
134 135

Теолошки погледи / Theological Views XLVI (1/2013)

УДК: 

Те о ло шки по гле ди / The o lo gi cal Vi ews
Го ди на / Vo lu me XLVI

Број / Is sue 1/2013,
стр. / pp. ???–???.

сЛу жба ви кар ног епи ско па  
у 8. ве ку у за пад ној евро пи

Ап стракт: Ути цај ан гло сак сон ских мо на ха на 
хри шћан ство у За пад ној Евро пи не мер љив је са 
ви ше ста но ви шта. Они су ми си о на ре њем по мо гли 
да цео тај про стор чу је Је ван ђе ље, али су сво јим 
од но сом пре ма Цр кви у жи вот хри шћа на, али и у 
цр кве ну ор га ни за ци ју уно си ли из ве сне но ви не. Та ко 
се у овом ра ду го во ри о слу жби по моћ ног епи ско па 
што је до при не ло из ме ни екли си о ло шке све сти на 
За па ду у ка сни јем пе ри о ду, али и ра ци о на ли за ци ји 
све то та јин ског пре да ња Цр кве Хри сто ве. Ви ли
брорд је пр ви увео по моћ ног епи ско па, а ње гов при
мер је сле дио и Бо ни фа ци је. Во ђе ни њи хо вим при
ме ром, епи ско пи из по то њих вре ме на опре де љу ју се 
да у да тим тре ну ци ма у свом жи во ту од ре де се би 
јед ног по моћ ног епи ско па, ка ко би слу жба би ла ис
пу ње на. Уз но ви не у опи су и ана ли зи исто риј ских 
до га ђа ја, ис так нут је бо го слов скоисто риј ски 
кон текст жи во та у Цр кви на За па ду у 8. ве ку.

Кључ не ре чи: ви кар ни епи скоп, Ви ли брорд, Бо
ни фа ци је, ми си ја.

Увод
Нај ста ри ју де скрип ци ју ев ха ри стиј ског са бра ња на ла зи мо у Пр

вој апо ло ги ји Све тог Ју сти на Му че ни ка, где се по ми ње да пред сто
ја тељ слу жи Ли тур ги ју. Не ма ни ка кве сум ње да је пред сто ја тељ о 
ко ме го во ри Ју стин, за пра во епи скоп, без об зи ра што у Рим ској Цр
кви у Ју сти но во до ба ње го ва слу жба још ни је та ко име но ва на.1 Он 

* chivica@gmail.com.
1 Про то је реј Ни ко лај Афан си јев, Тр пе за Го спод ња, пре вод Ксе ни ја Кон ча ре

вић, Це ти ње 1996, 59.

Иви ца Ча и ро вић*
Пра во слав ни бо го слов ски 
фа кул тет Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду

The ProBlem of The  
Pas so ver in The gosPels

Ni ko la Z. Po po vić
Eparchy of Ša bac

Sum mary: Old Te sta ment Pas so ver has al ways been 
the most im por tant thing in Je wish ser vi ce and spi ri
tual and re li gi o us li fe. This ho li day re pre sents ce le bra tion 
and re mem bran ce of Je wish pe o ple cros sing the Red Sea, 
esca ping from the sla very and de ath of Egypt, to a li fe 
of fre e dom in the de sert. Christ’s de ath and re sur rec tion 
was aro und / on Pas so ver ful fil ling its es sen ce of be ing a 
ho li day of cros sing, this ti me from de ath to eter nal li fe. 
Go spels are te sti mo ni es of this hap pe ning, but they gi ve us 
dif fe rent in for ma tion abo ut the da te when Christ ce le bra
ted Pas so ver. This ar tic le has a goal to draw at ten tion to 
cer tain facts to help sol ve Pas so ver’s pro blem. First, the se 
are so me ge ne ral facts abo ut the ho li day of Pas so ver, with 
par ti cu lar re fe ren ce to the pro blem of slo ug hing paschal 
lamb and start of the ti me co un ting. This may sup ple ment 
de ta ils of Pas so ver from Go spel, as well as trying to de
ter mi ne the suf fe rings and re sur rec tion of the Lord Je sus 
Christ, and all the whi le emp ha si zing the hi sto ri cal cha
rac ter of the ca len dar and Pas so ver.

Key words: Je sus Christ, go spels, John the Bap tist, ca
len dar, synop tic go spels, Pas so ver, pas so ver lamb, high pri
ests of Israel, pre fects of Ju dea, ro man em pe rors, te trarchs.
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– сред њо ве ков ној европ ској др жа ви на ста лој на про сто ри ма не ка да
шње рим ске Га ли је, ко ју су на се ља ва ли и ко јом су вла да ли Фран ци, 
као гер ман ски на род, од V до X ве ка.6 Фран ци ни су при хва ти ли ари
јан ство, већ пра во слав но хри шћан ство из Ри ма, од но сно, при ми ли су 
хри шћан ство про по ве да но од стра не ан гло сак сон ских ми си о на ра, ко
ји су би ли за до је ни рим ском прак сом.

Фра нач ка др жа ва је сво ју нај ве ћу моћ до сти гла за вре ме Кар ла Ве
ли ког (768–814) ко ји је на сто јао да на мет не до ми нант ну власт свим 
гер ман ским пле ме ни ма. Ме ђу тим, пре Кар ла Ве ли ког, у до ба вла да ви
не ма јор до ма, Ме ро вин зи су во ди ли ве ли ке бор бе за до ми на ци ју над 
се вер ним и се ве ро за пад ним про сто ри ма За пад не Евро пе.7

По чет ком VI II ве ка ми си о нар ски по крет из ан гло сак сон ске Ен
гле ске већ је био у про цва ту, јер се по сле Вил фри до ве ми си је ме ђу 
Фри зи ма (677–8),8 по крет ра ши рио на југ и за пад. Ми си о на ри су тра
жи ли др жав нопо ли тич ку по моћ од но во кр ште них вла да ра ка ко би 
да ље ши ри ли Је ван ђе ље Хри сто во и ка ко би це ла Евро па би ла хри
шћан ска. Па ган ство ме ђу гер ман ским пле ме ни ма нај же шће је би ло 
уко ре ње но у обла сти ма сли ва Рај не.9

6 Уп. Schutz, Her bert. The Ger ma nic Re alms in PreCa ro lin gian Cen tral Eu ro pe, 
400–750. Ame ri can Uni ver sity Stu di es, Se ri es IX: Hi story, Vol. 196. New York: Pe
ter Lang, 2000.

7 Le wis, Ar chi bald R., „The Du kes in the Reg num Fran co rum, A. D. 550–751.“ у Spe
cu lum, Vol. 51, No 3 (1976), 381–410.

8 Јан Вуд на во ди да је опис при ма ња епи ско па Вил фри да од стра не па ган ског 
вла да ра Да го бер та, у де лу Еди ја Сте фа на Жи ти је Вил фри до во, по при лич но иде а
ли зо ван јер је не мо гу ће да стран ца дру ге ве ре та ко при јат но при хва те на па ган
ском дво ру. Wo od, Ian, „Nort hum bri ans and Franks in the Age of Wil frid“ у Nort hern 
Hi story 31, 1995; 14. Са дру ге стра не, Сте фан је ди ни на во ди Да го бе р то во из гнан
ство и из ве сну по моћ ко ју је до био од Вил фри да. Зна чај но је и то што су и Вуд и 
Кол грејв уви де ли гре шке ко је је Еди је Сте фан пра вио при ли ком пи са ња жи ти ја: 
он по гре шно на во ди име ве ли ког до бро тво ра епи ско па Вил фри да – епи скоп Ау ен
мун дус уме сто ње го вог име на Дал фи нус, ко ји је био пле мић у Ли о ну и брат епи
ско па Ау ен мун ду са (Wo od, Ian, нав. де ло, 15 и Col gra ve, Ber tram, The Li fe of Bis hop 
Wil frid by Ed di us Step ha nus, Cam brid ge Uni ver sity Press Cam brid ge 1927, 153; Cu bitt, 
Cat he ri ne, „Wil frid’s ‘Usur ping Bis hops’: Epi sco pal Elec ti ons in An gloSa xon En gland c. 
600–c.800“ у Nort hern Hi story 25: 1989, 18–38; Far mer, D. H.. „Sa int Wil frid“ у Kirby, 
D. P. Sa int Wil frid at Hex ham. New ca stle upon Tyne, Oriel Press 1974, 35–60; Fo ley, 
Wil li am Trent, Ima ges of San ctity in Ed di us Step ha nus’ ’Li fe of Bis hop Wil frid’, an Early 
En glish Sa int’s Li fe. Ed win Mel len Press 1992; Thac ker, Alan, „St Wil frid“. у La pid ge, 
Mic hael; Bla ir, John; Keynes, Si mon; Scragg, Do nald (ур.). The Blac kwell Encyclo pa e dia 
of An gloSa xon En gland. Mal den, MA: Blac kwell Pu blis hing. 2001, 474–476.

9 Ge ary, Pa trick J., Be fo re Fran ce and Ger many: the Cre a tion and Tran sfor ma tion of the 
Me ro vin gian World. New York: Ox ford Uni ver sity Press, 1988.

је пред сто ја тељ због то га што се на ла зи на че лу чи та вог на ро да Бо
жи јег са бра ног ра ди слу же ња Бо гу, и за то што на ев ха ри стиј ском 
са бра њу за у зи ма ме сто ко је је за у зи мао Хри стос на Тај ној ве че ри. У 
Апо стол ском Пре да њу, од Ипо ли та Рим ског, да та су два опи са Ев ха
ри сти је: је дан је у ве зи са по ста вља њем епи ско па, а дру ги у ве зи са 
Кр ште њем. У оба слу ча ја епи скоп је је ди ни ко ји слу жи Ев ха ри сти ју.2 
Цр ква се бе из ра жа ва Ли тур ги јом као ску пље ни на род Бо жи ји око 
епи ско па ко ји је, по ре чи ма Св. Иг ња ти ја, ико на Хри ста Си на Бо жи
је га упра во у ли тур гиј ском са бра њу.3 Епи скоп је ау то ри тет и власт 
при мио од Бо га, али и од сво је па стве, та ко да му је да та пу на власт 
да све до чи ка то ли чан ски до жи вљај те ла Цр кве.4

Раз вој ка нон ског пре да ња у пр вих шест ве ко ва све до чи о не пре
кид ном ис ка зи ва њу цр кве не све сти, од но сно о ис ка зу ис ку ства ве ре у 
по гле ду ра зних цр кве них про бле ма ко ји су се кроз исто ри ју по ја вљи
ва ли. Ка да се де ша ва ју про ме не у исто ри ји, об ли ко ва ње па стир ског 
са др жа ја, али – са да – у но вим исто риј ским фор ма ма не прет по ста вља 
уки да ње или пре о кре та ње прет ход ног ка нон ског и пре дањ ског, већ по
твр ђу је ау тен тич ни кон ти ну и тет у Цр кви, по што но ви ка но ни не уво де 
но ве исти не ве ре, већ но ву при ме ну у па стир ском жи во ту Цр кве, баш 
као што и Но ви За вет ис пу ња ва Ста ри.5 Та кав је слу чај са уво ђе њем, 
али и са не ста ја њем, слу жби у Цр кви. Овај рад ће има ти за те му опи си
ва ње окол но сти ко је су до ве ле до уво ђе ња слу жбе ви кар них епи ско па у 
Цр кви у За пад ној Евро пи, у VI II ве ку.

1.1. По ли тич ке окол но сти
Услед ве ли ких по ли тич ких про ме на у по зном Рим ском Цар ству, 

по сле V ве ка, до ла зи до про ме не ми шље ња и у Цр кви. Мно го пу та се у 
исто ри ји до го ди ло да днев но по ли тич ка си ту а ци ја ути че на свест љу ди 
у Цр кви, ко ји би тре ба ло да бу ду из над сва ко днев ног, од но сно да бу ду 
из ме ђу не ба и зе мље. На За па ду од VI ве ка по чи ње дру га чи је са гле
да ва ње ре ал но сти: ства ра ју се на ци о нал не или бо ље ре ћи пле мен ске 
Цр кве, услед пре те ра ног ак цен то ва ња ми си о на ре ња; а од мах за тим 
отва ра ју се но ве по тре бе, јер је би ло нео п ход но да се но вим схва та
њи ма до пу не исто риј ске про ме не, без раз ми шља ња о кон се квен ца ма. 
У овом ра ду ак це нат ће би ти ста вљен на про ме не у Фра нач кој др жа ви 

2 Исто, 70.
3 Епи скоп др Иг ња ти је Ми дић, Се ћа ње на бу дућ ност, Бе о град 1995, 18.
4 Ђу рић, је реј др Жељ ко, Слу же ње епи ско па, ка нон ско пре да ње, Ви со ка шко ла Срп

ске Пра во слав не Цр кве за умет но сти и кон сер ва ци ју, Бе о град 2011, 12.
5 В. Фи дас, Ка нон ско пра во, Бо го слов ски фа кул тет Срп ске Пра во слав не Цр кве, 

Бе о град, 2001, 113.
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на по љу ми си о на ре ња и ши ре ња хри шћан ства.15 Овај пе ри од је био 
пло до но сан и тра јао је до ње го ве смр ти 739. го ди не, што зна чи да је 
на Кон ти нен ту жи вео и де лао че тр де сет и де вет го ди на. Ви ли брорд 
је умро у осам де сет и пр вој го ди ни жи во та.

Ме ђу тим, ве ли ки ми си о нар ски труд Ви ли брор да и ње го ве дру жи
не у Фри зи ји, био је тек по че так ми си о на ре ња ко је ће ка сни је на ста
ви ти Бо ни фа ци је, ко ји је у ис точ ном де лу Фри зи је и по стра дао. Пле ме 
ко је је жи ве ло у том де лу Фри зи је је кр ште но тек под Кар лом Ве ли ким, 
а у овој ко нач ној хри сти ја ни за ци ји су уче ство ва ли опет ан гло сак сон
ски ми си о на ри.16

Са дру ге стра не, тре ба да се ис так не да је Ви ли брор дов успех у 
за пад ном де лу Фри зи је умно го ме за ви сио и да се од ви јао са мо под 
про тек то ра том ка ро лин шког дво ра. О до бром од но су са фра нач ким 
вла да рем Ви ли брорд пи ше и у свом Ка лен да ру,17 али о то ме го во ри и 
Ал ку ин, као ње гов на след ник.18

2.3. Ви ли брорд и слу жба ви кар ног епи ско па на За па ду
У обла сти где је Ви ли брорд са сво јим ми си о на ри ма про по ве дао 

упо ре до се ства ра ла цр кве на ор га ни за ци ја, али је увек тре ба ло љу ди 
јер је по ље ра да би ло огром но, по што је би ло мно го пле ме на ко ји ма 
је тре ба ло про по ве да ти. Ви ли брорд је не ке сво је ми си о на ре хи ро то
ни сао, али је 721. го ди не, у по зном жи вот ном до бу, имао иде ју да Бо
ни фа ци ја хи ро то ни ше за свог ви кар ног епи ско па – по моћ ни ка и да 
за јед но слу же у истом гра ду. Ме ђу тим, то екли си о ло шки ни је би ло ис
прав но јер је је дан епи скоп био од ре ђен са мо за је дан град.19 Иа ко је 

Le i den –New York–Köln 1995, 102–106; Fe li ce Lifshitz, The Na me of the Sa int: The 
Martyro logy of Je ro me and Ac cess to the Sac red in Fran cia, 627–827 (Pu bli ca ti ons in 
Me di e val Stu di es) No tre Da me 2006, 37–41.

15 Ча и ро вић, ђа кон Иви ца, По јам и циљ ми си о на ре ња у хри шћан ској Цр кви на Ис
то ку и За па ду (од VII до X ве ка), Те о ло шки по гле ди XLV 1, Бе о град 2012, 127–142.

16 McKit te rick, Ro sa mond. The Fran kish King doms un der the Ca ro lin gi ans, 751–987. 
Lon don: Long man, 1983.

17 He nry A. Wil son, нав. де ло. Ка лен дар је ру ко пис ка ли граф ски на пи сан ен
гле ском ру ком, по чет ком 8. ве ка, а да нас се чу ва у На ци о нал ној би бли о те ци у 
Па ри зу. То је ка лен дар све ти те ља са де та љи ма из Ви ли брор до вог жи во та то ком 
жи во та на Остр ву и на Кон ти нен ту. У ње му су за пи са ни све ти те љи из Бри та ни је, 
Ир ске, Ри ма, Га ли је и Три ра.

18 Уп.. Thro op, Pri scil la, Al cuin: His Li fe; On Vir tu es and Vi ces; Di a lo gue with Pe pin 
(Char lot te, VT: Me di e val MS, 2011); Burns, J. (1907). Al cuin. у The Cat ho lic Encyclo pe
dia. New York: Ro bert Ap ple ton Com pany. По се ће но 1. 2. 2013. http://www.ne wa dvent.
or g/cat hen/01276a.htm.

19 Meyen dorff, John, „One Bis hop in One City, ca non 8, First Ecu me ni cal Co un cil“ у 
St. Vla di mir`s The o lo gi cal Qu ar terly 5, New York 1961, 54–62.

2.1. Ви ли брорд као епи скоп и ми си о нар
На зах тев фра нач ког ма јор до ма Пи пи на, краљ Ег берт из Ен

гле ске ша ље Ви ли брор да10 у Фри зи ју ка ко би по кр стио та мо шње 
па ган ско ста нов ни штво, по што то ње го вом учи те љу епи ско пу Вил
фри ду ни је по шло за ру ком. Го ди не 698. Ви ли брорд је хи ро то ни сан 
за епи ско па. Ње го ви на по ри да по кр сти Фри зиј це пу них два де сет 
го ди на ни су има ли успе ха због от по ра мно го бо жач ког кра ља Рад
бо да. Тек по сле кра ље ве смр ти (719) он је по чео да оку пља па ган ско 
ста нов ни штво и да им про по ве да. Ме ђу тим, ипак је мо рао да тра
жи вој ну за шти ту од Кар ла Мар те ла и по моћ ми си о на ра Све тог Бо
ни фа ци ја.11 Тек ка да је до био вој ну по моћ и ка да су му при сти гли 
мо на си, па ган ска пле ме на у Фри зи ји су при хва ти ла хри шћан ску 
бла гу вест.12

2.2. По ли тич ка по моћ ми си о на ре њу
По ли тич ка по моћ ми си о на ри ма би ла је вр ло сна жна у до ба Пи

пи но ве вла да ви не, али по сле ње го ве смр ти 714. го ди не, по ли тич ка 
по др шка из о ста је. Та да су Фри зиј ци на че лу са Рад бо дом ус пе ли не 
са мо да се оса мо ста ле, већ да у сво јим бро до ви ма пљач ка ју сва на се
ља дуж ре ке Рај не, све до да на шњег Кел на. У истом тре нут ку про па
ла је фра нач ка до ми на ци ја на тим про сто ри ма, али са по ли тич ким 
кра хом, про па ла је и хри шћан ска ми си ја.13 Ме ђу тим, та кво ста ње 
ни је ду го тра ја ло. По сле пет го ди на од оса мо ста љи ва ња Рад бод уми
ре (719), а на фра нач ки вла дар ски пре сто до ла зи су пер и ор ни Кар ло 
Мар тел, што од мах да је елан Ви ли брор ду14 да на ста ви где је за по чео 

10 Ви ли брорд је ро ђен у Нор там бри ји око 658., а упо ко јио се 739. го ди не. Као нор
там бриј ски ми си о нар про по ве дао је у Фри зи ји, па је по знат и као апо стол Фри зи ја ца. 
По знат је и као пр ви епи скоп Утрех та. Био је син Сак сон ца ко ји се по ву као из све та 
и оти шао у пу сти њу где је са гра дио цр кву и осно вао ма на стир. Мла ди Ви ли брорд се 
обра зо вао у нор там бриј ској шко ли код епи ско па Вил фри да, уче ног бо го сло ва ко ји је 
био уче сник рас пра ве око сла вље ња Вас кр са и ко ји је за го ва рао и увео рим ску бо го
слу жбе ну прак су у Цр кву у Ен гле ској.

11 Tal bot, C. H. (ур.), The An gloSa xon Mis si o na ri es in Ger many: Be ing the Li ves of 
S. S. Wil li brord, Bo ni fa ce, Strum, Le o ba and Le buin, to get her with the Ho do e po ri con of 
St. Wil li bald and a Se lec tion from the Cor re spon den ce of St. Bo ni fa ce. New York: Sheed 
and Ward, 1954, 46.

12 Ка то лич ка ен ци кло пе ди ја, уре дио Ро берт Еплтон, 1909. го ди не, а за ин те р нет 
уре дио Ке вин Најт, 2003. го ди не, http://www.ne wa dvent.or g/cat hen/15645a.htm, кон
сул то ва но 4. ма ја 2012.

13 Tal bot, C. H., нав. де ло, 51.
14 He nry A. Wil son, The Ca len dar of St.Wil li brord from MS. Pa ris, Lat. 10837: A 

fac si mi le with tran scrip tion, in tro duc tion, and no tes (He nry Brads haw So ci ety 55) 
Lon don 1918. Yitz hak Hen, Cul tu re and Re li gion in Me ro vin gian Gaul, A. D. 481–751, 
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епи скоп.23 То би би ла прак са ко ја је у Нор там бри ји, ода кле су би ли и 
Ви ли брорд и Ал ку ин, де це ни ја ма жи ве ла. Бо ни фа ци је је, за тим, на ста
вио Ви ли брор до ву иде ју, јер је у ста ро сти и он имао дво ји цу епи ско па 
ад ми ни стра то ра – Лу ла, ко ји ће га ка сни је за ме ни ти на епи скоп ској 
ка те дри у Мајн цу; и Ео бу, ко ји је био епи скоп у Утрех ту.

3.1. Ути цај ан гло сак сон ских мо на ха –ми си о на ра  
на За пад ну Евро пу
Ан гло сак сон ски ми си о на ри на кон ти нен тал ном де лу За пад не 

Евро пе су ши ри ли свој ути цај из острв ских обла сти: Нор там бри ја 
и За пад на Сак со ни ја, где су пут ни ци за кон ти нен тал ни део Евро пе 
мо гли да уче о Цр кви – дог ма ти ма и ка нон ском пра ву, али и о књи
жев но сти и ка ли гра фи ји. Те обла сти су има ле ма на стир ске шко ле, 
чи ји су пло до ви мо гли да се ви де вр ло бр зо, а нај бо љи при ме ри ко
ји осли ка ва ју уче ност и же љу за пре но ше њем зна ња су би ли Бе да и 
Алд хелм. И Нор там бриј ци и за пад ни Сак сон ци има ли су огром ну 
же љу за ми си о на ре њем, па је по сле та ла са ко ји је пред во дио Ви ли
брорд до шао и та лас са Бо ни фа ци јем на че лу.

3.2. По след ње го ди не Бо ни фа ци је вог жи во та
За те му ис тра жи ва ња ин те ре сант не су са мо по след ње го ди не 

Бо ни фа ци је вог жи во та. Све што се де ша ва ло у из ме ђу 732. и 738. 
го ди не са зна је мо из пи са ма ње го вим при ја те љи ма у Ен гле ској и њи
хо вим од го во ри ма.24 А он да 738. го ди не Бо ни фа ци је од ла зи по тре ћи 
пут у Рим. Не ко ли ко исто ри ча ра – по ред већ уста ље не те зе да је Бо
ни фа ци је же лео да оства ри до бре ве зе са па пом – на во ди да са да већ 
као ско ро ше зде се то го ди шњак Бо ни фа ци је же ли да тра жи да ми си
о на ри у Сак со ни ји.25 Бо ни фа ци је у свом пи сму из 738. го ди не тра жи 
од Ан гло сак со на ца да се мо ле за успех про по вед у Сак со ни ји, а уз то 

23 Co a tes, Si mon, „The Bis hop as Be ne fac tor and Ci vic Pa tron: Al cuin, York, and Epi
sco pal Aut ho rity in An gloSa xon En gland“ у Spe cu lum, Vol. 71, No. 3 (1996), 538.

24 Уп. The Let ters of Sa int Bo ni fa ce, нав. де ло.
25 Re u ter Ti mothy, The Gre a test En glis hman: Es says on Bo ni fa ce and the Church 

at Cre di ton, Pa ter no ster 1980, 97–131; Sol di ers of Christ: Sa ints and Sa ints’ Li ves in 
La te An ti qu ity and the Early Mid dle Ages, уред ни ци No ble, Tho mas F. X. Head, Tho
mas, Uni ver sity Park, Pennsylva nia Sta te 1995, 109–140; Yor ke, Bar ba ra, „The In su
lar Bac kgro und to Bo ni fa ce’s Con ti nen tal Ca re er“ у Fel ten, Franz J. Jar nut Jörg, von 
Pad berg Lutz, Bo ni fa ti usLe ben und Nac hwir ken. Selbstver lag der Ge sellschaft für mit
te lr he i nische Kir chen geschic hte, Ma inz 2007, 23–37. Је дин стве но је ми шље ње са вре
ме них исто ри ча ра да је Бо ни фа ци је же лео ма кар и у по зним го ди на ма да бу де 
ми си о нар, а не ре фор ма тор.

стро го би ло за бра ње но да се ства ра ју па ра лел не цр кве не струк ту ре, у 
VII и VI II ве ку у Ен гле ској је би ло при ме ра да се због бо ле сти или ста
ро сти ни је ис по што ва ло пра ви ло – је дан епи скоп у јед ном гра ду.20

У овом слу ча ју Бо ни фа ци је је тра жио да му се до зво ли да бу де 
хи ро то ни сан, али му па па За ха ри је у пр ви мах (743) то ни је до зво
лио, да би за не ко ли ко го ди на при стао да му снис хо ди због Ви ли
брор до ве ста ро сти.21 Ка да је ову иде ју пре тво рио у де ло Ви ли брорд 
је мо гао да се по све ти ми си о на ре њу – да бе се ди и бу де јак осло нац 
за мла ђе ми си о на ре ко ји ма је мо гао ви ше да се по све ти, а Бо ни фа
ци ја ни је сма трао за епи ско па, већ са мо за свог по моћ ни ка. У овом 
слу ча ју мо же мо да за кљу чи мо да је Ви ли брорд по зна вао ка нон ска и 
екли си о ло шка пра ви ла ко јих се др жа ла рим ска прак са, али и да је 
био прак ти чан чо век ко ји је ка но не по ве зао са ре ал ним по тре ба ма 
сво је епар хи је. На За па ду не ма све до чан ста ва о слу ча је ви ма ви кар
них епи ско па у овом пе ри о ду.22

Ово је био пр ви слу чај ус по ста вља ња слу жбе ви кар ног епи ско па 
на За па ду, ко ји је на ре чен за епар хи ју и ко ји је у њој слу жио – са мо 
у окви ру не ких до ме на ко је оба вља епар хиј ски ар хи је реј, ко ји de ju re 
има пу ну власт и моћ, а ви кар ни или по моћ ни епи ско пи не ма ре ал ну 
власт. Не што ка сни је, па па ти ту лар не епи ско пе у сред њем ве ку по ста
вља пре ма ду жно сти и слу жби (углав ном на по љу ми си је), ка кав је био 
слу чај са Бо ни фа ци јем, ко ји на хи ро то ни ји ни је на ре чен, већ је тек за 
не ко ли ко го ди на до био епи скоп ску ка те дру.

Још јед но пра ви ло се по што ва ло, а то је да је епи скоп имао ка
те дру са мо у гра ду. Ви ли брорд је ка нон ско пра во и оби ча је на у чио у 
Ир ској, та ко да мо же мо да ка же мо да је пре ма цр кве ном пра ву имао 
став као и ир ски епи ско пи мо на си, али је мно го на у чио и ка да је ви део 
из ве сне не ре гу лар но сти у Цр кви у Фра нач кој. Са дру ге стра не, Ал ку ин 
(730–804) – као нор там бриј ски ђак – по сле Ви ли брор да ис ти че прак су 
за из бор епи ско па у Јор ку, ко ја је би ла срод на Ви ли брор до вој од лу ци о 
уво ђе њу сво јих са рад ни ка у епи ско пат. На и ме, у Јор ку је би ла прак са 
да се епи скоп иза бе ре у скла ду са по тврд ним ми шље њем за јед ни це и 
ар хи е пи ско па. Та сим фо ни ја је од лу чи ва ла о то ме ко ће би ти бу ду ћи 

20 Ve ne ra bi lis Ba e dae, Hi sto ri am ec cle si a sti cam gen tis An glo rum, ур. Ca ro lus Plum
mer, A. M [Репринт ори ги нал ног из да ња Oxo nii, 1896], Gor gi as Press, 2002. књи га II, 
4; књи га IV, 4; књи га V, 23.

21 The Let ters of Sa int Bo ni fa ce пре вео Emer ton, Ep hra im (Re cords of Ci vi li za tion: So
ur ces and Stu di es, xxxi), New York: Co lum bia Uni ver sity Press, 1940, пи смо 50, 51, 80.

22 Le vi son, Wil helm, En gland and the Con ti nent in the Еighth cen tury, The Cla ren don 
Press 1949, 66 – фу сно та 4.
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пи сма за кљу чу је мо да Бо ни фа ци је ни је на ме ра вао да се ду же за др
жи у Ба вар ској.30 Да кле, ње го во по ље ра да пре ма па пи ном бла го сло
ву и зах те ву, у по ме ну том пе ри о ду, би ла је ре фор ма Цр кве пр во у 
Ти рин ги ји, а он да и у Ба вар ској.

3.3. Бо ни фа ци је – са вест сред њо ве ков не Цр кве на За па ду
Док је Бо ни фа ци је био у Ба вар ској, па па Гри го ри је је два пу та 

пи тао Кар ла Мар те ла за по моћ про тив Лом бар да у Ита ли ји. Ме ђу
тим, иа ко је Кар ло од био да по мог не па пи, по мо гао је Бо ни фа ци ју 
да 741. го ди не осну је пр ве три епар хи је у Ти рин ги ји: у Вирц бур гу, 
Би ра бур гу и Ер фур ту. У овом де лу Бо ни фа ци је је уче ство вао као цр
кве ни ре фор ма тор ко ји је де лао она ко ка ко му је го во рио рим ски 
па па. На по чет ку 742. го ди не Бо ни фа ци је пи ше но вом па пи За ха
ри ју, ко ји је не што пре то га (кра јем 741. го ди не) за ме нио на ка те дри 
Гри го ри ја III.31 Он му че сти та и же ли да по нов но ус по ста ви до бар 
од нос са но вим епи ско пом Ри ма. Бо ни фа ци је у пи сму па пи го во ри 
о Цр кви у Фра нач кој и оба ве шта ва га да је уста но вио епи скоп ске ка
те дре, а овај му од го ва ра да је за до во љан Бо ни фа ци је вим ра дом. Бо
ни фа ци је је оба ве стио па пу да га је Кар ло ман по звао да одр жи са бор 
на ко ме би ре фор ми сао Цр кву у Фра нач кој.32 Иа ко би сва ко мо гао да 
прет по ста ви да би та при ли ка Бо ни фа ци ју од го ва ра ла, он у пи сму 
епи ско пу Да ни лу из Вин че сте ра пи ше да не мо же да на пра ви ре фор
ме у Цр кви у Фра нач кој без по мо ћи фра нач ког вла да ра, ни ти мо же 
да би ло шта ра ди са па ган ским све ти ли шти ма без одо бре ња вла да ра 
у Гер ма ни ји.33 Ме ђу тим, на кра ју пи сма ис ти че да не мо же да при ђе 
вла да ру ка да му је нео п ход но да од ње га до би је по моћ.

Тек та да је па па За ха ри је Бо ни фа ци ја по ста вио за свог пред
став ни ка и за ступ ни ка у це лој Га ли ји, та ко што га је име но вао за 
ка те дру у Кел ну, али је по ста вљен за епи ско па у Мајн цу. Он је сме
нио са ка те дре у Мајн цу Ге ви ли ба, а од лу ка је по твр ђе на на ве ли
ким са бо ри ма из 740. го ди не, што је по твр да Бо ни фа ци је вог прет
ход ног ра да. Па па За ха ри је је Бо ни фа ци ју за хва лио на то ме што 
је сво је са бо ре са звао и во дио их пре ма пи са ним упут стви ма из 
Ри ма.34 Тек та да он до би ја сво ју ка те дру и сво ју па ству.

30 The Let ters of Sa int Bo ni fa ce, пи смо 24.
31 Уп.. Tal bot, C. H., нав. де ло. 
32 Cla us sen, M. A., The Re form of the Fran kish Church: Chro de gang of Metz and the Re

gu la ca no ni co rum in the Eighth Cen tury, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2008, 27.
33 En glish Hi sto ri cal Do cu ments, ур. D Whi te lock, Ro u tled ge, 1996, пи смо 175.
34 Kirsch, J. P.(1912), „Po pe St. Zac hary“ у The Cat ho lic Encyclo pe dia, New York: Ro bert 

Ap ple ton Com pany, http://www.ne wa dvent.or g/cat hen/15743b.htm, по се ће но 1. 2. 2013.

под вла чи да је од дво ји це па па до био бла го слов за ту слу жбу.26 Иа ко 
је он то же лео, или прет по ста ви мо да је та ко, па па га ипак по сле јед
но го ди шњег бо рав ка у Ри му, ша ље у Ба вар ску да бу де ре фор ма тор 
Цр кве, а не ми си о нар. Два пи сма па пе Гри го ри ја III из 739. го ди не 
го во ре о па пи ним на ме ра ма.27 Па па је ис та као да му је Бо ни фа ци је 
ре као да је он већ ра дио у Ба вар ској 737–738. или не по сред но ра ни је. 
По ред ово га, па па на во ди две ва жне чи ње ни це – да је Кар ло Мар тел 
по ма гао Бо ни фа ци ју, али из ра жа ва и за бри ну тост што Цр ква у Ба
вар ској има са мо јед ног епи ско па – Ви ви ла у Па сау.28 Па па је ве ро
вао да ће му пле ми ћи у Ба вар ској до зво ли ти да се хи ро то ни шу још 
тро ји ца епи ско па, ко ји ма ће Бо ни фа ци је пред се да ва ти на са бо ру 
као мо рал но по доб на лич ност. Бо ни фа ци је је са звао и одр жао са бор, 
али се од мах за тим упу тио у Ти рин ги ју. Са дру ге стра не, чи та мо да 
је па па Гри го ри је на ло жио епи ско пи ма у Ба вар ској (ко ме осим Ва
ви ли?) и Але ма ни ји да при хва те Бо ни фа ци ја као ње го вог ви ка ра, да 
ис по ве да ју ве ру јед не, све те и апо стол ске Цр кве Бож је и да два пу та 
го ди шње одр жа ва ју са бо ре.29 Ста ње у Цр кви у Ба вар ској би ло је ком
плек сно, али мо же мо да за кљу чи мо да је па па за јед но са та да шњим 
ба вар ским кне зом Те о до том по ку шао да ство ри епи ско по цен трич ну 
струк ту ру са че ти ри епар хи је, ка ко би се – уз па пи ну по др шку – ре
шио фра нач ких при ти са ка. Па па да кле, Бо ни фа ци ја сма тра ви ка
ром, ко ји има са мо слу жбу ре фор ми са ња Цр кве и про по вед.

И Те о дот и па па су раз ми шља ли по ли тич ки, јер је па па пре ко 
Бо ни фа ци ја же лео да про ши ри власт и на Цр кву у Ба вар ској. Да
кле, Бо ни фа ци је је од па пе до био бла го слов и за да так, баш као што 
га је до био од прет ход ног па пе да иде у Ти рин ги ју – са мо што је са
да оти шао у Ба вар ску. За да так му је био: из ви ди ста ње у Ба вар ској, 
об но ви цр кве ну рим ску прак су и оја чај ве ру ме ђу хри шћа ни ма. Он да 
па па тра жи да се вра ти у Рим и да се мо ли, а ујед но пи ше на ро ду 
Ти рин ги је да се се те Бо ни фа ци је вог по слан ства да про мо ви ше хри
шћан ску ве ру и про по ве да ис прав но Хри сто во Је ван ђе ље. Из овог 

26 Уп. Tal bot, C. H. (ур.), The An gloSa xon Mis si o na ri es in Ger many: Be ing the Li ves 
of S. S. Wil li brord, Bo ni fa ce, Strum, Le o ba and Le buin, to get her with the Ho do e po ri con of 
St. Wil li bald and a Se lec tion from the Cor re spon den ce of St. Bo ni fa ce. New York: Sheed 
and Ward, 1954.

27 Yor ke, Bar ba ra, „The In su lar Bac kgro und to Bo ni fa ce’s Con ti nen tal Ca re er“ у Franz 
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на ста вљао нор там бриј ску шко лу и пре да ње ко је је уста но вио ње гов 
учи тељ епи скоп Вил фрид.

По сле Ви ли брор да у ми си о на ре њу на За па ду се ис ти че Бо ни фа
ци је, ко ји је у исто вре ме мо гао у сво јој лич но сти да са жме же љу за 
ми си о на ре њем и спо соб но сти у ор га ни зо ва њу и ди пло ма ти ји, ка ко 
на ло кал ном (са па ган ским по гла ви ца ма и са сво јим са труд ни ци ма 
ми си о на ри ма), та ко и на оп штем ни воу (са вла да ром Фра нач ке и са 
па пом у Ри му).

4.1. Хо ро е пи скоп, ад ми ни стра тор и ви кар ни епи скоп
По ја ве ових слу жби узро ко ва не су прак тич ним раз ло зи ма. Из 

исто ри је ка но на са зна је мо о по себ ном епи ско пу, та да на зва ном хо ро
е пи скоп, се о ски епи скоп. Пр ви по мен хо ро е пи ско па на ла зи мо у пр вој 
по сла ни ци Кли мен та Рим ског Ко рин ћа ни ма,40 а њи хо ва слу жба да ти
ра на је у апо стол ско до ба, или бар у до ба апо стол ских му же ва. Пре ма 
ми шље њу Ле бе де ва, хо ро е пи ско пи су се по ја ви ли у ве ли ким се ли ма, 
ко ја су би ла мно го уда ље на од гра до ва. У тим се ли ма за јед ни ца је са
ма би ра ла епи ско пе.41 По сле IV ве ка, хо ро е пи ско пи по сте пе но не ста ју 
са исто риј ске сце не ка да је са да већ раз гра на та цр кве на ор га ни за ци ја 
до бро устро је на, од но сно ка да су се о ске Цр кве пот па ле под не по сред
ну власт епи ско па нај бли жег гра да. Уме сто њих су град ски епи ско пи 
за уда ље ни ја ме ста по че ли по ста вља ти пре зви те ре – пе ри дев те,42 ко ји 
су би ли ви ши пре зви те ри, чи ја је ду жност би ла да, у име епи ско па, 
оби ла зе и по се ћу ју, ма ње цр кве не оп шти не, и да о ста њу и вла да њу 
све ште них ли ца, из ве шта ва ју епи ско па, као што је да нас слу чај са ар
хи је реј ским на ме сни ком.43 Хо ро е пи ско пи у X ве ку на Ис то ку пот пу но 
пре ста ју да по сто је, док на За па ду не ста ју ма ло ка сни је, у XI ве ку.44

4.2. Епи скоп ад ми ни стра тор
У ста ро до ба био је оби чај, да би Цр ква ко ја је оста ла без свог епи

ско па, до би ја ла, ве ро ват но од ми тро по ли та обла сти, јед ног епи ско па 

40 Кли мент Рим ски, Ко рин ћа ни ма, c. 42 PG I, 160.
41 А. П. Ле бе дев, Све штен ство древ не Ва се љен ске Цр кве, (срп. прев. Мла ден М. 

Сто ја но вић), Бе о град, 2002, стр. 185.
42 Ђу рић, је реј др Жељ ко, нав. де ло, 95–96.
43 Епи ско па, пре ма Зо на ри ном ми шље њу, не тре ба по ста вља ти у ма ло ме сто из 

про стог раз ло га – да се ње гов чин ти ме не ома ло ва жи. Жељ ко Ђу рић се не сла же са 
Зо на ром из про стог раз ло га што ни у ком слу ча ју не би смо мо гли да ка же мо да би се 
Хри стос сра мио да про по ве да у ма лом ме сту. Ђу рић, је реј др Жељ ко, нав. де ло, 100.

44 Ђу рић, је реј др Жељ ко, нав. де ло. 101. На За па ду се за хо ро е пи ско пе чу ло тек ка
да су пре ве де ни ка но ни ва се љен ских и по ме сних са бо ра.

Бо ни фа ци је је био са вест сред њо ве ков ној Цр кви на За па ду, по себ
но у Ен гле ској, ко јој се увек окре тао као сво јој отаџ би ни. За то је кри ти
ко вао мо рал вла да ра, али и цр кве них ве ли ко до стој ни ка, што се по себ
но ви ди из ње го вог пи сма ко је је он на пи сао кра љу Мер си је Етел бал ду 
747. го ди не. У пи сму је кри ти ко вао име но ва ног кра ља, али и жи вот ни 
стил прет ход ни ка на пре сто лу Се ол ре да и Осре да.35

У ду бо кој ста ро сти, ка да је већ био све стан да ће све ства ри ко је је 
имао на уму би ти до бре, Бо ни фа ци је је кре нуо у ми си ју у Фри зи ју. Он 
је на пу стио сво ју ка те дру у Мајн цу 754. го ди не а на сле дио га је Лул, 
ко ји је две го ди не ра ни је хи ро то ни сан за ви кар ног епи ско па за област 
ми си је. Бо ни фа ци је је у Фри зи ји по стра дао за јед но са пе де сет и дво ји
цом ми си о на ра од ру ке не зна бо жа ца.36

3.4. По раст бро ја ви кар них епи ско па
Од при ме ра Ви ли брор да и Бо ни фа ци ја број епи ско па –ви ка ра у 

Цр кви у Фра нач кој на гло је по рас тао, али не са мо у обла сти ма где 
се ми си о на ри ло, већ и у оста лим епар хи ја ма. Епи ско пи –ви ка ри су 
у ова квим окол но сти ма умно го ме же ле ли да по ве ћа ју сво ју власт 
и углед, али су их епи ско пи у то ме спу та ва ли. Ка ко пи ше у Псев
доИси до ро вим Де кре та ли ја ма про ти вље ње по ве ћа њу вла сти ви ка
ри ма ни је био основ ни циљ епи ско па, већ је то био са мо спо ред на 
свр ха, та ко да је ова слу жба вре ме ном не ста ла.37 Ме ђу тим, остао је 
про блем ка ко да се по мог не обо ле лом или ста ром епи ско пу да га 
не ко за ме ни у свим епи скоп ским ду жно сти ма, а по себ но у пре но
ше њу и да ва њу ду хов них да ро ва. У Ен гле ској је тај про блем у окви ру 
Ан гли кан ске Цр кве ре шен уво ђе њем су фра га на,38 а у Не мач кој – вај
би шо фа.39 Ов де на гла ша ва мо са мо је дан де таљ ко ји је ва жан за на шу 
те му – да су ан гло сак сон ски ми си о на ри Ви ли брорд и Бо ни фа ци је 
утвр ди ли уста но ву по моћ ног епи ско па – ви ка ра; па са си гур но шћу 
мо же мо да ка же мо да је то био до при нос Ан гло сак со на ца у ства ра
њу Цр кве на за па ду Евро пе. Осим то га, Ви ли брор дов до при нос на 
по љу ми си је и ши ре ња Је ван ђе ља био је огро ман. Он је сле до вао и 

35 En glish Hi sto ri cal Do cu ments, пи смо 177.
36 Mer shman, F. (1907). St. Bo ni fa ce. The Cat ho lic Encyclo pe dia. New York: Ro

bert Ap ple ton Com pany. New Advent: http://www.ne wa dvent.org/cat hen/02656a.
htm, кон сул то ва но 5. 5. 2012.

37 Оп шир ни је ви ди http://www.pse u do i si dor.mgh.de/html/text.html, по се ће но 
21. 2. 2013.

38 Ви ди http://www.le gi sla tion.gov.uk/aep/Hen8/26/14/con tents, по се ће но 22. 
2. 2013.

39 Adam, Adolf; Ber ger, Ru pert; Pa sto ralli tur gisches Han dle xi kon, Fre i burg 1990, 67.
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ну ци ма у свом жи во ту од ре де се би јед ног по моћ ног епи ско па, те 
да пу но ћа слу жбе и ад ми ни стра ци је мо же да бу де пот пу на. Ка ква 
се ре ше ња на ме ћу? По сле све га ре че ног тре ба по што ва ти пра ви ло 
је дан епи скоп – је дан град, те на то ме ис тра ја ва ти и због па стир ских 
и због екли си о ло шких по тре ба. Не ми нов ност по зи ва ња на ка но не и 
пре да ње Цр кве до во ди до ис пра вља ња гре ша ка из бли же или да ље 
про шло сти, а исто ри ја нам увек по ка зу је да је учи те љи ца жи во та. 
Ка да смо то га све сни не ће мо пра ви ти гре шке из про шло сти већ ће
мо во ђе ни но вим ду хом по ку ша ва ти да ре ши мо про бле ме ко ји се 
на ме ћу то ком исто ри је.
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ад ми ни стра то ра, ко ји би, ра ди на род ног ми ра бри нуо за од ре ђе но вре
ме о тој епар хи ји. Ка нон 74. Kартагинског по ме сног са бо ра на во ди 
епи ско па ад ми ни стра то ра, ко ји не сме да за у зме ка те дру, где је при
вре ме но по ста вљен, под би ло ка квим из го во ром, већ се мо ра тру ди ти 
да ка нон ски епи скоп до ђе на то ме сто.

4.3. Ти ту лар ни епи скоп
По ја ва ви кар ног – ти ту лар ног епи ско па је но ви јег да ту ма и за 

ње га ни је зна ла древ на Цр ква. Ја сно је да су ови епи ско пи огра ни че
ни у слу жби, јер не мо гу да вр ше основ на на че ла сво је слу жбе с об зи
ром да не ма ју сво ју па ству, ка кав је био слу чај са Бо ни фа ци јем, али 
и ка сни јим ње го вим ви ка ри ма. За то, та кви епи ско пи не уче ству ју у 
из бо ру но вог епи ско па. Сва де лат ност ви кар ног епи ско па са сто ји се 
у то ме да он мо же вр ши ти од ре ђе не цр кве не рад ње у име свог епи
ско па, а не у лич но име; што раз ја шња ва за што је па па ин си сти рао 
да Бо ни фа ци је ре фор ми ше Цр кву у Ба вар ској или Ти рин ги ји, а не 
да ми си о на ри као што је сам и же лео. По тре бе Цр кве би ле су из над 
по тре ба по је дин ца. Жељ ко Ђу рић на во ди и да не ма ни ка кве сум ње 
да ка нон ски епи скоп ко ји по се ду је ви ка ре, чи ни исто оно што и па
па у Ри му, ка ко је већ у ра ду об ја шње но; са мо на јед ном ло кал ном 
ни воу, што не од сли ка ва екли си о ло шко ста ње пр вих ве ко ва и ка сни
је, од но сно, од сту па од ка нон ског пре да ња Ис точ не Цр кве.45 Слу жба 
по моћ них, као и ви кар них епи ско па, до спе ла је са За па да на Ис ток у 
ка сни јем пе ри о ду, и пот пу но је не по зна та ра ном цр кве ном пре да њу. 
По ку ша ји да се са ма уста но ва оправ да по зи ва ју ћи се на хо ро е пи ско
пе, не де лу је убе дљи во, са мим тим што су хо ро е пи ско пи би ли епи
ско пи са соп стве ним ста дом и соп стве ном епар хи јом, док су да на
шњи ви кар ни епи ско пи са мо ти ту лар ни епи ско пи и, што је ва жни је, 
они су у сва ком по гле ду за ви се од свог епи ско па.46

За кљу чак
Упра во су ре чи ми тро по ли та Јо ва на Зи зју ла са и епи ско па Ата

на си ја Јев ти ћа по ка за тељ да су ан гло сак сон ски мо на си унев ши но
ви ну по моћ ног епи ско па до при не ли ка сни јој из ме ни екли си о ло шке 
све сти на За па ду, те ра ци о на ли зо ва ли све то та јин ско пре да ње Цр
кве Хри сто ве. Умно го ме во ђе ни при ме ром Ви ли брор да и Бо ни фа
ци ја, епи ско пи из по то њих вре ме на опре де љу ју се да у да тим тре
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кве, Хи лан дар ски фонд, Бе о град 2003, 24–25. Уп. Јев тић А., На пу те ви ма Ота ца, 
том I, Бе о град 1991, 59.
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пре го во ри о са зи ва њу  
ва се љен ског са бо ра из 1367. го ди не

Ап стракт: Пе тог ју на 1367. у Ца ри гра ду су 
вођени разговори на тему сје ди ње ња Ис точ не и За
пад не Цр кве. Пра во слав ну Цр кву је пред ста вљао 
мо нах Јо а саф, бив ши цар Јо ван VI Кан та ку зин, 
а ри мо ка то ли ке Па вле, ти ту лар ни ла тин ски 
па три јарх ца ри гра дски. Из вор ни текст о овом 
сусрету, за сно ван на ру ко пи си ма из XV и XVI II ве
ка, об ја вио је 1969. го ди не Јо ван Ма јен дорф (Jean 
Meyen dorff, „Pro jets de Con ci le Oe cuméni que en 1367: 
Un di a lo gue inédit en tre Jean Can ta cuzène et le légat 
Paul“, Dum bar ton Oaks Pa pers, Num ber Fo ur teen, 
Was hing ton, Dis trict of Co lum bia, 1960, 147–177). У 
прило же ном члан ку до но си мо срп ски пре вод овог из
вор ног тек ста, про пра ћен основ ним исто риј ским 
по да ци ма о вер ском и по ли тич ком кон тек сту и 
по ве за ним лич но сти ма, а та ко ђе и бо го слов ским 
и исто риј ским опа ска ма о за кључ ку усво је ном на 
састанку – на и ме, да схи зма мо же би ти пре ва зи
ђе на са мо цр кве ним са бо ром, и ње го вој суд би ни све 
до Са бо ра у Фе ра ри –Фи рен ци (1438–1439).

Kључне ре чи: са бор, пап ство, је дин ство Цр кве, 
мо нах Јо а саф – Јо ван Кан та ку зин, ле гат Па вле, 
Јо ван V Па ле о лог.

1. Увод

1.1 Оп шти исто риј ски кон текст: Цар ство, За пад, Тур ци
Оно што мо жда до не кле ис ка че из кли шеа ко јем при бе га ва мо 

у ве зи са ка сно ви зан тиј ском исто ри јом, а о че му, чи ни се, ја сно 
све до чи и текст ко ји је пред на ма, је сте чи ње ни ца да су цр кве ни 

Ву ка шин Ми ли ће вић*
Пра во слав ни бо го слов ски 
фа кул тет Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду

* milicevic.vukasin@gmail.com.

of fi ce of The vi car Bis hoP 
in 8Th cen Tury in The 

WesTern eu ro Pe

Ivi ca Ča i ro vic
Fa culty of Ort ho dox The o logy
University of Bel gra de

Summary: A vi car is a re pre sen ta ti ve, de puty or sub
sti tu te of the bis hop. The ti tle ap pe ars in a num ber of 
Chri stian ec cle si a sti cal con texts, but al so as an ad mi ni
stra ti ve ti tle, or ti tle mo di fi er, in the Ro man Em pi re. The 
Po pe uses the ti tle Vi ca ri us Chri sti, me a ning the vi car of 
Christ. The pa pacy first used this ti tle in the 8th cen tury; 
ear li er they used the ti tle „vi car of Sa int Pe ter“ or vi ca
ri us prin ci pis apo sto lo rum, the „vi car of the chi ef of the 
apo stles“. On the ot her hand, Wi li brord (658–739) and 
Bo ni fa ce (+754) ma de a new prac ti ce. First, Wi li brord 
ma de vi car bis hops for him, so he had pre ac hed wit ho ut 
ad mi ni stra ti ve pro blems in his di o ce se. And af ter him, 
Bo ni fa ce ma de two vi cars. They we re An gloSa xon in 
ori gin and ma de a new prac ti ce in the Church, in West.

In the early Chri stian chur ches, bis hops li ke wi se had 
the ir vi cars, and al so the ru ral bis hops, the cu ra te who 
had the cu re or ca re of all the so uls out si de the epi sco pal ci
ti es. Vi cars ha ve va ri o us ti tles ba sed on what ro le they are 
per for ming. In the West, an apo sto lic vi car is a bis hop or 
pri est who he ads a mis si o nary par ti cu lar. Vi cars exer ci se 
aut ho rity as the agents of the bis hop of the di o ce se for one 
kind of of fi ce. Most vi cars, ho we ver, ha ve or di nary po wer, 
which me ans that the ir agency is not by vir tue of a de le ga
tion but is esta blis hed by law.

Key words: vi car, Wi li brord, Bo ni fa ce, mis sion


