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Ап стракт: Иш чи та ва ју ћи жи ти је Све тог 
Бо ни фа ци ја уо ча ва ју се кључ ни тре ну ци ко
ји су ве за ни не са мо за ње га, већ и за исто ри ју 
хри шћан ске Цр кве на За па ду, та ко да мо же да 
се ка же да овај рад ини ци ра по нов но чи та ње и 
ана ли зу исто риј ских из во ра ко ји су ве за ни за 
ан гло сак сон ске ми си о на ре и њи хов од нос пре ма 
гер ман ским пле ме ни ма на кон ти нен тал ном де
лу за пад не Евро пе. Са дру ге стра не, основ ни циљ 
ра да је да се опи ше Све ти Бо ни фа ци је као ми
си о нар и као ре фор ма тор, од но сно ко ли ко је на 
ње го во де ло ва ње ути цао па па.

Кључ не ре чи: Бо ни фа ци је, ми си о нар, ре фор ма
тор Цр кве, па па.

Увод

У свим исто риј ским раз до бљи ма – ка ко на За па ду, та ко и на Ис-
то ку – увек је јед на лич ност би ла по кре тач ре фор ми, ме ња ња мен та-
ли те та, или чак уво ђе ња но вих тен ден ци ја. У пе ри о ду VII и VI II ве ка 
у Цр кви на За па ду, је дан од ис так ну ти јих цр кве них ве ли ко до стој ни ка 
био је Бо ни фа ци је, ка сни је на зван апо сто лом Гер ма на. Да ли је он 
био про по вед ник, ми си о нар или са мо ре фор ма тор, и ка ква је би ла 
ње го ва уло га у ши ре њу хри шћан ства и у ре фор ми са њу Цр кве у Фра-
нач кој, тре ба ло би да се по ка же у ши рим сту ди ја ма, а овај текст је 
при каз Бо ни фа ци је вог жи ти ја са по себ ним ак цен ти ма на не ке од до-
га ђа ја из ње го вог жи во та ко ји би мо гли да раз ја сне ње го ву лич ност и 
од нос исто ри о гра фа пре ма ње му у XXI ве ку.
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Summary: This pa per will pre sent an over vi ew of li tur
gi cal – the o lo gi cal un der stan ding of the Holy Sac ra ments 
of Mar ri a ge thro ug ho ut hi story. Ex pla na ti on re gar ding the 
sac ra ment will fol low the ap pro pri a te cer ti fi ca tes from the 
Holy Scrip tu re, as well as works of cer tain early Chri stian 
Fat hers of the Church. Then, it will be pre sen ted re le vant 
the o lo gi cal, sac ra men tal aspects of the Mid dle Ages, the age 
of Scho la sti cism, the Co un cil of Trent, and fi nally, the Se
cond Va ti can Co un cil, whe re we will le a ve out the the o lo gi
cal thin king of so me pro mi nent Ro man Cat ho lic and Ort
ho dox the o lo gi ans of the Holy Sac ra ment of Ma tri mony. In 
this work we put emp ha sis on con si de ra tion of li tur gi cal 
– the o lo gi cal sen se Holy Sac ra ments in ac cor dan ce with its 
ec cle si o lo gi cal, Chri sto lo gi cal, escha to lo gi cal, pne u ma to lo
gi cal and ex pe ri en ce in the li fe of the Church.

Key words: Holy Sac ra ment, Mar ri a ge, Ro man Cat ho
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Цр кви и био ве зан за Рим.5 По ред то га, Бо ни фа ци је је ши ро ко обра-
зо ван у по ме ну тим ма на сти ри ма у ат мос фе ри оп штег на уч ног и књи-
жев ног про цва та, а по себ но је на ње га ути ца ла кен тер бе риј ска шко ла 
Те о до ра и Адри ја на,6 али је – по себ но у ду хов но сти – тр пео и келт ски 
ути цај. Бо ни фа ци је је по ред сво јих пи са ма – као све до чан ство јед ног 
злат ног ан гло сак сон ског пе ри о да – оста вио и пе сме, не ка гра ма тич-
ка и ме трич ка раз ма тра ња. Све то за јед но Бо ни фа ци ја је уоб ли чи ло у 
им пре сив ног про по вед ни ка и де ло твор ног учи те ља. У пи сми ма се за-
па жа би блиј ски дух и ум. Све то Пи смо ту ма чи углав ном але го риј ски, 
као и сви ње го ви прет ход ни ци у Цр кви у Ен гле ској,7 што је ути ца ло 
на мно ге по то ње мо на хе, мо на хи ње и ми си о на ре.

По ред обра зо ва ња, у ра ној мла до сти у Ен гле ској је сте као и ди-
пло мат ске ма ни ре и ис ку ство. На пред лог не ко ли ко игу ма на, краљ 
Ве сек са Ине га из а би ра за свог пред став ни ка у пре го во ри ма са ар хи-
е пи ско пом Кен тер бе ри ја.8

2.2. Бо ни фа ци ја, као већ по зна тог мо на ха, 717. го ди не би ра ју за 
игу ма на ма на сти ра Нур слинг. Ипак, тај из бор је пао у тре нут ку ка-
да – иа ко пун ела на за про по вед – до жи вља ва ми си о на р ски не у спех у 
Фри зи ји. Сле де ће го ди не Бо ни фа ци је дру ги пут од ла зи са Остр ва, и то 
у Рим ка ко би од па пе до био до зво лу и бла го слов за ми си о на ре ње. Па-
па Гри го ри је II му, 15. ма ја 719. го ди не, да је бла го слов да про по ве да 
не зна бо шци ма, а тај до ку мент је нај ра ни ји у исто ри ји при мер ова кве 
вр сте бла го сло ва и до зво ле да не ко ми си о на ри ме ђу па га ни ма.9

Том при ли ком па па ме ња Вин фри ду име у Бо ни фа ци је, као што 
је и прет ход ни па па Сер ги је про ме нио име Ви ли брор ду, ан гло сак сон-
ском ми си о на ру у Фри зи ји.10 Раз ли ка је у то ме што је Бо ни фа ци је за-

5 Wil li bald, Vi tae San cti Bo ni fa tii, http://www.ford ham.edu/hal sall/ba sis/wil li bald –bo-
ni fa ce.asp , по се ће но 21. 3. 2011.

6 La pid ge, Mic hael, „The school of The o do re and Ha drian“, An glo –Sa xon En gland, 
Vo lu me 15, Cam brid ge Uni ver sity Press 1986, 45–72.

7 Оп шир ни је о упо тре би але го риј ског ти па ег зе ге зе ви ди у Ba i ley, Eli za beth, „The 
Ta ber nac le as an Al le gory of Fa ith in An glo –Sa xon En gland: The Co dex Ami a ti nus and 
the Ve ne ra ble Be de“, Me di e val Per spec ti ves; 2002, Vol. 17 Is sue 2; Ir vi ne, Mar tin, „Be de 
the gram ma rian and the sco pe of gram ma ti cal stu di es in eighth–cen tury Nort hum bria“, 
An glo –Sa xon En gland, Vo lu me 15, Cam brid ge Uni ver sity Press 1986, 15–44.

8 Wil li bald, Vi tae San cti Bo ni fa tii, http://www.ford ham.edu/hal sall/ba sis/wil li bald –
bo ni fa ce.asp , по се ће но 21. 3. 2011.

9 Ше сто пи смо у ни зу го во ри о бла го сло ву па пе Гри го ри је Бо ни фа ци ју да не сме-
та но про по ве да ме ђу Гер ма ни ма – Пи сма Све тог Бо ни фа ци ја, http://www.ford ham.
edu/hal sall/ba sis/bo ni fa ce –let ters.as p, по се ће но 25. 3. 2011.

10 Cf. Ча и ро вић, Иви ца, „Слу жба ви кар ног епи ско па у 8. ве ку у За пад ној Евро пи“, 
Те о ло шки по гле ди XLVI (2013), 1, 173–188.

1.1. Из вор
Жи ти је Све тог Бо ни фа ци ја од Ви ли бал да, на пи са но је пре 769. го-

ди не и по све ће но је епи ско пу Вирц бур га Ме гин го зу и Лу лу. Ле ви сон1 је 
на гла сио да је, иа ко не а де кват но и не ком плет но, жи ти је са ста вље но у XI 
ве ку до не ло ком пле мен та р не на ра тив не де ло ве за сно ва не на при ча ма из 
пе ри о да у ко ме је жи вео Бо ни фа ци је.2 Обим де ла ни је до зво лио да бу ду 
по дроб ни је опи са ни до га ђа ји из Бо ни фа ци је вог жи во та, али оно што је 
опи са но од ми си о нар ских по ду хва та и де та ља из ње го вог жи во та ви ше 
при па да оном пе ри о ду ка да је он жи вео у кон ти нен тал ном де лу Евро пе. 
Вр ло ва жно је што је у де лу опи сан до ла зак мла дог Вин фри да (Бо ни фа-
ци је во острв ско име) у Кен тер бе ри и нај ра ни је све до чан ство о са бо ру 
за пад них Сак со на ца. Опис му че ни штва Све тог Бо ни фа ци ја и гру пе ми-
си о на ра са њим од па ган ске ру ке та ко ђе је зна ча јан исто риј ски из вор.

По ред овог из во ра, ко ји мо же да се по сма тра са раз ли чи тих аспе ка-
та, ва жно је спо ме ну ти и Бо ни фа ци је ва пи сма ко ја су умно го ме по мо гла 
са ста вља чу жи ти ја да хро но ло шки по ре ђа до га ђа је из Бо ни фа ци је вог 
жи во та са на гла ском на не ке те ме о ко ји ма је он пи сао и про по ве дао.3

2.1. Жи ти је4

Бо ни фа ци је је, још као Вин фрид, то ком обра зо ва ња у ма на сти-
ри ма у Екс и те ру и Нур слин гу за до јен бе не дик тин ским пра ви лом и 
рим ском бо го слу жбе ном прак сом. Већ та да је имао осе ћај за ред у 

1 Wil li bald, Vi tae San cti Bo ni fa tii, уред ник W. Le vi son, MGH SRG LVn, Ha no ver (1905).
2 Џејмс Пал мер го во ри да је Лул, као Бо ни фа ци јев на след ник, на ста вио истим пу тем, 

али да та кав слу чај ни је био и са њим, јер га на след ник Ри кулф не пред ста вља у до бр ом 
све тлу. Тек у XI ве ку Отлох опи су је Лу ла, ко ји је на сле дио Бо ни фа ци ја, као све ти те ља, али 
са дис тан це од, без ма ло, три ве ка. Са дру ге стра не, са мог Бо ни фа ци ја тек Ви ли јам из Мал-
мбју ри ја це ни као све ти те ља ко ји се бо рио за Цр кву, од но сно ко ји је кри ти ко вао не мо рал 
и ма не ан гло сак сон ских кра ље ва. Тре ба под ву ћи и Пал ме ро ву кон ста та ци ју да се пр ви 
по мен Лу ла у Ен гле ској по кла па са ус по ста вља њем до брих од но са Малмсбју ри ја, Мајн ца 
и Утрех та. Cf. Pal mer, J. The ‘vi go ro us ru le’ of Bis hop Lull: bet we en Bo ni fa tian mis sion and 
Ca ro lin gian chu rch con trol, Early Me di e val Eu ro pe, 2005, Vo lu me 13, Is sue 3, 249–276.

3 Пи сма Све тог Бо ни фа ци ја – Tal bot, C. H.,  The An glo –Sa xon Mis si o na ri es in Ger many, 
Be ing the Li ves of SS. Wil li brord, Bo ni fa ce, Le o ba and Le buin to get her with the Ho do e pe 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, (Lon don and New York: 
Sheed and Ward, 1954); No ble, Tho mas F. X.; Ep hra im Eme r ton. The Let ters of Sa int Bo ni fa
ce. Co lum bia UP 2000; Rau, Re in hold, Bri e fe des Bo ni fa ti us; Wil li balds Le ben des Bo ni fa ti us. 
Aus gewählte qu el len zur de utschen Geschic hte des Mit te lal ters IVb. Da rm stadt: Wis sen-
scha ftlic he Buc hge sellschaft 1968; St. Bo ni fa ce, Ar chbis hop of Ma inz, En glish cor re spon den
ce, be ing for the most part let ters ex chan ged bet we en the Apo stle of the Ger mans and his En glish 
fri ends, Uni ver sity of To ron to Li bra ri es 1911.

4 Пре вод Бо ни фа ци је вог жи ти ја са обим ним ко мен та ри ма до но си Тал бот у књи зи 
No ble, Tho mas F. X; Head, Tho mas, Sol di e rs of Christ: Sa ints and Sa ints’ Li ves, Penn Sta te 
Uni ver sity Press 2011, 107–141.
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2.3. По сле де сет го ди на му ко трп ног ми си о нар ског ра да Бо ни фа-
ци је је сво ју слу жбу и сво ју епар хи ју по ди гао на ви ши ни во. Од па пе 
Гри го ри ја III је, нај ве ро ват ни је 732. го ди не, до био по себ ну част – баш 
као и ар хи е пи ско пи у Ен гле ској16 – у ви ду па ли ју ма.17 По што је об-
ла сна ор га ни за ци ја Цр кве у Фра нач кој иш че зла, ан гло сак сон ски ми-
си о на ри су – по чев од Ви ли брор да и ње го вих ми си о на ра у Фри зи ји 
– вра ти ли си стем и ред у Цр кву се ве ро за пад не Евро пе, те су осни ва ли 
епа р хи је и фор ми ра ли епи ско по цен трич ну струк ту ру.18

Из пер спек ти ве са гле да них до ку ме на та и свих исто риј ских окол-
но сти, мо же се ис та ћи да је за чи тав след до га ђа за слу жан Бо ни фа ци је, 
ко ји ће по ста ти гла ва Цр кве ме ђу гер ман ским пле ме ни ма. Ме ђу тим, 
екли си о ло шки гле да но по сту пак Бо ни фа ци је вог уз ди за ња на ни во ар-
хи е пи ско па био је не при хва тљив јер је он био ми тро по лит без епи ско-
па са ко ји ма би са чи ња вао са бор, а по себ но што је био ми тро по лит 
без ми тро по ли је.19 Оста је не ја сно да ли је Кар ло Мар тел, као нај ја чи 
пред став ник све тов них вла сти, за бра нио осни ва ње епар хи ја или су тај 
по сту пак за бра ни ли епи ско пи у Фра нач кој у обла сти ма ре ке Рај не.20

2.4. Цр ква ме ђу гер ман ским пле ме ни ма би ла је у до бр ом од но су 
са Ри мом због Бо ни фа ци ја, ко ји је баш та мо и хи ро то ни сан, ко ји је од 
па пе до био ман дат за ми си о на ре ње, и ко ме је па па дао до сто јан ство 
ар хи е пи ско па. Бо ни фа ци је је слао из ве шта је па пи о свом ра ду у не ко-
ли ко на вра та, али је и од па пе тра жио да се раз ја сне не ке не до у ми це 
са ко ји ма се су сре тао на те ре ну.21 За Цр кву у Гер ма ни ји је нај бит ни је 
да се зна ка кав је од нос Бо ни фа ци је же лео да оства ри са Ри мом, јер 
ка да је па па Гри го ри је III (731–741) умро он је од мах од но вог па пе 
За ха ри ја (741–752) за тра жио да и да ље над гле да и кон тро ли ше ми си о-
нар ске обла сти.

2.5. Пре крет ни ца у Бо ни фа ци је вом ми си о нар ском ра ду се до го ди-
ла 738. го ди не ка да је Кар ло Мар тел по бе дио Сак сон це у Вест фа ли ји. 
На тај на чин се отво ри ла још јед на област за про по ве да ње ан гло сак-

16 La pid ge, Mic hael; Bla ir, John; Keynes, Si mon; Scragg, Do nald, The Wi ley Blac kwell 
Encyclo pe dia of An glo –Sa xon En gland, Wi ley–Blac kwell, 2013, 422.

17 Исто.
18 Ча и ро вић, И., нав. де ло, 175.
19 Исто, 184–186.
20 У ве зи са овим тре ба ана ли зи ра ти Ric he, Paul, The Ca ro lin gi ans: A Fa mily Who 

For ged Eu ro pe. Uni ver sity of Pennsylva nia Press 1993, 54–67, јер до но си ре де фи ни са не 
по гле де на вре ме ка да је вла дао Кар ло Мар тел.

21 Wil li bald, Vi tae San cti Bo ni fa tii, http://www.ford ham.edu/hal sall/ba sis/wil li bald –
bo ni fa ce.asp , по се ће но 21. 3. 2011.

др жао сво је но во име, док је Ви ли брорд про ме ну име на схва тио као 
сим вол, а не као ре ал ност.

На овај на чин је за че та пр ва ће ли ја Цр кве ме ђу гер ман ским пле-
ме ни ма. У окви ру за кле тве Бо ни фа ци је је па пи обе ћао да не ће за јед-
ни ча ри ти са епи ско пи ма ко ји ни су на све то о тач ком пу ту и за клео се 
да ће о њи ма да из ве сти па пу. Бо ни фа ци је је за кле тву схва тио вр ло 
рев но сно, што се ви ди и из ње го вог од но са пре ма епи ско пи ма ко ји 
су би ли бли ски фра нач ком дво ру и ко ји ни су жи ве ли по мо на шким 
ка но ни ма.11 Овом за кле твом је Бо ни фа ци је сво ју ми си о нар ску зо ну 
– од но сно по ве рен му на род – до вео у бли ску ве зу са Ри мом, ви ше 
не го што је би ло ко ја епар хи ја у Цр кви у Фра нач кој има ла ве зе са Ри-
мом.12 Рим ски ути цај на Цр кву у Ен гле ској, на свим по љи ма, по стао 
је прак тич но и оства рен у окви ру епар хи ја и ми си о нар ских обла сти 
где су ан гло сак сон ски епи ско пи и ми си о на ри про по ве да ли Је ван ђе-
ље па ган ским пле ме ни ма.13

Бо ни фа ци је је ми си о нар ска ис ку ства сти цао уз Ви ли брор да, 
ме ђу Фри зи ма, 716. и 719. го ди не, ка да је по ма гао већ оста ре лом 
Ви ли брор ду у на по ри ма да се об но ви Цр ква у Фри зи ји. Ње гов дру ги 
до ла зак Ви ли брорд је хтео да ис ко ри сти да Бо ни фа ци ја по ста ви за 
свог ви ка ра, ка ко би му по ма гао, али је то овај од био – ве ро ват но 
– за то што је же лео да са мо стал но ми си о на ри.14 Он је 721. го ди не 
на пу стио Фри зи ју. Од лу чио је да је да ле ко бит ни је да про по ве да у 
цен трал ним обла сти ма Гер ма ни је, те је 719. го ди не при ли ком по-
врат ка из Ри ма оти шао у Ти рин ги ју, где се хри шћан ство тек за чи-
ња ло, али се ујед но и ква ри ло ре лик ти ма па ган ских оби ча ја ко ји 
су се ме ша ли са хри шћан ским услед че га су на ста ја ле ма ње је ре си 
ко је су под ри ва ле цр кве ни си стем и дог ма те. У то вре ме, осно ва на 
су три ма на сти ра: код Мар бур га, у Хе сеу и код Го те у Ти рин ги ји. 
Мо на шко пра ви ло Све тог Бе не дик та по ред Ен гле ске и Га ли је, са да 
је би ло при ме њи ва но и у Гер ма ни ји.15

11 „The Oath of Bo ni fa ce to Po pe Gre gory II“ (1905), Thatcher, Oli ver J., A So u r ce 
Bo ok for Me di a e val Hi story. Se lec ted Do cu ments Il lu stra ting the Hi story of Eu ro pe in the 
Mid dle Age, 723.

12 Wal la ce –Ha drill, J. M., The Fran kish Chu rch, (Ox ford Hi story of the Chri stian Chu-
rch), Ox ford Uni ver sity Press, USA 1984, 101.

13 God frey, John, The Church in An glo –Sa xon En gland, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
2009, 220–230.

14 Le vi son, Wil helm, En gland and the Con ti nent in the Еighth cen tury, The Cla ren don 
Press 1949, 75, фу сно та 2.

15 The Ru le of Sa int Be ne dict (Dum bar ton Oaks Me di e val Li brary), пре вод Bru ce L. Ve-
nar de, Har vard Uni ver sity Press, 2011, 230–244, а по себ но у Ap pen dix A: Paul the De a con, 
Let ter to Char le mag ne.
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на ри из дру гих на ро да: Ри мља ни, Фран ци и Ба вар ци. У рим ским ма-
на сти ри ма је би ло Ан гло сак со на ца: Ви не балд, Бо ни фа ци јев ро ђак; и 
ње гов брат Ви ли балд.27

Бо ни фа ци је је до био за да так од па пе да ор га ни зу је и над гле да цр-
кве не је ди ни це у Ба вар ској, Але ма ни ји, у обла сти ма ис точ но од Рај не 
и у се вер ном де лу Гер ма ни је.28 Па па је та ко ђе зах те вао да Бо ни фа ци је 
у ње го во име са зо ве са бор.

2.6. Да кле, та да по чи ње но во по гла вље у Бо ни фа ци је вом жи во ту 
ко је је знат но кра ће од прет ход ног, али да ле ко свр сис ход ни је и са да-
ле ко се жни јим им пли ка ци ја ма у бу ду ћим до га ђа ји ма, ко је би тре ба ло 
де таљ но ис тра жи ва ти у бу ду ћим сту ди ја ма. Он је до био за да так да си-
сте ма ти зу је и ре фор ми ше цр кве не је ди ни це у обла сти ма Ју жне Гер-
ма ни је ко ја је са мо но ми нал но би ла хри шћан ска. Ипак су у обла сти ма 
Але ма ни је већ по сто ја ле епар хи је, и то у Ба зе лу, Кон стан цу, Ху ру и 
Ауг збур гу, па је би ло по треб но ре фор ми са ти са му цр кве ну струк ту ру 
на тим про сто ри ма.29

У Але ма ни ји је епи скоп био Пир мин, ко га је шти тио и по ли тич ки 
по др жа вао Кар ло Мар тел, и ко ји је по ди зао ма на сти ре са мо на шким 
пра ви лом Све тог Бе не дик та – Рај хе нау (724), Кон станц, Мур бах у Ал-
са ти ји (728), у ко ји ма су би ла ду хов на сре ди шта за та пле ме на. Слич на 
сре ди шта на ла зи ла су се Ба вар ској: Ре ген збур гу, Фрај зин гу и Салц бур-
гу. Ме ђу тим, у Ба вар ској ни је би ло епар хи ја, већ су хри шћан ске вој во-
де би ле пот пу но не за ви сне у од лу чи ва њу. Око 735. го ди не Бо ни фа ци-
је је про по ве дао у тим обла сти ма, али и во дио рас пра ве са је ре ти ком 
Ерем вул фом.30 Ве ро ват но се у том вре мен ском раз до бљу Бо ни фа ци је 
спри ја те љио са мла дим ба вар ским пле ми ћем Штур ми јем, ко ји ће ка-
сни је по ста ти и пр ви игу ман ма на сти ра Фул де.31

У Ба вар ској је ста ње би ло ша ро ли ко: би ло је епи ско па ко ји су бо-
ра ви ли у ма на сти ри ма, али је би ло и оних ко ји су – пре ма ир ском 

27 Lеvison, W., нав. де ло, 78–85.
28 Wil li bald, Vi tae San cti Bo ni fa tii, http://www.ford ham.edu/hal sall/ba sis/wil li bald –

bo ni fa ce.asp , по се ће но 23. 3. 2011.
29 Де ша ва ња у Але ма ни ји чи ју је упра ву пре у зео Кар ло ман, опи су је уз по себ ну 

ана ли зу Хер берт Шуц, ко ји ујед но ис ти че Бо ни фа ци је во ре фор ма тор ско де ло на ис-
точ ним про сто ри ма ко је су Ка ро лин зи же ле ли да ин кор по ри ра ју у сво је кра љев ство, а 
ка сни је и цар ство. Schutz, Her bert, The Ca ro lin gi ans in Cen tral Eu ro pe, The ir Hi story, Arts, 
and Ar chi tec tu re: A Cul tu ral Hi story of Cen tral Eu ro pe, 750–900 (Cul tu res, Be li efs and Tra-
di ti ons Me di e val and Early Mo dern Pe o ples), Brill Aca de mic Pub, 2004, 31–33.

30 Wil li bald, Vi tae San cti Bo ni fa tii, http://www.ford ham.edu/hal sall/ba sis/wil li bald –
bo ni fa ce.asp , по се ће но 23. 3. 2011.

31 Исто.

сон ских ми си о на ра па ган ским гер ман ским пле ме ни ма. Ан гло сак сон-
ски ми си о на ри и Бо ни фа ци је су би ли у пред но сти јер су го во ри ли да 
су они иста крв и иста кост са Сак сон ци ма на Кон ти нен ту ко је је по-
ра зио Кар ло Мар тел,22 те би тре ба ло да их са слу ша ју и при хва те хри-
шћан ску ве ру у Јед ног Бо га.23 Бо ни фа ци је је пи сао сво јим су на род-
ни ци ма на Остр ву да се сви мо ле за јед но да Сак сон ци у Вест фа ли ји 
при хва те Хри сто во Је ван ђе ље и да се кр сте.24 На ње го во пи смо од го-
во рио је епи скоп Ле сте ра ко ји се мо лио да се исти на род кр сти у ис тој 
Цр кви и по же лео Бо ни фа ци ју да пре о бра ти па ган ске Сак сон це.25

Све ово је ути ца ло да Бо ни фа ци је кре не по тре ћи пут у Рим, 738. 
го ди не, па пи Гри го ри ју III, ко ји ша ље свим Сак сон ци ма пи смо да 
при хва те хри шћан ство.26 Ме ђу тим, апел ни је уро дио пло дом и мо-
же се ре ћи да је био пре у ра њен, ка ко због па ган ског не по ко ле бљи вог 
ду ха, али и због то га што је по бе да Кар ла Мар те ла над Сак сон ци ма 
би ла крат ког да ха.

Са дру ге стра не, тре ће Бо ни фа ци је во пу то ва ње у Рим отво ри ло 
је но во по гла вље у де ло ва њу ан гло сак сон ских ми си о на ра у се ве ро за-
пад ној Евро пи, јер је он са да већ сма тран пред став ни ком и по сла ни-
ком рим ске ка те дре у по ме ну тим обла сти ма. У Ри му су се за пут у 
ми си о нар ске обла сти – по ред Ан гло сак со на ца – при ја ви ли и ми си о-

22 Тре ба под се ти ти да па па по сле хи ро то ни је пре по ру чу је Бо ни фа ци ја Кар лу 
Мар те лу, као ре ал ном вла да ру Фра нач ке др жа ве, те га овај узи ма у за шти ту. Овај по-
тез био је пре су дан у си ту а ци ји ко ја је пра ти ла ми си о на ре у обла сти ма у ко ји ма су жи-
ве ла гер ман ска – рат нич ка – и па ган ска пле ме на. Кар ло Мар тел је по ма гао при ли ком 
осни ва ња ма на сти ра и цр ка ва, али је – због не до стат ка нов ца – по сег нуо за цр кве ном 
имо ви ном због че га је био про ка зан ме ђу цр кве ним исто ри ча ри ма као из ну ди тељ и 
оти мач цр кве не имо ви не. Оп шир ни је ви ди у Fo u rac re, Paul, The Age of Char les Mar tel, 
Long man, New York 2000. Ме ђу тим, ова на сил на по зај ми ца би ла је не ми нов ност за 
раз вој фе у дал ног си сте ма на да тим про сто ри ма, али и за ка сни је осу де исто ри ча ра на 
ра чун Кар ла Мар те ла. О ово ме, у за ви је ној фор ми, пи ше и Бо ни фа ци је у пи сму бр. 73. 
Ипак, тре ба ис та ћи и чи ње ни цу да Кар ло Мар тел ни је же лео да уче ству је у цр кве ним 
ре фор ма ма као што је то ра дио ње гов син Кар ло ман, ко ји је за шти тио Ви ли бро р да и 
да ри вао га, као и ње го ву цр кву у Утрех ту и ње гов ма на стир у Ех тер на ху, али је – ка сни-
је – шти тио и Бо ни фа ци ја. Од та да су пот пу но хар мо ни зо ва ни од но си из ме ђу фра нач-
ке до ми нант не по ли ти ке и цр кве них ин те ре са.

23 Бо ни фа ци је во пи смо из 738. го ди не у ко ме пи ше Ен гле зи ма да се мо ле Јед ном 
Бо гу да и гер ман ска пле ме на при ме ми си о на ре са Остр ва јер су и јед ни и дру ги – исти 
на род, а по себ но је ис так ну то да Бо ни фа ци је за ову ми си ју има бла го слов дво ји це 
рим ских епи ско па и њи хо ву по др шку – Пи сма Све тог Бо ни фа ци ја, http://www.ford-
ham.edu/hal sall/ba sis/bo ni fa ce –let ters.as p, по се ће но 25. 3. 2011.

24 Исто.
25 Исто.
26 Ja sper, De tlev; Fu hr mann, Horst, Pa pal Let ters in the Early Mid dle Ages (Hi story of 

Me di e val Ca non Law), Cat ho lic Univ of Amer Pr, 2001, 99.
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Цр кве у Ба вар ској. Бо ни фа ци је ва же ља из 739. го ди не за ор га ни зо ва-
њем устрој ства Цр кве у Ба вар ској у пот пу но сти се ис пу ни ла ше зде-
сет го ди на ка сни је ка да је па па из Ри ма по слао па ли јум и епи ско па 
Салц бур га Ар на уз ди гао на до сто јан ство ар хи е пи ско па. Та ко је Ар но 
по стао пр ви ар хи е пи скоп Ба вар ске.37

Ма на стир Хај ден хајм бли зу Гун цен ха у зе на осно вао је Ви не балд, 
Ви ли бал дов брат, као је ди ни ме шо ви ти ма на стир – ко ји је био од ли-
ка ан гло сак сон ског хри шћан ства – осно ван у VI II ве ку у Гер ма ни ји. 
Овај ма на стир био је по знат у Гер ма ни ји и по још јед ном ку ри о зи те ту 
– ка да се упо ко јио Ви не балд (761) ње го ва се стра Вал бур га по ста ла је 
игу ма ни ја ма на сти ра. Да кле, по сле бра та – игу ма на, се стра је по ста ла 
игу ма ни ја што ни је би ла рет кост у ма на сти ри ма у Ен гле ској, ко ји су се 
због то га на зи ва ли и по ро дич ни ма на сти ри.38

3.2. Бо ни фа ци је је био је ди ни ар хи е пи скоп за све ми си о на р ске 
епа р хи је по ло ви ном VI II ве ка на фра нач ким про сто ри ма, али је био 
ста ре ши на и свих ау стра зиј ских цр ка ва. У та квом кон тек сту на ме та ло 
се пи та ње оп штих ре фор ми у Цр кви у Фра нач кој, ко је су пр вен стве но 
тра жи ли цр кве ни ве ли ко до стој ни ци у Гер ма ни ји ка ко би ка ро лин шку 
ре не сан су39 пре у сме ри ли на Цр кву и ње ну ор га ни за ци ју. Пр вен стве но 
је тре ба ло ре фор ми са ти ди сци пли ну и сва ко днев но жи вље ње кли ри ка. 
Иде је ка ро лин шке ре не сан се би ле су во ди ље ан гло сак сон ским мо на-
си ма, ко ји су ути ца ли на Кар ло ма на, да уз Бо ни фа ци је ву по моћ, са зо-
ве 742. го ди не са бор у Ау стра зи ји – не зна се тач но у ком ме сту. Био 
је то пр ви цр кве ни са бор по сле 40 го ди на, на ко ме су пред став ни ци 
цр ка ва у Фра нач кој и Гер ма ни ји ус по ста ви ли пре дањ ски ди сци плин-
ски по ре дак и при ме ну ка но на. На са бор ским ак ти ма по пр ви пут у 
зва нич ним фра нач ким до ку мен ти ма да ту је се вре ме са бо ра од ро ђе ња 
Хри сто вог, од но сно у то ку Хри сто ве ере, што је био ан гло сак сон ски 
ути цај,40 а ујед но је на тај на чин за о би ђе на чи ње ни ца да је фра нач ки 
пре сто био упра жњен, јер је Кар ло Мар тел био са мо ма јор дом.

37 Pa ge, Rolph Bar low (ур.) (1909), The let ters of Al cuin, New York: Fo rest Press, ep. 
174. cf. ep. 179; Brett, Mar tin; Cus hing, Kat hleen G. (ур.) (2009), Re a ders, Texts and Com pi
lers in the Ear li er Mid dle Ages, Church, Fa ith and Cul tu re in the Me di e val West, As hga te, 25.

38 Ham bur ger, Jef frey; Mar ti, Su san (2008), Crown and Veil: Fe ma le Mo na sti cism from 
the Fifth to the Fif te enth Cen tu ri es, New York: Co lum bia UP, 13–40; Hol lis, Step ha nie, An
glo –Sa xon Wo men and the Chu rch: Sha ring A Com mon Fa te, Roc he ster: Boydell, 1992; Law-
ren ce, C. H. Me di e val Mo na sti cism, Lon don, Long man, 1984.

39 Cf. Ча и ро вић, И., „Ка ро лин шка ре не сан са – кул тур ни пре по род ко ји је про ме-
нио За пад ну Евро пу“, Те о ло шки по гле ди XLV (2012), 3.

40 Ан гло сак сон ци су ра чу на ли вре ме пре ма вла да ви ни свог кра ља, ме ђу тим од Бе де по-
чи ње ра чу на ње од Ро ђе ња Хри сто вог, а за тим је исто пре у зео и Ви ли брорд у свом Ка лен да ру.

оби ча ју – би ли лу та ју ћи про по вед ни ци. Иа ко је па па Гри го ри је III за 
епи ско па у Па сау хи ро то ни сао Ви ви ла32 (у пе ри о ду из ме ђу 731–736), 
цр кве на струк ту ра и утвр ђе на са бор ност ни је по сто ја ла. По сле по се те 
Ри му, вој во да Те о до – као пр ви хо до ча сник из Ба вар ске – 716. го ди не 
од па пе Гри го ри ја II до би ја за да так да, у не ку ру ку, при пре ми план 
за ор га ни зо ва ње Цр кве у Ба вар ској, по мо де лу Цр ка ва у Ен гле ској и 
Фри зи ји.33 Иа ко је па па по слао тро ји цу ле га та, тај план ни је уро дио 
пло дом. Ме ђу тим, са рад ња вој во де Оди ла и Бо ни фа ци ја – по ње го-
вом до ла ску из Ри ма 739. го ди не – усло ви ла је раз вој ор га ни зо ва не 
цр кве не струк ту ре на по ме ну тим про сто ри ма. У овим окол но сти ма 
ни је био по тре бан ми тро по лит, већ са мо Бо ни фа ци је, ко ји је це лу цр-
кве ну област по де лио у че ти ри епар хи је и од ре дио се ди шта ка те дри, 
углав ном у гра до ви ма ко ји су има ли рим ску исто ри ју. Ка кво је ста ње 
би ло у Ба вар ској? Из гру пе ан гло сак сон ских ми си о на ра иза бра на су 
тро ји ца ко ји су хи ро то ни са ни, на исти на чин као што је Ви ли брорд 
иза брао бу ду ће епи ско пе у Цр кви у Фри зи ји. У обла сти Хе се – Ви та је 
сво ју епар хиј ску ка те дру уста но вио у Бу ра бур гу код Фриц ла ра, где се 
на ла зи ла цр ква по све ће на Све тој Бри ги ти, ир ској све ти тељ ки чи је име 
се на ла зи у Ви ли брор до вом ка лен да ру.34 У Ти рин ги ји ка те дра се на-
ла зи ла у Ер фур ту, иа ко по сто ји не ко ли ко те за о да тој ка те дри – где је 
епи скоп био Да да нус.35 Још је дан Бо ни фа ци јев уче ник – Бург хард био 
је епи скоп у Вирц бур гу. Ви ли балд, Бо ни фа ци јев ро ђак, та ко ђе је био 
хи ро то ни сан и на ре чен за епар хиј ску ка те дру на се вер ној оба ли Ду на-
ва из ме ђу Вирц бу р га и Ре ген збур га, ко ја је би ла у ма на сти ру Ај хште ту 
у ју жној Фран ко ни ји, ко ји је ка сни је пре ра стао у ма њи град и по стао 
сре ди ште епар хи је.36

3.1. Бо ни фа ци је као ар хи е пи скоп
Но во раз до бље у Цр кви у Ба вар ској ће по че ти тек 788. го ди не 

упо ре до са до ла ском Кар ла Ве ли ког. Де сет го ди на ка сни је, на зах тев 
кра ља, па па Лав III иза брао је Салц бу рг за ми тро по лит ско се ди ште 

32 Her zog, Jo hann Ja kob; Schaff, Phi lip, The New Schaff–Her zog Encyclo pe dia of Re li
gi o us Know led ge, Vol. II, Na bu Press 2011, 69.

33 Jaffé, Phi lipp [Publ.] (1861), „An na les du cum Ba va ri ae a. 508–907“, Mo nu men ta 
Ger ma ni ae Hi sto ri ca. Scrip to res 17, 365–366.

34 Wil son, H. A. (ур.) (1918), The Ca len dar of St Wil li brord: From MS Pa ris Lat. 10837: 
Fac si mi le with Tran scrip tion, In tro duc tion, and No tes, Har ri son and Sons.

35 Her zog, Jo hann Ja kob; Schaff, Phi lip, нав. де ло, 168.
36 Cf. Kre it me ir, Kla us, St. Wil li bald er ster Bischof von Eichstätt, Eichstätt 1987; Held, 

Kon rad, Hl. Wil li bald. Le ben und Wir ken, Le gen de und Ve re hrung, Wil li bald in der Kunst, 
Kip fen berg 1987; Ba u me i ster, Ric hard; Ni es, Hil de gard, Der he i li ge Wil li bald, er ster Bischof 
von Eichstätt. Sein Le ben, sein Wir ken, se i ne Ve re hrung, Stras bo urg 1994.
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дру гом пи сму чак се осе ћа при ти сак на оне ко ји би тре ба ло да ми си о-
на ре, док у пи сму Ме ли ту ка же да је он ре ал на по чет на тач ка у раз во ју 
и при ме ни па пи не ми си о нар ске стра те ги је.46 Гри го ри је и Бо ни фа ци је 
су има ли исти циљ при ли ком ми си о на ре ња, а то је: да све оно што ни је 
мо гло да се по стиг не про по ве да њем, тре ба ло је да се при ла го ди по тре-
ба ма па ган ских пле ме на, ка ко би на тај на чин, чак и не све сно, мо гли 
да по ста ну при пад ни ци но ве ве ре – хри шћан ства.47

У пи сму Нот хел му из Кен тер бе ри ја, ко је је Бо ни фа ци је на пи сао 
735. го ди не, за па жа се ко ли ко је он ува жа вао ми си о нар ску ме то до-
ло ги ју па пе Гри го ри ја, али и Ав гу сти на.48 Мар кус на во ди да је Бо ни-
фа ци је ме то до ло ги ју ко ју су за сту па ли рим ски пр во је рар си до би јао 
пре ко епи ско па Да ни је ла49 јер овај ње му ша ље апел да про по ве да на 
ра зу мљи вом је зи ку гер ман ским пле ме ни ма ка ко би га слу ша о ци раз у-
ме ли и на тај на чин схва ти ли Је ван ђе ље Хри сто во. Бо ни фа ци је је сле-
дио упут ства епи ско па Да ни је ла, а по себ но је ра дио на то ме да се хри-
шћан ство фа во ри зу је у од но су на мно го бо жач ку гер ман ску ре ли ги ју.50 

46 Hill garth, J. N.,  Chri sti a nity and Pa ga nism, 350–750: The Con ver sion of We stern 
Eu ro pe (rev. ed. of The Con ver sion of We stern Eu ro pe, 350–750) (Phi la delp hia: Uni ver sity 
of Pennsylva nia Press, 1986), ис ти че да су се сви при др жа ва ли па пи не при мед бе да би 
па ган ске хра мо ве пре тва ра ли у хри шћан ске.

47 Ово је ис так ну то у Ke ep, Da vid, „Cul tu ral Con flicts in the Mis si ons of St. Bo ni-
fa ce,“ у Re li gion and Na ti o nal Iden tity, уред ник Stu art Mews, SCH, no. 18 (Ox ford: Ba sil 
Blac kwell, 1982), 50: „Мно ги од са вре ме них хри шћан ских об ре да има ју ве зе са пре-
хри шћан ским ри ту а лом тог пле ме на“. Исто је на гла сио и Erd mann, C., The Ori gin of 
the Idea of Cru sa de, tran sla ted by Mar shall W. Bald win and Wal ter Gof fart, Prin ce ton, New 
Jer sey: Prin ce ton Uni ver sity Press, 167–68, ка да је го во рио о мо рал но сти ра то ва ња: 
„Гер ман ски мен та ли тет по ка зу је по зи тив не ути ца је на на пре до ва ње на по љу мо ра ла и 
етич ких ста во ва и по на ша ња при ли ком ра то ва ња. Ка да би се Цр ква су сре ла са па ган-
ским еле мен ти ма, би ло где, она је јед но став но њих хте ла да ин кор по ри ра у свој етос и 
об ре де и да им дâ хри шћан ску ди мен зи ју, а не да их јед но став но од ба ци. То се де си ло 
и са са мом ети ком у ра ту, од но сно са хе ро и змом.“

48 Be de, I. 27.
49 Mar kus, нав. де ло, 37.
50 Eme r ton, Ep hra im (прев.) (1940), The Let ters of Sa int Bo ni fa ce, Re cords of Ci vi li za-

tion: So u r ces and Stu di es, xxxi, New York: Co lum bia Uni ver sity Press, 49–50: „Ha ec et his 
si mi lia mul ta alia, qu ae nunc enu me ra te lon gum est, non qu a si in sul tan do vel in ri tan do eos, 
sed pla ci de ac mag na obi ce re mo de ra ti o ne de bes. Et per in ter val la no stris, id est chri sti a nis, 
hu i u sce mo di con pa ran dae [sic] sunt dog ma ti bus su per sti ti o nes et qu a si e la te re tan gen de, 
qu a te nus ma gis con fu se qu am exa spe ra te pa ga ni eru be scant pro tarn ab sur dis opi ni o ni bus 
et ne nos la te re ip so rum ne fa ri os ri tus ac fa bu las esti mant. Hoc qu o que in fe ren dum: Si 
om ni po ten tes sunt dii et be ne fi ci et iu sti, non so lum su os re mu ne rant cul to res, ve rum eti am 
pu ni unt con temp to res. Et si hec utra que tem po ra li ter fa ci unt, cur er go par cunt chri sti a nis 
to tum pe ne or bem ab eo rum cul tu ra aver ten ti bus ido la que ever ten ti bus? Et cum ip si, id est 
Chri stian!, fer ti les ter ras vi ni que et olei fe ra ces ce te ri sque opi bus ha bun dan tes pos si dent 
pro vin ci as, ip sis au tem, id est pa ga nis, fri go re sem per ri gen te fal so reg na re pu ta tur.“

Са дру ге стра не, на са бо ру је био при су тан и ка ро лин шки ути цај, 
али и што је да ле ко ва жни је – ин те рес. Кар ло Мар тел је био ма јор-
дом без кра ља од 737. го ди не, а до 743. го ди не бо рио се да сво јим 
на след ни ци ма обез бе ди сту па ње на пре сто или да ма кар осу је ти пре-
тен ден те ка ко би си но ви ма обез бе дио пра во на след ства вла сти. Та-
ко, овај са бор мо же да се по сма тра и као са ве знич ки по тез са јед не 
стра не – Кар ла Ма ре тла, а са дру ге стра не – Бо ни фа ци ја. Ову тврд њу 
по твр ђу је и чи ње ни ца – на пи са на на до ку мен ту – да су од лу ке до не те 
на са бо ру об ја вље не у име Кар ло ма на, кра ља и на чел ни ка Фра на ка,41 
што је пот пу но дру га чи ја са бор ска прак са у од но су на са бо ре у до-
ба Ме ро вин га.42 Од лу ке ко је су до но ше не на тим са бо ри ма би ле су 
ис кљу чи во епи скоп ске, јер су они би ли ти ко ји су те ме љи ли са бор и 
ко ји су се пот пи си ва ли по сле ка но на и на тај на чин им да ва ли ле ги-
ти ми тет и ау то ри тет. Од 742. го ди не од лу ке са са бо ра су да ва не кра-
љу да их – у сво је име – об ја ви као за кон.43

По ред на ве де ног, још јед на чи ње ни ца раз ли ку је овај од прет ход-
них са бо ра, а то је уче шће ве ли ка ша и пле ми ћа на са бо ру. У ве зи са 
овим је и чи ње ни ца да су нај ма ње два на ред на са бо ра одр жа на у мар ту 
ка да се одр жа вао и вој ни са бор, на ко ме су ве ли ка ши пра ви ли пла но ве 
и кре и ра ли бу ду ћу по ли ти ку.44

4.1. Бо ни фа ци је као ми си о нар
По што је Бо ни фа ци је ба шти нио гри го ри јан ско пре да ње у кон тек-

сту ми си о на ре ња, тре ба по ме ну ти гри го ри јан ску ме то до ло ги ју хри сти-
ја ни за ци је и про по ве ди. У Бе ди ној Исто ри ји са чу ва на су Гри го ри је ва 
пи сма у ко ји ма са ве ту је игу ма на Ме ли та, кра ља Етел бер та, итд.45 По-
сто ји из ве сна про ти ву реч ност из ме ђу ме то до ло ги је хри сти ја ни за ци је 
опи са не у пи сму игу ма ну Ме ли ту и оне из пи сма кра љу Етел бер ту. У 

41 Mckit te rick, Ro sa mond, The Fran kish King doms Un der the Ca ro lin gi ans 751–987, 
Ro u tled ge, 1983, 65.

42 Hal fond, Gre gory, The Ar cha e o logy of Fran kish Church Co un cils, AD 511–768 (Me di-
e val Law and Its Prac ti ce), BRILL, 2009, 25–41.

43 Kem ble, John Mitchell (1839–48), Co dex Di plo ma ti cus Ævi Sa xo ni ci 1–6, Sump ti bus So-
ci e ta tis, http://www.ar chi ve.or g/de ta ils/co dex di plo ma tic00kemb go og, по се ће но 16. 1. 2012.

44 Hal fond, Gre gory, нав. де ло, 33–41.
45 Још оп се жни је при ме ре пи сма не го у Бе ди ној Исто ри ји мо же мо на ћи у Gre go rii 

I pa pae Re gi strum Epi sto la rum, 11.9, уре ди ли Ewald, P. и Hart mann, L. M.,  MGH Epi sto
lae, vols. 1 и 2, Ber lin, We id mannsche Buc hhan dlung, 1899, а ана ли зе истих у Gro sjean, 
P. и De a ne sley, M., „The Can ter bury Edi tion of the An swers of Po pe Gre gory I to St. Au-
gu sti ne,“ JEH 10, 1959, 1–19; Mar kus, R. A., „The Chro no logy of the Gre go rian Mis sion 
to En gland: Be de’s Nar ra ti ve and Gre gory’s Cor re spon den ce,“ JEH 14, 1963, 16–30, и 
Wal la ce –Ha drill, J. M.,  „Ro me and the Early En glish Church: So me Qu e sti ons of Tran-
smis sion,“ у Early Me di e val Hi story (Ox ford: Ba sil Blac kwell, 1975).
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ди ма; али је пап ска на ме ра би ла да Бо ни фа ци је об на вља за пу ште ну 
цр кве ну струк ту ру, ко ја је не ка да по сто ја ла на про сто ри ма не ка да шње 
Га ли је и окол ним обла сти ма. Бо ни фа ци је ве на ме ре су би ле чи сте; али 
се по ста вља пи та ње да ли је па па же лео да об но ви цр кве ну струк ту ру 
из екли си о ло шких или по ли тич ких раз ло га.

Из Бо ни фа ци је вог жи ти ја се ви ди да је он – од де тињ ства – био 
за до јен рим ском прак сом и до жи вља вао је Рим као ап со лут но сре-
ди ште ва се љен ског цр кве ног жи во та. Опи си ње го вих пу то ва ња у Рим 
по ка зу ју да је он био драг гост код папâ и да чак са ве ту је па пе у ве зи 
са не ким ди сци плин ским про бле ми ма; али се из Бо ни фа ци је вих пи-
са ма ви ди и да је и сам тра жио по моћ од папâ при ли ком до но ше ња 
од лу ка ко је се ти чу цр кве ног жи во та. Та кав од нос је омо гу ћио па пи 
да од Бо ни фа ци ја за тра жи да за сту па ин те рес Рим ске Цр кве ме ђу 
па ган ским пле ме ни ма, од но сно на про сто ри ма где је не ка да ути цај 
Ри ма био ве о ма јак. Са гле да ва ју ћи ши ри кон текст исто риј ских и по-
ли тич ких им пли ка ци ја де ло ва ња Бо ни фа ци ја, али и ње го вог на сле ђа 
у ка сни јим ве ко ви ма, тре ба ло би да се до ђе до за кљу ча ка ко ји би по-
твр ди ли те зе о ја ча њу пап ског при ма та од VI II ве ка, као и пре тен зи је 
Ри ма на про сто ре Фра нач ког цар ства.

Бо ни фа ци је је као и сви ан гло сак сон ски мо на си од ра не мла до сти 
же лео да ми си о на ри ме ђу па ган ским пле ме ни ма. И по ред те же ље и 
ње го вог кон крет ног ми си о нар ског ра да у Фри зи ји, Ти рин ги ји и оста-
лим обла сти ма где су жи ве ла гер ман ска мно го бо жач ка пле ме на, па па 
у Ри му је же лео да Бо ни фа ци је у свом ре фор ма тор ском ра ду по ку ша 
да об на вља ју ћи цр кве ни жи вот за сно ван на Све том Пре да њу пре не се 
мно го бо жач ким пле ме ни ма ко је кр шта ва свој од нос пре ма Ри му. На 
тај на чин, но во кр ште на пле ме на би по ста ла ве о ма јак са ве зник па пи 
на свим по љи ма. Све оно што су у ан гло сак сон ској Ен гле ској мо на си 
ра ди ли на по љу ми си је по зи ва ју ћи се на гри го ри јан ско на сле ђе и рим-
ску бо го слу жбе ну прак су, па па је же лео да усво је па ган ска пле ме на у 
кон ти нен тал ном се ве ро за пад ном де лу Евро пе у VI II ве ку.

Ко ли ко су ре фор ме у Фра нач кој ус пе ле и ко ли ко су мо гле да ути-
чу на по ли тич ки жи вот у ан гло сак сон ској Ен гле ској не мо же се са си-
гур но шћу ни про це ни ти. Ипак, у пи сму ар хи е пи ско па Кат бер та Лу лу 
– ко је је на пи са но по сле Бо ни фа ци је ве му че нич ке смр ти – пи ше да се 
прак са одр жа ва ња ло кал них са бо ра на ко јој су ди ску то ва ни про бле ми 
у ве зи са ди сци пли ном и дог мат ским уче њи ма у Цр кви на ста ви ла. Ка-
ко мно ги исто ри ча ри на во де, 747. го ди на, од но сно дру ги са бор у Кло-
фес хоу, би ла је пре лом ни тре ну так у ре фор ма ма не са мо у Ен гле ској 
Цр кви, већ и у Цр ква ма ко је су би ле под ути ца јем ан гло сак сон ских 
ми си о на ра ко ји су ми си о на ре ћи и про по ве да ју ћи ши ри ли ре фор ма-

Бо ни фа ци је је на гла ша вао веч не на гра де по сле кр ште ња, а не не што 
што би – са мо при вре ме но – за до во љи ло на род.

По ред ан гло сак сон ских мо на ха и ми си о на ра Бо ни фа ци је је, баш 
као и Ви ли брорд, бр зо на шао и мно ге мла де Гер ма не ко ји су же ле ли да 
ми си о на ре и да по мог ну у ши ре њу хри шћан ства. На тај на чин Цр ква 
се – ис точ но од Рај не – раз ви ја ла, што је био плод ве ли ког ми си о нар-
ског ела на и рев но сти.

5.1. Бо ни фа ци је као ре фор ма тор
Из Бо ни фа ци је вих пи са ма и пи сма па пе За ха ри ја51 уо ча ва се по-

тре ба за об но вом цр кве ног жи во та у но вим ми си о нар ским обла сти ма. 
Мо жда је и то све узро ко ва ло ве ли ки са бор из 747. го ди не, ка ко би се 
све не пра вил но сти и ло ша прак са укло ни ли и – кри тич ки ре че но – ка-
ко би се све оно што је Бе да у Исто ри ји иде а ли зо вао ис пра ви ло и ста-
ви ло у истин ски, хри шћан ски кон текст. Ке трин Ка бит – у кон тек сту 
мер сиј ске до ми на ци је у ан гло сак сон ској Ен гле ској – го во ри о са бо ри-
ма на ко ји ма су се су ко бља ва ли мер сиј ски краљ и епи скоп; на при мер, 
ка да је би ло го во ра о ју рис дик ци ји над Кен том, што је иза зва ло раз ми-
мо и ла же ња из ме ђу Цр кве и по ли ти ке.52

По сле Са бо ра у Кло фес хоу (742) на пра вљен је и ко рак на пред у 
ор га ни зо ва њу за кон ског устрој ства – ка ко Цр кве, та ко и кра љев ста ва 
– те су епи ско пи са са бо ра од ла зи ли у сво је епар хи је где су пре при ча-
ва ли ка но не са са бо ра сво јим све ште ни ци ма, вла да ри ма и пле ми ћи ма. 
Та ко да је све оно на шта је Бо ни фа ци је упо зо ра вао ис пра вље но, а цр-
кве на имо ви на ни је би ла ви ше огра ни че на вла дар ским аспи ра ци ја ма.

За кљу чак
По треб но је са гле да ти Бо ни фа ци јев жи вот са два аспек та: лич на 

ин тен ци ја му је би ла да про по ве да Је ван ђе ље ме ђу па ган ским на ро-

51 Овај рим ски епи скоп је жи вео у тре ну ци ма ка да се пап ство на гло раз ви ја ло. 
Фра се то чак ис ти че да је па па За ха ри је био кључ на лич ност у по ли тич кој ре во лу ци ји 
у Фра нач кој др жа ви. Пон ти фи кат му је обе ле жен жи вим и ком плек сним од но си ма са 
Лан го бар ди ма и Фра нач ком, али и са Ви зан ти јом. Са Лан го бар ди ма је па па на пра-
вио са вез, јер је краљ Ли ут пранд осво јио све обла сти не ка да шњег Ра вен ског ег зар ха та. 
Са ве то вао је ви зан тиј ског ца ра Кон стан ти на V да се вра ти ико но по што ва њу, иа ко то 
Фрасетo не спо ми ње у сво јој Ен ци кло пе ди ји. Бо ни фа ци ја је са ве то вао да до та да шњег 
ма јор до ма Пи пи на Ма лог, кру ни ше за пр вог кра ља ди на сти је Ка ро лин га. Ово је вр ло 
ва жно да се под ву че јер је та ко па па по ли тич ки ути цао на Бо ни фа ци ја, да по ред ми-
си о нар ског сво је ре фор ма тор ско де ло ра ди уз по моћ вла да ра ко ји би би ли уз Рим. 
Cf. Fras set to, Mic hael, Encyclo pe dia of Bar ba rian Eu ro pe: So ci ety in Tran sfor ma tion, ABC–
CLIO, 2003, 375–376.

52 Cu bitt, C. R. E., An glo –Sa xon church co un cils c. 650–c. 850, Lon don, 1995, 45.
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Ап стракт: Циљ ра да је да пред ста ви мо гућ
но сти да то ва ња пи сма–за кле тве кра љи це Је ле не 
Ду бров ча ни ма и раз ли чи те ин тер пре та ци је са
др жи не до ку мен та, ко је та да то ва ња до но се, а 
од но се се на ка рак тер де лат но сти кра љи це Је ле
не у вре ме кра ље ва Сте фа на Уро ша I (1243–1276) 
и ње них си но ва Сте фа на Дра гу ти на (1276–1282) 
и Сте фа на Уро ша II Ми лу ти на (1282–1321).

Кључ не ре чи: кра љи ца Је ле на, Ду бров ник, Сте
фан Урош I, Сте фан Дра гу тин, Сте фан Урош II 
Ми лу тин.

Лич ност кра љи це Је ле не (Ан жуј ске?) у исто ри о гра фи ји је ду го вре-
ме на оста ла у сен ци срп ских вла да ра дру ге по ло ви не 13. ве ка – ње ног 
су пру га, кра ља Сте фа на Уро ша I (1243–1276), и си но ва, кра ље ва Сте фа-
на Дра гу ти на (1276–1282) и Сте фа на Уро ша II Ми лу ти на (1282–1321). 
Њен жи вот у Ср би ји об у хва та пе ри од од сре ди не 13. ве ка (око 1250) до 
1314. го ди не. Ову епо ху ка рак те ри ше по лет срп ске сред њо ве ков не др-
жа ве, ње но те ри то ри јал но ши ре ње, ак тив на по ли ти ка пре ма су сед ним 
др жа ва ма, уну тра шња ор га ни за ци ја и из гра ђи ва ње. Кра љи ца Је ле на је 
ак тив но уче ство ва ла у до га ђа њи ма свог вре ме на, по ка за ла ве ли ке ди-
пло мат ске и упра вљач ке спо соб но сти. По сле смр ти сво га су пру га Уро-
ша I 1276. го ди не, упра вља ла је Зе том, Тре би њем, кра је ви ма око Пла ва 
и Гор њег Ибра у пе ри о ду од сле де ћих три де сет го ди на. По ди за ла је ри-
мо ка то лич ке ма на сти ре у При мор ју и об на вља ла при мор ске гра до ве, 
са ра ђи ва ла са Срп ском Пра во слав ном Цр квом, из гра ди ла пра во слав-
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of a vi go ro us Chri stian chu rch in Ger many, whe re Bo ni fa
ce was even tu ally con sec ra ted bis hop. He asked the Chri
stian Sa xons of En gland to sup port his work among the ir 
kin smen on the con ti nent, and they re spon ded with mo
ney, bo oks, sup pli es, and abo ve all, with a steady supply 
of monks to as sist him in te ac hing and pre ac hing. Af ter 
Bo ni fa ce’s third trip to Ro me, Char les Mar tel erec ted fo
ur di o ce ses in Ba va ria (Sal zburg, Re gen sburg, Fre i sing, 
and Pas sau) and ga ve them Bo ni fa ce as ar chbis hop and 
me tro po li tan over all Ger many east of the Rhi ne. In 745, 
he was gran ted Ma inz as me tro po li tan see. In 742, one of 
his di sci ples, Stu rm (al so known as Stur mi, or Stur mi us), 
fo un ded the ab bey of Ful da not far from Bo ni fa ce’s ear li er 
mis si o nary out post at Frit zlar. High po int of Bo ni fa ce’s 
ca re er was the Con ci li um Ger ma ni cum, or ga ni zed by Car
lo man in 743. Whi le Bo ni fa ce was not able to sa fe gu ard 
the chu rch from pro perty se i zu res by the lo cal no bi lity, he 
did ac hi e ve one goal, the adop tion of stric ter gu i de li nes for 
the Fran kish cle rgy, which of ten ha i led di rectly from the 
no bi lity. Bo ni fa ce ba lan ced this sup port and at temp ted to 
ma in tain so me in de pen den ce, ho we ver, by at ta i ning the 
sup port of the pa pacy and of the Agi lol fing ru lers of Ba
va ria. In Fran kish, Hes sian, and Thu rin gian ter ri tory, he 
esta blis hed the di o ce ses of Würzburg, and Er furt. By ap po
in ting his own fol lo wers as bis hops, he was able to re tain 
so me in de pen den ce from the Ca ro lin gi ans, who most li kely 
we re con tent to gi ve him le e way as long as Chri sti a nity 
was im po sed on the Sa xons and ot her Ger ma nic tri bes. 

The main goal of the study is to be gin to re se arch if 
Bo ni fa ce was re ally mis si o nary or re for mer, and what 
was his main ro le in the pa pal plan for the re gi ons of 
Ger ma nic tri bes.

Key words: Bo ni fa ce, mis si o nary, Chu rch re for mer, 
the Po pe.


