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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)

Ап стракт: Ми си ја је ве о ма зна чај на слу жба у 
Цр кви Хри сто вој, и то ком ве ко ва је спро во ђе на 
ка ко на Ис то ку, та ко и на За па ду. Пр ву за по вест 
о ми си о на ре њу до би ли су апо сто ли од са мог Го спо
да Ису са Хри ста. Ве ко ви ма су се ми си о на ри од но
си ли пре ма свом жи во ту као што је и Хри стос 
за по ве дио, те су на тај на чин мно ги по ста ли рав
но а по стол ни све ти те љи. Ово је крат ка ана ли за 
ми си о на ре ња на Ис то ку и на За па ду од 600. до 
900. го ди не, са оп сер ва ци ја ма о ме то до ло ги ји, и 
пред ста вља пре глед не ко ли ко ста но ви шта о пој
му ми си о на ре ња, са ис так ну тим хи по те за ма о 
раз ли ка ма и слич но сти ма у схва та њу овог појмa.

Кључ не ре чи: ми си ја, Цр ква, ми си о на ри, Ис
ток, За пад

1. Увод

Ми си ја Цр кве, од но сно про по вед Све тог Пи сма, је сте за по вест 
ко ју су апо сто ли до би ли од Го спо да Ису са Хри ста: «иди те на у чи те 
све на ро де кр сте ћи их у Име Оца и Си на и Све то га Ду ха» (Мт. 28, 19). 
Ова ре че ни ца об ја шња ва по јам ми си о на ре ња ко ји ће у Цр кви Хри
сто вој оста ти не про ме њен од тог тре нут ка до да нас. Циљ ми си о на ре
ња у хри шћан ској Цр кви је био и остао све до че ње при су ства Бо жи јег 
у све ту: жи во том, де лом, реч ју; и ис ка зи ва ње оно га што нам је од 
Бо га от кри ве но и што је за пи са но у Све том Пи сму и што се Све тим 
Пре да њем у Цр кви пре но си са ко ле на на ко ле но. Ми си о на ре ње, као 
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Из овог из бо ра се ви ди да су чак и ца ре ви би ли је ре ти ци. Да кле, у 
пе ри о ду од 600. до 900. го ди не, За пад је имао углав ном по ли тич ке, а 
Ис ток вер ске про бле ме.

Због ве ли ких и – за тај тре ну так – не пре мо сти вих ја зо ва, све рас
кол нич ке фрак ци је и је ре тич ки по кре ти на Ис то ку има ле су свој циљ 
на по љу ми си о на ре ња. У тре нут ку ка да је Цр ква по ку ша ва ла да на 
Ва се љен ским Са бо ри ма ис так не све што је пра во слав но у ве ри и – на 
не ки на чин – ко ди фи ку је дог ма те и ди сци плин ске по ступ ке у окви
ру Цр кве као ин сти ту ци је, ми си о на ре ње рас кол нич ких и је ре тич ких 
гру па цве та ло је – пре све га – на Да ле ком Ис то ку. Та ко, по сто ји све
до чан ство да су ца ра Ју сти ни ја на I не сто ри јан ски ми си о на ри оба ве
сти ли о про це су про из вод ње сви ле и да су му у Кон стан ти но пољ до не
ли лар ве сви ле них бу ба. Том при ли ком ми си о на ри су му ре кли да су 
про по ве да ли у Ко та ну, гра ду у да на шњем Тур ке ста ну ко ји је био под 
ки не ском вла шћу.2 Ово ге о граф ско од ре ђе ње по ка зу је да су не сто ри
јан ски ми си о на ри про по ве да ли у ме сти ма ко ја су би ла у ве зи са Ки
ном, од но сно да су сво је ми си о нар ске ак тив но сти усме ра ва ли да ље на 
Ис ток – у Ки ну, Мон го ли ју и Ин ди ју. Ов де тре ба и на гла си ти да су по
ме ну ти ми си о на ри из обла сти гор ње Ме со по та ми је и ис точ но од ре ке 
Ти гра од ла зи ли да ље на Ис ток, а да им је Еде са – као сре ди ште већ 
по зна те шко ле – по ста ла по ла зи ште за све ак тив но сти. Ме ђу тим, ка да 
је 489. го ди не еде ска шко ла уки ну та сви учи те љи, ко ји су про гла ше ни 
за је ре ти ке, про те ра ни су у Пер си ју.3 Мно ги од њих су по ста ли ле ка ри, 
а они зи лот ски опре де ље ни по ста ли су ми си о на ри и од мах кре ну ли у 
Ки ну, Си бир и Ин ди ју да про по ве да ју Је ван ђе ље.4

Ар хе о ло шка ис ко па ва ња у да на шњој Ки ни и Тур ке ста ну, вр ше
на у XX ве ку, по ка за ла су не ка да шњу раз ви је ну цр кве ну ак тив ност 
– про на ђе ни су те ме љи цр ка ва, за тим и мно ге ру ко пи сне књи ге пи
са не на си риј ском и пер сиј ском је зи ку. Као кру на све га про на ђен је 
ка ме ни спо ме ник из VII ве ка, на ко ме се на ла зи за пис о про до ру хри
шћан ских иде ја у Ки ну, ко је су до не ли не сто ри јан ски ми си о на ри.5

Глав на од ли ка ме то до ло ги је ис точ них ми си о на ра ка сни јег пе ри
о да – IX и X ве ка – би ла је про ми шље на при пре ма за ми си о на ре

2 R. Brow ning, Ju sti nian and The o do ra, Gor gi as Press LLC, 2003, 16; J. A. S. Evans, 
The age of Ju sti nian: the cir cum stan ces of im pe rial po wer, Ro u tled ge 2000, 72; A. Whip ple, 
„Ro le of the Ne sto ri ans as the Con nec ting Link Bet we en Gre ek and Ara bic Me di ci ne,“ 
Bul le tin of the New York Aca demy of Me di ci ne, Vo lu me 12 (7); July 1936, New York, 453; J. 
Fen wick, The For got ten Bis hops, Gor gi as Press, Pi sca ta way, NJ, USA 2009, 34.

3 Ј. B. Se gal, Edes sa: ‘The Bles sed City’, Gor gi as Press, Pi sca ta way, NJ 2001, 95.
4 A. Whip ple, нав. де ло, 456.
5 Исто.

слу жба у Цр кви, је нео п ход но, јер ка ко ће мо ве ро ва ти ако не чу је мо, 
ка ко раз у ме ти ако не зна мо, а ка ко ће мо зна ти ако нам ни је про по ве
да но (Рим. 10, 14–15).

2. Ми си о на ре ње у хри шћан ској Цр кви  
на Ис то ку и За па ду

У пе ри о ду од 600. до 900. го ди не ми си о на ри са Ис то ка и За па да 
тру ди ли су се да пре о бра те у хри шћан ство пле ме на ко ја су жи ве ла на 
ру бо ви ма Ви зан тиј ског цар ства, али и у обла сти ма Да ле ког Ис то ка. 
Ка да се при сту пи ола ко овој те ми, мо же се до ћи до за кључ ка да су 
сви ми си о на ри ко ри сти ли исте или слич не ме то де ка ко би оства ри
ли циљ – пре о бра ће ње мно го бо жа ца у хри шћан ство. Ме ђу тим, ако 
се ана ли тич ки са гле да ју све ме то де ми си о на ра за кљу чу је се да су се 
оне ипак раз ли ко ва ле и да су до ста за ви си ле од вре мен ског раз до бља 
у ко ме се ми си ја из во ди ла. Ри чард Са ли вен, по ре де ћи два на чи на 
ми си о на ре ња – онај ко ји је прак ти ко ван на Ис то ку и онај на За па ду – 
ис ти че да су ла тин ски ми си о на ри има ли те жи по сао, јер су па ган ска 
пле ме на на За па ду би ла ра то бор на, а са ми ми си о на ри по ли тич ки не
ја ки и пре пу ште ни углав ном са ми се би, али са ве ром у Го спо да, док 
су ми си о на ри са Ис то ка – уз по ли тич ку по моћ и по др шку – лак ше 
убе ђи ва ли и кр шта ва ли мно го бо шце.1

2.2. Ис ток
Ка да го во ри мо о пе ри о ду 600–900. го ди не, мо ра мо да на по ме не

мо нај у пе ча тљи ви је де та ље из тог раз до бља на Ис то ку Цар ства.
Па дом Ри ма (476. г.) ис точ на по ло ви на Рим ског цар ства на ста ви

ла је свој исто риј скопо ли тич ки ток као Ви зан тиј ско цар ство. Ис точ
на ца ре ви на се од за пад не раз ли ко ва ла по мно гим свој стви ма, али 
је јед но од нај бит ни јих од пе ри о да V ве ка то што се За пад су о ча вао 
са вар вар ским пле ме ни ма ко ја су пљач ка ју ћи не пре ста но пре ти ла 
Ри му и ули ва ла страх и не мир жи те љи ма свих обла сти на За па ду. 
На Ис то ку се мир ни је жи ве ло, али је вој ска ра то ва ла на ру бо ви ма 
цар ства. Кон стан ти но пољ је био не до дир љив, али се Цр ква бо ри ла 
са је ре си ма. Ов де би тре ба ло спо ме ну ти са мо нај и стак ну ти је ца ре ве 
до 900. го ди не: Ју сти ни јан I (527—565), Ма ври ки је (582–602), Ира
кли је (610–641), Лав Иса ври ја нац (717–741), Кон стан тин Ко про ним 
(741–775), Ва си ли је Ма ке до нац (867–886) и Лав Му дри (886–912). 

1 R. E. Sul li van, „Early Me di e val Mis si o nary Ac ti vity: A Com pa ra ti ve Study of Eastern and 
We stern Met hods“, Church Hi story, vol. 23, no. 1, Cam brid ge Uni ver sity Press 1954, 17–18.
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се ка же да је ова ква ми си ја зах те ва ла до го во ре на др жав ном ни воу и 
знат не фи нан сиј ске из дат ке. Бра ћа су у сво јим пре во ди ма ко ри сти
ла ва ри јан ту сло вен ског ко ја им је би ла по зна та из де тињ ства, ма ке
дон ски ди ја ле кат ко јим су го во ри ли Сло ве ни око Со лу на. Ме ђу тим, 
тре ба ис та ћи и кон ста та ци ју Па на јо ти са Хри стуа – за и ста је чуд но 
што се ни јед ном реч ју не го во ри да је Цр ква има ла уде ла у по ме ну
том за дат ку.9 Но, не ма раз ло га по ри ца ти да је Све ти Фо ти је од и грао 
ва жну уло гу у ми си ји Ки ри ла и Ме то ди ја ме ђу Сло ве ни ма. За што је 
би ла зна чај на ова ми си ја? Сло вен ски хри шћа ни ужи ва ли су по себ не 
пред но сти, ка кве ни је дан на род у За пад ној Евро пи то га вре ме на ни је 
имао: слу ша ли су Је ван ђе ље на ма тер њем је зи ку и бо го слу жи ли на 
је зи ку ко ји су раз у ме ли. За раз ли ку од Рим ске Цр кве на За па ду, ко ја 
је ин си сти ра ла на упо тре би ла тин ског, Пра во слав на Цр ква ни ка да 
ни је би ла кру та по пи та њу је зи ка.

Ђор ђе Три фу но вић ис ти че исто риј ску чи ње ни цу и кон се квен цу 
ми си је – да је де ло Ки ри ла и Ме то ди ја до би ло нов жи вот са осви том 
но ви јег вре ме на, те је ова пло ти ло но ву ми сао и по кре ну ло, по ред 
оста лог, ства ра ње сло вен ске фи ло ло ги је, ко ја – пре ма ре чи ма Ва тро
сла ва Ја ги ћа – „у ши ро ком зна че њу ове ре чи об у хва та чи тав ду хов ни 
жи вот сло вен ских на ро да: ка ко се он од ра жа ва у њи хо вом је зи ку и 
пи са ним спо ме ни ци ма, у књи жев ним де ли ма, би ло по је ди них лич
но сти, би ло чи та ве сна ге на род но га ства ра ла штва нај зад у ве ро ва њи
ма, пре да њи ма и оби ча ји ма“.10 Та ква по сле ди ца сле ди из схва та ња 
пој ма ми си о на ре ња на Ис то ку у IX ве ку. С дру ге стра не, зна чај но је 
да су Све та Бра ћа већ сте кла ис ку ство у ми си о на ре њу, па су због то га 
и до би ла за да так да про по ве да ју ме ђу Сло ве ни ма. Цар Ми ха и ло III 
њих ша ље пр во у ми си ју ме ђу Ха за ри ма, чи ја се др жа ва про сти ра ла 
од по лу о стр ва Кри ма до Ура ла и Ка спиј ског мо ра. У Хер со ну су се 
Бра ћа ду же за др жа ла, че ка ју ћи, ве ро ват но, по год но вре ме за пло вид

9 Па на јо тис Хри сту, нав. де ло. Мно ги су по ку ша ли да до ка жу ка ко се Цр ква ни је 
ме ша ла у овај по ду хват. Пр во об ја шње ње ко је на во де за пад ни исто ри ча ри је сте да Ис
точ на Цр ква, а по себ но Ца ри град ска Па три јар ши ја, ни је би ла баш за ин те ре со ва на за 
ми си о нар ски рад – ма кар не по сле 400. го ди не. Ова чи ње ни ца ни је баш тач на, бу ду ћи 
да је из ме ђу 400. и 640. го ди не Ис точ на Цр ква сво јим ми си о нар ским ра дом про ши ри
ла хри шћан ску ве ру у мно гим ве ли ким зе мља ма и ме ђу број ним на ро ди ма, од Ну би је 
у Афри ци до Ју жне Ара би је, да ле ке Ин ди је, Ки не и Гру зи је. Та ко ђе, у Евро пи су број на 
гер ман ска пле ме на при ми ла хри шћан ство из Ца ри гра да. У по ре ђе њу са овом де лат
но шћу, За пад на Цр ква је ус пе ла да хри сти ја ни зу је са мо ста нов ни ке да на шње Не мач ке 
и Ве ли ке Бри та ни је.

10 Ћи ри ло и Ме то ди је – Жи ти ја, слу жбе, ка но ни, по хва ле, при ре дио Ђор ђе Три
фу но вић, пре ве ли Ире на Гриц кат, Ол га Не дељ ко вић и Ђор ђе Три фу но вић; ода брао 
азбуч не та бли це Вла ди мир Мо шин, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1964, 122.

ње пре по чет ка са ме ак ци је. Ко ри шће њем по ли тич ких при ти са ка и 
про до ра ви зан тиј ске кул ту ре, ис точ ни ми си о на ри су те жи ли да хри
шћан ство учи не при хва тљи вим за па га не.6 У ми си о нар ске свр хе је 
ко ри шће на чак и еко но ми ја.7 У ко рист овој те зи, Ри чард Са ли вен 
на во ди као при мер ме то до ло ги ју ко ја је при ме ње на при ли ком по
кр шта ва ње Бу га ра и Сло ве на. Ме ђу тим, ов де се мо же по ста ви ти пи
та ње ка ква је ме то до ло ги ја ко ри шће на у ра ни јем пе ри о ду, те да ли 
су се ме тод при пре ма и сам на чин ми си о на ре ња про ме ни ли од 600. 
до 900. го ди не. Од го вор је по твр дан, јер се са ма по ли тич ка си ту а ци
ја ме ња ла у овом пе ри о ду – ви зан тиј ски ца ре ви су се сме њи ва ли, а 
с дру ге стра не – на За па ду – ста тус рим ских епи ско па до VII ве ка се 
не ми нов но ме њао и за ви сио је и од ма те ри јал ног ста ња, али и од са
мог дру штве ног ста ту са кан ди да та за рим ску ка те дру.

Кон стан ти но пољ ска Па три јар ши ја се у IX ве ку ја вља као моћ на 
ин сти ту ци ја фо ку си ра на на па три јар ха, ко ји је већ бли ско са ра ђи вао 
са цар ским дво ром. Уло га па три јар ха, то ком по ја ве ни за је ре си ко је 
је им пе ра тор на ме тао Цр кви у VII и VI II ве ку, у IX ве ку би ла је умно
го ме про ме ње на пру жив ши па три јар ху по вољ ни ју по зи ци ју, по себ но 
у пе ри о ду ка да су на па три ја ра шкој ка те дри би ли Гер ман (715–730), 
Та ра си је (784–806) и Ни ки фор (806–815). Ца ри град ски па три јарх 
Фо ти је I је ме ђу Сло ве ни ма по кре нуо ми си о нар ски рад ши ро ких раз
ме ра. У том ци љу иза брао је бра ћу Кон стан ти на (826–869) и Ме то ди
ја (815–885), Гр ке из Со лу на. Пр ви ми си ја Ки ри ла и Ме то ди ја ме ђу 
Сло ве ни ма по че ла је 863. го ди не, ка да су оти шли у Ве ли ко мо рав ску 
(да на шња Че шка и Сло вач ка). Кнез Рас ти слав је од ви зан тиј ског ца
ра Ми ха и ла III тра жио хри шћан ске ми си о на ре ко ји на ро ду мо гу да 
про по ве да ју Је ван ђе ље и да бо го слу же на сло вен ском је зи ку. Цар је 
за тим са звао Са бор, по звао два бра та и по ве рио им овај за да так, што 
зна чи да је сам цар био по кре тач њи хо ве ми си је. Ме ђу тим, не би би
ло ис прав но да се на осно ву прет ход но ре че ног за кљу чи да је, у скла
ду са ви зан тиј ским схва та њем, циљ био са мо по ли тич ки.8 На пр вом 
ме сту, цар је од ре а го вао Са бо ром на зах тев кне за Рас ти сла ва. Ово 
пи та ње се ти ца ло ре ги је под ње го вом ју рис дик ци јом. Та ко мо же да 

6 Оп шир ни је ви ди The New Cam brid ge Me di e val Hi story, Cam brid ge Uni ver sity Press 
2008, 104–105. Опи са на је ми си ја епи ско па Јо ва на Ефе ског, ко ји је уз све срд ну по моћ 
дво ра, иако мо но фи зит, про по ве дао у за пад ној Ма лој Ази ји и пре о бра тио 70.000 љу ди, 
ра зо рио мно го па ган ских хра мо ва и са гра дио 96 цр ка ва и 12 ма на сти ра.

7 Оп шир ни је ви ди R. E. Sul li van, нав. де ло, 17–18.
8 Па на јо тис Хри сту, „Вер ски и кул тур ни ци ље ви ми си је Све те Бра ће“, пре вод са 

ен гле ског је зи ка Се стрин ство Тро је ру чи це, Ши бе ник, http://www.spc.rs/sr/ver ski_i_
kul tur ni_ci lje vi_mi si je_sve te_bra ce, кон сул то ва но 3. ју на 2011. го ди не.

Герман је из 
8. века - да се 
префомулише 
реченица?
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бла го на кло но и дао пу ну по др шку грч кој ми си ји, по твр ђу ју ћи упо
тре бу сло вен ског као ли тур гиј ског је зи ка Мо рав ске. Одо брио је њи
хо ве пре во де и ста вио је ко пи је сло вен ских бо го слу жбе них књи га на 
ол та ре нај ва жни јих хра мо ва у Ри му.14 Ки ри ло је у Ри му и умро 869. 
го ди не, али се Ме то ди је вра тио у Мо рав ску. Ми си о на ри са За па да су 
ме ђу тим иг но ри са ли чак и па пи ну од лу ку и на сто ја ли да оне мо гу ће 
Ме то ди ја у ми си о на ре њу. Ка да је 885. го ди не Ме то ди је умро, ла тин
ски ми си о на ри су ње го ве след бе ни ке про те ра ли из зе мље, про дав ши 
не ко ли ци ну као ро бље.

На кра ју овог крат ког опи са ми си је ко ја је по сла та са Ис то ка ме ђу 
Сло ве не, тре ба на гла си ти да су Ки ри ло и Ме то ди је, у IX ве ку, до не ли 
у Мо ра ви ју Све то Пи смо и бо го слу жбе не књи ге на сло вен ском је зи ку, 
што је не сум њи во био ре зул тат ду го го ди шње при пре ме ко ја је мо гла 
да се спро ве де је ди но под окри љем Цр кве и по себ ног цен тра за сло
вен ске сту ди је. Ини ци ја то ри ми си је би ли су па три јарх Фо ти је и цар 
Ми ха и ло III ко ји су за јед но по сла ли дво ји цу бра ће у Евро пу, при че му 
их је Све ти Фо ти је опре мио свим по треб ним бо го слов ским и цр кве ним 
ма те ри ја лом, а цар Ми ха и ло III им је га ран то вао по ли тич ку и ма те
ри јал ну за шти ту; ми си ја је има ла вер ске ци ље ве, али је ути ца ла и на 
кул ту ру Сло ве на ко ји су у IX ве ку би ли пле ме са сво јом азбу ком, бо го
слу жбе ним књи га ма и Све тим Пи смом на ма тер њем је зи ку.

Тре ба ис та ћи и дру ги при мер ми си је на Ис то ку. Бу гар ски кан 
Бо рис I (852–889) ко ле бао се из ве сно вре ме из ме ђу Ис то ка и За па
да, али је ко нач но при хва тио ца ри град ску ју рис дик ци ју. Ме ђу тим, 
ви зан тиј ски ми си о на ри, не ма ју ћи Ки ри ло ву и Ме то ди је ву ви зи ју, у 
по чет ку су у Бу гар ској др жа ви ко ри сти ли у цр кве ним бо го слу же њи
ма грч ки је зик, исто та ко не ра зу мљив обич ним Бу га ри ма као и ла
тин ски. По што су из ба че ни из Мо рав ске, Ме то ди је ви уче ни ци су се, 
при род но, окре ну ли Бу гар ској и ов де уве ли на че ло при ме њи ва но у 
ми си ји у Мо рав ској. Грч ки је зик је за ме њен сло вен ским, а ви зан тиј
ска хри шћан ска кул ту ра пред ста вље на је Бу га ри ма у сло вен ском об
ли ку, ко ји су они мо гли да усво је.

Оба при ка за ми си о на ре ња за хва та ју по зни ји пе ри од те ме ко ја се 
об ра ђу је, за раз ли ку од ми си о на ре ња на За па ду где је хро но ло шки 
дат опис ми си ја из VII и VI II ве ка – ме ђу гер ман ским пле ме ни ма на 
Кон ти нен ту и Остр ву.

 

14 Fran cis J. Thom son, „SS. Cyril and Met ho di us and a Mythi cal We stern He resy: 
Tri lin gu ism; A Con tri bu tion to the Study of Pa tri stic and Me di e val The o ri es of Sac red 
Lan gu a ge“, Ana lec ta Bol lan di a na 110 (1992): 67–122.

бу по Цр ном мо ру. Аги о граф да ље на во ди да је Кон стан тин у Хер со ну 
„на у чио је вреј ске ре чи и књи ге, пре вео осам де ло ва гра ма ти ке, те од 
то га при мио ве ће раз у ме ва ње“. У Хер со ну је, чи та мо да ље у Жи ти
ју Ки ри ло вом, „на шао Је ван ђе ље и Псал тир ру ским сло ви ма пи са но, 
на шао је и чо ве ка ко ји го во ри тај је зик. И го во рио је са њим, сте као 
је моћ го во ре ња, по ре дио га је са сво јим је зи ком, раз лу чио је сло ва, 
са мо гла сни ке и су гла сни ке, и ка да је Бо гу мо ли тву ка зао, убр зо је 
по чео да чи та и го во ри, те су му се мно ги ди ви ли и Бо га хва ли ли“.11 
Та ко се мо же за кљу чи ти да су Бра ћа већ има ла раз ра ђе ну ме то до ло
ги ју про по ве да ња – по чев од упо зна ва ња са је зи ком на ро да ко ме про
по ве да ју, а за тим ства ра ња азбу ке и пре во ђе ња на је зик на ро да ко ме 
се ми си о на ри. За та ко оп се жне при пре ме је би ло по треб но да Бра ћа 
има ју по др шку ца ра и па три јар ха, ка ко по ли тич ку та ко и ма те ри јал
нофи нан сиј ску.

У Мо рав ској се грч ка ми си ја убр зо су о чи ла са ла тин ском. Две ми
си је не са мо да су за ви си ле од раз ли чи тих епи скоп ских ка те дри, не го 
су спро во ди ле и раз ли чи та на че ла ми си о на ре ња. Ки ри ло и Ме то ди је 
су у бо го слу же њи ма ко ри сти ли сло вен ски, а рим ски ми си о на ри – ла
тин ски; Ки ри ло и Ме то ди је из го ва ра ли су Сим вол ве ре у из вор ном 
об ли ку, док су рим ски ми си о на ри у ве ро и спо ве да ње на ла тин ском је
зи ку ин тер по ли ра ли fi li o que. Све та Бра ћа су мо ра ла да иду у Рим, али 
не сво је вољ но, већ су од па пе до би ли по зив на ко ји су се ода зва ли. 
У Жи ти ју Све тог Кон стан ти на се ка же: „У Мо ра ви ји је про вео че тр
де сет ме се ци, а за тим је оти шао ка ко би по стри гао сво је уче ни ке“;12 
а у Жи ти ју Све тог Ме то ди ја чи та мо: „На кон три го ди не, вра ти ше се 
из Мо ра ви је“.13 Па па Адри јан II при мио је Све ту Бра ћу 868. го ди не 

11 Исто, 34.
12 Исто, 43.
13 П. Хри сту, нав. де ло. Вра ти ше се... зна чи да су се вра ти ли на ме сто ода кле су 

кре ну ли – у Ца ри град. Ме ђу тим, про шав ши Па но ни ју, и бо ра ве ћи крат ко вре ме код 
кне за Ко це ља, ка ко би и та мо по у чи ли сво је уче ни ке, ко нач но су сти гли у Ве не ци ју. 
Ве ро ват но је по гор ша ва ње од но са из ме ђу Ви зан ти је и Бу гар ске до при не ло то ме да се 
у Ца ри град ра ди је пу ту је мо рем. Ка да су Све ти Ки ри ло и Ме то ди је сти гли у Ве не ци ју, 
ка ко се ка же у Жи ти ју Све тог Кон стан ти на, ла тин ски епи ско пи, све ште ни ци и мо на си 
су их љу ти то до че ка ли („као вра не со ко ла“) због њи хо ве упо тре бе сло вен ског је зи ка, 
због че га су их осу ђи ва ли за тро је зич ну је рес. За ни мљи во је да се у Жи ти ју Све тог 
Кон стан ти на ка же да „ка да је па па са знао за ње га (Ки ри ла), он је по слао љу де да га 
до ве ду“, што зна чи да Ки ри ло у по чет ку ни је на ме ра вао да иде у Рим, али је то учи нио 
на па пин по зив. Ме ђу тим, по до ла ску у Рим, Ки ри ла ни је при мио па па Ни ко ла, већ 
ње гов на след ник, Адри јан II, ко ји бе ше при ја тељ ски рас по ло жен пре ма ње му. Да кле, 
да ни је би ло па пи ног по зи ва, Све ти Ки ри ло би од мах оти шао у Ца ри град. И за и ста, 
оно што ова дво ји ца бра ће ни су ус пе ла та да да учи не, Све ти Ме то ди је ура дио је пет
на ест го ди на ка сни је.
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да је ми си ја у Ен гле ској у VI и VII ве ку ис кљу чи во за ви си ла од са мих 
ми си о на ра, њи хо ве ве ре, на по ра и тру да не би ли се па ган ска острв
ска пле ме на кр сти ла.22

Да кле, ни је би ло усло ва да се по сле по бе де на бој ном по љу кр
сти це ло на род, од но сно пле ме, већ су ми си о на ри мо ра ли да уло же 
ве ли ки труд и да стр пљи во ду го вре ме на пр во при пре ма ју на род, а 
за тим и да пре о бра те мно га па ган ска пле ме на на За па ду у хри шћан
ство. Чак је до ла зи ло и до то га да су мо ра ли лич но да са гра де цр кве 
и да ра де на уна пре ђе њу кул ту ре тих до та да па ган ских пле ме на. На 
За па ду је град ња ма на сти ра би ла им пре сив на де мон стра ци ја над мо
ћи хри шћа на на по љу кул ту ре.23 Ми си о на ри на За па ду су пле ме ни ма 
ко ја су кр ште на от кри ва ли но ве за на те, раз ви ја ли им по љо при вре ду 
уво де ћи но ве кул ту ре – на тај на чин ја ча ју ћи им еко ном ску моћ – и 
опи сме ња ва ли су на род. Реч ју, ми си о на ри су во ди ли бри гу о ве ри, 
али и о еко ном ском и дру штве ном на прет ку до ско ра шњих па ган ских 
пле ме на. Вр ло је ва жно да је Р. Са ли вен уви део да су ми си о на ри са 
Ис то ка ин си сти ра ли да мно го бо жач ка пле ме на ко ји ма про по ве да ју 
од мах при хва те дог мат ске исти не – за њих – ком плек сне ве ре и да 
све што им се про по ве да схва те на пра во сла ван на чин.24 С дру ге стра
не, основ ни за да так за пад них ми си о на ра био је да се па га ни ма пред
ста ви и све до чи Хри сто во Је ван ђе ље, а не да се од мах и дог мат ски 
обра зу ју. Они су по ку ша ли да по ка жу су пер и ор ност ве ре у Хри ста 
мно гим чу ди ма ко ја су се де ша ва ла, а ко ја су об ја шња ва на као на гра
да за при хва та ње кр ште ња.25 Ми си о на ри са За па да су има ли за циљ 
са мо да мно го бо жач ка пле ме на при хва те јед ног Бо га, па ма кар и на 
па ган ским осно ва ма.

2.3.2. Тре ба по ме ну ти два ми си о на ра и њи хов циљ ра да: Ви ли
брор да и Бо ни фа ци ја.

Ви ли брорд је ро ђен у Нор там бри ји око 658. 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.26 Мла ди Ви ли брорд се обра зо вао код Вил

22 Бе да, нав. де ло, II, III, IV.
23 R. E. Sul li van, нав. де ло, 24.
24 Исто, 26.
25 Епи скоп Вил фрид из Јор ка је у јед ном пе ри о ду ми си је имао ве ли ког успе ха 

у кр шта ва њу Фри за због ве о ма плод не го ди не и због ве ли ког уло ва ри бе. Ид балд из 
Кен та се кр стио тек по што се те шко раз бо лео. Едвин Нор там бриј ски се кр стио по што 
је пре жи вео атен тат.

26 Био је то ма нир хри шћа на у Ен гле ској у VII ве ку.

2.3. За пад 
Ри чард Са ли вен на гла ша ва да су ми си о на ри са За па да у пе ри о ду 

од 600. до 900. го ди не ко ри сти ли по ли тич ке и кул тур не ути ца је при
ли ком по кр шта ва ња, али са мо са ве то дав но и то на са мом по чет ку 
ми си је.15 Они ни су би ли у ста њу да ко ри сте не ке дру ге дру штве не 
чи ни о це, а ка мо ли еко но ми ју, ко ја је на За па ду би ла – у од но су на 
Ис ток – у под ре ђе ном по ло жа ју. Ми си о на ре ње на За па ду је би ло ис
кљу чи во плод ин ди ви ду ал ног тру да и ра да мо на ха. Док су на Ис то ку 
цар и двор ска по ли ти ка ини ци ра ли и по др жа ва ли ми си о нар ска пу
то ва ња, на За па ду су цр кве ни ве ли ко до стој ни ци, а за тим и иза бра ни 
ми си о на ри ода би ра ли ме сто за де ло ва ње, а тек он да раз го ва ра ли са 
хри шћан ским кра ље ви ма по во дом фи нан сиј ске по мо ћи и по ли тич
ких га ран ци ја.16

2.3.1. Је дан од нај бо љих при ме ра за то је сте ми си ја у Ен гле ској 
са кра ја VI и по чет ка VII ве ка, ка да се Ав гу стин са мо уз по моћ ве ре у 
Јед ног Бо га и да ром бе сед ни штва су о чио са па ган ским кра љем Кен та 
Етел бер том. Ав гу сти на и оста ле ми си о на ре по слао је па па Гри го ри је 
I.17 То ком слу жбо ва ња на ка те дри рим ских епи ско па, Гри го ри је I је 
же лео да уна пре ди ми си о нар ски рад,18 а сла ње че тр де се то ри це мо на
ха из ма на сти ра Све тог Ан дре ја у Бри та ни ју 596. го ди не би ло је нај
ве ће ми си о нар ско по слан ство у ко ме је он уче ство вао. Апо криф на, 
ка ко ка же са вре ме на исто ри о гра фи ја, мо на шка при ча ко ја је у Ен гле
ској по на вља на у VI II ве ку, о то ме ка ко је па па на у мио да ми си о на ри 
на Остр ву још 590. го ди не, сми шље на је ка сни је у нор там бриј ским 
ма на сти ри ма.19 То је она већ мно го пу та ис при ча на при ча о то ме ка
ко је па па ви део ро бо ве из Ен гле ске – из кра љев ства Де и ре – на рим
ском тр гу и ужа снуо се ка да је ви део да су они не зна бо шци.20 Па пи но 
за ни ма ње за ду хов ност ро бо ва, па га на из пле ме на Ан гла, по твр ђе но 
је пи смом ко је је он пи сао 595. го ди не у на ди да ће у ма на сти ри ма у 
Га ли ји под у ча ва ти и кр шта ва ти мла ди ће из Ен гле ске.21 Тре ба ис та ћи 

15 R. E. Sul li van, нав. де ло, 16.
16 R. E. Sul li van, нав. де ло, 21.
17 Оп шир ни је о па пи Гри го ри ју ви ди у З. Ђу ро вић, „Схва та ње ико на код св. Гри

го ри ја Ве ли ког, па пе рим ског“, Жи во пис бр. 3, Бе о град 2009, 154–164.
18 Оп шир ни је ви ди R. E. Sul li van, „The Pa pacy and Mis si o nary ac ti vity in the Early 

Mid dle ages“, Me di e val Stu di es, XVII, 1955, 46–106.
19 A Li fe of Po pe St. Gre gory the Gre at writ ten by A Monk of the Mo na stery of Whitby, 

ed. Fran cis Aidan Ga squ et, D. D. West min ster, Art and Bo ok Com pany, 1904, ii.
20 Ve ne ra bi lis Ba e dae, Hi sto ri am ec cle si a sti cam gen tis An glo rum, ed. Ca ro lus Plum mer, 

A. M [Re print of the ori gi nal edi tion pu blis hed by Oxo nii, 1896], Gor gi as Press, 2002, II, 1.
21 Greg. Ep. VI. 50. Ви ди http://www.do cu men ta cat ho li ca om nia.eu/01_01_0590–

0604_Gre go ri us_I,_Mag nus,_San ctus.html, кон сул то ва но 1. ав гу ста 2009.
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лу чу је се за ми си о на ре ње ме ђу Гер ма ни ма. Би ло је то 716. го ди не.34 
Ка сни је до би ја пи сме но пу но моћ је за ми си о ни ра ње од са мо га па пе 
Гри го ри ја II. У то ме до ку мен ту Вин фрид се пр ви пут на зи ва Бо ни фа
ци јем. Про ме на име на у овом слу ча ју озна ча ва ла је нај у жу при пад
ност за јед ни ци Рим ске Цр кве, јер је пре у зео име јед но га слав но га му
че ни ка те Цр кве. Бо ни фа ци је пу ту је 722. го ди не у Рим и он де га сам 
па па хи ро то ни ше за епи ско па и да је му пи сма за не ке гер ман ске пле
мен ске во ђе, од ко јих је био нај ва жни ји Кар ло Мар тел, ка сни ји слав ни 
по бед ник над Ара пи ма у би ци код По и ти јеа 732. го ди не, и отац ди на
сти је ко ја ће у Кар лу Ве ли ком об но ви ти За пад но Рим ско Цар ство.35

Иако су мно ги Гер ма ни већ и пре Бо ни фа ци је вих ми си о нар ских 
пу то ва ња би ли по кр ште ни, ни су би ли цр кве ни и ни су ма ри ли за бо
го слу же ње и жи вот у Цр кви. Бо ни фа ци јев ми си о нар ски рад са сто јао 
се у то ме да те већ по кр ште не Гер ма не до ве де до ду бљих спо зна ја 
хри шћан ских исти на. Због то га је гра дио цр кве и осни вао ма на сти
ре, а за тим про по ве дао. Све што је та да у Фра нач кој би ло учи ње но 
на под руч ју еко но ми је, гра ди тељ ства, умет но сти (сли кар ства, ва ја
ња, му зи ке), књи жев но сти, на у ке и вас пи та ња без из у зет ка има свој 
ко рен у Бо ни фа ци је вом ра ду и ње го вом ути ца ју на бе не дик тин ске 
ма на сти ре на се ве ру Евро пе.36 Нај по зна ти ји ма на стир ко ји је Бо ни
фа ци је осно вао на ла зи се у Фул ди. То је би ла ње го ва нај о ми ље ни ја 
за ду жби на, за ко ју је учи нио све.37

По сле му ко трп ног тру да и сва ко днев не про по ве ди, у про ле ће 
754. го ди не Бо ни фа ци је је са мо на си ма опет оти шао на се вер Фра
нач ке. Ута бо ри ли су се не да ле ко од мор ске оба ле. Те го ди не же тва је 
би ла обил на и бо га та. Бо ни фа ци је је у ло го ру оче ки вао но во кр ште не, 
али уме сто њих у та бор је про ва ли ла че та раз бој ни ка и све мо на хе 
по у би ја ла. Бо ни фа ци је је сво ју ве ли ку и све стра ну де лат ност за пе
ча тио и вла сти том кр вљу ко ја је по ста ла се ме но вих ге не ра ци ја хри
шћа на и но во га про цва та Цр кве Хри сто ве у гер ман ским зе мља ма. С 
пра вом је ре че но да тај на ње го ве исто риј ске ве ли чи не не ле жи у ин
те лек ту ал ној ге ни јал но сти, већ у сна зи не се бич ног слу же ња Цр кви. 
Био је пр ви ар хи е пи скоп Мајн ца, а да нас се сла ви као рав но а по стол
ни за штит ник Не мач ке. Го ди не 754. је уби јен у Фри зи ји, а ње го ве све

34 Tal bot, C. H., нав. де ло, 71.
35 T. Schi ef fer, Win fridBo ni fa ti us und die chri stlic he Grun dle gung Euro pas, Wis sen

scha ftlic he Buc hge sellschaft, 1972, 37.
36 B. Yor ke, „The In su lar Bac kgro und to Bo ni fa ce’s Con ti nen tal Ca re er“, Franz J. 

Fel ten, Jörg Jar nut, Lutz von Pad berg, Bo ni fa ti us, Le ben und Nac hwir ken, Selbstver lag der 
Ge sellschaft für mit te lr he i nische Kir chen geschic hte, 2007, 23–37.

37 L. Pral le, Ga u de Ful da! Das Bo ni fa ti u sja hr 1954, Par zel ler 1954, 12.

фри да,27 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 рим ску бо го слу жбе ну прак су и – на рав но 
– сла вље ње Вас кр се ња Го спод њег.28

На зах тев фра нач ког ма јор до ма Пи пи на, краљ Ег берт ша ље Ви
ли брор да на се вер Фра нач ке, од но сно 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 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. го ди не) 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.29 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.30

Све ти Бо ни фа ци је је ро ђен 680. го ди не у ан глосак сон ској Ен гле
ској, у кра ље ви ни Ве сек су, као Вин фрид.31 Ро дио се у Ен гле ској кад 
је та мо цве та ла хри шћан ска кул ту ра.32 Вас пи тан је у бе не дик тин ским 
ма на сти ри ма у Ве сек су, ко ји су та да би ли глав на жа ри шта за пад но
европ ске кул ту ре. Ма на стир ски жи вот је де ло вао на мла до га Вин фри
да, та ко да је и сам по стао бе не дик ти нац.33 У зре лој жи вот ној до би од

27 По сле смр ти епи ско па Тју де краљ Ал фрит је по слао Вил фри да у Га ли ју и мо
лио да га та мо хи ро то ни шу – Бе да, нав. де ло, III, 28.

28 Ме сто Вил фри до ве ка те дре је за мо дер не исто ри ча ре још увек под зна ком пи
та ња, иако се Бе да и Еди је сла жу да би то тре ба ло да бу де Јорк. По сто је три те о ри је о 
Вил фри до вој ка те дри: јед на је – и нај ве ро ват ни ја – да је био епи скоп Јор ка, што по ка
зу ју ње му нај бли жи го ди на ма исто ри ча ри; дру га је да је био епи скоп са мо Де и ре, и на 
кра ју, тре ћа је да је био епи скоп са мо јед ног де ла епар хи је у Де и ри. Ви ди D. P. Kirby, 
The ma king of Early En gland, Lon don 1967, 87. Вил фрид је по след ње го ди не VII ве ка, по
што се по сва ђао са ар хи е пи ско пом кaнтерберијским Те о до ром, про вео ван те ри то ри је 
Остр ва и та да је про по ве дао па ган ским пле ме ни ма на се ве ру Кон ти нен та.

29 Tal bot, C. H., ed. 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.

30 Ка то лич ка ен ци кло пе ди ја, уре дио Ро берт Еплтон, 1909. го ди не, а за ин тер нет 
уре дио Ке вин Најт 2003. го ди не, http://www.ne wa dvent.org/cat hen/15645a.htm, кон
сул то ва но 4. ма ја 2010.

31 Исто, http://www.ne wa dvent.org/cat hen/02656a.htm, кон сул то ва но 4. ма ја 2010.
32 И. Ча и ро вић, „Крст у ан глосак сон ској и келт ској умет но сти“, Жи во пис, го ди

шњак Ви со ке шко ле – Ака де ми је Срп ске Пра во слав не Цр кве за умет но сти и кон сер ва ци ју 
4, Бе о град 2010, 65–69; И. Ча и ро вић, „Лин дис фарн ско Је ван ђе ље. Ен гле ска од па ган
ства до Хри шћан ства“, Ико но граф ске сту ди је 3, Тре ћи сим по си он по све ћен те о ри ји 
цр кве не умет но сти, Бе о град 2010, 98–101.

33 G. Fic ker, Bo ni fa ti us, der „Apo stel der De utschen“: Ein Ge denk blatt zum Jubiläumsjahr 
1905, Le ip zig 1905, 67.
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од по зног VII ве ка, до кле је пр ва цр кве на исто ри ја у ко јој на ла зи мо 
исто ри ју Цр кве као исто ри ју ми си је мно го пу та на ве де на Бе ди на Цр
кве на исто ри ја ен гле ског на ро да из 731. го ди не.40

2.3.4. Ми си о нар или еван ге ли ста – У овом кон тек сту тре ба раз
лу чи ти и не ке тер ми не ко ји се углав ном ја вља ју на За па ду. Мо же се 
за кљу чи ти да су ми си о на ри са Ис то ка и За па да ко ри сти ли слич не 
– ако не и исте – тех ни ке и ме то до ло ги ју ми си о на ре ња, али да им је 
при ступ мно го бо жач ким пле ме ни ма био пот пу но дру га чи ји. Ис тра
жи ва ње о при сту пу ми си о на ра у пе ри о ду од VII до X ве ка по ка зу је да 
Ис ток и За пад ни су би ли у пот пу ном са гла сју шта је би ла пра ва ве ра. 
Раз ли ке у ту ма че њу и пред ста вља њу дог ми и бо го слу же ња и у уло зи 
ве ре у чо ве ко вом жи во ту по ка за ле су да је јаз из ме ђу Ис то ка и За па да 
по чео да се од VII ве ка про ду бљу је.

По сле по ре ђе ња за пад них и ис точ них ми си о на ра, ис ти че мо Па
ун до ву ди стинк ци ју у окви ру ми си је на За па ду: на рим ске ми си о на
ре и ир ске – келт ске – еван ге ли сте.41 То умно го ме об ја шња ва тер
ми но ло ги ју јер ми си о на ри има ју за цр та ни план сво јих ак тив но сти, 
ме то до ло ги ју ра да и – мо жда – по др шку од кра ље ва, а еван ге ли сти, 
од но сно они ко ји са мо про по ве да ју Је ван ђе ље, од ла зе да про по ве да ју 
сву да и сва ко ме без об зи ра на то да ли су ма те ри јал но пот по мог ну ти 
од не ког кра ља или да ујед но ра де за не ки ви ши циљ (њи ма је циљ са
ма про по вед Је ван ђе ља и об ја ва Цар ства Не бе ског). То ја сно ука зу је 
на ни во, си стем и ор га ни за ци ју ми си о на ра, али и на са бор ну прак
су ми си о на ре ња (са рад њу дво ра и Цр кве, за тим по ве за ност нај ви ше 
цр кве не је рар хи је са мо на си ма ко ји ми си о на ре), ко ју на ла зи мо и на 
Ис то ку и на За па ду, и на ин ди ви ду ал ну прак су ко ју за па жа мо ме ђу 
келт ским ми си о на ри ма.

3. За кљу чак

Ми си ја је ве о ма зна чај на слу жба у Цр кви Хри сто вој, и то ком ве
ко ва је спро во ђе на по це лом све ту. Пр ву за по вест о ми си о на ре њу 
до би ли су апо сто ли од са мог Го спо да Ису са Хри ста. Ве ко ви ма су се 

40 Ian Wo od, The Mis si o nary Li fe: Sa ints and the Evan ge li za tion of Euro pe, 400–1050, 
Lon don: Long man, 2001, 39–43. За чу ђу ју ћа је по је ди ност, ка ко су ма ло Св. Оци са
гле да ва ли ми си ју као ствар оно вре ме ног ин те ре са. Св. Јо ван Зла то у сти, на при мер, 
сма тра да се Го спод ња за по вест у Мт 28, 19–20 ис кљу чи во од но си на апо сто ле; ви ди: 
A. Lo uth, „The Church’s Mis sion; Pa tri stic Pre sup po si ti ons“, Gre ek Ort ho dox The o lo gi cal 
Re vi ew 44 (1999): 649–59.

41 N. J. G. Po unds, A Hi story of the En glish Pa rish: The Cul tu re of Re li gion from Augu
sti ne to Vic to ria, Cam brid ge 2000, 12–13.

те мо шти су ка сни је пре не се не у Фул ду, где је ње гов сар ко фаг по стао 
ме сто хри шћан ског хо до ча шћа.38

2.3.3. По што су ви ше пу та по ме ну ти Ка ро лин зи, мо ра мо ис та
ћи да су сви кра ље ви из те ди на сти је же ле ли да сво јим ауто ри те том 
де лу ју на окол на па ган ска пле ме на.39 По ред ве ли ког ми си о нар ског 
тру да, у ра но вре ме ди на сти је Ка ро лин га по кре ну та је на дво ру Кар
ла Ве ли ког (742–814) и тзв. ка ро лин шка ре не сан са. По чет ком 9. ве ка 
де сио се про цват обра зо ва ња, књи жев но сти и гра ђе ви нар ства на про
сто ри ма Фра нач ке. Био је то ве ли ки кул тур ни пре по род за цео на
род ко јем је прет хо дио ути цај хри шћан ских ми си о на ра, а по себ но су 
овом ја ком ути ца ју би ли из ло же ни они са ко ји ма је Фра нач ка има ла 
еко ном ску ин тер ак ци ју.

На ве де но тре ба да се са гле да ва у кон тек сту ути ца ја ан глосак сон
ских кра љев ста ва са Бри тан ског остр ва. На Остр ву је у VII ве ку хри
шћан ство ство ри ло кул тур ни и др жав ни пре по род, те је про цве та ла 
хри шћан ска кул ту ра ко ја је ка сни је ути ца ла на Кон ти нент, од но сно 
нај бли жу др жа ву – Фра нач ку. Упра во су Ан глосак сон ци – Бо ни фа
ци је и Ви ли брорд – ми си о на ри ли и про по ве да ли на тим про сто ри ма.

Та да шњи ми си о на ри су пред со бом има ли ве ли ки про блем, јер су 
у VI II и IX ве ку мо на шке за јед ни це ко је су про по ве да ле хри шћан ску 
ве ру би ле оаза у пу сти њи агре сив них па ган ских пле ме на ко је је ин
те ре со ва ла са мо пљач ка и пре власт. Ми си о на ри ко ји су про по ве да
ли тим пле ме ни ма има ли су апо стол ску ве ру, те су чу ди ма и сво јим 
аскет ским жи во том мо ра ли да ути чу пр во на вла да ре, а за тим и на 
сав на род ка ко би се не зна бо шци кр сти ли и хри сти ја ни зо ва ли.

Ми си о на ри на За па ду су пу то ва ли у ма лим гру па ма и ни су има
ли ни ка кву пред спре му, од но сно по ли тич ку или ма те ри јал ну пот по
ру, већ су би ли ен ту зи ја сти ко ји су ве ро ва ли да мо гу да кр сте па га
не. То ком пу то ва ња они су би ра ли ме ста на ко ји ма су мо гли бр зо да 
на пра ве брв на ре, али и да се – об ра ђу ју ћи зе мљу и при ку пља ју ћи 
пло до ве шум ског би ља – еко ном ски оса мо ста ле. Њи хов основ ни за
да так био је да сво јим жи во том при ву ку па жњу оста лих жи те ља тих 
пре де ла, ка ко би мо гли да им се при бли же и поч ну би ло ка кву ко му
ни ка ци ју – па ма кар то би ло и о еко ном ским пи та њи ма.

На кра ју тре ба ис та ћи оно што је Ијан Вуд ука зао – пр во жи ти је 
све ти те ља ко је пор тре ти ше све ти те ља као ми си о на ра би ло је жи ти
је ми си о на ра на За па ду: Жи ти је св. Аман да, ко је да ти ра не ра ни је 

38 Tal bot, C. H., нав. де ло, 61.
39 Ка ро лин зи су би ли вла дар ска и вла сте лин ска фра нач ка по ро ди ца. Те мељ и 

углед по ро ди ци по ста вио је Пи пин Ма ли. По ро ди ца и ди на сти ја до би ла је име по сво
ме нај и стак ну ти јем пред став ни ку Кар лу Ве ли ком (768–814).
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ми си о на ри од но си ли пре ма свом жи во ту као што је и Хри стос за по
ве дио, те су на тај на чин мно ги по ста ли рав но а по стол ни све ти те љи (у 
овом ра ду је на ве ден при мер Све тог Бо ни фа ци ја).

Ми си ја на Ис то ку и За па ду је има ла исти циљ: да се па ган ска 
пле ме на хри сти ја ни зу ју и кр сте, али су ме то ди ми си о на ра би ли ипак 
раз ли чи ти у свом ко ре ну, јер су са ма при пре ма и до ла зак ми си о на ра 
са Ис то ка са већ при пре мље ним бо го слу жбе ним књи га ма и Све тим 
Пи смом би ли те мељ за лак ши и бр жи рад. Ми си о на ри на За па ду ни су 
има ли ни ја сан циљ, ни ти ја сну сли ку где тре ба да иду да ми си о на ре, 
већ су има ли са мо чи сто ср це и ве ру да ће кр сти ти па ган ска пле ме на. 
У пе ри о ду ко ји се – кроз исто риј ске при ме ре – опи су је у овом ра ду, 
са гле да ва ју се и ка сни ји ми си о нар ски по кре ти на Ис то ку а по себ но 
на За па ду, што за вре ђу је по себ ну па жњу и ин спи ри ше за на ста вак 
ис тра жи ва ња.
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Ab stract: Mis sion is very im por tant ser vi ce in the 
Church, and du ring the cen tu ri es it was pur sue po licy 
in the East, as well in the West. First com mand abo
ut mis si o nary work was gi ven to the apo stles by Je sus 
Christ. Mis si o na ri es we re in nar rowcon nec tion with 
the Christ’s com mand and be ca u se of that they be ca me 
equ altoapo stles sa ints. The study is the short analyze 
of the mis sion in the East and in the West bet we en 600. 
and 900. with the ob ser va ti ons abo ut met ho do logy and 
pre sents re vi ew of the aspects of the scho lars abo ut the 
con cept of mis sion in the Church, with the hig hlig hted 
hypot he sis abo ut the dif fe ren ces and si mi la ri ti es in the 
in ter pre ta tion of the con cep ti ons.

Key words: mis sion, Chruch, mis si o na ri es, East, 
West


