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Пи ше: Алек сан дар Ће клић
 

П
oстоје ми то ви ко ји су плод 
на род не ду ше и ко ји на ста ју 
спон та но као по тре ба на ро да, 
а од но се се на пре лом не до
га ђа је у ње го вој про шло сти. 
Они су не пре су шно вре ло за 

на дах њи ва ње, по го то во у те шким вре
ме ни ма, прем да су не рет ко ис кри вље на 
сли ка про шло сти.
На су прот мит ском при сту пу – сто ји 
исто ри ја као на у ка. Она се те ме љи ис
кљу чи во на исто риј ским из во ри ма, ко
ји се кри тич ки ис пи ту ју и упо ре ђу ју са 
срод ним или опреч ним спо ме ни ци ма, на 
осно ву че га се сна гом има ги на ци је ре кон
стру и ше про шлост.
Ме ђу тим, по сто ји јед на по ја ва у исто ри о
гра фи ји, а то је стварањe ми то ва од стра
не са мих исто ри ча ра, од но сно фа бри ко
ва ње ла жне пред ста ве про шло сти, ко ја 

тре ба да по слу жи од ре ђе ним по ли тич
ким, на ци о на ли стич ким и иде о ло шким 
ци ље ви ма.
Мит о бо гу ми ли ма упра во пред ста вља 
про из вод јед не та кве исто ри о гра фи је, 
чи ји је основ ни циљ оспо ра ва ње срп
ског и ис точ нопра во слав ног ка рак те
ра Бо сне у сред њем ве ку, али и да ва ње 

исто риј ског ле ги ти ми те та ства ра њу му
сли ман ске, од но сно бо шњач ке на ци је, 
што је по јед но ста вље но обра зло жио је
дан уче сник ин тер не та ре чи ма „Ја ви ше 
во лим да по ти чем од бо гу ми ла не го од 
пра во слав них Ср ба“.
Опор ту ни зам исто ри ча ра, ко ји су кре и
ра ли тај мит, нај бо ље пре до ча ва све до

Не по сто ји ни је дан озбиљ ни исто риј ски  
до каз о по сто ја њу бо гу ми ла. Бо гу ми ли су 
кроз исто ри ју слу жи ли за оспо ра ва ње  
срп ског ка рак те ра Бо сне, а у но ви је вре ме  
као исто ри о граф ска осно ва и оправ да ње  
за ства ра ње бо шњач ке на ци је и са мо стал не 
др жа ве Бо сне и Хер це го ви не

Бо гу ми ли: исто ри ја 
или ла жни мит
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чан ство бри тан ске исто ри чар ке умет но
сти Ма ри јан Вен зел, из вре ме на 1960их, 
ка да је бо ра ви ла у Са ра је ву и ра ди ла на 
књи зи Укра сни мо ти ви на стећ ци ма.
Она на во ди за ни мљив раз го вор ко ји се 
во дио у ате љеу Ми ле Ћо ро вић и Мла де на 
Ко ло ба ри ћа:
„Ту се за те као и Џон Фајн, ко ји је ра дио 
на са ку пља њу по да та ка за сво је ва жно 
дје ло ’Цр ква бо сан ска, но ва ин тер пре
та ци ја’ (Њу јорк и Лон дон, 1975). Обо је 
смо у то ври је ме про у ча ва ли бо гу мил ску 
кул ту ру, над гроб не спо ме ни ке и Цр кву 
бо сан ску. ’Ре ци ми’, пи тао је Џон Фајн, 
’да ли си на шла би ло шта бо гу мил ско у 
ве зи са стећ ци ма?’ ’Не’, ре кла сам искре
но. ’Ни тра га. А шта је с Цр квом бо сан
ском? Је си ли ту на шао ика кву ве зу с бо
гу ми ли ма?’ ’Не’, ре као је Џон. ’Ни шта 
до ка зи во о Цр кви бо сан ској не ма за јед
нич ко с бо гу ми ли ма. А ја ло вим већ ду го 
вре ме на.’ Та да и ту смо за јед но за кљу чи
ли да ни шта у бо сан ској кул ту ри ни је 
ве за но за бо гу ми ле, упр кос све му што 
нам је ре че но. Сље де ћег да на сам по сје
ти ла свог мен то ра у Зе маљ ском му зе ју, 
др Алој за Бен ца, ко ји ме је ин спи ри сао и 
охра брио за рад на књи зи о стећ ци ма  и 
омо гу ћио ми по моћ од чла но ва ње го вог 
осо бља: Влај ка Па ла ве стре, На де Ми ле
тић и са да по кој ног Ђу ре Ба сле ра, ко ји 
је уви јек био ода ни сљед бе ник те о ри је 
о бо гу ми ли ма. Бе нац је и сам, ску па са 
Би ха љи Ме ри ном из Бе о гра да, на пи сао 
књи гу о стећ ци ма, чи ји ен гле ски на слов 
гла си The Bo go mils (Лон дон 1962). ’Др 
Бе нац’, ре кох, ’мо рам Вам не што ре ћи. 
Про шле ве че ри сам раз го ва ра ла са Џо
ном Фај ном, ко ји ис тра жу је Цр кву бо
сан ску. За јед но смо за кљу чи ли да ни на 
стећ ци ма ни у Цр кви бо сан ској не ма ни
чег бо гу мил ског. Ми слим да бо гу ми ли 
ни су на пра ви ли стећ ке. Ми слим да ни
кад ни су ни би ли ов дје.’ ’Знам’, ре че он. 
’Уви јек сам то знао. Али то ни је не што 
што ја мо гу ре ћи. Ви то мо же те и ја ћу 
вам по мо ћи.’“ (Бо сан ски стил на стећ
ци ма и ме та лу, Са ра је во, 1999).
У скло пу мог ис тра жи ва ња срп ских 
сред њо ве ков них по ве за књи га, на и шао 
сам та ко ђе, на по јам – „бо гу мил ски по вез“, 
о ко ме је пи са ла Бер та ван, Ре ге мор тер, у 
тек сту „По вез ју го сло вен ских ћи рил ских 
ру ко пи са“ у ча со пи су  Би бли о те кар  за 
1959. го ди ну, озна чив ши по вез ру ко пи са 
R 3.349 Уни вер зи тет ске би бли о те ке у За
гре бу – бо гу мил ским. (Исти текст по ја вио 
се и у сту ди ји Bin ding Struc tu res in the Mid

dle Ages, ко ју је при ре ди ла Џејн Грин фелд 
1991. го ди не, пре вев ши са фран цу ског на 
ен гле ски тек сто ве Бер те ван Ре ге мор тер.)
Са мо ле ти ми чан по глед био је до во
љан да се утвр ди да је тај по вез, и по 
де ко ра тив ним и по струк ту рал ним 
еле мен ти ма, исто ве тан са срп ским 
сред њо ве ков ним по ве зи ма. То не сум
њи во по твр ђу ју ор на мен ти и њи хо ва 
ком позициjа, а осо би то ор на мент дво
гла вог ор ла, ко ји се ви ше пу та по на вља. 
Ако има мо у ви ду да сва ки ре ли гиј
ски пра вац сна гом свог ду ха ства ра 
осо бе ну и пре по зна тљи ву ма те ри
јал ну кул ту ру, би ло би ло гич но да и 
бо гу мил ство из не дри спе ци фич ну ор
на мен ти ку. Ме ђу тим, ту ни ка ко не би 
мо гло би ти ме ста за ор на мент дво гла вог 
ор ла, ко ји, као ис точ нопра во слав ни 
сим бол пред ста вља сим фо ни ју ца ра и па
три јар ха, и, пре ма то ме, ко сио би се са 
бо гу мил ским уче њем. Сем то га, тај ру ко
пис не по ми ње ни Дра го љуб Дра гој ло вић, 
сва ка ко нај ве ћи по зна ва лац бо сан ског 
ру ко пи сног на сле ђа.

Мо је ви ђе ње, да то ни је бо гу мил ски по
вез, по твр дио је др Иван Ко сић из На
ци о нал не и све у чи ли шне књи жни це у 
За гре бу, на пи сав ши ми да је по ме ну ти 
ру ко пис „Це тињ ски псал тир с ту ма че њи
ма, (R 3.349), XV. ст., срп ске ре дак ци је“.
Оста ло је са мо не ре ше но пи та ње 
да ли је ово слу чај на по гре шка или 
се ра ди о сми шље ном под ме та њу „до
ка за“ о бо гу ми ли ма. Ипак, овај при мер 
мо же да по слу жи и као мо дел за раз у ме
ва ње це лог фе но ме на „бо гу ми ли“.
У те зи o бо сан ским богумилимa све је под 
зна ком пи та ња, од са мог име на, на стан ка, 
уче ња, до не стан ка тог по кре та.
По јам бо гу ми ли (или бо го ми ли) ап
со лут но је био не по знат у Бо сни пре 
сре ди не XIX ве ка. Ни је га би ло до та да 
у на род ном пам ће њу ни ти у са чу ва ном 

ру ко пи сном на сле ђу. Не по ми ње се 
ни у јед ном ста ром реч ни ку,  ни у 
јед ном пу то пи су. У на у ку га је увео бо
сан ски фра ње вац Иван Фра њо Ју кић 
1851. го ди не, а он је, у ства ри, од Ор би
на (1601), Фар ла ти ја (1769) и Пе ја че ви ћа 
(1797) пре у зео ми шље ње о је ре ти ци ма у 
Бо сни. Они су са мо по но ви ли оп ту жбе 
од ра ни је, ко је су сти за ле из ре до ва ри
мо ка то лич ке цр кве пре ма жи те љи ма Бо
сне и Ху ма да су ма ни хе ји, па та ре ни или 
ши зма ти ци (пре ма Пе ја че ви ћу и Не ма ња 
је био у по чет ку па та рен). Те ква ли фи ка
ци је Ју кић је не кри тич ки до вео у ве зу са 
бо гу мил ством на Ис то ку и са вал ден зи ма 
и ал би ген зи ма у Фран цу ској.
Ме ђу тим, тре ба има ти на уму да су та
кве оп ту жбе би ле ма нир ри мо ка то лич ке 
цр кве у сред њем ве ку за цр кве ко је ни
су би ле под ње ном ју рис дик ци јом. (На 
при мер, ка да је до шло до рас ко ла са Ва
се љен ском па три јар ши јом 1054. го ди не, 
кар ди нал Хум берт је из нео оп ту жбе ме ђу 
ко ји ма је би ла и оп ту жба за ма ни хеј ство.)
Глав ни за мах бо гу мил ству у Бо сни као 

ду а ли стич кој је ре си дао је је зу и та Фра њо 
Рач ки, ко ји је та ко ђе сво ју по став ку за
сно вао пре те жно на ла тин ским оп ту жба
ма. Па да у очи да су Рач ки, као и оста ли 
исто ри ча ри ко ји су за сту па ли бо гу мил
ску те зу, из бе га вао да од ре ди на род ност 
бо сан ских жи те ља у сред њем ве ку. Раз лог 
то ме је што је био све стан чи ње ни це да 
су сви ста ри из во ри (Ај нхард, Пор фи
ро ге нит, Поп Ду кља нин, као и бо сан ске 
по ве ље) не дво сми сле но ука зи ва ли да су 
то би ли Ср би. Ве ро ват но из раз ло га да 
се та чи ње ни ца при кри је, Рач ки у пр ви 
план ис ти че вер ске при ли ке, али са мо 
она ко ка ко су их ви де ли ри мо ка то лич ки 
по ле ми ча ри, прем да му је био по знат и 
рад Бо жи да ра Пе тра но ви ћа о тој те ми, 
ко ји се осла њао на бо сан ске спо ме ни ке. 
За то је фран цу ски сла ви ста Ан дре Ва јан 

Све до чан ство бри тан ске исто ри чар ке умет но сти 
Ма ри јан Вен зел: „’Ре ци ми’, пи тао је Џон Фајн,  
’да ли си на шла би ло шта бо гу мил ско у ве зи са  
стећ ци ма?’ ‘Не’, ре кла сам искре но. ’Ни тра га.  
А шта је с Цр квом бо сан ском? Је си ли ту на шао  
ика кву ве зу с бо гу ми ли ма?’ ’Не’, ре као је Џон.  
’Ни шта до ка зи во о Цр кви бо сан ској не ма за јед нич ко 
с бо гу ми ли ма. А ја ло вим већ ду го вре ме на.’“
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(An dré Va il lant) оце нио да је те за о бо гу
ми ли зму Цр кве бо сан ске у осно ви де ло 
Фра ње Рач ког и хр ват ског ро ман ти зма.
Исто ри ја о бо гу ми ли ма је пу ну по др
шку до жи ве ла за вре ме аустро у гар ске 
оку па ци је по сле Бер лин ског кон гре
са 1878. го ди не. Аустро у гар ска је у Бо
сни  за те кла ја ку срп ску иде ју и крај ње 
не по вољ ну си ту а ци ју због за јед нич ког 
на сту па му сли ма на и пра во слав них у 
пру жа њу от по ра оку па ци ји. Пре ма пр
вом по пи су из 1879. го ди не би ло је 42,88% 
пра во слав них, 38,73% му сли ма на и 
18,08% ка то ли ка, што је пред ста вља ло 
до дат ну не по вољ ност. У ин струк ци ји 
Ца ре ве вој не кан це ла ри је ге не ра лу Фи
ли по ви ћу, глав но ко ман ду ју ћем у БиХ, 
ко ја се чу ва у рат ном ар хи ву у Бе чу (бр. 
691/27), сто ји: „Пре по ру чу је Вам се 
нај то пли је на ро чи та оба зри вост у вер
ским пи та њи ма, при че му има да код 

ста нов ни штва по кло ни те сво ју пажњу 
бри жљи вом не го ва њу ка то лич ког 
еле мен та ко ји се по ка зао по у здан и 
на сто ја њи ма Мо нар хи је при ја тељ ски 
рас по ло жен /.../. За тим Вам се пре по
ру чу је да до ве де те му сли ма не у бли жи 
кон такт с ка то ли ци ма и да на ро чи
то спре чи те при бли жа ва ње или са вез 
му сли ман ског с пра во слав ним ста нов
ни штвом, ко је тре ба да се нај о штри је 
над зи ре с об зи ром на евен ту ал не, оку
па ци ји не при ја тељ ске аспи ра ци је“.
Да би се раз је ди ни ли пра во слав ни и му
сли ма ни, пре ма на ве де ној ин струк ци ји 
нај пре је тре ба ло раз дво ји ти њи хо
ву про шлост. Бо гу мил ска те за би ла је 
од лич на под ло га. Мо жда је и за то до ве
ден на че ло Зе маљ ске вла де у Бо сни баш 
исто ри чар – Бе ња мин Ка лај, ко ји је у ра
ни јим ра до ви ма твр дио да су му сли ма ни 
срп ског по ре кла. Ме ђу тим, у но вој си
ту а ци је сво ја гле ди шта при ла го ђа ва 
аустро у гар ским ци ље ви ма и цео др

жав ни апа рат укљу чу је у ства ра ње но ве 
исто ри је Бо сне. Осни ва се Зе маљ ски му
зеј (1888) ко ји по кре ће ча со пис Гла сник 
зе маљ ског му зе ја, чи ме се за по чи ње рад 
и на на уч ном уте ме ље њу по себ но сти 
Бо сне. Пре ма Ма ри јан Вен зел, у ства ра
њу „ла жне по ви је сти Бо сне“ ис та као се и 
Ја нош фон Аш бот, чи нов ник ад ми ни стра
ци је и члан ма ђар ског пар ла мен та, чи ју 
је књи гу о бо сан ској кул ту ри, на рав
но, про жи ма ла бо гу мил ска те за (1887). 
И Иван Ран ђео, исто ри чар и ну ми зма ти
чар из За гре ба ис ти че да је „на ста нак ове 
ла жне по ви је сти ре зул тат спо зна је 
Аустро у гар ске о ну жно сти одва ја ња Бо сне 
и Хер це го ви не од Ср би је, те с тим у скла
ду као ре зул тат по тре бе за ства ра њем 
не ке вр сте иде о ло шке по др шке тој по ли
тич кој оп ци ји“.
На при ме ру де ло ва ња му сли ман ских пр
ва ка ви ди мо да су по ме ну те ин струк ци је 

за крат ко вре ме да ле ре зул тат. Они су 
зду шно при хва ти ли но ву уло гу чу ва ра 
др жав но сти и кон ти ну и те та са сред њо ве
ков ном др жа вом и пот пу но се са жи ве ли 
с њом. Ту се ис та као Мех медбег Ка пе та
но вић са сво јом бро шу ром Шта ми сле 
му ха ме дан ци у Бо сни (1886), где је пр ви 
пут је дан му сли ман из ре као тврд њу о по
ре клу бо сан ских му сли ма на од бо гу ми ла.
Пре ко ли ста Бо шњак од ви ја ло се уса ђи
ва ње бо гу мил ског ми та и пре о бли ко ва ње 
све сти му сли ма на са ци љем ства ра ња бо
сан ске са мо све сти. Бо сан ски му сли ма ни 
су нај бо љи при мер ка ко се ла ко ма ни
пу ли ше јед ним на ро дом ко ји се од рек не 
сво је про шло сти. Сва ка сни ја де ша ва ња, 
при ста ја ње уз уста шки по крет и њи хо ви 
зло чи ни, по себ но у Хер це го ви ни, за тим 
чет нич ка од ма зда у Фо чи и дру гим кра
је ви ма, као и сви до га ђа ји у по след њем 
ра ту, ве ли ким де лом су по сле ди ца спро
во ђе ња ту ђих ци ље ва с убе ђе њем да су 
вла сти ти. Ср ља ње у тра же њу но вог иден

ти те та нај бо ље се мо же ви де ти у Ме мо
ран ду му ко ји су упу ти ли му сли ман ски 
пр ва ци Хи тле ру 1942. го ди не, у ко ме се 
тра жи не мач ки про тек то рат над Бо сном 
и Хер це го ви ном: „Фи ре ру наш! /.../ ми, 
бо сан ски му сли ма ни, ни смо Ва ма и не
мач ком на ро ду ни ка ко ода ни због не ке 
тре нут не по ли тич ке ра чу ни це или ин
те ре са. Прем да жи ви мо у овој зе мљи 
где по сто ји ве ћи на сло вен ског жи вља, 
ми отво ре но из ја вљу је мо да по ра си и 
кр ви ни смо Сло ве ни, већ да смо гот ског 
по ре кла /.../ Ову ве ру под на род ним 
име ном бо гу ми ла, што зна чи ве ре бо гу 
ми ле, за др жа ли су до до ла ска Ту ра ка у 
1463. го ди ни. Он да су сви од јед ном при
ми ли ислам ску ве ру, јер су ислам, као и 
на ша бо гу мил ска ве ра, у дла ку исти по 
вер ским на че ли ма...“ ( В. Де ди јер и А. 
Ми ле тић, Са ра је во, 1990.)
Сва ко ко се не при стра сно упу сти у ис
пи ти ва ње ове исто ри је, убр зо уви ди да је 
сам по јам бо гу ми ли, као и уче ње о ду а
ли за му, од ба ци ва њу ико на, пре зи ра њу и 
га же њу кр ста, не при зна ва њу Јо ва на Кр
сти те ља, од ба ци ва њу Ста рог за ве та и 
слич но, јед на кон струк ци ја ко ја не ма 
на уч но уте ме ље ње у бо сан ским из во ри
ма. Ка да се све то од ба ци као не на уч на 
хипотеза, оста је оно што је сте – бо сан ски 
кр стја ни, ко ји су по што ва ли крст и ико не, 
Ста ри за вет, Јо ва на Кр сти те ља, има ли сла
ву, над гроб не цр кве са ол та ром пре ма ис
то ку, цр кве ни ка лен дар ко ји се по кла пао 
са ка лен да ром пра во слав не цр кве, а јед на 
од нај че шћих за кле тви вла да ра и вла сте ле 
је на 318 ни кеј ских ота ца, као што је би
ла прак са и у Ра шкој. Ова за кле тва мно го 
го во ри, и она је са ма по се би до вољ на да 
се ство ри пред ста ва о те о ло ги ји кр стја на, 
јер се у њој огле да су шти на пра во сла вља, 
али и ис ти ца ње раз ли ке у од но су на ри
мо ка то ли ке, па и на ари ја не, бу ду ћи да се 
све че шће по ку ша ва на пра ви ти ве за и са 
овом је ре си. За кли ња ње са 318 ни кеј ских 
ота ца зна чи да су они има ли сим вол ве ре, 
по ко ме је Дух све ти про ис хо ди од Оца – 
ex Pa tre. За то су ла ти ни, по Ва су Глу шцу, 
кр стја не и на зи ва ли па та ре ни ма.
Ов де тре ба има ти на уму да је по јам 
пра во сла вље но ви јег да ту ма и да се у 
то вре ме ни је упо тре бља вао ни у Ра шкој 
ни у Бо сни.
У вре ме Све тог Са ве и у Ра шкој се та ко ђе 
ко ри сти по јам кр стја ни. У Хи лан дар ској 
хри со ву љи за бе ле жен је као „кр сти јан
ски“, а у јед ном ку по про дај ном уго во ру 
за ви но град у Кареји, ко ји на во ди Ми
о драг М. Пе тро вић, Све ти Са ва се пот
пи су је као „всјех пра во вер них кр стјан 
мо лаб ник Са ва гре шни“. По јам кр стја ни 
је, у ства ри, ар ха и чан об лик за по јам хри

Ду го је не кри тич ки ко ри шћен, као ва жан  
исто риј ски из вор о по сто ја њу бо гу ми ла у Бо сни, 
за пис Гри го ро ви ча у ње го вом Пу те ше стви ју,  
да је на шао у Жи ти ју де спо та Сте фа на  
Ла за ре ви ћа од Кон стан ти на Фи ло зо фа, да су  
сви ста нов ни ци Сребрeнице – бо гу мил ске  
је ре си. Ме ђу тим, про фе сор Ја гић, при ре ђу ју ћи  
то де ло за Гла сник срп ског уче ног дру штва  
(књ. XLII), пре гле дао је све пре пи се тог жи ти ја и 
ниг де ни је на шао то ме сто. Ис по ста ви ло се да је 
реч на кнад но до пи са на на јед ном  при мер ку
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шћа ни. У Ра шкој је по сле Све тог 
Са ве на пу штен у ко рист пој ма хри
стја ни, из раз ло га што хри шћа ни 
ни су до би ли име по кр сту, већ по 
Хри сту, што је те о ло шки ис прав
ни је. У Бо сни је тај по јам оп стао 
до па да под Тур ке, а код фра ње ва ца 
и ду же. Јед на од књи га фра њев ца 
Ма ти је Див ко ви ћа но си на зив На
ук кар сти ан ски из 1565. го ди не, а 
је зу и та Бар тол Ка шић у Ри ту а лу 
рим ском из 1640. го ди не та ко ђе ко
ри сти апе ла тив „кр стја ни“. Доц ни је 
је тај по јам пре и на чен у кр шћа ни, 
ко ји се и да нас ко ри сти. Шта ви ше, 
ко ри стио га је и про те стант При
мож Тру бар. Он у јед ној по све ти 
из 1557. го ди не на во ди „Всем по
бо жним кр стја ном...“
На осно ву ових не ко ли ко из дво је
них при ме ра, ви ди мо да је из ли шна 
сва ка ми сти фи ка ци ја и при пи си ва
ње не ког је ре тич ког сми сла са мом 
пој му кр стја ни, као што је то чи нио 
Си ма Ћир ко вић.
Ду го је не кри тич ки ко ри шћен као 
ва жан исто риј ски из вор о по сто
ја њу бо гу ми ла у Бо сни за пис Гри
го ро ви ча у ње го вом Пу те ше стви ју, 
да је на шао у Жи ти ју де спо та Сте
фа на Ла за ре ви ћа од Кон стан ти на 
Фи ло зо фа да су сви ста нов ни ци 
Сребрeнице – бо гу мил ске је ре си. 
Ме ђу тим, про фе сор Ја гић, при ре
ђу ју ћи то де ло за Гла сник срп ског 
уче ног дру штва (књ. XLII), пре гле
дао је све пре пи се тог жи ти ја и ниг
де ни је на шао то ме сто. Ис по ста ви
ло се да је реч на кнад но до пи са на 
на јед ном  при мер ку.
На по мен бо гу ми ла код мно гих се 
ја ви пр ва асо ци ја ци ја на Сте фа
на Не ма њу и на че сто по на вља ну 
при чу ка ко их је по био и про те рао. 
Сте фан Пр во вен ча ни у жи ти ју по све ће
ном оцу Не ма њи за и ста по ми ње не ке 
је ре ти ке; ме ђу тим, ниг де се не по ми њу 
бо гу ми ли. Због не по сто ја ња исто риј ских 
из во ра о бо гу ми ли ма, кон струк то ри те 
те зе на сва ки по мен не ке је ре си ста вља ли 
су знак јед на ко сти са бо гу ми ли ма. Ме ђу
тим, не ки сма тра ју да су ти је ре ти ци, у 
ства ри, Не ма њи ни  по ли тич ки про тив
ни ци, или пак ри мо ка то ли ци. Али, ка ко 
се та мо по ми ње Ари је и да „ови без ум ни 
иду за уче њем ње го вим“, ве ро ват но су у 
пи та њу не ки оста ци ари ја ни зма, не ка
да ве о ма ра ши ре ног на на шем про сто ру. 
Из ве сно је да ари ја ни зам не ма до дир них 
та ча ка са бо гу мил ством ни са бо сан ским 
кр стја ни ма. Кр стја ни су се, као што је на
ве де но, за кли ња ли на 318 ни кеј ских ота

ца, а они су упра во осу ди ли ари јан ску 
је рес. Сем то га, за штит ник бо сан ске др
жа ве, Све ти Гр гур (Гри го ри је Бо го слов), 
био је про тив ник аријанизма.
Да би до ка за ли да су кр стја ни би ли је
ре ти ци, мно ги узи ма ју оп ту жбе, ко
је су сти за ле са срп ске стра не, да су 
бан Стје пан II Ко тро ма нић и ње го ви 
по да ни ци „без бо жни по га ни ба бу ни“. 
Ако се те оп ту жбе по сма тра ју са ме за 
се бе, за и ста се мо же сте ћи та кав ути сак. 
Ме ђу тим, ка да се онe ста ве у исто риј ски 
кон текст ра та Сте фа на Ду ша на са ба ном, 
и за рат уоби ча је не де ху ма ни за ци је и де
хри сти ја ни за ци је про тив ни ка, ко је су, пре 
све га, би ле упу ће не сво јим рат ни ци ма за 
по ди за ње мо ра ла јер је тре ба ло да се бо ре 
са јед но крв ном бра ћом, он да се сти че дру

га чи ји ути сак, по го то во ка да се зна да су 
Ор бин и Фар ла ти твр ди ли да је бан „одан 
грч ком об ре ду и сто га не под ло жан па пи“. 
По сле је бан, пре ма фра ње вач кој хро ни ци, 
по стао ри мо ка то лик, што је исто мо гло 
да по слу жи за на ста вља ње са оп ту жба ма.
Та ко ђе, ко мен тар не по зна тог ауто ра 
на  Срећ ко ви ће во је ван ђе ље, да је пра
во слав на па три јар ши ја мит ни ца где 
се па три јар си по ста вља ју за зла то, 
не ки ма је до каз да је аутор при пад ник 
је ре тич ке цр кве. Ме ђу тим, ово ви ше 
ли чи на за бри ну тог и огор че ног пра во
слав ног вер ни ка ко га бри ну де ша ва ња у 
ње го вој цр кви. Иако се не зна тач но ка
да је ко мен тар пи сан, по сто је ин ди ци је 
да је то би ло на кон уки да ња Пећ ке па
три јар ши је (1463) и пот па да ња под 
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Ва се љен ску. У на шој Цр кви и у на ро ду 
вре ме вла да ви не Ва се љен ске па три јар
ши је и епи ско па фа на ри о та оста ло је 
упам ће но по, за хри шћа не, не у о би ча је
ној окрут но сти и по хле пи пре ма нов цу, 
о че му су са чу ва на број на све до чан ста ва, 
ме ђу ко ји ма је ве ро ват но и по ме ну то.
Кључ ни до каз да у Бо сни ни је би ло бо
гу ми ла, ни ти да су кр стја ни би ли не ка 
хри шћан ска је ре тич ка цр ква је сте чи ње
ни ца да, на кон тур ског осва ја ња, у Бо сни 
на ла зи мо са мо ис точ нопра во слав не, 
ри мо ка то ли ке, пра ве Тур ке и оне, ка ко 
ка же пу то пи сац Бе не дикт Ку ри пе шић, 
„ко је мла дост и ла ко ум ност на во ди да се 
по тур че“. Да је ра ни је за и ста по сто ја
ла не ка тре ћа цр ква, она би си гур но 
оп ста ла и по сле па да Бо сне. Прет по став
ка да су ње ни при пад ни ци сви пре шли 
на ислам због слич но сти у уче њу је бе
сми сли ца, јер не ма уте ме ље ње у здра вој 
ло ги ци, исто риј ским из во ри ма, те о
ло ги ји, и, на кра ју кра је ва, ко си се са 
Га у со вом рас по де лом ве ро ват но ћа, ко ја 

се ина че ко ри сти за ана ли зу ма сов них 
дру штве них по ја ва. При пад ни ци не
ке вер ске за јед ни це, ка да би се на шли 
у си ту а ци ји пре ла ска на дру гу ве ру, ре
а го ва ли би раз ли чи то: не ки би пре шли 
са ла ко ћом из лич ног убе ђе ња, а дру ги 
због ко ри сто љу бља, не ки би се дво у ми ли; 
ме ђу тим, ве ћи на је увек кон зер ва тив на 
и оста ла би на ста ром. Ме ђу њи ма је и 
оно основ но је згро вер ни ка ко ји су то
ли ко уте ме ље ни у сво јој ве ри да би пре 
при хва ти ли смрт не го ли је на пу сти ли. 
С об зи ром на то да Тур ци ни су вр ши
ли на сил ну исла ми за ци ју (сем не ких из
дво је них слу ча је ва), зна ча јан про це нат те 
цр кве си гур но би оп стао и они би, по
пут фра ње ва ца ко ји су до би ли Ахд на му, 
та ко ђе до би ли при зна ње сво је ве ро и спо
ве сти. По што је то ра ни је ре ше но за пра
во слав не са Ва се љен ском па три јар ши јом, 
то при зна ње се за њих ни је ни по те за ло, 
јер су би ли јед но вер ни. Ов де ле жи узрок 
ма сов но сти пра во слав них, не по сред но 
по па ду Бо сне. Та ко ђе, прет по став ка да 
су кр стја ни ис ко ре ње ни за вре ме по след
њих ри мо ка то лич ких бо сан ских кра ље ва 

је нео др жи ва, јер би у том слу ча ју по сле 
тур ског осва ја ња та мо би ли ве ћин ски 
ка то ли ци. Ме ђу тим, Ку ри пе шић у свом 
пу то пи су у цен трал ној и ис точ ној Бо сни 
по ми ње са мо пра во слав не. С об зи ром на 
то да се ова по ја ва ни је са гле да ла на пра
ви на чин, пла си ра на је хи по те за о до се
ља ва њу пра во слав них из Ср би је.
Бо сан ска про шлост је ре дак при мер да су 
раз ло зи не на уч не при ро де од не ли пре ва
гу у ства ра њу исто ри је. Узрок то ме мо же
мо тра жи ти у су прот ста вље ним по ли тич
ким, вер ским и на ци о нал ним ин те ре си ма 
у Бо сни, а ве ли ка по год ност ко ја је све
му то ме ишла на ру ку је ра зно род ност 
и су прот ста вље ност из вор не гра ђе, као 
и чи ње ни ца да ни је на пра вље на њи хо ва 
хи је рар хи ја. То зна чи да се из во ри дру го
га ре да ни ка ко ни су мо гли прет по ста ви
ти пр во ра зред ним, ако су про тив реч ни. 
На при ме ру Бо сне, из во ри пр во га ра да 
сва ка ко би би ли до ма ћи спо ме ни ци, као 
што су по ве ље, ру ко пи си и ра зни за пи
си на књи га ма и у ка ме ну, као и оста ли 

ар те фак ти ко ји нам пру жа ју нај вер ни ју 
сли ку о вер ским при ли ка ма на том про
сто ру. Оп ту жбе за је рес, ко је су до ла зи
ле са стра не, ло гич но су дру го ра зред ни 
из во ри и на њи ма се не мо же те ме љи ти 
исто ри ја. Оне мо гу са мо да упот пу не сли
ку. Исто ри ча ри, ко ји су ишли за тим да 
исто ри ју Бо сне што ви ше за ком пли ку ју 
или ла жно при ка жу, по став ку су гра ди ли 
упра во на из во ри ма ко ји по чи ва ју на оп
ту жба ма, да кле, на по гре шним осно ва ма.
Од го вор Алој за Бен ца не дво сми сле но 
по ка зу је да су „ви ше си ле“ би ле укљу  
че не у ства ра ње бо сан ске исто ри је. Пре 
све га, би ла је то то та ли тар на ко му ни
стич ка власт, прем да њи хо ва сте га по том 
пи та њу и ни је би ла та ко ја ка ка да је Ва со 
Глу шац ус пео да об ја ви Исти ну о бо го ми
ли ма (1945), као и још је дан рад (1953), у 
ко ји ма је пот пу но оспо ра вао по сто ја ње 
бо го ми ла и до ка зи вао пра во слав ни ка
рак тер бо сан ске цр кве. По ред стра ха од 
ре жи ма не тре ба за не ма ри ти ни чи ње ни цу 
да је ме ђу исто ри ча ри ма владаo, ка ко ка жу 
не ки зли је зи ци, дух ауто цен зу ре, ко ји је 
на мет ну ла „ин тер на ци о на ла исто ри ча ра“, 

чи ја је осо ви на Ва ти кан‒За греб‒Беч‒Бер
лин за цр та ла гра ни це исто риј ске исти не у 
скла ду са ге о стра те шким ци ље ви ма њи хо
вих др жа ва. Ис тра жи ва ње у по ста вље ним 
окви ри ма омо гу ћа ва ло је об ја вљи ва ње ра
до ва, на пре до ва ње, ка ри је ру, члан ства, на
гра де. Ко би ис ко ра чио из ван по ста вље них 
ме ђа, био би за бо ра вљен. Фор му ла је сле
де ћа: ако срп ски исто ри чар сво јим ра дом 
не оме та гер ман ски ин те рес за Ју го и сток 
и хр ват ски на ци о на ли зам, и ћу ти о њи
ма, он да се за ње га ка же да је „осло бо дио 
сво је де ло од на ци о на ли стич ких ути ца ја 
и објек тив но са гле дао исто риј ску на у ку“, 
а ако у те жњи за исти ном пре ко ра чи до
зво ље не гра ни це и раз об ли чи по ме ну те 
ин те ре се, он да до би ја ети ке ту ве ли ко срп
ског на ци о на ли сте и исто ри ча ра ама те ра и 
ди ле тан та. Са да нам по ста је ја сни је за што 
су исто ри ча ри ко ји су ви де ли ду а ли стич ку 
је рес у Бо сни, од Рач ког до Си ме Ћир ко
ви ћа, до би ја ли ве ли ка при зна ња за свој 
рад, прем да је њи хо ва кључ на кон цеп ци ја 
би ла по гре шна, а са да је већ и на пу ште на 
од стра не озбиљ ни јих исто ри ча ра. Њи хо
во ви ђе ње је пра ти ла кон тра дик тор ност, 
про из вољ ност, па чак и на ив но сти, што је 
успе шно по ка зао Ми о драг М. Пе тро вић, 
ана ли зи ра ју ћи онај део Ћир ко ви ће вог 
ра да ко ји се од но си на вер ске при ли ке у 
Бо сни. То је не где и ра зу мљи во јер Ћир
ко вић, иако је ње го во де ло ве ли ко, ипак 
ни је био исто ри чар Цр кве, та ко да су му 
из ми ца ле те о ло шке ни јан се. Он ви ди ду
а ли зам у ко мен та ри ма не по зна тог ауто ра 
на Срећ ко ви ће во је ван ђе ље, прем да је ту 
реч о ис точ нопра во слав ном ми стич ном, 
а не о ко смич ком и ан тро по ло шком ду а
ли зму сред њо ве ков них је ре ти ка, ка ко ка же 
Дра го љуб Дра гој ло вић. 
Тре ба има ти још на уму да ни су са мо 
по ме ну ти раз ло зи те ра ли на ства ра ње 
ис кри вље не сли ке бо сан ске про шло сти. 
На ша ин те лек ту ал на ели та из гра ђе на 
на те ко ви на ма фран цу ске ре во лу ци је и 
у ду ху про све ти тељ ства, у осно ви оту
ђе на па чак и отво ре но су прот ста вље на 
пра во вер ном хри шћан ству, оправ да ње 
свог ду хов ног скло па тра жи ла је и у про
шло сти. Бо гу мил ство, пред ста вље но као 
опо зи ци ја Цр кви, би ло је иде ал но за ту 
свр ху. Ка ко дру га чи је об ја сни ти ве ли ке 
сим па ти је и ду хов ну бли скост код мно гих 
пре ма тој из ми шље ној је ре си у Бо сни…
У бу дућ но сти мо же мо оче ки ва ти раз вој 
јед не но ве исто риј ске ди сци пли не – исто
ри је исто ри о гра фи је ‒ ко ја ће ба ци ти ви
ше све тла на жи вот и рад по је ди них исто
ри ча ра, а по себ но оних ко ји су се ба ви ли 
Бо сном, и раз об ли чи ти мо гу ћу по за ди ну 
њи хо вог де ла – по ли тич ку, на ци о нал ну, 
вер ску, иде о ло шку. 

У скло пу мог ис тра жи ва ња срп ских сред њо ве ков них 
по ве за књи га, на и шао сам та ко ђе, на по јам  
„бо гу мил ски по вез“, о ко ме је пи са ла Бер та ван, 
Ре ге мор тер. Са мо ле ти ми чан по глед био је до во љан 
да се утвр ди да је тај по вез, и по де ко ра тив ним  
и по струк ту рал ним еле мен ти ма, исто ве тан са  
срп ским сред њо ве ков ним по ве зи ма
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д у х о в н и  ж и в о т

С
ве ча ном ака де ми јом, ко ја је 
одр жа на у На род ном по зо ри
шту у Бе о гра ду 8. ју на,  осно
ва но је Пра во слав но спорт ско 
дру штво „Све та Ср би ја“, ко је 
ће се ба ви ти вас пи та њем нај

мла ђе по пу ла ци је на пра вим спорт ским 
и вер ским вред но сти ма. Све ча но сти ко ју 
је обе ле жи ла деч ја игра и бо гат кул тур
ни про грам при су ство ва ли су па три јарх 
срп ски Ири неј, не ко ли ко вла ди ка Срп ске 
пра во слав не цр кве, гра до на чел ник Дра ган 
Ђи лас и мно ги дру ги го сти.
Ње го ва све тост па три јарх срп ски 
го спо дин Ири неј је уз мо ли тву 
и бла го слов ака де ми ју отво рио 
сво јом бе се дом, по здра вља ју ћи 
све при сут не на шим нај леп шим, 
нај ра до сни јим и нај у зви ше ни јим 
по здра вом: Хри стос вас кр се.
„Же лео бих да са на шим пра зни
ком и на шим ску пом ко ји ви ди 
по че так јед ног но вог вре ме на и 
но вог ду ха у на шем на ро ду вас кр
сне и Ср би ја, да вас кр сне све оно што је 
све сно, че сти то, што на род ни пе сник ка
же: ’Ми лом Бо гу при сту пач но’. Ово је јед но 
од оних де ла ко је је и све то и ми лом Бо
гу при сту пач но. Хо ћу да по здра вим на шу 
дра гу ма лу де цу, ону де цу ко ју је Хри стос 
нај ви ше во лео и ко ји је ро ди те љи ма и дру
ги ма упу тио ре чи ’Пу сти те де цу да до ла
зе к ме ни јер је њи хо во Цар ство не бе ско’. 
На дру гом ме сту: ’Ако не бу де те као де ца, 
не ће те ући у Цар ство не бе ско’. Же лим да 
по здра вим и од ра слу де цу, Вас све ко ји сте 
ов де, др же ћи се ре чи Хри сто ве ‒ да бу де те 
као де ца; за то од ра сли ма го во рим као де
ци, де ци Бож јој, де ци на ше Цр кве и де ци 
на шег на ро да. Ве о ма ми је дра го што сам 
по зван на овај до са да ре дак скуп и са бор. 
Иде ја и те ма је оно што пред ста вља на шу 

исто ри ју и кул ту ру, на ше те ме ље на ко јим 
по чи ва мо, без ко јих не би смо ни по си ја ли. 
Ду хов ни те ме љи су оно је што је нај бит ни
је; на рав но, без те ла, без ма те ри је, не ма ни 
чи стог ду ха, али је то да нас Све то Је ван ђе
ље осве ће но је ван ђељ ским Ду хом Све тим 
‒ он да је то пу но те ло и пун жи вот. Да кле 
све је осми шље но, све има свој сми сао па 
и игра“, ре као је па три јарх Ири неј.
По том се го сти ма обра тио слав ни ко шар
каш Де јан То ма ше вић, под се ћа ју ћи да се 
на ша де ца у са вре ме ном дру штву су сре ћу 
са ве ли ким по ша сти ма и по ро ци ма. 
„Њи хо ва те ла и ду ше ла ко мо гу да по ста ну 
плен тих по ро ка. Ме ђу тим, уко ли ко их пра
вил но упу ти мо да чу ва ју сво је те ло и кроз 
ве ру ја ча ју ду шу, њи хо ва во ља за до бром 
ће на пре до ва ти и мла де лич но сти по ста ће 

спо соб не да се су прот ста вља ју иза зо ви ма 
са вре ме ног дру штва. Зна ће да це не пра ве 
вред но сти у се би и код дру гих, јер ни је до
бро да се љу ди ба ве са мо спор том без ду ха и 
ве ре, то во ди стра сти ма, а про дукт стра сти 
је сте ху ли ган ство на те ре ну и три би на ма. 
За то нам је по треб на по моћ све штен ства да 
на ша де ца уз вр хун ске спорт ске ак тив но сти 
ко је мо же мо да им по ну ди мо има ју и ду хов
не: по у ке ота ца, оби ла ске на ших ма на сти ра, 
ме ђу соб но дру же ње ши ром све та и Ср би је 
на спорт ским те ре ни ма и у цр ква ма и див
ним пор та ма. У здра вом те лу има мо здра ву 
ду шу, а то ће на ша де ца има ти кроз ве ру и 
спорт. За то нам је бит но да спорт ски клу
бо ви има ју са рад њу са све ште ни ком ко ји ће 
их ду хов но кре пи ти и би ти мо рал ни по кро
ви тељ: да раз го ва ра са ро ди те љи ма и де цом, 
да их са ве ту је у ду ху на ше ле пе ве ре, да би 
се та ко еду ко ва ни усме ри ли ка до бру а за о
би шли ху ли ган ство на те ре ну и три би на ма, 
па ће плод то га би ти ле па ат мос фе ра игре и 
на ви ја ња, за раз ли ку од ту че и псов ки. То 
је циљ Пра во слав ног спорт ског дру штва 
’Све та Ср би ја’ ‒ да у са рад њи са СПЦ кроз 
ве ру и спорт на ша де ца бу ду све тлост све ту 
на до бру бу дућ ност це ле на ци је“, на гла сио 
је То ма ше вић.
Проф. др Ђор ђе Сте фа но вић, де кан на 
Фа кул те ту спор та и фи зич ког вас пи та ња 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ре као је да пра
во сла вље и спорт же ле да се основ на на
че ла ста ве у кон текст људ ског над ме та ња 
за част и до сто јан ство у спор ту, и то та ко 
да под стак ну уче сни ке да бу ду ства ра о ци. 
„Спор ти сти тре ба да из ста ња про тив ни ка 
и кон ку ре на та по ста ну бор ци за по бе ду 
исти не а не за по раз про тив ни ка“, за кљу
чио је проф. Сте фа но вић. 

Све та Ср би ја

Ле по та ће спа си ти свет
Ве ли ки До сто јев ски је дав но ре као: „Ле по та ће спа си ти свет“, и ако сле ди мо ње го ву 
ви зи ју, а зна мо да су нај леп ши украс све та де ца, и њи хо ва ле по та мо же нас спа си
ти, ако је бу де мо не го ва ли и бри жно се ста ра ли за њи хо во вас пи та ње. Ту исти ну су 
пре по зна ли и на ши спор ти сти, чла но ви Управ ног од бо ра Ми љан Ће ра нић, Алек сан
дар Ста но је вић, Ма те ја Ке жман, Алек сан дар Кри стић и Игор Јан ко вић, на че лу са 
вла ди ком Пор фи ри јем, по ча сним пред сед ни ком ПСД „Све та Ср би ја“, Де ја ном То ма
ше ви ћем, пред сед ни ком, и Го ра ном Пла вим Сте ва но ви ћем, пот пред сед ни ком. Тре
ба ре ћи да је „Све та Ср би ја“ на ста ла и као плод ду го го ди шњег ду хов ног и ми си о нар
ског ра да са спор ти сти ма оца Ге ра си ма, ста ре ши не ма на сти ра Ђур ђе ви Сту по ви.


