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Апстракт: Циљ рада који је пред нама је да у
кратким цртама представи биографију Св. Нор
берта, оснивача реда премонстрата, и пресек ра
ног развоја премонстратског реда.
Кључне речи: Св. Норберт (око 1080–1134),
премонстрати, Римокатоличка црква, регулар
ни каноници.

Премонстрати се другачије називају норбертинци, регуларни
каноници Премонтреа и бели каноници (у Енглеској). Основао их је
Св. Норберт од Ксантена (око 1080–1134) у Премонтреу, у Францу
ској, 1120/21. године и представљају верску заједницу која је обје
динила контемплативни са активним верским животом. Као ред ка
ноника у 12. веку представљају везу између чисто контемплативног
живота претходног периода и живота просјачких редова 13. века.
Премонстрати су настали као резултат разних покушаја да се по
стигну слични циљеви и њихов развитак је омогућила специфична
комбинација околности. Живот оснивача и околности иза његовог
рада дефинисали су духовност премонстрата. Св. Норберт, оснивач
премонстрата и касније чувени надбискуп Магдебурга, представља
изузетну фигуру раног 12. века. Његови савременици су га издиза
ли изнад Св. Бернара из Клервоа (1090–1153), не знајући за пре
стиж коју ће будућност дати Бернаровим списима.1
* miroslav.popov ic@f.bg.ac.rs.
1
New Catholic Encyclopedia, Second Edition, Vol. 11, Pau-Red, Thomson & Gale,
Washington DC, 2003, 665; François Petit, Spirituality of the Premonstratensians. The
Twelfth and Thirteenth Centuries, Premonstratensian Texts and Studies, 2, trans. Victor
Szczurek, ed. Carol Neel, Order of Saint Benedict, Collegeville, Minnesota, 2011, 3, 15.
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Премонстрати се сврставају у регуларне канонике. Наиме, у 11.
веку постојао је велики број свештеника који нису били монаси, а
реформатори тог периода су сматрали да би они требало да до од
ређеног степена прихвате монашки начин живота, тежили да им
наметну целибат и заједнички живот, штедњу, заједничко обедова
ње, планско служење литургије и спавање у заједничким спаваони
цама. Мирско свештенство у богатијим црквама организовало се у
заједничко тело – које се звало каноника; бирали су званичнике,
управљали приходима, држали литургију и обављали пастирску ду
жност. Живот ових секуларних каноника био је мање строг од мона
шког, а реформатори 11. века су се борили против опозиције да им
наметну монашки живот.2
Реформатори су открили Правило Св. Августина, које је било
флексибилније од Бенедиктовог, одговарало и потребама повуче
них заједница и људи који су проповедали, а каноници који су при
хватили ово Правило звали су се регуларни или августински кано
ници. Спомени Правила Св. Августина почели су да се јављају после
Концила из 1063. Непосредни утицај Ситоа и цистерцита утицао је
на покрет који је настао у првој половини 12. века међу регуларним
каноницима. Покушаји да се наметне правило живота секуларном
свештенству наишли су на препреке због њихових секуларних те
жњи и монаха који су желели да имитирају слободу од забрана коју
је секуларно свештенство уживало.3
Мада се као основа јављају августинска правила, то треба схва
тити релативно, јер су прву фазу развитка регуларних каноника
обележиле различите традиције и у периоду 1070–1130. настали су
статути, ускоро названи ordo antiquus, одликовали се мудром уме
реношћу, а њихови аутори су само делом познати. Покушаји регу
ларних каноника који су били пустињачки расположени добили су
са такозваним Ordo monasterii (Regula secunda) основу августинске
традиције. Пошто су наишли на потврду идеја о ручном раду, ап
стиненцији и слично, сматрали су да се ради о првобитним Авгу
стиновим правилима. Тако је настала супротност између тзв. ordo
antiquus и овог новог правила регуларних каноника који су живели
пустињачким животом, што је изазвало препирку сличну оној из
међу цистерцита и клинијеваца, да би у следећој фази настали ме
Џозеф Х. Линч, Историја средњовековне Цркве, превели Драгић Живојиновић,
Бранислав Танчић, Clio, Београд, 1999, 270–271.
3
The Cambridge Medieval History, Volume V, Contest of Empire and Papacy, ed. J. R.
Tanner, C. W. Prévite-Orton, Z. N. Brook
 e, Cambridge, 1968, 678–679; Џозеф Х. Линч,
Историја средњовековне Цркве, 271.
2
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шовити облици. Такође, деловала су и два мишљења, у Италији и
Француској регуларни каноници су више живели по контемплатив
ном принципу, док су га у Немачкој спајали са пастирским дужно
стима. Канонике су биле организоване врло различито.4

Личност Св. Норберта
Живот Св. Норберта познат је из неколико скоро савремених
извора. Пошто је Норберт умро 1134, Херман, монах Лаона, 1149.
године написао је историју чуда Богородице Лаонске, у којој је оп
ширно описао оснивање Премонтреа. Један од премонстрата је око
1155. године наставио чувену хронику Сигеберта од Гемблоа и у
наставак је укључио елементе живота Св. Норберта. Такође, от
прилике у исто време, премонстрат из Капенберга у Вестфалији је
написао историјат Св. Годфрија, њиховог оснивача, а овај текст је
садржао доста података о Св. Норберту. Између 1155. и 1164. на
стао је први биографски опис, који је сачуван у две верзије. Прва је
настала у Немачкој, сачувана у рукопису Св. Петра у Бранденбургу
(Vita A), а друга редакција је из Француске (Vita B). Мада су ова два
житија слична, њихов међусобни однос је тешко утврдити.5
Норберт је био син господара Генепа и постао каноник у обли
жњем Kсантену. Служио је на дворовима Фредерика, надбискупа
Келна, и Хенрика V, цара Св. римског царства 1111–1125, послед
њег владара салијске династије, кога је пратио у Рим. Године 1115.
муња је Норберта оборила са коња и он је сматрао да је то позив на
живот у савршенству. Повукао се у Фирстенберг, ћелију близу Ксан
тена, где је у покајничком животу провео три године (1115–1118).
Пошто је неуспешно покушао да реформише канонике Ксантена,
његова повремена проповедничка путовања довела су до тога да бу
де позван пред Синод у Фрицлару 1118. Пошто је разделио имовину,
босоног је отишао у Сен Жил, где му је папа Гелазије II (1118–1119)
дао овлашћење да проповеда широм Цркве. Путујући са неколико
Velika povijest Crkve, ur. Humbert Jedin, sv. 3: Srednjovjekovna Crkva, prvi polu
svezak: Od crkvenog ranog srednjeg vijeka do grgurovske reforme, preveli Josip Ritig, Leo
Držić, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1971, 514–515.
5
François Petit, Spirituality of the Premonstratensians. The Twelfth and Thirteenth
Centuries, 15–16. Енглески превод одломака двеју верзија живота Св. Норберта, са
уводом о хагиографији свеца, објављени су у: Norbert and Early Norbertine Spiritua
lity, selected and introduced by Theodore J. Antry, Carol Neel, Paulist Press, Mahwah,
New Jersey, 2007, 121–193.
4
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ученика, нашао је пријатеља у Вартоломеју, лаонском бискупу, ко
ји му је понудио Цркву Св. Мартина у свом бискупском граду, али
су каноници Св. Мартина одбили да прихвате строги начин живота.
На савет папе Каликста II (1119–1124) и уз подршку Вартоломеја,
Норберт је успоставио манастир близу Лаона у изолованој долини
Премонтреа 1120, а исте године учествовао је на Концилу у Соа
сону, који је осудио Петра Абелара. Пустињачки живот у Премон
треу је 1121. попримио чвршћи облик, Норберт је до именовања за
надбискупа у Магдебургу 1126. доста путовао као проповедник, али
је Премонтре задржао контемплативно-аскетски карактер, није на
стао изразито проповеднички ред, мада се у појединим случајевима
(у саској покрајини) бавио проповедањем. Норберт је одлучио да
ред мора прихватити Правило Св. Августина, основано је много но
вих заједница током првих година и папа Хонорије II (1124–1130)
је 1125. потврдио ред.6
Устав новог реда заснивао се на моделу Повеље милосрђа, са
њеним системом ограничене монархије, повезаних кућа и погла
варима у родитељским манастирима. Ред је пратио цистерцитски
пример у виду белог хабита, једноставности облачења, ритуала и
архитектуре, уздржавању од меса и дугим постовима. Норберт и
Бернар из Клервоа су били блиски пријатељи, мада са разликама у
мишљењима. Бернар је одбацивао Норбертове погледе о владавини
Антихриста као стања садашњости, али су били заједничких гледи
шта када је требало супротставити се ставовима Абелара.7
Пошто је Лотар III (немачки краљ 1125–1137, цар Св. римског
царства 1133–1137) бранио круну против Хоенштауфена, Норберт
је на Дијети у Шпајеру 1126. проповедао о лојалности и послушно
сти и тиме стекао Лотарову подршку. У Шпајеру су каноници Кате
драле у Магдебургу бирали надбискупа и изабрали Норберта, који
је посвећен јула 1126. Његови напори да поврати земљу коју је Цр
ква изгубила због непотизма или конфискацијом и да реформише
живот свештенства довели су до незадовољства и побуне у дијеце
зи. Премонтре је за то време пролазио кроз кризу без његовог вођ
6
New Catholic Encyclopedia, Second Edition, Vol. 10, Mos-Pat, Thomson & Ga
le, Washington DC, 2003, 420; The Cambridge Medieval History, Volume V, Contest of
Empire and Papacy, 680; Velika povijest Crkve, ur. Humbert Jedin, sv. 3/1, 516. О Св.
Норберту на Концилу у Фрицлару 1118. види R. I. Moore, The War on Heresy: Faith
and Power in Medieval Europe, Profile Books LTD, London, 2012, поглавље Sheep in
the Midst of Wolves.
7
The Cambridge Medieval History, Volume V, Contest of Empire and Papacy, 680; О
Бернару из Клервоа и сукобу са Абеларом в. Мирослав М. Поповић, „Учвршћење
цистерцитског реда – Св. Бернар из Клервоа,“ Теолошки погледи 2 (2011), 79–90.
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ства, те је Норберт, сакупивши вође премонстрата у Магдебургу,
замолио да изаберу као његовог наследника Хуга од Фосa (умро
1161), који је реду дао усмерење и структуру. Норберт је покушао
својим радом да покрсти Венеде, који су насељавали територије
источно од Лабе. Његово проповедање је највећи успех постигло у
Француској, Белгији и Немачкој. На истоку му је права заслуга ус
постављање премонстрата у Магдебургу, који су касније били успе
шни у покрштавању Венеда.8
Када је избила папска шизма 1130. године, Норберт је дао по
дршку Инокентију II (1130–1143) и помогао да се цар убеди да по
држи Инокентија. Пратио је експедицију цара Лотара9 у Италију
(1132–33) против Анаклета II (антипапа 1130–1138) и придружио
се Бернару из Клервоа у покушају да Анаклета придобије убеђива
њем.10 Норберт је наставио да служи Лотару после повратка у Не
мачку, а болест га је присилила да се врати у Магдебург. Умро је 6,
а сахрањен 11. јуна у премонстратској цркви у Магдебургу. Године
1582. одобрен је литургијски култ за Св. Норберта, а 1627. његово
тело је пребачено у Опатију Страхов у Прагу.11
Норб ерт је био особ а из у з ет не енерг и је и ма ш те, на д ар ен а
неод ољ ив ом прив лачнош ћу. Фас цин и р ао је дру г е, му ш карц и и
жене су хрл ил и к њем у, важ ни појед инц и су траж ил и да их уве
де у мон а ш ки ред, па пе Ге л а зи је II, Хонори је II и Инок ен т и је II
ужив а л и су у њег ов ом шарм у. Цар еви Све т ог римс ког царс тва и
бис ку п и, ва ж ни мон ас и поп ут Св. Берн ар а и Гиб ерт а од Ног ен т а
осећ ал и су див љењ е прем а њем у. Имао је так о жив у маш ту да у
мла д ос ти ни је мог ао да изд рж и ду г е период е тиш ине или мол и
тве, али је ипак пос тао ве л ик и кон т ем п лат ив ац. Био је осећ ајан
и веом а ин т е л иг ен т ан, учен, познат по нег ов а ном гов ор у и ве л и
кој пис менос ти, мад а се прог рам студ ија кроз који је прош ао још
увек ни је узд иг ао до висок их стан д ард а кас ног 12. век а. Позна в ао
је Свет о Пис мо и учењ е Отац а, учио је о важ ним држ авн им пос ло
ви м а и ад м ин ис тра ц и ји ди јец ез е. Строг о узевш и, Норб ерт ник а
да ни је био ин т е лек т уа л ац, њег ов ин т е лект је био окрен ут прем а
New Catholic Encyclopedia, Second Edition, Vol. 10, Mos–Pat, 420.
Мада још увек није био крунисан за цара, дуга повезаност царске круне са
краљем Немачке дала је Лотару бескомпромисну позицију владара западног хри
шћанског света.
10
Martha G. Newman, The Boundaries of Charity. Cistercian Culture and Ecclesiasti
cal Reform 1098–1180, Stanford University Press, Stanford, 1996, 195–196; The Cam
bridge Medieval History, Volume V, Contest of Empire and Papacy, 342–343.
11
New Catholic Encyclopedia, Second Edition, Vol. 10, Mos–Pat, 421.
8
9
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прак т ичном у најп лемен и т и јем смис лу те реч и, доб ро је разумео
све т овн у пол и т ик у. Ка д а би неш то од л у ч ио њег ови неп ри јат е љ и
су знал и да је било немог уће омес ти њег ов план, био је вел ик и ен
ту зи јас та са изг ра ђ ен им ин т е лек т ом.12

Рани развој реда
Ана л из у раз л и ч и т их врс та верс ког жив от а мож емо на ћ и у де
лу Књи ж иц а о разл ичитим редов и м а и проф ес ија м а у Цркви, која
је нас та л а у ди јец ези Ли је ж а сре д ином 12. век а. Она се ба ви пу
стињ а ц и м а који су жив е л и са м и или са нек ол иц ином људ и, мон а
си м а који су жив е л и близ у људ и, као клин и јевц и, мон ас и м а који
су жив е л и да лек о од људ и, поп ут цис терц и т а, ка нон иц и м а који су
жив е л и да лек о од људ и, поп ут премонс трат а, ка нон иц и м а чи је су
ку ће би ле близ у људс ке ак т ивнос ти, као ка нон ик а Св. Квен т ин а
или Св. Вик т ор а, и сек ул арн им ка нон иц и м а, који су жив е л и међ у
све т ом. Прем а овој ана л изи, под е л а на три ре д а: пус тињ а к е, мо
на х е и ка нон ик е би л а је ма њ е ва ж на од раз л ик а које су пос тоја ле
измеђ у строг их и умер ен их уну т ар сва к ог ре д а. Ау т ор је ви д ео
да пос тоји већ а сличност измеђ у цис терц итс ких мон а х а и пре
монс тратс ких ка нон ик а, који су и јед н и и дру г и жив е л и да лек о
од све т а, нег о измеђ у дру г их гру п а уну т ар њи хов ог ре д а. Упот ре
ба неб ојене тка н ине умес то тра д иц ион алне црне би л а је јед н а од
најв ећ их инов а ц и ја кој у је доне л а нов а гене р а ц и ја реф орм ат ор а.
Цис терц и т и и премонс трат и су би л и под јед н а к о познат и као бе л и
мон ас и и бе л и ка нон иц и. Премонс тратс ки бис куп Анселм од Ха
велб ерг а на г лас ио је новин у раз л и ч и т их типов а верс ког жив от а у
прв ој књизи својих Дија л ог а. Међ у ре д ови м а који су при х ват и л и
Правило Св. Авг ус тин а разм ат рао је ред Св. Руф а и свој ред пре
монс трат а, пис ао о Св. Норб ерт у, који је, по њег овим реч и м а, во
дио мног е куће са в ршенс тву апос толс ког жив от а.13
Норб ерт ов нас лед н ик, Ху г о од Фос а, уса в рш ио је орг а н из а ц и
ју ре д а усваја њ ем пракс и и пра ви л а који су најв ећ им делом би
ли цис терц итс ког пор ек ла и убе д ио премонс тратс ке опат е да је
12
François Petit, Spirituality of the Premonstratensians. The Twelfth and Thirteenth
Centuries, 17–21.
13
The New Cambridge Medieval History, Vol. IV c. 1024–c. 1198, Part I, ed. David
Luscombe, Jonathan Riley-Smith, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, 340–
341, 354–355. О делу Анселма из Хавелберга в. Jay Terry Lees, Anselm of Havelberg:
Deeds Into Words in the Twelfth Century, Brill, Leiden, 1998.
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пот ребн а нек а врс те фе д е р а ц и је иначе ау т оном н их ку ћ а. Папс ке
буле, од којих је најв аж нија Бул а Алекс анд ра III (1159–1181) из
1177, помог ле су да премонс трат и пос та н у ред са доб ро дефин и
са ном орг а н из а ц и јом, са опат ом генер а лом (опат ом Премонт реа)
и год иш њом скупш тином пог ла в ар а раз л и ч и т их ку ћ а, сис темом
пов ез а нос ти ку ћ а и ме т од ом визи т а ц и је, који су најв ећ им делом
усвојен и из сис тем а у Сит оу. У 12. век у ред се брз о прош ирио ско
ро чи т а в ом Европом и, са Крс та ш ким рат ом, чак у Па лес тин и,
где су основ ане три заједн иц е до 1145. До сред ине 13. век а, прем а
конз ерв ат ивн им проц ен а м а, би ло је бар ем 500 опат и ја или при
орија у Франц ус кој, Белг ији, Нем ачк ој, Аус трији, Швајц арс кој,
Угарс кој, Шпа н и ји, Грчк ој, Па лес тин и, Пољ с кој, Порт у г а л у, бри
танс ким острви м а и скан д ин авс ким зем ља м а.14
Ток ом 11. и 12. век а хиљ ад е жен а ушле су у верс ке заједн иц е
и нек е од њих су жив е ле на нив оу ду х овне и ин т е лек т уа лне јед н а
кос ти са му ш карц и м а. Пор ед му ш ке, пос тоја л а је и женс ка гра н а
премонс тратс ког ре д а, чи је је оснив а њ е помог ао још сам Св. Нор
берт. Женс ки ма н ас тир разви јао се близ у сва к ог му ш ког; двојн и
са мос та н и су укин у т и 1140. год ине. Женс ка гра н а ре д а разви ја л а
се у Нем ачк ој, Чеш кој и Пољ с кој, а ис т ак н у т е за ш тит н иц е овог
ред а су Бла ж ен а Брон ис лав а, пољс ког пор ек ла (1203–1259), Бла
жен а Герт руд а (1225–1297), сес тра Св. Елиз аб е т е из ку ће Арп а
довић а, и Бла ж ен а Крис тин а (1269–1292), пор ек лом из Мајнц а.15
Норб ерт је теж ио да омог ућ и нач ин да жене из свих друш твен их
слојев а уђу у рег ул ис ан мон а ш ки жив от. Год ине 1120. у Премон
треу је створио прот от ип премонс тратс ког двојног ма н ас ти р а и
пон уд ио жен а м а које су га прат и ле као пу т у ј у ћег пропов ед н ик а
при л ик у да оствар е свој идеа л верс ког жив от а, под рж ан пра ви
лом и вез анош ћу за чврст ред који је одоб рил а Црк ва.16
Упрк ос преов ла ђ у ј у ћем миш љењу ток ом 20. век а, у време ра
ног разв оја ре д а ли т ург ијс ка ујед н аченост међ у премонс трат и м а
ни је би л а та к о строг о спров е д ен а као код цис терц и т а. Ток ом дру
ге половине 12. век а вођс тво Ху г а од Фос а, утиц ај цис терц итс ке
14
New Catholic Encyclopedia, Second Edition, Vol. 11, Pau–Red, 665–666. О раз
воју премонстратског реда у Енглеској и Угарској в. Joseph A. Gribbin, The Pre
monstratensian Order in Late Medieval England, Studies in the History of the Medieval
Religion 16, Boydell Press, 2001. и Борис Стојковски, „Павлини у Срему у средњем
веку“, Истраживања 21 (2010), 119–120.
15
Борис Стојковски, „Павлини у Срему у средњем веку“, 119–120; The New Cam
bridge Medieval History, Vol. IV c. 1024–c. 1198, Part I, 347.
16
Crown & Veil. Female Monasticism from the Fifth to the Fifteenth Centuries, ed. Jeffrey
F. Hamburger, Susan Marti, Columbia University Press, New York, 2005, 229.
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упра в е и ли т ург и је на премонс трат е, као и папс ко подс тиц а њ е
униф орм нос ти, доп рине л и су већој, али ник а д а пот п у ној ли т ур
гијс кој ујед н аченос ти ши р ом ре д а.17
Током раног периода, за век и по, премонстратски ред је до
живео велику експанзију и развио богат духовни и интелектуални
живот. Стекао је у својим редовима доста светих личности и, ути
цајем учених људи, премонстрати су значајно допринели средњове
ковном препороду.

***

Библиографија:
Gribbin, J. A. (2001), The Prem ons trat ens ian Ord er in Lat e Me
die val England, Stud ies in the His tory of the Med ie v al Relig ion 16,
Boydell Press.
Hamburger, J. F., Marti, S. (ed.) (2005), Crown & Veil. Female Mo
nasticism from the Fifth to the Fifteenth Centuries, Columbia University
Press, New York.
Jedin, H. (ur.) (1971), Velika povijest Crkve, sv. 3: Srednjovјekovna
Crkva, prvi polusvezak: Od crkvenog ranog srednjeg vijeka do grgurovske
reforme, preveli Josip Ritig, Leo Držić, Kršćanska sadašnjost, Zagreb.
Lees, J. T. (1998), Anselm of Havelberg: Deeds Into Words in the
Twelfth Century, Brill, Leiden.
Линч, Џ. Х. (1999), Историја средњовековне Цркве, превели Дра
гић Живојиновић, Бранислав Танчић, Clio, Београд.
Luscombe, D., Riley-Smith, J. (ed.) (2008), The New Cambridge Me
dieval History, Vol. IV c. 1024–c. 1198, Part I, Cambridge University
Press, Cambridge.
Moor e, R. I. (2012), The War on Heresy: Faith and Power in Medieval
Europe, Profile Books LTD, London.
17

78

New Catholic Encyclopedia, Second Edition, Vol. 11, Pau–Red, 664.

М. М. Поповић, Свети Норберт и ред премонстрата

New Catholic Encyclopedia (2003), Second Edition, Vol. 10, Mos–
Pat, Thomson & Gale, Washington DC.
New Catholic Encyclopedia (2003), Second Edition, Vol. 11, Pau–
Red, Thomson & Gale, Washington DC.
Newm an, M. G. (1996), The Bound ar ie s of Char ity. Cis terc ian Cul
tur e and Ecc les ias tic al Ref orm 1098–1180, Stanford Univers ity Press,
Stanford.
Norbert and Early Norbert ine Spir it uality (2007), selected and in
troduced by Theodor e J. Ant ry, Car ol Neel, Paul ist Press, Mahw ah,
New Jersey.
Pet it, F. (2011), Spir it uality of the Premonstratens ians. The Twelfth
and Thir tee nth Cent ur ie s, Premonstratensian Texts and Stud ies, 2,
trans. Victor Szczur ek, ed. Car ol Neel, Order of Saint Bened ict, Col
lege v ille, Minnesot a.
Поповић, М. М. (2011), „Учвршћење цистерцитског реда – Св.
Бернар из Клервоа“, Теолошки погледи 2 (2011), 79–90.
Стојковски, Б. (2010), „Павлини у Срему у средњем веку“, Ис
траживања 21 (2010), 117–124.
Tanner, J. R., Prévite-Orton, C. W., Brooke, Z. N. (ed.) (1968), The
Cambridge Medieval History, Volume V, Contest of Empire and Papacy,
Cambridge.

Примљено: 5. 2. 2015.
Одобрено: 31. 3. 2015.

79

Теолошки погледи / Theological Views XLVIII (1/2015)

Saint Norbert
and the

Order of Prémontré
Miroslav M. Popović
The Library of History Department of
Faculty of Philosophy – University of Belgrade
Summary: Premonstratensians were founded by St.
Norbert of Xanten (c. 1080–1134), at Prémontré, Fran
ce, in 1120/21. They represent a religious community
which gathered contemplative and active religious life.
As an order of regular canons in the 12th century they
were a sort of connection between strictly contemplative
life of the previou
 s period and the life of Mendicant Or
ders of the 13th century. St. Norbert was a prominent fi
gure of the early 12th century and enjoyed great respect
with his contemporaries.
Key words: St. Norbert (c. 1080–1134), premonstra
tensians, Roman Catholic Church, regular canons.
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