
termine the sufferings and resurrection of the Lord Jesus
Christ, and all the while emphasizing the historical cha
racter of the calendar and Passover.
Key words: Jesus Christ, gospels, John the Baptist, ca
lendar, synoptic gospels, Passover, passover lamb, high pri
ests of Israel, prefects of Judea, roman emperors, tetrarchs.
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Апстракт: Утицај англосаксонских монаха на
хришћанство у Западној Европи немерљив је са
више становишта. Они су мисионарењем помогли
да цео тај простор чује Јеванђеље, али су својим
односом према Цркви у живот хришћана, али и у
црквену организацију уносили извесне новине. Тако
се у овом раду говори о служби помоћног епископа
што је допринело измени еклисиолошке свести на
Западу у каснијем периоду, али и рационализацији
светотајинског предања Цркве Христове. Вили
брорд је први увео помоћног епископа, а његов при
мер је следио и Бонифације. Вођени њиховим при
мером, епископи из потоњих времена опредељују се
да у датим тренуцима у свом животу одреде себи
једног помоћног епископа, како би служба била ис
пуњена. Уз новине у опису и анализи историјских
догађаја, истакнут је богословско-историјски
контекст живота у Цркви на Западу у 8. веку.
Кључне речи: викарни епископ, Вилиброрд, Бо
нифације, мисија.

Увод

Најс тариј у дескрипц иј у евх арис тијског сабрањ а налазимо у Пр
вој апологији Светог Јус тина Мученик а, где се пом ињ е да предс то
јатељ служ и Лит ург иј у. Нема ник ак ве сумњ е да је предс тојатељ о
коме говори Јус тин, зап раво епископ, без обзира што у Римској Цр
кви у Јус тиново доба њег ова служба још није тако именована.1 Он
* chivica@gmail.com.
1
Про т оје р еј Ни к о л ај Афанс и јев, Трп еза Гос подњ а, прев од Ксен ија Конч ар е
вић, Цет ињ е 1996, 59.
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је предс тојатељ због тога што се налази на чел у читавог народ а Бо
жијег сабраног рад и служењ а Бог у, и зато што на евх арис тијском
сабрању зау зима мес то које је зау зимао Хрис тос на Тајној вечери. У
Апос толс ком Предању, од Иполита Римског, дата су два описа Евх а
рис тије: јед ан је у вези са пос тав љањ ем епископа, а друг и у вези са
Крш тењ ем. У оба случаја епископ је јед ини који служ и Евх арис тиј у.2
Црк ва себе израж ава Лит ург ијом као скуп љени народ Бож ији око
епископа који је, по речима Св. Игњ ат ија, икона Хрис та Сина Бож и
јега управо у лит ург ијском сабрању.3 Епископ је ауторитет и власт
прим ио од Бога, али и од своје пас тве, тако да му је дата пуна власт
да сведочи католичански дож ив љај тела Црк ве.4
Развој канонског предања у првих шест векова сведочи о непре
кидном исказивању црквене свести, односно о исказу искуства вере у
погледу разних црквених проблема који су се кроз историју појављи
вали. Када се дешавају промене у историји, обликовање пастирског
садржаја, али – сада – у новим историјским формама не претпоставља
укидање или преокретање претходног канонског и предањског, већ по
тврђује аутентични континуитет у Цркви, пошто нови канони не уводе
нове истине вере, већ нову примену у пастирском животу Цркве, баш
као што и Нови Завет испуњава Стари.5 Такав је случај са увођењем,
али и са нестајањем, служби у Цркви. Овај рад ће имати за тему описи
вање околности које су довеле до увођења службе викарних епископа у
Цркви у Западној Европи, у VIII веку.

– средњовековној европској држави насталој на просторима некада
шње римске Галије, коју су насељавали и којом су владали Франци,
као германски народ, од V до X века.6 Франци нису прихватили ари
јанство, већ православно хришћанство из Рима, односно, примили су
хришћанство проповедано од стране англосаксонских мисионара, ко
ји су били задојени римском праксом.
Франачка држава је своју највећу моћ достигла за време Карла Ве
ликог (768–814) који је настојао да наметне доминантну власт свим
германским племенима. Међутим, пре Карла Великог, у доба владави
не мајордома, Меровинзи су водили велике борбе за доминацију над
северним и северозападним просторима Западне Европе.7
Почетком VIII век а мисионарски пок рет из англосаксонске Ен
глеске већ је био у проц ват у, јер се пос ле Вилфридове мисије међу
Фризима (677–8),8 пок рет раширио на југ и запад. Мисионари су тра
жи ли држ авно-поли т ичк у помоћ од новок рш тених вла д ара ка ко би
даљ е ширили Јеванђељ е Хрис тово и како би цела Европа била хри
шћанска. Паганс тво међу германским племенима најжешће је било
укорењ ено у облас тима слива Рајне.9

1.1. Политичке околности
Услед великих политичких промена у позном Римском Царству,
после V века, долази до промене мишљења и у Цркви. Много пута се у
историји догодило да дневнополитичка ситуација утиче на свест људи
у Цркви, који би требало да буду изнад свакодневног, односно да буду
између неба и земље. На Западу од VI века почиње другачије сагле
давање реалности: стварају се националне или боље рећи племенске
Цркве, услед претераног акцентовања мисионарења; а одмах затим
отварају се нове потребе, јер је било неопходно да се новим схвата
њима допуне историјске промене, без размишљања о консеквенцама.
У овом раду акценат ће бити стављен на промене у Франачкој држави
Исто, 70.
Епископ др Игњатије Мидић, Сећање на будућност, Беог рад 1995, 18.
4
Ђурић, јереј др Жељко, Служење епископа, канонско предање, Висока школа Срп
ске Православне Цркве за уметности и консервацију, Београд 2011, 12.
5
В. Фид ас, Канонс ко право, Бог ос ловс ки фак улт ет Српс ке Правос лавне Црк ве,
Беог рад, 2001, 113.
2
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Уп. Schutz, Herb ert. The Ger m anic Rea lms in Pre-Car oling ian Cent ral Eur op e,
400–750. Amer ic an Univers ity Stud ie s, Ser ie s IX: His tory, Vol. 196. New York: Pe
ter Lang, 2000.
7
Lewis, Archibald R., „The Dukes in the Regnum Francorum, A. D. 550–751.“ у Spe
culum, Vol. 51, No 3 (1976), 381–410.
8
Јан Вуд навод и да је опис прим ањ а епис копа Вилфрид а од стране паг анс ког
влад ара Даг оберта, у дел у Едија Стефана Житије Вилфридово, поп рил ично идеа
лизов ан јер је немог уће да странц а друг е вере тако пријатно прих ват е на паг ан
ском двор у. Wood, Ian, „Northumbrians and Franks in the Age of Wilf rid“ у Northern
History 31, 1995; 14. Са друг е стране, Стефан јед ин и навод и Даг обер т ово изг нан
ство и извес ну помоћ коју је добио од Вилфрид а. Значајно је и то што су и Вуд и
Колг рејв увидел и греш ке које је Едије Стефан правио прил иком пис ањ а жит ија:
он пог реш но навод и име вел иког доброт вора епис копа Вилфрид а – епис коп Ауен
мунд ус умес то њег овог имена Далфин ус, који је био плем ић у Лион у и брат епи
скопа Ауенм унд ус а (Wood, Ian, нав. дело, 15 и Colg rave, Bert ram, The Life of Bishop
Wilf rid by Eddius Stephanus, Cambridge University Press Cambridge 1927, 153; Cubitt,
Cather ine, „Wilf rid’s ‘Usurping Bishops’: Episcopal Elect ions in Anglo-Saxon England c.
600–c.800“ у Northern History 25: 1989, 18–38; Farmer, D. H.. „Saint Wilf rid“ у Kirby,
D. P. Saint Wilf rid at Hexham. Newcastle upon Tyne, Oriel Press 1974, 35–60; Foley,
William Trent, Images of Sanctity in Eddius Stephanus’ ’Life of Bishop Wilfrid’, an Early
English Saint’s Life. Edw in Mellen Press 1992; Thacker, Alan, „St Wilfrid“. у Lapidge,
Michael; Blair, John; Keynes, Simon; Scragg, Donald (ур.). The Black well Encyclopaedia
of Anglo-Sa xon England. Malden, MA: Black well Publishing. 2001, 474–476.
9
Geary, Patrick J., Before France and Germany: the Creation and Transformation of the
Merovingian World. New York: Oxford University Press, 1988.
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2.1. Вилиброрд као епископ и мисионар
На зах т ев фра начког мајордом а Пип ина, краљ Егб ерт из Ен
глес ке ша љ е Ви л иброрд а10 у Фризи ј у ка ко би пок рс тио та мош ње
па г анс ко ста новн иш тво, пош то то њег овом учи т ељу епис коп у Вил
фри д у ни је пош ло за ру ком. Год ине 698. Ви л иброрд је хи р от он ис ан
за епис копа. Њег ови на пори да пок рс ти Фризијце пу н их два десет
год ина нис у има л и успе х а због от пора мног об ож ачког кра љ а Рад
бод а. Тек пос ле краљ еве смрт и (719) он је почео да окуп ља паг анс ко
становн иш тво и да им проповед а. Међ ут им, ипак је морао да тра
жи војн у за ш ти т у од Карла Март е ла и помоћ мис ионара Све т ог Бо
нифа ц ија.11 Тек кад а је добио војн у помоћ и кад а су му прис тигли
монас и, па г анс ка племена у Фризи ји су при х ват и ла хриш ћанс ку
благ у вест.12

2.2. Политичка помоћ мисионарењу
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на пољу мисионарењ а и ширењ а хришћанс тва.15 Овај период је био
плодоносан и трајао је до њег ове смрт и 739. год ине, што значи да је
на Конт инент у живео и делао чет рдесет и девет год ина. Вилиброрд
је умро у осамдесет и првој год ини живота.
Међутим, велики мисионарски труд Вилиброрда и његове дружи
не у Фризији, био је тек почетак мисионарења које ће касније наста
вити Бонифације, који је у источном делу Фризије и пострадао. Племе
које је живело у том делу Фризије је крштено тек под Карлом Великим,
а у овој коначној христијанизацији су учествовали опет англосаксон
ски мисионари.16
Са друге стране, треба да се истакне да је Вилибрордов успех у
западном делу Фризије умногоме зависио и да се одвијао само под
протекторатом каролиншког двора. О добром односу са франачким
владарем Вилиброрд пише и у свом Календару,17 али о томе говори и
Алкуин, као његов наследник.18

Полит ичк а помоћ мисионарима била је врло снаж на у доба Пи
пинове влад авине, али пос ле њег ове смрт и 714. год ине, полит ичка
под ршка изос таје. Тад а су Фризијц и на чел у са Радбодом успели не
само да се осамос тале, већ да у својим бродовима пљачкај у сва насе
ља дуж реке Рајне, све до данашњег Келна. У истом трен утк у пропа
ла је франачк а дом инац ија на тим прос торима, али са полит ичк им
крахом, пропала је и хришћанска мисија.13 Међут им, так во стањ е
није дуго трајало. Пос ле пет год ина од осамос таљивањ а Радбод уми
ре (719), а на франачк и влад арски прес то долази супериорни Карло
Мартел, што одмах даје елан Вилиброрд у14 да нас тави где је започео

У области где је Вилиброрд са својим мисионарима проповедао
упоредо се стварала црквена организација, али је увек требало људи
јер је поље рада било огромно, пошто је било много племена којима
је требало проповедати. Вилиброрд је неке своје мисионаре хирото
нисао, али је 721. године, у позном животном добу, имао идеју да Бо
нифација хиротонише за свог викарног епископа – помоћника и да
заједно служе у истом граду. Међутим, то еклисиолошки није било ис
правно јер је један епископ био одређен само за један град.19 Иако је

10
Вилиброрд је рођен у Нортамбрији око 658., а упокојио се 739. године. Као нор
тамбријски мисионар проповедао је у Фризији, па је познат и као апостол Фризијаца.
Познат је и као први епископ Утрехта. Био је син Саксонца који се повукао из света
и отишао у пустињу где је саградио цркву и основао манастир. Млади Вилиброрд се
образовао у нортамбријској школи код епископа Вилфрида, ученог богослова који је
био учесник расправе око слављења Васкрса и који је заговарао и увео римску бого
службену праксу у Цркву у Енглеској.
11
Talb ot, C. H. (ур.), The Anglo-Sa xon Miss ion ar ie s in Ger m any: Be ing the Lives of
S. S. Willib rord, Bonifac e, Strum, Leoba and Leb uin, tog eth er with the Hod oe p or ic on of
St. Willibald and a Sel ect ion from the Cor r es pond enc e of St. Bonifac e. New York: Sheed
and Ward, 1954, 46.
12
Католичка енциклопедија, уредио Роберт Еплтон, 1909. године, а за интерн
 ет
уредио Кевин Најт, 2003. године, http://www.newadvent.org/cathen/15645a.htm, кон
султовано 4. маја 2012.
13
Talbot, C. H., нав. дело, 51.
14
Hen ry A. Wilson, The Calend ar of St.Willibrord from MS. Par is, Lat. 10837: A
facsim ile with transcript ion, int roduct ion, and notes (Hen ry Bradshaw Soc ie ty 55)
London 1918. Yitzhak Hen, Cult ure and Religion in Merov ingian Gaul, A. D. 481–751,

Leiden – New York–Köln 1995, 102–106; Fel ice Lifshitz, The Name of the Saint: The
Martyrology of Jerome and Acc ess to the Sacred in Franc ia, 627–827 (Publicat ions in
Med ie v al Stud ies) Not re Dame 2006, 37–41.
15
Чаировић, ђакон Ивица, Појам и циљ мисионарења у хришћанској Цркви на Ис
току и Западу (од VII до X века), Теолошки погледи XLV 1, Београд 2012, 127–142.
16
McKitterick, Rosamond. The Frankish Kingdoms under the Carolingians, 751–987.
London: Longman, 1983.
17
Hen ry A. Wilson, нав. дел о. Ка л ендар је ру к оп ис ка л и г рафс ки на п ис ан ен
гле с ком ру к ом, почет к ом 8. век а, а да н ас се чу в а у На ц ион ал ној биб лио т ец и у
Пари з у. То је ка лен д ар све т и т е љ а са де т а љ и м а из Ви л иб рорд ов ог жи в о т а ток ом
жи в о т а на Острв у и на Кон т и нен т у. У ње м у су за п ис а н и све т и т е љ и из Бри т а н и је,
Ир с ке, Ри м а, Га л и је и Три р а.
18
Уп.. Throop, Priscilla, Alcuin: His Life; On Virtues and Vices; Dialogue with Pepin
(Charlotte, VT: Mediev al MS, 2011); Burns, J. (1907). Alcuin. у The Catholic Encyclope
dia. New York: Robert Appleton Company. Посећено 1. 2. 2013. http://www.newadvent.
org/cathen/01276a.htm.
19
Meyendorff, John, „One Bishop in One City, canon 8, First Ecumenical Council“ у
St. Vladimir`s Theological Quarterly 5, New York 1961, 54–62.
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строго било забрањено да се стварају паралелне црквене структуре, у
VII и VIII веку у Енглеској је било примера да се због болести или ста
рости није испоштовало правило – један епископ у једном граду.20
У овом случају Бонифац ије је траж ио да му се дозволи да буде
хиротонисан, али му папа Зах арије у први мах (743) то није дозво
лио, да би за неколико год ина прис тао да му снисход и због Вили
брордове старос ти.21 Кад а је ову идеју прет ворио у дело Вилиброрд
је могао да се посвет и мисионарењу – да бесед и и буде јак ослонац
за млађе мисионаре којима је могао више да се посвет и, а Бонифа
ција није смат рао за епископа, већ само за свог помоћника. У овом
случај у можемо да зак ључимо да је Вилиброрд познавао канонска и
еклисиолошка правила којих се држ ала римска пракса, али и да је
био практ ичан човек који је каноне повезао са реа лним пот ребама
своје епарх ије. На Запад у нема сведочанс тава о случајевима викар
них епископа у овом период у.22
Ово је био први случај успостављања службе викарног епископа
на Западу, који је наречен за епархију и који је у њој служио – само
у оквиру неких домена које обавља епархијски архијереј, који de jure
има пуну власт и моћ, а викарни или помоћни епископи нема реалну
власт. Нешто касније, папа титуларне епископе у средњем веку поста
вља према дужности и служби (углавном на пољу мисије), какав је био
случај са Бонифацијем, који на хиротонији није наречен, већ је тек за
неколико година добио епископску катедру.
Још једно правило се поштовало, а то је да је епископ имао ка
тедру само у граду. Вилиброрд је канонско право и обичаје научио у
Ирској, тако да можемо да кажемо да је према црквеном праву имао
став као и ирски епископи монаси, али је много науч
 ио и када је видео
извесне нерегуларности у Цркви у Франачкој. Са друге стране, Алкуин
(730–804) – као нортамбријски ђак – после Вилиброрда истиче праксу
за избор епископа у Јорку, која је била сродна Вилибрордовој одлуци о
увођењу својих сарадника у епископат. Наиме, у Јорку је била пракса
да се епископ изабере у складу са потврдним мишљењем заједнице и
архиепископа. Та симфонија је одлучивала о томе ко ће бити будући

епископ.23 То би била пракса која је у Нортамбрији, одакле су били и
Вилиброрд и Алкуин, деценијама живела. Бонифације је, затим, наста
вио Вилибрордову идеју, јер је у старости и он имао двојицу епископа
администратора – Лула, који ће га касније заменити на епископској
катедри у Мајнцу; и Еобу, који је био епископ у Утрехту.

Venerabilis Baedae, Histor iam ecclesiasticam gent is Anglor um, ур. Carolus Plum
mer, A. M [Репринт ориг иналног изд ањ а Oxonii, 1896], Gorg ias Press, 2002. књиг а II,
4; књиг а IV, 4; књиг а V, 23.
21
The Letters of Saint Boniface превео Emerton, Ephraim (Records of Civilization: So
urces and Studies, xxxi), New York: Columbia University Press, 1940, писмо 50, 51, 80.
22
Levison, Wilhelm, England and the Continent in the Еighth century, The Clarendon
Press 1949, 66 – фуснота 4.
20
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3.1. Утицај англосаксонских монаха–мисионара
на Западну Европу
Англосаксонски мисионари на кон т инен талном дел у За пад не
Европе су ширили свој утицај из острвских облас ти: Нортамбрија
и Западна Саксонија, где су путниц и за конт инентални део Европе
могли да уче о Црк ви – догмат има и канонском праву, али и о књи
жевнос ти и калиг рафији. Те облас ти су имале манас тирске школе,
чији су плодови могли да се виде врло брзо, а најбољи примери ко
ји ослик авај у ученост и жељу за преношењ ем знањ а су били Бед а и
Алдхелм. И Нортамбријц и и западни Саксонц и имали су огромн у
жељу за мисионарењ ем, па је пос ле таласа који је предвод ио Вили
брорд дошао и талас са Бонифац ијем на чел у.

3.2. Последње године Бонифацијевог живота
За тем у ист раж ивањ а интересантне су само пос ледњ е год ине
Бонифац ијевог живота. Све што се дешавало у између 732. и 738.
год ине сазнајемо из писама њег овим пријатељима у Енглеској и њи
ховим од говори ма.24 А онд а 738. год ине Бонифац ије одлази по трећ и
пут у Рим. Неколико историчара – поред већ устаљ ене тезе да је Бо
нифац ије желео да оствари добре везе са папом – навод и да сад а већ
као скоро шездесетог од ишњак Бонифац ије жели да траж и да миси
онари у Саксонији.25 Бонифац ије у свом пис му из 738. год ине траж и
од Англосаксонаца да се моле за успех проповед у Саксонији, а уз то

23
Coates, Simon, „The Bishop as Benefactor and Civic Patron: Alcuin, York, and Epi
scopal Authority in Anglo-Saxon England“ у Speculum, Vol. 71, No. 3 (1996), 538.
24
Уп. The Letters of Saint Boniface, нав. дело.
25
Reuter Timothy, The Greatest Englishman: Essays on Bonifac e and the Church
at Crediton, Pater noster 1980, 97–131; Soldie rs of Christ: Saints and Saints’ Lives in
Late Ant iquity and the Early Middle Ages, уредн иц и Noble, Thomas F. X. Head, Tho
mas, University Park, Pennsylvan ia State 1995, 109–140; Yorke, Barbara, „The Insu
lar Backgrou nd to Bon iface’s Cont inental Career“ у Felten, Franz J. Jar nut Jörg, von
Padberg Lutz, Bonifat iu s-Leben und Nachwirk en. Selbstverlag der Gesellschaft für mit
telrheinische Kirchengeschichte, Ma i nz 2007, 23–37. Је д инс твено је ми ш љењ е са в ре
мен их истори ч ар а да је Бон иф а ц и је же лео ма к ар и у позним год и н а м а да бу д е
мис ион ар, а не реф орм ат ор.
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подв лачи да је од двојице папа добио благос лов за ту службу.26 Иако
је он то желео, или претпос тавимо да је тако, папа га ипак пос ле јед
ногод ишњег боравк а у Рим у, шаљ е у Баварску да буде реформатор
Црк ве, а не мисионар. Два пис ма папе Григорија III из 739. год ине
говоре о папиним намерама.27 Папа је истакао да му је Бонифац ије
рекао да је он већ рад ио у Баварској 737–738. или непос редно раније.
Поред овога, папа навод и две важ не чињ енице – да је Карло Мартел
помагао Бонифац иј у, али израж ава и забрин утост што Црк ва у Ба
варској има само једног епископа – Вивила у Пасау.28 Папа је веро
вао да ће му плем ић и у Баварској дозволит и да се хиротониш у још
тројица епископа, којима ће Бонифац ије председ ават и на сабору
као морално подобна личност. Бонифац ије је сазвао и одрж ао сабор,
али се одмах зат им упут ио у Тиринг иј у. Са друге стране, читамо да
је папа Григ орије налож ио епископима у Баварској (коме осим Ва
вили?) и Алеманији да прих вате Бонифац ија као његовог викара, да
исповед ај у веру једне, свете и апос толске Црк ве Божје и да два пута
год ишње одрж авај у саборе.29 Стањ е у Црк ви у Баварској било је ком
плексно, али можемо да зак ључимо да је папа заједно са тад ашњим
ба варским кнезом Теодотом пок у шао да створи епископоцен т ричн у
структ уру са чет ири епарх ије, како би се – уз папин у под ршку – ре
шио франачк их прит исак а. Папа дак ле, Бонифац ија смат ра вика
ром, који има само службу реформ исањ а Црк ве и проповед.
И Теодот и папа су разм иш љали полит ичк и, јер је папа преко
Бонифац ија желео да прошири власт и на Црк ву у Баварској. Да
кле, Бонифац ије је од папе добио благос лов и зад атак, баш као што
га је добио од претходног папе да иде у Тиринг ију – само што је са
да отишао у Баварску. Зад атак му је био: извиди стање у Баварс кој,
обнови црквену римс ку пракс у и ојачај вер у међ у хришћанима. Онд а
папа траж и да се врат и у Рим и да се моли, а уједно пише народ у
Ти ринг ије да се се те Бонифа ц ијевог пос ланс тва да промовише хри
шћанску веру и проповед а исп равно Хрис тово Јеванђељ е. Из овог

пис ма зак ључ ујемо да Бонифац ије није намеравао да се дуже зад р
жи у Баварској.30 Дак ле, њег ово пољ е рад а према папином благ ос ло
ву и захтеву, у помен утом период у, била је реформа Црк ве прво у
Тиринг ији, а онд а и у Баварској.

26
Уп. Talbot, C. H. (ур.), The Anglo-Sa xon Miss ionar ies in Ger many: Being the Lives
of S. S. Willibrord, Bonifac e, Strum, Leoba and Lebuin, together with the Hod oe por ic on of
St. Willibald and a Select ion from the Cor res pond enc e of St. Bonifac e. New York: Sheed
and Ward, 1954.
27
Yorke, Barbara, „The Insular Background to Boniface’s Continental Career“ у Franz
J. Felten, Jörg Jarnut, Lutz von Padberg, Bonifatius--Leben und Nachwirken. Selbstverlag
der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte, 2007.
28
Mann, Hor ace K., The Lives of the Pop es in the Early Midd le Ages. London 1914,
203–224.
29
Duffy, Eamon, Saints & Sinners: A History of the Popes. New Haven, Conn.: Yale
University Press 2006.
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3.3. Бонифације – савест средњовековне Цркве на Западу
Док је Бонифац ије био у Баварској, папа Григ орије је два пута
питао Карла Мартела за помоћ прот ив Ломбард а у Италији. Међу
тим, иако је Карло одбио да помогне папи, помогао је Бонифац иј у
да 741. год ине оснује прве три епарх ије у Тиринг ији: у Вирцбург у,
Бирабург у и Ерфурт у. У овом дел у Бонифац ије је учес твовао као цр
квени реформатор који је делао онако како му је говорио римски
папа. На почетк у 742. год ине Бонифац ије пише новом папи Зах а
риј у, који је неш то пре тога (крајем 741. год ине) заменио на катед ри
Григ орија III.31 Он му чес тита и жели да поновно успос тави добар
однос са новим епископом Рима. Бонифац ије у пис му папи говори
о Црк ви у Франачкој и обавеш тава га да је установио епископске ка
тед ре, а овај му одг овара да је задовољ ан Бонифац ијевим радом. Бо
нифац ије је обавес тио пап у да га је Карломан позвао да одрж и сабор
на коме би реформ исао Црк ву у Франачкој.32 Иако би свако могао да
претпос тави да би та прилик а Бонифац иј у одг оварала, он у пис му
епископ у Данил у из Винчес тера пише да не може да нап рави рефор
ме у Црк ви у Франачкој без помоћ и франачког влад ара, нит и може
да било шта рад и са паганским свет илиш тима без одобрењ а влад ара
у Германији.33 Међут им, на крај у пис ма ист иче да не може да приђе
влад ару кад а му је неоп ходно да од њега добије помоћ.
Тек та д а је па па За х ари је Бон ифа ц и ја пос та вио за свог пред
ставн ик а и зас тупн ик а у це лој Га л и ји, та ко што га је именов ао за
кат ед ру у Келн у, али је пос тав љен за епис копа у Мајнц у. Он је сме
нио са кат е д ре у Мајнц у Геви л иба, а од л у к а је пот врђ ена на ве л и
ким саб ори м а из 740. год ине, што је пот врд а Бон ифа ц и јевог прет
ход ног ра д а. Па па За х ари је је Бон ифа ц и ј у за х ва л ио на томе што
је своје саб ор е са звао и вод ио их прем а пис а н им упутс тви м а из
Рим а.34 Тек тад а он добија свој у кат ед ру и свој у пас тву.
The Letters of Saint Boniface, писмо 24.
Уп.. Talbot, C. H., нав. дело.
32
Claussen, M. A., The Reform of the Frankish Church: Chrodegang of Metz and the Re
gula canonicorum in the Eighth Century, Cambridge University Press, 2008, 27.
33
English Historical Documents, ур. D Whitelock, Routledge, 1996, писмо 175.
34
Kirsch, J. P.(1912), „Pope St. Zachary“ у The Catholic Encyclopedia, New York: Robert
Appleton Company, http://www.newadvent.org/cathen/15743b.htm, посећено 1. 2. 2013.
30
31
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Бонифације је био савест средњовековној Цркви на Западу, посеб
но у Енглеској, којој се увек окретао као својој отаџбини. Зато је крити
ковао морал владара, али и црквених великодостојника, што се посеб
но види из његовог писма које је он написао краљу Мерсије Етелбалду
747. године. У писму је критиковао именованог краља, али и животни
стил претходника на престолу Сеолреда и Осреда.35
У дубокој старости, када је већ био свестан да ће све ствари које је
имао на уму бити добре, Бонифације је кренуо у мисију у Фризију. Он
је напустио своју катедру у Мајнцу 754. године а наследио га је Лул,
који је две године раније хиротонисан за викарног епископа за област
мисије. Бонифације је у Фризији пострадао заједно са педесет и двоји
цом мисионара од руке незнабожаца.36

3.4. Пораст броја викарних епископа
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нас тав љао нортамбријску школ у и пред ањ е које је установио њег ов
учитељ епископ Вилфрид.
Пос ле Ви л иброрд а у мис ионар ењу на За па д у се ис т и че Бон ифа
ције, који је у исто време мог ао у својој личнос ти да саж ме жељу за
мис ионар ењ ем и способнос ти у орг а н изов а њу и дип лом ат и ји, ка ко
на лок алном (са па г анс ким погла виц а м а и са својим сат руд н иц и м а
мис ионари м а), та ко и на опш тем нивоу (са вла д ар ом Фра начке и са
па пом у Ри м у).

4.1. Хороепископ, администратор и викарни епископ
Појаве ових служби узроковане су практичним разлозима. Из
историје канона сазнајемо о посебном епископу, тада названом хоро
епископ, сеоски епископ. Први помен хороепископа налазимо у првој
посланици Климента Римског Коринћанима,40 а њихова служба дати
рана је у апостолско доба, или бар у доба апостолских мужева. Према
мишљењу Лебедева, хороепископи су се појавили у великим селима,
која су била много удаљена од градова. У тим селима заједница је са
ма бирала епископе.41 После IV века, хороепископи постепено нестају
са историјске сцене када је сада већ разграната црквена организација
добро устројена, односно када су сеоске Цркве потпале под непосред
ну власт епископа најближег града. Уместо њих су градски епископи
за удаљенија места почели постављати презвитере – перидевте,42 који
су били виши презвитери, чија је дужност била да, у име епископа,
обилазе и посећују, мање црквене општине, и да о стању и владању
свештених лица, извештавају епископа, као што је данас случај са ар
хијерејским намесником.43 Хороепископи у X веку на Истоку потпуно
престају да постоје, док на Западу нестају мало касније, у XI веку.44

Од примера Вилиброрд а и Бонифац ија број епископа–викара у
Црк ви у Франачкој нагло је порастао, али не само у облас тима где
се мисионарило, већ и у осталим епарх ијама. Епископи–викари су
у овак вим околнос тима умног оме желели да повећај у свој у власт
и углед, али су их епископи у томе спутавали. Како пише у Псев
до-Исидоровим Декреталијама прот ив љењ е повећању влас ти вик а
рима није био основни циљ епископа, већ је то био само споредна
сврх а, тако да је ова служба временом нес тала.37 Међут им, остао је
проблем како да се помогне оболелом или старом епископ у да га
неко замени у свим епископским дуж нос тима, а посебно у прено
шењу и давању духовних дарова. У Енглеској је тај проблем у оквиру
Англиканске Црк ве решен увођењ ем суфрагана,38 а у Немачкој – вај
бишофа.39 Овде наглашавамо само јед ан детаљ који је важ ан за наш у
тем у – да су англосаксонски мисионари Вилиброрд и Бонифац ије
утврд и ли уста нову помоћног епископа – викара; па са сиг урношћу
можемо да кажемо да је то био доп ринос Англосаксонаца у ствара
њу Црк ве на запад у Европе. Осим тога, Вилибрордов доп ринос на
пољу мисије и ширењ а Јеванђељ а био је огроман. Он је следовао и

У старо доба био је обичај, да би Црква која је остала без свог епи
скопа, добијала, вероватно од митрополита области, једног епископа

English Historical Documents, писмо 177.
36
Mershman, F. (1907). St. Bon iface. The Catholic Encycloped ia. New York: Ro
bert Appleton Company. New Advent: http://www.ne w advent.org/cathen/02656a.
htm, конс ул т ов а но 5. 5. 2012.
37
Оп ш ирн и је ви д и http://www.pseudoisidor.mgh.de/html/text.html, по сећено
21. 2. 2013.
38
Ви д и http://www.leg islat ion.gov.uk/aep/Hen8/26/14/contents, посећено 22.
2. 2013.
39
Adam, Adolf; Berger, Rupert; Pastoral-liturgisches Handlexikon, Freiburg 1990, 67.

Климент Римски, Коринћанима, c. 42 PG I, 160.
А. П. Лебедев, Свештенство древне Васељенске Цркве, (срп. прев. Младен М.
Стојановић), Београд, 2002, стр. 185.
42
Ђурић, јереј др Жељко, нав. дело, 95–96.
43
Епископа, према Зонарином мишљењу, не треба постављати у мало место из
простог разлога – да се његов чин тиме не омаловажи. Жељко Ђурић се не слаже са
Зонаром из простог разлога што ни у ком случају не бисмо могли да кажемо да би се
Христос срамио да проповеда у малом месту. Ђурић, јереј др Жељко, нав. дело, 100.
44
Ђурић, јереј др Жељко, нав. дело. 101. На Западу се за хороепископе чуло тек ка
да су преведени канони васељенских и помесних сабора.

4.2. Епископ администратор

40
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администратора, који би, ради народног мира бринуо за одређено вре
ме о тој епархији. Канон 74. Kартагинског помесног сабора наводи
епископа администратора, који не сме да зауз ме катедру, где је при
времено постављен, под било каквим изговором, већ се мора трудити
да канонски епископ дође на то место.

ну ц и м а у свом живот у од р е де себи јед ног помоћ ног епис копа, те
да пу ноћ а слу жбе и ад м ин ис тра ц и је може да буде пот п у на. Ка к ва
се решењ а на мећу? Пос ле свег а реченог треба пош тов ат и пра ви ло
један епис коп – један град, те на томе ис т раја в ат и и због пас тирс ких
и због еклис иолош ких пот реба. Нем иновност позив а њ а на ка ноне и
пре д а њ е Црк ве довод и до исп ра в ља њ а греша к а из бли же или да љ е
прош лос ти, а истори ја нам увек пок а з у је да је учи т е љ иц а живота.
Ка д а смо тог а свес ни нећемо пра ви т и греш ке из прош лос ти већ ће
мо вођ ен и новим ду хом пок у ша в ат и да реш и мо проб леме који се
на мећу током истори је.

4.3. Титуларни епископ
Појава викарног – титуларног епис копа је новијег дат ума и за
њега није знала древна Црк ва. Јасно је да су ови епископи ограниче
ни у служби, јер не мог у да врше основна начела своје службе с обзи
ром да немај у свој у пас тву, как ав је био случај са Бонифац ијем, али
и каснијим њег овим вик арима. Зато, так ви епископи не учес твуј у у
избору новог епископа. Сва делатност викарног епископа сас тоји се
у томе да он може вршит и одређене црк вене радњ е у име свог епи
скопа, а не у лично име; што разјашњава заш то је папа инсис тирао
да Бонифац ије реформ ише Црк ву у Баварској или Тиринг ији, а не
да мисионари као што је сам и желео. Пот ребе Црк ве биле су изнад
пот реба појед инца. Жељко Ђурић навод и и да нема никак ве сумњ е
да канонски епископ који посед ује викаре, чини исто оно што и па
па у Рим у, како је већ у рад у објашњено; само на једном локалном
нивоу, што не одс лик ава еклисиолошко стањ е првих векова и касни
је, односно, одс тупа од канонског пред ањ а Источне Црк ве.45 Служба
помоћних, као и вик арних епископа, доспела је са Запад а на Исток у
каснијем период у, и пот п у но је непозната ра ном црк веном пред а њу.
Пок ушаји да се сама установа оправд а позивај ућ и се на хороеписко
пе, не дел ује убед љиво, сам им тим што су хороепископи били епи
скопи са сопс твеним ста дом и сопс твеном епарх ијом, док су да на
шњи викарни епископи само тит уларни епископи и, што је важ није,
они су у сваком поглед у зависе од свог епископа.46

Закључак
Упра во су реч и ми т ропол и та Јов а на Зизјулас а и епис копа Ата
нас и ја Јевт ић а пок а з ат ељ да су англос аксонс ки монас и уневш и но
вин у помоћног епис копа доп ринел и кас нијој измен и еклис иолош ке
свес ти на За па д у, те ра ц иона л изов а л и све т отајинс ко пре д а њ е Цр
кве Хрис тове. Умног оме вођ ен и пример ом Ви л иброрд а и Бон ифа
ци ја, епис коп и из пот оњ их времена опре де љу ј у се да у дат им тре
Ђурић, јереј др Жељко, нав. дело, 117–118.
Зи з ју л ас, Ј. Правос лав ље, Бог о с ловс ки фа к ул т ет Српс ке Пра в о с лавне Цр
кве, Хил анд арс ки фонд, Беог рад 2003, 24–25. Уп. Јевт ић А., На пут ев им а Отац а,
том I, Беог рад 1991, 59.
45

46
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Office of the Vicar Bishop
in 8th Cent
 ury in the
Western Eur
 op e
Ivica Čairovic
Faculty of Orthodox Theology
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Summary: A vicar is a representative, deputy or sub
stitute of the bishop. The title appears in a number of
Christian ecclesiastical contexts, but also as an admini
strative title, or title modifier, in the Roman Empire. The
Pope uses the title Vicarius Christi, meaning the vicar of
Christ. The papacy first used this title in the 8th century;
earlier they used the title „vicar of Saint Peter“ or vica
rius principis apostolorum, the „vicar of the chief of the
apostles“. On the other hand, Wilibrord (658–739) and
Boniface (+754) made a new practice. First, Wilibrord
made vicar bishops for him, so he had preached without
administrative problems in his diocese. And after him,
Boniface made two vicars. They were Anglo-Saxon in
origin and made a new practice in the Church, in West.
In the early Christian churches, bishops likewise had
their vicars, and also the rural bishops, the curate who
had the cure or care of all the souls outside the episcopal ci
ties. Vicars have various titles based on what role they are
performing. In the West, an apostolic vicar is a bishop or
priest who heads a missionary particular. Vicars exercise
authority as the agents of the bishop of the dioc ese for one
kind of office. Most vicars, however, have ordinary power,
which means that their agency is not by virtue of a delega
tion but is established by law.
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Преговори о сазивању
васељенс
 ког сабора из 1367. године
Вукашин Милићевић*
Православни богословски
факултет Универзитета
у Београду

Апстракт: Пе
тог ју
на 1367. у Ца
ри
гра
ду су
вођени разговори на тему сједињења Источне и За
падне Цркве. Православну Цркву је представљао
монах Јоасаф, бивши цар Јован VI Кантакузин,
а римокатолике Павле, титуларни латински
патријарх цариградски. Изворни текст о овом
сусрету, заснован на рукописима из XV и XVIII ве
ка, објавио је 1969. године Јован Мајендорф (Jean
Meyendorff, „Projets de Concile Oecuménique en 1367:
Un dialogue inédit entre Jean Cantacuzène et le légat
Paul“, Dumbarton Oaks Papers, Number Fourteen,
Washington, District of Columbia, 1960, 147–177). У
приложеном чланку доносимо српски превод овог из
ворног текста, пропраћен основним историјским
подацима о верском и политичком контексту и
повезаним личностима, а такође и богословским
и историјским опаскама о закључку усвојеном на
састанку – наиме, да схизма може бити превази
ђена само црквеним сабором, и његовој судбини све
до Сабора у Ферари–Фиренци (1438–1439).
Kључне речи: сабор, папство, јединство Цркве,
монах Јоасаф – Јован Кантакузин, легат Павле,
Јован V Палеолог.

1. Увод

Key words: vicar, Wilibrord, Boniface, mission

1.1 Општи историјски контекст: Царство, Запад, Турци
Оно што мож да донек ле иск аче из клишеа којем приб ег а в а мо
у вези са кас новиз ан т ијс ком истори јом, а о чем у, чин и се, јас но
сведоч и и текст који је пред нам а, јес те чињ ен иц а да су црк вен и
* milicevic.vukasin@gmail.com.
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