
nиса , 1964. године, до љеговог nубликоваља 1980. Ипак, ра~лози :оте
хНИ'iКе nрироде и других околноС'ГИ« (стр. 7), због којих се ово дјело 
nојавило са закашљељем, не умаљују вриједност ове студије. Ври
један nохвале је академски сликар Владо Војновиh, чији су прециз•ю 
и лијеnо рађени цртежи рекли оно што аутор и фотографија нису 
могли. 

Мр Борис Нилевиh 

Драгољуб Драrојловик - Вера Антик, БОГОМИЛСТВОТО ВО 
СРЕДНОВЕКОВНАТА ИЗВОРНА ГРАfА, Македонска академија на 
науките и уметностите, Скоnје, 1978, стр. 275 

Питање дјеловања богумилског nокрета на Балканском nодуостр
ву nредставља још увијек врло интересантну историјску тему којој 

се nocвehyjy студије с циљем да се објасни низ неразјашљенил или 
дискутабилних проблема, а тичу се поријекла, раширености и вјерои

спо·вјести средљовјековних богумила. 

Истраживаља богумилства у средњевјековној историјској грађи, 

:'\!ада интересантна, доста су тешка за правилно тумачењt!, јер је 

писана историјска грађа везана искључиво за литературу ·и списе 

идес,лошких противника богумила. То су, у веhини случајева, фраr

:мснтарни и садржински несаrласиви nодаци, што, nоред недостатака 

~утентичних остатака богумилске књижевности, ставља nред истра

живача преnреку из које често изничу разЛИ'iИТа тумачења и кон
траверзне и nогрешне поставке о богумилству. 

Једно од новијих дјела у коме је проблем богумилства посма

тран из другог угла, а расправља се о траговима богумилства у сред

њовјековној историјској грађи, јесте кљига Драгољуба Драгој

ловика и Вере Антик, Боzо.чи.л.ството во средnовех:овnата изворна 
zpafa. Кљига се, nоред предгозора, сnиска скраhеница, резимеа на 
енглеском језику и регистра, састоји из двије главе. У nрвој, 

Боzо..tе.и.п.ска и nсевдобоzо.l!.и.л.с"а кnижевпост, расправља се и 

анализира о остацима богумилске и nсеудобогумилске кљижев

ности и, прије свега, .оцјељује оригинална богумилска кљижев

ност, која се одржала у малим траговима.. Малобројна дјела 

богумилске кљижевности садрже идеолошке и теолошке елемен

те, што је и разумљиво, с обзиром да је богумилство утицало 

на карактер те кљижевности. 

Богумилски nокрет јавља се двојако: као вјерско-nолитички 
покрет за ослобођеље од вјерске и политичке доминације сусједних 

земаља и као народни покрет, пошто је судбина народа уrрожена, 

ка·ко унутар саме земље, тако и сnоља. 

Аутори су за један дио средњовјековне историјске грађе утвр

дили да има у себи елемената, или је у потnуности у духу боrу~ил

ског учеља. Прије свега, то су апокрифи који се не могу приnиси-
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вати у потпуности богумилској кљижевности. Појединачнк трагови 
боrумилске вјероисповијести откривају се у низу анонимних записа 

из XI и XII стољеhа, као и у снажној псеудобогумилској кљижевно
сти. 

Друго, много обимније поглавље, Антибо~у.м.илска књижеена ~pa
fa, садржи три категорије историјске грађе: словенска изворна гра
ђа, грчка и латинска. Поред разноврсне писане словенске изворне 

грађе, јавља се разноврсна топономастичка грађа која се у научној 
литератури доводи у директну везу са боrумилством. Посм::tтрајуhи 
у цјелини, словенска изворна грађа је разноврсна и даје 11јеловиту 
слику о боrумилском покрету, њеrовој снази и утицајима. Слика 
преношена словенском изворном грађом донекле је затамљена, 
због извјесне непрецизности записивача, а на то дјеломично утиче и 
архаична термино·лоrија. Словенска изворна грађа није довољно 
критички конциnирана у осматрању свијета· и често се губи у беспо
требним уоnштавањима. Ипак, крајљи суд о· њој био би да је употреб
љива, јер nредочава доста конкретног материјала о богумилском 

покрету. 

У друrом дијелу анализирана је и полемичка словенска књижев

ност за коју аутори истичу да је квантитативно обимна., али сирома
шна у квалитету. Најобимюrје дјело и тематски најисцрпнија сред
љовјековна полемичка расправа је Беседа против ноеопоја
еената бо~о.м.илска ерес Презбитера Коз.м.е, која због своје 
историографске вјеродостојности спада међу најдрагоцјеније изворе 
за историју богумилскоr покрета на Балканском полуострву. Иако 
сиромашна по избору писаца и темама и незнатно,г друштвеног ути

цаја, полемичка кљижевност је актуелношћу, ипак, одиграла зна
чајну улогу у активности богумилско,г покрета на Балканском полу

острву. 

Историјска грађа о дјелатности боrумилског покрета на Балкан

ском полуострву открива се, такође и кроз остале књижевне облике 
писане на словенским језицима. То су различити канонск'и и пра;:~ни 

сrrиси који о времену од Х до XV стољеhа нуде обиље података:, 
прије свега различитих анатема бачених на богумиле. Записи и би

љешке, нуде само штуре вијести о богумилском покрету на Балкан

ском полуострву и то садржински непотпуне и тешко пр~позна.т

.ъиве. Ж:Итија су шаролика историјска изворна грађа и тематски се 
креhу од стварног до нереалног. Ипак, подаци које нуде служе као 

важан извор за изучавање богумилског покрета на Балканском 

полуострву. Из житија је донекле могуhе разоткрити дјелатнос'l бо

гумила, јер су те информације често неуједначене и треба их посма

rрати критички. Похвале, молитве и литургијски текстови садрже дио 

историјске грађе о боrумилском покрету, но она је доста уопштена 

и непрецизна, затворена у окоштале системе писаља у којима се 
инсистира на форми, а садржај се запоставља. Обимна историјска 

грађа на словенском језику и у разноликој техници писања пружа 

моrуhност за откриваље специфичности боrумилскоr покрета и ље

говог утицаја у средљовјеко·вном друштву. 
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Историјска грађа о богумилском покрету писана грчким јези
ком је б()гата и разноврсна, дијелом оригинална, дијелом коыпилатор

ска и није увијек поуздана. Посебно, тешкоћа се јавља код проуча
ваља византијске историјске грађе која обилује низом ост:.така ра
зличитих књижевних врста, често тематски стереотипних и хроно

лошки несређених. Недосљедна терминологија, нејасна хронологија 

и лекС'и•tка архаичност су опште карактеристике византијске изuорне 

грађе и у њој је често тешко разлучити оригинално од комnилатор
ског. Богата преписка византијских царе:ва-императора и црквених и 

државних достојанственика често открива и нуди податке за проуча

вање богумилског покрета на Балканском полуострву. Међу најnа

:ншије изворе за проучаваље историје богумилског покрета на Бал
канском полуострву спада писмо цариградСI(ОГ nатријарха Козме 

Јерусалемског, у коме он анатемише попа Богомила. Значајне подат

ке саопштава и Хоматијан који у својим писмима излаже интересант

ну историјску грађу за nроучавање историје македонских богумила. 

Често се јављају различита уnутства како треба постуnати са богу

милима и како их треба примати у православну цркву. 

Канонски, правни и судски списи, писани грчким језиком. при
лично вјерно обиљеже све фазе развоја богумилског покрета у Ви

зантијС){Ој Империји, од самих њихових почетака као скоро неизди

ференциране историјске појаве у Х стољећу до љегове потпуне 

трансформације у праву дуалистичку вјероисповјест. Ову rрађу са
чињавају, већином, анатеме и судске пресуде које само nотврђују 

постојеhе стаље у боrумилском покрету и љегову присутност на тлу 

Византијског Царства. Житија, као најстарији и најбогатији облик 

византијског празног текста, садрже обиље разних податак о активно
сти богумила и љиховом постојаљу за скоро читаво вријеме Византиј

ског Царс'!·ва. Подаци из житија су најчешће површни и односе се 

на неке фантастичне догађаје, па су, самим тим, често и неупотреб

љиви у озбиљним историјским разматраљима. 

У контексту судара на Балканском полуострву у средљем вије

ку, прије свега на вјерском и политичком nлану, богумили су заузи
мали одређено мјесто, што биљежи и историографија тога времена. 
Анализирајуlш дјела настала на грчком језику, византијски писци и 

хроничари су оставили много значајног материјала, нарочито аутен

тичних података који су од изузетног значаја за утврђиваље корје

на и улоге богумила у средњовјековном друштву. Аутори ове кљиге 

истичу да је један дио тих података доста непоуздан и неповјерљив, 

па је нужно користити :v.x опрезно. Доста богата и садржајем разновр
сна полемичка кљижевност на грчком језику води дуготрајну борбу 

против свега онога што покушава пореметити доминацију !ЈР.ШО

славне цркве на Балканском полуострву. Пошто се богумилски по

крет суnроставио православљу, полемичка кљижевност на грчком 

језику, окренула се у потnуности против љега. Текстови, анализи

рани у књизи, освјетљавају начин негирања основних поставю., бо

гумилског покрета. Настала под снажним утицајем православља и 
штитећи љегов ауторитет, полемичка кљижевност на грчком језику, у 

највећем броју случајева остаје компилаторска. Она је била важно 
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пропагандно средство у служби државе. Попратне и појединачне ви

јести о богумилском покрету на Балканском полуострву крију се, 

такође и у неколико похвала (као кљижевна врста) исписаних грчким 
језиком, у једном литургијском тексту и два написа. 

Значајна историјска грађа о богумилској дјелатности на Балкан

ском полуострву написана је на латинском језику и њен највеhи дио 

је у посљедље вријеме објављен. Тиме се створио најсигурнији пут 

за правилно тумачење ове историјске појаве. Богата историјска гра

ђа нуди обиље тема о свестраној дјелатности богумила на свим по

љима и има различиту употребну вриједност. Најраширенија је поле

мичка кљижевност, богата садржајем и информацијама о поријеклу 

и генези боrумилскоr покрета и љеговим везама са сличним покре

тима на западу Европе. Подаци су врло прецизни и вјеродостојни, 

што су историчари често истицали. Водећи борбу против западно
европских јеретичких покрета, писци-полемичари су понеком !{рат

ком опаском спомиљали и балканске (тј. босанске) херетике. Такви 

подаци су до извјесне мјере употребљиви и пружају моrућност да 

се донекле распозна организација боrумилске цркве и њено вјерско 

учење. Значајна свједочанства о организацији херетичке цркве 

на Балканском полуострву пружају саборски и остали службени акти 

католичке цркве, као и њена активност око успостављања инквизи

цијских судова који се узимају као крајња мјера коју је користила 

католичка црква у борби против херезе. 

Хронике и историјска дјела различите намјене, писани на латин

ском и старофранцуском, такође пружају доста значајних података 

који на свој начин тумаче активност богумилскоr покрета на Балюш

ском полуострву. Спорадичне вијести често дотакну и питање вјер
ског учеља богумила, али недовољно снажно да се преко њих може 

у потпуности протумачити љегова суштина. Преписка на ла.тинском 

језику је садржајна, али се састоји од малог броја података који би 

могли у потпуности објаснити дјелатност богумилског покрета на 

Балканском полуострву. Недостају нарочито подаци који би се могли 

користити за објашњавање веза западноевропских и балканских хере

тика. 

Примјељујући сигурна методолошка средства, аутори Д. Дра

гојловик и Б. Антик су систематски прикупили и успјешно анали
зирали податке о дјелатности богумилског покрета на Балканском 

полуострву у свјетлу средљовјековне историјске грађе. Притом су 

дошли до закључка да је суштинско опредјељеље балканских богуми

ла био и остао дуализам. Уосталом, то је била и основна на~tјена 
кљиге. Као таква, кљига представља занимљив и драгоцјен материјал 

за дубље и даље проучаваље дјелатности бо-rумилског покрета на 

Балканском полуострву. 

Салих Ј алимам 
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